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بغداد - أسامة نجاح:
ف��ي  اخلدم��ات  جلن��ة  كش��فت 
مجل��س محافظ��ة نين��وى ، يوم 
أمس الثالثاء ، عن حاجة احملافظة 
ال��ى نح��و 30 ملي��ار دوالر إلعادة 
اعم��ار اجلس��ور واملستش��فيات 
وبقي��ة البن��ى التحتي��ة فيه��ا ، 
وفيما كشفت عن تخصيص 40 
ملي��ون دوالر لبن��اء احملافظة الى 
اآلن من قبل احلكوم��ة االحتادية ، 
اكد مصدر مطلع عن تبرع اجلانب 
األميرك��ي ب�ملي��ار دوالر العم��ار 
النازحني  واع��ادة  احملافظة حصراً 

اليها. 
وق��ال عضو جلن��ة اخلدم��ات في 
نينوى حس��ن  مجلس محافظة 
الس��بعاوي ف��ي حدي��ث خ��اص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  ان 
"خط��وات اع��ادة احملافظة الى ما 
كان��ت علي��ه في الس��ابق حتتاج 
لث��الث مراح��ل، االول��ى تتمث��ل 
بحم��الت التأهي��ل وأعم��ال رفع 
االنقاض والنفايات وفتح الطرق”، 
مشيرا الى ان" ما قامت به بلدية 
املوص��ل والفرق الهندس��ية من 
احملافظات الوسطى واجلنوبية في 
هذا اجملال اسفرت عن فتح العديد 
من الش��وارع ومنها شارع بطول 
40 كم ف��ي منطق��ة احلمدانية 
وشارع بطول 70 كم في منطقة 
حمام العليل اضافة الى ش��وارع 

اخرى في بقية االقضية والنواحي 
اذ وصلت نس��بة االجن��از في تلك 
املش��اريع الى 75 باملائة وما تبقى 
م��ن اصالح التخس��فات وأنابيب 
مياه الصرف الصحي يحتاج الى 

اسناد مديرية اجملاري".
وأض��اف ان" ما خص��ص حملافظة 
نين��وى ف��ي 2017 كان 48 ملي��ار 
دينار عراقي وهناك أربعة مليارات 
م��ن ميزاني��ة البت��رو دوالر عوائد 
النف��ط يعني مجموعها كان 52 
مليار دين��ار عراقي وهذا يعادل40 
ملي��ون دوالر، وبالتال��ي ف��إن هذا 
املبل��غ قليل جدا قياس��ا بحجم 
ه��ذه احملافظة والدم��ار الذي حلق 

بها ".
وبني ان "املرحل��ة الثانية تتضمن 
اع��ادة الروح حلرك��ة املدينة وهذا 
م��ا يعان��ي اهال��ي املوص��ل م��ن 
فقدانه بالوقت احلالي”، الفتا الى 
ان " هذه املس��ألة ستحل بأقرب 
وقت مبس��اعدة املنظمات احمللية 
والدولية من خالل تس��ديد اجور 
العمال اليومي��ة وإدامة النظافة 
العم��ل  وتنس��يق  املدين��ة  ف��ي 
فيه��ا، اذ ب��دأت ال��وزارات املعنية 
روات��ب  توفي��ر  ف��ي  باملس��اعدة 
العامل��ني فضالً ع��ن برنامج االمم 
املتحدة االمنائي )UNDP( الذي بدأ 
بتش��جيع الش��باب على العمل 
للقضاء عل��ى البطالة وتنظيف 

املدينة".
وأوض��ح ب��ان "املرحل��ة االصعب 
ه��ي اع��ادة االعمار والبن��اء لكل 
املباني العامة نظراً خلروج اجلسور 

اخلمس��ة في املدين��ة التي كانت 
تربط بني جانبيها من اخلدمة بنحو 
كامل اضاف��ة الى صعوبة تأهيل 
التحتية  والبن��ى  املستش��فيات 

االخرى كالكهرباء واخلدمات التي 
وصلت نسب التدمير في بعضها 
الى 60 باملائة، اما نس��بة التدمير 
في شبكات املياه فقد وصلت الى 

65 باملائة في حني تفاوتت نس��بة 
التدمير الذي حلق ببقية اخلدمات 

ما بني 60 � 70 باملائة".
تتمة ص3

اميركا تسهم بمليار دوالر وتشترط تخصيصها ألم الربيعين

إعمار نينوى يحتاج 30 مليار دوالر بعد تعرضها لخراب هائل

جانب من اخلراب الذي طال احملافظة جراء عمليات التحرير

اإليزيديون يتطلعون الى بغداد
3لتخلصهم من براثن الدمار والخراب إقليم كردستان على

2حافة الهاوية في السنة المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س التحال��ف الوطني 
عم��ار احلكي��م، أم��س الثالث��اء، 
ملمثل األمني الع��ام لألمم املتحدة 
أن  كوبيت��ش،  ي��ان  بغ��داد  ف��ي 
والترابط  العراق استعاد سيادته 
االجتماعي بني أف��راده، فيما دعا 
ال��ى تش��كيل حكوم��ة أغلبية 
وطنية للقضاء على احملاصصة. 

وق��ال مكت��ب احلكيم ف��ي بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
منه، إن "رئيس التحالف الوطني 
عم��ار احلكي��م اس��تقبل، امس، 

ممثل األم��ني العام ل��ألمم املتحدة 
ف��ي بغداد ي��ان كوبيتش"، وبحثا 
مع��ا تط��ورات األوض��اع األمنية 
والعس��كرية والسياس��ية ف��ي 
التي حتققت  واالنتصارات  العراق 
عل��ى داع��ش اإلرهاب��ي وخ��روج 
الع��راق م��ن البند الس��ابع لألمم 

املتحدة". 
ونقل البيان عن احلكيم قوله، إن 
"كل االنتصارات م��ا كانت لتتم 
ل��وال التضحي��ات الت��ي قدمها 
العراقيون على جميع األصعدة"، 
مؤكدا أن "العراق استعاد سيادته 

وعزته وكرامته واستعاد الترابط 
االجتماعي بني أفراده".

"احل��وار  أن  احلكي��م،  وأوض��ح 
بني  اإلش��كاليات  بح��ل  كفي��ل 
جميع األطراف العراقية، ش��رط 
أن يكون حتت س��قف الدس��تور 
والقانون"، مش��ددا على "أهمية 
إج��راء االنتخاب��ات ف��ي موعدها 
مص��داق  أه��م  كونه��ا  احمل��دد، 

للدميقراطية". 
ولفت احلكيم الى "أهمية الذهاب 
ال��ى القوائم الوطني��ة لتحقيق 
حكوم��ة األغلبي��ة الوطنية ذات 

والكفيل��ة  املكونات��ي  احلض��ور 
بالقضاء عل��ى احملاصصة"، داعيا 
األمم املتح��دة واجملتمع الدولي الى 
"دع��م الع��راق في مل��ف اعمار 
املناطق احمل��ررة ومناط��ق احملررين 

املضحني". 
وكان رئي��س بعث��ة األمم املتحدة 
في العراق ي��ان كوبيتش أكد في 
وقت س��ابق، موقف األمم املتحدة 
الداع��م لوحدة الع��راق ونظامه 
الدميقراطي االحتادي، فيما ش��دد 
على معارضتها إلضعاف وحدته 

وتقسيمه.

الحكيم يدعو الى حكومة أغلبية للقضاء على "المحاصصة"

الصباح الجديد - وكاالت:
وجه��ت س��فيرة أمريكية كانت 
توصف بأنه��ا "النجم الصاعد" 
الدبلوماس��ية  عال��م  ف��ي 
اس��تقالة  رس��الة  بواش��نطن، 
ح��ادة اللهج��ة لوزي��ر اخلارجية، 
ريكس تيلرسون، حتدثت فيها عن 
حالة من التذمر الواسع النطاق 
داخل الوزارة حتت قيادته وكذلك 
ع��ن تأثير كبير متارس��ه األجهزة 
األمريكية عل��ى املوظفني الذين 
تراجعت معنوياتهم بسبب "قلة 
االحترام الصادمة" التي متارسها 

إدارة الرئيس دونالد ترامب.
الرس��الة التي قدمتها السفيرة 
إليزابيث ش��اكلفورد في السابع 
الثان��ي  نوفمبر/تش��رين  م��ن 
املاض��ي، وتوجه��ت فيه��ا إل��ى 
الوزير تيلرس��ون تضمنت قولها، 
إن��ه بح��ال لم يك��ن ق��ادرا على 
إظه��ار القي��ادة املطل��وب ف��ي 
ال��وزارة ووقف رحي��ل املوظفني – 

مثلها – من مناصبهم فعليه أن 
"يتبعها إلى خ��ارج الباب" على 

حد قولها.
وتابع��ت الس��فيرة التي خدمت 
ف��ي جن��وب الس��ودان وكيني��ا 

وبولن��دا، بالقول إن ال��وزارة حتت 
إدارة تيلرسون "تالشت"، وتراجع 
نفوذه��ا ح��ول العال��م بس��بب 
االعتم��اد املتزاي��د ل��إدارة عل��ى 
العناص��ر العس��كرية في وقت 

حتص��ل فيه تب��دالت سياس��ية 
كبيرة مضيفة: "لقد تنازلنا )في 
وزارة اخلارجية( عن سلطتنا بإدارة 
السياس��ة اخلارجي��ة األمريكية 
لصالح وزارة الدفاع وذلك بطلب 

م��ن البيت األبيض رغم مخالفة 
ذلك ملصالح أمتنا."

وكان ترامب قد حرص خالل الفترة 
املاضية على إحاطة نفسه بعدد 
من كبار اجلنراالت الس��ابقني، مبا 
في ذل��ك وزي��ر الدف��اع، جيمس 
ماتيس، ومستشار األمن القومي، 
ماكماستر، ورئيس األركان، جون 
كيل��ي، وهم من القي��ادات التي 
تنتقد على الدوام أداء تيلرسون. 
أما في القارة األفريقية نفسها، 
حيث عملت شاكلفورد لسنوات، 
فقد ش��هدت األوضاع تزايدا في 
التدخالت العسكرية األمريكية، 

وخاصة في الصومال.
وطالبت ش��اكلفورد مبن��ح وزارة 
اخلارجي��ة املزيد من امل��وارد إلدارة 
األمريكية  السياس��ية  الشؤون 
حول العالم، منتقدة ما وصفته 
ب�"غي��اب القي��ادة عل��ى أعل��ى 

مستوى في الوزارة". 
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ترامب ال يحترمنا وسّلم األمور لعسكريين
رسالة استقالة لسفيرة أميركية تكشف ضعف الخارجية :

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الياباني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  اك��دت 
استعدادها للمشاركة بنحو فاعل 
مبؤمت��ر املانح��ني في الكوي��ت الذي 
س��ينعقد في مطل��ع العام املقبل 
من اجل مس��اعدة العراق في إعادة 

اعمار املناطق احملررة. 

جاء ذلك في لقاء رئيس الوزراء حيدر 
العبادي في مقر اقامته بباريس وزير 
اخلارجية اليابان��ي تارو كونو والوفد 

املرافق
 وبح��ث العبادي مع وزي��ر اخلارجية 
اليابان��ي تعزي��ز التع��اون الثنائ��ي 
بني البلدي��ن في مختل��ف اجملاالت، 

واالمني��ة  السياس��ية  واالوض��اع 
واالقتصادية، ومرحلة ما بعد داعش، 

اضافة الى االوضاع في املنطقة.
وهنأ وزير اخلارجية الياباني العبادي 
والش��عب العراق��ي "باالنتص��ارات 
املتحققة على داعش، مؤكدا دعم 
اليابان لوحدة العراق واعادة استقرار 

املناطق احملررة والتع��اون في جميع 
للمشاركة  بالده  واستعداد  اجملاالت 
الفاعل��ة في مؤمت��ر الكويت إلعادة 

اإلعمار في العراق".
فيم��ا اك��د العب��ادي اهمي��ة متتني 
العالق��ات م��ع اليابان وفت��ح آفاق 
جديدة للعمل املشترك بني البلدين 

ف��ي مختل��ف القطاعات وش��كره 
لكل ال��دول التي س��اعدت العراق 
في حربه ضد االرهاب، مش��يرا الى 
ان العراق خرج منتصرا بوحدة ابناء 

شعبه".
وكان نائ��ب وزي��ر اخلارجية الكويتي 
خالد اجلارهلل أك��د في االول من آب 

املاض��ي ان ب��الده ب��دأت االتصاالت 
على نطاق واس��ع م��ع دول العالم 
والبن��ك الدول��ي وجمهورية العراق 
لإعداد الس��تضافة مؤمتر املانحني 
إلعادة اعمار املناطق العراقية احملررة 

من داعش.
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اليابان تبدي استعدادها للمشاركة الفاعلة في إعمار المناطق المحررة
فيما يقترب موعد مؤتمر المانحين في الكويت

الرئيس األميركي دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النق��ل، أمس الثالثاء، 
املوان��ئ  ارصف��ة  تس��جيل  ع��ن 
العراقي��ة ف��ي س��جالت املنظمة 

البحرية العاملية.
وقال��ت الوزارة في بي��ان لها تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د"، "مت تس��جيل 
ف��ي  العراقي��ة  املوان��ئ  ارصف��ة 
سجالت املنظمة البحرية العاملية 
بعد ان كانت مس��تبعدة منذ عام 

."1980
واضاف��ت ان "االعتراف سيس��ري 

عل��ى جمي��ع الواجه��ات البحرية 
التي لم يش��ملها التسجيل في 
ضوء املنه��ج الذي اعدت��ه الوزارة 
ضم��ن اخلط��ة املعدة للس��نوات 

املقبلة".
وجاء قرار املنظمة البحرية مبوجب 
مطابقة املوانئ العراقية للمعايير 
الدولي��ة القياس��ية بن��اءاً عل��ى 
احلمل��ة التي اطلقه��ا وزير النقل 

منذ اكثر من ثالثة اشهر.
وكانت وزارة النقل، أعلنت في وقت 
س��ابق اكمال اجراءتها لالنضمام 

الى القائمة البحرية البيضاء.
وقال��ت الوزارة في بي��ان لها  “بعد 
تصويت البرملان العراقي على أهم 
االتفاقيات الدولي��ة البحرية ومن 
البحرية  املدونة  اتفاقي��ة  ضمنها 
الدولي��ة وامللزم��ة تطبيقها على 
مفاصل القطاع البحري، تتواصل 
البحري��ة  وتش��كيالتها  ال��وزارة 
باستكمال كافة اجراءاتها للعمل 
على االنضم��ام للقائمة البحرية 

البيضاء”.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
النف��ط  اس��عار  ارتفع��ت 
العاملية، أم��س الثالثاء، ألعلى 
مس��توى ف��ي اكثر م��ن ثالثة 
اعوام بعد إغ��الق خط أنابيب 
بحر الشمال الذي أدى لتوقف 
إم��دادات كبي��رة م��ن س��وق 

يش��هد نقص��ا ف��ي املعروض 
بس��بب تخفيض��ات اإلنت��اج 

التي تقودها أوبك.
وقفز س��عر نف��ط مزيج برنت 
دوالر   65.63 وس��جل   ، اخل��ام 
للبرمي��ل مرتفع��ا 94 س��نتا 
أو م��ا يعادل %1.5ع��ن اإلغالق 

الس��ابق، ليبلغ أعلى مستوى 
من��ذ منتص��ف 2015 ، كم��ا 
س��جل خ��ام غرب تكس��اس 
الوسيط األميركي 58.41 دوالر 
للبرميل مرتفعا 42 س��نتا ما 
يوازي %0.7 عن آخر تس��وية"، 

بحسب وكالة رويترز.

تسجيل أرصفة الموانئ العراقية
في المنظمة البحرية العالمية

أسعار النفط العالمية تبلغ
أعلى مستوى في ثالثة اعوام

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال املستش��ار االقتص��ادي لرئيس 
ال��وزراء مظهر محمد صالح ، أمس 
الثالثاء، ان احلكومة تعتزم إسترداد 
ام��وال الع��راق اجملمدة ف��ي اخلارج، 
وذلك عقب خ��روج البالد من طائلة 

البند السابع.
وق��ال صال��ح ف��ي تصري��ح تابعته 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان "احلكوم��ة 
العراقي��ة، تعم��ل عل��ى اس��ترداد 
االموال اجملمدة ل��دى بعض البلدان 

التي وضع��ت يدها عليها بس��بب 
سياسات النظام السابق".

واض��اف "ق��رار مجلس االم��ن، في 
8 كان��ون االول احلال��ي، رف��ع العراق 
من البند الس��ابع يتيح للشركات 
العراقية حرية اجراء التعاقدات مع 

العديد من البلدان".
وتاب��ع، إن هن��اك صندوق الس��ترداد 
االم��وال ف��ي وزارة املالي��ة يتول��ى 
التعاطي مع اموال النظام السابق.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  ص��ادق 
معصوم، أمس الثالثاء، على تعيني 

رؤساء سبع محاكم استئناف. 
وقال مكتب معصوم في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم 
صادق، أم��س الثالث��اء، على تعيني 
رؤس��اء حملاكم اس��تئناف الرصافة 
والكرخ والنج��ف واملثنى وكركوك 

وواسط وميسان". 
وأوض��ح، أن "القض��اة ه��م ماجد 
االعرجي، استئناف  حسني موسى 
بغ��داد الرصافة، وخال��د طه احمد 
املشهداني استئناف بغداد الكرخ، 

ومسلم متعب العماري، استئناف 
النجف، وطالب حسن حربي الكيم 
الك��رمي  وعب��د  املثن��ى،  اس��تئناف 
خض��ر عزي��ز املفرج��ي، اس��تئناف 
ش��نني  عام��ر  وغال��ب  كرك��وك، 
الغريباوي اس��تئناف واسط، فضال 
ع��ن القاضي رحيم نومان هاش��م 

الهرموش، استئناف ميسان". 
وأوض��ح املكتب، أن "هذا املرس��وم 
اجلري��دة  ف��ي  للنش��ر  أرس��ل 

الرسمية". 
يذك��ر أن املصادق��ة عل��ى أس��ماء 
القضاة وع��دة تعيينات مهمة في 
الدولة العراقية، من من صالحيات 

رئيس اجلمهورية حصرا.

وكاالت ـ الصباح الجديد:
اك��د الكولوني��ل ج��ون توم��اس 
املتحّدث باس��م القيادة املركزية 
أم��س   ، )س��نتكوم(  األميركي��ة 
الثالثاء، وجود 5200 جندي اميركي 
في العراق وبق��اء قوات التحالف 
الدولي في سوريا لدعم عمليات 
ق��وات س��وريا الدميقراطية حتى 
إجن��از مفاوضات احلل السياس��ي 

في جنيف.
وق��ال الكولوني��ل توم��اس ف��ي 
تصري��ح صحف��ي ، ان "الق��وات 
الع��راق  ف��ي  باقي��ة  األميركي��ة 
حي��در  حكوم��ة  م��ن  بطل��ب 
أنش��طتها  كل  وان  العب��ادي 

الس��ابقة واملقبل��ة كانت بدعوة 
م��ن احلكومة العراقي��ة، وان عدد 
الق��وات األميركي��ة املوجودة في 

العراق حاليا يقّدر ب�5200".
واضاف، "برغم مس��اهمة روسيا 
ونظام األس��د، ف��إن النصر على 
داعش في س��وريا هو إجناز لقوات 
س��وريا الدميقراطي��ة على األرض 
الدولي جّوا بش��كل  والتحال��ف 

أساسي".
واش��ار الى ان "الوالي��ات املتحدة 
س��تبقى في س��وريا لدعم قوات 
س��وريا الدميقراطية حتى انتهاء 

محادثات جنيف".
تتمة ص3

الحكومة تعتزم استرداد أموال 
العراق المجمدة في الخارج

معصوم يصادق على تعيين 
رؤساء سبع محاكم استئناف

أميركا تؤكد وجود 5200 
جندي لها في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
هنأ االحتاد االوروب��ي، أمس الثالثاء، 
احلكومة العراقية بتحقيق النصر 
عل��ى تنظيم "داع��ش"، فيما اكد 
مواصلت��ه دعم الش��عب العراقي 

واحلكومة للتصدي للتحديات.
تلق��ت،  بي��ان  ف��ي  االحت��اد  وق��ال 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه، إنه 
"في أعقاب االحتفال باإلنتصار في 
10 كان��ون األول / ديس��مبر، يهنئ 
االحت��اد األوروبي الش��عب العراقي 
واحلكوم��ة العراقي��ة عل��ى ه��ذه 

املناسبة الهامة، األمر الذي يفتح 
اجملال أمام مس��تقبل أكثر إشراقا 

للعراق".
واضاف االحتاد، ان "تصريحات رئيس 
ال��وزراء بش��أن مكافحة الفس��اد 
س��وف متثل استمرارا حملاربة داعش 
باحت��رام حقوق  احلكومة  والت��زام 
جميع العراقيني والرجال والنس��اء 
أو  النظ��ر ع��ن أصوله��م  بغ��ض 
هوياتهم الدينية، هي أيضا موضع 

ترحيب برغم التحديات الكثيرة".
وتابع االحتاد انه "سيدعم احلكومة 

على املثابرة على طريق اإلصالحات 
واملصاحل��ة ألن هذه هي الوس��يلة 
الفعال��ة الوحي��دة للقض��اء على 
امل��دى  عل��ى  واإلره��اب  التط��رف 

الطويل". 
واوضح االحتاد االوروبي، "مع احلفاظ 
للعراق،  اإلقليمية  الس��المة  على 
يش��جع االحت��اد األوروب��ي حكومة 
اإلقليمي��ة  واحلكوم��ة  الع��راق 
الكردية على الدخول في حوار بناء 
حول جمي��ع القضايا التي لم يتم 

حلها استنادا إلى الدستور".

وب��ني االحت��اد "س��يواصل االحت��اد 
األوروب��ي دع��م الش��عب العراقي 
للتص��دي  العراقي��ة  واحلكوم��ة 
احلرج��ة،  اإلنس��انية  للتحدي��ات 
واإلص��الح  االس��تقرار  وحتقي��ق 
في  التي س��تواجهها  واملصاحل��ة 

السنوات املقبلة".
للق��وات  الع��ام  القائ��د  واعل��ن 
املس��لحة حيدر العبادي الس��بت 
)9 كان��ون االول 2017( حترير جميع 
العراقي��ة من س��يطرة  االراض��ي 

تنظيم "داعش".

االتحاد األوروبي يؤكد دعم الشعب العراقي
والحكومة في تجاوز التحديات



محمد عبد العزيز*

ش��هدت املنظم��ات األهلي��ة ف��ي 
العال��م العرب��ي تط��ورا كبي��را في 
تس��عينيات الق��رن املاض��ي؛ حيث 
والتش��ريعات  القوان��ن  تعدي��ل  مت 
املنظمة للمنظمات غير احلكومية، 
وذلك بإش��راك تل��ك املنظمات في 
صياغة هذه القوانن، الش��يء الذي 
انعكس إيجابا على تطورها؛ فعرفت 
منوا وازدهارا في ظل احلرية النسبية 
التي صارت تنعم بها في العديد من 
الدول العربية، مث��ل: مصر، واألردن، 

واملغرب، والبحرين.
ولع��ل عجز احلكوم��ات العربية عن 
تلبية املطالب املتزايدة لش��عوبهم 
اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا، 
كان من أبرز العوام��ل التي أدت إلى 
ظه��ور العديد من ه��ذه املنظمات 
األهلي��ة، والتي جاءت لت��دارك هذا 
العجز. ناهيك عن عوامل أخرى، في 
مقدمته��ا تزايد مع��دالت التعليم 
وتطور وس��ائل االتص��االت. غير أنه 
السياس��ية  بالتط��ورات  وارتباط��ا 
الت��ي ش��هدتها املنطق��ة، بفع��ل 
الث��ورات واحل��روب األهلي��ة وتزاي��د 
العنف واإلره��اب، فإن اجملتمع املدني 
خ��ال الس��نوات القليل��ة املاضية، 
كان��ت  كب��رى،  انتكاس��ة  ع��رف 
وراءها مجموعة م��ن القوانن التي 
م��ن  للح��د  احلكوم��ات  صاغته��ا 

حري��ات املنظمات األهلي��ة، فتراجع 
متويله��ا الدولي واحمللى، مع تعرضها 
حلمات التش��ويه اإلعامي املنظم 

واالستهداف األمني.
احلالي��ة  احلكوم��ات  عمل��ت  لق��د 
توظي��ف  عل��ى  العرب��ي  بالعال��م 
القوانن كأداة لقم��ع وتقييد عمل 
املنظم��ات األهلي��ة، حي��ث مت إعداد 
ترس��انة كبيرة م��ن القوانن احمللية 
التي صممت خصيصاً الستهدافها، 
وخاص��ة املنظمات الت��ي تعمل في 
مج��ال الدف��اع عن حقوق اإلنس��ان 
والتي صارت خاضعة  والدميقراطية 
ملراقب��ة األجه��زة األمني��ة، والت��ي 
للحكومات معلومات  بدورها  وفرت 
متويله��ا.  مص��ادر  ع��ن  مفصل��ة 
يز  واألكثر من ذلك، فهناك قوانن تجُ
للسلطة حل اجلمعيات وإخضاعها 
أح��كام  وإص��دار  ب��ل،  للتحقي��ق، 

بالسجن على العاملن فيها.
وبالنظر إل��ى احلال��ة املصرية، فقد 
واف��ق مجلس الن��واب ف��ي نوفمبر 
ع��ام 2016، على إص��دار قانون رقم 
2017/70 لتنظي��م عمل اجلمعيات، 
والذي قض��ى عمليا على أنش��طة 
املنظمات األهلية. إذ أن هذا القانون 
اجلدي��د يتضمن عقوب��ات تصل إلى 
الس��جن خم��س س��نوات وغرامة 
مالية ف��ي حال مخالف��ة أحكامه، 
كما أنه يحظر على املنظمات القيام 
بأعمال ميدانية أو استطاعات دون 
تصري��ح، ومينعه��ا من التع��اون بأي 
ش��كل من األش��كال، مع الهيئات 

الدولية دون احلص��ول على املوافقة 
الازمة.

وأم��ا في األردن، ين��ص القانون )رقم 
2009/22( عل��ى إجراء مس��ح أمنى 
على كل األعضاء في مجالس إدارات 
اجلمعيات، كما يخول لوزارة التنمية 
االجتماعي��ة ح��ل مجل��س إدارة أي 
جمعية، أو حتى حلها هي نفسها.

وأم��ا ف��ي املغ��رب، ف��إن املنظمات 
احلقوقي��ة تعان��ي م��ن مضايق��ات 
قانوني��ة، مبا ف��ي ذلك تقيي��د حرية 
م��ن  تعان��ي  أنه��ا  كم��ا  الس��فر، 
عراقيل جمة في إجراءات تس��جيل 
اجلمعيات التي تعم��ل على ملفات 
العدال��ة، أو تل��ك الت��ي تداف��ع عن 
حق��وق املهمش��ن. وف��ي البحرين، 
يخول ل��وزارة التنمي��ة االجتماعية 
رف��ض تس��جيل أي جمعي��ة ت��رى 
ف��ي أنش��طتها نوع��ا م��ن التبني 
ألنش��طة جمعيات أخرى س��ابقة. 
كما أن املرس��وم رقم 21 لعام 1989 
)بصيغت��ه املعدلة في ع��ام 2002(، 
يس��مح للحكومة بسجن أو فرض 
غرامة على األشخاص الذين يعملون 

لدى املنظمات غير املسجلة.
الهيمنة احلكومية على  س��اهمت 
املنظم��ات األهلي��ة في ظه��ور نوع 
فريد م��ن املنظمات، يطل��ق عليها 
أو   )GONGO( اجلوجن��و  منظم��ات 
“املنظم��ات األهلية الت��ي تنظمها 
احلكوم��ة«، وتنعم تل��ك املنظمات 
بدع��م م��ن النظ��ام، بل، وتش��رف 
الس��لطات عل��ى تعي��ن العاملن 

فيها.
وبالطبع، فإن ه��ذه املنظمات تبقى 
ش��كلية وغي��ر فعال��ة، وغالب��ا، ما 
تتهرب م��ن االنكباب عل��ى امللفات 
تك��ون  الت��ي  الكب��رى  احلقوقي��ة 
فيها الس��لطات ه��ي املتهم األول 
باالنتهاكات. ب��ل إنها متارس الرقابة 
الذاتي��ة على نفس��ها، حتى تجُرِضي 

تلك السلطات.
ومما ال يثير الدهشة، أدت تلك القيود 
القانوني��ة والهيمنة احلكومية إلى 
تده��ور أداء املنظمات، وإلى احلد من 
منوها وتطورها، مما ساهم في تراكم 

امللفات والقضايا احلقوقية.
وف��ى م��ا يخ��ص مس��ألة التمويل 
الدول��ي، ف��إن احلكوم��ات العربي��ة 
تول��ي له��ا أهمية كبرى، إذ تس��هر 
على تتبع االتص��االت بن املنظمات 
الدولي��ة،  ونظيراته��ا  األهلي��ة 
وتعمل دوما، عل��ى االحتفاظ بخيار 
املوافقة أو الرفض، على الش��راكات 
الرس��مية ب��ن املنظم��ات األهلية 
فإن  ولذل��ك،  الدولي��ة.  ونظيراته��ا 
للجمعيات حتظر  املنظمة  القوانن 
حصولها عل��ى أي متويل خارجي، ما 
لم يتم مبوافقة الس��لطات، وإال قد 
يتعرض العاملون في تلك املنظمات 
لعقوبات سجنية أو لغرامات مالية، 
إل��ى جانب إمكانية ح��ل اجلمعيات 

املعنية.
وق��د أدت تل��ك القيود إل��ى تفيف 
منابع التمويل لكثير من اجلمعيات 
الت��ي ال حتظ��ى برضى الس��لطات. 

ففي مص��ر، قد تتع��رض املنظمات 
األهلي��ة التي قد حتص��ل على متويل 
دون موافقة مس��بقة من احلكومة 
لعقوبة بالسجن ملدة تتراوح ما بن 
سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية 
تت��راوح ما بن خمس��ون ألف جنيه 

ومليون جنيه.
وفي األردن، واس��تنادا لقرار مجلس 
ف��أن   ،2017 ع��ام  الص��ادر  ال��وزراء 
قان��ون مكافحة  وقواعد  متطلبات 
غسل األموال وقانون متويل مكافحة 
اإلرهاب لعام 2007، س��تطبق على 
املنظم��ات األهلي��ة. ونتيجة لذلك، 
فإن املنظم��ات الت��ي ال متتثل لهذا 
الق��رار س��تكون عرض��ة لعقوبات 
مختلفة تشمل االحتجاز� أو تعليق 
أنش��طتها أو ف��رض عقوبات مالية 
عليه��ا. وفي البحري��ن، تقوم وزارتي 
الع��دل والداخلية بفح��ص مصادر 
التمويل الدولية، وترفض السلطات 
املوافقة على متويل بعض اجلمعيات 

في بعض األحيان. 
أم��ا بالنس��بة التمويل احملل��ى، فإن 
واقع األمر يؤك��د على أن أغلب تلك 
املنظمات احلقوقية بالعالم العربي؛ 
تعمل ف��ي بيئة سياس��ية مقيدة، 
أفرزتها أنظمة متس��لطة، ال ترحب 
بفك��رة حق��وق اإلنس��ان، أو حت��ى 
باحلدي��ث عنه��ا، واألكثر م��ن ذلك، 
فإنها تعمل بشكل منظم ومدروس 
على ترويض وتقييد تلك املنظمات، 
بل، واتهامها ف��ي كثير من األحيان 
والعمالة حلس��اب جهات  باخليان��ة 

خارجية، بحثا عن ذريعة متكنها من 
إغاق مكاتبها.

وفى ظل هذا الوضع املزرى، تبرز أزمة 
التموي��ل احملل��ى أو الوطني، حيث ال 
ميكنن��ا أن نتوقع من رج��ال األعمال 
الذين تربطهم مصالح ش��خصية 
مع الدول��ة؛ أن يبادروا بتمويل برامج 
ومشروعات حقوقية، تطالب بدعم 
الدميقراطي��ة واحلري��ات، أو تناه��ض 

الفساد والتعذيب.
ومع ذلك، ال ننكر وجود اس��تثناءات 
مح��دودة، إذ أن هن��اك العدي��د من 
الناجح��ة في  األهلي��ة  املنظم��ات 
قطاع التنمي��ة واخلدمات الصحية 
والعم��ل  والبيئي��ة  واالجتماعي��ة 
اخليري. ونظ��را ألن تلك املنظمات ال 
تتبنى مشروعات وملفات حقوقية، 
ال يجد رجال األعم��ال غضاضة في 
متويله��ا، بل إن دعمهم امل��ادي هذا، 
مبثابة خطوة عملية عن تفاعلهم مع 
اجملتمع الذي تعمل فيه ش��ركاتهم، 
وتعبيرا حقيقيا عن التزامهم مببدأ 
املسؤولية االجتماعية؛ مما يرفع من 

سقف منافعهم االقتصادية.
تقوم الس��لطات في العالم العربي 
بتوظيف املناف��ذ اإلعامية املوالية 
لها؛ لش��ن حمات تشويه منظمة 
ض��د اجلمعيات، تصمه��ا بالعمالة 
للخارج، وتتهمها بالسعي لتقويض 
االس��تقرار. وقد س��اهم اإلعام في 
بعض الدول العربية في الس��نوات 
األخي��رة في تش��كيل رأى عام معادٍ 
ومش��كك في عمل تلك اجلمعيات؛ 

مم��ا أفقده��ا العدي��د م��ن الدع��م 
الشعبي.

فف��ي مصر، اتهم��ت أجهزة اإلعام 
الرسمي واخلاص املنظمات احلقوقية 
بالتآمر عل��ى مصلحة الباد ومتويل 
اخملرب��ن، وهو م��ا عكس��ه القضاء 
املص��ري في حيثي��ات القضية رقم 
وص��ف  حي��ث   ،2011 لس��نة   173
املتهم��ة  املنظم��ات  القاض��ي 
ف��ي قضي��ة التموي��ل األجنب��ي ب 
“االس��تعمار الناعم«.  وهناك أيضا، 
للمنظمات من  اس��تهداف منظم 
قب��ل األجه��زة األمني��ة، يتمثل في 
العم��ل املبي��ت على إفس��اد أوراش 
العم��ل التدريبي��ة واملؤمت��رات التي 
تعقدها تلك اجلمعيات، بل والتحرش 
بالعامل��ن فيه��ا، وإن اقتضى األمر، 

القيام مبحاوالت تنيدهم.
وختاما، ف��إن توافر بيئة سياس��ية 
املفت��اح  ه��و  صحي��ة ومس��تقرة؛ 
األس��اس لقيام مجتمع مدني قوي 
ومؤث��ر. ففي ظ��ل الصراع��ات التي 
تعصف باملنطقة واحل��روب األهلية 
التي متزقها، ال ميك��ن أن نتوقع قيام 
املنظمات األهلية بدور بارز، باستثناء 
التي  املنظم��ات احلقوقي��ة  بع��ض 
تعمل عل��ى توثيق االنته��اكات في 
الدول التي مت��ر بحروب أهلية، والتي 
تشهد عنفا سياسيا، مثل: سوريا، 

واليمن، وليبيا.

*ع��ن منت��دى فك��رة ف��ي معه��د 
واشنطن.

شؤون عراقية2

السليمانية ـ الصباح 
الجديد ـ عباس كاريزي:

الرئيس��ن  احلزب��ن  اذع��ان  ع��دم 
واالحتاد  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
الوطني للمطالب��ات املتكررة بحل 
االقليم وتشكيل حكومة  حكومة 
انتقالي��ة تأخ��ذ على عاتقه��ا ادارة 
املرحل��ة االنتقالي��ة وقي��ادة ح��وار 
جديد م��ع بغ��داد وفقا للدس��تور، 
ق��د يضع االقليم م��ع مطلع العام 
اجلدي��د على حاف��ة الهاوية، بعد ان 
اعترفت احلكوم��ة ضمنياً باحتمال 
عدم قدرتها عل��ى منح الرواتب في 
اوقاته��ا احملددة وانخف��اض مواردها 

املالية الى أكثر من النصف.  
وزي��ر الزراع��ة في حكوم��ة االقليم 
عبد الس��تار مجيد اك��د انخفاض 
م��وارد االقليم املالي��ة الى النصف 
مقارن��ة مبا قب��ل اجراء االس��تفتاء 
وقال ان��ه لوال القي��ود احلزبية لكان 
قدم اس��تقالته م��ن منصبه، نظرا 
لاخفاق املس��تمر حلكومة االقليم 

احلالية على جميع الصعد. 
واك��د مجيد ف��ي تصري��ح تابعته 
الصب��اح اجلديد، ان حكومة االقليم 
قد تعجز مس��تقبا عن منح رواتب 
موظفيه��ا كم��ا ف��ي الس��ابق في 
ظل، انخفاض موادها املالية وغياب 
العدالة في توزيع هذه الواردات على 

املوظفن والقطاعات االساسية.  
في غض��ون ذلك وبينم��ا دعا رئيس 
الكردس��تاني  الوطني  االحتاد  كتلة 
في مجل��س الن��واب العراق��ي اريز 
عب��د اهلل الى ازال��ة العقبات وعدم 
اغ��اق اب��واب احل��وار ب��ن حكومة 
االقلي��م واحلكوم��ة االحتادي��ة، في 
مسعى الخراج االقليم من االزمات 
االقتصادي��ة واملالي��ة التي تعصف 
به، حملت حرك��ة التغيير حكومة 
السياس��ية  والقي��ادات  االقلي��م 
وع��دم  الفش��ل  ع��ن  املس��ؤولية 
ق��درة احلكومة عل��ى توزي��ع رواتب 

املوظفن.
واك��د عبد اهلل في تصريح للصباح 
اجلديد ض��رورة ازال��ة العقبات التي 
تواجه البدء بح��وار جديد بن اربيل 
وبغ��داد، وفقا للدس��تور، معربا عن 
امله في ان تسرع احلكومة العراقية 
في ارسال رواتب املوظفن وميزانيته، 

املالي��ة  االوض��اع  ان  ال��ى  مش��يرا 
الصعبة للمواطنن في كردس��تان 
ال حتتم��ل املزي��د من املماطل��ة، لذا 
على حكومتي االقليم واالحتادية ان 
تسرعا في قبول حوار غير مشروط.  
اقليم كردس��تان  وكانت حكوم��ة 
قد ناقش��ت خال اجتم��اع عقدته 
اول امس االثنن ايراداتها والنفقات 
الستة  التخمينية لاشهر  العامة 
 ،2018 االول��ى م��ن الع��ام املقب��ل 
الروات��ب  اخلص��وص  وج��ه  وعل��ى 
إلدارة  املطلوب��ة  والتخصيص��ات 

اخلدمات العامة الرئيسة.
وناق��ش مجلس ال��وزراء وفقا لبيان 
اقلي��م  وميزاني��ة  الروات��ب  تأم��ن 
كردستان في اطار الواردات املنتظرة 
لعام ،2018 مؤكدا ان االولوية لديه 

س��تكون لتأم��ن روات��ب املوظفن، 
املتأخرة حيث لم يتسلم املوظفون 
في اقليم كردس��تان حل��د االن راتب 
ش��هر ايلول الذي يتوق��ع ان ينتهي 
الع��ام احلال��ي م��ن دون ان يتس��لم 
املوظفون رواتب ش��هر تشرين االول 

وتشرين الثاني وكانون االول.
واك��دت حكومة االقلي��م في ختام 
بيانه��ا ان تنظي��م داع��ش االرهابي 
لن ينتهي فقط ع��ن طريق الهزمية 
تصحي��ح  عب��ر  ب��ل  العس��كرية، 
العملي��ة السياس��ية ف��ي العراق، 
والقض��اء عل��ى الفك��ر واالرضي��ة 
واالس��باب الت��ي ادت ال��ى نش��وء 
داعش، وضمان املس��اواة وش��راكة 
ف��ي  العراقي��ة  املكون��ات  جمي��ع 
الباد  وادارة  السياس��ية  العملي��ة 

وتأمن حقوقهم.
نش��رته  تقري��ر  ذك��ر  جانب��ه  م��ن 
حركة التغيي��ر ان حكومة االقليم 
وبع��د ان خس��رت اكثر م��ن نصف 
في  وفش��لت  النفطي��ة،  موارده��ا 
الزام احلكوم��ة االحتادية مبنح رواتب 
موظف��ي االقليم لبغداد ماحظات 
جدية على اعدادهم وسلم رواتبهم، 
س��تعجز خال الع��ام املقبل 2018 
من ان متنح روات��ب موظفيها، وهي 
ت��درس امكانية اج��راء تخفيضات 

جدية على رواتبهم.
وبش��دة  انتق��د  ال��ذي  التقري��ر 
السياس��ية االقتصادي��ة حلكوم��ة 
االقلي��م، اكد ان احلكومة س��تلجأ 
خال الع��ام املقبل ال��ى منح راتب 
واحد كل شهرين، وفقا لانخفاض 

الكبي��ر ف��ي مواردها املالي��ة وعدم 
قدرتها على االيفاء بالتزاماتها تاه 
ش��ركات النف��ط العاملي��ة، وتوفير 
اخلدم��ات االساس��ية الت��ي ت��كاد 
تك��ون منعدم��ة من م��اء وكهرباء 

ومحروقات.  
بدوره قال املتحدث الرس��مي باسم 
احلكومة االحتادية سعد احلديثي ان 
بغداد تنتظ��ر اج��راءات عملية من 
حكومة االقليم للبدء بحوار جديد 

بن اجلانبن.
ان  تصري��ح،  ف��ي  احلديث��ي  وتاب��ع 
عل��ى حكوم��ة االقلي��م ان تتخ��ذ 
اجراءات عملي��ة باتاه احلفاظ على 
العراقية  االراض��ي  وحدة وس��امة 
والتزامها ببنود الدستور قبيل البدء 
بحوار جدي��د.  وتابع حينما تتلمس 

احلكوم��ة العراقية الت��زام االقليم 
وتنفي��ذه تل��ك اخلط��وات وااللتزام 
بالدستور ووحدة االراضي العراقية، 
حينه��ا ميكن ان تب��دأ املباحثات بن 
املش��كات  ملعاجلة  وبغ��داد  اربي��ل 

والقضايا العالقة.  
واك��د احلديث��ي ان عل��ى حكوم��ة 
االقلي��م االلت��زام بق��رارات احملكمة 
االحتادي��ة والغاء نتائج االس��تفتاء، 
ال��ذي كان��ت حكوم��ة االقليم قد 
اجرته ف��ي اخلامس والعش��رين من 
ش��هر ايلول س��بتمبر املنصرم من 
العراقي��ة  احلكوم��ة  موافق��ة  دون 
واجملتمع الدولي، والذي تسبب بتوتر 
ش��ديد وتصادم عسكري في بعض 
املناطق، اغلق��ت على اثره وحلد االن 

ابواب احلوار بن اربيل وبغداد.

إقليم كردستان على حافة الهاوية في السنة المقبلة
توّقع بصرف راتب واحد كل شهرين

الكثر من اربعة عشرة عاما لم تتجاوز العملية 
السياس��ية ف��ي الع��راق حتدي��ات التغيير من 
النظام الش��مولي الى النظام التعددي وبقيت 
معالم التش��ظي والتش��تت والتس��طيح في 
اغلب مف��ردات التطبي��ق للنه��ج الدميقراطي 
ولم تت��ح الصراع��ات بن االحزاب السياس��ية 
اي��ة تط��ورات ميك��ن من خاله��ا تعمي��ق ثقة 
املواطن العراقي بهذه التجربة وهذا النمط من 
االنظم��ة او اش��عاره بالفارق الكبي��ر بن نظام 
مستبد صادر حقوق فئات اجملتمع العراقي وبن 
نظ��ام دميقراط��ي كان ي��راد له تعوي��ض ماين 
العراقي��ن م��ن التهمي��ش وتطمينه��م بافاق 

احلاضر واملستقبل ..
فامللف��ات الكبي��رة  للفس��اد بش��تى انواع��ه 
واملش��وار الطوي��ل م��ن االخفاق والفش��ل في 
ادارة املؤسس��ات اتاح للعراقين س��بل املقارنة 
والقياس واذا كان االرهاب س��ببا مباش��را اعاق 
تقدمي االصل��ح واالفضل لهذه الباد وش��عبها 
ف��ان حتطيم ه��ذه اآلف��ة ونهايتها ف��ي العراق 
س��يجعل املنظومة السياس��ية احلاكمة امام 
امتحان عس��ير لتنفي��ذ الوع��ود الكثيرة التي 
انتظ��ر العراقيون هذه الس��نوات الطويلة كي 
يروها على ارض الواقع او يتلمسوا اثارها اما اذا 
كان السبب هو االداء السيء للقادة واملمارسات 
الس��يئة لاحزاب وممثليها وتش��بثهم مبقاليد 
االدارة والقي��ادة واس��تحواذهم عل��ى الف��رص 
منظوم��ة  بوصفه��م  واملناص��ب  واملواق��ع 
التغييرف��ي النظام السياس��ي فان اس��تبدال 
هؤالء الفاش��لن س��يكون ض��رورة حتمية في 
املرحل��ة املقبل��ة انطاقا من دع��وات املرجعية 
الدينية العليا التي رفعت شعار )اجملرب اليجرب  
( واتس��اقا م��ع دعوات االص��اح الت��ي مثلتها 
التظاهرات الكبرى في بغ��داد واحملافظات على 
مدى الس��نن املاضية واستجابة الصوات الرأي 
العام الذي عبر في مناسبات عديدة عن رفضه 
واس��تهجانه لهذه املمارس��ات ولهذا الفشل 
ال��ذي ط��ال مرافق الدول��ة مبختل��ف عناوينها 
وتس��بب في اهدار ثروات العراق وتبديد طاقاته 
وانس��جاما مع هذه املعطيات ف��ان االنتخابات 
املقبل��ة الت��ي يقت��رب اجراؤه��ا متث��ل مرحل��ة 
مفصلي��ة في حياة العراقين وفي ضوء نتائجه 
س��تتحدد معال��م الع��راق اجلدي��د وس��يكون 
م��ن املناس��ب واملهم ج��دا ان يع��ي العراقين 
جميع��ا خطورة هذه االنتخاب��ات والنتائج التي 
س��تتمخض عنها والب��د من التأكي��د واحلرص 
عل��ى عدم الزج بوجوه مس��تهلكة واس��ماء مت 
تريبها وثبت فش��لها وضررها والبد من مغادرة 
مرحلة االحتراب والتصارع بن احزاب الشعارات 
اخلادع��ة التي لم يج��ِن منها العراقين س��وى 
املزي��د من االنحدار حتت ش��ماعة التخويف من 
ع��ودة رموز النظ��ام الس��ابق والتخويف بعودة 
البعث ومن املهم االش��ارة ال��ى ان جيا جديدا 
عم��اده ش��باب عراقي لم يخض ف��ي مثل هذه 
الصراعات ولم يرفع مثل هذه الش��عارات لكنه 
ش��اهد ووعى مدى اخلراب ال��ذي ال اليه العراق 
جراء هذا التصادم وهذا التناكف وهذا االحتراب 
وه��و يريد ان يط��وي هذه الصفح��ة وان يصنع 
اما ومس��تقبا جديدا يليق بابنائن��ا الذين لن 
يس��امحوا من يري��د تقدمي لصوص ج��دد الدارة 
الدولة  او يس��محوا باملزيد من هذا التراجع مع 
سقوط ش��عارات الكذب ومع وضوح صفحات 
الفس��اد ومش��اهده ..امنح��وا الفرصة لهؤالء 
الشباب كي يعيدوا رسم خارطة جديدة لبادنا 
تنهي آالمنا ومعاناتنا فه��م اها للتغيير الذي 

ينشده اجلميع .

امنحوهم فرصة !

الواقع الصعب للمنظمات األهلية في العالم العربي
تقـرير

احتجاجات ضد تأخر رواتب موظفي االقليم )أرشيف(

ناقش مجلس الوزراء 
وفقا لبيان تأمين 
الرواتب وميزانية اقليم 
كردستان في اطار 
الواردات المنتظرة 
لعام ،2018 مؤكدا 
ان االولوية لديه 
ستكون لتأمين رواتب 
الموظفين، المتأخرة 
حيث لم يتسلم 
الموظفون في اقليم 
كردستان لحد االن راتب 
شهر ايلول
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د.علي شمخي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت عض��و اللجن��ة القانونية 
ام��س  الهال��ي،  ابتس��ام  النيابي��ة 
الثاث��اء، عن تقدمي قانون »من أين لك 
ه��ذا« لهيئة الرئاس��ة ف��ي مجلس 
النواب وإحالته إلى اللجنة القانونية 

النيابية.
وقال��ت الهالي في تصريح صحفي، 
إن »قان��ون من اين لك ه��ذا قدم الى 
هيئة الرئاس��ة في البرملان ومت احالته 
ال��ى القانوني��ة النيابي��ة، مؤكدة أن 
»ه��ذا القان��ون م��ن اه��م القوان��ن 
الت��ي ايدت حملة رئي��س الوزراء ضد 

الفاسدين«.
واش��ارت إلى أن »القانوني��ة النيابية 
عازم��ة عل��ى دراس��ته وعرضه على 
جدول اعمال مجلس النواب بأس��رع 
وق��ت وتفعيله ملتابع��ة اموال جميع 
املس��ؤولن وفرض العقوبات الازمة 

ضمن القانون«.
وكان النائ��ب زانا س��عيد قد أكد في 
وقت سابق ان “مقترح قانون )من اين 
لك هذا( قد مت اعداده ووقع عليه نحو 
56 نائبا وأحيل من قبل هيئة رئاس��ة 
اجملل��س إلدراج��ه على ج��دول إعمال 
القراءة األولى”، مبينا ان “أهمية هذا 

القانون تأتي لوجود فراغ تشريعي في 
هذا اجلانب وعدم وج��ود قانون جامع 
ملكافحة الفس��اد في ظل استشراء 

فساد إداري وفساد مالي”.
وبن س��عيد ان “ه��ذا املقترح يعالج 
الفس��اد املال��ي ويضع ب��ن يد رئيس 
الوزراء آليات وإجراءات كيفية استرداد 
األموال غير املش��روعة عند من تولى 
مس��ؤولية في الدولة العراقية منذ 
2003 وال��ى اآلن من درج��ة مدير عام 
فم��ا ف��وق وم��ن كان ف��ي حكمهم 
املنتخب��ن وكذلك املس��ؤولن  م��ن 

التنفيذين”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة،  وزي��ر  أك��د 
األعرجي، خ��ال لقائ��ه بالنائب 
األول لرئي��س مجل��س الن��واب، 
همام حمودي، ام��س الثاثاء، ان 
وزارته ستكون سباقة في حتقيق 
السلم اجملتمعي ومحاربة اجلرمية 

والفساد.
وق��ال املكت��ب االعام��ي لوزي��ر 
تلق��ت  بي��ان  ف��ي  الداخلي��ة 
نس��خة  اجلدي��د«  »الصب��اح 
من��ه، إن »وزير الداخلية قاس��م 
االعرجي اس��تقبل، امس، همام 

لرئي��س  االول  النائ��ب  حم��ودي 
مجلس النواب، ال��ذي زار الوزارة 
وقدم التهاني والتبريكات للوزير 
واملنتس��بن  الضب��اط  وكاف��ة 
مبناس��بة االنتصار على تنظيم 
ب�«ال��دور  مش��يداً  »داع��ش««، 
للداخلي��ة ف��ي حتقيق  الكبي��ر 
داعش  النص��ر عل��ى عصاب��ات 

االرهابية«.
وأض��اف أن »ال��دور امله��م ف��ي 
املرحل��ة املقبل��ة لل��وزارة والذي 
يرتكز على مسؤولية حفظ االمن 
اجلرمية  ومكافح��ة  واالس��تقرار 

وحتقيق السلم اجملتمعي«.
من جهت��ه اثن��ى االعرجي على 
»زيارة النائب االول لرئيس مجلس 
النواب مشيداً ب�«طيب العاقة 
التش��ريعية  املؤسس��تن  ب��ن 

والتنفيذية«.
واكد االعرجي، ان »وزارة الداخلية 
س��تكون الس��باقة ف��ي تنفيذ 
الواجب��ات املناط��ة به��ا وتأدية 
دورها الكبير في حتقيق الس��لم 
اجملتمع��ي ومحاربة اجلرمية فضاً 
ع��ن دوره��ا الكبير ف��ي محاربة 

الفساد«.

إحالة قانون »من أين لك هذا«
إلى القانونية النيابية

وزير الداخلية يشدد على محاربة 
الجريمة والفساد



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
ام��س الثالث��اء، إصابة ثالثة أش��خاص 
إث��ر انفج��ار عبوة ناس��فة ف��ي ناحية 

اليوسفية جنوبي بغداد.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب 
من محال جتارية في ناحية اليوس��فية 
جنوبي بغداد، أس��فرت عن إصابة ثالثة 
أش��خاص بجروح" ، مضيفا انه "مت نقل 
املصاب��ن إلى مش��فى قري��ب وتطويق 

مكان احلادثة"

ديالى – احباط تسلل 
اعل��ن عضو اللجنة األمنية في مجلس 
محافظ��ة ديالى عب��د اخلال��ق العزاوي 
امس الثالثاء، عن إحباط محاولة تسلل 

ل�"داعش" في محيط قرية محررة على 
احلدود اإلدارية مع صالح الدين.

وق��ال عض��و اللجن��ة االمني��ة إن "قوة 
أمنية مش��تركة من احلش��د الشعبي 
والعش��ائري أحبط��ت محاولة تس��لل 
لعناصر من داعش الى محيط قرية البو 
عيس��ى على احل��دود اإلدارية ب��ن ديالى 
وصالح الدين بعد رصدهم من قبل نقاط 
املرابطة املتقدمة" ، مضيفا ان مطاردة 
جرت لعناصر داعش ومتش��يط املنطقة 
باألس��لحة اخلفيفة واملتوس��طة فيما 
ه��رب آخرون ص��وب املطيبيجة القريبة 

من قرى البو عيسى".

كركوك – عملية اختطاف 
أفاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس الثالثاء، ب��أن معاون مدير 
مديري��ة الش��هداء واملضحن في هيئة 

احلش��د الش��عبي، اختط��ف م��ن قبل 
مجهولن على طريق كركوك - الطوز.

وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحن مجهولن 
مديري��ة  مدي��ر  مع��اون  اختطف��وا 
التابع��ة لهيئة  الش��هداء واملضح��ن 
احلش��د الش��عبي واثنن م��ن مرافقيه 
على الطري��ق الرابط ب��ن طوزخورماتو 
وكركوك، شرقي صالح الدين" ، مضيفا 
أن "املس��لحن اقت��ادوا اخملتطف��ن الى 
جهة مجهولة، ومت تشكيل فرق تفتيش 

خاصة" ملالحقتهم ومتابعة املوقف.

واسط – اعتقال ارهابي 
اعلن مدير اعالم قيادة شرطة محافظة 
واسط، صالح الربيعي امس الثالثاء عن 
القاء القبض عل��ى متهم "خطير" في 
احدى الس��يطرات اخلارجي��ة، كان ينوي 

ارتكاب اعمال ارهابية في احملافظة.
وق��ال الربيع��ي إن "ش��رطة محافظة 
واس��ط وم��ن خ��الل التفتي��ش الدقيق 
متكنت م��ن القاء القب��ض على متهم 
مطلوب��ا قضائي��ا بته��م خطي��ر ف��ي 
س��يطرة 'الل��ج' ش��مالي احملافظ��ة" ، 
مضيفا ان��ه "من خ��الل التحقيق تبن 
ان��ه ين��وي ارت��كاب جرائ��ب ارهابية في 

احملافظة" .

صالح الدين – قذائف هاون
كش��ف النائب عن املك��ون التركماني 
جاس��م محمد جعف��ر ام��س الثالثاء، 
ع��ن س��قوط قذائف هاون عل��ى قضاء 
طوزخورمات��و ش��رقي ص��الح الدي��ن ، 
مبينا ان 22 ش��خصا سقطوا بن قتيل 

وجريح.
وق��ال النائب جعف��ر إن "خمس قذائف 

ه��اون س��قطت، صباح ي��وم امس على 
قضاء طوز خورماتو احداها على مدرسة 
ثانوية" ، مبينا ان "القذائف اطلقت من 
مناطق خلف اجلبل التي تسيطر عليها 
ق��وات كردي��ة" ، مضيف��ا أن "القذائف 
ادت الى مقتل شخصن وجرح عشرين 

اخرين واضرار مادية باملنازل ". 

االنبار – خطة امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنبار امس الثالثاء بأن قوة امنية حتاصر 
عناص��ر ل"داعش" تتحص��ن داخل نفق 

قرب هيت.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان��ه "مت العث��ور على ع��دد من 
عناص��ر داع��ش داخ��ل نفق ف��ي جزيرة 
البادي��ة بالق��رب م��ن هي��ت"، مبينا ان 
"هؤالء الدواعش قاموا بقتل جندي علم 

مبكان وجودهم داخ��ل النفق" ، مضيفا 
ان "ق��وة امنية حتاصر النف��ق، من اجل 

معاجلة هؤالء الدواعش". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديوانية امس الثالث��اء ان مفارز امنية 
اعتقل��ت متهمن اثنن بالس��رقة وآخر 

باالرهاب.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "مفارز قس��م مكافحة 
اإلجرام، متكنت من إلق��اء القبض على 
ش��خصن متهمن بالسرقة بعد جمع 
املعلوم��ات عنهم��ا م��ن قب��ل املصادر 

السرية اخلاصة".

البصرة – انفجار صوتية 
ذكر مصدر أمني في شرطة محافظة 

البصرة ام��س الثالثاء، ب��أن مجهولن 
فج��روا بع��د منتص��ف اللي��ل عب��وة 
صوتي��ة على مقهى يق��ع في منطقة 
ضمن مركز احملافظة، مبينا أن التفجير 
تس��بب بأضرار مادية، ولم يس��فر عن 

وقوع إصابات بشرية.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مجهول��ن فج��روا بحدود 
الس��اعة الواحدة بعد منتصف الليل 
عبوة صوتي��ة محلية الصن��ع بالقرب 
م��ن مقه��ى يقع في منطق��ة صبخة 
العرب"، مبيناً أن "التفجير الذي سمع 
دويه في عدد من املناطق الواقعة ضمن 
مركز احملافظة تس��بب بأض��رار مادية، 
ولم يس��فر عن إصابات بشرية" ، الفتا 
الى أن "الق��وات األمنية س��ارعت الى 
فتح حتقي��ق في احلادث للكش��ف عن 

مالبساته". 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت احملكم��ة اجلنائي��ة املركزية ف��ي بغداد، 
الثالثاء، حكماً باإلعدام ش��نقاً حتى املوت بحق 
أربع��ة إرهابي��ن نف��ذوا العديد م��ن العمليات 
اإلرهابي��ة ابرزه��ا تفجي��ر س��يارة مفخخة في 

منطقة اليرموك.
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء األعلى 
القاض��ي عبد الس��تار بيرقدار في بي��ان تلقت، 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن "احملكمة 
اجلنائية املركزية نظرت في قضية أربعة مدانن 
بتنفي��ذ ع��دة عملي��ات ارهابية ف��ي العاصمة 
بغداد"، مشيراً الى ان "املدانن كانوا قدا اعترفوا 
خ��الل مرحل��ة التحقيق ان اب��رز العمليات التي 
قام��وا بها تفجير س��يارة مفخخة في منطقة 

اليرموك خالل شهر ايار عام 2015".
واض��اف بيرق��دار، ان "احملكم��ة أص��درت قرارها 
باإلعدام ش��نقاً بحق املدانن وفقاً ألحكام املادة 
الرابع��ة /1 م��ن قانون مكافح��ة اإلرهاب حكماً 

خاضعاً للطعن التمييزي".

متابعة الصباح الجديد:
قالت ش��ركتا طيران اإلمارات وفالي دبي إنهما 
اس��تأنفتا اس��تخدام اجملال اجلوي العراقي في 
رح��الت إل��ى دول أخ��رى، وذلك بع��د يومن من 
إعالن العراق النص��ر في حربه ضد داعش التي 

استمرت ثالث سنوات.
وتوقف��ت العدي��د من ش��ركات الطي��ران عن 
التحليق ف��ي اجواء العراق ف��ي 2014 لدواعي 
الس��المة بس��بب الصراع مع "داعش"، وبعد 
إسقاط طائرة تابعة للخطوط اجلوية املاليزية 

فوق أوكرانيا في العام نفسه.
واس��تخدمت ش��ركات الطيران ب��دال من ذلك 
مسارات أطول متر فوق إيران ودول أخرى، وهو ما 
زاد م��ن ازدحام احلركة اجلوي��ة في املنطقة، مع 
تف��ادي الكثير من الناقالت أيضا املرور من اجملال 

اجلوي السوري.
ومن املرجح أن يس��اعد اس��تخدام اجملال اجلوي 
العراقي شركتي طيران اإلمارات وفالي دبي على 
توفير تكاليف وقود من خالل تقليص س��اعات 
الطيران، كما يسهم أيضا في تخفيف ازدحام 

اجملال اجلوي باملنطقة.
وقالت متحدثة باس��م طيران اإلمارات في بيان 
بالبري��د اإللكترون��ي إن الش��ركة "اس��تأنفت 
استخدام اجملال اجلوي العراقي، وعدد من رحالتنا 

يعبر اجملال العراقي يوميا".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجلت جلس��ة تنصيب قائممق��ام جديد لقضاء 
الثالث��اء، بع��د مقاطع��ة  طوزخورمات��و، أم��س 
الك��رد وعدد من االعضاء العرب جللس��ة مجلس 

القضاء.
وق��ال عضو مجلس القضاء م��ن املكون الكردي، 
سردار أحمد، في تصريح صحفي تابعته "الصباح 
اجلديد" ، ان "االجتماع كان مخصصا القالة شالل 
عبدول، من منصب قائممقام القضاء والتصويت 
الختيار قائممقام جديد لطوزخورماتو"، مضيفا 
انن��ا "كأعض��اء كرد قاطعن��ا االجتم��اع، ونعتبر 
اجللسة غير قانونية، حيث ال يجوز اقالة قائممقام 
واختي��ار قائممقام جديد في اجللس��ة نفس��ها، 
على االقل يجب اختيار قائممقام جديد بعد مرور 

عشرة ايام على اقالة القائممقام القدمي".
وق��ال قائممام طوزخورماتو، ش��الل عبدول، الذي 
ترك القض��اء بعد احداث 16 تش��رين االول ، لقد 
"حضر في جلس��ة مجلس قض��اء طوزخرماتو 6 
أعضاء م��ن التركمان، وعضوين م��ن العرب، ولم 
يكتمل النصاب القانوني لعقد جلس��ة مجلس 
القض��اء"، مضيفا ان "من املقرر ان يعقد اجتماع 
اخ��ر اليوم ف��ي تكريت وال نعلم ك��م من اعضاء 

اجمللس سيشاركون في اجللسة".
يذكر انه وبحسب اتفاق توزيع املناصب االدارية في 
قضاء طوزخورماتو، س��يكون منصب قائممقام 
طوزخورمات��و للتركمان، ومنص��ب رئيس اجمللس 

للمكون العربي.

"الجنايات" تقضي 
بإعدام أربعة مدانين 

بتنفيذ عمليات إرهابية

طيران اإلمارات وفالي 
دبي تستأنفان التحليق 

باألجواء العراقية

تأجيل انتخاب قائمقام 
جديد لطوزخورماتو 
بسبب مقاطعة الكرد

الملف األمني

إعمار نينوى يحتاج 30 مليار دوالر 
بعد تعرضها خلراب هائل

من جانب��ه قال عضو جلن��ة اخلدمات 
محافظ��ة  ع��ن  النيابي��ة  واالعم��ار 
املوص��ل بيس��تون زنكن��ة ، يوم امس 
الثالث��اء ، ان اللجنة اوع��زت الى وزارة 
االعمار واإلس��كان والبلديات بضرورة 
االهتم��ام بتنفي��ذ مش��اريع االعمار 

للبنى التحتية في املناطق احملررة".
‘‘الصباح  زنكن��ة لصحيف��ة  وأضاف 
اجلدي��د‘‘ ان "املناطق احمل��ررة اصبحت 
كثي��رة والبن��ى التحتي��ة منهارة في 
اغل��ب مناطقها ما يس��تدعي توفير 
الكثي��ر م��ن املبال��غ إلع��ادة اعمارها 
وتأهيلها وميك��ن ان تكون تلك املبالغ 
م��ن صن��دوق النق��د الدول��ي او م��ن 
صن��دوق اعمار املناط��ق املتضررة من 

اإلرهاب".
وبن ان" اللجنة مس��تمرة بالتنسيق 
م��ع وزارة البلدي��ات بغي��ة تس��هيل 
عمله��ا وتوجي��ه آلياتها ف��ي جميع 
احملافظ��ات الى تل��ك املناط��ق لفتح 
الش��وارع ورفع االنق��اض والنفايات"، 
موضحاً ان" البن��ى التحتية في تلك 
املناط��ق حتتاج الى توفير مبالغ هائلة 
اال ان الظرف املال��ي الصعب الذي مير 

به العراق يحول دون ذلك".
وأوضح بأن" السلطات احمللية ستركز 

خالل الش��هور الس��تة األول��ى على 
اس��تعادة األم��ن واملي��اه والكهرب��اء 
وتوفي��ر الوقود الى املدينة وعلى إعادة 
املواطنن الذين نزحوا من املدينة جراء 
احلرب ، الفتا الى انه "س��تكون هناك 
مبوجب هذه اخلطة مدة عامن إلعادة 
اإلعم��ار والبدء ف��ي عملية املصاحلة، 
يليه��ا 30 ش��هرا ترك��ز عل��ى جذب 

االستثمارات وتطوير االقتصاد.
وتابع إن "بعض أعمال اإلصالح األولية 
ق��د تتكل��ف مبلغا زهي��دا يصل إلى 
خمسة آالف دوالر للمنزل"، لكن حتى 
ذلك س��يؤثر على حصة احملافظة من 

املوازنة .
م��ن جهته��ا ترأس��ت وزي��رة االعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة 
آن نافع أوسي اجتماعا موسعا إلعادة 
اعمار مدينة املوص��ل في مقر الوزارة 
الكفيلة  الس��بل  لبحث ومناقش��ة 

إلعادة اعمار املوصل
وقال��ت في بيان له��ا تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه ان" 
االض��رار الت��ي حلقت مبدين��ة املوصل 
كبي��رة جدا مم��ا يتطل��ب التخطيط 
اجلي��د والس��ليم وب��ذل كل اجله��ود 
املمكن��ة لكي تكون بداي��ة االنطالق 
إلع��ادة االعمار للمدين��ة مبنية على 
اس��س صحيحة وخطوات س��ليمة 

من خالل اعداد دراسة كافية لتوحيد 
الرؤى املطروحة للمناقش��ة لتفضي 
ال��ى توصيات ومق��ررات موحدة تأخذ 
بنظ��ر االعتب��ار احلف��اظ عل��ى هوية 
مدين��ة املوص��ل مبا يتناس��ب وتراثها 

وتاريخها العريق.
وأضاف��ت ان��ه" مت ع��رض ع��دد م��ن 
وبح��ث  س��ابقاً  املع��دة  الدراس��ات 
إمكانية االس��تفادة من املس��وحات 
واخلط��ط الت��ي وضعت فيه��ا منها 
ملدين��ة  احلض��ري  التجدي��د  دراس��ة 
 ، ال��ى  مش��يرة   ، القدمي��ة  املوص��ل 
ضرورة وضع الضوابط واخلطط  التي 
تتناسب مع الوضع الراهن لكي تتاح 
الفرصة جلميع املواطنن بإعادة اعمار 
دورهم والع��ودة اليها بنحو س��ريع ، 
داعية ال��ى احلد من التج��اوزات التي 
قد تعوق اعادة االعمار في املدينة في 
حالة عدم اعتماد اخلطط والضوابط.

وف��ي س��ياق متصل كش��ف مصدر 
مطل��ع ، يوم امس الثالثاء ، لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان" الواليات املتحدة 
احلكوم��ة  ال��ى  تبرع��ت  األميركي��ة 
العراقي��ة  مببل��غ ملي��ار دوالر الع��ادة 
اخلدمات في محافظة املوصل حصراً 
وانعاش��ها من الناحي��ة االقتصادية 

وإعادة العائالت النازحة .
وق��ال املص��در ال��ذي ل��م يفصح عن 

أسمه ان"نس��بة الدمار بن الساحل 
األيس��ر واألمين في املوص��ل متفاوتة 
فالبني��ة التحتية للس��احل األيس��ر 
تض��ررت مب��ا يت��راوح ب��ن 60 إلى 70 
% واألض��رار التي أصاب��ت املمتلكات 
اخلاصة تقدر %20"،فيما بلغت نسبة 
االضرار في البنية التحتية للس��احل 
األمي��ن 90 % واملمتل��كات اخلاصة ودور 

املدنين بحدود 70 باملئة".
وفي العاش��ر من حزيران لسنة 2014 
متك��ن تنظي��م داعش من الس��يطرة 
عل��ى مدين��ة املوص��ل وكذل��ك على 
منشآت حيوية في املدينة من أهمها 
مبنى محافظة نينوى واملطار وقنوات 
تلفزيونية وق��ام بتدمي��ر العديد من 

األماكن األثرية فيها.

اليابان تبدي استعدادها 
للمشاركة الفاعلة في إعمار 

املناطق احملررة
وقال اجلاراهلل في تصريح للصحافين 
آنذاك انه ل��م يتم حتديد موعد لعقد 
املؤمتر "اال انه يرجح ان يكون في الربع 

االول من العام املقبل".
وق��درت احلكومة العراقية كلفة دمار 
البن��ى التحتية بس��بب احل��رب على 

داعش بأكثر من 100 مليار دوالر.

احلكومة تعتزم استرداد أموال 
العراق اجملمدة في اخلارج

وخل��ص ال��ى أن "ثم��ة تنس��يق عاٍل 
بهذا الشأن مع فريق استرداد االموال 
ف��ي مجلس ال��وزراء ال��ذي يضم في 
عضويته ال��وزارات والدوائ��ر واجلهات 
ذات العالق��ة كافة وينس��ق عمليات 

االسترداد".

أميركا تؤكد وجود 5200 جندي لها 
في العراق

وتابع، إن" اميركا س��تالحق القاعدة، 
والتنظيمات التابعة له بغض النظر 
عن وج��ود داعش، الفتا إلى أن النصرة 
غّي��رت اس��مها )إلى فتح الش��ام ثم 
هيئ��ة حترير الش��ام(، لك��ن القاعدة 

تبقى القاعدة".
وردا على سؤال حول التهديد التركي 
باس��تهداف الك��رد في عفري��ن، قال 
الكولوني��ل إن ه��ذه األخي��رة ضحت 
مبئ��ات بل اآلالف في احلرب ضد داعش، 
وإنها كانت القوة املقاتلة الرئيس��ية 

على األرض.
وتابع، ان "الواليات املتحدة أعلنت في 
الفت��رة األخيرة انها لن تس��ّلح قوات 
س��وريا الدميقراطية بأكثر مما تتطّلبه 
احل��رب ض��د داع��ش، موضح��ا ، كنا 
واضحن مع حلفائنا األتراك بشأن ما 

نقّدمه من أس��لحة إلى قوات سوريا 
الدميقراطي��ة، مبا يش��مل )تزويدهم( 
باألرقام التسلسلية لألسلحة، ونأمل 
في تفادي هذا السيناريو عبر احلفاظ 
عل��ى تواصل مس��تمر م��ع حليفتنا 

انقرة".

ترامب ال يحترمنا وسّلم األمور 
لعسكريني

كما ن��ددت الس��فيرة مبا قال��ت إنها 
األمريكي��ة  اإلدارة  ل��دى  "ال مب��االة" 
وتيلرسون نفسه حيال قضايا حقوق 
اإلنسان، مستدلة على ذلك بالرسالة 
التي وجهها تيلرسون ملوظفي الوزارة 
ف��ي الثال��ث م��ن مايو/أي��ار املاض��ي، 
ودعاهم فيها إل��ى عدم التركيز على 
قضاي��ا حقوق اإلنس��ان بحال تصادم 

ذلك مع أولويات السياسة اخلارجية.

تسجيل أرصفة املوانئ العراقية
في املنظمة البحرية العاملية

كاف��ة  اكم��ال  مت   ” البي��ان  واض��اف 
االج��راءات التطبيقي��ة لتكون ضمن 
ال��دول الت��ي تعم��ل بنط��اق املدونة 
الدولي��ة، ومن اجلدير بالذكر أن املوانئ 
العراقي��ة ه��ي اول تش��كيالت وزارة 
النقل التي قامت باس��تحداث قسم 

املدونة الدولية”.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

من��ذ أخرج��ت الق��وات العراقي��ة 
الكرد من منطقة س��نجار اجلبلية 
الت��ي تع��د موط��ن االيزيدي��ن في 
ش��مال العراق خالل ش��هر أكتوبر 
تشرين األول املاضي يتساءل سكان 
املنطق��ة عم��ا ميكن أن ي��ؤول إليه 

مصيرهم.
فق��د قلت األموال وامل��واد الغذائية 
اإلغاث��ة  أوقف��ت منظم��ات  من��ذ 
الق��وات  تق��دم  بع��د  ش��حناتها 
ف��ي  مب��ان  وانه��ارت  العراقي��ة. 
االش��تباكات كم��ا أن الكثي��ر من 
آث��ار  عليه��ا  الس��ليمة  املبان��ي 
الرصاص وتنتش���ر فيه�ا العبوات 

الناسفة.
ومن��ذ فترة طويلة تنظ��ر جماعات 
أخ��رى ف��ي الع��راق بع��ن االرتياب 
لاليزيدين ال��ذي جتمع معتقداتهم 
عناصر من عدة أديان قدمية مبنطقة 
تعرض��وا  كم��ا  األوس��ط  الش��رق 
أي��دي جماعات  لالضطه��اد عل��ى 

أخرى.
وف��ي عام 2014 قت��ل رجال تنظيم 
الدولة اإلس��المية أكث��ر من 3000 
م��ن االيزيدين ف��ي حملة وصفتها 

األمم املتحدة بأنها إبادة جماعية.
واآلن فإن األرض التي عاشوا عليها 
منذ ق��رون أصبحت ورقة في خالف 
ب��ن بغ��داد وك��رد الع��راق الذي��ن 
سيطروا على املنطقة منذ سقوط 

صدام حسن عام 2003.
وق��ال أحد س��كان مدينة س��نجار 
يدعى كم��ال علي ”نحن محاصرون 
في مب��اراة الكرة السياس��ية هذه 
بن العراق والك��رد. لكن ال أحد من 

الطرفن يهتم مبستقبلنا“.
وقد رفعت الفصائل املسلحة علم 
الع��راق بألوانه الثالث��ة على املباني 
احلكومية وُكتب على أي أعالم باقية 
من أعالم الكرد كلمات العراق واهلل 
املتوهجة  الشمس  وُطمست  أكبر 
في وس��ط العل��م الك��ردي باللون 

األسود.
ولس��نجار أهمية سياس��ية ألنها 
تقع في األراضي املتنازع عليها وهي 
املناطق اخملتلطة عرقيا في ش��مال 
العراق إذ أنها موضع نزاع دس��توري 

قدمي بن بغ��داد والكرد ويطالب بها 
كل من الطرفن.

وخضعت سنجار لس��يطرة الكرد 
برغم وقوعها خارج احلدود املعترف 

بها إلقليم كردستان العراق.
ول��م تفع��ل بغ��داد ش��يئا يذك��ر 
لالعتراض على ه��ذا الترتيب حتى 
الهج��وم ال��ذي ش��نته قواتها في 
أكتوب��ر تش��رين األول عقابا للكرد 
على إجراء استفتاء على االستقالل 
في 25 س��بتمبر أيلول. وس��يطرت 
الق��وات العراقي��ة عل��ى املناط��ق 
املتن��ازع عليه��ا التي توس��ع فيها 

الكرد ومنها سنجار.
وجدد االس��تفتاء التوترات الكامنة 
حتت السطح حول حدود السيطرة 
في شمال البالد الغني بالنفط بن 
بغ��داد وحكومة إقليم كردس��تان 
بع��د أن ح��ارب الطرف��ان جنبا إلى 
جنب في مواجه��ة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.

االيزيديون منقسمون
بعضه��م أس��عده رحي��ل الك��رد 
ورأى فرص��ة ف��ي ق��در أكب��ر م��ن 
احلك��م الذات��ي بع��د أن أصبح��وا 
حت��ت س��يطرة الس��لطة االحتادية 
ف��ي أعق��اب الهجوم الذي ش��نته 
القوات العراقية في أكتوبر تشرين 
األول. وقد س��لمت القوات الكردية 
مدينة س��نجار دون قت��ال إلى فوج 
الل��ش وه��و فصيل يزيدي مس��لح 
تدعمه الفصائل الش��يعية ش��به 

العسكرية.
ويتح��دث أغل��ب االيزيدين بلهجة 
ال  منه��م  كثيري��ن  لك��ن  كردي��ة 
يعتبرون أنفسهم كردا من الناحية 

العرقية.
وق��ال ايزي��دي يبل��غ م��ن العمر 47 
عاما يدعى أبو سردار ”نحن سعداء 
ايزيدي��ون  فنح��ن  الك��رد.  برحي��ل 
ولسنا كوردا. وال نريد أن نكون جزءا 
من كوردس��تان“. بحسب ما أوردته 

رويترز في تقرير.

وش��كا أبو سردار مثل آخرين من أن 
الك��رد أرغموه عل��ى اإلدالء بصوته 
وتنف��ي حكومة  االس��تفتاء.  ف��ي 

إقليم كردستان هذه االتهامات.
وقد عاد أبو سردار قبل شهرين إلى 
أطالل بيت��ه في حي س��ينوني في 
سنجار وأعرب عن ش��عوره بخيبة 
أمل شديدة ألن شيئا لم يتغير منذ 
رحيله في عام 2014 فاملستشفيات 
وامل��دارس ال ت��زال مغلق��ة وال يزال 

أغلب املدينة عبارة عن ركام.
وهو يأمل أن تعيد بغداد والفصائل 
بناء سنجار.غير أن آخرين يتحسرون 

على رحيل الكرد.
إقليم كردس��تان  وحتمل حكوم��ة 
االيزيدي��ة  واجلماع��ات  الع��راق 
املتحالف��ة معه��ا رئي��س ال��وزراء 
العراق��ي الس��ابق ن��وري املالك��ي 
مس��ؤولية احلمل��ة الت��ي ش��نها 
تنظي��م الدولة اإلس��المية. ويقول 
ه��ؤالء إن ه��رب الق��وات العراقية 
م��ن املوص��ل س��مح للمتطرف��ن 

باالس��تيالء على أس��لحة مبليارات 
ال��دوالرات اس��تخدموها فيما بعد 

في مهاجمة األقلية االيزيدية.

مدينة أشباح
يقول س��كان إنه في بع��ض األيام 
ال يوجد س��وى عظام في س��نجار. 
فق��د مت الكش��ف ع��ن حوال��ي 50 
قبرا جماعيا خارج املدينة منذ عام 

.2014
وقال علي سرحان عيسى قائد فوج 
الل��ش واملعروف باس��م خ��ال علي 

”سنجار مدينة أشباح“.
فقد فر عشرات اآلالف من االيزيدين 
أمام هج��وم املتطرفن واجتهوا إلى 
جبل س��نجار. وُقتل م��ن لم يصل 
منهم إلى اجلبل أي حوالي 3100 فرد 
ومت القض��اء على أكثر من نصفهم 
رميا بالرص��اص أو بقطع الرؤوس أو 
احلرق أحياء ومت التخلص منهم في 

مقابر جماعية.
وكان مصي��ر آخري��ن البي��ع كإماء 

أو أرغم��وا على القت��ال وذلك وفقا 
ملا ج��اء في تقرير في نش��رة بلوس 

ميديسن.
وال ي��زال البعض فوق اجلبل مقبلن 
عل��ى قض��اء ثالث ش��تاء ب��ارد في 

اخليام.
وقبل هجوم التنظيم كانت سنجار 
موطن��ا لنح��و 400 ألف ش��خص 
أغلبه��م م��ن االيزيدي��ن والع��رب 
الس��نة. وتوضح تقديرات ملنظمات 
إنس��انية أن 15 ف��ي املئة فقط من 

االيزيدين عادوا إلى ديارهم.
ف��ي  االيزيدي��ن  أغل��ب  ي��زال  وال 
مخيم��ات ف��ي إقليم كوردس��تان 
مع معظم الس��نة الذي��ن خرجوا 
من ديارهم في املنطقة. ويخش��ى 
العامل��ون في مج��ال اإلغاثة إغالق 
اخمليمات إذا اشتعل التوتر بن بغداد 

والكرد.
ومما يعق��د الصورة وج��ود مقاتلن 
م��ن ح��زب العم��ال الكردس��تاني 

االنفصالي التركي. 

عام 2014 قتل رجال 
تنظيم الدولة اإلسالمية 
أكثر من 3000 من 
االيزيديين في حملة 
وصفتها األمم المتحدة 
بأنها إبادة جماعية.
واآلن فإن األرض التي 
عاشوا عليها منذ قرون 
أصبحت ورقة في خالف 
بين بغداد وكرد العراق 
الذين سيطروا على 
المنطقة منذ سقوط 
صدام حسين عام 
2003

معابد اإليزيديني شمالي العراق

ينظرون الى المستقبل بعين الريبة والقلق

اإليزيديون يتطلعون الى بغداد
لتخلصهم من براثن الدمار والخراب
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تعد المتخصص الوحيد بنقل الحموالت التجارية 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العامة  الش��ركة  اعل��ن مدي��ر 
للنق��ل البحري املهن��دس عبد 
الش��ركة  أن  اجلاب��ري«  الك��رمي 
س��عت ومنذ الس��نوات الثالث 
األخي��رة ال��ى جع��ل الش��ركة، 
الناقل الوطني كونها الش��ركة 
املتخصصة  الوحي��دة  الوطنية 
بنقل احلموالت التجارية بجميع 

أنواعها. 
وق��ال املدي��ر العام خ��الل املؤمتر 
الصحفي ال��ذي مت فيه التوقيع 
على عقد مع الشركة العراقية 
الفيتنامي��ة لنق��ل ال��رز ضمن 
مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة 
لصال��ح وزارة التج��ارة. بحضور 
املدير اإلقليمي لهيئة التصنيف 
الفرنس��ية الدولية في الش��رق 
بواليو:« نعلن  األوسط باسكال 
املسؤولية  لتحمل  اس��تعدادنا 
م��ن اج��ل دع��م الدول��ة وإعادة 
النق��ل البح��ري العراق��ي إل��ى 
احملف��ل الدولي لتكون الش��ركة 
منافس��ة عاملياً » ، مش��يرا الى 
حض��ور املدير اإلقليم��ي لهيئة 
الت��ي  الفرنس��ية  التصني��ف 
تش��رف عل��ى عم��ل الش��ركة 
وبواخرها والذي اكد أن الشركة 
تس��ير باالجتاه الصحي��ح وأنها 
ش��ركة عاملية حتظ��ي باهتمام 
الهيئات الدولية ونوادي احلماية 

العاملية  .
واضاف املدير العام أن الش��ركة 
أنهت جميع اإلجراءات القانونية 
وأبرمت العقود اخلاصة بالتعاون 
 - الفيتنامي��ة  الش��ركة  م��ع 
العراقية إحدى تش��كيالت وزارة 
التج��ارة لنق��ل الرز حي��ث توفر 
هذه الش��ركة نس��بة %55 من 

وارداتها لدعم خزينة الدولة .
ولف��ت املدير العام الى أن النقل 
البحري الى ان الشركة ستعمل 

باخرت��ن  ش��راء  إنه��اء  عل��ى 
كبيرتن من منش��أ ياباني خالل 
االي��ام القليلة املقبلة لنقل الرز 
بالكمي��ات املطلوب��ة وحس��ب 
العق��د مع وزارة التج��ارة ، الفتا 
الفيتنامي��ة  الش��ركة  ان  ال��ى 
تبح��ث ع��ن هيئ��ة التصني��ف 
ومن هن��ا مت منح الثقة الكاملة 
للش��ركة النها تعمل مع هيئة 
ون��ادي  الفرنس��ية  التصني��ف 
ويست اوف اجنالند ) نادي احلماية 
غرب اجنلترا( مما س��اعد الشركة 

على توقيع العقد.
وتاب��ع اجلاب��ري:« في ح��ال جناح 
ووزارة  الش��ركة  ب��ن  العق��د 

بأس��لوب  ه��و  ال��ذي  التج��ارة 
التش��غيل املش��ترك وحس��ب 
اجلدوى االقتصادية التي ستقدم 
خالل الس��تة أش��هر األولى من 
العمل س��نعمل على تشكيل 
غرفة عمليات مشتركة بن وزارة 
التج��ارة وش��ركتنا ف��ي فيتنام 
مما سيس��هم في توس��ع عمل 
الفيتنامية  العراقية  الش��ركة 
وبالتالي  البحري  النقل  وشركة 
هذا سيوفر عملة صعبة خلزينة 

الدولة » .
وناشد مدير عام الشركة وزارتي 
التخطي��ط واملالي��ة أن تدعم��ا 
الش��ركة بالكفال��ة البنكية ) 

البواخر باآلجل  الكرنتي( لشراء 
لتس��دد اثمانها من خالل عقود 
عملها م��ع ال��وزارات ، موضحا 
سعي الشركة لش��راء باخرتن 
دون أن تكلف الدولة دينارا واحدا 

 .«
وأشاد اجلابري مبواقف وزير النقل 
التجارة  الفني ووزي��ر  والوكي��ل 
واللجنة االقتصادية في مجلس 
النواب الداعمة للش��ركة االمر 
الذي ساعد على كسب الشركة 
الثق��ة بالتعاقد مع اجلهات ذات 
العالق��ة ودعم لش��راء البواخر 
من اجل جعل الش��ركة الناقل 
أحلصري جلميع الوزارات وبالتالي 

أعادة األسطول البحري العراقي 
الذي سيس��هم كثيراً في دعم 

االقتصاد احمللي .
ومن جانبه ذك��ر املدير اإلقليمي 
لهيئ��ة التصني��ف الفرنس��ية 
PV باس��كال بواليو أن الشركة 
العام��ة للنقل البحري ش��ركة 
عاملية يج��ب أن تأخ��ذ مكانها 
وبارك  الش��ركات  الطبيعي بن 
له��ا ه��ذا التق��دم ف��ي تطوير 
الش��ركة ، مضيفا :« س��نعمل 
معه��م عل��ى تذلي��ل الصعاب 
فيم��ا يخ��ص عملن��ا كهيئ��ة 
تصنيف دولية نعمل في جميع 
أنحاء العالم », مبينا ان الهيئة 

تش��رف عل��ى عم��ل الش��ركة 
وتتاب��ع تقيدها باملعايير الدولية 
البحري��ة  والس��المة  للس��فن 
للش��روط  مبا يجعلها مطابقة 

املطلوبة عاملياً .
يذكر أن الشركة العامة للنقل 
البحري أعلنت في وقت  س��ابق 
عن نيتها ش��راء بواخر متعددة 
اإلغ��راض لتكون مؤهلة لس��د 
حاج��ة ال��وزارات فيم��ا يخ��ص 
نقل البضائع التجارية لتسهم 
مس��اهمة فاعلة في تش��غيل 
األي��ادي البحري��ة املُعطل��ة عن 
العم��ل حاليا وفتح آفاق جديدة 

تدعم االقتصاد الوطني.

»النقل البحري« تسعى الى استعادة مكانتها عالميا 

الشركة أنهت جميع 
اإلجراءات القانونية 

وأبرمت العقود 
الخاصة بالتعاون مع 

الشركة الفيتنامية 
- العراقية إحدى 
تشكيالت وزارة 

التجارة لنقل الرز حيث 
توفر هذه الشركة 

نسبة 55 % من 
وارداتها لدعم خزينة 

الدولة

جانب من املؤمتر الصحفي

شمول 350 حالة انسانية 
باعانة صندوق التربية 

العراق يبحث تنفيذ 
القطار المعلق والمترو 

زماالت ايطالية 
لدراسة الدكتوراه 

في اآلثار

بغداد - الصباح الجديد:
التربي��ة  لصن��دوق  االدارة  مجل��س  عق��د 
اجتماعا برئاسة وزير التربية الدكتور محمد 
اقبال الصيدلي ، وذلك ملناقش��ة مجموعة 

من القضايا اخلاصة مبالكات الوزارة .
واك��د وزير التربية في بيان صدر عن مكتبه 
االعالمي اخلاص واطلعت » الصباح اجلديد« 
على نس��خة منه ، اهتمام ال��وزارة الكبير 
وحرصها على رعاية امل��الكات التربوية في 
الوظيفة وخارجها م��ن النواحي الصحية 

واالجتماعية. 
وأض��اف الوزير في بيان��ه ان اعضاء الهيئة 
االداري��ة للصن��دوق صوت��وا على ش��مول 
اكث��ر من ٣٥٠ حالة توزع��ت بن ) الوفيات ، 
احلاالت الس��رطانية وعالجه��ا اضافة الى 
العمليات اجلراحية وحاالت احلريق مختتما 
حاالت الدع��م لبراءات االختراع واالبتكارات 
العلمي��ة ( بدعم الصن��دوق ، مبينا ان تلك 
احل��االت الت��ي مت التصويت عليها ش��ملت 
مديري��ات التربي��ة ف��ي بغ��داد و احملافظات 

كافة . 
كما أوضح الوزير ان االجتماع ناقش كذلك 
موض��وع االمتحان��ات واألبني��ة املدرس��ية 
اضاف��ة ال��ى توفي��ر املس��تلزمات التربوية 

للعام الدراسي احلالي.

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث الوكي��ل الفني ل��وزارة النق��ل عباس 
عم��ران  االثن��ن مع الس��فير الفرنس��ي في 
العراق برونو أوبيرت والوفد املرافق له أنش��اء 
القطار املعلق واملترو وفتح خط جوي مباشر 

مع فرنسا.
وق��ال الوكي��ل الفني ان وزارة النقل تس��عى 
لتوطيد العالقات مع كبرى الشركات العاملية 
صاحب��ة االجنازات واخلبرات الرصينة  النش��اء 
القطار املعلق واملترو وفتح خط جوي مباشر 
مع فرنس��ا ، مش��يراً الى انه البد من تفعيل 
افاق العمل املش��ترك والتي متكن تشكيالتنا 
من حتقي��ق قفزات نوعية في مجال توس��يع 
تلك العالقات لتعم الفائدة على واقع قطاع 

النقل في العراق. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث 
العلمي، توفر زماالت دراسية ايطالية لنيل 
ش��هادة الدكت��وراه ف��ي اختص��اص اآلثار، 
مبين��ة أن التقدمي س��يكون الكترونيا عبر 
scrdgate. الرابط اخل��اص بدائرة البعث��ات

.scrdiraq.gov.iq
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم 
العال��ي والبح��ث العلمي الدكت��ور حيدر 
العبودي إن املعهد احلبري لالثار املس��يحية 
في ايطاليا منح الع��راق عددا من الزماالت 
الدراس��ية لنيل الدكتوراه في االثار، مبينا 
ان آخر موعد للتقدمي س��يكون يوم السبت 

املقبل املصادف ال�23 من الشهر اجلاري .
الش��روط  أن  الرس��مي  املتح��دث  وتاب��ع 
منتس��با  يك��ون  االّ  للمتق��دم  املطلوب��ة 
للدراس��ات العلي��ا داخل الع��راق، واالّ يقل 
معدله عن %70 ،  مبينا ان الش��روط نّصت 
ايضا على االّ تقل خدمته عن س��نتن بعد 
اخر شهادة باس��تثناء املش��مولن بالقرار 
518 لسنة 1986 مشفوعا بكتاب تأييد من 
جهة ايفاده )س��نة خدمة فعلية بعد آخر 
ش��هادة(، وال يزيد عمره على 50 س��نة، وان 
تتوفر في املتقدم معرفة أساس��ية باللغة 
االيطالية )ش��رط اجلانب املانح(، وخضوعه 

لشروط الدولة املانحة.
وأوضح العبودي أن املستمسكات املطلوبة 
للتقدمي هي كتاب ترشيح مثبت فيه اسم 
املرشح واملعدل واخلدمة الوظيفية بعد اخر 
ش��هادة واملواليد واللقب العلمي وخالصة 
اخلدمة، فضال ع��ن وثيقت��ي البكالوريوس 
باللغ��ة   3 ع��دد  وتوصي��ات  واملاجس��تير، 

االجنليزية من أستاذ او أستاذ مساعد. 
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بغداد - الصباح الجديد:

اك��د رئيس احت��اد الغ��رف التجارية 
العراقي��ة رئيس غرفة جت��ارة بغداد 
جعفر احلمدان��ي يوم االثنن أهمية 
اتخ��اذ االج��راءات الضرورية حلماية 
االس��واق التجارية وخصوصا سوق 
الشورجة من احلوادث املتكررة والتي 
احلقت خس��ائرمادية كبي��رة لعدد 

كبير من اصحاب احملال والتجار .
وق��ال رئيس االحت��اد ف��ي كلمة له 
خالل اللقاء الذي حضرته » الصباح 
اجلدي��د« في مق��ر الغرف��ة للنظر 
ف��ي امكانية تأهيل االس��واق التي 
تضررت ف��ي حادث احلريق في عمارة 

القادسية ان اقامة هذا اللقاء يأتي 
ف��ي اطار اهتمام غرف��ة جتارة بغداد 
بصفتها بيت التاجر العراقي بحال 
س��وق الش��ورجة واالضرار الكبيرة 
التي حلقت ب��ه والبحث مع اجلهات 
ملس��اعدة  الس��بل  ع��ن  املعني��ة 
اصحاب احملال التجارية لغرض اعادة 
فت��ح محالهم وس��بل من��ع تكرار 

تلك احلوادث .
من جهته اوضح مدي��ر عام الدفاع 
املدني اللواء كاظم س��لمان بوهان 
ف��ي  والبس��طيات  التج��اوزات  ان 
سوق الشورجة شكلت عائقا امام 
ف��رق الدف��اع املدني ف��ي مكافحة 
ووجود  البضائ��ع  وتك��دس  احلري��ق 
انواع العط��ور  وامل��واد الكيمياوية 

م��ع املالب��س اس��هم في انتش��ار 
برغ��م اس��تعمال ش��تى  الني��ران 
الوس��ائل للمكافح��ة ، داعي��ا الى 
ض��رورة مد ش��بكات مي��اه احلرائق 
في سوق الش��ورجة لغرض سرعة 
املعاجل��ة اضاف��ة الى ض��رورة توفر 
ش��روط الس��المة واالمان في احملال 

التجارية.
م��ن جهتها اعلنت خولة االس��دي 
مدير عام مصرف الرافدين ش��مول 
الش��ورجة  بحري��ق  املتضرري��ن 
بالقروض مث��ل اضرار حادث الكرادة 
االرهاب��ي مبن��ح ق��رض م��ن 30 الى 
40 ملي��ون دينار بكفال��ة موظفن 
لغ��رض  للمتضرري��ن  وبفائ��دة5% 
اع��ادة تاهيل محاله��م ، ومت توجيه 

اخملتصن في املصرف بس��رعة اجناز 
معاملة القرض .

كم��ا اعلن مدي��ر املص��رف الدولي 
املص��رف  اس��تعداد  االس��المي 
100 ملي��ون  ملن��ح ق��رض بقيم��ة 
دين��ار بفائدة %4 لغرض مس��اعدة 
املتضررين ومت خالل اللقاء تبادل االراء 
و املقترح��ات بن التج��ار واصحاب 
احملال  املعنيي��ن من ابرزها ش��مول 
منطقة الش��ورجة بخ��ط كهرباء 
طوارئ يوميا من الساعة السابعة 
اخلامس��ة مس��اء  ولغاية  صباح��ا 
وتش��كيل قوة امنية خاصة حلماية 
السوق ومد شبك��ة فوهات حريق 
في السوق ومعاجلة اوضاع اصحاب 

اجلنابر.

تقرير

غرفة تجارة بغداد تبحث إغاثة المتضررين بحريق الشورجة
بقروض من 30 الى 100 مليون دينار بفوائد ميسرة

جانب من لقاء رئيس االحتاد مع التجار »عدسة: طارق كرمي«

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلديات واالشغال العامة عن تواصل 
اعمالها في تنفيذ اعادة تأهيل وتطوير 
جس��ر تكريت – العلم ف��ي محافظة 
صالح الدي��ن وهو من ضمن مش��اريع 
الدول��ي  البن��ك  ق��رض  تخصيص��ات 

الطارىء العادة اعمار املناطق احملررة .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات 
الهندس��ية والفنية في ش��ركة الفاو 
الهندس��ية العام��ة وبأش��راف دائ��رة 
تواص��الن  لل��وزارة  التابعت��ن  الط��رق 
اعمالهم��ا ف��ي تأهيل جس��ر تكريت 
–العل��م ف��ي محافظة ص��الح الدين 
وبكلفة بلغ��ت 4 مليارات و448 مليون 
دين���ار. وبن املركز االعالمي ان االعمال 
شملت انش��اء التحويلة املؤقتة التي 
ترب��ط ب��ن تكريت م��ع ناحي��ة العلم 
لتحويل سير املركبات خالل فترة اعمار 

اجلس��ر وصيانة وتأهيل جسر اجلملون 
احلديدي ونقل وتنصيب وتأهيل اجلسر 
العائم وانش��اء الط��رق الوقتية لربط 
اجلسر العائم واجلسر احلديدي بالطرق  
للعمل بالفقرات  الرئيسة اس��تعداداً 
الرئيسة لتأهيل جسر تكريت – العلم 
وحسب اخملططات واملواصفات والتقرير 

الفني اخلاص باجلسر .
يذك��ر ان جس��ر تكري��ت – العل��م له 
اهمي��ة كبيرة في رب��ط مدينتي الدور 
والعلم مبدينة تكريت مركز محافظة 
صالح الدين واختزال املدة واملسافة بن 
مركز احملافظ��ة ومدينتي العلم والدور 

وضواحيهما.

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت هيئ��ة رعاية الطفول��ة التي 
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  يترأس��ها 
االجتماعي��ة املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني ي��وم االثن��ن دورة علمي��ة 
ع��ن »تأثي��ر وس��ائل االع��الم احلديثة 
عل��ى ش��خصية الطفل » مبش��اركة 

مجموعة من موظفي دوائر الوزارة. 
وتضمن��ت الن��دوة محاض��رة القتها 
ابتس��ام س��عدون محمد  الدكت��ورة 
النوري استاذة قسم االرشاد النفسي 
في كلية التربية/ اجلامعة املستنصرية 

بينت من خاللها أن وسائل اإلعالم أدت 
إلى تع��دد األطراف التي تش��ترك في 
تشكيل الناشئة، بعد أن كانت حكراً 

على األسرة ومن ثمَّ املدرسة .
إن ه��ذه  الن��وري  احملاض��رة  واضاف��ت 
الوسائل رمبا فاقت أثر األسرة واملدرسة، 
وخاص��ة انهم يقضون أمام التلفزيون 
واالجهزة احلديثة كاالي باد واحلاسبات 
وقتاً يعادل الوقت ال��ذي يقضونه في 
املدرسة، مما يؤدي الى آثارٍ خطيرة على 

الطفل. 
واوضح��ت الن��وري ان للتقني��ة دائماً 

نوعن من اآلثار، إيجابية وسلبية، ومن 
يدافع عن آثار وسائل االتصال احلديثة 
اإليجابي��ة عل��ى ش��خصية الطف��ل 
ي��رون أنها تنم��ي اجلان��ب االجتماعي 
لدى الطفل مبش��اركة اآلخرين وتبادل 
وتصق��ل  معه��م،  احلدي��ث  أط��راف 
وجدانه وأحاسيس��ه وتدرب حواس��ه 
من��ذ صغره عل��ى اإلصغ��اء واملتابعة 
والربط والتحليل، كما توس��ع خبرات 
الطف��ل كمصدر من مص��ادر املعرفة 
التي متده بالقيم املعرفية والسلوكية 
وتنق��ل ل��ه الثقافة واملعرف��ة، وتنمي 

ل��دى  والفكري��ة  العقلي��ة  املل��كات 
الطفل وتش��بع لديه حب االستطالع 

من خالل البرامج الثقافية. 
وتناولت احملاضرة اآلثار الس��لبية التي 
تؤثر على اجلانبن اجلس��مي والعقلي، 
الفت��ة ال��ى ان جلوس األطف��ال  أمام 
أجهزة البث على اختالفها لس��اعات 
طويل��ة قد يه��دد صحته��م البدنية 
حواس��هم  عل��ى  ويؤث��ر  والعقلي��ة 
م��ن  ويح��د  والس��معية  البصري��ة 
وقته��م  تقت��ل  وه��ي  حركته��م، 
وتبعده��م ع��ن م��ن حوله��م فتؤث��ر 

عليه��م اجتماعياً، وم��ن جهة أخرى 
ق��د تدفعهم إل��ى احمل��اكاة والتقليد 
والتحل��ل من القيم وتؤثرعلى لغتهم 
العربية ومفرداتهم اللغوية وقيمهم 
اجملتمعية األصيلة، وتؤثر على جانبهم 
النفسي بتنمية امليل للعنف واخلوف 
واجلرمي��ة واجلن��س واالنح��راف لديهم، 
وتتدخل ف��ي توجهاتهم الثقافية وما 
يتلقون��ه م��ن عقائد وأف��كار وأخالق، 

وتضعف الوازع الديني لديهم. 
واش��ارت ال��ى انه��ا تناول��ت العن��ف 
النفس��ية عن��د  ودالالت��ه  االعالم��ي 

تالميذ املرحل��ة االبتدائي��ة عن طريق 
رس��وماتهم م��ن خالل دراس��ة قامت 
بها، إذ  عرضت احملاضرة نتائج دراستها 
الت��ي اجريت عل��ى تالميذ الدراس��ة 
االبتدائية  للمرحلة العمرية من  10 - 
11 عام��ا في بغداد، الفتة الى ان عينة 
البحث شملت )120( تلميذا بواقع 60 
تلميذاً و60 تلميذة من صفي اخلامس 
حتلي��ل  مت  إذ  االبتدائ��ي،  والس��ادس 
رس��ومات التالميذ من قبل خبراء في 
هذا اجملال  باس��تعمال عدد من االدوات 

التحليلية . 

»رعاية الطفولة » تبحث تأثير وسائل االعالم على شخصية الطفل

بغداد - الصباح الجديد:
باشر أسطول من الشركة العامة 
للنق��ل الب��ري يضم )35( ش��احنة 
بعملية نقل ب��ذور احلنطة مبناقلة 
داخلي��ة لصال��ح وزارة الزراعة على 

وفق كمية تقدر مبئات األطنان.
وتتم عملية النق��ل مبحورين األول 
من مدين��ة تكريت باجتاه محافظة 
ديالى باجتاهن اخلال��ص واألخر الى 
جرف الن��داف، والثاني م��ن مدينة 
تكريت باجتاه مدينة الديوانية وتأتي 
ه��ذه املناقل��ة عل��ى وف��ق العقود 
املش��تركة التي أبرمتها الش��ركة 
والت��ي  الدول��ة كاف��ة  وزارات  م��ع 
تسعى من خاللها الى تقدمي جميع 
خدماته��ا املتمي��زة بالنق��ل األمن 
وس��رعة االجناز التي تع��د من أهم 

معطيات العمل ف��ي مجال النقل 
البري .

يذك��ر أن عماد عبد الرزاق االس��دي 
املدير العام للشركة العامة للنقل 
الب��ري رئي��س مجل��س اإلدارة أكد 
عل��ى أهمية مش��اركة اجلميع في 
اجله��ود املبذولة م��ن أجل النهوض 
بواقع الش��ركة وجناح اإلدارة وفروع 
الش��ركة في بل��ورة برنامج عملها 
وف��ق  عل��ى  ملم��وس  واق��ع  ال��ى 
توجيهات وزير النقل الكابنت كاظم 
فنج��ان احلمامي ال��ذي يؤكد على 
أهمي��ة تعاون جمي��ع الطاقات في 
س��بيل أجناز جميع امله��ام املناطة 

بالشركة .
عل��ى صعي��د متص��ل اك��د املدير 
الع��ام على نقل مف��ردات البطاقة 

التموينية بأس��رع وقت إلى أماكن 
خزنه��ا من قب��ل وزارة التجارة وفي 
احملافظات كاف��ة ، مضيفا ان رجال 
الش��ركة م��ن الس��ائقن متكن��وا 
م��ن حتقي��ق )460( نقل��ة وخالل 5 
أي��ام فقط لنقل م��ادة احلنطة من 
املوان��ئ العراقية ، فضالً عن حتقيق 
الشركات املؤتلفة معنا )151( نقلة 
وبهذا يكون اجملموع )511( نقلة »...    
وعّبر املدير العام عن إرتياحه لسير 
وإن ه��ذا  الص��ورة  به��ذه  العم��ل 
اإلجناز يُعد كبيراً قياساً باملدة التي 
حتقق بها هذا الع��دد من النقالت ، 
مشيدا بهذه الروح التي يتمتع بها 
الس��ائقون وحرصه��م على إيصال 
غذاء الش��عب إل��ى أماك��ن خزنه 

اخملصصة. 

أعادة تأهيل جسر تكريت 
النقل البري تباشر بنقل مئات العلم في صالح الدين

 األطنان من بذور الحنطة

تحقيق أكثر من )511( نقلة في 5 ايام 
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البصرة - سعدي السند:

أق��ام مكت��ب حق��وق األنس��ان 
»يونامي« في البص��رة بالتعاون 
مع قصر الثقافة والفنون التابع 
لدائرة العالقات الثقافية العامة 
ف��ي وزارة الثقاف��ة والس��ياحة 
واآلث��ار احتفالي��ة عل��ى قاع��ة 
الفراهي��دي في فندق ش��يراتون 
البصرة مبناس��بة الي��وم العاملي 

حلقوق االنسان .
والقى مدير مكت��ب يونامي في 
اجلنوب كلمة في االحتفالية التي 
حضرها مس��ؤولون ومختصون 
ومدراء عدد من الدوائر احلكومية 
والقنصل الع��ام لدولة الكويت 
يوس��ف الصب��اغ وممثل��ون ع��ن 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي اكد 
فيها ان تطبيق حقوق االنس��ان 
ف��ي كل بل��دان العال��م يواجه 
بع��ض التحدي��ات والع��راق من 
ضم��ن تلك  ال��دول، مضيفا انه 
ماي��زال هناك بع��ض التحديات 
الكبيرة في الع��راق التي تواجه 
حماية تعزيز حقوق اإلنس��ان مبا 
املؤسس��ات  ببناء قدرات  يتعلق 
الوطني��ة ونش��ر ثقاف��ة حقوق 

اإلنسان في اجملتمع .

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
مينح القوة للجميع

وجاء في كلمة مس��جلة بأسم 
زيد بن رعد احلس��ن مفوض األمم 
املتحدة األعلى حلقوق األنس��ان 
قال فيها انه يوم كبير في تاريخ 
اإلنس��انية ال��ذي يحتفل به في 
10 كانون األول/ديسمبر من كل 
عام.. ويرمز لليوم الذي اعتمدت 
ل��أمم  العام��ة  اجلمعي��ة  في��ه 
املتح��دة االع��الن العاملي حلقوق 

االنسان عام 1948.
وثيق��ة  االع��الن  ه��ذا  ويع��د 
تاريخي��ة أعلن��ت حقوق��ا غي��ر 
قابل��ة للتصرف حيث يحق لكل 
ش��خص أن يتمتع بها كإنسان 
- بغ��ض النظ��ر ع��ن الع��رق أو 
اللون أو الدين أو اجلنس أو اللغة 
أو ال��رأي السياس��ي أو غي��ره أو 
األصل القوم��ي أو االجتماعي أو 
الث��روة أو املول��د أو أي وضع آخر. 
وهي الوثيق��ة األكثر ترجمة في 
العال��م، وهي متاح��ة بأكثر من 

500 لغة.
ويضع اإلعالن، الذي صاغه ممثلون 
من خلفي��ات قانوني��ة وثقافية 

متنوع��ة م��ن جمي��ع مناط��ق 
العال��م ، القي��م العاملية، يضع 
معيارا للهدف املش��ترك جلميع 
وه��و   ، األمم  الش��عوب وجمي��ع 
ينص على املساواة في الكرامة 
والقيمة لكل ش��خص. وبفضل 
اإلعالن، والتزامات الدول مببادئها، 
مت إحياء الكرامة للمالين ووضع 
األس��اس لعالم أكث��ر عدال. في 
ح��ن أن م��ا يصبو إلي��ه اإلعالن 
ل��م يتحق��ق بع��د متام��ا، ولكن 
ف��ي احلقيقة ميكن القول أنه قد 
صمد أمام االختبارات على مدى 
الزم��ن وه��ذا يدل عل��ى الطابع 
الدائمة  الدائ��م والقيم  العاملي 
والعدالة  املس��اواة  في  املتمثلة 

والكرامة اإلنسانية.
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان 
مينح الق��وة للجمي��ع. حيث إن 
املبادئ املكرس��ة ف��ي اإلعالن ما 
ت��زال حتافظ على أهميتها اليوم 
كما كان��ت عليه في عام 1948. 
ونح��ن بحاج��ة إل��ى الدفاع عن 
حقوقنا وحقوق اآلخرين. وميكننا 
أن نخط��و خط��وات عملية في 

هذا االجتاه خالل حياتنا اليومية، 
وأن نتمسك باحلقوق التي حتمينا 
جميع��ا، وأن نع��زز بذلك الصلة 

بن جميع البشر.

دور املكتب في حتقيق املزيد 
من التعاون

 اما باتري��ك كاريك مدير مكتب 
حق��وق اإلنس��ان »يونام��ي« في 
البص��رة فق��د اس��تعرض ف��ي 
واألنش��طة  البرام��ج  كلمت��ه 
والفعاليات التي قدمها املكتب 
ف��ي احملافظ��ة ودوره ف��ي حتقيق 
املزي��د م��ن التع��اون م��ع ديوان 
محافظ��ة البص��رة واحلكوم��ة 
احمللية ودوائر الدولة ذات العالقة 
لتحقيق مايتطلب��ه العمل من 
نتائ��ج ملموس��ة به��ذا االجتاه ، 
مؤك��دا ان هذا التعاون كان على 
ال��دوام مثمرا ومتمي��زا ويحقق 
كل ماتتطلب��ه املس��ؤولية في 
ه��ذا اجلانب املهم وقدم ش��كره 
ال��ى قصر الثقاف��ة والفنون في 
البصرة الذي تع��اون مع املكتب 
كثي��را لتقدمي ه��ذه األحتفالية 

املطل��وب  بش��كلها  واجنازه��ا 
كما قدم ش��كره ل��كل احلضور 
تعاونا  الذين حققوا  واملشاركن 
األحتفالية  لتك��ون ه��ذه  طيبا 

غنية بفعالياتها .

تسجيل حاالت االنتهاكات 
القي��ت  الت��ي  الكلم��ات  وم��ن 
مله��دي  كلم��ة  باملناس��بة، 
التميم��ي مدير مكت��ب البصرة 
العلي��ا  العراقي��ة  للمفوضي��ة 
حلق��وق اإلنس��ان ق��ال فيه��ا ان 
اخلط��ة الدقيقة الت��ي يضعها 
املكتب ويجدده��ا دائما ألغراض 
األجناز األمثل حملاورها والتي تلقى 
دائم��ا ذات التع��اون املتمي��ز من 
قبل احلكومة احمللية في البصرة 
والدوائر املعني��ة واملنظمات من 
أج��ل العم��ل اخملل��ص املطلوب 
به��ذا األجت��اه وق��د ش��هد عام 
2016 العديد من مهام التواصل 
اليومي مع امله��ام التي يتعامل 
بها مكت��ب البصرة للمفوضية 
العراقية العليا حلقوق األنس��ان 
وكل ش��ئ موثق في ه��ذا اجملال 

، معرب��ا عن امل��ه أن نكون أكثر 
سعيا لتحقيق املزيد من الفرص 
املتاح��ة لن��ا للتفاع��ل الثر مع 
اخلطط والبرامج التي نعدها في 

مجال حقوق األنسان.
واش��ار مدير مكتب البصرة الى 
ان املكت��ب مس��تمر ف��ي عمله 
في عمليات الرصد والتس��جيل 
حق��وق  النته��اكات  والتقيي��م 
اإلنس��ان في البص��رة، موضحا 
ان هناك بعض االنتهاكات التي 
تسجل في احملافظة وفي مجاالت 
عديدة منها في االجهزة االمنية 
والتربي��ة  الصح��ة  ومج��االت 
والتعبير  ال��رأي  وحرية  والبيئ��ة 
وغيره��ا ، موضح��ا ان املكت��ب 
يقوم وكأجراء منه بإعداد تقارير 
س��نوية ونصف سنوية  يسجل 
فيها حاالت االنتهاكات ويرفعها 
الى اجلهات اخملتصة ألخذ النظر 

فيها

مسرحية وعروض ازياء
بع��د ذلك قدم��ت مجموعة من 
بأشراف  فنية  اناش��يد  األطفال 

الفن��ان جن��م مش��اري وقدم��ت 
بعد ذل��ك احدى الف��رق الفنية 
مقطوعة موس��يقية فلكلورية 
أعقبتها فقرة تقدمي مس��رحية 
ع��ن حقوق األنس��ان لع��دد من 
الفنان��ن املبدعن وقد جس��دوا 
أدوارهم بش��كل متميز وأبدعوا 
في أظه��ار الصورة التي تتعامل 
بها مب��ادئ حقوق األنس��ان في 
العالم وماهو املطلوب لتحقيق 
هذه املبادئ بش��كلها الصحيح 
ف��ي كل البل��دان وق��د تفاع��ل 
احلض��ور كثي��را مع املس��رحية 
الت��ي  باملضام��ن  وأش��ادوا 
تضمنته��ا وبتأدي��ة األدوار التي 
ابدع بها الفنانون املشاركون في 

تقدميها باملناسبة.
ث��م قدم��ت مجموع��ة ) ن��ون ( 
للفنون عرضا لأزياء الفلكلورية 
البصري��ة عب��ر العص��ور ونالت 
استحس��ان احلضور مل��ا قدمته 
هذه الفق��رة اجلميلة من عرض 
س��ائدة  كان��ت  ألزي��اء  متمي��ز 
ف��ي عص��ور مضت ف��ي مدينة 

البصرة.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

مكتب »يونامي« في البصرة : هناك تحديات تواجه بناء قدرات المؤسسات الوطنية  

هناك بعض 
التحديات الكبيرة 
في العراق التي 
تواجه حماية تعزيز 
حقوق اإلنسان بما 
يتعلق ببناء قدرات 
المؤسسات الوطنية 
ونشر ثقافة حقوق 
اإلنسان في المجتمع 

جانب من احتفالية البصرة باليوم العاملي حلقوق االنسان

ورشة لتطوير قابليات 
مفتشي العمل وتطبيق 

اشتراطات السالمة المهنية 

القيسي : قلة المياه 
والتغييرات المناخية تؤثر 

سلبا على الخطة الزراعية

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك العراق ممثال بدائ��رة التش��غيل والقروض في 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية في ورش��ة عمل 
)اكادميي��ة إنف��اذ االمتث��ال( التي اقيمت ف��ي مدينة 

تورينو االيطالية .
وق��ال رئي��س الوف��د العراقي املش��ارك في الورش��ة 
املهن��دس عم��ار عب��د الواح��د:« اتكم��ن الغاية من 
املش��اركة في االطالع عل��ى جتارب ال��دول املتقدمة 
وايض��ا تطوير قابلي��ات العاملن في جه��از تفتيش 
العم��ل ، موضح��ا ان م��ن اولوي��ات تطوي��ر جه��از 
التفتيش في العراق، حتويل��ه الى النظام االلكتروني 
لزي��ادة االمتثال لقانون العمل وضمان حقوق العمال 
وتطبيق اش��تراطات الصحة والس��المة املهنية في 

مواقع العمل. 
العم��ل اس��تحصلت  وزارة  أن  الواح��د  وب��ن عب��د 
املوافق��ات املبدئية من منظمة العم��ل الدولية بان 
تقدم املنظمة الدعم املطلوب وبناء قدرات مفتشي 
العم��ل من اجل تطوي��ر ادائه��م وكفاءتهم املهنية 
، الفت��ا ال��ى ان إنفاذ االمتثال يعن��ي تطبيق القوانن 
والتشريعات بش��كل واضح وصارم وينبغي التحقق 
من ذلك م��ن خالل جهاز تفتي��ش العمل أي االطالع 
ميداني��ا على مدى الت��زام اصحاب العم��ل والعمال 
بالقوانن واالنظمة املعمول بها من اجل احلفاظ على 
حق��وق العمال وارب��اب العمل وتش��خيص اخملالفات 

والقيام باالجراءات القانونية لتصحيحها. 

بغداد - الصباح الجديد:
أك��د الوكيل الفن��ي لوزارة الزراع��ة الدكتور مهدي 
ضم��د القيس��ي ان قل��ة االي��رادات املائي��ة لنهري 
دجلة والف��رات من دول اجل��وار، والتغييرات املناخية 
وقلة س��قوط االمطار واالنحباس احلراري تؤثر سلبا 
في تنفيذ اخلط��ة الزراعية الش��توية وكمية انتاج 

احملاصيل للموسم الزراعي 2017 - 2018.
واضاف القيس��ي ان اخلطة الزراعية الشتوية اقرت 
باالتف��اق مع وزارة املوارد املائية ومبس��احة بلغت )4( 
مالين دومن لالرواء وهي ملزمة بتوفير هذه الكميات 
من املياه ، مبينا ان املش��كلة الرئيس��ة التي تواجه 
الف��الح تكمن في قلة االيرادات املائية من دول اجلوار 
والتغييرات املناخية وقلة سقوط االمطار فضال عن 
التجاوزات على الكميات اخملصصة من املياه من قبل 

الفالحن في بعض احملافظات واالراضي الزراعية.
واش��ار الوكيل الفن��ي ال��ى ان وزارة الزراعة منعت 
زراعة الش��لب في األراضي احملاذية لنهر دجلة، كما 
خفضت املس��احات اخملصصة لها ف��ي محافظات 
النجف االشرف والديوانية واملثنى بسبب قلة املياه 

واحتياج هذه الزراعة كميات كبيرة منها. 
وكان وزير الزراعة املهندس فالح حسن زيدان اللهيبي 
ق��د ت��رأس اجتم��اع اللجن��ة التوجيهي��ة للبرامج 
االمنائية التي أقرتها الوزارة، وبحضور الوكيل الفني 
وع��دد من امل��دراء العام��ن لدوائر وش��ركات الوزارة 
وم��دراء البرامج اإلمنائية. ملناقش��ة ع��دد من احملاور 
منه��ا متابعة س��ير عم��ل البرامج االمنائي��ة التي 

اقرتها الوزارة وهي البرنامج الوطني للشعير .

تحديد مواقع لمراس نهرية 
جديدة في صالح الدين

بغداد - الصباح الجديد:
وج��ه وزير النقل كاظم فنجان احلمامي ومدير عام 
الش��ركة العام��ة للنق��ل البحري املهن��دس عبد 
الكرمي كنهل اجلابري بارس��ال فريق متخصص من 
النقل البح��ري الى محافظة صالح الدين لتحديد 
املواقع اجلديدة للمراس��ي النهري��ة ولالجتماع مع 

احلكومة احمللية في احملافظة . 
وقد اش��رف املهندس عام��ر ابراهيم مدي��ر النقل 
النهري واملهندس ابراهيم عبيد مس��وؤل ش��عبة 
املراس��ي على عملية اختي��ار املواقع املقترحة ، ومت 
التش��اور مع عدد م��ن مدراء الوح��دات االدارية في 
احملافظة الذي��ن رحبوا بتنفيذ مثل هذه املش��اريع 

النهرية خلدمة املواطن .
يذك��ر ان وزارة النق��ل ومن خالل الش��ركة العامة 
للنقل البحري تس��عى الى الترويج لثقافة النقل 
النه��ري ملا له من اهمية في س��هولة وانس��يابية 

تنقل االشخاص بالزوارق النهرية احلديثة .

بغداد - الصباح الجديد:

تستمر املالكات الهندسية والفنية 
الرصاف��ة  اتص��االت  ف��ي مديري��ة 
التابعة للشركة العامة لالتصاالت 
واص��الح  صيان��ة  ف��ي  باعماله��ا 
عوارض الشبكة الهاتفية االرضية 
في شتى بداالت الرصافة ، ومتكنت 
هيئة الكاب��ل في بدالة اجلادرية من 
اصالح عارضة كابل رئيس بس��عة 
1800 واص��الح كاب��ل مباش��ر في 
محل��ة 925 واخ��ر ف��ي محلة 923 
، اضاف��ة ال��ى اص��الح التقاس��يم 
املباش��رة ضمن محلة 909 واصالح 

تقسيم اخر في محلة 913. 
اما ف��ي بدالة س��بع اب��كار فجرى 
اص��الح عارضة كابل رئيس س��عة 
1200 زوجا يغذي احملالت ) 336 ، 334 

( واصالح 3 تقاس��يم  كما مت تأهيل 
كابين��ة ف��ي محل��ة 964 واص��الح 
عارض��ة الكابل في املوقع نفس��ه  
مع رب��ط عقد حرارية بعدد 2 ضمن 

بدالة الزعفرانية. 
كما أجنزت م��الكات هيئات الكابل 
النحاسي في بدالة الرشيد صيانة 
عدد من الكابالت الرئيّسة والثانوية  

ضمن محلة ١٠٨ .
وقال مس��ؤول بدالة الرش��يد ليث 
جبار صح��ن » ان هيئات الكابل في 
البدالة متكنت من إصالح كابل حرف 
ZX س��عة ١٨٠٠ مش��ترك ويغذي 
هذا املس��ار منطقة عقد النصارى 
العربي ضمن  والس��وق  والشورجة 
محلة ١٠٨ ، مبينا ان املالكات الفنية 
في البدالة اجنزت صيانة الكابينات 
) ١١٦ - ١١٨ - ١٢١ ( املغذي��ة لع��دد 
الثانوي��ة ضم��ن  التقاس��يم  م��ن 

هذا املس��ار بعد اس��تبدال املقاطع 
املتضررة بكابالت اخرى جديدة بعد 
جتفي��ف اجلوينات وربطها بش��رنك 
حراري عدد ٢ ومت أصالح الضرر بوقت 
قياس��ي ودخلت جمي��ع الكابينات 

ضمن هذا املسارالى اخلدمة  .
الى ذلك قامت املالكات الهندسية 
والفنية بشعبة القدرة في مديرية 
اتص��االت الك��رخ بحم��الت صيانة 

وإصالح 
 أجهزة التكييف واملولدات التابعة 
حملطات الس��لكي معهد اإلتصاالت 
ومرس��الت أبو غريب وح��ي العامل 
والبيجي��ة وح��ي الع��دل لضم��ان 
إس��تمرار العم��ل بتق��دمي خدمات 

اإلتصاالت واإلنترنت.
م��ن جان��ب أخ��ر أجن��زت إتص��االت 
الديواني��ة عملها بإص��الح الكابل 
امل��الكات  وأكمل��ت  الضوئ��ي 

الهندس��ية في ش��عبة التراس��ل 
ربط الكابل الضوئي مسار ) ديوانية 
- سماوة ( على اخلط السريع والذي 
يبعد مس��افة 33 كم ع��ن مدينة 
الديوانية ومت  استبدال مقطع كابل 
بط��ول 300 مت��ر ونقله إل��ى  اعلى  
القناطر لتجن��ب قطعه مرة أخرى 

عند كري النهر .
على صعيد أخر مت اإلنتهاء من نصب 
كامي��رات املراقب��ة جملم��ع إتصاالت  
إتص��االت  ومجم��ع  الش��نافية 
الغدير والعمل جار لش��مول بقية 
اجملمع��ات بعملية نص��ب كاميرات 
اإلتصاالت  وزارة  وتس��تمر  املراقب��ة 
بإص��الح وصيان��ة أي ع��ارض يطرأ 
على الش��بكة وبجهود منتسبيها 
والفنية  الهندس��ية  امل��الكات  من 
م��ن أج��ل تق��دمي أفض��ل اخلدمات 
للمواطنن واملؤسسات احلكومية . 

صيانة محطات الالسلكي في جانب الكرخ 
تقرير

اتصاالت الرصافة تقوم باصالح عوارض الشبكة الهاتفية االرضية 

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس��ت  وزير االعمار واالسكان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة 
أوس��ي  ناف��ع  آن  املهندس��ة  د. 
اجتماعا موس��عا العمار مدينة 
املوصل في مقر الوزارة ، بحضور 
كل م��ن النائب��ن يون��ادم كن��ا 
وع��دد  الدملوج��ي   وميس��ون 
واالكادميي��ن  االس��اتذة   م��ن 
م��ن جامع��ات )املوص��ل ، بغداد 
،النهرين( والوكيل الفني للوزارة 
املهندس جابر احلس��اني واملدراء 
ال��وزارة لبحث  العام��ون لدوائر 
الكفيل��ة  الس��بل  ومناقش��ة 

بعملية االعمار.
وذك��رت الوزير في كلمة لها في 
اثن��اء االجتم��اع ان االضرار التي 
املوص��ل كبيرة  حلق��ت مبدين��ة 

ج��دا ، مم��ا يتطل��ب التخطيط 
اجليد والسليم وبذل كل اجلهود 
بداي��ة  تك��ون  لك��ي  املمكن��ة 
االنطالق ألعادة االعمار للمدينة 
مبني��ة عل��ى اس��س صحيحة 
وخطوات سليمة من خالل اعداد 
دراس��ة كافي��ة لتوحي��د الرؤى 
لتفضي  للمناقش��ة  املطروحة 
ال��ى توصيات ومق��ررات موحدة 
تأخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار احلف��اظ 
عل��ى هوي��ة مدين��ة املوصل مبا 
يتناس����ب وتراثه��ا وتاريخ�ها 

العري��ق.
واضاف��ت الوزي��ر:" مت عرض عدد 
م��ن الدراس��ات املعدة س��ابقاً 
االس��تفادة  امكاني��ة  وبح��ث 
التي  واخلط��ط  املس��وحات  من 
وضع���ت فيه��ا، منها دراس��ة 

التجديد احلضري ملدينة املوصل 
القدمي��ة " فيما جرت مناقشة 
عدد م��ن وجهات النظ��ر احمللية 
بجامع����ة  املتمثل��ة  منه��ا 
املوص��ل واجلهات املعنية بأعادة 
البلدي��ة  كالدوائ��ر  االع��م��ار 
العمران����ي  والتخطي����ط 

واحلكوم��ة احمللي�ة.
ض��رورة  عل��ى  الوزي��ر  وأك��دت 
وض��ع الضواب��ط واخلطط التي 
تتناسب مع الوضع الراهن لكي 
املواطنن  الفرصة جلمي��ع  تتاح 
بأع��ادة اعم��ار دوره��م والعودة 
اليها بشكل س��ريع داعية الى 
احل��د م��ن التج��اوزات الت��ي قد 
تعيق اعادة االعم��ار في املدينة 
ف��ي حالة عدم اعتم��اد اخلطط 

والضوابط.

ناصر عبد ويس*
اجنزت الشركة العامة للحديد والصلب 
واملع��ادن  الصناع��ة  ل��وزارة  التابع��ة 
والهندسية  الفنية  متمثلة مبالكاتها 
الطبيع��ي  الغ��از  انب��وب  فح��ص 
بأس��تعمال جهاز DM4  اخلاص بقياس 
س��مك االنابيب استعدادا لبدء اعمال 
ال�تأهيل خلطوطها االنتاجية التي من 
املؤمل تنفيذها ضمن العقد املبرم مع 

شركة يوبي هولندنك التركية. 
وق��ال مدير مرك��ز االع��الم والعالقات 
العام��ة في مق��ر ال��وزارة عبدالواحد 
عل��وان الش��مري أن الش��ركة وبع��د 
ابرامها لعق��د مع الش��ركة التركية 
باش��رت  بتهيئ��ة االعم��ال املطلوب��ة 
ومنه��ا فحص أنبوب الغاز الواصل من 

ش��ركة غاز البصرة  الى مقر ش��ركة 
احلديد والصلب ، مش��يرا الى أنه تبن 
خ��الل الفحص وجود بعض االجزاء من 
االنبوب خارج القياسات املطلوبة حيث 

جرت التوصية بأستبدال االنبوب .
واضاف مدير املركز ان خط مس��ار هذا 
االنبوب يدخل مقر الشركة من خلف 
محطة اللوركي التابعة ملصنع احلديد 
االس��فنجي بقطر 24 أجن��ا ثم يختزل 
ويتفرع ال��ى اقطار متعددة )12«10-«-

4«3-«(، الفت��ا الى ان الغ��از الطبيعي 
في هذا االنبوب يس��تعمل في أعمال 
تس��خن غاز الهيدروج��ن في مصنع 
االس��فنجي كذل��ك تس��خن الكتل 
احلديدية في مصنع الدرفلة وتسخن 
البوادق الوسطى والكبيرة في معمل 

الصلب اضافة الى استعماالت عديدة 
أخرى.

 يذك��ر ان الش��ركة العام��ة للحديد 
والصل��ب تعاق��دت مع ش��ركة يوبي 
هولدن��ك لتأهي��ل مصنع��ي الصلب 
والدرفل��ة وخدماتهما بعد  صدور قرار 
االمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء املرقم 
25 لس��نة   2017 عل��ى توصيات وزارة 
الش��ركة   وادارة  واملع��ادن  الصناع��ة 
على املضي في عق��دي تنفيذ وتأهيل 
معام��ل الش��ركة العام��ة للحدي��د 
 )UB  HOLDING ( والصلب مع شركة
التركية مع االلتزام بالطاقة االنتاجية 
املتفق عليها فضال عن حتويل الشركة 
من خاسرة الى رابحة تستطيع تأمن 

رواتب منتسبيها وحتقق االرباح .  

»الحديد والصلب» تستعد لتأهيل وزير االعمار تترأس اجتماعا العمار  الموصل 
خطوطها االنتاجية في مصانعها 

ضمن العقد المبرم مع شركة يوبي هولدنك بحضور نواب واكاديميين واساتذة الجامعات



واشنطن ـ أ ب ف:

دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س  يحط��م 
ترام��ب، املعايير بدرج��ات إيجابية في 
التعام��ل مع االقتص��اد املتنامي، رغم 
االتف��اق عل��ى اإلنخف��اض القياس��ي 
ألدائ��ه الوظيف��ي، اذ انخف��ض معدل 
املوافق��ة العامة على ترامب بنس��بة 
%32، في استطالع للرأي أجراه معهد 
بيو، ف��ي اإلس��بوع املاضي، ف��ي وقت 
ترتفع وتيرة تده��ور الوضع االمني في 
نيويورك التي يعد االعتداء األخير الذي 
وقع فيها، الثالث منذ ايلول 2016 في 

نيويورك.
ويعد هذا التقييم مماثالً في االنخفاض 
ألي تقييم خاص بفترة رئاس��ته، فقد 
حصل على نس��بة رف��ض وصلت إلى 
%63، ولكن��ه حق��ق أداء أفض��ل ف��ي 
التعامل م��ع االقتصاد، حيث س��جل 
ف��ي التعامالت االقتصادي��ة %45، في 
اس��تطالع أجراه مرك��ز غالوب مؤخرا، 
وفق��ا ملا ذكرته صحيفة وول س��تريت 
جورنال، لكن بش��كل عام لم يحصل 
ترامب عل��ى معدل مرتف��ع في نفس 
االس��تقصاء، فقد حص��ل فقط على 

نسبة %36 تأيد، وسط رفض 59%.
الرئي��س األميرك��ي احلديث  ويواص��ل 
ع��ن األداء االقتص��ادي للب��الد في كل 
فرص��ة يحصل عليها، كم��ا فعل في 
نهاية األس��بوع ، بعد صدور تقرير عن 
الوظائف ي��وم اجلمع��ة املاضية، وقال 
على تويتر« تس��ير األمور بشكل جيد 
القتصادن��ا، وه��و موضوع ال تناقش��ه 
األخب��ار املزيف��ة، فق��د حق��ق س��وق 
والبطال��ة  رقم��ا مرتفع��ا،  األس��هم 
ف��ي أدنى مس��توياتها من��ذ 17 عاما، 
والشركات تعود إلى الواليات املتحدة، 

إنه��ا أخبار جيدة حق��ا، وأكثر من ذلك 
بكثير سيأتي في املستقبل!«.

وعب��ر السياس��يون عن إندهاش��هم 
م��ن إزدواجي��ة أداء ترام��ب، حيث قال 
بيت��ر ه��ارت » إن��ه متحي��ز سياس��ي 
ولكنه يحقق أرقام��ا اقتصادية عالية 
في مقاب��ل انخفاض التقييم بش��أن 
ش��خصه، وهذا من املستحيل القيام 

به«.
وأش��اد البي��ت األبي��ض، ي��وم اجلمعة 
املاضية، بالرؤي��ة االقتصادية للرئيس، 
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض، 
س��ارة س��اندرز » ل��م نعلن ع��ن رؤية 
الرئي��س ترام��ب االقتصادي��ة كاملة، 
ونح��ن نس��تمر ف��ي إط��الق العن��ان 
لالقتص��اد األميرك��ي م��ن التنظي��م 
والضرائ��ب الت��ي ال لزوم له��ا، ونطلع 
لرؤي��ة املزي��د م��ن التقاري��ر م��ن هذا 
القبي��ل؛ مما يدل على أن س��وق العمل 

صحي ومزدهر للشعب األميركي«.
وفي غض��ون ذلك ترتفع وتي��رة تدهور 
الوض��ع االمني في نيوي��ورك التي وقع 
فيه��ا اعت��داء ه��و الثالث من��ذ ايلول 
2016 في نيويورك. وق��د نفذه مهاجر 
عل��ى غرار الهج��وم بالش��احنة الذي 
ق��ام ب��ه اوزبك��ي وأوقع ثماني��ة قتلى 
 31 ف��ي  مانهات��ن  ف��ي  جريح��ا  و21 
تش��رين االول ، م��ا حم��ل ترامب على 
املطالب��ة بف��رض قي��ود جدي��دة على 
سياسة الهجرة األميركية، فقد فجر 
بنغالدش��ي اس��تلهم عمل��ه على ما 
يبدو م��ن التنظيم��ات اجلهادية عبوة 
يدوي��ة الصن��ع في اح��د انف��اق مترو 
س��احة »تاميز س��كوير« ف��ي نيويورك 
ام��س االول االثن��ن ما حم��ل الرئيس 
االميركي دونال��د ترامب على املطالبة 

بقيود جديدة على قدوم الالجئن.
ووقع االعتداء وهو الثالث في نيويورك 
في غضون س��تة اس��ابيع امس االول 

االثن��ن عل��ى مقرب��ة م��ن الس��احة 
التي تعتب��ر من بن االكث��ر اكتظاظا 
ف��ي العال��م، عند ال��ذروة داخ��ل نفق 
يربط محوري نق��ل مهمن هما »تاميز 
س��كوير« ومحط��ة النق��ل البري في 

»بورت اوثوريتي« في غرب مانهاتن.
وأوض��ح حاكم نيويورك اندرو كومو ان 
الهجوم اس��فر فقط عن اصابة ثالثة 
أشخاص بجروح طفيفة اذ لم تنفجر 
العبوة س��وى جزئي��ا، مبدي��ا ارتياحه 

لتفادي »احد اسوأ كوابيسنا«.
وقال رئيس البلدي��ة الدميوقراطي بيل 

دي بالزي��و »احلم��د هلل ان املنف��ذ ل��م 
يتمكن من حتقيق هدفه«.

وأوقف��ت الس��لطات بش��كل س��ريع 
منف��ذ الهج��وم الذي اصي��ب بجروح 
وح��روق في البط��ن وفادت ان��ه يدعى 

عقائد اهلل وانه في ال�27 من العمر.
وقال رئيس ش��رطة نيوي��ورك جيمس 
اوني��ل ان املنفذ الصق »عبوة ناس��فة 
بدائية الصنع« بجس��ده، بينما أوردت 
صحيف��ة »نيوي��ورك تامي��ز« نق��ال عن 
مس��ؤول رفض الكشف عن هويته ان 

املنفذ »كان مستعدا للموت«.

وص��رح كوم��و ان عقائ��د اهلل »تأث��ر« 
عل��ى م��ا يب��دو باجلماع��ات اجلهادية، 
بينم��ا أوردت وس��ائل اع��الم ع��دة انه 
أبلغ الشرطة بانه استلهم عمله من 

تنظيم« داعش« .
ونش��رت اس��رته بيان��ا عب��ر مجل��س 
العالق��ات االميركي��ة االس��المية في 
نيوي��ورك اش��ارت في��ه ال��ى »حزنه��ا 
الشديد« لالعتداء واالتهامات املوجهة 

الى عقائد اهلل.
»اس��تنكارهم«  ع��ن  اقارب��ه  واع��رب 
لسلوك محققي الشرطة الذين قاموا 

باصطحاب أحد قريبا له من املدرس��ة 
الستجوابه بدون حضور محامي.

ويبدو ان عقائ��د اهلل اختار هذا النفق 
بس��بب وجود شاشات تلفزيون عديدة 
في��ه وملصقات مبناس��بة عيد امليالد، 
ما يذكر بالهجمات التي نفذت باسم 
التنظيم اجلهادي واستهدفت اسواقا 
ميالدي��ة في املاني��ا. ولرمب��ا اراد كذلك 
االنتقام م��ن الضربات االميركية على 
تنظيم الدولة االس��المية في س��وريا 

والعراق.
وص��رح ترامب ان الهج��وم »دليل على 
احلاج��ة امللح��ة« ألن يق��ّر الكونغرس 
حلماي��ة  تش��ريعية  اصالح��ات 
األميركي  الرئيس  االميركي��ن«. وكان 
اصدر مرسوما يحظر دخول رعايا سبع 
دول غالبيتها االسالمية لكن بنغالدش 

ليست ضمنها.
وش��دد ترامب »على الكونغرس وضع 
حد للهجرة املتسلس��لة«، في اشارة 
الى تأشيرة لم شمل االسر التي دخل 

عقائد اهلل مبوجبها الواليات املتحدة.
اال ان دي بالزي��و املدافع ع��ن املهاجرين 
ازاء سياس��ة ترام��ب قال ف��ي مقابلة 
تلفزيوني��ة ان املش��تبه ب��ه »لم يكن 
ل��ه اي ماض اجرام��ي ولم تب��د عليه 
اي اش��ارة بالتط��رف باالس��تناد ال��ى 
املعلومات املتوفرة ف��ي هذه املرحلة«، 
مضيفا ان التعاون افضل في ما يتعلق 
مبسائل على غرار التطرف بن الشرطة 
وسكان احياء املهاجرين على غرار حي 

بروكلن حيث يقيم عقائد اهلل.
ويأت��ي االعت��داء م��ع دن��و االحتفاالت 
بنهاي��ة العام والتي جت��ذب مئات االف 
الس��ياح الى املدين��ة االكثر اكتظاظا 

في الواليات املتحدة.
ووجهت الش��رطة نداء الى الش��هود 
ودع��ت  الدوري��ات  وع��ززت  بالتق��دم، 
الس��كان الى التيق��ظ واالبالغ عن اي 

سلوك مريب.
امنية  اج��راءات  الس��لطات  وتف��رض 
مش��ددة في س��احة »تاميز س��كوير« 
حيث يتجمع نحو مليون ش��خص كل 

عام لالحتفال بنهاية السنة.
واثار انفجار امس االول االثنن الذعر في 
النفق وقال شهود لصحيفة »نيويورك 
تاميز« ان الناس »راحوا يركضون« بينما 
هرعت عناصر الش��رطة واالطفاء الى 

املكان.
متر عدة خطوط ملترو االنفاق في ساحة 
»تامي��ز س��كوير« واوق��ف العم��ل بها 
لفت��رة او كانت مت��ر دون توقف قبل ان 
تعود احلرك��ة بغالبيتها الى طبيعتها 

بحلول بعد الظهر.
وق��ال مدير املترو جو لوتا ان الش��رطة 
وعناص��ر االم��ن خضع��وا لتدريب��ات 
خاصة ملثل هذا الن��وع من االعتداءات 
في مطلع تشرين الثاني احلالي. ويقوم 
نحو 3 االف عنصر امن بدوريات يومية 

في وسائل النقل االميركية.
وف��ي 31 تش��رين االول ، ق��ام س��ائق 
ش��احنة خفيفة بدهس امل��ارة موقعا 
ثماني��ة قتلى و12 جريح��ا، ليكون اول 
اعتداء يوق��ع قتلى ف��ي نيويورك منذ 

اعتداءات 11 ايلول 2001.
واقتحم سيف اهلل سايبوف )اوزبكي-

29 عام��ا( ان��ذاك بش��احنة صغي��رة 
مس��تأجرة، ممرا للدراجات ودهس مارة 
قبل ان يصطدم بحافلة نقل مدرسي. 
واوقف املهاجم الذي كان بايع تنظيم 
الدولة االس��المية. ووجه اليه االتهام 

وهو معرض حلكم بالسجن املؤبد.
وكان��ت نيوي��ورك العاصم��ة املالي��ة 
للوالي��ات املتح��دة ش��هدت العدي��د 
من مح��اوالت االعتداء في الس��نوات 
االخي��رة معظمها على ي��د ما يعرف 
انتماءه��ا  تعل��ن  منف��ردة«  ب�«ذئ��اب 

حلركات جهادية اسالمية.

شؤون عربية ودولية6

المغرب ـ وكاالت:
أم��ر العاهل املغرب��ي محمد الس��ادس بتوقيف 
93 موظفا و6 محافظ��ن، وتوبيخ عدد من رجال 
الس��لطة على خلفية رصد ح��االت تقصير في 
تأدية واجبهم بعد حتريات أجرتها وزارة الداخلية.

وذك��ر بيان للدي��وان امللك��ي، أن »التحريات التي 
قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على األبحاث 
والتقاري��ر امليداني��ة املتعلقة بالتتبع املس��تمر 
لعمل رجال الس��لطة، قد رصدت حاالت تقصير 
ف��ي القي��ام باملس��ؤولية ل��دى ع��دد م��ن رجال 
السلطة )ممثلي وزارة الداخلية في املدن والقرى(، 

املنتمن خملتلف درجات هذه الهيئة«.
وبن��اء عليه مت توقي��ف وال واح��د )يوجد باملغرب 
12 والي��ا( و6 عمال )محافظ��ن(، وإحالتهم إلى 
اجملال��س التأديبي��ة، كما مت توقي��ف 86 من ممثلي 
الوزارة في امل��دن والقرى متهي��دا لعرضهم على 
اجملال��س التأديبي��ة اخملتص��ة، لتوقي��ع اجل��زاءات 
املناسبة. كما مت توجيه توبيخ ل�87 رجل سلطة، 

حسب البيان.
وأوض��ح البيان، أن هذا التح��رك جاء تبعا لألوامر 
الت��ي أصدره��ا امللك محم��د الس��ادس، في 24 
أكتوب��ر املاضي، واملتعلقة بقي��ام وزارة الداخلية 
بالتحريات الالزمة حول املس��ؤولن التابعن لها، 

مبختلف درجاتهم.
هذا وأعفى العاهل املغربي نهاية اكتوبر املاضي 
اربعة وزراء على خلفية تقصير في برنامج إمنائي 
لصال��ح الري��ف، الذي ش��هد احتجاج��ات منذ 

أكتوبر 2016.
وتش��هد مدينة احلس��يمة وعدد م��ن مدن وقرى 
منطق��ة الريف )ش��مال(، من��ذ الع��ام املاضي، 
احتجاج��ات للمطالبة بتنمي��ة املنطقة وإنهاء 

التهميش ومحاربة الفساد، وفق احملتجن.

طوكيو ـ رويترز: 
قال مس��ؤول ياباني امس الثالثاء إن رئيس الوزراء 
ش��ينزو آبي س��يؤكد لألمن العام ل��ألمم املتحدة 
أنطوني��و جوتيري��ش معارضته إلج��راء محادثات 
مع كوريا الشمالية وس��يحث بدال من ذلك على 
تكثيف الضغوط عليها حلملها على التخلي عن 

برامجها للتسلح.
وس��افر جوتيريش إلى طوكيو إللقاء كلمة اليوم 
األربعاء في مؤمتر عن التغطية الصحية العاملية.

وق��ال املس��ؤول احلكوم��ي اليابان��ي إن جوتيريش 
س��يجتمع مع آب��ي في وقت الحق ام��س  الثالثاء 

لبحث مسألة كوريا الشمالية وقضايا أخرى.
وتع��ارض الياب��ان إج��راء محادث��ات م��ع كوري��ا 
الش��مالية حتى تظهر ني��ة واضحة للتخلي عن 

برامج التسلح.
وق��ال املس��ؤول الذي طلب عدم نش��ر اس��مه إذ 
أن��ه غير مصرح ل��ه بالتصرف كمتحدث باس��م 
احلكومة في إف��ادة صحفية »رئيس ال��وزراء يريد 
أن يؤك��د م��ع جوتيري��ش على أن الوق��ت قد حان 

لتكثيف الضغوط على كوريا الشمالية«.
وأثيرت مس��ألة إجراء حوار لتخفيف التوتر بشأن 
برامج التس��لح في كوريا الش��مالية األس��بوع 
املاض��ي عندما ق��ام جيف��ري فيلتمان مس��ؤول 
الشؤون السياس��ية باألمم املتحدة بزيارة نادرة من 
نوعها ليصبح أكبر مسؤول من األمم املتحدة يزور 

كوريا الشمالية منذ 2012.
وقال جوتيريش في أحاديث مع وسائل إعالم يابانية 
األسبوع املاضي إنه مستعد للمساعدة في حوار 
جاد بن كوريا الشمالية واليابان والواليات املتحدة 

ودول أخرى.

المغرب توقف  100 
مسؤول بوزارة الداخلية

اليابان تطالب األمم 
المتحدة بتكثيف الضغوط 

على كوريا الشمالية

متابعة ـ الصباح الجديد:

اإلثن��ن،  االول  أم��س  تس��ارعت 
اللقاءات العربية رفيعة املس��توى 
للتش��اور في ردود الفع��ل إزاء قرار 
الرئي��س دونال��د ترام��ب االعتراف 
بالقدس عاصمًة إلسرائيل، وأفادت 
مصادر ديبلوماسية في عمان، بأن 
املل��ك عب��د اهلل الثاني س��يلتقي 
امللك س��لمان ب��ن عبدالعزيز وولي 
عهده األمير محمد بن سلمان في 
الري��اض، للبحث في املس��تجدات 
على الس��احة العربي��ة، بعد قرار 
الرئيس األميركي، وتنسيق املواقف 
قبيل قمة منظمة املؤمتر اإلسالمي 

غداً في إسطنبول.
وُعق��دت ف��ي القاهرة ام��س االول 
اإلثنن، قم��ة بن الرئي��س املصري 
ونظي��ره  السيس��ي  عبدالفت��اح 
عب��اس،  محم��ود  الفلس��طيني 
للبحث في كيفية مواجهة القرار 
األميرك��ي. وينتق��ل عب��اس إل��ى 
إسطنبول للمش��اركة في القمة 
اإلس��المية، وحتدث��ت مص��ادر في 
رام اهلل عن انتقال الفلس��طينين 
م��ن وض��ع دفاع��ي إل��ى الهجوم 
إزاء مواق��ف اإلدارة األميركي��ة من 
اإلسرائيلي  الفلسطيني-  الصراع 
والق��دس احملتل��ة، مش��يرة إلى أّن 
عباس سيقول »ال كبيرة ألي دعوة أو 
خطة سالم أميركية، بعدما أخرج 
الراعي األميركي نفس��ه من دائرة 
الوسيط، وانحاز باملطلق إلى جانب 
دولة االحتالل اإلسرائيلي” باعترافه 

بالقدس عاصمًة إلسرائيل.
وقال مس��ؤول مقرب م��ن الرئيس 
الفلس��طيني، »الي��وم يس��تطيع 
عب��اس أن يقول ال ملش��روع ترامب، 
مس��تعيناً بدعم دولي واس��ع من 

أوروبا إلى الصن وروس��يا وأعضاء 
مجل��س األم��ن، وال��دول العربية، 
وفي مقدمها الس��عودية ومصر«، 
السياس��ي  املستش��ار  وكش��ف 
لعباس نبيل شعث أّن »مناقشات 
مجل��س األم��ن واملواق��ف الدولية 
الت��ي تتوال��ى تباع��اً، أظه��رت أن 
العال��م يرفض املوق��ف األميركي 

وينحاز إلى املوقف الفلسطيني«.
رئيس احلكومة اإلسرائيلية  وواجه 
اليوم��ن  نتانياه��و ف��ي  بنيام��ن 
املاضين رفضاً أوروبياً واسعاً لقرار 
ترام��ب، إذ خاطبته وزي��رة خارجية 
االحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني 

أم��س، قائل��ًة إن »احل��ل الواقع��ي 
إس��رائيل  ب��ن  للص��راع  الوحي��د 
إل��ى  يس��تند  والفلس��طينين 
دولت��ن مع الق��دس عاصمة لهما 
وف��ق ح��دود 1967. ه��ذا موقفنا، 
وس��نواصل احترام التوافق الدولي 
إل��ى أن تتم تس��وية وض��ع املدينة 

بالتفاوض«.
 وعق��د نتانياهو أمس لق��اًء ثنائياً 
م��ع موغيرين��ي ت��اله اجتم��اع مع 
وزراء خارجي��ة دول االحت��اد األوروبي، 
وأوضحت موغيرين��ي بعد اجتماع 
وزراء اخلارجي��ة م��ع نتانياهو أن »ال 
وجود ألي مبادرة سالم جديدة، كما 

ال وج��ود ألي محاول��ة الس��تئناف 
مفاوضات السالم بن اإلسرائيلين 
والفلس��طينين من دون تدخل من 

جانب الواليات املتحدة«. 
ونصحت موغيريني ب� »أن ال يكون 
ل��دى الواليات املتح��دة أي وهم بأن 
مبادرتها تكف��ي مبفردها لتحقيق 
النجاح«، قائل��ًة إن ثمة حاجة إلى 
إطار دولي وإقليمي ملواكبة معاودة 
انط��الق املفاوض��ات، وأضاف��ت أن 
»االحتاد األوروبي س��يضاعف جهود 
الدولي��ة  األط��راف  م��ع  التع��اون 
وف��ي  املنطق��ة،  ف��ي  والش��ركاء 
مقدمه��م مص��ر واألردن، من أجل 

إحياء مس��يرة الس��الم على رغم 
الصعوبات القائمة«، مش��يرًة إلى 
دعوة وجهتها إلى عباس للتحدث 
إل��ى وزراء خارجي��ة دول االحتاد في 
28 كان��ون الثان��ي )يناي��ر( املقبل، 
وفي واش��نطن اتهم ج��ارود ايغن، 
أحد كبار مس��اعدي نائب الرئيس 
األميرك��ي ماي��ك بنس، الس��لطة 
الفلس��طينية ب��� »التخل��ي« عن 
فرص��ة مناقش��ة عملية الس��الم 
في الش��رق األوسط، برفضها لقاء 

بنس خالل زيارته املقبلة املنطقة.
وق��ال املس��ؤول إن نائ��ب الرئي��س 
يتطل��ع إل��ى لق��اء رئيس ال��وزراء 

اإلس��رائيلي والرئيس املصري خالل 
زيارت��ه في وقت الحق من الش��هر 
اجل��اري. إال أنه بدا وكأن��ه يؤكد أن 
بنس ل��ن يلتق��ي أي مس��ؤول في 
الت��ي  الفلس��طينية  الس��لطة 
أغضبها ق��رار ترامب، ومن املقرر أن 
يب��دأ مجلس الن��واب األردني اليوم 
مراجع��ة االتفاق��ات املوقع��ة بن 
األردن وإس��رائيل، مبا فيها اتفاقية 
وادي عربة للسالم املبرمة في 1994 
باجتاه إسقاطها أو إلغائها، وتوالت 
التظاهرات أمس، في كبريات املدن 
الغربية  الفلسطينية في الضفة 

احملتلة احتجاجاً على قرار ترامب.

باريس ـ أ ب ف:
أجتمع عش��رات من ق��ادة العالم 
ام��س الثالثاء في باريس ملناقش��ة 
التموي��ل الذي م��ا ي��زال غير كاف 
عل��ى اإلط��الق حملارب��ة االحتب��اس 
احل��راري، بعد عامن م��ن إقرار 195 

دولة اتفاقية باريس النقاذ املناخ.
اميانويل  الفرنس��ي  الرئيس  وأطلق 
ماك��رون فكرة القم��ة التي تعقد 
حت��ت ش��عار »كوكب واح��د« بعد 
دونالد  األميرك��ي  الرئي��س  إع��الن 
ترامب انس��حاب بالده من اتفاقية 

باريس.
وحذر خبراء عش��ية انعقاد القمة 
من أن ه��دف االتفاق املتمثل بابقاء 

االحتب��اس احلراري أق��ل من درجتن 
مئويتن س��يظل حلما ما لم يتم 
ال��دوالرات في  ترليونات  اس��تثمار 

الطاقة النظيفة.
وقال��ت األمن التنفي��ذي التفاقية 
األمم املتح��دة بش��أن تغي��ر املن��اخ 
التح��رك  إن  إس��بينوزا  باتريس��يا 
السياس��ي »لن يكون كافيا إذا لم 
ث ونعيد إط��الق البنية املالية  نحدِّ
العاملي��ة وجنع��ل جمي��ع أش��كال 
االنبعاث��ات  منخفض��ة  التنمي��ة 

ومرنة ومستدامة«.
واضافت »نرى بعض التحرك ، لكن 
أخ��ذ املناخ بعن االعتب��ار يجب أن 
يش��كل اآلن جزءا من جميع قرارات 

القطاع اخلاص«.
وفيم��ا لع��ب الرئي��س األميرك��ي 
الس��ابق باراك أوباما دورا أساس��يا 
ف��ي تبن��ي اتفاقي��ة باري��س ع��ام 
2015، سحب خلفه ترامب الدعم 

السياسي واملالي لها.
وأعل��ن ترامب، ال��ذي وصف التغير 
املناخي بأنه »خدعة«، في حزيران أن 
واش��نطن ستنسحب من اتفاقية 
باري��س التي تفاوض��ت عليها نحو 

مئتي دولة ألكثر من عقدين.
وذك��ر ماك��رون ام��س االول االثنن 
نظيره األميركي مبس��ؤوليته أمام 
التاريخ جراء قراره االنس��حاب من 

االتفاق.

وقال ف��ي مقابل��ة بثتها ش��بكة 
أنه��ا  »أعتق��د  اس«  ب��ي  »س��ي 
مس��ؤولية كبيرة أمام التاريخ وأنا 
متأكد متاما من أن صديقي الرئيس 
ترام��ب س��يغير رأيه في األش��هر 

واألعوام املقبلة، آمل ذلك«.
واعتب��ر ماكرون أنه أم��ر »غاية في 
العدائية أن )تقرر واشنطن( وحدها 

االنسحاب بكل بساطة«.
ولطامل��ا ش��كلت املس��ائل املالية 
نقط��ة خالفي��ة ف��ي خط��ط األمم 
املتحدة املتعلقة باملناخ حيث تصر 
الدول النامية على ضرورة احلصول 
على مس��اعدة مالية لتتمكن من 
س��د كلفة التح��ول إل��ى مصادر 

طاقة أقل تسببا للتلوث وملواجهة 
العواص��ف واجلف��اف والفيضانات 

الناجمة عن التغير املناخي.
ول��ن تس��دد إدارة ترام��ب كذل��ك 
التزام��ات الواليات املتح��دة املالية 
في مجال املناخ مبا في ذلك مليارين 
م��ن ثالث��ة ملي��ارات دوالر تعهدت 
واشنطن باملساهمة بها ملا يسمى 

ب�«صندوق املناخ األخضر«.

 *غياب قادة التلوث 
وبن القادة الذين سيحضرون قمة 
الثالث��اء األمن الع��ام لألمم املتحدة 
انتوني��و غوتيري��ش ورئي��س البنك 
الدولي جي��م يونغ كي��م والرئيس 

املكس��يكي انريك��ي بيني��ا نييتو 
ورئيس��ة ال��وزراء البريطانية تيريزا 
ماي ورئيس الوزراء االسباني ماريانو 
راخوي إضافة إلى رئيس املفوضية 

األوروبية جان كلود يونكر.
ولم يُدَع ترامب إل��ى اجتماع امس 
الواليات  الثالث��اء حي��ث س��يمثل 
املتح��دة - الت��ي تع��د أكبر مصدر 
لالنبعاث��ات الغازية - مس��ؤول من 

السفارة في باريس.
وغ��اب ع��ن القم��ة كذل��ك زعماء 
أبرز الدول املتس��ببة بالتلوث وهي 
وروس��يا  والبرازيل  والهن��د  الصن 
وكن��دا إضاف��ة إل��ى املستش��ارة 

األملانية انغيال ميركل.

غاب عنها قادة التلوث في العالم

قّمة في باريس لتعزيز تمويل محاربة االحتباس الحراري

لتنسيق المواقف قبيل اجتماع منظمة المؤتمر اإلسالمي

قّمة »سعودية - أردنية« تبحث تداعيات قرار
 ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

اليوم يستطيع 
عباس أن يقول 

ال لمشروع 
ترامب، مستعينًا 

بدعم دولي 
واسع من أوروبا 

إلى الصين 
وروسيا وأعضاء 

مجلس األمن

قمة سعودية – أردنية

تقـرير
دعا الى تشديد قوانين الهجرة بعد اعتداء نيويورك

ترامب يرفع أداء االقتصاد األميركي ويخّفض شعبيته

االربعاء 13 كانون االول 2017 العدد )3837(

Wed . 13 Dec. 2017 issue )3837(

ترامب



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

االنتاجب��ة  الطاق��ة  ارتفع��ت 
للنف��ط اخل��ام في ميس��ان الى 
450 ال��ف برمي��ل يومي��ا  بع��د 
اجناز حفر االبار األخيرة التي قال 
مدير اعالم شركة نفط ميسان 
خالد واهم كاظ��م في تصريح 
انها »س��تربط ضمن  صحافي، 
املنظوم��ة اإلنتاجية للش��ركة 
وستس��هم ف��ي زيادة س��قف 
إنتاج حقول ميس��ان )البزركان، 
والفك��ة، وأب��و غ��رب( والبالغة 
حالي��اً بحدود 180 ال��ف برميل 

يوميا«.
اجلدي��دة  األب��ار   « ان  وأض��اف، 
ضمن حق��ول البزركان النفطي 
والفكة وابو غ��رب التي تخضع 
في  تطويرستس��هم  لعمليات 

زيادة الطاقة اإلنتاجية«.
يذكر ان حقول ميسان ) البزركان، 
والفك��ة، وأب��و غ��رب( أحيل��ت 
والتأهي��ل  التطوي��ر  لعملي��ات 
ضم��ن جول��ة التراخيص األولى 
إل��ى ائتالف ش��ركتي س��ينوك 

الصينية وتيباو التركية.
جدي��ر بالذكر ان الع��راق يحاول 
عن طري��ق االس��تثمار االجنبي 
رف��ع الطاق��ة االنتاجية حلقوله 
النفطي��ة الى 5 مالي��ن برميل 
نفط حتى عام 2021 لتتناس��ب 
مع االحتياطات الكبيرة املوجودة 

في البالد.
الى ذلك، دعا وزي��ر النفط، جبار 
عل��ي اللعيب��ي، أم��س الثالثاء، 
اجلزائري،  نظي��رة  لقائ��ه  خ��الل 
مصطف��ى قيتون��ي، ف��ي مقر 
إقامته في الكويت على هامش 
انعقاد اجتماعات منظمة اوبك، 
اجلزائرية  »س��وناطراك«  شركة 
ال��ى االس��تثمار والعم��ل ف��ي 
تطوي��ر املش��اريع النفطية في 

العراق.

وذكر بيان ملكتب وزير النفط، ان 
احلكومة  اكد ح��رص  »اللعيبي 
تعزي��ز  عل��ى  النف��ط  ووزارة 
العالق��ات الثنائية ب��ن البلدين 
وخصوص��ا ف��ي مج��ال النفط 

والطاقة«.
ان »ش��ركة  اللعيب��ي  واض��اف 
الش��ركات  م��ن  س��وناطراك 
املرموق��ة التي تتمتع بس��معة 
طيب��ة وندعوه��ا للعم��ل ف��ي 
لتطوي��ر  وخصوص��ا  الع��راق 

واستثمار قطاع الغاز«.

وتاب��ع البيان إن »اجلانن ناقش��ا 
جملة من القضايا ذات االهتمام 
املشترك، وسبل تفعيل التعاون 
»الع��راق  ان  موك��دا  العرب��ي«، 
حري��ص عل��ى تعزي��ز التع��اون 
الثنائي بن البلدي��ن ومبا يحقق 
مصلحة الشعبن الشقيقن«.

م��ن جانبه، وج��ه وزي��ر النفط 
اجلزائ��ري الدع��وة للعيبي لزيارة 
اجلزائر مطلع العام املقبل بهدف 
االط��الع وزيارة بعض املنش��آت 
النفطية، مؤك��داً على »ضرورة 

توس��يع افاق التعاون املش��ترك 
ال��ى جانب رغبة ش��ركات بالده 
في تنفيذ مش��اريع نفطية في 

العراق«.
عل��ى مس��توى أس��عار النفط 
عاملي��اً، قفز مزي��ج »برنت« اخلام 
1.5 في املئة أمس الثالثاء، ليبلغ 
أعل��ى مس��توى من��ذ منتصف 
2015، بع��د إغالق خ��ط أنابيب 
بح��ر الش��مال ال��ذي أدى بدوره 
لتوقف إمدادات كبيرة من سوق 
يشهد شحاً، بسبب خفوضات 

اإلنت��اج التي تقوده��ا »منظمة 
الدول املصدرة للنفط« )أوبك(.

وس��جل مزي��ج »برن��ت« خ��ام 
دوالر   65.63 العامل��ي  القي��اس 
للبرميل مرتفعاً 94 سنتاً أو 1.5 

في املئة عن اإلغالق السابق. 
وهذه امل��رة األولى التي يتخطى 
فيها برنت 65 دوالراً منذ حزيران 

.2015
وس��جل خ��ام »غرب تكس��اس 
 58.41 األميرك��ي  الوس��يط« 
دوالر للبرميل مرتفعاً 42 س��نتاً 

ما ي��وازي 0.7 في املئ��ة عن آخر 
تسوية.

وأغلق خ��ط األنابيب الذي ينقل 
خام »فورتي��س«، وهو أكبر خط 
أنابيب في بريطانيا وتبلغ طاقته 
450 ألف برميل يومياً، أمس بعد 

الكشف عن وجود تصدعات.
وق��ال بن��ك »أي أن زد« رد فع��ل 
الس��وق يب��ن أن��ه ف��ي ش��ح 
اإلمدادات، فإن أي مش��كلة في 
اإلم��دادات تنعكس س��ريعاً في 

صورة ارتفاع األسعار.

اللعيبي يدعو »سوناطراك« الجزائرية إلى االستثمار في الحقول الغازية

ارتفاع انتاج نفط ميسان إلى 450 ألف برميل يوميًا

دعا وزير النفط، جبار 
علي اللعيبي، أمس 
الثالثاء، خالل لقائه 
نظيرة الجزائري، 
مصطفى قيتوني، 
في مقر إقامته في 
الكويت على هامش 
انعقاد اجتماعات 
منظمة اوبك، شركة 
»سوناطراك« 
الجزائرية الى االستثمار 
والعمل في تطوير 
المشاريع النفطية في 
العراق.

أحد حقول نفط ميسان

تلقت ش��ركات تقني��ة صفعة قوية بعد انتش��ار 
توقعات في وول ستريت عن بلوغ »مايكروسوفت« 

حد التريليون دوالر بحلول 2020 أو في وقت أقرب.
 Evercore« وقّدمت احمللل كيرك ماتيرن، من شركة
ISI«، ه��ذا التنب��ؤ ف��ي تقري��ر األس��بوع املاض��ن، 
متوقعاً بأن تبلغ مايكروسوفت حد التريليون دوالر، 
وذل��ك بفضل النم��و امللحوظ بقطاع س��حابتها 
 Office 365« وبرمجي��ات   ،»Azure« اإللكتروني��ة 

لألعمال.
وتبل��غ قيم��ة »مايكروس��وفت« حالي��اً 650 مليار 
دوالر، وس��تحتاج أسهمها لالرتفاع بنسبة 55 في 
املائ��ة بوضعها احلالي لتتمكن الش��ركة من بلوغ 
التريليون، وقد ال يس��تغرق حصول ذلك وقتاً طويالً 

في ظل ارتفاع أسعار أسهم الشركة.
فقد ارتفعت أس��هم »مايكروسوفت« بهذا العام 
وحده بنس��بة 35 ف��ي املائة، وبأكثر م��ن 200 في 
املائ��ة خالل األع��وام اخلمس��ة املاضية، ب��أداء فاق 
ش��ركات »آبل« و«ألفابيت«، التي تعتبر الش��ركة 

األم ل� »غوغل«.
ولك��ن ماتيرن ل��م يذكر بتقرير فيما لو ستس��بق 
»ألفابي��ت«  أو  دوالر(  870 ملي��ار  )بقيم��ة  »آب��ل« 
)بقيم��ة 725 مليار دوالر(، أياً من املنافس��ن ببلوغ 

حد التريليون أوالً، فهاتان الشركتن أقرب للحد.

أكدت ش��ركة »آب��ل« ش��راءها تطبيق »ش��ازام« 
املتخصص باإلنصات إلى املوس��يقى ملنحك اسم 
املغني أو األغنية، وهي خدمة فّضلها املستخدمون 

منذ بداية ظهور عهد الهواتف الذكية.
ولم تنش��ر ش��روط الصفق��ة بعد، ونق��ل موقع 
األس��بوع  االس��تحواذ  خب��ر  أوالً   »TechCrunch«

املاضي، والذي بلغت قيمته 400 مليون دوالر.
وقال متحدث باسم »آبل« في بيان صحافي: »نحن 
متلهف��ون لدم��ج فريق ش��ازام مع آب��ل، فخدمة 
)أبلميوزك( تتالءم طبيعياً مع )شازام(، إذ تتشاركان 
ش��غف ذاته جتاه اكتش��اف املوس��يقى وحصول 

املستخدمن على جتربة موسيقية رائعة.«
وس��تصبح هذه الصفقة، بانتظار موافقة أخيرة 
عليه��ا، م��ن أكبر صفقات االس��تحواذ لش��ركة 
أبلعل��ى اإلط��الق، بعد االس��تحواذ على ش��ركة 
مقأبلثالث��ة   2014 ع��ام   »Beats Electronics«
مليارات دوالر، وحيازتها لشركة »NeXT« مقأبلما 
يقارب 400 مليون دوالر عام 1996 السترجاع املدير 

التنفيذي السابق للشركة ستيف جوبز.
لكنها نتيجة مالية مؤس��فة لش��ركة »شازام«، 
فقد تأسست كشركة ناشئة عام 1999 وحصلت 
عل��ى متوي��ل بقيمة ملي��ار دوالر ع��ام 2015، وكان 
يش��اع بأن »ش��ازام« كانت تفكر بدخول العروض 

األولية لالكتتاب اجلماهيري.

أرامك��و  إن ش��ركة  تنفيذي��ون  ق��ال مس��ؤولون 
الس��عودية تخطط لزيادة إنفاقه��ا إلى 414 مليار 
دوالر عل��ى مدى الس��نوات العش��ر املقبلة، مبا في 
ذلك اإلنفاق على البنية التحتية وأنش��طة احلفر، 
في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط احلكومية 

العمالقة أنشطة جديدة.
وقال الرئي��س التنفيذي ألرامكو أمن الناصر أمس 
الثالث��اء إن خط��ة اإلنف��اق تفوق تقدي��رات أرامكو 
العام املاض��ي إلنفاق نحو 334 ملي��ار دوالر بحلول 
2025، م��ع توس��ع الش��ركة املنتج��ة للنفط في 

أنشطتها.
وقال الناصر للصحفين على هامش مؤمتر للقطاع 
يه��دف إلى الترويج للقاع��دة الصناعية باململكة 
وتصنيع حصة أكبر من املنتجات محليا »نحن اآلن 

في قطاعات كثيرة جدا«.
وذكر ناص��ر اليامي مدير عام دائرة املش��تريات في 
أرامكو أن خطة الشركة تتضمن إنفاق 134 مليار 
دوالر على أنش��طة احلفر وخدمات اآلبار و78 مليار 

دوالر للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.
وأنش��أت أرامكو بالفع��ل إدارة للطاق��ة املتجددة 
والطاق��ة  الري��اح  لطاق��ة  مش��روعات  لتطوي��ر 
الشمسية، ووقعت الش��هر املاضي اتفاقا مبدئيا 
مع الش��ركة الس��عودية للصناعات األساس��ية 
)س��ابك( املنتج��ة للبتروكيماويات لبن��اء مجمع 
بتكلف��ة 20 مليار دوالر لتحوي��ل النفط اخلام إلى 

كيماويات.
يأتي ه��ذا املش��روع في إط��ار مس��اعي احلكومة 
السعودية لتنويع موارد االقتصاد وتقليص االعتماد 
على صادرات النفط، ويقول الش��ركاء إن املش��روع 
س��يكون أكبر منش��أة لتحويل النف��ط اخلام إلى 
كيماويات في العالم واألول من نوعه في اململكة.

مايكروسوفت

أبل

أرامكو

بغداد ـ الصباح الجديد:

سجلت مبيعات البنك املركزي من 
العمل��ة األجنبي��ة، أم��س الثالثاء، 
ارتفاع��ا إل��ى 135.69 ملي��ون دوالر، 
في مقابل 91.44 ملي��ون دوالر مبزاد 
األول م��ن أمس االثنن، بزيادة 44.25 

مليون دوالر.
وذكر بيان للبنك، إن »س��عر الصرف 
بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد 
املنعق��د مبش��اركة 36 مصرفاً، و9 

شركات للتحويل املالي«.
وأض��اف البي��ان أن »تل��ك املبيعات 
ه��ي نتائج املزاد املقرر غدا األربعاء«، 
موضح��اً أن »إجمال��ي البيع الكلي 

بلغ نحو 161.09 مليون دوالر«.
وتابع ان »حجم املبالغ املباعة لتعزيز 
أرص��دة املصارف في اخلارج بلغ نحو 
135.15 ملي��ون دوالر، في حن ُقدرت 

كمي��ات البيع النقدي ب���540 ألف 
دوالر«.

وأش��ار ال��ى ان »بيع املبال��غ احملولة 
حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون 
بس��عر 1190 ديناراً ل��كل دوالر، أما 
بالس��عر  النقدي فس��يكون  البيع 

نفسه«.
على الصعي��د ذات��ه، أعلن مصرف 
الرافدي��ن تفعي��ل خدم��ة احلواالت 

املالية للمواطنن الكترونياً.
وق��ال املص��رف ف��ي بي��ان صحفي 
ان��ه تق��رر وألول مرة تطبي��ق نظام 
انه  احل��واالت الكتروني��ا، موضح��ا 
بإم��كان املواطن حتري��ك امواله في 
حسابه املوجود بأي فرع وحتويله الى 
فرع اخر س��واء كان في فروع بغداد 

او احملافظات.
وتاب��ع ان اخلدم��ة توف��ر للمواط��ن 
الراغ��ب بتحوي��ل امواله م��ن فرع 
مصرف الرافدين ف��ي اي محافظة 

ال��ى املصارف االهلي��ة، الفتا الى ان 
ه��ذه اخلط��وة تتحق��ق وتنجز في 

نفس اليوم دون اي عوائق او تأخير.

املرك��زي  البن��ك  ويس��عى  ه��ذا، 
العراق��ي الى تقلي��ل االعتماد على 
اإلي��رادات النفطي��ة ف��ي املوازن��ة، 
مؤكداً أن العراق س��يقلل االعتماد 
على اإلي��رادات النفطية في املوازنة 
تدريجي��ا، ف��ي وق��ت ل��ن يتج��اوز 

االعتماد %15 بعد 30 عاما.
وق��ال محافظ البن��ك املركزي علي 
الع��الق ف��ي كلمة له خ��الل املؤمتر 
الثال��ث للبن��ك املنعقد  الس��نوي 
مؤخراً في بغداد، ان »وجود مؤشرات 
بدائ��ل  إجن��از  لصال��ح  حقيقي��ة 
أخ��رى غير النفط س��يتم االعتماد 

عليها«.
وأضاف أن »العراق سيقلل االعتماد 
على اإلي��رادات النفطي��ة تدريجيا، 

ومبقدار %2.5 س��نويا وملدة 30 عاما، 
بحيث يصبح االعتم��اد على اإليراد 
النفطي بنس��بة ال تتجاوز ال�15% 

بعد 30 عاما«.
وأوضح العالق أن »العراق سيشهد 
أكبر عمليات استثمار خالل الفترة 
املقبل��ة ولكن ذلك مق��رون بتوفير 
االس��تثمارية«،  املناس��بة  البيئ��ة 
م��ورد  عل��ى  »االعتم��اد  أن  مبين��ا 
واح��د إلي��رادات املوازن��ة س��يكون 
معرض��ا للتقلبات املس��تمرة وهذا 
ما سيس��عى العراق لتحقيقه من 
خالل تقليل االعتم��اد على النفط 

كمورد واحد للموازنة«.
وكان رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
أك��د، ف��ي وق��ت س��ابق، أن العراق 
يؤس��س حالي��ا لتقوي��ة االقتصاد 
وع��دم االعتماد الكلي على النفط، 
معتبرا أن البلد يسير على الطريق 

الصحيح في هذا اجملال.

»الرافدين« يفعل خدمة الحواالت المالية للمواطنين إلكترونيًاتقـرير

ارتفاع مبيعات »المركزي« إلى 135 مليون دوالر

شركات

من أروقة البنك املركزي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املرك��زي  البن��ك  محاف��ظ  أك��د 
االيراني ولي اهلل س��يف، أن البنك 
ق��د تخلى عمليا عن عملة الدوالر 
التجارية  بالتعام��الت  االميرك��ي 
وفي النظام املصرف��ي للبالد ولم 

يعد يستخدم بشكل كبير.
وأوضح سيف على هامش مراسم 
بالبنك  مناسبة اس��بوع االبحاث 
املركزي االيراني، أم��س الثالثاء، أن 
البن��ك يس��تلم العوائد ويس��دد 

العم��الت  مبختل��ف  املدفوع��ات 
االجنبية االخرى. 

م��ن جه��ة ثاني��ة اكد س��يف أن 
البن��وك االيراني��ة تتعام��ل حاليا 
م��ع 245 مصرف��ا بالعال��م، فيما 
كان يقتص��ر التعام��ل عل��ى 33 
مصرفا قبل سريان االتفاق النووي 
2015(، مضيف��ا  الثان��ي  )كان��ون 
أن  بالض��رورة  يعن��ي  ال  ه��ذا  أن 
الظروف طبيعي��ة بالكامل، حيث 
التزال توجد بعض القيود نس��عى 

ملعاجلتها.
عل��ى الصعي��د ذاته، أك��دت إيران 
أن��ه بع��د عامن م��ن حترره��ا من 
املفروض��ة  الدولي��ة  العقوب��ات 
عليها بس��بب برنامجه��ا النووي 
املثي��ر للجدل، بات��ت جتتذب متويال 
صينيا غير مس��بوق إلى قطاعات 
ش��تى من الس��كك احلديدية إلى 

املستشفيات.
ذراع  غ��روب  س��يتيك  وأنش��أت 
االستثمار اململوكة للصن مؤخرا 

خطا ائتماني��ا بقيمة 10 مليارات 
دوالر ويدرس بنك التنمية الصيني 
تخصي��ص 15 ملي��ار دوالر أخرى، 
وفق ما اش��ارت إليه وكالة األنباء 

اإليرانية »إيرنا«.
وقال��ت فريال مس��توفي رئيس��ة 
جلن��ة االس��تثمار بغرف��ة التجارة 
اإليراني��ة عل��ى هام��ش اجتم��اع 
اس��تثماري إيراني إيطالي في روما 
»م��ن األفضل للش��ركات الغربية 
أن تأتي س��ريعا إلى إي��ران وإال فإن 

الصن ستتولى هذا األمر«.
ويتناقض التمويل الصيني بشكل 
ص��ارخ م��ع نض��وب التمويل من 
املستثمرين الغربين منذ أن تنصل 
الرئيس األميركي دونالد ترامب من 
االتفاق الن��ووي الذي توصلت إليه 
إي��ران مع القوى الكبرى في 2015، 
وهو ما يثير تهديدا باحتمال إع�ادة 

فرض العقوبات. 
إن  إيراني��ون  مس��ؤولون  ويق��ول 
االتفاقات ج��زء من مب��ادرة احلزام 

والطريق لبكن البالغ قيمتها 124 
مليار دوالر والتي تهدف إلى تشييد 
بنية حتتية جديدة، بدءا من الطرق 
السريعة والس��كك احلديدية إلى 
املوان��ئ ومحط��ات الكهرباء، بن 
الص��ن وأوروب��ا لتمهي��د الطريق 

لتوسعة التجارة.
ووصف مصدر صيني مطلع على 
اخلط االئتماني لس��يتيك الذي مت 
االتفاق عليه في ايلول املاضي بأنه 

»اتفاق ستراتيجي للنوايا«. 

إيران تتخلى عن عملة الدوالر في تعامالتها التجارية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن��ت مديري��ة اخلزين��ة واملالي��ة 
اخلارجي��ة، املغربي��ة، التابعة لوزارة 
االقتص��اد واملالية، أن ديون اململكة 
وصل��ت إل��ى 685.2 ملي��ار دره��م 
بحلول نهاية ش��هر تشرين الثاني 

املاضي.
ووفق��ا للمديرية، متثل منها الديون 
الداخلية احلصة األكبر ب� 532698 
مليون درهم، في حن جتاوزت الديون 

اخلارجية 152483 مليون درهم.
ومتكنت مديرية اخلزينة حتى شهر 
تش��رين الثان��ي املاض��ي، م��ن رفع 
مبلغ الديون التي مت تس��ديدها إلى 
8.4 مليارات درهم، من بينها 7967 
مليون درهم للدين الداخلي، و437.5 

مليون درهم للدين اخلارجي.
وبن��اء عل��ى آخ��ر النتائ��ج، يوضح 

املصدر نفس��ه، أن املبلغ اإلجمالي 
نهاية  الدي��ون حت��ى  لتس��ديدات 
تش��رين الثاني يف��وق 125.5 مليار 
دره��م، تتضم��ن 99118.5 ملي��ون 
و26418.6  رئي��س،  كدي��ن  دره��م 

مليون درهم كفوائد.
وتبعا للنش��رة اإلحصائي��ة للدين 
اخلارجي الصادرة عن وزارة االقتصاد 
واملالية، ف��إن املؤسس��ات الدولية 
متثل املق��رض األول للمملكة التي 
تدين لها بنسبة %47.1 من مجموع 
ديونها، يليها السوق املالي الدولي 
والبن��وك التجاري��ة بنس��بة 24.4 
%، ث��م دول االحتاد األوروبي بنس��بة 

.19.7%
وتعتبر مؤسس��ات القط��اع العام 
إذ  املدين��ن؛  أكث��ر  اململك��ة  ف��ي 
تس��تحوذ على نس��بة %54.3 من 

مجم��وع الدي��ن اخلارج��ي للب��الد، 
تليه��ا اخلزين��ة العام��ة للمملكة 
البنكي  فالقطاع   ،45.4% بنس��بة 

واجلماعات احمللية.
التفصيلي��ة  األرق��ام  وبحس��ب 
املرفقة مبشروع قانون مالية 2018، 
فإن مؤشر الدين اخلارجي العمومي 
نسبة إلى الناجت الداخلي اخلام بلغ 
30.8 %، مقابل 30.5 %، سنة 2015، 

بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
ويرجع ارتفاع حجم الدين اخلارجي 
إلى  العمومي للمغرب باألس��اس، 
ارتفاع ديون املؤسس��ات واملقاوالت 
العمومية واجلماعات الترابية بنحو 
6 %، ليص��ل إلى 168.8 مليار درهم 
ف��ي  2016، مقاب��ل 159.2 ملي��ار 
درهم س��نة 2015، أي بزيادة قدرها 

9.6 مليارات درهم.

لندن ـ رويترز: 
البريطان��ي في  ارتف��ع التضخ��م 
تش��رين الثان��ي إل��ى مس��توياته 
العليا في نحو ستة أعوام، ما يزيد 
الضغط عل��ى املس��تهلكن بعد 
التصويت لصالح خ��روج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروب��ي والذي��ن ميثل 
إنفاقه��م احملرك الرئي��س القتصاد 

البالد.
أس��عار  تضخ��م  وس��جل 
املستهلكن معدالً سنوياً بلغ 3.1 
في املئة في تشرين الثاني املاضي، 
مدفوع��اً بأس��عار تذاك��ر الطيران 
وألع��اب الكمبيوتر والش��وكوالتة 
م��ع تأث��ر أس��عار الغ��ذاء بهبوط 

اجلنيه االس��ترليني بعد التصويت 
لصالح اخلروج م��ن االحتاد األوروبي 
في استفتاء العام املاضي، بحسب 
ما قال مكتب اإلحصاءات الوطنية 

أمس الثالثاء.
وارتف��ع معدل التضخ��م من ثالثة 
في املئة في تش��رين األول املاضي، 
وف��اق متوس��ط توقع��ات خب��راء 
االقتصاد في استطالع للرأي أشار 
إل��ى زيادة األس��عار ثالث��ة في املئة 

مجددا.
أكث��ر م��ن  اآلن  التضخ��م  ويزي��د 
نقط��ة مئوية فوق املس��توى الذي 
يستهدفه مصرف انكلترا املركزي 
عن��د اثن��ن ف��ي املئة، وس��يتعن 
على محاف��ظ املصري مارك كارني 
مخاطبة وزي��ر املال فيليب هاموند 
لتوضيح ما س��يفعله املركزي في 

ضوء ذلك.

بريطانيا: أعلى مستوىالمغرب يكشف ديونه
للتضخم في ست سنوات



سمية متولي السيد*

كش��ف إلق��اء القب��ض عل��ى عناصر 
باجلي��ش  اجل��دد  للنازي��ن  منتمي��ة 
البريطان��ي، ف��ي س��بتمبر 2017، عن 
تصاع��د اختراق التنظيم��ات اإلرهابية 
للجي��وش في ال��دول الغربي��ة. فعلى 
الرغ��م من تركي��ز غالبي��ة التحليالت 
اجلي��وش  تف��كك  مش��كالت  عل��ى 
الوطني��ة ف��ي دول الصراع��ات ب��دول 
الشرق األوسط؛ فإن ثغرات متعددة في 
االحترافية العسكرية للجيوش بالدول 
الغربية سمحت للتنظيمات اإلرهابية 
واجلماعات املتطرفة باختراقها، وجتنيد 
بعض اجملندي��ن والضباط، أو دس بعض 
العناص��ر اإلرهابي��ة ضم��ن صفوفها، 
وهو ما دفع الدول الغربية إلى مراجعة 
آلي��ات التجني��د والتدري��ب والتأهي��ل 
الفكري والنفس��ي داخل املؤسس��ات 

العسكرية.

ثغرات »االحترافية«:
ظهر مفه��وم »االحتراف العس��كري« 
 )Military ProfessionalisM(
ألول مرة في إطار علم اجتماع اجلماعات 
املهني��ة، ثم انتقل بع��د ذلك إلى اجملال 
العسكري، ويُشار إليه باعتباره نظاًما 
قيميًّا هدفه حتقيق الضبط والسيطرة 
املهني��ة م��ن خ��الل حتدي��د معايير ملا 
يجب أن يك��ون علي��ه األداء في مجال 
التخص��ص. وعليه، فقد كان للمعرفة 
والتخص��ص الوظيف��ي دور كبي��ر في 
وهويته��ا  املهني��ة  اجلماع��ة  تعري��ف 

اجلماعية.
وب��دأ احلدي��ث يتصاع��د ح��ول معايير 
والقواع��د  العس��كري  االنضب��اط 
املنظمة للمؤسس��ات العسكرية في 
ظل اجت��اه اجلي��ش األمريك��ي لتجنيد 
املرتزق��ة واملتطوع��ن، بي��د أن اجلوانب 
القيمي��ة ع��ادت للظهور مج��ددًا في 
تعريف ه��ذا املفه��وم، بحي��ث أصبح 
للقيم واملعتقدات دور في حتديد الهوية 
اجلماعية، وأصب��ح للقومية والوطنية 
دور رئيس��ي ف��ي تش��كيل االحترافية 
لدى اجلندي، وتكاد أغلب األدبيات تتفق 
عل��ى أنه ميك��ن حتديد درج��ة احترافية 
املؤسسة العس��كرية من خالل النظر 
والقواعد  والعالق��ات  املمارس��ات  إلى: 
مة داخل املؤسس��ة العسكرية،  املنظِّ

واألدوار التي تقوم بها اجليوش.
درج��ة  ب��أن  البع��ض  يج��ادل  كم��ا 
»االحترافية العس��كرية« هي ما تؤدي 
إلى انخراط اجلندي داخل اجليش، وعدم 
قيام��ه بأعم��ال تخال��ف أو تتع��ارض 
م��ع ه��ذا االلت��زام، عل��ى غ��رار القيام 
بأعمال تخريبية تهدد مصالح الدولة، 
واالنضم��ام للجماع��ات اإلرهابية، وقد 
العس��كرية«  تقود ثغرات »االحترافية 
إل��ى اخل��روج عن ال��والء، والتح��ول إلى 
مصدر تهدي��د محتمل للدولة، وهو ما 

ميكن توضيحه فيما يلي:
»صموي��ل  ق��ام  للدول��ة:  ال��والء   -  1
هنتنجتون« في كتابه الشهير »اجلندي 
والدول��ة« الصادر عام 1957 باإلش��ارة 
إلى ما يُعرف ب�«العقلية العسكرية«، 
ووضعه��ا كش��رط مس��بق لتحق��ق 
له��ا  مح��ددًا  العس��كرية،  الكف��اءة 
عدة س��مات يأتي على رأس��ها: اإلميان 
ب��أن الدولة ه��ي التنظيم السياس��ي 
الرئيسي، ولعل هذه السمة هي ما أقام 
عالقة مباش��رة بن نش��أة املؤسسات 
العس��كرية االحترافية والدولة املدنية 

احلديثة.
ولتحقي��ق ه��ذا املعيار يج��ب أن يكون 
هن��اك ت��وازن ف��ي تركيب��ة املنتم��ن 
كان��ت  إذا  العس��كرية  للمؤسس��ة 
غي��ر  والعرقي��ة  اإلثني��ة  خلفياته��م 
متجانسة، واألصل في األمور أن اختالف 
اإلنتم��اء اإلثني والعرق��ي ال يفترض أن 
يش��كل تهديًدا لوحدة املؤسس��ة إذا 
كان��ت الهوي��ة الوطنية تس��مو على 
ال��والءات الفرعي��ة، وطامل��ا أن عملية 
التجنيد العس��كري والترقي الداخلي 
ومنط العالق��ة مع النظ��راء )العالقات 
األفقي��ة(، أو م��ع الرؤس��اء )العالق��ات 
الرأس��ية(، ال ترتب��ط مبعامل��ة متييزية 
لفئ��ة على حس��اب أخ��رى؛ ف��إن هذا 
سيجعل اجلندي مييل إلى إنكار ذاته في 
س��بيل حتقيق الصالح الع��ام، والدفاع 

عن الوطن، والعكس صحيح.
-2 القواعد املؤسس��ية: ميكن تقسيم 
القواعد املؤسس��ية التي حتكم عمل 
املؤسسات العسكرية إلى أربع قواعد 
أساس��ية: آليات االلتحاق باملؤسس��ة 
الداخلي،  الترق��ي  العس��كرية، ونظم 
واالنضب��اط واألداء العس��كري، وأخيرًا 

آليات التسريح من اخلدمة.
وتتح��ول هذه القواعد املؤسس��ية من 
قواع��د ضابطة إلى ثغرات تس��تغلها 
التنظيمات اإلرهابية في بعض احلاالت، 
عل��ى غ��رار قي��ام بع��ض التنظيمات 
اإلرهابية بوضع بعض األفراد املتعاطفن 
معها داخ��ل صفوف اجلي��وش، وهو ما 
حدث مرارًا داخل املؤسسة العسكرية 
األمريكية، كما سيلي بيانه، باإلضافة 
مة للترقية  إلى أن إهمال القواعد املنظِّ
والتس��ريح يؤدي -في بع��ض األحيان- 
إل��ى احتق��ان اجلنود، وهو م��ا قد حتاول 
اس��تغالله بعض التنظيمات اإلرهابية 

لتجنيد هؤالء العناصر احملترفة.
-3 التفوق العس��كري: تس��عى الدول 
باس��تمرار لتعزيز قدراتها العس��كرية 
املادي��ة والتقني��ة، وحت��اول التنظيمات 
اإلرهابية التوصل إل��ى نفس التقنيات 
النظامية.  اجلي��وش  احلديث��ة ملواجهة 
فقد ُعثر مس��بًقا على كتيبات تدريب 
عس��كري خاصة باجليش األمريكي في 
غرف��ة أح��د اإلرهابين. كما ق��د حتاول 
اس��تعراض ق��وة مزعوم��ة ف��ي بعض 
األحيان، فقد تقوم -على سبيل املثال- 
بعمليات اختراق إلكتروني للمؤسسات 

العس��كرية به��دف زعزعة ثق��ة الرأي 
العام في قدرة هذه املؤسسات على أداء 
دورها احلمائي، وفي حالة ضعف اجليش 
وتراجع قوته لصالح بعض التنظيمات 
ف��إن ه��ذا قد يدف��ع بعض اجلن��ود إلى 

االنضمام إلى الطرف األقوى.

آليات االختراق:
مُيكن رصد  عدة آليات أساسية تعتمد 
عليها التنظيمات اإلرهابية في اختراق 
املؤسسات العس��كرية الغربية، وذلك 

على النحو التالي:
-1 انضم��ام اإلرهابي��ن: حيث كش��ف 
مسئولون في جهاز مكافحة التجسس 
العس��كري األملاني ف��ي نوفمبر 2016، 
تُرس��ل  إرهابي��ة  هن��اك جماع��ات  أن 
أفراده��ا لالنضمام إل��ى اجليش األملاني 
بغرض حصولهم على تدريب محترف، 
واكتس��اب الق��درة عل��ى التعامل مع 
كافة األس��لحة، كم��ا مت التوصل إلى 
أن هن��اك 20 عنص��رًا متطرًفا يعملون 
في أجه��زة اجليش اخملتلف��ة، باإلضافة 
إلى االش��تباه في انتماءات ما يزيد عن 
60 آخرين، كما سبق وانضم 30 جنديًّا 
أملانيًّا متقاعدين إلى تنظيم داعش في 

سوريا والعراق.
فقد استفادت داعش من مرونة قواعد 
األملاني  باجلي��ش  وااللتح��اق  التجني��د 
الت��ي مبوجبه��ا يح��ق ألي ف��رد التقدم 
بطل��ب جتني��د، م��ع تقدمي��ه ش��هادة 
حسن س��ير وسلوك ش��رطية، وإعالن 

التزامه بالدس��تور األملان��ي دون احلاجة 
إلى أي إج��راءات إضافية، ومن ثّم متكن 
تنظيم داعش م��ن زرع موالن له داخل 
اجليش األملاني لتعزيز قدراته، وهو بذلك 
يوظ��ف ثغرات االحترافية العس��كرية 
التنظي��ُم  ويس��تطيع  املؤسس��ية، 
االس��تفادَة من هذه العناصر املنضمة 
ف��ي التجس��س عل��ى أعم��ال اجليش، 
واس��تقطاب جنود آخرين، كما يضمن 

والءهم.
تس��عى  اجلن��ود:  اس��تقطاب   2-
التنظيم��ات اإلرهابية إل��ى جتنيد هذه 
العناص��ر للعم��ل لصاحله��ا، وقد يتم 
االس��تفادة منه��م في تنفي��ذ أعمال 
مح��دودة النطاق. فعلى س��بيل املثال، 
ق��ام »يوناث��ان ميالك��و« الضاب��ط في 
البحري��ة األمريكية بإط��الق النار على 
عددٍ م��ن املواقع احليوية، منها: املتحف 
الوطن��ي لق��وات البحري��ة األمريكية، 
والبنتاجون، وبع��ض محطات التجنيد 
التابعة للجيش، وذل��ك في الفترة من 
17 أكتوب��ر 2010 إل��ى 2 نوفمبر 2010، 
وبلغت األض��رار الناجتة عن عملياته ما 
يُق��در بحوالي 100 أل��ف دوالر أمريكي، 
وبع��د القبض عليه ُعث��ر بحوزته على 
عدد م��ن اخلطاب��ات اخلاص��ة بتنظيم 
طالب��ان، وكتاب »الطري��ق إلى اجلهاد« 
الذي يتبناه التنظيم، وقائمة بأس��ماء 
عناص��ر تنتمي إلى تنظيم��ات إرهابية 
أجنبية، كما وجد بغرفته طرق لتصنيع 

املتفجرات.

كما قد يتم اس��تخدام ه��ذه العناصر 
الوح��دات  بتح��ركات  إلمداده��م 
العس��كرية وتكتيكاتهم وخطواتهم 
املس��تقبلية. ففي ع��ام 2004، مت إلقاء 
القبض على أحد املس��ئولن عن ذخائر 
اجلي��ش األمريكي وهو يزود مس��ئولن 
ف��ي  كأعض��اء  متنكري��ن  فيدرالي��ن 
تنظيم طالب��ان، مبعلومات عن كيفية 
إفس��اد أو تدمير بعض أن��واع الدبابات 
األمريكي��ة، إال أن دفاعه ق��ّدم ما يُثبت 
إصابته مبرض نفس��ي. فيم��ا قام »بول 
هول« أثناء خدمته العسكرية بإفشاء 
معلومات سرية تتعلق بتحركات قطع 
قتالي��ة تابعة للبحري��ة األمريكية في 
عام 2001 إلى دار نشر »عزام« في لندن 

املعروفة بدعمها للحركات اإلرهابية.
كم��ا كش��فت التحقيق��ات ع��ن أنه 
غّير اس��مه ليصبح »أبو جهاد«، وكان 
يرسل تقارير حول الوثائق السرية التي 
يح��ق ل��ه الدخ��ول إليها م��ن موقعه 
على س��فينته احلربي��ة. فيما قد يقوم 
بعضهم مبغادرة الب��الد لالنضمام إلى 
صف��وف التنظيم��ات اإلرهابي��ة. وفي 
احلالتن األول��ى والثانية، يق��وم األفراد 
بدورهم م��ن داخل دولته��م، ويكونون 
أكثر عرض��ة لالعتق��ال واحملاكمة، أما 
ف��ي حال��ة االنتقال إل��ى مناطق متركز 
ينتقلون  فإنه��م  اإلرهابية،  اجلماع��ات 
من مح��ل إقامتهم لاللتحاق بصفوف 
املقاتلن في هذه التنظيمات، ويغيرون 

ديانتهم وأسماءهم.

وق��د أعلن��ت وزارة الدفاع الفرنس��ية 
ف��ي ع��ام 2015 أن هناك عش��رة جنود 
من القوات اخلاص��ة التحقوا بصفوف 
تنظيم داع��ش، وأن أحده��م قد تلقى 
تدريب��ات خاص��ة بالتصوي��ب وآلي��ات 
التكي��ف خ��الل احلرب، وخ��دم باجليش 
الفرنس��ي فترًة طويل��ة قبل أن يلتحق 
بش��ركة أمن خاصة أرسلته في مهام 

قادته إلى مقابلة بعض املتطرفن.
يناي��ر  فف��ي  املتقاعدي��ن:  جتني��د   3-
2014 مت إلق��اء القبض على عس��كري 
أمريكي سابق خدم في سالح الطيران 
األمريك��ي أثن��اء محاولت��ه العبور إلى 
س��وريا عن طري��ق تركيا. وم��ن اجلدير 
بالذك��ر أن ه��ذا العس��كري ق��د عمل 
ف��ي العديد من الش��ركات كمهندس 
طائ��رات بع��د خروج��ه م��ن اخلدم��ة 
العس��كرية، وعلى الرغم م��ن أن هذه 
احلالة ال تشير التفاصيل املعلنة عنها 
إلى أنها نتاج محاولة ممنهجة من قبل 
داعش الستقطاب العناصر املتقاعدة؛ 
إال أن تصريحات املتهم أثناء محاكمته 
أشارت إلى أنه اختلط بعددٍ من املنتمن 

إلى التنظيم بعد خروجه من اجليش.
وفي السياق ذاته، مت إلقاء القبض على 
»كري��ج بيكس��ام« الضابط الس��ابق 
باجلي��ش األمريكي وال��ذي ميتلك خبرة 
العس��كرية  االس��تخبارات  في مجال 
اإللكتروني��ة، في كينيا، في ديس��مبر 
2011، أثن��اء محاولت��ه الوص��ول إل��ى 
جن��وب الصوم��ال لالنضم��ام حلرك��ة 
الش��باب الصومالية، ومتت محاكمته، 
وال يوجد ما يش��ير إل��ى كيفية حتوله 
إلى الفكر املتطرف أو أس��باب اختياره 
حرك��َة الش��باب الصومالي��ة، غير أن 
دفاعه ذك��ر أنه ما زال يح��اول التعرف 
على دينه وهو ما دفعه إلى »الهجرة«.

كما س��افر »إريك هارون« إلى س��وريا، 
والتح��ق بصفوف جبه��ة النصرة بعد 
أن أدى خدمته العس��كرية، ومت تصويره 
أثناء االشتباكات وهو يصوب صاروخه 
إل��ى مقات��الت أمريكية، وه��و ما ترتب 
علي��ه القبض عليه في عام 2013 عند 
عودت��ه إلى الوالي��ات املتح��دة بتهمة 
التآم��ر ضد الق��وات األمريكية، ولكنه 
متكن م��ن التوصل إلى اتف��اق قضائي 
اعت��رف خالله بجرمية أقل ش��دة، ومتت 

معاقبته بالسجن ملدة ستة أشهر.

دوافع االنضمام:
اس��تراتيجيات  إن  الق��ول  ميك��ن 
التنظيمات اإلرهابية في اختراق اجليوش 
النظامية الغربية تعتمد أساًسا على 
مداخ��ل عل��م النفس السياس��ي في 
اس��تغالل الثغ��رات الت��ي تُعاني منها 
احترافية املؤسسات العسكرية. ففي 
حالة املتقاعدي��ن تضغط التنظيمات 
اإلرهابي��ة عل��ى رغبة ه��ذه الفئة في 
اإلحساس بالذات والقيمة والرغبة في 
االس��تمرار في لعب ال��دور، وفي حالة 
اس��تقطاب األفراد املس��لمن اجملندين 

العسكرية  املؤسس��ات  داخل صفوف 
الغربي��ة ف��إن ع��دم اتس��اق األه��داف 
الفردي��ة مع املؤسس��ية أدت إلى خلق 
حالٍة م��ن الرفض النفس��ي والتخبط 
الفك��ري لدى ه��ؤالء اجملندي��ن، وهو ما 
يس��هل عل��ى التنظيم��ات اإلرهابي��ة 

استقطابهم.
كما يس��عى بعض األف��راد -مببادرتهم 
الش��خصية- إلى االنضم��ام إلى هذه 
التنظيم��ات. فعلى س��بيل املثال، في 
 fort Hood( »قضي��ة »ف��ورت ه��ود
sHooting( الشهيرة التي قام فيها 
»نضال مالك حسن«، الطبيب النفسي 
برتبة عقيد، بعملية إطالق نار جماعية 
في قاعدة فورت هود، ووفًقا ألحاديثه مع 
زمالئه فقد اختار وظيفته حتى يتمكن 
من رفض إرس��اله إلى بلد مس��لم مع 
الق��وات املقاتلة، وهو م��ا أكده تاريخه 
الوظيفي، حيث احتفظ بوضع الرفض 
ف��ي حالتي العراق وأفغانس��تان. عالوًة 
على ذل��ك، فقد كان مش��روع تخرجه 
من كلية الطب ع��ن االنتقام باعتباره 
دافًع��ا، وهو ما دفعه إل��ى التواصل مع 
أح��د الش��يوخ املعروف��ن بانتمائه��م 
إلى طالبان الستش��ارته حول األعمال 

االنتحارية.
وفي ع��ام 2011، مت إلق��اء القبض على 
»ناصر جيسون عبده« اجلندي في اجليش 
األمريكي قبل ارتكابه عماًل إرهابيًّا في 
fort Hood أيًضا، وقد ذكرت التقارير 
أنه احتف��ظ بوضع الرف��ض، على غرار 
نضال حس��ن، عندما كان يت��م إيفاده 

إلى العراق أو أفغانستان.
وق��د صّرح عبده باس��م الش��يخ الذي 
تواص��ل مع��ه نضال حس��ن؛ غي��ر أنه 
ال ميك��ن اجل��زم مب��ا إذا كان التواصل قد 
ب��دأ من جان��ب تنظيم طالب��ان أم من 
ح أن عبده قد اتخذ  جانب اجلنود. واملرجَّ
م��ن نض��ال حس��ن منوذًج��ا أراد تكراره 
بنف��س التفاصي��ل وفي نف��س املكان. 
وميك��ن التوصل إل��ى نتائ��ج أكثر دقة 
عن دوافع االنضم��ام لهذه التنظيمات 
اإلرهابي��ة م��ن خ��الل دراس��ة امللفات 
البيليوجرافي��ة الكاملة خللفية هؤالء 
األفراد وطبيعته��م الفردية وتاريخهم 

الشخصي والوظيفي وغير ذلك.
ختاًما، تش��ير آليات االختراق السابقة 
إلى أن املؤسس��ات العسكرية الغربية 
تب��ذل أم��وااًل وجه��ًدا، وتوف��ر العت��اد 
لتأت��ي  البش��رية،  للق��وى  والتدري��ب 
التنظيمات اإلرهابية لتحصد ثمار هذه 
اجلهود دون أدنى عناء من جانبها نتيجة 
وج��ود عناص��ر تتبنى الفك��ر املتطرف 
داخل املؤسس��ات العسكرية الغربية، 
باإلضاف��ة إل��ى معان��اة بعضه��م من 
االغتراب وضعف االنتم��اء واالختالالت 
الهيكلي��ة في نظم التجنيد والتأهيل 

باملؤسسات العسكرية الغربية.

* مركز املستقبل لالبحاث والدراسات 
املتقدمة

المس��تقبل لألبح��اث  مرك��ز 
والدراسات المتقدمة

جتدد اخلالفات بن قيادات حزب العدالة 
والتنمي��ة )احلزب احلاك��م( في املغرب، 
م��ن ش��أنه أن يؤثر س��لًبا على موقع 
احلزب في املش��هد السياسي بالبالد، 
حيث جتس��دت اخلالفات في انقس��ام 
احل��زب داخليًّا إل��ى تيارين رئيس��ين: 
أحدهما مؤي��د ل�«عبداإلله بنكيران« 
ويرغ��ب في تغيير القوان��ن الداخلية 
للحزب م��ن أجل التمديد لوالية ثالثة 
لبنكي��ران، واآلخر رافض له ويقف في 
صف جتديد الدماء وانتخاب شخصية 
جدي��دة تتول��ى منصب األم��ن العام 

للحزب خلًفا لبنكيران.
وقد انعكس��ت ه��ذه اخلالف��ات على 
اجلزئية  األخي��رة لالنتخاب��ات  النتائج 
التي خاضها احلزب وََفَقد مقاعد هامة 
لصالح أحزاب سياس��ية أخرى، وكل 
ذل��ك يدفع ف��ي اجتاه ترجي��ح تصاعد 
العدال��ة  بح��زب  الداخلي��ة  األزم��ة 
والتنمية، األمر الذي سينعكس حتًما 
عل��ى أداء احلكومة برئاس��ة »س��عد 
الدين العثماني«، وفي الوقت نفس��ه 
يض��ع مس��تقبل احل��زب عل��ى احملك 
بسبب انش��غال قياداته مبسألة تولي 
املناص��ب دون اإلجماع على ش��خص 

بعينه.
ويعاني حزب العدال��ة والتنمية حالة 
من االنقس��ام والصراع الداخلي، ومن 

املؤشرات الرئيسة لذلك ما يلي:
-1 اخل��الف ح��ول تعديل امل��ادة 16 من 
النظام األساس��ي للحزب مبا يسمح 
بنكي��ران  عبداإلل��ه  الع��ام  لألم��ن 
ح أن  بالترش��ح لوالية ثالثة، ومن املُرجَّ
تؤثر هذه اخلالفات الداخلية احلادة على 
أداء احلكومة التي يرأسها »سعدالدين 
الكثي��ر  تواج��ه  وال��ذي  العثمان��ي«، 
من التحدي��ات ومن ضمنه��ا ملفات 
ضاغطة كان »بنكيران« ذاته قد فشل 
في حلها، ومنها: التنمية، والتشغيل، 
واملفاوض��ات االجتماعي��ة، وهي تركة 
ثقيلة أورثها رئيس احلكومة الس��ابق 

خللفه املنتمي للحزب نفسه.
وقد أُثي��رت هذه اخلالفات ف��ي الوقت 
ال��ذي كان فيه أعض��اء احل��زب مُيّنون 
النف��س بأن يفت��ح احلزُب اجمل��ال أمام 

النقاش السياس��ي اجلدي الذي يُحدد 
تصورات »العدالة والتنمية« للمرحلة 
املقبلة، حيث حتول��ت العالقة بينهم 
إل��ى ص��راع ب��ن مؤي��د ل�«الزعي��م« 
ورافض لديكتاتورية األمن العام التي 
س��ُتنتج »ح��زب أش��خاص« ال »حزب 

مؤسسات«.
-2 تهدي��دات قيادين من الصف األول 
باالس��تقالة ف��ي حال تعدي��ل قوانن 
احل��زب، واالتهام��ات الت��ي أصبح��ت 
تُكال لألمن العام؛ وجدت صداها في 
اجتماعات األمانة العامة للحزب التي 
أصبح��ت تنظيمية صرفة، وال تنعقد 
إال ملنح التزكيات مبناسبة االنتخابات 
اجلزئية، ف��ي وقت غاب عن��ه النقاش 
السياس��ي ال��ذي يفت��رض أن يؤط��ر 
املرحلة التي مير منها احلزب، ويرون أنه 
بداًل من أن ينشغلوا مبناقشة تصورات 
سياس��ية مبني��ة عل��ى املعطي��ات 
واملس��تجدات الت��ي يعرفه��ا املغرب 
في س��ياقيه الوطني والدولي، وجدوا 

أنفس��هم أمام نقاش تنظيمي يكاد 
يقسم احلزب إلى طائفتن أو أكثر.

-3 حتول اخلالفات احلالية داخل احلزب إلى 
تصفية حسابات سياسية وشخصية 
قدمية بن بعض قي��ادات احلزب، وعلى 
رأسهم »عبداإلله بنكيران« الذي يريد 
-وفًقا ل��رأي منتقديه- اختطاف حزب 
العدالة والتنمية ب��أي ثمن، من خالل 
تعدي��ل امل��ادة التي تُخوِّل ل��ه التقدم 
لوالية ثالثة، وسد الطريق أمام الوزراء 
في األمانة العامة استنادًا إلى إحاطة 
نفسه بجماعة من املؤيدين له بغض 
النظر ع��ن املصلح��ة العامة للحزب 

ومستقبله السياسي في البالد.
-4 وجود تيارين متنافسن داخل احلزب، 
ميثل التيار األول ش��باب احل��زب الذين 
عّبروا عن ش��عورهم بوجود خيانة من 
قبل »س��عد الدي��ن العثمان��ي« بعد 
حتالف��ه م��ع أح��زاب كان »بنكي��ران« 
-باعتباره األمن العام للحزب- رفضها 
من قبل، وظهر ذلك الرفض في توجه 

ش��باب احلزب للتعبير عن استيائهم 
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 
)فيس��بوك(، وادع��ى بعضه��م أنهم 
س��يقدمون اس��تقاالتهم ف��ي ظ��ل 
مخاوف م��ن ح��دوث انش��قاق داخل 
احلزب، والنقط��ة األهم أنهم ينظرون 
إليه بصورة قائ��د وطني صاحب رؤية 
وكاريزما وحكمة تؤهل��ه للعودة إلى 

صدارة املشهد السياسي مرة أخرى.
 وهو ما شّجع »بنكيران« على العودة 
مرة أخرى للمش��هد السياس��ي في 
ظل مطالبات حزبي��ة ومجتمعية له 
بالقي��ام بدور للحفاظ على قوة احلزب 
ومتس��كه بالنهج اإلصالحي من أجل 

خدمة املواطنن.
كم��ا يرى مؤي��دو تعديل امل��ادة 16 أن 
إضاف��ة والية جديدة ل�«بنكيران« تعد 
ض��رروة متليه��ا قدرة الش��خص على 
حتم��ل املس��ئولية وثق��ة اآلخرين به، 
كما عليه احلال ب�«أجنيال ميركل« التي 
تس��تمر في منصبها على رأس االحتاد 

الدميقراطي املسيحي منذ عام 2000، 
كم��ا قد يك��ون هن��اك تأث��ر بتجربة 
»إس��المي« آخ��ر، ه��و »رج��ب طي��ب 
أردوغان« الذي عدل دستور تركيا حتى 
يعزز صالحياته الرئاسية ويستمر في 
تدبيره للش��أن الع��ام كما فعل خالل 

ثالث واليات من رئاسته للحكومة.
وم��ن ناحي��ٍة أخ��رى، يوج��د فريق آخر 
من أعضاء احلزب ذه��ب لتأييد قرارات 
رئيس احلكومة احلالية »س��عد الدين 
العثماني« وهو ما أدى إلى وجود حالة 
من الغم��وض واالرتب��اك داخل احلزب 
بش��أن التعام��ل مع حالة االنقس��ام 
ف��ي اآلراء داخل احل��زب، واجتاه املؤيدين 
ل�«بنكيران« التخ��اذ مواقف تعبر عن 
رغبته��م في احلفاظ عل��ى ما حققه 
»بنكي��ران« من مكاس��ب سياس��ية 

للحزب.
التمدي��د  الفري��ق  ذل��ك  ويرف��ض 
ل�«بنكيران«، ألنهم يرون أن االجتاه نحو 
الوالية الثالثة سيقضي على النموذج 

الدميقراطي ال��ذي كان حزب »العدالة 
والتنمية« يروجه في مواجهة األحزاب 
األخرى، إذ كان يقدم نفس��ه باعتباره 
األكثر انضباًطا مع القوانن الداخلية 

وليس األشخاص.

موازين القوى:
إن أزم��ة احل��زب ف��ي الوق��ت الراه��ن 
ليست فقط نتيجة اختالٍف في الرؤى 
بن قيادات��ه، وإمنا هي انعكاس لصراع 
موازين قوى داخل الساحة السياسية 

املغربية.
أع��داء  أن  التجرب��ة  أك��دت  وق��د 
األح��زاب ع��ادة م��ا يقوم��ون باللعب 
عل��ى التناقضات الداخلي��ة لألحزاب 
ويحاول��ون  القوي��ة،  السياس��ية 
اس��تقطاب األجنح��ة الت��ي غالًبا ما 
��ح مصاحلها داخل ه��ذه األحزاب،  تُرجِّ
للعم��ل عل��ى إنهاكها م��ن الداخل، 
وما يحدث اليوم داخ��ل حزب العدالة 
والتنمي��ة إمن��ا هو تكرار بط��رق أخرى 

ملا حدث في أح��زاب كبيرة انتهت إلى 
فشلها سياسيًّا.

فالتجارب احلزبية السابقة، أي أحزاب 
»االس��تقالل« و«االحتاد االش��تراكي«، 
كانت مبثابة تيارات اجتماعية أكثر من 
كونه��ا أحزابًا عقائدي��ة، ألنهم كانوا 
يدافعون ع��ن قيم كبيرة مش��تركة، 
كان يختزله��ا مطلب »االس��تقالل« 
االس��تقالل«،  ل�«ح��زب  بالنس��بة 
بالنس��بة  الدميقراطية  إل��ى  واحلاجة 
حل��زب »االحت��اد االش��تراكي للق��وات 
الشعبية«، وأدى إضعاف هذين احلزبن 
إلى ع��دم بلوغها أهدافها التي كانت 

تعمل على حتقيقها.

عطل مؤسساتي:
وقد انعكست اخلالفات واالنقسامات 
داخ��ل ح��زب العدال��ة والتنمي��ة في 
احل��زب  مؤسس��ات  عم��ل  تعطي��ل 
الهيئ��ات  خصوًص��ا  الداخلي��ة، 
التي  الكب��رى  والتقريرية  التنفيذي��ة 
ل��م تنعقد من��ذ أن وقع الش��رخ بن 
قيادات احلزب »بنكيران« و«سعدالدين 
العثماني« وأنص��ار كلٍّ منهما، وذلك 
عل��ى الرغم م��ن ارتفاع ع��دة أصوات 

داخل احلزب تطالب بعقدها.
وه��و م��ا َح��وَّل النق��اش م��ن داخ��ل 
املؤسسات احلزبية إلى فضاء التواصل 
االجتماع��ي )فيس��بوك - تويتر( الذي 
حتول إلى س��احة للتراش��ق بواسطة 
»التدوين��ات« بن قي��ادات احلزب فيما 
بينه��م م��ن جه��ة وصف��وف األتباع 

واملعارضن من جهة ثانية.
كم��ا انعكس��ت هذه اخلالف��ات على 
نتائ��ج احلزب ف��ي االنتخاب��ات اجلزئية 
لصالح ح��زب األصالة واملعاصرة، غير 
أن مراقب��ن ال يُعوِّلون على نتائج هذه 
االنتخاب��ات كمؤش��ر حقيق��ي على 
تراج��ع احلزب من عدمه في ظل تراجع 
أدوار األح��زاب السياس��ية األخرى في 

املشهد السياسي بالبالد.
إن ما يش��هده حزب العدالة والتنمية 
اليوم من خالفات وانقسامات داخلية، 
يثير تس��اؤالت ح��ول مآل مش��روعه 
اإلصالحي الذي كان يدعو إلى تطبيقه 
أهداف��ه، فمس��تقبل حزب  وحتقي��ق 
اليوم س��يحدده  والتنمية«  »العدالة 
موق��ع زعيم��ه »بنكي��ران« وموقف��ه 
من القضايا اخلالفي��ة املعلق�ة داخل 

احلزب.

آفاق8

 حزب العدالة والتنمية في املغرب

الخالفات الداخلية ومستقبل حزب العدالة والتنمية في المغرب

كيف يخترق اإلرهابيون جيوش الدول الغربية؟
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دراسة

قصة قصيرةخبر

فالن��ص يعتم��د مالم��َح س��ردية عب��ر 
التصعي��د الدرام��ي واحلبك��ة املفعمة 
مكتم��ال  عامل��ا  بالشعرية..فيش��كل 
ووح��دة  جمال��ي  نس��ق  ف��ي  يتمث��ل 
موضوعية متداخلة في الفعل الشعري 
واالس��تداللي واالنفعالي الشعوري..مع  
استنطاق اللحظة الشعورية عبر نسق 
لغ��وي قادر عل��ى توليد حقول تس��هم 
في اتس��اع الفض��اء الدالل��ي للجملة 
الش��عرية املتكئ��ة عل��ى رص��د  دقائق 
االشياء ونسجها بلغة تواصلية حتتفي 
باليوم��ي وتعتم��د املفارق��ة ب��ن ماهو 
خيال��ي وواقع��ي بدفقات ش��عرية على 
اساس الفكرة املنفردة التي تشكل بنية 

النص وهي تتس��م بالتكثيف واالختزال 
مع اقتص��اد في اللغة ونهاي��ة مكتنزة 
بضربتها االدهاشية املفاجئة التي حترك 

اخلزانة الفكرية للمستهلك)املتلقي(..
ش��مس البارح��ة � والت��ي عرفتها 

صدفة �
خاصمتني

وشمس اليوم � ولكوني اعيش �
فاجأتني

وش��مس الغد � ولكوني لم اثق بها 
كثيراً �

أبطأت فما 
دفأتني     /ص15

فالنص يحم��ل زخماً تكثيفي��اً ايحائياً 
ليحقق الس��مة االنفجارية في التأمل 
والدالل��ة للتعبيرع��ن حلظ��ة انفعالية 
متجاوزة للخطابية صوب االمياء باعتماد 
االنزياح والتكثيف وااليجاز مع استنطاق 
الرموز وجوهرها..اذ اتكاء الش��اعر على 
حقول داللية)الزمن/الثنائيات الضدية..(..
كي يقدم خطاباً اتصالياً يثير انفعاالت 
املس��تهلك ويح��رك ذاكرته..فض��ال عن 
انه يتج��اوز االقيس��ة والقوالب اجلاهزة 
واعتماد الرؤية القائمة على ما للمفردة 
من داللة للتركيز على جمالية الس��ياق 
النصي فيقدم خطاباً ش��عرياً وظيفته 
االنفعالية االس��هام في تنامي الفكرة 
تنامياً درامياً حتى اللحظة االدهاشية..
اضاف��ة ال��ى ذل��ك فالش��اعر يؤنس��ن 
الطبيعة ويوظفها نفسياً وفكرياً وفنياً 
لتحقيق موقف يتس��م بالوعي العميق 
والرؤي��ة النافذة..ل��ذا فه��و يؤل��ف بن 
الذاتية)االنا(واملوضوعية)الذات  التجربة 
جمالي��ات  إلدراك  االخ��ر(   اجلمع��ي 
الصورة)الكيان العضوي املتوالد باحلدس 
الناف��ذ ال��ى روح االش��ياء..(..اضافة الى 
ان��ه يوظف تقانة التكرار الزالة الش��ك 

والتوكي��د مع اضف��اء نبرة موس��يقية 

معانقة النسيابية النص..

اتكيء على جدار االحد

خوفاً من السبت اجملهول

واحايد االثنن..

متهماً االربعاء

بفاجعة الثالثاء
خارجاً يوم اجلمعة

متوجاً
برماد اخلميس املشتعل    /ص8

فالنص يتجس��د فيه االحساس بالزمن 
بجميع حتوالته ..اضافة الى انه يش��كل 
ش��كال من اش��كال االنزي��اح بتركيبته 
االسلوبية القائمة على اللغة وتوليداتها 
لتحقيق الفكرة الشعرية على وفق رؤية 
املنتج)الش��اعر(ورؤياه خللق الصورة التي 
تسير مبستوين متداخلن:اولهما داللي 
وثانيهم��ا اجرائي والتي تؤكد الهواجس 
الداخلية وحركة الزمن عبر االيام ونزفها 
الذي منح النص حركة ومنوا عضويا مع 

احتفاظ بالوحدة املوضوعية..
برغم ان الذاكرة

املتطايرة
وجدت نفسها في موسيقى غائبة

بقيت الكمانات االرضية
تندبها بأوتار مقطعة

فالش��اعر يح��اول االمس��اك بالنس��ق 
احلكائي والتوت��ر الدرامي واحلدث احلافل 
بالش��حنات املنفعلة بتشكيل جمالي 
ودفق��ات ش��عرية مكثفة..ك��ي يرتقي 
باللغة الش��عرية في مستواها الداللي 
كي يقب��ض على جوهر الن��ص ويحقق 
املتعة الفنية واملنفعة عبر درامية تتكئ 
على ايق��اع مكتنز بالتش��كيل الفني..
ل��ذا فه��و يح��اول االش��تغال على بث 
اللفظة واس��تنطاق كينونتها  شعرية 
عبر عالقات الدال واملدلول لتفعيل االثر 
احلس��ي والذهني بلغ��ة مفتوحة على 

التأويل..
وبذلك قدم الش��اعر نصوصا محافظة 
على آليات كتابة النص الشعري القصير 
بالتق��اط اللحظ��ة وتس��جيلها بلغ��ة 

رمزية مع تكثيف واختزال لألحداث..

علوان السلمان

احلركة الشعرية عرفت انعطافاً تاريخياً 
وش��هدت حت��والت فنية وفكري��ة تتوافق 
واالنتقاالت احلضارية، كان آخرها القصيدة 
الشعرية..( القصيرة)الومضة  الشعرية 
الت��ي هي ش��كل م��ن اش��كال احلداثة 
الش��عرية الت��ي تتناس��ب ومقتضي��ات 
العصر الذي وس��م ب� )عصر الس��رعة(..

والت��ي متي��زت بزخ��م التكثي��ف الداللي 
واالس��لوبي والفني..جل��أ اليها الش��اعر 
مس��ايرة للعص��ر ولتحقي��ق تأثير فاعل 
في فك��ر مس��تهلكه..فضال عن حتقيق 
االض��اءة الس��ريعة للحظ��ة املس��تفزة 
للذاك��رة مب��ا حتمله م��ن معن��ى ايحائي 
وخيال يهدف الى حتقيق ذات الشاعر في 

تشكيل موضوعي قائم بذاته..
  و)النص��وص فاكهة الس��واد( اجملموعة 
الشعرية التي نس��جتها انامل مبدعها 
رعد كرمي عزيز واس��همت ال��دار املصرية 
اللبنانية في نشرها وانتشارها وهي نتاج 
مسابقة ديوان للشعر/الدورة االولى/2005 
..العتماده��ا صياغ��ات ش��عرية مكتنزة 
الدالالت فيها)الشكل واحملتوى مندمجان 
في عملية اخللق االدب��ي( على حد تعبير 
هربرت ريد لتش��كيل بناء شعري متجاوز 
)يخفي كل ش��يء ويقول كل ش��يء في 

الوقت نفسه..(..
بعيداً عن القناعة

او عدمها
كنت وفي كل حرب قادمة

احزم امتعتي
مقدماً الشكر
للحرب املاضية

النني...
بقيت حيا..     /ص6

اللحظة المستفزة للذاكرة في
)النصوص فاكهة السواد(

غالف اجملموعة الشعرية

)النصوص فاكهة السواد( 
المجموعة الشعرية التي نسجتها 

انامل مبدعها رعد كريم عزيز 
واسهمت الدار المصرية اللبنانية 

في نشرها وانتشارها وهي 
نتاج مسابقة ديوان للشعر/

الدورة االولى/2005 ..العتمادها 
صياغات شعرية مكتنزة 

الدالالت فيها)الشكل والمحتوى 
مندمجان في عملية الخلق 

االدبي( على حد تعبير هربرت ريد 
لتشكيل بناء شعري متجاوز

متابعة الصباح الجديد:
أقام صال��ون بغداد الثقافي الذي يرأس��ه 
االعالمي عبد اهلل الالمي، بالتعاون مع نادي 
العلوية حواره الفكري الثاني وكان مكرساً 
لواحد م��ن أبرز أعالم العراق وأحد مبدعيه 
شيخ اخملرجن السينمائين، الفنان القدير 
االستاذ محمد شكري جميل، أدار اجللسة 
الزميل عبد العلي��م البناء، مرحباً بجميع 
احلضور من سينمائين واعالمين ومثقفن 
وغيره��م، وفي مقدمتهم الفنانة القديرة 
فاطمة الربيعي واخملرج الكبير صالح كرم.

عب��د اهلل الالم��ي، القى كلم��ة عبر فيها 
ع��ن االعت��زاز الكبير بش��خصية ش��يخ 
اخملرج��ن الفن��ان محمد ش��كري جميل، 
مثمناً مسيرته الرائدة في مسيرة االبداع 
الس��ينمائي وما قدمه م��ن اعمال مهمة 
وكبيرة ش��كلت بصمة مهم��ة في تأريخ 

العراق احلديث.
وحت��دث البناء عن أبعاد ش��خصية محمد 
ش��كري جمي��ل، بوصفه علما م��ن أعالم 
الع��راق البارزين وقامة ش��امخة وفارس��اً 

من فرس��ان االبداع العراقي، الذي اليشق 
ل��ه غب��ار، ومن ثم ج��رى احل��وار الثقافي 
والفكري مع شيخ اخملرجن مت التوقف عند 
محطات من مسيرته االبداعية الطويلة، 
الت��ي قارب��ت الس��بعة عق��ود مط��رزة 
بنجاح��ات وروائع س��ينمائية ال تنس��ى، 
وآخرها فيلمه الروائي الطويل ) املس��رات 
واالوج��اع (، الذي كان من س��يناريواملبدع 
الكبي��ر ثامر مه��دي، عن رواية باالس��م 
ذاته للكاتب الكبير الراحل فؤاد التكرلي 
والفيلم مازال حبيساً في العلب، بسبب 
اجراءات اداري��ة وبيروقراطية تقف عائقاً 

امام عرضه. 
حتدث جميل عن ولوجه عالم السينما في 
وحدة االنتاج الس��ينمائي بشركة نفط 
العراق، مس��تذكراً أهم اخملرجن االجانب 
الذي كانوا يقودون ه��ذه الوحدة، فقال:« 
عملت مس��اعد مونتير ومساعد مصور 
ومس��اعد مخرج«،  مؤكداً: » ال أستطيع 
احلدي��ث عن الس��ينما فأنا عاش��ق لهذا 
العالم الذي شغلني حتى وجدت نفسي 

جاهالً بعوالم أخرى.« 
وتط��رق الى أول فيلم س��ينمائي وثائقي 
قدمه في لندن وهو بعنوان »طالب عراقي 

ف��ي لندن«.  ليذكر جميل »كنت في دورة 
حديث��ة من وزارة املعارف الى بريطانيا في 
هذه ال��دورة وكان ممثل هذا الفيلم طالباً 
في دورة، لقد نويت أن أتخذ من كمال نادر 
ممثالً في بادئ االمر ألنه كاتب ممتاز، ولكني 
حن التقيت بكم��ال أيقنت أني أخطأت 
االختيار وأن الش��اب اجملهول الذي اخترته 
فيما بعد هو من يصلح لدور فيلم )طالب 
عراق��ي في لندن(، وأض��اف جميل« جتربة 
هذا الفيل��م علمتني الكثي��ر، من بطل 
الفيلم تعلم��ت االلتزام ألنه كان ش��اباً 
ناضجا، علمني كيف أختار وكيف أعمل، 
لقد كانت جتربة تب��دأ من رياض االطفال 

وحتى العمل اجلامعي.«
الت��ي جمعت��ه بعب��د  وع��ن املصادف��ة 
الس��الم عارف وجمال عبد الناصر واجلدل 
الذي ض��ّج حولهما، يذك��ر  »كنت أصور 
مقطعاً ألح��د أفالمي من مق��ر جامعة 
اجتم��اع  آن��ذاك  وكان  العربي��ة  ال��دول 
للزعم��اء العرب، وس��ألني أحد موظفي 
مق��ر اجلامعة ه��ل انت مصري ي��ا أخي؟ 
فأجبت��ه أن��ا عراق��ي، وكنت أق��ف على 
الكاميرا، فوج��دت أحدهم يضربني على 
كتف��ي ويقول بص��وت ع��اٍل »عراقي إذن 

اجم��ع أغراض��ك وعّد الى الع��راق فنحن 
بحاج��ة إل��ى إمكاني��ة مثل��ك« وإذا ب��ه 
الرئيس عبد الس��الم ع��ارف، ليمّر بعدها 
جمال عب��د الناصر ويجيب��ه صحيح إنه 

عراقي وضيف لدينا لكننا ايضاً في مصر 
بحاجة إليه!« 

وش��هدت اجللس��ة مداخ��الت ع��دة من 
بينها مداخلة االعالمي قحطان جاس��م 

جواد ع��ن االختالف بن الرواي��ة والفيلم 
الس��ينمائي املعدة عن��ه الرواية، متناوال 
احلديث بع��د اخملرج الكبير صالح كرم عن 
اهمية ومكانة محمد شكري جميل الذي 
عده استاذاً له وللجميع حيث االستفادة 
النوعية منه، مش��يراً الى افالمه وجتاربه 

املميزة شكال ومضموناً .
ث��م ج��اء ال��دور عل��ى االعالم��ي حمدي 
العطار ال��ذي قدم ثالثة اس��ئلة تناولت 
جوانب متعددة أجاب عنها جميل مبهنية 
عالي��ة الس��يما حينما حتدث ع��ن جتربة 
يوس��ف ش��اهن وكيف أنه ل��م يكن ذا 
جتربة عاملية فضال عن عدم وجود اسلوب 
محدد ل��ه مش��يراً الى أهمي��ة فيلميه 

االرض والعصفور.
واختتم��ت اجللس��ة بتق��دمي درع االبداع 
من نادي العلوية الى احملتفى به االس��تاذ 
محمد ش��كري جميل وقدمه له السيد 
ش��امل العان��ي ث��م درع صال��ون بغ��داد 
الثقاف��ي ال��ذي قدم��ه رئي��س الصالون 
االس��تاذ عب��د اهلل الالم��ي، فض��ال ع��ن 
تكرمي��ه للزميل عبد العلي��م البناء بدرع 
آخر ليلتئم شمل اجلميع بالتقاط الصور 

التذكارية مع احملتفى به.

الصباح الجديد ـ خاص:
  

حتتفي العاصمة األملانية برلن بن الرابع عشر 
والس��ادس عش��ر من كانون الثاني ديس��مبر 
٢٠١٧ بأي��ام ثقافية عربية وموس��يقية وذلك 
على مس��رح البوليزس��ال وهو مسرح حديث 
يتبع ألكادميية ادوارد سعيد بارنبوم املوسيقية، 
وتعد جتربة مزج الفنون الثقافية جتربة جديدة 

على هذا املسرح.
يتن��وع البرنام��ج الثقافي في ه��ذه األيام بن 
املوس��يقى والفيلم الوثائقي والشعر والنقد 

املوسيقي.
وتت��وزع عبر األي��ام الثالثة نش��اطات متنوعة 
بن س��فير اليونس��كو للس��الم املوس��يقار 
ال��ذي يحض��ر م��ع مجموع��ة  نصيرش��مه 
موس��يقية ش��رقية: صابر عبد الس��تار على 
القان��ون )مصر( س��عيد كمال عل��ى الكمان 
)مص��ر( هاني البدري على الن��اي )مصر( جوان 

فرحان على الساز )سوريا(. 
ويضي��ف الفن��ان الس��وري خاط��ر ض��وا في 
أغني��ة م��ن احلانه “ي��ا ش��ام”. ويأت��ي الفنان 
السوري كنان عظمة مع فرقته ليقدم حفالً، 
ويضيف املهرجان جتربة خاصة عندما يختتم 

أيامه املوس��يقية بحضور مش��ترك لشمه 
وللعظمة م��ع فرقتيهما في محاولة للمزج 

بن أساليب موسيقية مختلفة.
في الشعر يقرأ بالعربية الشعراء أمجد ناصر 
)األردن( ورائ��د وحش )فلس��طن( ف��ي الليلة 
األول��ى ف��ي حن يق��رأ كل من لين��ا الطيبي 
)سوريا( وأحمد املال )السعودية( في األمسية 
اخلتامي��ة ، بينما ت��وزع القصائ��د مطبوعة 
باللغت��ن االملانية واالنكليزي��ة على اجلمهور 

عبر ُكتيب خاص باملناسبة.
ال��ى جان��ب ه��ذا يع��رض فيل��م “أيقظني” 
للمخرجة الس��عودية رمي س��ميرالبيات، وهو 
فيلم قصير سبق أن حاز على جائزة مهرجان 
الس��ينما ف��ي العاصمة االس��بانية مدريد، 
وتتم مناقش��ة اخملرجة بع��د الفيلم باللغة 

االجنليزية.
في النق��د املوس��يقي يأتي الناق��د الدكتور 
محمود قطاط من تون��س حيث يتحدث عن 
تاريخ املوس��يقى العربية بشكل عام وتاريخ 
العود وحضوره في الثقافة الشرقية بشكل 
خ��اص مع حضور للموس��يقار نصيرش��مه، 
وفي أمس��ية نقدية مختلف��ة يحضر الناقد 
ط��ارق ميان��ي م��ع الفن��ان كن��ان عظمة في 

مناقشة حول النقد املوسيقي.
كما يحضر النقد املوسيقي مجدداً في حوار 
بن الفنانن نصير شمه وكنان عظمة ويدير 
احل��وار الفن��ان ع��ازف الكمان س��عيد كمال 

)مصر(.
اضاف��ة ال��ى البرامج اليومي��ة تضيف األيام 
املوسيقية خطوة جميلة في مقهى املسرح 
عب��ر قراءات ش��عرية للش��عراء املش��اركن 
بش��كل يتي��ح التفاعل بش��كل أوس��ع بن 

اجلمهور والشعراء.

صباح الجاسم
 

ما لََبَث على اصرارِه فضوالً في حصولِه 
على النقود . له اس��لوبُه في انتزاعها 
بالطريق��ة التي تعّوده��ا. إْن مانَع احُد 
البقال��ن او اصح��اب الدكاك��ن ، يثورُ 
صارخ��اً وإذا م��ا ابدى صاح��ُب الَعطايا 
جتاُهلَه صارَ مُيّزق زّيَق دشداش��ته الرّثة 

حتى يناَل ضالَته.
عن��د حافة النهار يجلُس ماّدا س��اقيه 
املتوّرمتن على رس��لهما من ثم ميارُس 
طقوَس��ُه اليومية، حتى يندهُش عابرو 
الس��بيل ملش��هد اك��وام ورق النق��د 

املمزقة بحسب فئاتها النقدية!
الصغي��رة  مدينت��ه  صباح��ات  فج��ر 
الغافي��ة عل��ى ضف��اف نه��ر الف��رات 
جتتم��ُع ناقالت اجلنود لتبتلَع املتطوعَن 
املُساقن من دفء بيوتهم صوب َمهّمِة 
حص��اد القص��ب ف��ي اه��وارٍ مضّرجٍة 

باجلراح.
يقُف )عبيد املطر( اماَم مْدَخل منظمة 
احلزب الّم��ا بقبضة ي��ده املتقرنة على 
مقّدم��ِة كي��ٍس فارغ للطح��ن ، فيما 

يقبُض بالكّف الثانية على الريح كمن 
يجمُع لُق��ًى. يفعُل ذل��ك على ُعجالة 
م��ن ث��م يه��مُّ بحم��ل كيَس��يُه على 
كتفه وينك��ُص مهموماً كمن يتجّنب 
نباَح كلٍب اعترض��ه. ما أْن يصَل ضفَة 
نه��رِ مدينته حتى ينُفَض كيَس��ه من 

محتواه ويطويه بتأٍن وعناية. 
وإْن ينتب��ه احٌد من ذويه أو عابُر س��بيٍل 
متسائال عما يفعله يلتّفُت وفرحٌة متأل 

شدقيه املُرَهولن :
»اجمعهم هنا وألقي بهم هناك ».

عل��ى أّن س��رعاَن م��ا حَتَقَق��ت نب��وءة 
)عبيد اخملب��ول(، فاحتلت املقر جماعاٌت 

بجهامات وأشكاٍل شّتى. 
استبش��رَ القوُم وفرح��وا بانفعال غير 
مصدق��ن وهم ميتدح��ون ويثنون على 
)عبيد املطر( ش��جاعته ودّقة حدس��ه 
تعبيراً ملا اجترحوه من مصائب َسَبقهم 
لبيانه��ا ف��ي احتجاجه األخ��رس، وقد 
عجب��وا كيف فاتته��م نب��وءة الفعِل 
العجيب الذي تلّبَس الش��بَح العجوز، 
متيقن��ن أّن احلقيق��َة رمبا حت��طُّ على 

هامِة رجٍل مخبول.
عقٌد من السنن مّر على تلك الواقعة، 

ب��دت األوضاع على غيرم��ا توّقَع الناُس 
وأِملوا.

ص��اروا يتابع��ون )عبي��د( وه��و يحمل 
الكيس ذات��ه يأتي به ممل��وءاً من حافة 
النهر خالف��اً ملا كان يفعل، ثم يش��رُع 
بانزال��ِه اماَم مق��ّر الوافدي��ن اجلُُدد في 
املبنى ذاته احمُلاط بشعاراٍت بّراقة واعالٍم 
وراياٍت ُصفٍر وخضٍر باذخة الترف فيبدأ 
بإف��راغ ما في الكي��س بطريقة إميائية 
ملقيا ما يقبض عليه من داخل الكيس 

ليقذَف به َعْبرَ مدخل املبنى القدمي. 
م��ا أن يوّج��ه أح��د املقيمن م��ن ذوي 
اللح��ى الكّث��ة فّوه��َة بندقيته جتاهه 
حت��ى ينكَص مه��روالً بكيس��ِه صوَب 
جه��ِة النه��رِ حت��َت واب��ٍل من ش��تائم 
وتعاويذ ال يْعلَُق منها في ذهنه س��وى 
نعُته باملشعوذ الفاس��د واخلَرِف املاكر 

اللعن! 
على أّن القوَم صاروا يتشاورون ويتنادون 
أكياس��هم  ناش��رين   ، ويتضامن��ون 
اجلديدة وعليها كتاب��اٍت تُْنِذرُ بالعقاِب 
واحملاس��بة الشديدة. صار صوُت ) عبيد 
مطر ( ينادي ويصرخ من أربع جهاٍت من 

دون أْن يراُه أحد.

في حوار ثقافي وفكري أداره الزميل عبد العليم البنا

 صالون بغداد الثقافي يحتفي بشيخ 
المخرجين السينمائيين محمد شكري جميل

جانب من اجللسة

بين النغم والصورة والكلمة .. أيام ثقافية عربية 
)ُسّبة(.. اقصوصةفي برلين بمشاركة نصير شمة وفرقته 

شمه 



الفصل الثالث عشر
اإلجنازات وحتقيق األهداف

افتتاح مشروع شارع حيفا ، افتتاح 
مشروع ماء الكرخ ، افتتاح مشروع 
طريق صللاح الدين االيوبي ، تطوير 
، معايشللة فللي جبهللات  بغللداد 
القتال ، ورقة عمل قطاع التشييد 
، مفاهيم الصيانة على املسللتوى 

الوطني

مقدمة 
     علّي ان اكون سللعيداً باالجنازات 
التللي حققناهللا بعمل مشللترك 
العالللم  استشللاريي  كبللار  مللع 
وكبللار مقاولي العالللم ونخبة من 
مهندسللينا اخمللصني بتكليف من 

امانة العاصمة .
بعللد خمس سللنوات مللن العمل 
املسللتمر في ظروف احلرب االيرانية 
العراقيللة التللي تخللها سللقوط 
بغللداد  علللى  ايرانيللة  صواريللخ 
وعقبات الصرف بالدوالر واكتظاظ 
وعقبللات  بالشللاحنات  احلللدود 
موانئ االسللتيراد وشراسة القتال 
فللي سللاحات احلللرب قللرب احلدود 

اجلنوبية.
أنا سللعيد جداً ان أرى عشرات من 
الشركات تنهي عملها بنجاح دون 
ان يتأثروا بشللظايا احلرب . سللارت 
التللي وضعتهللا ملسلليرة  اخلطللة 
اعمالنللا بنجللاح وشللعر املقاولون 
ومهندسوهم بالسعادة باجنازاتهم 

املهمة. 
كانت فرصللة عظيمة لي ان اعمل 
خال هذه السللنوات ألن أتعلم من 
اآلخرين ويتعلم مني البعض وأتخذ 
القللرارات الهندسللية والتعاقدية 
الصائبللة التللي مكنتنللا ان ننهي 
اعمالنللا بنجللاح . أفتخللر كثيللراً 
معنا  كبللار  استشللاريني  بتقديللر 
جلهودي فللي ادارة املشللاريع مما أدى 
الى ثبللوت صداقتنا لفترات طويلة 

بعدها .
وبعللد ان تفانللى اجلميع فللي اجناز 
املهام رغم ما سقط على بغداد من 
صواريخ ومرت علينا ظروف صعبة 
تغلبنا عليها وعشللنا خالها اياماً 
لطيفة محتفلني باجنازاتنا املرحلية 
، جاءت ايام االفتتاحات التي اعلنت 
جناحاتنا وتسلللم الدولة ملا عهدت 
الينللا القيام به مللع تقدير عظيم 
جلهللود كل مللن عمللل علللى هذه 

االجنازات.

افتتاح مشروع شارع حيفا
فللي ربيللع 1985 شللرعنا بالتهيؤ 
الحتفاالت متوز وافتتاح مشللاريعنا 
التللي تأخللر اجنازها بسللبب ظروف 
الوقللت نفسلله  . وفللي  التمويللل 
االيرانيللة  الصواريللخ  اسللتمرت 
تتسللاقط علللى بغللداد ، ملحقة 
االذى ببعض االبنيللة ومنها بعض 
مللن العمارات في شللارع حيفا ، اذ 
سللقط احد الصواريخ على عمارة 
قدمية التبعد عن العمارات اجلديدة 
سوى امتار . اسللتنفرنا امكانياتنا 
العللادة بنللاء او تبديللل االجللزاء  او 
املعللدات املتضللررة مللن العمارات 
فللي حيفا / 3 ، بعللد اعتذار املقاول 
االملاني عن اجللراء االصاحات ، الن 
شللروط التأمني على مشروعه من 
قبل الشللركات االملانية ان اليعمل 
حتت ظروف احلرب ، بينا له بأنه وقع 
اصا على عقد االنشللاء في ظروف 
احلرب ، وعملنا بسرعة على تافي 

تلك االضرار .
لللي  بالنسللبة  حللدث  اهللم  كان 
شللخصيا ، في غمللرة االحتفاالت 
بثللورة متللوز ، هللو افتتاح مشللاريع 
التطويللر الكبيللرة . انللاب رئيللس 
معللروف  طلله  نائبلله  اجلمهوريللة 
حلضور حفللل افتتاح شللارع حيفا 
الللذي جرى فللي السللاحة املقابلة 
للسللفارة البريطانية في  منطقة 
الشواكة في 17 متوز 1985  . وبعد 
رئيس  لنائب  الرسللمي  االستقبال 
اجلمهورية و استقبالي العديد من 

الشخصيات القيادية في
 الدولللة واحلللزب يومللذاك وامنللاء 
العاصمللة السللابقني ، باسللتثناء  
السيد عبد احلسللني الشيخ علي 
الللذي رغللب عبللد الوهللاب املفتي 
بعللدم دعوته الى االحتفال . أشللار 
لي نائب رئيس اجلمهورية باملباشرة 

باالحتفال , وجللرت فعاليات احلفل 
لوحات  وتوزيللع  الكلمللات  بالقللاء 
 ، الذهبيللة  التذكاريللة  الهدايللا 
وقدمللت هديللة خاصللة لللي مللن 
جميللع استشللاريي شللارع حيفا 

ومهندسيه 
وتضمللن االحتفللال السللير علللى 
الشللارع من موقللع االحتفال حتى 
تقاطللع طريق جسللر الشللهداء ، 
حيث اعددنللا معرضا كاما جلميع 
وتفاصيللله  املشللروع  مكونللات 
ومراحللل العمللل فيلله .  كمللا زار 
احلاضرون مركللز الفنون ، وقمت انا 
بشللرح محتويات املشروع الى ممثل 
رئيللس اجلمهورية وبعدهللا انتقلنا 

الى بناية مركز صدام للفنون حيث 
مت الترحيللب بالضيللوف مللن فرقه 
رقص كورية وقطع كعكة االفتتاح 
من قبل االسللتاذ طه معروف . ثم 
غللادر الضيوف وهم معجبون بهذا 
املشروع الكبير ، ومقدرون للجهد 
العظيللم إلكماله على هذا الوجه 

الرائع.  
قدمللت لي أمانللة العاصمة هدية 
شللكر وتقديللر علللى إجنللاز هللذا 
املشللروع العظيللم والتغلب على 
جميللع الصعوبللات التللي مرت به 
خللال فتللرة التنفيللذ متمنية لي 
التوفيللق والنجللاح . كمللا قدم لي 
جميع املهندسللني املشللرفني على 

املشللروع التهنئة اخلالصة وهدية 
تذكارية وفي املسللاء جرى احتفال 
بهيللج ودعللوة عشللاء متميزة في 
حدائق ومسبح فندق الرشيد بهذه 
املناسبة ، دعوت اليها جميع الوزراء 
وامني  الكبار  واملسللؤولني  املعنيني 
العاصمة واالستشللاريني وغيرهم 
الترحيللب  القيللت كلمللة  وقللد   .
بالضيللوف ، تطرقللت فيهللا الللى 
اجلهود الكبيللرة واخملتلفة لتحقيق 
مشللروع شللارع حيفا بطوله الذي 
ناهللز ) 2.4( كللم ليكللون مركللزا 
تسويقيا وسكنيا رئيسا في بغداد 
. واسللتمر االحتفال بهذا املشروع 
الى ايام عديدة مع مشللاريع اخرى 
كمشللروع ماء الكرخ وطللرق املرور 
السريع ومشروع اسكان السيدية 
البللاب  فللي  السلليارات  ومواقللف 

الشرقي وجزيرة بغداد .
اود هنا ان اذكر باني ال اريد ان يشعر 
القللارئ اني امتدح نفسللي ، ارادت 
الدولة عن طريللق امانة العاصمة 
تطويللر مدينة بغللداد . ولم اكن انا 
في موقعي سوى العنصر اخملطط 
لسياسات وخطط تنفيذ املشاريع 
وادارة االعمال وايجاد احللول الفنية 
لتطبيق التعاقللدات املتفق عليها 
واملتابللع العمال هذه املشللاريع من 
خال خبرتي كمهندس استشاري 
متعاقللد مع االمانللة بعقد مؤقت 
. لقللد تعلمللت الكثيللر وتعلمللوا 
مني ومن اآلخريللن ووظفت خبرتي 
وجتربتللي ملللا هللو مفيللد ملدينتللي 
وتطويرها ، وسللاعدت خبرتي هذه 
كل اولئك املهندسللني مللن امانة 
العاصمة واالستشللاريني املقاولني 
العامليللني على الوصول الى الهدف 
املنشللود . اقللول انللا فخللور بهذا 

االجناز.
ومللن املؤسللف ان اذكللر اننللا لللم 
نسللتطع تدريللب عللدد كاف مللن 

املهندسني على التقنيات الكبيرة 
 ، االنشللاءات  فللي  وظفللت  التللي 
بسبب التحاق معظم مهندسينا 
و  القتللال  بجبهللات  الشللباب 
ظللروف احلللرب العراقيللة االيرانية 
التللي اسللتمرت منذ االيللام االولى 
للمشللاريع الى مابعدهللا . اال اني 
ومن بقللي معللي من مهندسللني 
ومهندسللات ، تعلمنللا الكثير من 
اعمالنللا ، كانت صفحللات جميلة 
من العمل املثمر ، والتعاون اجلاد بني 
االستشاريني واملعماريني واملقاولني 
الكبار ومهندسللينا العاملني على 
التنسلليق واالشراف واملتابعة . وما 
اجمللل ان يجتمللع هللؤالء لتقللدمي 

هللذه  لكاتللب  الرمزيللة  الهدايللا 
السطور ، اعترافا مبا قدمته لهم ، 
وما تعلموه مني . واستمر االمر في 
افتتاح املشللاريع االخرى كمشروع 
اسكان السيدية واالسواق املركزية 
وطرق املرور السللريع ، ومشروع ماء 
الكرخ بالروحية نفسها ، واالعتزاز 

باجنازها رغم ظروف احلرب .
  لقللد كان لدعم الدوائر السللاندة 
االخرى فللي امانة العاصمة التأثير 
الكبير على حسللن اجناز املشللروع 
ولذا اود أن اتقدم بشكري العظيم 
لللكل العاملللني فللي تلللك الدوائر 
واخللص بالذكللر صديقللي ماجللد 
الكبيسللي لتوفيللر الدعللم املالي 

لضمان سللير االعمال  ... واالستاذ 
داود علللي مدير الدائللرة القانونية 
ملسللاعدتي بخبرتلله وحكمته  في 
حسللم  ما عرض علي من خافات 
قبللل  مللن  قانونيللة  او  تعاقديللة 

املقاولني العامليني .

افتتاح مشروع ماء الكرخ 
 مللن الطبيعي ان ينصللب اهتمامي 
االنشللاءات  معاونيللة  علللى  االول 
السللنوات  ، لعملللي فيهللا طيلللة 
السللابقة ، اميانا منللي بعدم توقف ) 
الكرينللات ( على حد وصف سللمير 
الشلليخلي . ولكللن كان علللي ايضا 
االهتمام باملعاونيات االخرى كالطرق 
واخلدمات واحلدائللق واملاء واجملاري وما 
هو متعلللق بعمل االمانللة ومرتبط 
بدوائرهللا العديدة ، غير اني لم اشللأ 
التدخللل كثيللرا باعمالهللا لوجللود 
ادارييها وفنييها ، عدا ما يطلب مني 
ان اقللرر فيه مللن امور آنيللة يتطلب 

البت فيها بحكم مرجعية العمل .
 كان من مشللاريع امانللة العاصمة 
ما يهدف الللى جتديد او تبديل جميع 
شللبكات اخلدمات والبنللى التحتية 
لبغللداد . وهللي مشللاريع عماقللة 
و عظيمللة الفائللدة ، وكبيللرة جللدا 
بتفاصيلها . ففللي مجال ماء بغداد 
، انشللاء محطة تصفية ماء الكرخ 
لتوفير%60 من حاجة مدينة بغداد من 
املاء او لتوفير 1,3 مليون متر مكعب 
يوميللاً املياه لسللكان جانللب الكرخ 
للعشرين سللنة القادمة ، ومشروع 
تبديللل ومللد انابيللب جديللدة للماء 
بقطللر )2,2 م ( لألنابيب الرئيسللية 
 ، الطارميللة  مللن  للميللاه  الناقلللة 
وبنوعيللات جديدة فللي اماكن اخرى 
والسللبب في هذا املشروع هو انتهاء 
العمللر العملللي للمشللاريع املفردة 
املنتشللرة فللي مدينة بغللداد وعدم 
فعالية خزانات املاء العالية املنتشرة 
فللي احياء بغداد بسللبب عدم دخول 
التقنيللات احلديثللة . السللبب اآلخر 
لهللذا التغييللر املهللم في املشللروع 
اجلديد هو تهرؤ انابيب شبكات نقل 
املاء السللابقة املصنوعة من اآلهني 
بحيللث جتاوزت نسللبة النضوح 45% 
من طاقتها بسبب تآكل مادة اآلهني 
، ومت تبدليهللا االن بانبيللب مصنوعة 
من مادة )الدكتايل( املعمرة . اما في 
مجللال اجملاري ، فكانللت هناك حاجة 
الى مشاريع كبيرة ملد شبكات مجارٍ 
رئيسللية فللي جانللب الرصافة على 
شكل انفاق بقطر ) 5 م( ، من شمال 
بغداد حتى نهر ديالللى في جنوبها ، 
وانشاء شبكات فرعية كاملة ملدينة 

بغداد في جانبي الكرخ والرصافة .
الف والف شللكر لكل من عمل من 
مهندسللينا واملوظفللني االخرين من 
دوائر املاء واجملللاري وباالخص مدراؤها 
العامللون على جهودهم الكبيرة في 
اجنللاز عملهللم خدمة ملدينللة بغداد 
وكانت مناسللبة افتتاح مشروع ماء 
الكرخ مناسللبة جيللدة ... ليحتفل 
بافتتاحه ضمن فترة احتفاالت بغداد 

باملشاريع االخرى .

افتتاح مشروع طريق صالح الدين 
االيوبي للمرور السريع

شللبكات الطللرق ، تضمنت انشللاء 
حلقللة داخليللة للمللرور السللريع ، 
القاسللم  متمثلللة بطريللق محمد 
شللرقي بغللداد ، وآخر فللي غربيها . 
وانشللاء شللبكات طرق جلميع احياء 
مدينللة بغللداد . كما قامللت الدوائر 
اخلدمية االخرى مبد نسبة كبيرة من 
شبكات الهواتف والكهرباء لبغداد . 
لقد كانت حقا حملة كبيرة لتجديد 
شللبكات البنللى التحتيللة للمدينة 
بشللكل لم يحدث سللابقا حسللب 
علمللي في مدينللة قدميللة كمدينة 

بغداد .  
كانت مناسبة افتتاح مشروع طريق 
صاح الديللن االيوبي مللن قبل امني 
العاصمة ، مناسللبة كبيرة حيث ان 
افتتاح هذا املشروع هو مناسبة اجناز 
حلقتللني مللن الطللرق الدائرية داخل 

مدينة بغداد .
لقد كانللت جميع هذه االحتفاالت 
جتديللد  فللي  عظيمللة  مناسللبة 
اخلدمات وشللبكات البنى التحتية 
ملدينة بغداد وبناء عدد جديد مهم 
من االبنية التجارية والسكنية في 

مدينة بغداد.
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

في ربيع 1985 شرعنا بالتهيؤ 
الحتفاالت تموز وافتتاح مشاريعنا 

التي تأخر انجازها بسبب ظروف 
التمويل . وفي الوقت نفسه 

استمرت الصواريخ االيرانية تتساقط 
على بغداد ، ملحقة االذى ببعض 

االبنية ومنها بعض من العمارات في 
شارع حيفا

قدمت لي أمانة العاصمة هدية 
شكر وتقدير على إنجاز هذا 

المشروع العظيم والتغلب على 
جميع الصعوبات التي مرت به 
خالل فترة التنفيذ متمنية لي 

التوفيق والنجاح . كما قدم لي 
جميع المهندسين المشرفين على 
المشروع التهنئة الخالصة وهدية 

تذكارية مماثلة 

الحلقة 31

سرادق التجمع و افتتاح شارع حيفا في 17 متوز 1985

بصحبة امني العاصمة استقبلنا ممثل رئيس اجلمهورية االستاذ طه معروف وصل اوالً لالحتفال امني العاصمة عبد الوهاب املفتي القاء كلمة الترحيب وافتتاح املشروع

نائب رئيس اجلمهورية االستاذ طه معروف يقطع شريط افتتاح شارع حيفا وأنا على يساره
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

عام النصر
أي��ام معدودة تفصلن��ا عن عام جدي��د خاٍل من 
عصاب��ات داع��ش اإلجرامية الت��ي زرعت اخلوف 
والرع��ب في قلوب الكثير، اال انها لم تس��تطع 
ان تزح��زح او ترع��ب االبطال الذي��ن ضحوا بكل 
شيء وهجروا االهل واألحبة، لم ترافقهم سوى 
دع��وات امهاته��م اللواتي يبعث��ن قلوبهن قبل 
ان تخطو اق��دام ابنائهن لتطأ س��احات الوغى 
لتكن تل��ك القلوب احلارس االم��ن على فلذات 
اكبادهن الذين لم يعد البعض منهم فتوقفت 
تلك القل��وب وعادت ادراجه��ا لتحمل لألمهات 
انباء استشهاد ارواحهن وهم يدافعون عن تراب 

وطنهم من دنس شذاذ االرض.  
امه��ات دفعن بأبنائهن ال��ى احلرب وعلمن انهم 
قد لن يعودوا ولكنهن كن على علم مس��بق ان 
النصر ال يتحق��ق اال بتلك الدماء الطاهرة التي 
نثرت بن االرض والس��ماء لتعلن ان النصر قادم 
ومحس��وم لصالح امه��ات الش��هداء االبطال 
الذي��ن ل��م تذه��ب دماؤهم س��دى او عبث��اً، بل 
كانت ه��ي املنارة التي ت��دل رفاقهم على انهم 
س��ائرون على طريق احلق ال��ذي ال يقبل التراجع 

او االستسالم.
اغلبهم لم يكن ميلك ش��براً ف��ي هذا الوطن او 
حتى ما يس��د رمق اطفال��ه اال انهم رفضوا ان 
تدن��س ارضهم من قب��ل هؤالء الش��راذم الذين 
عاثوا في االرض فساداً ودماراً فلم تطأ اقدامهم 

موطئاً اال كان خراباً وأكثر عتمة.
ال��ى ان ج��اء ابط��ال الق��وات االمنية واحلش��د 
الشعبي ليكونوا املنقذين واحملررين لكل شبر مت 

اخذه عنوًة من قبل تلك العصابات.
ليعلموا ان النصر هو حليفهم وان دعوات امهات 
وزوجات واخوات الش��هداء كانت هي جنود اهلل 
ومالئكته الذين رافقوهم بتلك املعركة معركة 

احلق ضد الباطل.
فهنيئ��اً لتلك االمه��ات والزوج��ات واالخوات ان 
ناَل احبتهم الش��هادة دفاعاً ع��ن ارضهم التي 
بارك��ت خطواته��م واب��ت اال ان حتتضنهم بن 
طياته��ا ليتحول ج��زء ال يتجزأ منه��ا لكونهم 
يس��تحقون ان يدفنوا فيها وهم االولى بها وبان 
يكون االنتصار بدمائهم وه��ذا هو ديدن ابائهم 
واجداده��م الذي��ن ل��ن ول��م يرتض��وا ان تدنس 

اعراضهم واراضيهم من قبل الغرباء.
وليك��ن يوم النصر ي��وم انصاف ذوي الش��هداء 
ومنحه��م حقوقهم وامتيازاتهم بعد ان ضحوا 
بأرواحهم واثبت��وا انهم ان النصر لم يكتمل اال 

بهم . 

بغداد ـ فالح الناصر:
في العام 2004، بدأت الناشطة، 
بشرى العكيلي، مسيرة العمل 
واملنظم��ات  املؤسس��ات  ف��ي 
التي تعنى بامل��رأة ودعمها، في 
محافظ��ة ذي ق��ار، ث��م عملت 
مبنصب مدي��ر محافظة فرع ذي 
قار حلقوق األنس��ان، ف��ي العام 
2009، أسست منظمة »ميزان 
امل��رأة« بعدها رفدته��ا بافتتاح 

وكالة »امليزان اإلخبارية«.
عن طبيعة العمل في املنظمة 
والوكالة، تقول الس��يدة بشرى 
العكيلي، ل��� »الصباح اجلديد«: 
أسهمت املنظمة وبجهود ذاتية 
في دعم املرأة والشباب واإليتام 
واألرامل واقام��ت ورش لتثقيف 
لترمي��م  وحم��الت  الش��باب 
االطف��ال  وتفق��دت  امل��دارس 
املستش��فيات  ف��ي  املرض��ى 
ودعمت وساندت القوات االمنية 
واحلشد الشعبي في حربها ضد 

اإلرهاب.
واضاف��ت: ان املنظم��ات حتت��اج 
إلى قطع اراٍض لتشييد مقرات 
حديث��ة لها لتواصل عملها في 

اي��الء ش��رائح اجملتم��ع الفقيرة 
االهتمام والرعاية.

ه��ذه  تك��ن  ل��م  إذا  وتابع��ت: 
باألحزاب،  مرتبط��ة  املنظم��ات 
فان عملها س��يكون في صالح 
الفقراء واأليتام، مش��يرة إلى ان 
هنال��ك م��ن توجه ليط��رق باب 
ويلتحق بصفوفهم من  االجزاء 
اج��ل مواصلة العم��ل وبالتالي 
يك��ون الهدف كس��ب األصوات 
عل��ى حس��اب تق��دمي اخلدم��ة 
اإلنس��انية، ف��ي وق��ت هنال��ك 
العديد من املؤسس��ات فضلت 
توف��ر  لع��دم  أبوابه��ا،  اغ��الق 
الس��يولة املالي��ة، ول��م تتوجه 
إلى خي��ار االحزاب والتعامل مع 

الفئة السياسية.
وأوضح��ت انن��ا: نتطل��ع لرؤية 
إق��رار قان��ون خ��اص مبنظم��ات 
اجملتمع املدن��ي، فاملنظمات تعد 
عينا ترص��د اجلوانب الس��لبية 
واإليجابي��ة في الوقت نفس��ه، 
وباتت تشكل السلطة اخلامسة 
بعد السلطات االربعة، لذلك ال 
ب��د ان تنال حقوقه��ا ويتم اقرار 
قان��ون خ��اص بعمله��ا لتكون 

أكثر تنظيماً.
وبرغ��م ان، العكيل��ي، تؤكد ان 

تعتمد  مس��تقلة،  منظمته��ا 
عل��ى التموي��ل الذات��ي، فق��د 

ناشدت ان تقدم احلكومة دعما 
التي  العاملة  للمنظمات  مالياً 

قدمت الكثي��ر من اجل احلفاظ 
على اس��تقاللية عملها وعدم 
وقوعه��ا ف��ي ش��باك إغ��راءات 
األح��زاب والتي��ارات التي تعمل 
الكف��اءات  اس��تقطاب  عل��ى 
والناشطن لصفوفها من اجل 

الفوز مبقاعد انتخابية.
وذكرت ان منظم��ة ميزان املرأة 
تشارك في العديد من األنشطة 
الش��ارع،  تخ��ص قضايا  الت��ي 
وكان��ت حاض��رة ف��ي الوقفات 
االحتجاجي��ة والتظاه��رات إلى 
اإلنس��انية  املنظم��ات  جان��ب 
في احملافظ��ة، فهنالك محاربة 
البطال��ة واخلصخصة والعنف 
ض��د امل��رأة واالطف��ال وقان��ون 
االحوال املدنية واجلرمية املنظمة 

وأمور أخرى.
تتميز  ان منظمته��ا  وأضاف��ت 
بتعاون مثم��ر وفعال مع جهات 
ثقافي��ة وفنية للمش��اركة في 
مهرجان��ات وفعالي��ات متنوعة 
مب��ا يصب في صالح بناء اجملتمع 
س��واء في محافظ��ة ذي قار أو 
احملافظ��ات االخ��رى ف��ي عراقنا 

احلبيب.

رئيسة منظمة ميزان المرأة لـ »الصباح الجديد«:

رئيسة منظمة ميزان املرأة

بيروت - وكاالت: 
إذا كان جسمِك بحالة جيدة، وسعيدة 
بوزنك، ما زال بإمكانِك حتسن حياتِك 
بتحديد تغيير إيجابي صغير واحد في 
األق��ل، والتركيز عليه، إليِك أفضل 10 
قرارات ميكنِك التفكير بشأن تنفيذها 
في عام 2018، من دون أن تنس��ي دائًما 

احلفاظ على وزن صحي:
اطبخ��ي في املنزل أكثر: س��كان املدن 
بطبعه��م مييل��ون إل��ى ع��دم القيام 
ب��أي جهد بخصوص حتضي��ر الطعام، 
ولك��ن بإمكانِك أن تفعلي ذلك، ابدئي 
بتحضي��ر الطبخ��ات الصحي��ة ف��ي 

مطبخِك، لتحمي نفسِك وعائلتك.
امض��ي املزيد من الوقت م��ع عائلتك: 
خصصي املزيد من الوقت ألفراد عائلتِك 
)خال، خالة، عم، عّمة، واوالدهم.( حتى 
ل��و كان ذلك مجرد احلديث معهم عبر 
مكاملات الفيسبوك، أو تفّقدهم بنحو 

سريع.

اش��ربي املزيد من املاء: أثبتت دراس��ة 
أُجري��ت عن فق��دان كمي��ات أكبر من 
وزن اجلس��م، بالنس��بة إلى مشاركن 
فيها ش��ربوا م��ا يزيد ع��ن كوبن من 
املاء قبل 30 دقيقة من تناول الوجبات، 
مقارنة بأولئك الذين لم يش��ربوا املاء 
قب��ل تن��اول الوجب��ات. ابدئي بش��رب 
املاء لتفق��دي الوزن، وإذا س��ئمِت من 
ش��رب املاء النقي الصافي فقط، زوري 
املواق��ع اإللكتروني��ة املتخصصة في 
تقدمي وصفات مشروبات صحية مزيلة 

للسموم وحارق للدهون.
خططي للسفر: قومي من اآلن بحجز 
تذك��رة س��فر للقيام برحل��ة جميلة، 
ولتكن أبرز أحداث عام 2018 بالنسبة 

إليك. 
اصنع��ي حديق��ة صغيرة: م��ا عليِك 
س��وى أن تتخّيلي األعشاب العطرية 
واخلض��روات الطازجة الت��ي ميكنِك أن 
تقطفيها من حديقت��ِك اخللفية، إلى 

مائدتِك لتشعري بروعة هذا املشروع. 
اع��ط ولو مجاملة واح��دة كل يوم: أن 
جتعلي الناس اآلخرين يشعرون بشعور 
جّيد، س��وف يجعل��ِك تش��عرين أنِت 
بنح��و أفضل كذلك، ومن مّنا ال يرغب 
بالشعور بسعادة ورًضا أكبر في العام 

اجلديد؟
اقرئي كتابًا واحًدا في الشهر في األقل: 
خذي اس��تراحة من العم��ل والعائلة 
وااللتزامات االجتماعية، واتركي ذهنِك 
يس��افر ويه��رب إل��ى عوال��م فنتازيا 

الكتب املمتعة.
قولي ال: غالًبا ما تشعرين أنه يتمُّ جّرِك 
إل��ى 10 اجتاهات مختلف��ة في الوقت 
ذاته؟ إنِك بذل��ك غالًبا ما تفعلن كل 
ش��يء لكل الناس، بحيث إنِك تنسن 
ما تريدينه، وم��ا حتتاجينه، لذا تعّلمي 
أن تقولي ال، فهذا ل��ن يجعلِك أنانية، 
إنه يعني ببساطة أنِك تقّدرين نفسك 

بالضبط كما تقّدرين اآلخرين.

انتبهي أقل إل��ى هاتفِك وإلى التلفاز: 
أبع��دي خط��ر أن تتحول رقبت��ِك إلى 
ما يش��به »رقبة الدي��ك الرومي« في 
املستقبل، وضعي جهاز املوبايل جانًبا، 
واألفض��ل م��ن ذل��ك أاّل حتملين��ه في 

أوقات الراحة على األقل.
وإن ل��م يك��ن هن��اك برنام��ج محدد 
أطفئ��ي  كبي��ر،  بش��وق  تنتظرين��ه 
جهاز التلف��از، فكري دائًم��ا بتقليص 
نط��اق البرامج األخ��رى الت��ي تريدين 
مش��اهدتها، لك��ي تش��عري بالهدوء 

والراحة.
إذا كنت تدخنن الس��كائر توّقفي عن 
ذل��ك: مع تراك��م الدالئل عل��ى مضاّر 
التدخ��ن لصح��ة جس��مك، ومضار 
التدخ��ن الس��لبي لآلخري��ن، أصب��ح 
األمر كذلك من أكثر احملرمات والعادات 
غير املقبولة ف��ي اجملتمعات املتطورة، 
تخلصي اآلن، وبأس��رع وقت ممكن من 

هذه العادة السيئة للغاية.

قرارات سهلة لصحة أفضل نفذيها عام 2018

الرياض - وكاالت: 
األسرار املنزلية ومحيط البيت 
ش��يء خاص بك أنت وزوجك، 
وال يح��ق ألح��د أن يطلع على 
تل��ك األس��رار العائلية، لكن 
إذا كن��ت متتلكن  املش��كلة 
زوجاً يفش��ي جميع األس��رار 
واملش��كالت العائلي��ة الت��ي 
ت��دور داخ��ل محي��ط املن��زل، 
فكي��ف تتعاملن م��ع زوجك 
إن توصل��ِت إل��ى أنه يفش��ي 
أسرار املنزل إلى اخلارج، أي بن 

محيط عائلته وإخوته؟
النصائ��ح  م��ن  ع��دد  الي��ِك 
التي تس��اعدك ف��ي حل هذه 

املشكلة:
-1االتفاق فيما بينكما: اتفقي 
م��ع زوج��ك على م��ا ميكن أن 
يق��ال، وما ال يصل��ح أن يقال 
ألي شخص آخر، فعلى الرغم 
من أن هناك أشياء متفق على 
أنها ال يجوز أن تقال لآلخرين، 
إال أن هناك أموراً أخرى يختلف 
تقديرها من شخص إلى آخر، 
وترج��ع إل��ى االتف��اق بن كل 
زوجن، ورمبا تكون أس��راراً من 
وجهة نظرك، وليست كذلك 
في رأيه، ل��ذا يجب أن تتحدثا 
لبعضكم��ا حت��ى يفهم كل 

منكم��ا 
كي��ف 

يفكر 

ح��ل  إل��ى  وتتوص��ال  اآلخ��ر؟ 
يرضيكما أنتما االثنان.

كث��رة  مس��اوئ  -2معرف��ة 
احلدي��ث: ذكريه دائم��اً بأضرار 
إفش��ائه لألس��رار، وساعديه 
عل��ى إدراك أن هذا الس��لوك 
يض��ر العالق��ة بين��ك وبينه 
وبينك وبن أهله، وكيف يؤذي 
أبناءكما؟ إضافة إلى الصورة 
والفكرة العامة التي ستتغير 

من قبل اآلخرين عنك.
انزعاج��ك:  -3أظه��ري م��دى 
أخبري��ه بأن��ك تتضايقن من 
ه��ذا الس��لوك، وعب��ري ع��ن 
الفعل،  مش��اعرك جتاه ه��ذا 
وأن��ك ال تودي��ن أن يعرف أحد 
الت��ي  واملش��كالت  باألم��ور 
حتصل بينكم��ا، ألن هذا األمر 
ترين أنه يوتر العالقة بينكما، 
بنحو  اآلخري��ن  أم��ام  ويظهر 

نكدي ومزعج.
-4اتخذي ق��رارات قوية: هناك 
مواق��ف ال ميكن أن متر من دون 
أن تك��ون هناك وقف��ة، وكما 
اتفقنا عبري به��دوء تام عما 
يزعج��ك، واتخ��ذي الق��رارات 
املطلوبة واإلجراءات املفروضة 
إلى حن أن يتغي��ر زوجك من 

هذه اخلصلة غير اجليدة.
عل��ى  -5س��اعديه 
التغيي��ر  التغيي��ر: 
وقت��اً  يتطل��ب 
كثيرة،  ومحاوالت 
فل��و ش��عرِت بأن 
يب��ذل  زوج��ك 
فع��الً  مجه��وداً 
ساعديه  ليتغير، 

وشجعيه، وجتاوزي 
عن األخط��اء الصغيرة 
التج��اوز  ميك��ن  الت��ي 
عنه��ا، ول��و رأي��ت أنه 
يش��عر بخطئه، قفي 
إل��ى جانب��ه، وأيدي��ه 

على لوم نفسه.

كيفية التعامل مع الزوج 
الذي يفشي أسرار العائلة

نواكشوط - وكاالت: 
يؤمن البعض بخرز الودع أو حبات 
احلظ التي كانت تعلق على أستار 
الكعب��ة ف��ي اجلاهلي��ة، وعل��ى 
التماثي��ل وفي أعن��اق الصبية، إذ 
أنه��ا ترتب��ط في ذهني��ة البعض 
باملس��تقبل الغام��ض وبالق��درة 

على فك طالسمه.
نس��اء موريتاني��ا ال يختلفن عن 
الثالث،  العال��م  مثيالته��ن ف��ي 
من حيث اللج��وء لقارئات الكف 
واملش��عوذين واملنجمن للتكهن 
باملستقبل، وقراءة املاضي وغيره، 
أس��ماء  الش��ارع  ع��رف  وله��ذا 
أش��خاص برعوا ب��أن اقنعوا أكثر 
عدد م��ن الناس باالس��تفادة من 
خدماته��م الغامض��ة، »نبغوه » 
فت��اة تس��تعد اآلن للدخ��ول في 
جلس��ة مهمة، عليها أن تس��ير 
إلى دار »النعيم » حيث ستلتقي 
اللة عيشة ضاربة الودع املعروفة، 
يفت��رض أنها س��تحل لها بعض 
االش��كاالت الذهنية، فلدى املرأة 

بحس��ب ما يقال صلة بقوى تقرأ 
مالم يتضح من الصورة.

بالنس��بة لن��ا نح��ن املوريتانيون 
»لكزانة« أي ضرب الودع من عادات 
وتقاليد هذا البلد األصيلة، ونشد 
لها الرحال من أرض إلى أخرى ولم 
نكذبها ولم نصدقها لكننا نأخذ 
منه��ا بع��ض الفال احلس��ن، وأنا 
على س��بيل املثال أتيت الى هذه 

السيدة بغية ضرب الودع.
اللة عيشة حترك ودعها بحرفية، 
وكل ودع��ة تقول حقيق��ة، وكل 
حقيقة تقبل االنقالب إلى حقيقة 
أخرى ح��ن تتكئ على قفاها، أما 
ح��ن تنكفئ فحدث جل��ل لأللة 
عيش��ة وحدها أن تشرحه لعيون 
زبونتها الش��اخصة، أمام ضاربة 
ال��ودع أو الكزانة كما يس��مونها 

هنا تكون املرأة عادة متوترة ألنها 
تنتظر تشخيصاً ملستقبل تعدٌه 
دقيقاً ف��ي أغلبه، عل��ى من رغم 
أنه��م يقول��ون بعد كل جلس��ة 
م��ا كذبناه��ا والصدقناها، أي لم 

نكذبها ولم نصدقها.
ول��ع الفتي��ات املوريتاني��ات ب��� » 
لكزانة » قدمي جداً وحب الشعب 
املوريتاني له��ا وارتباطه بها أقدم 
من ذل��ك، وكثيراً ما تأت��ي الفتاة 
املوريتاني��ة للكزان��ة للتكهن مبا 
يخبئه لها املستقبل وخاصة تلك 

املتلهفة ملعرفة الزوج اجلديد.
وج��ه  ويتفاع��ل  ال��ودع  حت��رك 
»نبغوه��ا » انبس��اطاً أو انقباضاً 
مع التحريك، فمن وجد لنفس��ه 
مكاناً في قلب الودع أي س��فينة 
ن��وح فقد جن��ا كما تق��ول ضاربة 
حبات الودع، أما الغريب في األمر 
فهي قطعة النقود املالزمة والتي 
تع��د تعرف��ة لرك��وب البحر في 
س��فرة إلى عالم املستقبل الذي 

ال يعلمه في النهاية إال اهلل.

الموريتانيات يلجأن إلى خرز الودع محاولة لمعرفة مستقبلهن

متابعة الصباح الجديد: 
أظهرت دراس��ة طبي��ة أن تناول 
األسبرين يومياً في بداية احلمل 
يحد من خطر اإلصابة بتس��مم 
احلمل املبكر، ولكن ليس تسمم 
في  املتأخ��ر. وش��اركت  احلم��ل 
البح��ث العلم��ي 18907 امرأة. 
لكن ما حجم جرعة األس��برين 
الكافي��ة؟ وم��اذا ع��ن تس��مم 

احلمل املتأخر؟
منهجي��ة  مراجع��ة  أظه��رت 
النس��اء  أن  وحتلي��الت جتميعية 

احلوامل الالئي يتناولن أس��برين 
عند بلوغهن األس��بوع السادس 
عشر من احلمل أو قبل ذلك يقل 
لديهن خطر التعرض لتس��مم 
احلم��ل في وق��ت مبك��ر، ولكن 
لي��س تس��مم احلمل ف��ي فترة 

متأخرة. 
وقالت الطبيبة ستيفاني روبيرغ 
م��ن معهد أبحاث ط��ب األجنة 
في مستشفى كينغز كوليدج 
التأثي��ر  إن  وزمالءه��ا  بلن��دن 
اقتص��ر عل��ى النس��اء احلوامل 

الالئ��ي تناولن ما ال يقل عن 100 
مليغرام من األسبرين يومياً. 

وأش��ارت روبي��رغ ف��ي الدوري��ة 
األميركية لطب النساء والوالدة 
على اإلنترنت إلى أن عدة حتليالت 
جتميعي��ة بحثت في األس��برين 
وتس��مم احلمل وأظهرت بعض 
كان��ت  االس��تفادة  أن  النتائ��ج 
فقط بالنس��بة للنس��اء الالئي 
بدأن تناول األس��برين يومياً عند 
األس��بوع الس��ادس عش��ر من 

احلمل أو قبل ذلك. 

وراجع الباحثون 16 جتربة ضمت 
18907 مشاركات، وعدت نصف 
هذه الدراس��ات جيدة والنصف 

اآلخر سيئة أو غير مؤكدة.
وقل بنحو كبير احتمال اإلصابة 
بتس��مم احلم��ل قبل األس��بوع 
السابع والثالثن من احلمل عند 
النس��اء الالئي تناولن األسبرين، 
ولك��ن األث��ر ل��م يك��ن كبي��راً 
بالنس��بة لتس��مم احلمل عند 
األسبوع السابع والثالثن أو بعد 

ذلك.

بغداد - الصباح الجديد: 
التش��كيلية  الفنانة  افتتح��ت 
معرضه��ا  خلي��ل،  س��هى 
بعن��وان  االول  الش��خصي 
»أحالم��ي« صب��اح اجلمع��ة في 
قاع��ة املركز الثقاف��ي البغدادي 
في شارع املتنبي، وقالت الفنانة 
سهى خليل ل� »الصباح اجلديد« 
انه��ا اختارت 21 لوحة للمعرض 
الذي يع��د االول عل��ى الصعيد 
الشخصي في مسيرتها الفنية، 
مبينة ان كل لوحة حتكي قصة 

حلم.
واوضح��ت انه��ا وج��دت الدعم 
م��ن مؤسس��ة ش��باب اإلبداع، 

ومديري��ة تربي��ة الرصافة االولى 
ف��ي وزارة التربي��ة، مش��يرة الى 

ان احلضور الكبير الذي ش��هده 
معرضه��ا األول، يع��د دافعاً لها 
لتق��دمي املزي��د م��ن األنش��طة 

واقامة معارض اخرى.
س��هى  التش��كيلية  ان  يذك��ر 
خليل، موالي��د البصرة، خريجة 
معهد معلمات/ قس��م التربية 
الفنية، اش��تركت ف��ي معارض 
فنية بينها معارض وزارة التربية 
ومعرض الف��ن العراقي املعاصر 
كم��ا  واآلث��ار،  الثقاف��ة  ل��وزارة 
حصل��ت على ش��هادات وجوائز 

تقديرية عدة.

األسبرين يقي من تسمم الحمل

بيروت - وكاالت: 
تعاني كثير من النساء من تلطخ 
املاسكارا على أعينهن وجفونهن 
عند وضع املكياج مما يس��بب لهن 
إزعاًج��ا دائم��اً، ورمب��ا يضطرهن 
ذل��ك إل��ى العدول ع��ن فكرة 
اس��تعمال املاس��كارا بنحو 
نهائ��ي، وف��ي محاول��ة منا 
من��ح  عل��ى  للمس��اعدة 
عينيِك أفضل إطاللة نقدم 
لك حيل متكن��ك من تفادي 
هذه املش��كلة من موقع 

»ومين هيليث«:
اس��تع����م����ال 
للجفن:  »برامي��ر« 
اس��تعم���ل��ي 
البرامي��ر لتقليل 
على  الزي����وت 
حي�ث  اجلفون، 
ذل�ك  يقل���ل 
م��ن تلط�يخ 
ا  ر س��ك�ا ملا ا
ن  للجف����و
فت��ح  عن��د 

عينيِك.
ب���ي  ج���ر

الف��رش����اة  ذات  املاس��ك���ارا 
األنبوبي��ة: تس��اعد عل��ى ط��الء 
رموشك وتكثيف شكلها وتقليل 
التفاف الرم��وش، كما تبقي على 
لغاي��ة  ثابًت��ا وطوي��الً  مظهره��ا 
إزالتها باملاء، لكن حذار من إزالتها 

باملناديل اخلاصة بإزالة املكياج.
ال تكثري من اس��تعمال املاسكارا 
اس��تعملي  للم��اء:  املقاوم��ة 
املاسكارا املقاومة للماء بحكمة، 
اس��تعمالها  م��ن  تكث��ري  وال 
ط��وال الوقت جمل��رد جتنب لطخات 
املاس��كارا حتى ال جتهدي الرموش 
وتتسبي في سقوطها، وإذا كانت 
رموشك طويلة وجفونك عريضة 
ضعي املاس��كارا العادية أوال على 
الرم��وش بأكمله��ا ث��م أضيف��ي 
مس��حة أخي��رة م��ن املاس��كارا 
املقاوم��ة للم��اء للحف��اظ عل��ى 

الثبات.
انتظ��ري  بعيني��ك:  ترمش��ي  ال 
دقيق��ة واح��دة ف��ي األق��ل بع��د 
وضع املاس��كارا قبل أن ترمش��ي 
بعيني��ك، مما يس��اعد على جفاف 
حبر املاسكارا بسرعة وثباته على 
الرم��ش، كم��ا يقلل م��ن تلطيخ 
عينيك وظهور أي آثار سوداء حول 

العينن أو على اجلفون.

حيل لعدم تلطخ 
الماسكارا في عينيك

التشكيلية سهى خليل تروي أحالمها في 21 لوحة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
اهتمام  احلس��ن عبطان، بض��رورة 
الرياضية..  باملنشآت  االندية  جميع 
اس��تقباله  خ��ال  عبط��ان  وق��ال 
لن��ادي  االداري��ة  الهيئ��ة  اعض��اء 
االهتم��ام  ان  الرياض��ي  احلويج��ة 
باملنشآت الرياضية بات من أولويات 
الوزارة والسيما في احملافظات احملررة 
الهميته��ا الكبرى ف��ي اعادة احلياة 
الرياضية، مضيفاً ان الوزارة ستقدم 
الدعم جلميع االندية التي تس��عى 

لتطوير منشأتها الرياضية.
وثمن اعض��اء الهيئة االدارية لنادي 
احلويجة الرياضي الدور الكبير الذي 
تقدم��ه ال��وزارة في دعم املس��يرة 
الرياضي��ة فضا عن تق��دمي الدعم 
امل��ادي لناديه��م م��ن اج��ل اع��ادة 

منشآتهم الرياضية.
م��ن جانب اخ��ر، اكد وزير الش��باب 
الرياض��ة عب��د احلس��ن عبط��ان، 
ان قاع��ة بغ��داد س��عة ٧٠٠٠ االف 

متف��رج في مق��ر الوزارة س��تكون 
مفأجاة كبرى للوسط الرياضي في 

املرحلة املقبلة .
اس��تقباله  خ��ال  عبط��ان  وق��ال 
الش��ركة املنفذة وبحض��ور الدائرة 
الهندسية، ان الوزارة تسعى جلعل 
العراق في مص��اف الدول املتقدمة 
في جانب البنى التحتية وتش��ييد 

املنشأت الرياضية، مضيفا ان قاعة 
بغداد ستكون طفرة نوعية لأللعاب 
الفردي��ة النها ذات مواصفات دولية 

كبرى.
وب��ن ان الش��ركة املنف��ذة لقاعة 
بغ��داد س��تعود الى العم��ل نهاية 
االس��بوع احلالي بعد االتفاق معها 

من اجل اجناز القاعة.

إعالم النادي*
باشر فريق الدفاع املدني بكرة القدم 
الش��اطئية تدريبات��ه اس��تعدادته 
لل��دوري املمتاز الذي م��ن املؤمل ان 
ينطلق العشرين من الشهر اجلاري.. 
وق��ال م��درب فري��ق الدف��اع املدني 
كمر حمادي باش��ر الفريق تدريباته 
من��ذ االس��بوع املاض��ي م��ن اجل 
االس��تعداد اجليد لبطول��ة الدوري 
التي س��تنطلق يوم العش��رين من 
الش��هر اجلاري ونحن ب��أمت اجلاهزية  

للدخول مبنافسات الدوري.
فريقن��ا  يض��م  حم��ادي  واض��اف 
العب��ن  م��ن  جي��دة  مجموع��ة 
س��واء منتس��بي النادي او املدنين 
وسنكون مجموعة اكثر من جيدة 

قب��ل انط��اق املس��ابقة، ويض��م 
فريقن��ا م��ا يق��ارب ١٢ العب��ا وهم 
كل م��ن ش��عبان عيس��ى وكاظم 
بدر ومحمود محس��ن وب��ارق مطر 
وع��اي فاضل وكرار علي وحس��نن 
علي وكاظم محمد ومحسن معن 
وعلي حسن وجوهر حمدان ورسول 

خميس.
وقدم حم��ادي ش��كره وتقديره الى 
الهيئ��ة االداري��ة للنادي وق��ال ادارة 
الن��ادي املتمثل��ة برئيس��ها اللواء 
كاظ��م س��لمان بوه��ان والنائ��ب 
اس��عد يوس��ف وأمن الس��ر اكرم 
وال��ي اللذين قدموا لن��ا دعم مادي 
ومعنوي وان شاء اهلل سنكون عند 

حسن ظنهم خال هذا املوسم.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
اكد مع��اون مدير عام دائرة ش��ؤون 
وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات  األقالي��م 
الش��باب والرياضة س��والف حسن 
جاهزية القاع��ات الرياضية املغلقة 
ف��ي املدينة الش��بابية في ال��وزارة، 
لتضييف دورة األلعاب الفردية، التي 
س��تقيمها الوزارة خال املدة من 27 
ولغاية 30 كانون االول مبشاركة عدد 

من فرق احملافظات للمتقدمن.
واض��اف حس��ن، ان نس��بة جاهزية 
القاع��ات وصلت الى 80 ف��ي املائة، 
وبانتظ��ار االجتماع التنس��يقي بن 
دائ��رة التربي��ة البدني��ة والرياض��ة 
واالحت��ادات من اج��ل توفي��ر قاعات 
أللعاب جديدة مثل الكيك بوكسنك 
واملصارع��ة واملواي تاي، مبيناً إنه لم 
تب��ق م��ن التجهيزات س��وى بعض 

الت��ي س��تكون جاهزة  الصحي��ات 
خال االيام املقبلة.

وأوضح، ان جتهيزات الفرق س��تكون 

ضمن منحة وزارة الشباب والرياضة 
ال��ى االحتادات، وان البطولة يش��ارك 
فيه��ا 13 احت��اداً، ومقتص��رًة عل��ى 
املتقدم��ن، كما ستش��هد حضور 
عدد من الرياضي��ن العراقين الرواد 

املغتربن.
وأكد حسن، ان هناك جلنة تنسيقية 
برئاس��ة وزير الشباب والرياضة عبد 
رئيس  وعضوي��ة  احلس��ن عبط��ان 
اللجنة األوملبية، ومستش��ار الوزارة 
الدكتور حسن علي كرمي، وستنبثق 
عن اللجنة، جلنة اخرى استش��ارية، 
برئاس��ة مدي��ر ع��ام دائ��رة ش��ؤون 
األقاليم واحملافظات طالب املوسوي، 
وعضوي��ة مدير عام دائ��رة العاقات 
والتع��اون الدول��ي احمد املوس��وي، 
وممثل عن االوملبية، فضا عن جلنتن 

إحداهما تنفيذية واألخرى مشرفة.

»شؤون األقاليم والمحافظات« تعلن 
جاهزيتها لدورة األلعاب الفردية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطل��ق اإلعامي علي ري��اح، مؤلفه 
الرياضي العاشر »مباريات على الورق 
.. حواراتي مع جنوم الكرة العراقية«، 
ام��س في قاع��ة االجتماع��ات مبقر 
االحتاد املركزي لكرة القدم، والكتاب 
يتأل��ف م��ن 220 صفح��ة باأللوان، 
تتضمن حوارات اجراها الزميل علي 
رياح الذي بدأ العمل الصحفي أواخر 
العقد السبعيني من القرن املاضي.

وق��دم للحف��ل الزميل، ع��دي حامت، 
حيث مت قراءة س��ورة الفاحتة ترحما 
على أرواح ش��هداء الع��راق وبعدها 
ق��دم الزمي��ل محم��د خل��ف نبذة 
عن الزميل املؤل��ف، فيما ابدى رياح 
ش��كره جلمي��ع احلض��ور واك��د انه 
س��يوزع حص��ة م��ن الكت��اب على 
القوات املسلحة من خال مديريات 
التدريب البدن��ي من اجل اطاعهم 

على املنجز، وكذلك تثمينا للجهود 
التي اس��همت في حترير ارض العراق 

من دنس األرهاب.
ليس��ت  احل��وارات  ان  إل��ى  واش��ار 
تقليدية التي تضمنها الكتاب، فقد 
كانت لكل ح��وار صحفي قصة مع 

جنوم الكرة العراقية.
ه��ذا والق��ى الدكتور من��ذ العذاري 
والصحفي حس��ن الذك��ر كلمتن 
باملناس��بة اش��ادا فيهم��ا مبس��يرة 
الت��ي  والفت��رات  املؤل��ف  الزمي��ل 
عم��ا فيها معه، حي��ث عدا املؤلف 
بالقدوة الامعة في عالم الصحافة 

الرياضية.
بعده��ا ج��رى توزيع نس��خ الكتاب 
على احلضور من ممثلي وزارة الشباب 
والرياض��ة واللجنة االوملبي��ة واحتاد 
الك��رة وجن��وم املنتخب��ات الوطنية 

ورجال الصحافة واإلعام.
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وسامان ذهبيان 
لألثقال في اآلسياد

»الصاالت« يالعب إيران 
والصين وميانمار قاريًا

»الكابادي« يصل كينيا للمشاركة 
في بطولة سوتي الدولية 

دبي ـ حسين الشمري*
حصل منتخبنا برفع األثقال على وس��امن ذهبين 
في منافسات اسياد ش��باب آسيا اجلارية حاليا في 
دبي اإلماراتية، حيث حقق احمد مصطفى الوسام 
الذهبي ب��وزن 59 كغم بعد ان رفع 113 كغم، فيما 
ن��ال زميله حيدر عاوي الوس��ام الذهبي ايصاً لوزن 

65 كغم بعد ان رفع 102 كغم.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجري��ت صباح أمس في الص��ن تايبيه قرعة بطولة 
اس��يا داخل الصاالت، والتي س��تنطلق في ش��باط 
م��ن العام املقبل 2018.وأس��فرت القرع��ة عن وقوع 
منتخبنا في اجملموعة الثالثة، إلى جانب كل من إيران 

والصن وميامنار.
وقال م��درب املنتخب الوطني لك��رة الصاالت هيثم 
بعيوي في تصريحات صحفية »ال يوجد شيء سهل 
في نهائيات آسيا، حيث إن 16 فريقا تأهل باستحقاق 
للنهائي��ات، وبالتال��ي علين��ا أن نس��تعد للبطولة 

بشكل مثالي من أجل الصعود لربع النهائي«.
وأشار إلى أن »وجود املنتخب اإليراني في مجموعتنا 
وهو فريق قوي جدا فائز بلقب آسيا 11 مرة باإلضافة 
إلى الصن التي سيساندها جمهورها، كون البطولة 
س��تكون في الصن تايبيه، يدل على قوة املنافسة«.

واستطرد »حتى فريق ميامنار ال يستهان به«.. وأوضح 
أنه يراهن على تطبيق منهجه التدريبي خال الفترة 
املقبل��ة، ال س��يما وأن االحتاد وعد بتس��هيل مهمة 
املنتخب وتوفير املعسكرات التدريبية التي تتناسب 
م��ع مهمته.يش��ار إل��ى أن القرعة الت��ي ضمت 16 
منتخبا وزعت عل��ى 4 مجاميع ضمت األولى الصن 

تايبيه وفيتنام وماليزيا والبحرين.
فيما ضمت اجملموعة الثانية منتخبات أوزبكس��تان 
واليابان وطاجيكستان وكوريا اجلنوبية، والثالثة إيران 
والع��راق والصن وميامن��ار، والرابعة ش��ملت تاياند 

وقيرغيستان ولبنان واألردن.

بغداد ـ فالح خابط * 
وصل وفد منتخبنا الوطني للكابادي إلى العاصمة 
الكيني��ة نيروبي في رحلة ش��اقة للمش��اركة في 

بطولة سوتي الدولية للكابادي .
وقال حميد نعمه احلمداني آمن س��ر احتاد الكابادي 
ان الوف��د ضم كل من عاء حس��ن مدربا والاعبن 
علي س��اري وع��ادل كام��ل وصفاء حامد وجاس��م 
عبد االمي��ر ووليد خالد وكرار حيدر وش��ال عباس 
وعل��ي عص��ام وعل��ي ك��رمي ومصطف��ى الس��يد 
ومش��رف الفريق عبد العليم عب��د احلليم وحميد 
نعمة خش��وم رئيس��ا للوفد. وأض��اف احلمداني ان 
املنتخ��ب الوطني دخ��ل بقوة له��ذه البطولة بعد 
املش��اركة اآلس��يوية الناجحة والتأهل إلى بطولة 
العالم بجدارة واس��تحقاق وأشادة االحتادين الدولي 

واالسيوي باملنتخب. 
وزاد أن هذه البطولة ش��اركت فيها أقوى منتخبات 
العال��م وتعتبر بطولة عالم مصغرة حيث ش��ارك 
به��ا منتخبات من مختلف ق��ارات العالم وعازمن 

على حتقيق إجناز في هذه املشاركة .

* املنسق اإلعالمي للعبة

إعالم اتحاد الكرة 

للمنتخ��ب  االداري  املدي��ر  نف��ى 
الوطني باس��ل كوركي��س االنباء 
التي اش��ارت ال��ى تق��دمي العبي 
املنتخب جس��تن مي��رام واحمد 
ع��دم  ع��ن  اعتذارهم��ا  ياس��ن 
 23 ببطول��ة خليجي  املش��اركة 
الت��ي س��تضيفها الكوي��ت في 
الش��هر  والعش��رين من  الثان��ي 

اجلاري.
واض��اف ان ادارت��ي ناديي كوملبس 
ك��رو االمريكي الذي ينش��ط فيه 
ال��ذي  الس��ويدي  اي��ك  و  مي��رام 
يلعب بصفوفه ياس��ن  اش��عرا 
احت��اد الكرة بكتاب رس��مي أمس 
بعدم موافقتهما على مش��اركة 
بس��بب  املذكوري��ن  الاعب��ن 
حاجتهم��ا الى عاج ف��ي الفترة 
و  اصاب��ة قدمي��ة  املقبل��ة ج��راء 
حتضيرا ملنافسات املوسم املقبل.. 
واش��ار ال��ى ان م��درب املنتخ��ب 
الوطني باس��م قاسم اطلع على 
اش��عاري النادين وقرر شطبهما 
القائمة املش��اركة بخليجي  من 

.23
الفن��ي  املدي��ر  ان  ال��ى  يش��ار 
للمنتخ��ب كش��ف الي��وم ع��ن 
قائمة فريقه والتي تتالف من 24 
العبا ه��م محمد كاصد ومحمد 
واحم��د  حس��ن  وج��ال  حمي��د 
ابراهيم وسعد ناطق ومصطفى 
ناظم وريبن سوالقا وعلي بهجت 
ونبي��ل صباح ووليد س��الم وعاء 

مه��اوي وامجد عط��وان ومهدي 
كامل وحسن علي وعلي حصني 
وهم��ام طارق وامين حس��ن وعاء 
عبد الزهرة وابراهيم بايش ومهند 
علي وس��جاد حسن ومهند عبد 
الرحي��م وعلي فائز وس��عد عبد 

االمير.

إل��ى ذلك، ع��زز فريق ن��ادي الزوراء 
صدارته ل��دوري الك��رة بعد فوزه 
أم��س عل��ى فري��ق الديوانية في 
ملع��ب الصناع��ة ضم��ن اجلولة 
السادسة بثاثة أهداف من دون رد 
تعاقب على تسجيلها لؤي صاح 
وأمير صب��اح وأمجد كلف، ليرفع 

ال��زوراء رصيده إلى 18 نقطة بعد 
حتقيقه الفوز في جميع مبارياته 
الس��ت.. فيما خرج فري��ق امليناء 
وزاخو متعادلن به��دف ملثله في 
ملع��ب البصرة، س��جل للميناء 
احملت��رف  ولزاخ��و  عل��ي  باس��م 

الكاميروني أمبو.

وتقام اليوم األربعاء ثاث مباريات 
ضمن اجلولة السادسة للمرحلة 
االول��ى ل��دوري الك��رة املمت��از، إذ 
يضي��ف نف��ط ميس��ان صحاب 
املرك��ز اخلامس عش��ر ب���5 نقاط 
على ملعب ميس��ان الدولي فريق 
الصناعات الكهربائية الذي يحتل 

الترتي��ب التاس��ع عش��ر برصيد 
نقط��ة واح��دة، وياع��ب الق��وة 
اجلوي��ة الذي مي��ر بفت��رة عصيبة 
مضيفه أمان��ة بغداد، حيث يحل 
الثال��ث عش��ر  املرك��ز  الصق��ور 
برصي��د 5 نق��اط ويحت��ل بغ��داد 
الترتيب اخلام��س برصيد 9 نقاط، 
وس��تقام املواجهة بدون جمهور، 
وتختت��م املباريات ف��ي لقاء يقام 
على ملع��ب الزبير يجمع البحري 
صاحب املركز الثاني عشر برصيد 
6 نقاط م��ع النجف ال��ذي يقف 

ثالث ب�11 نقطة.
وتختت��م مباريات اجلول��ة يوم غٍد 
اخلميس بإقامة أربع مباريات، فيها 
يلتقي نفط اجلنوب مع ش��قيقه 
النفط على ملعب الزبير، ويحتل 
نفط اجلنوب البصري املركز الرابع 
عش��ر برصيد 5 نقاط فيما يحتل 
الراب��ع برصيد  الترتي��ب  النف��ط 
4 نق��اط، وف��ي ملع��ب التاج��ي 
يضي��ف فري��ق احلس��ن صاحب 
املرك��ز العاش��ر برصي��د 6 نقاط 
ف��ي نظيره الش��رطة ثاني ترتيب 
الدوري برصيد 15 نقطة، ويضيف 
نفط الوس��ط الذي يقف باملركز 
التاس��ع ب�7 نقاط نظي��ره احلدود 
صاح��ب ال�8 نق��اط والتي توقفه 
س��ابعاً في الئحة الدوري، وأخيراً 
يضي��ف كرباء عل��ى أرضه فريق 
الطلبة في مواجهة تقام من دون 
جمه��ور، ويحتل كرب��اء الترتيب 
األخير في الدوري دون رصيد فيما 
يق��ف الطلب��ة في املرك��ز احلادي 

عشر برصيد 6 نقاط.
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كوركيس ينفي اعتذار ميرام وياسين عن المشاركة في خليجي 23
الزوراء يعزز صدارته.. واليوم ثالث مباريات في »سادسة ممتاز الكرة«

العواصم ـ وكاالت:

محمد صاح، احملت��رف في صفوف فريق 
ليفرب��ول االجنلي��زي لكرة الق��دم، حقق 
إجنازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إجنازاته 
الفردي��ة الت��ي حققها خال مس��يرته 
مع الس��احرة املس��تديرة، وذل��ك بعدما 
ت��وج بجائزة أفض��ل العب ف��ي أفريقيا 
لع��ام 2017 املقدم��ة من هيئ��ة اإلذاعة 
البريطاني��ة )ب��ي ب��ي س��ي( أول أمس.. 
وحصل صاح على أعلى نسبة تصويت 
في االس��تفتاء اجلماهيري الذي طرحته 
الش��بكة عل��ى موقعه��ا األلكترون��ي 
الرس��مي. وتف��وق صاح عل��ى كل من 
الاع��ب الغابوني بيير امري��ك أوباميانغ 
والغيني نابي كيتا والس��نغالي س��اديو 

ماني والنيجيري فيكتور موزيس.
س��جل محمد ص��اح 19 هدف��اً في 24 
مباراة مع ليفربول هذا املوسم في جميع 

املس��ابقات حتى اآلن بعد أن س��جل 19 
هدفا في املوسم املاضي كاماً مع روما.

وق��ال صاح )25 عاماً(  »أنا س��عيد جداً 
الحراز هذه اجلائزة. الفوز بش��يء مينحك 
دوماً ش��عوراً مميزاً. أش��عر كأني خضت 

سنة رائعة، لذا أنا سعيد«.
وأصبح صاح ثال��ث مصري يحرز اجلائزة 

واألول منذ محمد ابو تريكة في 2008.
وتقدم صاح عل��ى الغابوني بيار اميريك 
اوباميانغ هداف بوروسيا دورمتوند االملاني، 
الغين��ي نابي كيتا العب وس��ط اليبزيغ 
االملاني حاليا وليفربول املوس��م املقبل، 
املهاجم الس��نغالي ساديو مانيه زميله 
في ليفرب��ول والنيجيري فيكتور موزيس 

مهاجم تشلسي اإلجنليزي.
وأض��اف الع��ب املقاول��ون الع��رب وبازل 
االيطال��ي  وفيورنتين��ا  السويس��ري 
وتشيلس��ي االجنليزي الس��ابق »أريد أن 
أصب��ح أفضل مص��ري ف��ي التاريخ، لذا 

أعمل جاهداً«.

وكان صاح س��جل 15 هدفاً في الدوري 
وس��اهم ف��ي 11 هدف��اً لروما املوس��م 
املاضي ليحص��د الوصافة وأعلى رصيد 
ف��ي النق��اط )87( في تاريخ��ه.. وانضم 
صاح الى اساطير الكرة االفريقية على 
غرار العاجي ديدييه دروغبا ويحيى توريه 

واملهاجم الليبيري جورج وياه.
م��ن جانب اخر، ق��ال كرم ك��ردي، عضو 
مجل��س إدارة احت��اد الك��رة املص��ري، إن 
محم��د صاح جن��م ليفرب��ول اإلجنليزي، 
فخ��ر ل��كل املصري��ن، خصوًص��ا بع��د 
ف��وزه بجائزة أفضل الع��ب بإفريقيا في 
اس��تفتاء هيئة اإلذاعة اللبريطانية )بي 

بي سي(.
وأضاف ك��ردي ف��ي تصريح��ات إذاعية: 
»الرقم ال��ذي حصل عليه محمد صاح 
في اس��تفتاء بي بي س��ي تاريخي وغير 
مس��بوق ف��ي تاري��خ التصوي��ت عل��ى 

اجلائزة«.
واستطرد قائا: »محمد صاح منوذج ألي 

العب مصري، فهو يش��ارك وكل تركيزه 
ف��ي امللعب ومع أس��رته فقط، وهذا من 
أهم أس��باب تفوق��ه وتألقه ف��ي أوروبا 

واملنتخب املصري«.
وتابع: »محمد هدفه اآلن هو تقدمي نتائج 
جي��دة في بطول��ة كأس العال��م 2018 
بروسيا، وبعد فوز صاح باجلائزة، مر علي 
واصطحبن��ي لزيارة محمد أب��و تريكة، 
ولم يتمكن محم��د صاح من الرد على 
التليفون��ات التي كانت تأتي��ه لتهنئته 
باجلائ��زة«.وأمت عض��و إدارة احت��اد الك��رة 
املص��ري: »قمص��ان محمد ص��اح هي 
األكث��ر مبيًعا بن كاف��ة قمصان العبي 
ليفرب��ول اإلجنلي��زي في احمل��ات اخلاصة 

والرسمية للنادي«.
وب��ات محمد صاح ثال��ث العب مصري 
يحصد ه��ذه اجلائزة، بع��د ثنائي األهلي 
الس��ابق محم��د ب��ركات ومحم��د أبو 
تريكة اللذين حصدا اجلائزة عامي 2005 

و2008.

قميص »الفرعون المصري« األكثر مبيًعا بين العبي ليفربول

محمد صالح يتّوج بجائزة بي بي سي لألفضل في أفريقيا

تقرير

محمد صالح

جسنت في مباراة سابقة

جانب من االجتماع

10:45 مساًء

11:00 مساًء
11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

سوانزي سيتي ـ مان سيتي

مان يونايتد ـ بورنموث
وست هام ـ أرسنال

ليفربول ـ وست بروميتش

الدوري اإلنجليزي

عبطان يستقبل ادارة نادي الحويجة ويوجه 
بضرورة االهتمام بالمنشآت الرياضية

»الدفاع المدني« يستعد لدوري الشاطئية

»مباريات علي الورق«.. المؤلف 
الرياضي العاشر لإلعالمي علي رياح

قريبا.. افتتاح قاعة بغداد بسعة سبعة أالف متفرج

غالف الكتاب

سوالف حسن

كمر حمادي



 شكر وتقدير 
تتق��دم اس��رة جري��دة " الصب��اح 
اجلدي��د" بالش��كر واالمتن��ان الى 
املالزم اول محمد س��عد عيس��ى 
م��ن  مع��ه  والعامل��ن  االس��دي 
اس��تخبارات  مف��رزة  منتس��بي 
سيطرة الشعب لتأديتهم الواجب 
بالص��ورة التي تليق بعملهم على 
امت وجه لي��وم 2017/12/11، معبرة 
ع��ن االم��ل ان حتذو املف��ارز االخرى 
حذو ه��ذه املفرزة في متش��ية امور 
الذي  احلس��ن  وتعاملها  املواطنن 
يتصف باألخالق احلس��نة والقدوة 

احلميدة.
اهلل املوفق 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

عّبر النجم العاملي الشهير 
عن  س��تالون  سيلفس��تر 
م��ع  للتعام��ل  س��عادته 
مخرج فيلمه اجلديد "كريد 
2" س��تيفن كابل��ز جي أر، 
ووجد أن شخصية أدونيس 
كريد تش��به إلى حد كبير 

اجليل احلالي.
وعلق ستالون في صفحته 
الرس��مية على أحد مواقع 
التواص��ل االجتماعي على 
حي��ث  للفيل��م  بوس��تر 
كتب: "ش��خصية أدونيس 
كري��د، تعكس ه��ذا اجليل، 
وأعتق��د أنه م��ن املهم أن 
نحظى مبخ��رج يكون جزءاً 

بأننا  من��ه، له��ذا أعتق��د 
محظوظون باخملرج ستيفن 
املوهب��ة  أر،  ج��ي  كابل��ز 
الرائع��ة، ليتس��لم كورس 
اإلخ��راج، ويجع��ل القصة 
اإلم��كان..  ق��در  واقعي��ة 
ه��و وماي��كل ب��ي ج��وردن 

سيقومان بفيلم مذهل".

املنتجة  الش��ركة  ع��ادت 
 Saare Jahaan Se لفيلم
Achcha، وأكدت أن النجم 
الهندي شاروخان هو بطل 
الفيلم مع بريانكا شوبرا، 
ولي��س النج��م عامر خان 
كم��ا انتش��ر ف��ي مواقع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
الفتة الى أن اسم الفيلم 

.Salute تغّير وأضبح
الفيلم يحكي قصة حياة 
الطي��ار احلرب��ي الهن��دي 
"راكي��ش ش��ارما"، عبارة 
عن س��يرة ذاتي��ة للطيار 
الهندي الذي كان أول رائد 
فض��اء، وتتضم��ن الكثير 
من اخليال، وه��و أول عمل 

ش��اروخان  ب��ن  يجم��ع 
س��نوات  بع��د  وبريان��كا 
أن  العل��م  م��ع  طويل��ة، 
هن��اك احتم��االت أن يتم 
تغيي��ر ش��اروخان ببط��ل 
آخ��ر، بس��بب املش��كالت 
التي  بريان��كا،  وب��ن  بينه 
جعلتهما يرفضان العمل 

معا لسنوات.

إجن��ي  الفنان��ة  تعاق��دت 
رس��مي  بنح��و  ش��رف 
مسلس��ل  بطولة  عل��ى 
"الوع��د"، بطول��ة الفنان 
بيوم��ى ف��ؤاد، وه��و م��ن 
تألي��ف أحم��د صبح��ي، 
وإخراج معتز حسام، ومن 
إنت��اج مم��دوح ش��اهن، إذ 
جتّس��د إجني دور البطولة 
ال��ى جانب أحمد س��عيد 
عبدالغني، والراقصة دينا، 
وناهد السباعي، وكوكي، 
وس��امي  روبي،  ش��قيقة 

مغاوري.

ومن املقرر البدء في تصوير 
املسلسل األسبوع املقبل، 
لنوعي��ة  ينتم��ي  وال��ذي 
مسلس��الت ال�60 حلقة، 
"فروم��ات"  ع��ن  مأخ��وذ 

مسلسل آسيوي.

سيلفستر ستالون

انجي شرف

شاروخان

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
    ق��ررت وزارة التعلي��م الفرنس��ية حظ��ر الهوات��ف 
الذكي��ة في املدارس، ابتداء من ايلول من العام املقبل، 
وه��ي خطة كان��ت ضمن حمل��ة الرئيس الفرنس��ي 
إميانويل ماكرون، أيام االنتخابات الرئاسية الفرنسية.

   وقال وزير التعليم الفرنسي، جون ميشيل بالنكيه، 
إن حظر الهوات��ف الذكية، سيش��جع األطفال على 
اللعب ف��ي اخلارج بأوقات االس��تراحة والغ��داء، كما 
أن حظ��ر الهوات��ف، ق��د يقل��ل م��ن ظاه��رة "التنمر 

اإللكتروني".
   وقال بالنكيه: "في يومنا هذا، األطفال ال يلعبون في 
وقت االستراحة كما في السابق، فكلهم مشغولون 

بهواتفهم، ومن ناحية تعليمية، هذا األمر خاطئ".
    ومتن��ع املدارس في فرنس��ا األطفال من اس��تعمال 
الهوات��ف احملمول��ة داخ��ل الصفوف، ولكنه��ا ال متنع 

استعمالها في أوقات الغداء، وبن احلصص.
    وأض��اف بالنكي��ه: "الهوات��ف ق��د تك��ون ضرورية 
ف��ي احلاالت الطارئة، لذلك س��تكون موج��ودة، ولكن 

محظورة".
    وسيشمل احلظر املدارس االبتدائية واإلعدادية، فيما 
سيستمر السماح لألطفال باستعمال الهواتف في 

املدارس الثانوية.

الصباح الجديد - وكاالت:
    سيش��هد س��كان والي��ة بوس��طن االميركية وصول 
"س��يارة فارغ��ة"، بع��د ان يقدم��وا طلبا لس��يارة اجرة 
إليصالهم الى وجهة معينة، في إطار س��عي مجموعة 
"ليف��ت" لتجرب��ة خدم��ة لتأجير س��يارات أج��رة ذاتية 

القيادة.
    وأوضح��ت "ليفت"، أكبر منافس ل� "أوبر" في الواليات 
املتح��دة، أن بعض الزبائن في هذه الوالية، سيش��هدون 
وص��ول "س��يارة مس��تقلة" لنقله��م عند اس��تعمال 

التطبيق حلجز رحلة.
   وكانت "ليفت"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا 
لها، قد أعلنت عن تعاونها مع "نيوتونومي" املتخصصة 
في تقنيات القيادة الذاتية، إلطالق هذه اخلدمة، على وفق 

ما ذكرت وكالة فرانس برس.
    وق��ال بي��ان مش��ترك صادر ع��ن "ليف��ت" ومجموعة 
"نيوتونومي": "نرغب في أن يجرب اجلمهور العريض هذه 
السيارات من دون س��ائق، ليتسنى له استيعاب أثر هذه 

التكنولوجيا على حياته".
   وتخوض ع��دة مجموعات تكنولوجية، وأخرى لصناعة 
السيارات، س��باقا محموما منذ عدة س��نوات لتسويق 

مركبات ذاتية القيادة.

الصباح الجديد - وكاالت:
   بدأ موقع فيس��بوك اختبار خاصية جديدة تسمح 
للمش��ترك بتحدي��د األش��خاص، الذي��ن ميكنه��م 
مشاهدة تعليقاته على املش��اركات املتنوعة بنحو 

مستقل.
    ومتن��ح اخلاصية اجلديدة املش��ترك أيقونة خاصية 
)عليها صورة قفل( داخل مرب��ع التعليقات، وبالنقر 
عليه��ا تظه��ر 4 خي��ارات أم��ام الش��خص املعلق، 

بحسب موقع "ذا نكست ويب".
   واخلي��ارات املتاح��ة أم��ام املش��ترك ه��ي "كات��ب 
املش��اركة فقط"، أو "األصدق��اء فقط"، أو "صاحب 

املشاركة وكاتب التعليق فقط، " أو "اجلميع".
      وبدأ فيس��بوك اختبار اخلاصية على نطاق ضيق 
على مجموعة بس��يطة م��ن املش��تركن، من دون 
حتديد موعد لطرحها أمام جميع مشتركي الشبكة 

االجتماعية األكبر في العالم.
    وتس��عى فيس��بوك، بحس��ب موقع "ذا نكست 
ويب"، من وراء هذه اخلاصية تقليل احتمالية تعرض 
املشتركن ملضايقات نتيجة ملا يكتبونه من تعليقات 

على مشاركات وآراء أصدقائهم.

فرنسا تحظر "الهواتف 
الذكية" في المدارس

بوسطن يستقلون سيارات 
اجرة من دون سائق

فيسبوك يختبر خاصية 
"التعليقات السرية" أحالم يوسف:

تعد االس��تعانة باالمثال الش��عبية حالة 
تش��مل دول العالم، على اختالف أنواعها، 
وبغ��ض النظ��ر ع��ن انتماءاته��ا الدينية 
وهوياتها العرقي��ة، البعض يرجح ان املثل 
الشعبي يأتي عبر مواقف إنسانية مير بها 
االنس��ان او اجملتمع، وه��ذا ما يجعل بعض 
االمث��ال متداولة بن كل ش��عوب العالم 

كل بلغته.
واألس��تاذ  االجتماع��ي  الباح��ث  يق��ول 
اجلامعي حس��ن اجلب��وري: عادة م��ا يكون 
املث��ل اقرب الى حكمة مختصرة، تش��رح 
من خالل كلم��ات معدودات، حالة معينة، 
وتصفها وصفا دقيقا ومبفردات بس��يطة، 
وعادة ما يس��تنجد الناس باألمثال، إلثبات 
حالة تش��ابه ب��ن حالت��ن، فعندما نقول 
)التلدغ��ه احلي��ة يخاف من احلب��ل(، فهذا 
يعني اننا نب��رر الحد ما قلقه او خوفه من 
اجملازفة بأم��ر معن، او املثل القائل "كلمن 
يح��ود الن��ار لكرصته" ال��ذي يصف حالة 
االناني��ة لدى البعض، وق��د يكون هذا من 
اكث��ر االمثال املتداول��ة حاليا، بعد ان ملس 
الكثي��ر منا، صفة "األن��ا" بحيث ان هناك 
من يس��تخف حت��ى بأذية اآلخ��ر، طاملا ان 
الفائدة س��تصب مبصلحته، فعندما اذكر 

ه��ذا املثل وهو م��ن اربع كلم��ات، فانا قد 
وصفت حالة اجتماعية، واستنكرتها، من 

دون اللجوء الى حديث طويل ومتشعب.
مها العبودي مرشدة تربوية تقول: االمثال 
الشعبية هي تراث الش��عوب، فمن خالل 
بع��ض االمث��ال تعرفن كي��ف كانت هي 
حي��اة األجداد، ومدى التش��ابه بن املاضي 
واحلاضر في العديد من زوايا احلياة، س��ألت 
جدتي يوما عن االمثال، وهل كانت شاهدة 
على والدة احده��ا، فاخبرتني ب�)ال(، وبانها 

االمث��ال التي كانت كب��رت على تلك 
ترددها والدتها، 
قبله��ا  و

جدته��ا، أي ان بعض املواق��ف حدثت منذ 
قرون عدة، وما زالت، بالرغم من ان بعضها 
ي��دل على حالة معينة، يجب ان تنتهي، او 
يقضى عليه��ا مبرور الزم��ن، فمثال عندما 
اذكر املثل القائل "الشن التعرفه احسن 
م��ن الزين املا تعرفه" اج��د ان هناك فكرة 
متخلفة وجبانة أيضا، كان علينا التخلص 
منه��ا منذ زمن طويل، لكننا مصرين على 
االميان به، وتنفيذ فكرته، وهذا تستطيعن 
التأك��د منه من خ��الل االنتخابات املقبلة 
واملاضي��ة، حي��ث ظ��ل الناخب��ون يكررون 
األسماء نفسها واألحزاب نفسها، بحجة 
ان "هذا الش��ن عرفناه" هذا املثل يحمل 
ويؤكد على اخلوف م��ن التغيير والتجديد، 

وتلك كارثة يجب ان نتخلص منها قريبا.
بخش��ان عبد علي مدرس��ة متقاعدة من 
أهالي السليمانية، حتدثت الينا عن بعض 
االمثال الكردية: هناك العديد من االمثال 
املتش��ابهة فيما بيننا، فهناك مثل كردي 
يق��ول "ليخ��ه رو وه رد لي خ��ه رو جه نگ 
كيگ"، ويعني ان "األمعاء تتش��ابك فيما 

بينها"، أي "مصارين البطن تتعارك" 
كل  ف��ي  موج��ودة  املتش��ابهة  االمث��ال 
دول العال��م ف��ي الصن، والياب��ان، والدول 
االوروبي��ة، وهي خير دليل عل��ى ان تواريخ 
الش��عوب تتكرر، وان حاضرها يس��تلهم 
مس��توى  عل��ى  فحت��ى  ماضيه��ا،  م��ن 
االمثال الفصيحة ثمة تش��ابه بن أمثال 
عربية وانكليزية وعلى ش��بيل املثال حن 
يقول العرب��ي الصديق عن��د الضيق، جند 
 a friend in need is a( :اإلنكلي��زي يق��ول
friend indeed (  ..اي الصدي��ق في احلاجة 
ه��و الصديق احلقيق��ي ، واذا ق��ال العربي 
أيض��ا زاد الط��ن بلة جند املث��ل اإلنكليزي 
يق��ول add insult to injury أي أضاف أذى 

الى اجلرح او اإلصابة.
       واذن االمث��ال ليس��ت مج��رد كلمات 
نتداوله��ا وامن��ا ت��راث نختزن��ه م��ن ماض 

تستدعيه ذاكراتنا كلما دعى املوقف.

ٍاألمثال الشعبية.. حكايات ماض وحاضر

الصباح الجديد - وكاالت:
     كش��فت مصادر مقربة من املمثلة 
اللبنانية نادين الراس��ي،  أنها تعاقدت 
رس��مًيا على بطولة مسلس��ل درامي 
"الصع��ود  عن��وان  يحم��ل  مص��ري 
للهاوي��ة"، ع��ن قصة للكات��ب صالح 
مرس��ي، أم��ا الس��يناريو واحل��وار فهو 

حلميد مدني، وإخراج خالد مرعي.
    وأف��ادت املص��ادر أن األعمال العربية 
املش��تركة، من األه��داف التي وافقت 

الفنانة على خوض غمارها، من منطلق 
إميانه��ا بضرورة االنفت��اح على اإلنتاج، 
والبل��دان الت��ي رمبا في بع��ض األحيان 
ال تصلها الدرام��ا اللبنانية، برغم كل 
النشاط الذي يحيط بها منذ سنوات.

     وأك��دت نادين أن جتربتها الفنية في 
الدراما املصرية، املتمثلة بالصعود الى 
الهاوية، س��تكون إل��ى جانب املمثلن 
آس��ر ياس��ن، وزين��ة، و مجموعة من 
الفنان��ن املصرين، كما انه من املرجح 

أن تش��ارك في عمل 
مص��ري  س��ينمائي 

امل��دة  خ��الل  أيض��ا، 
املقبلة.

   هنا ال بد من اإلش��ارة إلى 
أن مشاركة نادين الراسي في 

األعمال العربية ليست األولى، 
فسبق أن كانت لها محطة في 

هذا اإلطار عب��ر الدراما، أبرزها من 
خالل مسلسل " األخوة ".

نادين الراسي تخوض تجربة 
جديدة في "الصعود للهاوية"

متابعة - الصباح الجديد:
االحتف��االت  م��ع  تزامن��ا     
باالنتص��ار على ق��وى الظالم 
والتط��رف املتمثل��ة بتنظيم 
داع��ش االرهابي، أعلنت وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واالثار 
فعالي��ات  س��تقيم  انه��ا 
ومتنوع��ة  مختلف��ة 
باملناسبة، اذ سيشهد يوم 
غد اخلمي��س، حفالً على 
الوطني  املسرح  خشبة 
تش��ارك فيه فرق فنية 

عديدة ومتنوعة.
س��تمضي  كم��ا     
حس��بما  ال��وزارة 
جابر  الس��يد  أورد 
وكي��ل  اجلاب��ري 
ال��وزارة ورئيس 
للج����ن�ة  ا

التحضيري��ة لفعاليات ي��وم النصر، الى 
إقامة جلس��ات تتضمن قراءات شعرية، 
ووع��رض افالم جتس��د انتص��ارات القوى 
األمنية املشاركة في املعارك، إضافة الى 
معارض للكتب والوثائق، وستفتح أبواب 

املتاحف امام الزوار مجانا.
  اجلاب��ري اك��د ان اللجن��ة التحضيرية 
للفعاليات الثقافية ستعمد الى تنفيذ 
كل برامجه��ا التي وضعته��ا الوزارة ومبا 

يليق وقيمة املناسبة. 
يذك��ر ان حي��در العب��ادي رئي��س الوزراء 
والقائد العام للقوات املس��لحة اعلن 
أن العاشر من كانون األول صار 
يحتفل  وطنية،  عطلة 
ف��ي كل  به��ا 

عام. 

غدًا انطالق فعاليات
 االحتفال بيوم النصر

بغداد - الصباح الجديد:
مدرس��ة   58 نح��و  مبش��اركة    
واعدادية،  ومتوس��طة  ابتدائي��ة 
املع��رض  افتت��اح  حف��ل  أقي��م 
الس��نوي للفن��ون التش��كيلية 
واحلرفية مل��دارس قضاء الصويرة 

التابعة ملديرية تربية القضاء.
  ش��ارك البي��ت الثقاف��ي ف��ي 
الصويرة، في حفل افتتاح املعرض 
الس��نوي للفن��ون التش��كيلية 
التابعة  القضاء  ملدارس  واحلرفية 
الى مديرية تربية الصويرة، والذي 
اقي��م حتت ش��عار "بالفن نصنع 
احلي��اة".    اقي��م احلف��ل من قبل 
النشاط  لوحدة  الفنية  الشعبة 
املدرسي، في قاعة منتدى شباب 
األعمال  تنوعت  الصويرة، حي��ث 
وأس��اليب  الفني��ة  واملنج��زات 
اليدوي��ة،  ب��ن  الفن��ي  العم��ل 
والنحتية، والرسم، والسيراميك، 
واحلف��ر عل��ى اخلش��ب، واخل��ط، 
وغيره��ا من األعمال، جس��د من 
خالله��ا ابداعات انام��ل الطلبة 
مستوياتهم  بش��تى  والطالبات 

ومراحلهم الدراسية.
وكان للبيت الثقافي في الصويرة 
حض��ورا متميزا وفع��اال في هذا 

احملف��ل، وذلك من خ��الل دعمه 
وتواصل��ه 

مع الطاق��ات واملواهب الطالبية، 
املعارض  واقام��ة  وتش��جيعهم، 
بوصفه��م  له��م  الش��خصية 
ميثل��ون واجه��ة ابداعي��ة وفنية، 
لرفد املشهد الثقافي والفني في 

قضاء الصويرة.
 هذا وزارت جلنة التقييم للنتاجات 
الفنية للمعرض، ش��عبة البيت 
الثقاف��ي ف��ي الصوي��رة الكائن 
ف��ي منت��دى ش��باب الصوي��رة، 
قض��اء  ق��ام  قائ��م  وبرفقته��م 
الصوي��رة س��الم حس��ن، ورئيس 

اجمللس احمللي في القضاء حسن 
هاتف ابو ترجية، واخرين.

   واطلع��ت اللجن��ة على 
البي��ت  وعم��ل  مه��ام 

الثقاف��ي، ودوره ف��ي 
الطاقات  احتضان 

ت  ع��ا ا بد ال ا و
بي������ة  د ال ا

فية  لثقا ا و
م��ن 

والفنان��ن،  الش��عراء، 
والكتاب، واملواهب الشبابية، 
املالئم��ة  االج��واء  وتوفي��ر 

والنهوض  لالرتق��اء  لهم 
الثقافي  بالواقع 

في املدينة.

ف  البيت الثقافي في الصويرة ضيَّ
معرضا للفنون التشكيلية 

وجه��ت نقاب��ة الفنانن 
التش��كيلين ف��ي مصر، 
دعوة لعدد من التشكيلين 
العراقين، مببادرة من نقيب 
الفنانن املصرين حمدي ابو 

املعاطي.
ب��ال   (    وس��يفتتح مع��رض 
حدود(، عل��ى احدى اهم قاعات 
دار  التش��كيلية ف��ي  القاه��رة 
االوبرا،" القاعة املستديرة" ابتداء 
من يوم الس��بت املقبل املصادف 

2017/12/16، ولغاية ال� 26 منه.
   سيش��ارك ف��ي ه��ذا املع��رض 
ع��دد م��ن الفنانن التش��كيلين 
العراقي��ن الذي��ن وجه��ت اليه��م 

الدع��وة ومنهم علي النجار، وجالل 
علوان، واميان محم��ود، وعبد االمير 

اخلطيب، وزياد جسام.
   وفي كلمة لألس��تاذ ابو املعاطي 
بهذه املناسبة قال: يسعد النقابة 
التش��كيلين  للفنان��ن  العام��ة 
املصري��ن.. أن تس��تضيف معرضا 
جماعيا جملموع��ة مميزة من الفنانن 
العراقي��ن باملهج��ر، وداخ��ل البلد 
الشقيق العراق.. ليقدموا جتربتهم 
تلك  لتمثل  التش��كيلية،  الفني��ة 
التجربة حركة الوصل بن الفنانن 
الع��رب واملصري��ن، والت��ي بدأته��ا 
النقاب��ة باس��تضافة العدي��د من 
الفنان��ن الع��رب الذي��ن متثل لهم 

مصر بلدهم الثاني".

معرض ) بال حدود ( 
تشكيل بالوان عراقية

بغداد - حذام يوسف:
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