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الحبس سنتين ألمين بغداد

بعد مرور  4أيام من بدء العمليات العسكرية

ّ
القوات المشتركة تطهر مطيبيجة
وحاوي العظيم بالكامل وتقتل  25إرهابيًا

بغداد  -أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة،
أم��س الثالث��اء ،انته��اء عملي��ات
تطهير مطيبيجة وحاوي العظيم
غرب��ي محافظة ص�لاح الدين من
اجملاميع اإلرهابية ،مش��يرة إلى إن،
العمليات العسكرية أسفرت عن
قتل أكث��ر من  25إرهابي��ا وتدمير
العديد من معسكرات ومضافات
ومعامل التفخي��خ التابعة خلاليا
التنظيم".
وق��ال الناط��ق باس��م قي��ادة
العملي��ات املش��تركة العمي��د
الرك��ن يحيى رس��ول ف��ي حديث
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
إن" :عملي��ات تطهي��ر مطيبيجة
الواقع��ة بني ديالى وص�لاح الدين
انته��ت يوم أمس بعد اجناز القوات
األمنية كافة مهامها من تطهير
أراض��ي ق��رى مطيبيج��ة وحاوي
العظيم بالكامل من خاليا داعش
وأوكارها".
وأض��اف أن "داع��ش تع��رض ال��ى
ضرب��ة قوي��ة ف��ي العملي��ة التي
حقق��ت جميع األه��داف واخلطط
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املرس��ومة له��ا وأس��فرت ع��ن
قتل أكث��ر من  25إرهابي��ا وتدمير
العديد من معسكرات ومضافات
ومعامل التفخي��خ التابعة خلاليا
التنظيم".
وتابع أن "الفترة املقبلة ستشهد
تنفيذ إس��تراتيجية جديدة قائمة
عل��ى تثبي��ت نق��اط أمني��ة ف��ي
جميع الق��رى املترامية ملس��كها
بنحو محكم وكذلك إعادة جميع
النازحني إلى قراهم احملررة".
وفي سياق متصل كشف الناطق
باس��م القي��ادة بأن��ه" مت تدري��ب
العدي��د من أف��واج ق��وات احلدود
ملس��ك احلدود العراقية مع سوريا
وتأمينها من اجملاميع اإلرهابية".
وأوض��ح إن " ق��وات احلدود إضافة
لقطعات اجليش العراقي وبإسناد
قوات احلش��د الش��عبي ستكون
املاس��كة حلدود الب�لاد " ،ونوه إلى
ض��رورة " إكم��ال بقي��ة الق��وات
األمني��ة ملهامه��ا مبس��ك احلدود
بق��وة ملنع تس��لل اإلرهابيني خالل
الفترة القليلة املقبلة .
تتمة ص3

السابق ووكيله

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمة جنح النزاهة في
اس��تئناف الرصافة ،أمس الثالثاء،
حكم �ا ً باحلب��س س��نتني الم�ين
بغداد الس��ابق ووكيله خملالفتهما
واجباتهما الوظيفية .
وق��ال املتح��دث الرس��مي جملل��س
القضاء األعلى القاضي عبد الستار
بيرق��دار ،في بيان تلق��ت "الصباح
اجلديد" ،نسخة منه ،إن "محكمة
جنح الرصافة املتخصصة بقضايا
النزاه��ة أص��درت حكم��ا باحلبس
سنتني لكل من أمني بغداد السابق
صابر العيس��اوي ووكيله للشؤون
اإلداري��ة عب��د احلس�ين املرش��دي
لقيامهم��ا مبخالفتهما الواجبات

الوظيفية ".
وأضاف بيرقدار أن "املتهمني خالفا
ش��روط العقد املبرم مع الش��ركة
التركي��ة أفن��ان واملتضم��ن جتهيز
معملني لفرز ومعاجلة النفايات ".
وتابع بيرق��دار أن "احملكمة أصدرت
قراره��ا حضوري��ا وف��ق أح��كام
امل��ادة  331م��ن قان��ون العقوب��ات
العراقي".
وول��د صاب��ر نب��ات حاف��ظ دي��وان
العيس��اوي ف��ي  ،1968وش��غل
منص��ب امني بغداد منذ  2005إلى
 2012قبل ان يقدم فيها استقالته
الت��ي قبلها رئيس الوزراء الس��ابق
نوري املالكي.
تتمة ص3

تطهير الخط النفطي العراقي
التركي من العبوات الناسفة

القوات املشتركة تنهي تطهير مطيبيجة وحاوي العظيم بالكامل

متظاهرون يحرقون مبانٍ حكومية وحزبية
ويطالبون بتقديم المسؤولين للقضاء
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انطالق اجتماعات لجنة النقل والمنافذ
الحدودية والموانئ بين العراق والسعودية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الداخلي��ة ،ام��س
الثالث��اء ،إنه��اء اعم��ال تفكيك
وتنظي��ف اخلط النفطي العراقي
الترك��ي م��ن العبوات الناس��فة
واملواد املتفجرة.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان تلقت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه
"أنه��ى ابط��ال قس��م مكافحة
املتفجرات ملديرية شرطة الطاقة
أعماله��م بخص��وص تفكي��ك
وتنظي��ف اخلط النفطي العراقي
الترك��ي املمت��د م��ن محافظ��ة
كرك��وك ،م��رورا ً بناحي��ة الرياض
وقضاء بيجي وصوال ً الى محافظة
املوصل وال��ى تركي��ا ،والذي كان
مسيطرا عليه من قبل عصابات

داعش االرهابية".
واضاف��ت "اس��تمرت عملي��ات
التطهي��ر اكث��ر م��ن ش��هر،
متك��ن خالله��ا ابط��ال مكافحة
املتفجرات م��ن تنظيف اخلط من
كركوك ال��ى بيجي ،وال��ذي ميتد
ملس��افة  60كيلو مت��ر مربع ،ومت
تفكي��ك  860عبوة ناس��فة و45
عبوة ن��وع مس��طرة وتفجير 75
عبوة حتت السيطرة".
وغالبا ً ما يتعرض األنبوب الرئيس
الناق��ل للنف��ط م��ن احلق��ول
الشمالية إلى تركيا إلى عمليات
تفجي��ر وتخريب مس��تمرة ،فيما
تق��وم ف��رق الصيانة في ش��ركة
نفط الشمال بإصالحه.
تتمة ص3

تنسيق دولي لمالحقة األموال المه ّربة واألرصدة في الخارج

مجلس الوزراء :تراجع هدر المال العام بنحو كبير

بغداد  -وعد الشمري:
أكد مجلس ال��وزراء ،أمس الثالثاء،
جلوءه إلى مس��ارين ف��ي مكافحة
الفس��اد ،فيما أش��ار إل��ى تراجع
نس��ب هدر املال العام بنحو كبير
عم��ا كان عليه قبل ثالث��ة أعوام،
وأرجع ذلك إلى سلسلة االجراءات
الوقائية املتخذة ،وكذلك التنسيق
مع اجملتم��ع الدولي من خالل توفير
اخلبرات والدعم املطلوب.
وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب
االعالم��ي جملل��س ال��وزراء س��عد

احلديثي ف��ي تصريح إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "لدى احلكومة مسارين
للتعام��ل م��ع مل��ف مكافح��ة
الفس��اد ،وفي املسار االول قطعنا
اش��واطا ً كبيرة ،وذل��ك بتجفيف
منابع الفس��اد وقطع الطرق على
س��راق املال العام والس��عي للحد
م��ن نش��اطهم ،ولق��د تراجع��ت
نس��ب الفس��اد بنحو كبي��ر عما
كان��ت علي��ه الوض��ع قب��ل ثالثة
أعوام".
وأشار إلى أن "املسار االخر ،يتمثل

تعليق عضوية العراق في مبادرة

الشفافية الدولية بسبب كردستان
بغداد ـ الصباح الجديد:
اوضح األمني العام ملبادرة الشفافية
للصناع��ات االس��تخراجية ،ع�لاء
مح��ي الدي��ن ،ام��س الثالث��اء،
حقيق��ة الغ��اء عضوي��ة الع��راق
من مب��ادرة الش��فافية للصناعات
االستخراجية الدولية ،مؤكدا انه مت
تعليق العضوية حل�ين اصدار تقرير
والسبب اقليم كردستان.
وق��ال مح��ي الدي��ن ،ف��ي تصريح
صحف��ي" ،توج��د اج��راءات جديدة
تقريـر

تتبعها مبادرة الشفافية للصناعات
االس��تخراجية إلعادة تقييم الدول
االعضاء في املبادرة ملدة  3سنوات"،
مؤكد انهم "امتدحوا العراق كثيرا
واثن��وا عل��ى نش��ر التقاري��ر ودقة
املعلومات وما يخص االفصاح".
وب�ين ان "اص��ل املب��ادرة مبني على
افص��اح احلكوم��ة ع��ن املبال��غ
الت��ي تس��لمتها م��ن الش��ركات
االستخراجية العاملية.
تتمة ص3

بفتح ملف��ات الفس��اد ومالحقة
املتورط�ين به��ا ،واع��ادة االم��وال
امله ّربة أو التي جرى التصرف بها".
وبرغم تأكيد احلديثي أن "مكافحة
الفساد قرار س��يادي عراقي بحت
ال ميكن لطرف دول��ي فرضه علينا
أو أن ميل��ي رغبات��ه" ،لكنه افاد بأن
"الض��رورة تأتي لالفادة من اخلبرات
الدولي��ة الس��يما م��ن املنظمات
املعنية بامللف املالي ملا متتلكه من
ادوات وطاقات متكنه��ا من القيام
بواجبها على امت وجه".

ورأى املتح��دث الرس��مي جملل��س
ال��وزراء أن "املؤسس��ات العراقية
املعنية مبلف مكافحة الفس��اد ال
متتلك اخلب��رات الكافي��ة ملواجهة
حتديات بهذا احلجم والشمول".
ونب��ه إل��ى "وجود رس��ائل تطمني
من منظمات دولية بتوفير الدعم
للعراق في جهوده ملالحقة االموال
وتتبع ارصدة الفاسدين في البنوك
اخلارجية والكش��ف ع��ن عمليات
غسل االموال".
تتمة ص3

"االتحادية العليا" تنجز  147دعوى
دستورية خالل العام الحالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت احملكم��ة االحتادية العليا،
أمس الثالث��اء ،اجن��از  147دعوى
دستورية خالل العام احلالي ،فيما
دورت  20دعوى إلى العام املقبل،
مش��يرة ال��ى ان تل��ك الدعاوى
تتطلب دراسات وبحوث والتقاس
مبا لدى احملاكم االعتيادية.
وق��ال رئي��س احملكم��ة مدح��ت
احملم��ود خ�لال اجللس��ة االخيرة
للمحكم��ة للع��ام احلال��ي،

وتابعته��ا "الصب��اح اجلديد" ،إن
"ما ورد لهذه احملكمة وما د ّور من
دعاوى خالل العام احلالي هو 167
دعوى دستورية" ،مبينا أن " هذا
العدد إذا ما قيس بعدد الدعاوى
ال��واردة إلى احملاكم الدس��تورية
يعتبر كبيرا".
واش��ار احملم��ود إل��ى أن "ه��ذه
الدع��اوى ليس��ت بالس��هولة
قياسا بالدعاوى التي تنظرها".
تتمة ص3

ترامب يعلن استراتيجية جديدة
ويضع روسيا والصين في قائمة االعداء

وكاالت ـ الصباح الجديد:
وثيق��ة اس��تراتيجية جدي��دة
كش��ف عنه��ا الرئي��س دونال��د
ترامب بشأن االمن القومي تنص
على ان العالم يقف فى منافسة
اقتصادي��ة متواصل��ة ال متل��ك
فيها واش��نطن سوى القليل من
االش��ياء مثل تعزيز الدميقراطية
فى اخلارج وان دورها في املنافسة
س��يتركز فق��ط في الس��لطة
واملنافس��ة االقتصادي��ة واالم��ن
الداخلي.
فيما وصف العديد من مسؤولي
االدارة الوثيقة بج��رأة "الواقعية
املبدئي��ة" ف��ى "عال��م متنافس
على الدوام".
وف��ي اط��ار احل��رب الب��اردة تدعو
الوثيق��ة روس��يا والص�ين ال��ى
مراجعة التعامل مع القوى التي
تسعى الى تغيير الوضع الراهن،
والت��ي ترس��م ص��ورة صارخ��ة

الرئيس األميركي دونالد ترامب
للعالم ،وترف��ض التعاون لصالح
املنافس��ة ،فيم��ا ع��دت الوثيقة
روس��يا والص�ين من " األع��داء ً"
الذين ال ميكن التغاضي عنهم.
وقال��ت الوثيقة ان��ه يتعني على
الوالي��ات املتحدة "اع��ادة النظر

فى سياسات العقدين املاضيني -
السياسات القائمة على افتراض
ان املش��اركة م��ع منافس��يها
وادراجهم فى املؤسسات الدولية
والتجارة العاملية ستحولهم الى
جهات فاعل��ة حميدة وش��ركاء

جديري��ن بالثق��ة ف��ي معظ��م
األحي��ان وتعتبر ه��ذه الفرضية
جانب��ا م��ن ناحي��ة املصداقي��ة
القلقة من قبل الواليات املتحدة.
وعل��ى ضوء احل��رب الوقائية ،كان
املس��ؤولون غامض�ين ف��ي ال��رد
على سؤال بشأن كيفية معاجلة
الوثيقة ملفهوم احلرب االستباقية
في اماكن مثل كوريا الش��مالية
وايران ،وقال احد املس��ؤولني "اننا
ال نس��تخدم مصطلح االستباق،
ولكنن��ا س��ندافع ع��ن مصاحلنا
وقيمن��ا الوطنية عندم��ا يهددنا
العدو".
وف��ي اط��ار تعزي��ز الدميقراطية.
تنطلق االس��تراتيجية أيضا من
فكرة تعزي��ز الدميقراطي��ة ،التي
تع��د تقليدي��ا حج��ر الزاوية في
السياس��ة اخلارجي��ة للوالي��ات
املتحدة.
تتمة ص3
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

إطالق نار واشتباكات بين األمن ومحتجين كرد

متظاهرون يحرقون مبان حكومية وحزبية
ٍ
ويطالبون بتقديم المسؤولين للقضاء
المختلف والمتشابه

في التحالف االنتخابي !
الف العراقيون املش��هد االنتخابي منذ س��نوات
التغيير التي اعقبت  2003وتعرفوا على السلوك
والنه��ج ال��ذي مارس��ته التحالفات م��ن الكتل
واالحزاب في اربع جتارب انتخابية عامة مارس��وا
فيه��ا حقهم الش��رعي ال��ذي كفله الدس��تور
والقوان�ين املرعي��ة وم��ن خ�لال ه��ذه التج��ارب
واملمارس��ات ميك��ن الق��ول ان االح��زاب والكت��ل
السياسية تسببت في ش��يوع مظاهر االحباط
ووأد تطلع��ات ماليني العراقي�ين نحو قطف ثمار
االستحقاق االنتخابي واالفادة من احلق في احلريات
العامة التي تنادي به املمارسة الدميقراطية فحق
االنتخاب وحق تاس��يس االحزاب وح��ق التظاهر
واالعتص��ام وح��ق التعبير عن ال��راي وغيرها من
احلق��وق تعرض��ت في الع��راق الى سلس��لة من
االنتهاكات متثلت مبمارس��ات مش��وهة من قبل
بع��ض السياس��يني والقادة وتس��ببت في افراغ
مضامني هذه احلقوق من محتواها حيث شهدنا
على مدى اربعة عشر عاما تسطيحا للكثير من
املبادي الدميقراطية والتفافا على قواعد االنتخاب
واختالفا بني شكل وجوهر او مضمون مانص عليه
الدس��تور ومامت تسطيره من قوانني وبات املواطن
العراقي يش��كك بصدقية الكثير من الشعارات
والتصريح��ات التي تن��ادي بها اح��زاب وكتل مع
اقتراب اي موس��م انتخاب��ي واذا كانت احملاصصة
قد نالت كثيرا من محاسن العملية الدميقراطية
وتسببت في تش��ويه النظام الدميقراطي برمته
ف��ان االنتخابات املقبلة ستش��كل فرصة كبيرة
ملن ينادون باملش��اريع الوطنية من اجل ان تتحقق
تطلعات العراقيني ملغادرة حقبة مريضة وسوداء
متثل��ت بالرك��ون ال��ى الطائفي��ة في تش��كيل
التحالفات وتغذية النهج الطائفي للتأثير بالرأي
الع��ام والتلويح باخملاطر والتهدي��دات التي تقف
ورائها اح��زاب وكتل وجهات ودول تعتمد اجندات
قومية ودينية وقومية في تقييمها للمرش��حني
وف��ي تصميمه��ا خلارط��ة الطري��ق ف��ي االداء
السياسي داخل اجملال التش��ريعي والتنفيذي مما
تس��بب في اختراق النه��ج الدميقراطي وحتطيم
اية مكتس��بات تطلع اليها العراقيون وغابت في
الع��راق املظاهر الصحية الت��ي ميكن ان نراها في
الدول الدميقراطية احلقة..
اخملتلف في االنتخابات املقبلة هو حتقق مش��اريع
واه��داف من ين��ادون بالكت��ل العاب��رة للطوائف
واملتش��ابه ه��و اختيار الوج��وه نفس��ها وتكرار
االساليب نفس��ها في ادارة العملية السياسية
مبفاصلها املتعددة.

السليمانية  -عباس كاريزي:
أخ��ذت التظاه��رات الش��عبية التي
ش��هدتها العدي��د م��ن محافظ��ات
وم��دن اإلقلي��م للي��وم الثان��ي عل��ى
التوال��ي ،طابع �ا ً أكث��ر ح��دة ،بعد أن
ق��ام املتظاهرون باقتح��ام العديد من
املق��ار احلكومية واحلزبي��ة في مدينة
كوية وكفري وحلبجة ،وقاموا بإحراق
بعضه��ا بعد ان قام��وا بإن��زال أعالم
األحزاب عنها.
فمنذ الس��اعات األول��ى لصباح امس
ش��هدت مدن الس��ليمانية وحلبجة
وكوي��ة وكف��ري وراني��ة وجمجم��ال
تظاه��رات وجتمع��ات ش��عبية ،ردد
املتظاه��رون خاللها ش��عارات (ارحلوا
وكف��ى فس��ادا ً فلتس��قط حكوم��ة
اإلقليم) ،بينما احرق ش��باب تظاهروا
في قض��اء كوية مبن��ى قائممقامية
القض��اء ومق��ر احل��زب الدميقراط��ي
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وق��ال اح��د املتظاهري��ن ام��ام مبنى
قائممقامية كوية ان حكومة االقليم
متتاز باربع صفات وهي الفساد واخليانة
والتواطؤ والعمالة وطالب املتظاهرون
املس��ؤولني احلكومي�ين ف��ي القضاء
لتق��دمي اس��تقالتهم واالنضمام الى
صف��وف الش��عب ،قائل�ين ل��م يب��ق
شيء اسمه حكومة االقليم عليهم
جميعا ً ان يرحلوا.
وأظهرت الصور التي نش��رتها وسائل
اعالم مختلفة العشرات من الشباب
فوق مبنى قائممقامية كوية مرددين
ش��عارات تن��دد باالح��زاب واحلكومة،
ليقوم��وا بعد ذلك باحراق املبنى وعدد
من املركبات التي كان��ت مركونة في
مرآبه.
رانية ش��هدت هي أيض��ا جتمعا ملئات
املتظاهرين م��ن املعلمني واملتقاعدين
والش��باب ،وق��ال املعل��م املتقاع��د
اس��ماعيل محم��د انا اح��د املعلمني
املتقاعدي��ن وكان ل��دي  45عام �ا ً من
اخلدمة في س��لك التربي��ة والتعليم،
ولدي سؤال واحد أوجهه الى حكومة
االقلي��م «اال تش��عرون باخلجل واحلرج
وانتم ترون كل ه��ذه االصوات تتعالى
مطالب��ة برحيلك��م ،اذا مت��ى تقررون
الرحيل والتخلي عن السلطة».
وذك��رت مص��ادر مطلع��ة للصب��اح
اجلديد ان نشطاء في تيار اجليل اجلديد

منذ الساعات األولى
لصباح امس شهدت مدن
السليمانية وحلبجة وكوية
وكفري ورانية وجمجمال
تظاهرات وتجمعات
شعبية ،ردد المتظاهرون
خاللها شعارات (ارحلوا
وكفى فساداً فلتسقط
حكومة اإلقليم) ،بينما
احرق شباب تظاهروا
في قضاء كوية مبنى
قائممقامية القضاء
ومقر الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة
مسعود بارزاني

متظاهرون يحرقون مقر حلزب بارزاني في السليمانية
تقدموا جموع املتظاهرين في العديد
من م��دن االقلي��م ،بعد ان انس��حب
منها نش��طاء حركة التغيير وقيادات
في قائمة نحو الدميقراطية والعدالة
التي يترأسها برهم صالح.
وكان رئيس تيار اجليل اجلديد شاسوار
عب��د الواحد الذي يغي��ب عن االقليم
في زيارة الى بعض الدول األوروبية ،قد
وجه كلم��ة عبر قن��اة ان ار تي طالب
فيها الشباب باالستمرار في التظاهر
وعدم التخلي عن مطالبهم ،مش��يرا
الى ان املطالب يج��ب ان تتلخص في
رحيل الس��لطة احلالية التي وصفها
بالفاس��دة وتخلي احلزبني الرئيس�ين
الدميقراط��ي الكردس��تاني واالحت��اد
الوطني عن الس��لطة والهيمنة على
مؤسسات احلكم.
ه��ذا وتوقف��ت احلرك��ة واغلقت احملال
ف��ي س��وق الس��راي وس��ط مدين��ة
الس��ليمانية جراء جتم��ع املتظاهرين
والتصدي لهم ومحاولة تفريقهم من
قبل قوات الشرطة وعناصر مكافحة

الشغب.
وانقطع��ت الطاق��ة الكهربائي��ة
ومياه اإلس��الة عن بع��ض األحياء في
محافظة السليمانية ،نتيجة لتوقف
الدوام الرسمي في محطة جمجمال
الغازي��ة التي ت��زود املدين��ة بالطاقة
الكهربائية.
محافظ الس��ليمانية هف��ال ابو بكر
ال��ذي تس��لم مه��ام عمل��ه مؤخ��را
وهو اح��د القيادات الب��ارزة في حركة
التغيي��ر ،دع��ا م��ن جانبه ف��ي كلمة
وجهها ال��ى املواطنني في املدينة ،الى
االبتعاد عن العنف والش��غب والتزام
اله��دوء والس��لمية ف��ي التعبير عن
آرائه��م ،مؤك��دا ان��ه يدع��م مطالب
املتظاهرين ،إال انه لن يسمح بتخريب
مؤسسات املدينة.
وف��ي مدينة كفري اطل��ق حراس مقر
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني النار
فوق رؤوس املتظاهرين ،الذين هاجموا
مقار جلميع األحزاب والقوى السياسية
وانزل��وا اإلعالم عنه��ا ،ليقوموا الحقا

التحالف الدولي يمنح العراق

محافظة بغداد تناشد المالية لإلسراع بإطالق الدرجات الوظيفية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ناش��د محاف��ظ بغ��داد عط��وان
العطواني ،امس االثنني ،وزارة املالية
ض��رورة اإلس��راع باملوافق��ة عل��ى
الدرجات الوظيفية للتربية والصحة
والدوائر االخرى التابعة حلكومته.
وذك��ر بي��ان للمحافظ��ة تلقت��ه
«الصب��اح اجلدي��د» ،ان العطوان��ي
«وصف تاخ��ر إطالق ه��ذه الدرجات
بانه سيؤثر سلبا على العمل االداري
حلكومت��ه كونها تعان��ي من نقص
كبير في الكوادر الوظيفية».

وأض��اف ،ان «العاصم��ة بغ��داد لها
خصوصي��ة تختلف ع��ن احملافظات
االخرى ألنه��ا ذات كثافة س��كانية
كبيرة وان حرمانها من فرص التعيني
س��يزيد حج��م البطال��ة املقنعة،
فض�لا ع��ن ان هنال��ك ع��دد كبي��ر
م��ن احملاضرين ق��د خدم��وا مدارس
العاصم��ة يحتاجون ال��ى تثبيتهم
تكرمي��ا جلهودهم في دع��م القطاع
التربوي».
يذك��ر ان احملاف��ظ س��بق ان وع��د
منتص��ف ش��هر تش��رين الثان��ي

املاض��ي اخلريجني بإط�لاق الدرجات
الوظيفية  ،بعد ان اكملت حكومته
جميع اإلج��راءات اإلدارية اال ان تاخر
موافقات ص��رف اخلصيصات املالية
لها من قبل وزارة املالية أدى الى عدم
املباشرة فيها في الوقت احملدد.
وكش��فت اللجنة املالي��ة النيابية،
في وق��ت س��ابق ،تفاصي��ل موازنة
 ،2018م��ن حي��ث نس��بة الدرجات
الوظيفية ومنحة الطلبة اخملصصة
ضمن املوازنة.
وق��ال عضو اللجنة النائب ،حس��ام

العقاب��ي ،ف��ي تصري��ح صحفي ان
“الدرج��ات الوظيفي��ة ف��ي موازن��ة
الع��ام املقبل س��تخصص ،لوزارات
الداخلية والدفاع والصحة”.
وأض��اف ان “ال��وزارات األخ��رى ،ل��ن
تش��هد درج��ات وظيفي��ة جدي��دة،
حيث ستكون الدرجات ضمن احلذف
واالستحداث”.
وب�ين ان “رواتب املوظفني تس��تهلك
 60%م��ن املوازن��ة ،االمر ال��ذي يدفع
الدول��ة الى ع��دم تخصيص درجات
وظيفية جديدة”.

بإحراق مق��ر اجلبهة التركمانية ومقر
احلزب الدميقراطي.
مصادر في املستش��فى العام مبدينة
الس��ليمانية ذكرت للصب��اح اجلديد،
أن عش��رة مواطنني أحيلوا الى العالج
ج��راء إصاب��ات وج��روح أصيب��وا بها
اث��ر االش��تباكات واملواجه��ات الت��ي
شهدتها السليمانية ،بني املتظاهرين
وأفراد األجه��زة األمني��ة صباح امس
الثالثاء.
وعلى صعيد ذي صلة قامت مجموعة
من الشباب الكرد املقيمني في املانيا
باعتراض موكب رئيس حكومة االقليم
نيجرفان بارزان��ي ونائبه قباد طالباني،
ف��ي اثناء توجهه ال��ى مبنى احلكومة
االملانية ف��ي برلني ،اول ام��س االثنني،
رافعني شعارات تندد بالفساد وسرقة
ث��روات ش��عب كردس��تان ،مطالب�ين
برحيل ه��ذه احلكومة وإنه��اء هيمنة
األحزاب على مؤسسات االقليم.
وفي مس��عى من��ه لتحوي��ل اهتمام
الش��ارع الك��ردي والرأي الع��ام وإبعاد

انظ��ار املواطن�ين ع��ن التظاه��رات
الشعبية ،اعلن مسرور بارزاني النجل
األكب��ر لرئي��س احل��زب الدميقراط��ي
مس��عود بارزاني ،رئي��س مجلس امن
اقلي��م كردس��تان ان ق��وات اجلي��ش
العراقي مهيأة ملهاجمة بعض املناطق
واستردادها من قوات البيشمركة.
وق��ال مجلس ام��ن االقليم ف��ي بيان
ان احلكوم��ة العراقي��ة اس��تجمعت
قواته��ا بالقرب من مخم��ور للهجوم
على مناط��ق الكوير وديبكة والطريق
الرئيس الواص��ل بني املوصل وكركوك
وفقا ملعلومات استخبارية.
وطالب مجلس امن االقليم احلكومة
العراقي��ة بايق��اف تق��دم قواته��ا
املدعومة باحلش��د الش��عبي ،مطالبا ً
اجملتمع الدولي بالضغط على احلكومة
العراقية ملن��ع تقدم قواتها وحتركاتها
العسكرية.
وكانت حكومة اقليم كردستان التي
يغي��ب رئيس��ها ونائبه ع��ن االقليم
برغم ارتفاع حدة التظاهرات وسقوط

�دت في
ضحاي��ا ب�ين املدني�ين ،قد ع� ّ
بي��ان له��ا ان التظاه��ر حق مش��روع
للمواطن�ين ،اال انها قال��ت في البيان
انها تنظر بقلق إلى بعض املمارسات
التي شابتها بعيدا عن القيم املدنية
وال��ى العنف الذي اس��تعمل في عدد
من مدن وبلدات كردس��تان ،وباألخص
الت��ي حدث��ت ضمن ح��دود محافظة
السليمانية والتي استهدفت عددا من
الدوائر احلكومية واملقرات احلزبية وأدت
الى اصابة عدد من االش��خاص واحلاق
االضرار بامالك واموال املواطنني.
واكدت حكومة االقليم في بيانها انها
ال تقبل قطعا ً بان تخرج التظاهرات عن
اط��ار املطالبة باحلقوق ضمن القانون،
مشيرة الى ان اس��تغالل هذه احلقوق
واملطال��ب ملمارس��ة العن��ف واحل��اق
االضرار بأمالك واموال املواطنني وإثارة
املش��كالت وتخريب األمن واالستقرار،
مخطط يستهدف الكيان السياسي
والدس��توري لإلقليم ال يعود بالفائدة
على احد ،سوى أعداء كردستان.

مركبات لحماية حدوده الدولية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الدف��اع ،أم��س
الثالثاء ،أن التحالف الدولي منح
الع��راق مركب��ات ن��وع «تويوت��ا»
الس��تخدامها في حماية احلدود
العراقية الدولية.
وج��اء ف��ي بي��ان ل��وزارة الدفاع،
اطلعت علي��ه «الصباح اجلديد»،
«اس��تمرارا ً للدعم ال��ذي تقدمه

ق��وات التحالف الدول��ي للقوات
العراقي��ة ،فيما يخ��ص موضوع
حماية احل��دود العراقية الدولية،
م��ن خالل توفي��ر التدري��ب الالزم
واملع��دات الضرورية ،فقد منحت
ق��وات التحالف وضم��ن منهاج
التس��ليح والتدري��ب ع��ددا م��ن
مركب��ات نوع تويوتا (الن��د كروزر)
إلى الفرقة اخلامسة عشرة».

وأضاف البي��ان ،أن «هذه املركبات
ستس��اعد الق��وات األمني��ة في
النق��ل ودوري��ات تأم�ين احل��دود،
وتتميز هذه املركبات بكونها ذات
وتعد هذه الدفعة
تقني��ات عالية
ّ
ه��ي الوجب��ة األولى م��ن دفعات
الحقة».
وكش��ف التحالف الدولي بقيادة
الوالي��ات املتح��دة األميركية في

وق��ت س��ابق ع��ن حج��م دعمه
للق��وات االمني��ة العراقي��ة
والبيشمركة ،بعد احداث العاشر
م��ن حزي��ران وخوضه��م معارك
ضد داعش ،فق��د بلغت تكاليف
التدري��ب  1ملي��ار و 600ملي��ون
دوالر فيم��ا وصل��ت املس��اعدات
العس��كرية ال��ى ملياري��ن و600
مليون دوالر.

تقـرير

النواب الكرد تحت رحمة أحزابهم ويتابعون األحداث عن ُبعد
معاذ فرحان*
متر العالقات بني كردس��تان وبغداد منذ
ثالثة أعوام بأس��وأ مستوياتها في حني
يقتص��ر دور الن��واب في أربي��ل وبغداد
عل��ى متابعة االحداث من بعيد إذ ليس
بإمكانهم القيام بشيء.
وم��ن املفت��رض أن يكون البرمل��ان أعلى
سلطة تشريعية ورقابية في كردستان
والعراق أيضاً ،لكن يبدو ان النواب الكرد
ال ح��ول لهم وال قوة وه��م ينتظرون ما
تقوله أحزابه��م ليتخذوا مواقفهم ،إذ
انقس��م النواب الكرد بس��بب خالفات
أحزابه��م وظه��روا متش��رذمني م��ع
اس��تمرار عدم التوافق السياسي ونادرا
م��ا اتفق��وا في موق��ف م��ا وكان لهم
صوت موحد.
فعندما قطعت بغ��داد موازنة اإلقليم
ع��ام  2014كان املواطنون ينتظرون من
ممثليه��م ف��ي بغ��داد حس��م املوضوع
ف��ي مصلح��ة مواطن��ي كردس��تان
ولك��ن انعدام صالحية اتخ��اذ القرارات
ل��دى الن��واب أدى ال��ى ت��رك القضي��ة
للسياسيني وبقيت دون حل.
وف��ي مش��كالت النف��ط والغ��از
والبيش��مركة قامت وف��ود من اإلقليم
بالعدي��د م��ن الزيارات الى بغ��داد ،وفي
ذلك أيض��ا ً كان النواب يعلم��ون بزيارة
الوفود عب��ر القنوات التلفزيونية فقط،
ام��ا في موضوع االس��تفتاء الذي اتخذ
قرار إجرائه خارج برملان كردس��تان فلم
يكن للن��واب علم بالوف��ود التي كانت

تزور بغداد إلقناع املس��ؤولني العراقيني
حول األمر.
وخصص��ت احلكومة العراقية نس��بة
 12%للك��رد من ميزاني��ة عام  2018في
حني كانت النس��بة س��ابقة  ،17%ومع
أن الن��واب الكرد احتج��وا على ذلك ،اال
انه ل��م تتم إعادة مش��روع القانون من
قبل البرملان الى مجلس الوزراء العراقي
حتى دخلت احلكومة ومسؤولي اإلقليم
على اخلط.
متثل هذه احلاالت أمثلة ش��اخصة على
عدم قدرة الن��واب الكرد في بغداد على
وضع حجر على حجر بل السياس��يون
فقط هم من بإمكانهم خلق املشكالت
ومعاجلتها بأنفسهم.
ويعزو زانا روس��تايي النائب في مجلس
النواب العراقي عدم فعالية النواب الى
حكومة االقليم لعدم محاولتها اإلفادة
من إمكانيات النواب والتنسيق معهم،
وحتدث روستايي عن احملاوالت التي سعوا
م��ن خاللها ال��ى لقاء مس��عود بارزاني
عندما كان رئيس��ا لإلقلي��م ،اال انه لم
يكن على استعداد لالجتماع ملرة واحدة
مع النواب خالل هذه الدورة.
وق��ال لـ”نق��اش” :ان “ العدي��د م��ن
الوف��ود حضرت الى بغ��داد ولكنها لم
تك��ن مس��تعدة إلش��راك الن��واب في
االجتماع��ات ،وكانت حكوم��ة اإلقليم
جتتم��ع م��ع رؤس��اء الكت��ل اال ان هذه
االجتماع��ات أيض��ا ً مت تأجيله��ا بحجة
إغ�لاق برمل��ان كردس��تان وبالتال��ي لم
يتمك��ن الن��واب الكرد م��ن االضطالع
بدور في معاجلة املش��كالت بني االقليم

النواب الكرد
واملرك��ز وق��د مت تهميش��هم م��ن قبل
أربيل”.
وعندم��ا كان��ت العالقات ب�ين اإلقليم
واملركز تش��هد مزيدا م��ن التدهور كان
الن��واب الكرد يلج��أون ال��ى املقاطعة
ولكنه��م كان��وا يعودون الى جلس��ات
البرمل��ان بع��د تهدئ��ة التوت��رات ب�ين
مس��ؤولي اربيل وبغ��داد دون جدوى من
مقاطعتهم.

بع��ض الن��واب كان له��م ظه��ور اقل
وحديث ع��ن االحداث خالل امل��دة التي
م��رت كردس��تان فيه��ا بالعدي��د م��ن
األزمات كما وجهت لبعضهم انتقادات
بس��بب تس��جيلهم حضورا ً اقل فيما
اته��م بعضهم بع��دم إجادتهم اللغة
العربية.
وق��ال نوزاد رس��ول النائ��ب الكردي في
مجل��س الن��واب العراق��ي لـ”نق��اش”:

“كان��ت العالقات بني أربيل وبغداد خالل
السنوات الثالث املاضية في شد وجذب
مستمر وفي وضع سيئ ،لذلك لم يكن
للنواب ظهور في أحيان كثيرة”.
ويرى رسول ان خطوات الكرد كانت في
املاضي تتجه نحو االنفصال عن العراق
ما خلق انعداما للثقة لدى املس��ؤولني
العراقيني وقد انعكس��ت ه��ذه احلالة
س��لبا على مواطني وموظف��ي اقليم

كردستان.
وإذا كان س��وء العالق��ات ب�ين اإلقليم
واملركز قد قلل م��ن فاعلية النواب ،فان
ح��ال الن��واب ف��ي برملان كردس��تان لم
تك��ن أفضل حيث أغلق��ت أبواب برملان
كردس��تان مل��دة عام�ين وكان الن��واب
ينتظ��رون خ�لال تل��ك امل��دة موافق��ة
املس��ؤولني احلزبيني للعودة الى مزاولة
أعمالهم ،وبعد تفعيل برملان كردستان
في اخلامس عش��ر من أيلول (سبتمبر)
املاضي تعهد النواب بان يكون حتس�ين
الوض��ع املعيش��ي للمواطن�ين والغاء
نظام توفير الرواتب أول نش��اطاتهم اال
انهم لم يتمكنوا من القيام بشيء.
كم��ا فش��لوا فيم��ا يتعل��ق مبوض��وع
الرواتب ومساءلة الوزراء ومراقبة أعمال
احلكوم��ة ،أما ف��ي ما يخ��ص موضوع
االس��تفتاء الذي تس��بب في خس��ارة
الك��رد للمناطق التي كانوا يحكمونها
بع��د ع��ام  2003فل��م يتم استش��ارة
النواب كما لم يكن للبرملان دور فيه.
وفي األوض��اع التي متخضت عن أحداث
الس��ادس عش��ر م��ن تش��رين األول
(اكتوبر) لم مين��ح النواب إال القليل من
األدوار ،اما اآلن وق��د بدأت جولة جديدة
م��ن املفاوض��ات واحل��وار ب�ين احلكومة
واألطراف السياسية للخروج من األزمة
فان أصوات النواب ال تسمع.
فرحان جوهر النائب في برملان كردستان
قال لـ”نق��اش” :ان “لم يس��تطع برملان
كردس��تان حت��ى اآلن أن ي��ؤدي دوره
الطبيعي كما لم يتمكن من أن يصبح
مؤسس��ة للبت في القرارات املصيرية

وذلك بسبب التدخالت احلزبية”.
لك��ن عب��د الرحم��ن علي مق��رر كتلة
التغيي��ر ف��ي برمل��ان كردس��تان يدافع
ع��ن النواب ،مش��ددا على أنه��م أرادوا
أن يحول��وا الدورة الرابع��ة للبرملان إلى
محكمة حملاكم��ة الذين أه��دروا ثروات
الشعب إال أنهم منعوا من ذلك.
وق��ال لـ”نق��اش”“ :ف��ي بل��د تس��يطر
احلكوم��ة في��ه على البرملان وتس��يطر
االحزاب على كليهم��ا ال ينتظر أبدا أن
يسود القانون ويحدث تداول للسلطة،
ول��م نتمكن من أن نكون في مس��توى
مطالب الشعب بسبب إغالق البرملان”.
ورمبا يعود جزء من اس��باب عجز النواب
ال��ى قلة خبرتهم في العم��ل البرملاني
م��ا دف��ع الكات��ب واملراقب السياس��ي
جرجي��س كولي��زادة ال��ى وصفه��م
بـ”مراهقني سياسيني”.
كوليزادة قال لـ”نق��اش” :ان “ دور هؤالء
النواب حت��ول الى التمثيل ،إنهم يريدون
إظهار أنفسهم على الشاشات وكثيرا
ما يلعبون دور مذيع��ي تلفزيون ،ال ادوار
سياس��ية” .كم��ا اتهم األح��زاب بأنها
“ال تض��ع معايي��ر الختيار األش��خاص
وان أكثر م��ا يعلب دوره هو احملس��وبية
واملنسوبية”.
وأضاف“ :لقد أصبح نهجا لدى األحزاب
في ان الش��خص الذي ال يجد مكانا له
في احلكومة س��يجدون ل��ه مكانا في
البرمل��ان ما يؤدي إلى ع��دم التزام هؤالء
النواب بأية معايير”.
*عن موقع “نقاش”
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طوت صفحة من تدهور العالقات الثنائية منذ عام 1990

انطالق اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية
والموانئ بين العراق والسعودية
متابعة الصباح الجديد:
انطلق��ت اجتماع��ات جلن��ة النقل
واملناف��ذ احلدودي��ة واملوان��ئ احدى
اللج��ان التنس��يقية العراقي��ة
– الس��عودية الس��تعراض ال��روئ
واألف��كار الت��ي م��ن ش��أنها بي��ان
صورة واقعية مل��ا هو مطلوب توفره
الس��تكمال إج��راءات فت��ح آف��اق
التواصل والتعاون بشتى اجملاالت بني
البلدين الشقيقني .
وت��رأس اللجن��ة الت��ي ته��دف الى
حتقي��ق عالق��ات مثالية م��ع جميع
دول العال��م وف��ي مقدمته��ا دول
اجل��وار" ،وزير النقل كاظ��م فنجان
احلمامي بحضور مدير عام س��كك
احلدي��د العراق ومدير عام الش��ركة
العام��ة للنقل الب��ري ومعاون مدير
عام املوان��ئ العراقي��ة ومدير هيئة
املنافذ احلدودية ووكيل وزارة االعمار
واالس��كان والبلدي��ات واالش��غال
العامة
واوض��ح وزير النق��ل احلمامي خالل
شروحات مفصلة اهم ادوار العمل
واملتطلبات االساس��ية فيما يخص
عم��ل املوان��ئ العراقية والس��كك
احلدي��د والنق��ل البري عب��ر املنافذ
احلدودي��ة م��ع اململك��ة العربي��ة
الس��عودية والت��ي س��تمثل حلقة
تواص��ل ف��ي ش��تى اجمل��االت والتي
س��تلقي بالفائ��دة االقتصادي��ة
ل��كال اجلانبني بع��د ان تعهد اجلانب
الس��عودي بتحم��ل تكالي��ف تلك
املش��اريع الت��ي تس��اعد ف��ي زيادة
التواصل بني البلدين الشقيقني.
وكان الع��راق قد أعلن على لس��ان
وزي��ر التخطيط س��لمان اجلميلي،
تشكيل  8جلان مع السعودية إلجناز
جميع ملف��ات مجلس التنس��يق
العراق��ي الس��عودي ،معرب��ا ع��ن
اهتمام رئيس ال��وزراء حيدر العبادي
اخلاص بعمل اجمللس في ظل اهتمام
الرياض بالعالقة مع بغداد.
وقال اجلميلي ف��ي بيان له صدر عن
مكتبه في حينه إنه جرى "تشكيل

استعرضت اللجنة
أهم أدوار العمل
والمتطلبات األساسية
فيما يخص عمل
الموانئ العراقية
والسكك الحديد
والنقل البري عبر
المنافذ الحدودية
مع المملكة العربية
السعودية

بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف نقيب االطباء في بغداد ،جواد املوسوي،
ام��س الثالثاء ،عن تخصيص مبل��غ مليون دينار
لكل طفل من مرضى السرطان في العاصمة.
وقال املوس��وي ف��ي تصريح صحف��ي إن "نقابة
اطب��اء بغداد دع��ت جميع االطف��ال من مرضى
السرطان في العاصمة للتوجه إلى مقر النقابة
الس��بت املقبل ملنحهم ملي��ون دينار" ،مبينا ان
"النقاب��ة قام��ت بحملة جلم��ع التبرع��ات من
االطباء واملواطنني ملرضى السرطان نتيجة ازمة
مرضى السرطان في البصرة".
وأضاف أن "النقابة جمعت مبلغ  100مليون دينار
خالل اسبوعني من احلملة" ،موضحا ان "النقابة
تبرعت بـ 50مليون دينار الى مستشفى الطفل
املركزي في االسكان لوجود مرضى السرطان".

الرسوم الكمركية في
استيراد للسيارات

امللف��ات االقتصادية والسياس��ية
واألمني��ة واالس��تثمارية والثقافية
للنه��وض بواق��ع العالق��ات ب�ين
البلدين" ،موضحا أن اجمللس بجانبه
العراق��ي يتك��ون م��ن الرئيس وهو
وزير التج��ارة ،و 13عضوا من الوزراء
وال��وكالء وممثلي ال��وزارات واجلهات
غير املرتبط��ة ب��وزارة"  ،مضيفا أن
"اللجان ّ
املش ّ
��كلة هي :جلنة النقل
واملنافذ واملوانئ ،برئاسة وزير النقل،
واللجن��ة االقتصادي��ة والتجاري��ة
واالس��تثمارية ،برئاس��ة وزي��ر
التجارة ،وجلن��ة الطاقة والصناعات
التحويلية برئاس��ة وزي��ر الصناعة
واملعادن ،واللجنة املالية واملصرفية،
برئاس��ة محاف��ظ البن��ك املركزي
العراق��ي ،واللجن��ة السياس��ية
واألمنية والعس��كرية ،برئاسة وزير

اخلارجية ،وجلنة التعليم والش��باب
والرياض��ة ،برئاس��ة وزي��ر التعليم
العالي والبحث العلم��ي ،واللجنة
الثقافي��ة واإلعالمية برئاس��ة وزير
الثقافة ،واللجنة الزراعية برئاس��ة
س��مي األمني
وزي��ر الزراع��ة ،فيم��ا ُ
العام جملل��س الوزراء منس��قا عاما
للمجل��س ،وممثل�ين ع��ن جمي��ع
القطاعات".
وعقد مجلس التنس��يق عن اجلانب
العراق��ي اجتماع��ه األول ،الي��وم
األربعاء ،برئاس��ة اجلميلي ،وحضور
األمني العام جمللس ال��وزراء الدكتور
مه��دي الع�لاق ،وع��دد من ال��وزراء
م��ن بينهم وزي��ر التعلي��م العالي
والبح��ث العلم��ي الدكت��ور عب��د
الرزاق العيس��ى ،ووزير النقل كاظم
فنج��ان احلمامي ،ومحاف��ظ البنك

املرك��زي العراق��ي الدكت��ور عل��ي
الع�لاق ،ووكالء ع��دد من ال��وزارات،
واجله��ات غي��ر املرتبطة ب��وزارة ،من
بينها التخطيط واملالية واخلارجية
والصناعة والكهرباء ،وهيئة اإلعالم
واالتص��االت وهيئة احل��ج والعمرة،
وممثل��ي عدد م��ن األجه��زة األمنية،
ورئيس هيئة املنافذ احلدودية.
ولفت اجلميل��ي إلى أن "العراق قدم
رؤيته ف��ي إطاره��ا الع��ام للجانب
الس��عودي بش��أن آلي��ات تطوي��ر
العالق��ات الثنائي��ة ب�ين البلدي��ن،
داعي��ا جميع اللجان إلى تقدمي أوراق
عملها بش��أن امللفات املرتبطة بها
خالل أس��بوع من تاريخ انعقاد هذا
االجتماع اليوم" ،مشددا "ستتواصل
اجتماعات اجمللس واللجان املرتبطة
خالل األي��ام القليل��ة املقبلة إلجناز

جميع امللفات".
يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر
العبادي وخ�لال زيارت��ه االخيرة الى
اململك��ة العربي��ة الس��عودية وقع
على اللجنة التنس��يقية العراقية
والس��عودية والتي حت��وي عدة جلان
عمل ،حيث يترأس وزير النقل كاظم
فنجان احلمامي جلنة النقل واملنافذ
احلدودية واملوانئ والذي سيوقع على
بن��ود اللجنة مع اجلانب الس��عودي
في االي��ام املقبل��ة  ،وبهذات تكون
الرياض وبغداد قد طوت صفحة من
تده��ور العالقات الثنائي��ة منذ عام
 1990إبان "غزو الكويت"،
يذك��ر ان طائرة س��عودية كانت قد
هبط��ت ف��ي بغداد في  18تش��رين
األول /أكتوب��ر املاض��ي للمرة األولى
منذ  27عاما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خاطبت رئاس��ة مجلس القضاء األعلى رئاس��ة
ال��وزراء إلعفاء القض��اة من الضريبة والرس��وم
الكمركي��ة ف��ي حال��ة اس��تيرادهم س��يارة
شخصية.
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء األعلى
القاضي عبد الس��تار بيرقدار في بيان له تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،إن "رئيس مجلس
القضاء األعلى القاضي فائق زيدان خاطب رئاسة
الوزراء بشأن إعفاء السادة القضاة من الضريبة
والرسوم الكمركية في حالة استيرادهم سيارة
شخصية وملرة واحدة فقط".
وأض��اف ،أن "اخلط��وة تأتي تقديرا لل��دور الكبير
الذي يقوم به السادة القضاة في تطبيق القانون
وترسيخ قيم ومبادئ العدالة في جميع محاكم
العراق إليصال احلقوق إلى أصحابها".
وأف��اد بيرق��دار بأن "رئاس��ة اجمللس أك��دت على
املوضوع حلاجة القضاة لس��يارات شخصية من
أجل التمكن م��ن التنقل ألداء أعمالهم وس��د
حاجاتهم الشخصية السيما أن عددهم حاليا
قاض".
ال يتجاوز (ٍ )1700

المباشرة بتنفيذ

المراحل العملية إلنجاز
الحكومة اإللكترونية

تتمات ص1
القوّات املشتركة تطهر
مطيبيجة وحاوي العظيم
بالكامل وتقتل  25إرهابياً
م��ن جانبه��ا أعلنت قوات احلش��د
الش��عبي ،أم��س الثالثاء ،إفش��ال
محاول��ة جملرم��ي داع��ش اإلرهابي
لنصب ب��رج اتصاالت عل��ى احلدود
وقتل خمسة من عناصره.
وجاء في بيان له��ا تلقت ‘‘الصباح
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه إن " :اللواء
األول في احلش��د قتل خمس��ة من
عناص��ر داع��ش بع��د محاولتهم
التس��لل عب��ر احل��دود العراقي��ة
الس��ورية لنص��ب ب��رج اتصاالت،
وأفش��لت محاولة تل��ك العناصر
وتدمير البرج بالكامل".
من جهتها أعلن��ت قيادة عمليات
سامراء  ،عن حرق مضافة لإلرهابيني
والعثور على مقبرة لعناصر داعش
اإلرهابي في منطقة امليتة وعجلة
نوع كيا بنك��و مفخخة في طريق
تق��دم القطعات العس��كرية متت
معاجلتها م��ن قبل أبط��ال طيران
اجليش".
وكان��ت العملي��ات املش��تركة قد
ب��دأت عملياته��ا العس��كرية يوم
األحد املاضي في ناحية مطيبيجة
التي تعد منطق��ة زراعية معقدة
وحتوي بعض اخلاليا النائمة واألنفاق
السرية لتنظيم داعش اإلرهابي ،و
تبعد مطيبيجة  50كيلو متر عن
مركز مدينة سامراء ومتتد مبحاذاة
محافظة ديالى".

مصاب بالسرطان في

طلب بإعفاء القضاة من

جانب من االجتماعات
 8جلان متخصص��ة في كال البلدين
(الس��عودية والع��راق) حت��ت خيمة
اجمللس التنس��يقي تتولى كل جلنة
من ه��ذه اللجان إجناز املهام املوكلة
إليها" ،متابعا أن "رئيس الوزراء يولي
عمل هذا اجملل��س اهتماما خاصا ملا
ميثل��ه م��ن أهمية في ظ��ل اهتمام
األش��قاء الس��عوديني بالعالقة مع
العراق ،وسياسة االنفتاح اإليجابي
التي تنتهجه��ا احلكومة العراقية،
لتحقيق عالق��ات مثالية مع جميع
دول العال��م وف��ي مقدمته��ا دول
اجلوار".
وكش��ف وزير التجارة وكالة والذي
يترأس اجمللس من اجلانب العراقي في
بيانه ،أن "اجلانب الس��عودي شكل
ه��و اآلخر مجلس��ا تنس��يقيا وهو
يعمل على قدم وس��اق إلجناز جميع

مليون دينار لكل طفل

احلبس سنتني ألمني بغداد
السابق ووكيله
واته��م صابر العيس��اوي بأختالس
ملي��ار دوالر أميرك��ي وحكم عليه
بالس��جن اخملف��ف ومدت��ه س��نة
واحدة لتتقلص إلى تس��عة أشهر
بداعي اإلفراج الشرطي ،فيما صدر
القاء قب��ض ع��ام  2015على عبد
احلسني املرش��دي الذي كان يتقلد
منص��ب الوكي��ل االدراي في امانة
بغداد خالل فترة تولي العيس��اوي
منصب االمني.
وفي  2011حضر العيساوي جلسة
اس��تجواب ف��ي مجلس الن��واب،
لإلجابة على  18س��ؤاال ،فيما هدد
باللجوء إلى القض��اء العراقي في
ح��ال ع��دم تق��دمي أي أدلة بش��أن
اتهامه بشراء ذمم السياسيني.
تطهير اخلط النفطي العراقي
التركي من العبوات الناسفة
ويع��د األنب��وب العراق��ي الترك��ي
الناقل للنفط الذي يبدأ من مدينة
كركوك العراقية 250 ،كم ش��مال
العاصمة بغ��داد ،م��رورا ً باألراضي
التركي��ة وصوال ً إل��ى ميناء جيهان
هناك ،م��ن أهم اخلط��وط الناقلة
للنفط اخل��ام ،وقد بدأ العمل بهذا
اخلط ال��ذي يبلغ قط��ره  40عقدة
ع��ام  ،1973ومت توس��يع املنظومة
مرت�ين ف��ي ع��ام  1983وف��ي عام
 ،1987واكتملت طاقت��ه النهائية
البالغة  1.75ملي��ون برميل يومياً،
ويبلغ طول اخلط  1048كم.

مجلس الوزراء :تراجع هدر املال
العام بنحو كبير
وأوضح احلديثي أن "عمل احلكومة
يأتي عل��ى وفق منظومة متكاملة
س��واء فيم��ا يتعل��ق باالج��راءات
الداخلي��ة أو التنس��يق مع اجملتمع
الدول��ي ،وأن هذا التع��اون يوفر لنا
جهدا ً كبيرا ً في اجناز املهمة".
وأس��تطرد أن "نتائج عملنا سوف
يعلن عنها رس��ميا ً بعد استكمال
جمي��ع امللف��ات وضم��ان اخضاع
املتهم�ين ال��ى القانون" ،مش��ددا ً
على عدم امكانية "كش��ف اسم
اي متورط أو مش��تبه حاليا ً تفاديا
لف��رص اله��رب أو االلتف��اف على
القانون".
وأكمل احلديثي إن "جملة اجراءات
اتخذته��ا احلكوم��ة جنح��ت م��ن
خالله��ا في تعزي��ز توجه مكافحة
الفس��اد ،وتتمث��ل بالتوج��ه إل��ى
نظام (احلوكمة) التي هي احلكومة
اإللكترونية ،وكذلك وقف التعامل
الورق��ي املباش��ر ب�ين املواط��ن
واملوظ��ف ،إضافة إلى فت��ح ابواب
الترش��يح عبر النافذة االلكترونية
الول مرة لش��غل مقاعد  14هيئة
مس��تقلة ،وهذا من شأنه أن يقلل
احملاصصة التي تع��د بابا ً من ابواب
الفساد".
م��ن جانبه ،ذكر عضو جلنة النزاهة
في مجلس النواب اردالن نور الدين
ف��ي حديث إلى "الصب��اح اجلديد"،
أن "محارب��ة الفس��اد تك��ون م��ن
خالل اش��راك واتفاق جميع الكتل

السياس��ية الفاعلة في املش��هد
بوضع منهاج واض��ح املعالم على
وف��ق أس��س قانوني��ة ودس��تورية
صحيحة".
وأضاف ن��ور الدين أن "جلنة النزاهة
أو هيئ��ة النزاه��ة ل��م جتتمع حتى
االن مع رئيس مجلس الوزراء حيدر
العبادي بهذا اخلص��وص ،وذلك قد
يترك انطباعا ً سلبيا ً لدى املراقب".
وأس��تطرد أن "الواج��ب الذي يقع
على احلكومة يتمثل بتقوية اجلهات
الرقابي��ة والوقائية املس��ؤولة عن
مكافحة هدر املال العام ومالحقة
املتورطني به".
تعليق عضوية العراق في مبادرة
الشفافية الدولية بسبب
كردستان
والش��ركات ايض��ا تفص��ح ع��ن
املبالغ التي دفعته��ا الى احلكومة
والتدقيق بني الرقمني يتم كالعادة
م��ن قبل ش��ركة عاملي��ة وتصدره
في تقريره��ا" ،مضيفا ً "على مدى
سبع سنوات كان هنالك تقاربا ً في
االرقام م وهذا اجناز كبير ودليل على
وجود الشفافية في العراق".
وبني ان "التعليق مؤقت وليس الغا ًء
للعضوية" ،مؤك��دا ً "مازلنا نصدر
تقاريرا ً ومازالت كل اجلهات املعنية
تفصح واتصلنا مع اجلهات املعنية
ف��ي احلكوم��ة بان��ه قد يض��ر هذا
بسمعة العراق وشكلت احلكومة
فري��ق عمل برئاس��ة وكي��ل الوزير
لشؤون االس��تخراج ،كرمي حطاب،

واعض��اء ممثلني وم��دراء عامني عن
كل ال��وزرات املعنية ومكتب رئيس
الوزراء ومكت��ب مجلس النواب ومت
االتف��اق عل��ى اصدار تقري��ر جديد
خالل األشهر الـ 12املقبلة".
وتابع ان "اقليم كردس��تان س��بب
تعلي��ق العضوي��ة الن��ه ال يفصح
عن االرق��ام التي تتحقق فيه ،وكل
التقاري��ر الس��ابقة تخل��و من أية
معلومات تخص االقليم وهذا يعد
خلالً في التقرير ألنه يجب ان يضم
التقري��ر كل الع��راق" ،مضيف��ا أن
"املش��كلة الثانية تتعلق باالعالم
وذلك ألن الوزارت املعنية لم تنجح
بنش��ر االجنازات الت��ي حتققها في
مجال مبادرة الش��فافية والتقارير
الت��ي تصدر وال تش��اركها الوزارات
الثبات التزامها".
"االحتادية العليا" تنجز 147
دعوى دستورية خالل العام
احلالي
وأوض��ح رئيس احملكمة االحتادية أن
" 147دعوى حس��مت ه��ذا العام،
فيم��ا دورت  20إلى الع��ام املقبل"،
مش��يرا ال��ى أن "التبليغ��ات ل��م
تكتمل فيها ولم يجر تبادل اللوائح
على الوجه املطلوب قانونا".
وتابع احملم��ود أنه "مازال��ت أمامنا
ايام من هذه الس��نة لقبول دعاوى
جدي��دة" ،موضح��ا ً أن "احملكم��ة
أش��عرت إدارته��ا بإمكاني��ة قبول
الدعاوى آلخر يوم من هذه الس��نة
احترام��ا ً حلق املواط��ن باللجوء إلى

القضاء الدستوري".
وكان احملم��ود قد وص��ف ،في وقت
س��ابق م��ن أم��س الثالث��اء ،بعض
نصوص الدس��تور العراق��ي بأنها
"حمال��ة اوج��ه" ،مش��يرا ال��ى
"معان��اة" احملكم��ة االحتادي��ة في
تفسيرها.
ترامب يعلن استراتيجية جديدة
ويضع روسيا والصني في قائمة
االعداء
وقال مس��ؤول أميركي ي��وم االحد
املاض��ي ان العالق��ات االقتصادي��ة
س��توجه االدارات والسياس��ات
االخرى ف��ي ضوء ذلك وف��ي نهاية
املط��اف س��يبقى اختيارالقادة هو
األهم ف��ي كيفية حك��م دولهم
من الداخل.
وقال "ان االمن االقتصادي االميركي
هو االم��ن القومي للب�لاد ،واضاف
قائ�لا "انن��ا س��نطالب بعالق��ات
اقتصادي��ة عادل��ة ومتبادل��ة حول
العالم والتي سوف حتظى باهتمام
أكبر بكثير".
وف��ي ضوء تغي��ر املن��اخ تتعارض
الوثيقة مع اعتراف البنتاغون منذ
فترة طويل��ة بأن تغي��ر املناخ ميثل
مش��كلة .وقال احد املس��ؤولني ان
"تغي��ر املناخ لم يت��م حتديده على
انه تهديد امني وطني او ال مشيرا
ال��ى ان االس��تراتيجية اجلدي��دة
"مس��توحاة من خط��اب الرئيس"
ف��ى يونيو ال��ذى س��حب الواليات
املتحدة من اتفاق باريس املناخي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع��ت الش��ركة العام��ة لالتص��االت اح��دى
تش��كيالت وزارة االتص��االت عق��دا مهم��ا مع
االمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء يتضم��ن ربط
جمي��ع وزارات الدولة االحتادي��ة بتقنيات الكابل
الضوئي.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "الصباح اجلديد"
نسخة منه " في خطوة عملية لتنفيذ برنامج
ش��امل لتطبيق��ات احلكوم��ة االلكترونية بني
جميع دوائر الدولة ووف��ق العقد املرقم 3/2017
مع الشركة العامة لالتصاالت ،ستقوم األخيرة
بتفيذ االعم��ال املدنية لهذا املش��روع وهي مد
وربط كل الوزارات بالكابل الضوئي ومن اجتاهني
بس��عة  48ش��عيرة جهز من قبل شركة ديالى
للصناعات الكهربائية" .
وأك��دت الوزارة انها قامت باعم��ال حفر أخدود
بعمق  35س��م وعرض  10سم ومد (ديوريالين)
متهي��دا ملد هذه الكابالت  ،كما أنها تلتزم باجناز
العم��ل خالل  180يوم عمل بدأت املباش��رة بها
في  19/11/2017من قبل خمسة مجاميع عمل
متكاملة واح��دة من اتصاالت الك��رخ واالربعة
األخرى من هيئة الكابل الضوئي".
وأضافت "نفذ املسار االول لربط االمانة العامة
جمللس ال��وزراء باجت��اه بدالة اجلادرية وستباش��ر
باملس��ار الثان��ي خ�لال االي��ام املقبل��ة .وبهدف
احلصول على ش��بكة انترنيت مؤمنة وموثوقة
ب�ين كل الدوائ��ر توفر خدم��ات عق��د املؤمترات
واملكاملات الفيديوية واخملاطبات االلكترونية من
خالل هذه الش��بكة و االس��تغناء عن االسلوب
الورق��ي احلال��ي املعت��اد الذي يس��تهلك اجلهد
والوقت" .

الملف األمني

مقتل مواطن بسالح كاتم للصوت شرقي بغداد * قوة أمنية تقتل اثنين من اإلرهابيين شرقي ديالى
حمله أمنية موسعة لفرض األمن في كربالء * اعتقال مطلوب بحوزته  3قنابل يدوية وسط ذي قار
بغداد  -اطالق نار
ذك��ر مص��در أمن��ي في الش��رطة
العراقية امس الثالثاء ،بأن رجال قتل
وأصيبت زوجت��ه وأبنائه في هجوم
بس�لاح كامت داخل منزلهم شرقي
بغداد.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم
الكشف عن اس��مه إن "مسلحني
مجهوليـ��ن اقتحم��وا ،ظهـر يوم
ام��س  ،منـزال ف��ي مدين��ة الصدر
ش��رقي بغ��داد ،وفتحـ��وا نيـ��ران
س��ـالح كامت باجتاه أصح��اب املنزل،
ما أس��فر ع��ن مقت��ل األب وإصابة
زوجته وأبنائ��ه االثنني"  ،مضيفا أن
"املسلحني الذوا بالفرار في وصلـت
ق��وة أمنيـة الى محـ��ل احلادث فور

تلقيهـا بالغـا به".
ديالى – اشتباكات مسلحة
اعلن قائ��د عمليات دجل��ة الفريق
الركن مزهر الع��زاوي امس الثالثاء،
مقت��ل اثنني من مس��لحي تنظيم
"داعش" ف��ي عمليتني منفصلتني
شرقي محافظة ديالى.
وقـال الفريــ��ق الركـن العـــزاوي
إن "قـ��وات امنيـ��ة مش��تركة
متكنـ��ت م��ن قت��ل اثنيـ��ن م��ن
مس��لحـي تنظي��م داع��ش ف��ي
عمليتني منفصلتني شـرق ديـالى"
 ،مضيفـ��ا ان "العمليتيــن جرتـا
علـى وفـق معلومـات استخباريـة
دقيقـة".

كركوك – ضربة جوية
اوردت قي��ادة عملي��ات محافظ��ة
كرك��وك امس الثالث��اء مقتل والي
كرك��وك وأربع��ة م��ن مس��اعدية
بتنظي��م "داع��ش" بضرب��ة جوية
جنوبي كركوك.
وق��ال قائد عمليات كرك��وك اللواء
علي فاضل عمران إن "ضربة جوية
اس��تندت ملعلوم��ات اس��تخبارية
دقيقة اس��تهدفت موقعا لتنظيم
داع��ش مس��اء االثن�ين مم��ا ادى الى
مقتل والي كرك��وك امللقب أبو ادم
في منطقة وادي الش��اي قرب قرية
تل عيدة 45(،كم جنوبي كركوك)"
 ،مضيفا أن "الضربة أدت أيضا الى
مقتل اربعة من مساعدي الوالي".

كربالء – اعتقال مطلوبني
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة كرب�لاء ام��س الثالث��اء
انطالق حمله أمنية موسعة لفرض
األم��ن واالس��تقرار وتنفي��ذ أوام��ر
القب��ض والتحري ونف��ذت أكثر من
 17أمر قبض على وفق مواد قانونية
مختلفة.
واوض��ح املصدر االمن��ي الذي طلب
عدم الكشف عن اسمه ان املتهمني
القي القبض عليهم على وفق تهم
القتل والنص��ب واالحتيال فض عن
مواد قانونية مختلفة .

مفارز قسم مكافحة االجرام متكنت
بعملية دهم من القاء القبض على
شخصني متهمني بالسطو املسلح
بعد جمع املعلومات عنهم من قبل
املصادر السرية اخلاصة .
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رفض
الكشف عن اسمه ان مفارز ودوريات
مراك��ز احلم��زة وعف��ك والدغ��ارة
واجلمه��وري نف��ذت ممارس��ة امنية
تضمنت نصب السيطرات املتحركة
والثابتة وتفتيش االماكن املشبوهة
متكنت خاللها من القبض على عدة
متهمني بقضايا مختلفة.

الديوانية – عملية دهم
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظة الديوانية امس الثالثاء ان

ذي قار – ضبط قنابل يدوية
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة
محافظ��ة ذي قار ام��س الثالثاء عن

القاء القبض على متهم بحوزته 3
قنابل يدوية في احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رفض
الكش��ف عن اس��مه ن��ه من خالل
العم��ل امليدان��ي املس��تمر ملديرية
شؤون السيطرات والطرق اخلارجية
لتنفي��ذ أوام��ر القب��ض الص��ادرة
من قب��ل القضاء العراقي لبس��ط
سلطة القانون وفرض األمن ،متكنت
س��يطرة الفج��ر م��ن القبض على
متهم وبحوزته ثالث قنابل يدوية".
البصرة – اعتقال مطلوبني
أف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة البص��رة ام��س الثالثاء
بأن مفرزة من جه��از األمن الوطني
ألقت القب��ض في قضاء الفاو على

متهمني ضبط��ت بحوزتهما كمية
من مادة (الكرس��تال) اخملدرة وقنبلة
يدوية.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رفض
الكش��ف ع��ن اس��مه  ،إن "جه��از
األمن الوطني تلق��ى معلومات عن
أش��خاص يعتزمون نق��ل مخدرات
من قض��اء الفاو الى مركز احملافظة،
ومت نص��ب كم�ين له��م م��ن قب��ل
مف��رزة أمني��ة ف��ي س��يطرة تق��ع
ضمن القض��اء" ،مبين��ا ً أن "املفرزة
ألق��ت القبض عل��ى متهمني اثنني
كان��ا يس��تقالن س��يارة ،وضبطت
بحوزتهم��ا نحو  200غ��م من مادة
(الكرستال) اخملدرة ،فضال ً عن قنبلة
يدوية هجومية".
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تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

تطوير العالقات

التجارية واالستثمارية

مهرجان للتعايش السلمي في البصرة

بين العراق والهند

بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث مدير عام الش��ركة العام��ة لتجارة
امل��واد الغذائي��ة ووفد جتاري م��ن جمهورية
الهند امكانية التعاون وس��بل تطوير ورفع
مستوى العالقات التجارية بني البلدين .
واوضح مدير عام الشركة املهندس قاسم
حم��ود بان��ه مت خالل اللقاء بح��ث امكانية
رفع مس��توى املصالح التجارية في مجال
اس��تيراد امل��واد الغذائية واالس��تثمار من
خالل االستيراد بني الطرفني للنهوض بواقع
الشركة نحو االفضل.
من جان��ب اخر اش��ار حمود الى اس��تمرار
فرع ش��ركته في محافظة نينوى بتجهيز
مناط��ق احملافظة باملف��ردات التموينية من
مجمع مخازن بازوايا وحلصة ش��هر تشرين
االول حي��ث مت جتهي��ز مناط��ق ( الش��فاء ,
العريب��ي  ,اليرم��وك  ,ووادي حجر ) بكمية
 408اطن��ان من الس��كر وكمي��ة  321طنا
من الس��كر ملناط��ق صالح الدي��ن  ,النصر
,ع��دن وجتهي��ز كمي��ة ( )213طن��ا ملناطق
كلك ,بعش��يقة  ,النمرود ,ق��راج  ,قصران
اضاف��ة الى جتهيز مادة زيت الطعام وبواقع
( ) 307اطنان ملناطق (ص�لاح الدين ,الزهور
 ,الوحدة).

ّ
(تقدم) تنظم

لقاء مفتوحا للقوى
ً

الديمقراطية والمدنية
بغداد  -الصباح الجديد:
دعا حتالف القوى الدميقراطية املدنية (تقدم)
الى تنظيم لقاء مفتوح يوم الس��بت املقبل
ملناقش��ة امله��ام امللق��اة على عات��ق القوى
الدميقراطي��ة النقاذ الع��راق من وضعه املزري
احلالي .
وكان حتالف القوى ق��د عقد مؤمتره االول في
 28من تشرين االول املاضي مبشاركة  16حزبا
سياسيا وشخصيات دميقراطية  ،وهو حتالف
سياسي يس��عى الى توحيد وتوس��يع دائرة
التفاه��م بني الق��وى الدميقراطي��ة واملدنية
بهدف خلق القوة القادرة جماهيريا وش��عبيا
النهاء تسلط االحزاب املهيمنة التي شرعت
الفساد والطائفية كأسلوب حكم.

إجازات ممارسة

المهنة لطالبي

القروض في نينوى
بغداد  -الصباح الجديد:
بحث مدي��ر عام دائ��رة التش��غيل والقروض
ف��ي وزارة العمل املهندس عم��ار عبد الواحد
مع النائبة عن محافظ��ة نينوى نور البجاري
معوق��ات وآلية إطالق القروض للمش��مولني
بقانون اخلدمات الصناعية من اجل النهوض
بواق��ع الصناعة في احملافظة بعد حتريرها من
عصابات داعش اإلرهابية.
وذك��رت النائب��ة ان الكثي��ر م��ن الصناعيني
الراغبني بالتق��دمي على الق��روض ال ميتلكون
اجازة ممارس��ة املهنة بس��بب االح��داث التي
مرت به��ا احملافظة  ،داعية ال��ى معاجلة هذه
املسألة.
م��ن جانب��ه وجه مدير ع��ام دائرة التش��غيل
قسم التشغيل في نينوى باستقبال اصحاب
املشاريع واالسراع في منحهم اجازات ممارسة
املهنة كي يتمكنوا م��ن التقدمي على قروض
املش��اريع الصناعي��ة  ،موضح��ا ان حص��ة
احملافظة من ق��روض اخلدمات الصناعية تبلغ
( )٥٠٠قرض يتم التس��جيل عليها عبر املوقع
االلكتروني لوزارة العمل والشؤون االجتماعية
 www.molsa.gov.iqللمدة من 2017-12-14
ولغاية . 2014-12-28
واك��د املدير العام انه وبع��د االنتهاء من مدة
التق��دمي س��يتم ف��رز األس��ماء آليا ً حس��ب
النقاط احملتس��بة لدى قاع��دة بيانات الدائرة
 ،مبينا ان الدائرة تعمل على تطوير مش��روع
حاضنات االعمال والنهوض به في املستقبل
القريب.

تقرير

البصرة  -سعدي السند:

بالفرح الغامر وباملزيد من بشائر
احملب��ة واجلم��ال وروع��ة التعايش
الس��لمي في البصرة  ،احتش��د
ع��دد كبير من األخ��وة الصابئة
املندائي�ين واملس��يحيني والك��رد
الفيلي�ين والبهائي�ين وأصحاب
البش��رة السمراء في لقاء مفرح
وكبير احتضنتهم جميعا قاعة
ن��ادي األطب��اء وس��ط البص��رة
ف��ي مهرج��ان ق��رروا جميع��ا
اقامت��ه تزامنا مع الي��وم العاملي
حلقوق األنس��ان ال��ذي أقرته األمم
املتح��دة وعب��روا بفعالياته التي
تضمنها ه��ذا املهرج��ان املفرح
عن س��عادتهم وه��م يتواصلون
بيد واح��دة وبقلوب عامرة باحملبة
لبناء البلد الغال��ي وتقدمي املزيد
واملزي��د م��ن األنش��طة لألرتقاء
باملهام امللق��اة على عاتق اجلميع
ليكونوا مبس��توى املرحل��ة التي
تتطل��ب املزي��د م��ن التكات��ف
األحلى واألمثل.
فعاليات كبيرة املضامني
وحض��ر املهرج��ان العش��رات من
أبن��اء املدين��ة الفيح��اء املعطاء
والذي��ن ميثل��ون لوح��ة األقلي��ات
الطيبة الس��عيدة التي جتمع كل
االطياف حتت راي��ة العراق الغالي
ومنه��م م��دراء دوائ��ر رس��مية
ورؤس��اء منظمات مجتمع مدني
وش��خصيات اكادميي��ة وش��رائح
أخ��رى متث��ل مجتم��ع مدين��ة
البص��رة  ،وقد ضم بازارا ومعرضا
للكتاب والرس��م وكذلك س��وقا
لألعمال اليدوية والفنية للشباب
والش��ابات وكانت حق��ا إبداعات
من طراز اإلبداعات التي ترتاح لها
النفس ألنها مصنوعة من جمال
احملبة التي جتمع األطياف بالبصرة
قب��ل أن تك��ون إبداعات للرس��م
او الصناع��ات اليدوي��ة وغيره��ا
فاحملب��ة الت��ي تتواجد ف��ي ميدان
العمل املش��ترك ب�ين اجلميع هي
الت��ي صنعت املهرج��ان وصنعت
تفاصيله من اإلبداعات املعروضة
فكان��ت كل األش��ياء املعروض��ة
مريحة جدا ألنها متثل روعة األخوة
قبل روعة صناعتها وحتى األشياء
البس��يطة املعروضة كان اجلميع

إقامة مهرجان
التعايش السلمي
جاء تزامنا مع اليوم
العالمي لحقوق
اإلنسان الذي أقرته
األمم المتحدة وعبر
المشاركون بفعالياته
التي تضمنها عن
سعادتهم وهم
يتواصلون بيد واحدة
وبقلوب عامرة بالمحبة
لبناء البلد الغالي

جانب من مهرجان التعايش السلمي في البصرة

يراها كبيرة جدا ألنها متثل الوفاء
لكلم��ة التعاي��ش ومضامينه��ا
الكبيرة والكبيرة جدا .
روح التضامن والتعايش
السلمي موجودة وبشكل
مفرح وكبير
وذكر مدي��ر برامج منظم��ة (باو)
اإلنس��انية ف��ي البص��رة محمود
البجاري فقال انن��ا نحتفل اليوم
به��ذا الكرنفال الكبي��ر بحضور
أألقلي��ات في محافظ��ة البصرة
ويه��دف ال��ى ب��ث روح التضامن
والتعاي��ش الس��لمي بني ش��تى
املكون��ات ألبن��اء البص��رة عب��ر
القيام بأنشطة وفعاليات ثقافية
وفنية مش��تركة تعبيرا عن احملبة
والتالحم وروعة العمل املش��ترك
الذي يحق��ق الس��عادة للجميع
ألنه��ا س��عادة األنتم��اء للوط��ن
العزيز.
كلمات لها معنى
وفي لق��اءات لـ»الصباح اجلديد»

مع عدد من احلضور الذين ميثلون
دوائ��ر الدولة ومنظم��ات اجملتمع
املدن��ي أك��د عبداحل��ق املظف��ر
مدير قص��ر الثقافة والفنون في
البص��رة فقال كما ه��و معروف
لدى دوائر الدولة في البصرة ولدى
منظمات اجملتمع املدني بأن لقصر
الثقافة حضورا مميزا في العديد
م��ن الفعالي��ات التي تق��ام ولنا
مش��اركتنا املعروف��ة تعبيرا عن
روح التعاون مع اجلميع لصناعة
العطاء وصناعة الفرح واألرتقاء
مبفردة التعايش ونفعل ونؤدي كل
ه��ذا انطالقا من روحية املواطنة
وح��ب الع��راق الضاف��ر الغال��ي
وكل ه��ذا احلض��ور البهي موثق
ومع��روف ونعت��ز ب��ه اضافة الى
مايفرحنا خ�لال عملنا في قصر
الثقاف��ة كمؤسس��ة حكومية
فاعلة تختص بالثقافة والفنون
واألرتقاء بهما بالش��كل اخملطط
ل��ه ضمن برام��ج وزارتن��ا والكل
يع��رف ان قص��ر الثقاف��ة يفتح
ابوابه بش��كل كبي��ر ليحتضن

األنش��طة ويقيمه��ا ويرتق��ي
باألب��داع ويحتض��ن املبدع�ين
إضاف��ة الى ان مديرنا العام فالح
العاني يؤكد وبش��كل مس��تمر
من خ�لال مراس�لاته واتصاالته
ومتابعات��ه بأن يك��ون للتعايش
السلمي أهمية كبرى في برامج
قص��ر الثقاف��ة ألن التعاي��ش
الس��لمي مف��ردة م��ن املفردات
املهمة لتواج��د االفراد في داخل
اجملتمعات بل هي املفردة االسمى
لتواجد بني االنس��ان ضمن دائرة
االنس��انية الواحدة القادرة على
البن��اء االنس��اني املتضامن وان
مف��ردة التعاي��ش مب��ا حتمل من
معان كبي��رة هي بحد ذاتها ثورة
لتوحي��د اجملتمع��ات  ،ث��ورة على
ال��ذات الرافضة لآلخر وثورة على
االخر الرافض للذات اإلنس��انية
وكل ه��ذا لض��م أبن��اء اجملتم��ع
ضمن البناء الواحد .
واض��اف ان مف��ردة التعاي��ش ال
تخص مجتمعا من دون مجتمع
بل هي لكل اجملتمعات واالنس��ان

بطبيعت��ه يكون متعايش��ا مع
االخري��ن ضم��ن مناه��ج احل��وار
السباقة  ..واليوم نحن في العراق
نحتاج ه��ذه املفردة وتطبيقاتها
اكثر م��ن أي وقت مض��ى فإذا ال
يكون هناك تعايش س��لمي بني
كل الفسيفس��اء اجلميل��ة في
العراق ال نضمن استقرارا مرتكزا
في ه��ذا البل��د وكلنا نتس��ابق
من اجل بن��اء مبني على معاني
الصدق واالخالص لبنائه فالعراق
متن��وع وتكم��ن جماليات��ه في
اطيافه املتعددة من سنة وشيعة
وك��رد وتركمان وصابئة وش��بك
وايزيدي�ين ومس��يح وغيره��م
والعراق من��ذ االزل بني على كل
ه��ذه الش��رائح املهم��ة القادرة
على بنائ��ه من جدي��د و تطبيق
التعاي��ش ب�ين ه��ذه الطوائ��ف
يتطلب املزيد من التعاون الدقيق
واخمللص إلجناح التعايش السلمي
بني العراقيني وبالرغم من تواضع
هذا الكرنفال اال ان اجلميع يرونه
كبي��را جدا ألنه ميثل حالة الفرح

الت��ي جتم��ع كل األطي��اف حتت
خيمة العراق الواحد  ...فش��كرا
للجميع على دعواتنا للمشاركة
واحلضور املش��رق وشكرنا اخلاص
ملنظمة (باو) على هذه الفعالية
اجلميلة.
نحن أهل للتعايش
وأش��ار ع��دد م��ن التربوي�ين
الذي��ن ش��اركوا ف��ي الفعالي��ة
 :ميك��ن الق��ول ان مؤسس��اتنا
التعليمي��ة املتع��ددة بأطيافها
وألوانه��ا اجلميل��ة يتطل��ب منا
وقف��ة حقيقي��ة للتركي��ز على
مفهوم التعايش الس��لمي ومن
دونه س��نكون متضادين يحارب
بعضن��ا بعضا وه��ذه هي دوامة
العنف اآلكلة ل��كل ما هو نبيل
فاملرحل��ة صعب��ة واملس��ؤولية
كبرى والتعاي��ش مطلوب ونحن
اه��ل للتعاي��ش ك��ي نرتق��ي
مبؤسس��اتنا التعليمي��ة ال��ى
مص��اف املؤسس��ات التعليمية
في الدول املتقدمة.

بإشراف اليونيسيف والبنك الدولي ومساعدة مايكروسوفت

شارفت على إنجاز الجسر الرابع في نينوى

تطبيـق برنامـج شامـل لنظـام
اإلعانـة المشروطـة إلكترونيـا

«اإلعمـار» تواصـل تأهيـل
جسـر الموصـل القديـم

بغداد  -الصباح الجديد:
اج��رى الفري��ق املش��ترك ال��ذي
يض��م ممثلني ع��ن هيئ��ة احلماية
االجتماعي��ة ف��ي وزارة العم��ل
والش��ؤون االجتماعي��ة ووزارت��ي
التربي��ة والصح��ة سلس��لة
اجتماعات الستكمال التحضيرات
الفني��ة واللوجس��تية اخلاص��ة
بالبرنام��ج التجريب��ي لإلعان��ات
النقدية املشروطة الذي سيطبق
ابت��داء في قضاء الصدر 2/ومن ثم
ف��ي محافظ��ات النج��ف وكربالء
وبابل .
وقام الفريق املشترك بزيارة تفقدية
استقصائية الى محافظة النجف
االش��رف لغ��رض تقيي��م م��دى
االس��تعداد لضمها الى البرنامج
التجريب��ي لإلعان��ات النقدي��ة
املش��روطة بالصحة والتربية  ،في
حالة تطبيقه بشكل شامل.
وذكر املتحدث باسم هيئة احلماية
االجتماعي��ة عم��ار منع��م ان
الوف��د اطلع على البن��ى التحتية

واس��تعداد احملافظ��ة لضمها الى
البرنام��ج التجريب��ي لإلعان��ات
املش��روطة ف��ي حال��ة تطبيق��ه
بش��كل ش��امل الذي تنوي الوزارة
اطالقه بالتعاون مع البنك الدولي
ومنظم��ة (يونيس��يف) فض�لا
ع��ن وزارات ( التربي��ة والصح��ة
والتخطيط واملالي��ة) ،موضحا ان
الوف��د التقى النائ��ب االول حملافظ
النج��ف عب��اس العلي��اوي ومت
التباح��ث في حتدي��د املناطق التي
س��يغطيها البرنام��ج  ،مش��يرا
ال��ى ان اللقاء ج��رى بحضور مدير
مديرية العمل في احملافظة.
وبني املتحدث ان الوفد تفقد ايضا
مدين��ة الكوف��ة للغرض نفس��ه
انف��ا ،مؤكدا ان الوف��د اجرى لقاء
عمل م��ع قائممقام الكوفة بحث
خالل��ه اوض��اع اللج��ان الفرعية
التابعة لقس��مي هيئ��ة احلماية
االجتماعي��ة وكيفي��ة دعمه��ا
وتفعي��ل دورها احليوي لتبس��يط
االج��راءات والتخفي��ف عن كاهل

املواطنني.
وق��ال منع��م ان مدي��ر ع��ام دائرة
تكنولوجي��ا املعلومات في الهيئة
املهن��دس جم��ال عب��د الرس��ول
اجتم��ع م��ع نخب��ة م��ن الباحثني
االجتماعيني في احملافظة ومت تدارس
آلية ملء اس��تمارة البيان السنوي
وه��و االس��تحقاق الكبي��ر املقبل
الذي حدد مطلع العام املقبل 2018
بداي��ة النط�لاق عمليات املس��ح
امليدان��ي اخلاص به ،مش��يرا الى ان
مدير ع��ام تكنولوجي��ا املعلومات
اج��اب عن اس��ئلة واستفس��ارات
الباحثني م��ع التأكيد على طريقة
ادراج املعلوم��ات ال��واردة ف��ي
اس��تمارة البيان السنوي وكيفية
ادخالها في الواجهات االلكترونية
اخلاصة بها.
يذكر ان الفريق املشترك من املؤمل
ان ينتق��ل ال��ى محافظ��ة كرب�لاء
املقدس��ة وم��ن ثم ال��ى محافظة
بابل إلمتام العمل وللغرض نفس��ه
آنفا.

بغداد  -الصباح الجديد:
حققت وزارة االعمار واالس��كان
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة
نسب اجناز متقدمة في مشروع
اجلسر الرابع وتواصل العمل في
مش��روع تأهي��ل جس��ر املوصل
الق��دمي ف��ي محافظ��ة نينوى ،
بتمويل من القرض الطارئ آلعادة
اعم��ار املناط��ق احمل��ررة بكلفة
مليارين و 98مليون دينار.
وذكر املركز االعالم��ي للوزارة أن
ش��ركة الفاو الهندسية العامة
وبأش��راف مديرية طرق وجس��ور
محافظة نين��وى التابعة لدائرة
الطرق واجلس��ور العام��ة احدى
تشكيالت الوزارة اجنزت  80%من
مشروع اعادة تأهيل اجلسر الرابع
بكلف��ة مليار و 44ملي��ون دينار ،
مشيرا ً الى ان العمل في املشروع
تضمن تكس��ير ورف��ع اجزاء من
الفض��اءات املتض��ررة للتمك��ن
من دفن الفض��اء االول من جهة
الس��احل االمين م��ن املوصل ودق

الركائ��ز في منطق��ة الفضائني
الثاني والثالث مع تنظيف حوض
النه��ر من االنقاض ف��ي املناطق
التي تع��وق دق الركائز للدعامات
الوسطية وتنفيذ ونصب مجسر
حديدي.
واض��اف املرك��ز االعالم��ي ان
املالكات الفنية والهندسية في
ش��ركة س��عد العام��ة تواصل
العمل في مش��روع اعادة تأهيل
جس��ر املوص��ل احلدي��دي االول
«القدمي» الذي بلغت نسبة االجناز
فيه  ، 46%مبينا ان طول اجلس��ر
يبلغ  300م.ط ويضم  8فضاءات
بطول  37,5م.ط للفضاء الواحد
تعرضت  3فضاءات منها للدمار
حيث مت اجناز اعمال الفضاء االول
في الورش��ة الهندسية التابعة
لش��ركة سعد وسيتم نقله من
بغداد الى محافظة نينوى ليتم
نصب��ه في موق��ع اجلس��ر فيما
س��يتم اجناز الفضاءين املتبقيني
ف��ي الش��هر االول م��ن الع��ام

املقبل.
واش��ار املركز الى أن االعمال في
املش��روع تتضمن رفع الفضاءات
املتضررة واالنق��اض خارج موقع
العم��ل ومن ثم اص�لاح االضرار
احلاصل��ة ف��ي كتف اجلس��ر من
جهة اجلانب االيسر وكذلك رؤوس
االعمدة وسطحة اجلسر والقيام
بتصنيع وجتهيز ونصب مكونات
الفض��اءات املدمرة باس��تعمال
مقاط��ع حديدية وكذلك صيانة
املقاط��ع احلديدي��ة املتض��ررة
للفضاءات الس��ليمة  ،موضحا ً
بانه س��يتم ايضا نصب مقاطع
خشبية وحديدية ملماشي اجلسر
ومن ث��م جتهيز ونصب مس��اند
ارتكاز حديدي��ة وصيانة املتضرر
منها وصب خرس��انة مس��لحة
صن��ف ( )D20لس��طح اجلس��ر
والقي��ام برش طبقة اس��فلتية
س��طحية وتنفي��ذ الس��ياج
الوقائ��ي واالن��ارة وصبغ اجلس��ر
وتخطيطه مع املقتربات.

منها بئرين في دائرة البحوث الزراعية و( )3آبار في بحيرة نصب الشهيد

«الجوفية» تحفر ( )63بئرًا في عدد من المحافظات
منى خضير عباس*
اجنزت الهيئة العام��ة للمياه اجلوفية
حفر ( )63بئرا ً مائية في ش��هر تشرين
الثان��ي املاضي اضافة الى فحص ()47
بئرا ونصب ( )4طواقم ضخ مع صيانة
( )8طواقم ،اذ اجنز مالك مشروع بغداد
التاب��ع للهيئة حف��ر ( )32بئرا في قرى
متع��ددة ومواقع خدمي��ة مهمة من
العاصمة بغداد سعيا ً منها في توفير
املي��اه منها بئري��ن في دائ��رة البحوث
الزراعي��ة و( )3اب��ار ف��ي بحي��رة نصب
الش��هيد الحياء هذا الصرح احلضاري
امله��م اضاف��ة ال��ى فح��ص ( )20بئرا
ونصب طاقم ضخ واحد.
وفي البصرة الفيحاء مت اجناز عشرة ابار
لالس��هام في تثبيت الكثبان الرملية
والتقلي��ل من ظاه��رة التصحر ودعم

ش��ركات االستكش��افات النفطي��ة
منها ست ابار في قرية السودان /وبئر
في شركة املش��اريع النفطية اضافة
الى فحص اربعة ابار في احملافظة.
اما ف��ي محافظ��ة كربالء املقدس��ة
ولغرض تنمية املش��اريع االستثمارية
ودعم نشاط الشركات وسد احتياجات
احملافظ��ة من املياه فق��د حفرت اربعة
اب��ار منها بئر ش��ركة الصينية بعمق
()270م وبئر احلماية الكاثودية وملعاجلة
شحة املياه وتنشيط الدوائر اخلدمية،
كما حفرت أربعة ابار في مناطق عدة
م��ن محافظة بابل منه��ا بئر حديقة
الش��هداء وحديقة حي االمير اضافة
الى فحص اربعة ابار في احملافظة .
ودعم��ا للقط��اع الزراع��ي والقط��اع
الرياضي في محافظة النجف االشرف
مت اجن��از حفر اربعة ابار منه��ا بئر دائرة
االرشاد والتدريب الزراعي وبئر امللتقى

الرياضي اضافة الى فحص بئر وصيانة
ست طواقم ضخ .
وتلبي��ة للحاجة املاس��ة الى املياه في
محافظة ميس��ان حفرت خمسة ابار
ملعاجل��ة الش��حة في احملافظ��ة منها
ثالثة في طريق الضح��ى  ،اضافة الى
اجناز حفر بئرين ف��ي محافظة املثنى
وبئ��ر قري��ة س��اقزلي ف��ي محافظة
كركوك بعمق ()165م.
ومن بني إجن��ازات الهيئة حفر بئر غابة
الرطبة ف��ي االنبار بعم��ق ()200م  ،اذ
يستمر قس��م الدراس��ات والتحريات
الهيدروجيولوجية في الهيئة العامة
للمي��اه اجلوفي��ة ف��ي عمل دراس��ات
متقدم��ة من اجل التع��رف على اهم
التط��ورات التي تطرأ عل��ى واقع املياه
اجلوفية في عموم العراق.
عل��ى صعي��د آخر قامت ش��عبة بنك
وحتليل املعلومات باالستمراربتحديث

قاعدة بيانات البن��ك وتزويد اربعة من
طلب��ة املاجس��تير باملعلوم��ات لالبار
احملفورة ضمن مناطق دراستهم اضافة
الى عمل خارطة مناسيب للمحافظة
( البصرة – ميس��ان – ذي ق��ار ) واعداد
خارطة موقعية للحقول النفطية في
املنطقة اجلنوبي��ة لتحديد مواصفات
املياه اجلوفية واع��داد خارطة موقعية
لتزويد بيان��ات ابار لطلبة الدراس��ات
العليا في محافظة كربالء املقدس��ة
م��ع حتديث قاع��دة بيان��ات محافظة
املثن��ى  ،وكذل��ك املتابع��ة الدوري��ة
واملستمرة في حتديث قراءات التذبذب
الب��ار املراقبة في عم��وم العراق ماعدا
اقليم كردس��تان وكل م��ن محافظة
( موص��ل – ص�لاح الدي��ن – ديال��ى –
االنبار).
*اعالم الهيئة
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العراق يبحث مع لبنان
افاق التعاون الزراعي

«التأهيل الهندسي» تعلن عن نشاطها بتجهيز المصاعد الكهربائية

«التطوير الصناعي» تسعى الى تنفيذ

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح حس��ن زيدان
اللهيب��ي مع نظي��ره اللبناني غ��ازي زعيتر والوفد
املرافق ل��ه افاق التع��اون بني البلدين الش��قيقني
 ،مؤك��دا ان هذه الزيارة تصب ف��ي خدمة القطاع
الزراعي بني العراق ولبنان .
كما جرى خالل اللقاء استعراض عدد من القضايات
الت��ي تخص اجمل��االت الزراعية التي من ش��أنها ان
تخدم تطور القطاع الزراعي بني البلدين  ،كما متت
مناقشة مذكرة تفاهم يتم توقيعها خالل الفترة
املقبلة بني اجلانبني.
من جانب��ه ابدى الوف��د الضيف س��عادته بتحرير
ارض العراق من زمر داعش االرهابية  ،متمنيا مزيدا
م��ن التق��دم واالنتص��ارات الرض الرافدي��ن  ،مبينا
سروره بهذا اللقاء الذي سيسهم في زيادة التقدم
الزراعي بني البلدين الشقيقني .

مشاريعها في مجال الطاقة الشمسية

متابعة الصباح الجديد:
قدم��ت الهيئ��ة العام��ة للبحث
والتطوي��ر الصناع��ي اح��دى
تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن
مشاريعها في الطاقة الشمسية
ال��ى اللجن��ة العليا للمن��اخ في
الوزارة بعد اكمال اجراءات املوافقة
على تنفيذه��ا ضمن آلية التنمية
النظيفة .
وأك��د مدير عام الهيئ��ة املهندس
عبد الغن��ي فخ��ري ال جعفر في
تصري��ح ملركز االع�لام والعالقات
في مقر الوزارة بان��ه من الضروري
تقدمي مقترحات ملش��اريع الطاقة
الشمس��ية لغ��رض اس��تحصال
املوافق��ات املطلوب��ة لتنفيذه��ا
 ،مضيف��ا ب��ان املش��اريع املقدمة
ستشمل مش��روع انتاج السخان
الشمس��ي بطاقة ( )2000سخان
س��نويا واملنظومة الكهروضوئية
للبيت الشمس��ي واملنزل العراقي
أضافة الى منظومة حتلية وتنقية
وتعقيم املياه بالطاقة الشمسية
وبطاقة انتاجية تصل الى() 1250
مضخة بالسنة .
واوض��ح املدير العام ضرورة البحث
عن مصادر بديلة للطاقة وللحفاظ
عل��ى البيئ��ة أضافة ال��ى احلفاظ
على احتياطي النف��ط من النفاذ
وبقائه كثروة وطني��ة من اولويات
العم��ل ضمن اخلط��ط املعدة في
الهيئة من خالل الش��روع بتنفيذ
مش��اريع الطاق��ة الشمس��ية
ومتاشيا مع توجهات وزارة الصناعة
واملعادن لغ��رض مواكب��ة التطور
التكنولوجي والصناعي في مجال
الطاقة الشمسية.
م��ن جان��ب آخ��ر طال��ب املدي��ر
الع��ام الباحثني ف��ي مركز بحوث
الطاق��ة املتج��ددة التابعة لهيئة
البح��ث والتطوي��ر الصناع��ي بأن
تك��ون البح��وث املقترحة للخطة
البحثي��ة للمرك��ز لع��ام 2018
معتمدة على اجلهود الذاتية وذلك
باس��تعمال االجهزة واملستلزمات
واجه��زة الفحوص��ات املتوفرة في

بات من الضروري
البحث عن مصادر
بديلة للطاقة
وللحفاظ على
البيئة أضافة
الى الحفاظ على
احتياطي النفط
من النفاذ وبقائه
كثروة وطنية من
اولويات العمل
ضمن الخطط
المعدة لذلك

«الفرات» تبدأ
التشغيل التجريبي
لخطي انتاج المبيدات

خاليا الطاقة الشمسية
مراك��ز بحوث الهيئ��ة اضافة الى
ايجاد س��بل تع��اون وتنس��يق مع
اجلامع��ات العراقي��ة الكمال هذه
البحوث  ،داعيا الى مراجعة بحوث
الس��نوات الس��ابقة واالس��تفادة
منها واخلط��ط احلالي��ة وتقدميها
كبراءات اختراع.
عل��ى صعيد اخر نفذت الش��ركة
العام��ة للفح��ص والتأهي��ل
الهندس��ي اح��دى ش��ركات وزارة
الصناعة واملعادن عددا من العقود
م��ع دوائر الدولة ف��ي مجال جتهيز

ونصب وفحص الس�لامة واالمان
للمصاع��د الكهربائي��ة بنوعيها
االعتي��ادي والبانوراما لالش��خاص
واحلم��ل اضاف��ة ال��ى مصاع��د
املستشفيات خالل العام احلالي .
واوضح مدير مركز االعالم والعالقات
العام��ة ف��ي ال��وزارة عبدالواح��د
علوان الشمري بأن الشركة قامت
بتجهي��ز ونص��ب ( )18مصع��دا
لدائرة املشاريع النفطية في وزارة
النفط وجتهي��ز وحتديث مصعدين
في جهاز اخملابرات الوطني العراقي

وجتهي��ز ونصب مصاعد حمل عدد
( )2في الشركة العامة للصناعات
املطاطي��ة واالطارات في الديوانية
وتأهيل مصعد الوحدة الرابعة في
محطة كهرباء املس��يب احلرارية ،
مش��يرا الى تنفيذ عقود اخرى مع
عدد من اجلهات في مجال الفحص
والس�لامة للمصاع��د منها عقد
ل��ـ( )60مصعدا ف��ي مجمع الزبير
ف��ي البص��رة و( )5مصاعد ملعمل
س��منت كرب�لاء و( )7مصاعد في
مستش��فى الوالدة في محافظة

ميسان وغيرها .
واك��د الش��مري ان لدى الش��ركة
قس��م متكامل هو االول من نوعه
في العراق انش��أ من مبالغ اخلطة
االس��تثمارية لتصني��ع وانت��اج
كابين��ات املصاعد بنس��بة 100%
بنوعيها العادي والبانوراما اضافة
ال��ى جمي��ع االج��زاء امليكانيكية
والكهربائية من الشاصي والثقال
واالبواب والبورد والبراكيتات وغيرها
فيم��ا يتم اس��تيراد بقي��ة االجزاء
كاحمل��رك واحلب��ال والس��كك م��ن

مناش��ئ عاملية ورصينة  ،مبينا ان
العمل يتم بأيدي مالكات الشركة
املتمكن��ة والتي متتل��ك اخلبرة في
انت��اج ونص��ب وتش��غيل وصيانة
ش��تى ان��واع املصاعد ال��ى جانب
توف��ر االمكاني��ة الج��راء الفحص
ال��دوري ال��ذي حتتاج��ه املصاع��د
ومنح ش��هادة معتمدة للفحص
والتي من خالله��ا يتم حتديد مدة
صالحية املصع��د للعمل او عزله
عن اخلدمة وحسب توفر متطلبات
وشروط السالمة واالمان .

«االعمار» تواصل العمل في مشروع
المنتجات النفطية بكربالء
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات
واالشغال العامة تواصل العمل مبشروع
املنتجات النفطي��ة لصالح وزارة النفط
في محافظة كربالء املقدسة .
وذكر املرك��ز االعالمي للوزارة ان ش��ركة
الرش��يد العامة احدى تشكيالت الوزارة
تواص��ل اعم��ال تثبي��ت وتركي��ب زجاج
املقسى املزدوج في واجهة البناية وتثبيت
زجاج س��مك ( )6ملم ملقاطع ( )upvcفي
الطاب��ق االرض��ي  ،فض�لا عن اس��تمرار
اعم��ال م��د انابي��ب وص��ب املانه��والت
الصحي��ة ف��ي املماش��ي وانه��اء اعمال
تغليف باي��ات وصحون ال��درج في داخل
البناية باملرمر مع جدران النافورة واكمال
دكت��ات التهوي��ة للصحيات وتس��ليك
اعمدة االنارة في السياج.
وتابع املركز االعالمي ان املش��روع يتكون
مـــن بناية تضم ثالثــة طوابق مبساحة

تقرير

 2250م 2ل��كل طاب��ق والبناي��ة تض��م
مكات��ب للموظف�ين وقاع��ات مختلفة
فض�لا ع��ن تنفي��ذ اخلدم��ات الهاتفية
واالنترن��ت ومنظوم��ات احلري��ق واجملاميع
الصحية  ،مش��يرا الى ان كلفة املشروع
تبل��غ ( )6مليارات و 253مليونا و 905االف
دينار.
على صعيد متص��ل اعلنت وزارة االعمار
املشارفة على اجناز مشروع محطة وقود
الكف��ل لصال��ح وزارة النف��ط  /ش��ركة
تعبئة الغاز في محافظة بابل  ،بنس��بة
اجناز .95%
وذكر املرك��ز االعالمي للوزارة ان ش��ركة
الف��او العامة اح��دى تش��كيالت الوزارة
اجن��زت  95%م��ن املش��روع حي��ث مت اجناز
جميع مكونات احملطة من سياج خارجي
وبناي��ة االدارة والكهرب��اء واملول��دة و ()7
خزنات حتت االرض وش��بكة انابيب بولي
اثلني  ،مش��يرا الى ان احملط��ة تضم ()11

مضخة لتجهي��ز مادة ( البنزي��ن ،الكاز،
النف��ط االبيض) مع  7س��قائف مغلفة
مبادة اليكوبوند وش��بكة حريق ومحولة
وبوردات س��يطرة وبوردات جتهيز وانظمة
كاميرات حديثة (داخليه وخارجية ).
وتاب��ع املركز االعالمي ان احملطة ش��يدت
على مس��احة ()3600م 2على وفق احدث
املواصف��ات حي��ث تتوف��ر فيه��ا جميع
ش��روط ومتطلب��ات الس�لامة والبيئة ،
مبينا ان االعمال املتبقية هي اعمال صب
االرضي��ات واعمال الصبغ البالس��تيكي
للجدران  ،مش��يرا الى ان كلفة املشروع
تبلغ اكثر من ملياري دينار.
يذكر ان هذا املش��روع الرابع الذي تنجزه
ش��ركة الفاو لصالح شركة تعبئة الغاز
خالل هذه الس��نة بالرغم م��ن الظروف
املالي��ة الصعب��ة وقل��ة التخصيص��ات
بس��بب االزمة االقتصادية الت��ي مير بها
بلدنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية
واملبي��دات اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن
عن جناح التش��غيل التجريبي خلط��ي انتاج املبيدات
الس��ائلة احلش��رية واملبي��دات العام��ة الصلبة في
مصنع الطارق التابع لها بجهود وامكانيات مالكاته
الفنية والهندسية .
وبني مدير عام الشركة املهندس علي قاسم الشمري
في تصريح للمركز االعالمي في الوزارة بأنه وتنفيذا
لتوجيهات الوزير بضرورة اعادة اعمار شركات ومصانع
الوزارة املدمرة في املدن احملررة ومبتابعة مس��تمرة من
قبله فق��د متكنت املالكات الفنية والهندس��ية في
مصنع الطارق للمبي��دات الواقع في قضاء الفلوجة
من تأهيل وتش��غيل خطي انتاج املبيدات الس��ائلة
واملبيدات الصلبة بنجاح كبير .
واضاف املدي��ر الع��ام ان العمل يتواص��ل على اعادة
صيان��ة وتأهيل اخل��ط االنتاجي الثال��ث واملتخصص
بانتاج املبيدات العش��بية بع��د تعرض هذه اخلطوط
الى اضرار جسيمة بس��بب االعمال االرهابية  ،الفتا
ال��ى ان املصنع يعد الوحيد ف��ي العراق الذي يختص
بانت��اج املبيدات الزراعية التي حتتاجه��ا وزارة الزراعة
في تعفير البذور ومكافحة االفات الزراعية .
في س��ياق اخر كشف الش��مري عن توقيع شركته
ثالثة عقود م��ع القطاعني العام واخلاص لتجهيزهم
بانتاجها من حامض الكبريتيك املركز وبكمية ()220
طن��ا  ،مش��يرا الى ان الش��ركة حريصة عل��ى اتباع
وسائل واساليب مبتكرة وحديثة للتسويق والترويج
مبايتماش��ى واحتياج��ات ومتطلبات الس��وق احمللية
واجلهات املستفيدة .

تسيير قطارات
يومية من المحمودية
إلى العالوي
بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه من وزير النقل كاظم فنجان احلمامي  ،تسير
الشركة العامة لس��كك حديد العراق عدة قطارات
يوميا لنقل الطلبة واملوظفني واملواطنني من محطة
قطار احملمودية الى احملطة املركزية ببغداد.
وقال مدير عام الش��ركة املهندس س�لام جبر سلوم
ان تسيير هذه القطارات داخل املدن جاء ليسهم في
التخفيف عن كاهل الطلب��ة واملوظفني وحرصا من
الوزير في تش��جيع النقل الداخل��ي مع توفير افضل
اخلدمات في املناطق التي مير بها القطار ذهابا وإيابا.
واضاف املدير العام ان موعد انطالق قطار املس��افرين
من محطة احملمودية في الساعة ( )6,45صباحا مرورا
باحملط��ات الفرعي��ة ( ابو دش��ير  ،ام الطبول ) وموعد
وصوله للمحطة املركزية في الس��اعة ( )8,00فيما
يغ��ادر م��ن محطة بغ��داد املركزية الس��اعة ( )3,00
بعد الظه��ر الى محطة قط��ار احملمودية ليصل في
الساعة ( )4,15عصرا.
ولف��ت املدير العام الى ان الش��ركة هيئت القطارات
املكيفة (  )DMUلنقل املواطنني فيما س��يكون سعر
التذكرة ( )1000دينار .

لضمان أن تبقى سريعة حتى بعد عام أو عامين من االستعمال

هواوي تكشف عن  5مميزات في هواتف مايت  10وهواوي مايت  10برو
بغداد ـ الصباح الجديد:
تتوف��ر واجهة املس��تخدم م��ن هواوي
املعروف��ة ب��ـ EMUI 8.0ف��ي جمي��ع
هواتف هواوي العامل��ة بنظام أندرويد،
وهي تقدم مميزات للمس��تخدمني تتيح
لهواتفهم العمل بطريقة أسرع وأكثر
فعالي��ة م��ن خ�لال حتلي��ل تفاعلهم
مع الهوات��ف والتك ّي��ف معها ،وجعل
جتربتهم أكثر تخصيصاً .اليكم  5أمور
مدهش��ة يج��ب معرفتها ع��ن واجهة
املستخدم !EMUI 8.0
تع��د واجه��ة املس��تخدم EMUI 8.0
فائق��ة ال��ذكاء وميكنها تنب��ؤ كيفية
اس��تخدامكم للج��وال! من��ذ الع��ام
 2016وهواوي تر ّدد ش��عار «صنع ليكون
سريعا ً وس��يبقى سريعاً» على مسمع
املستهلكني ،هادفة بذلك الى ضمان أن
تبقى هواتفهم س��ريعة حتى بعد عام
أو عامني من االس��تخدام .تأتي هواتف
ه��واوي ماي��ت  10وماي��ت ب��رو م��ز ّودة
بواجهة املس��تخدم  EMUI 8.0اجلديدة،
وه��ي بديهي��ة االس��تجاية وس��ريعة،
وترتق��ي باس��تخدامكم للهوات��ف

ال��ى مس��تويات جديدة .تق��دم واجهة
املس��تخدم  EMUI 8.0ممي��زات فري��دة
ومتط��ورة وه��ي س��ريعة االس��تجابة
كونها تفهم بسرعة طريقة تفاعلكم
مع الهواتف ،ما يجعلها قادرة على تنبؤ
اس��تخدامكم وادراك التطبيقات التي
تريدون اس��تخدامها .بعد أن تكتس��ب
كل املعلوم��ات وتفهمه��ا ،تخص��ص
واجه��ة املس��تخدم  EMUI 8.0امل��وارد
وفقا ً لتفاعلكم ،ما يكس��بكم الوقت
ويتيح لكم فتح تطبيقاتكم املفضلة
بطريقة أسرع.
كما ان هواتف هواوي هي الوحيدة التي
توفر هذه التكنولوجي��ا املتطورة ،فمن
خالل نقر الشاش��ة بواسطة مفاصل
أصابعك��م ،ميكنكم أخ��ذ لقطات من
الشاش��ة أو تس��جيل الشاش��ة ف��ي
غضون ثوان من دون احلاجة الى الضغط
لوقت طويل على مفاتيح االختصارات.
بفضل ه��ذه امليزة ،يصبح تصفح أكثر
من تطبيق أس��هل ألنه ميكنكم طالق
تطبيق�ين في نف��س الوقت م��ع ميزة
انقس��ام الشاش��ة ل��ى جزئ�ين Split-
 ،Screen Functionوأخ��ذ لقطات كبيرة
ملق��االت أو صفح��ات م��ن االنترنت عبر
الرس��م بأصابعك��م عل��ى الشاش��ة.

كذل��ك ،ميكنكم التق��اط احملتوى الذي
تريدونه عبر رس��م دائ��رة حول املنطقة
التي تريدون التقاطها على الشاشة.
أو انقس��ام الشاش��ة لى جزئني وفتح
تطبيقاتك��م املفضلة من خالل رس��م
احل��رف األول م��ن اس��م التطبيق على
الشاش��ة (مي��زة – Knuckle sense
.)Draw
وهنا يأتي التساؤل عن استخدام هاتفني
مختلف�ين للتنق��ل ب�ين حس��اباتكم
الش��خصية وحس��ابات العم��ل على
صفحات التواصل االجتماعي؟ ال حاجة
لذل��ك بعد اآلن ألن واجهة املس��تخدم
 EMUI 8.0اجلدي��دة ف��ي هواتف هواوي
مايت  10وهواوي مايت  10برو تقدم لكم
ميزة التطبيق التوأم ،التي متكنكم من
امتالك أكثر من حس��اب على التطبيق
نفس��ه وتش��غيل أكثر من نسخة من
التطبي��ق ف��ي نفس الوق��ت .ون كنتم
متتلكون رقمي هاتف مختلفني وتريدون
العم��ل بحس��ابني مختلف�ين ،تتي��ح
لكم هذه امليزة تش��غيل نسختني من
تطبيقاتك��م املفضل��ة والدخول ليها
بحسابات مختلفة.
اضافة ال��ى ان الهواتف الذكية ميكنها
أيض��ا ً أن حتاف��ظ عل��ى خصوصيتكم.

كي��ف؟ تق��دم ه��واوي ه��واوي ماي��ت
 10وه��واوي ماي��ت  10ب��رو مي��زة احل ّيز
اخلصوص��ي ( )Private Spaceلتحافظوا
عل��ى خصوصية ملفاتك��م وصوركم.
وعندما تخبؤون ملفاتكم الشخصية
ف��ي احل ّيز اخلصوص��ي (،)Private Space
ميكنك��م أن تعرض��وا عل��ى زمالئك��م
وأصدقائك��م الص��ور وامللف��ات مع مع
احملافظ��ة عل��ى صورك��م وملفاتك��م
الشخصية.
فمن من املرهق أحيانا ً مشاركة امللفات
اذا كان االتص��ال ضعيف��ا ً أو امللف��ات
كبي��رة .م��ع هوات��ف ه��واوي مايت 10
وه��واوي مايت برو ،أصبحت مش��اركة
امللفات سهلة وسريعة من دون احلاجة
لالتصال باالنترنت :فواجهة املستخدم
 EMUI 8.0اجلديدة من هواوي تتيح لكم
مش��اركة صورك��م وملفاتك��م ،فهي
أسرع بـ 100مرة من بلوتوث وال تتطلب
أي جتهي��ز أو تنزيل ألنها تتواصل تلقائيا ً
مع األجه��زة األخرى .ع�لاوة على ذلك،
تق��دم هواتف هواوي ماي��ت  10وهواوي
ماي��ت  10برو ميزة استنس��اخ الهاتف
( )Phone Cloneالت��ي متكنك��م م��ن
نق��ل البيانات من هاتفك��م القدمي الى
هاتفكم اجلديد بسرعة كبيرة.
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محكمة مصرية تحيل 21متهما
الى المفتي بعد إدانتهم

القاهرة  -وكاالت:
قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة
ق��ررت ام��س الثالث��اء إحال��ة أوراق  21متهما إلى
مفت��ي اجلمهورية متهيدا إلصدار حكم بإعدامهم
بع��د إدانته��م بتهم م��ن بينها االنتم��اء جلماعة
ارهابية.
وكان املتهم��ون ق��د أحيل��وا للمحاكم��ة بعد أن
نس��بت إليهم النيابة عدة تهم منها «تأس��يس
جماعة على خالف القانون واعتناق أفكار تكفيرية
واستهداف منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة
وتصنيع مفرقعات وحيازتها».
وتعرف القضية إعالميا باس��م (خلية دمياط) في
إش��ارة إلى مدينة دمياط الس��احلية في ش��مال
الب�لاد .ويحاكم في القضية  28متهما منهم 16
غيابيا.
وذكرت املصادر أن القاضي شبيب الضمراني حدد
جلس��ة  22ش��باط للنط��ق باحلكم عل��ى جميع
املتهمني في القضية.
ويتعني وفقا للقانون أن تأخذ محاكم اجلنايات رأي
املفت��ي قبل إصدار أحكام باإلعدام ،لكن هذا الرأي
استشاري وغير ملزم.
وس��يحق للمدان�ين الطع��ن على األح��كام أمام
محكم��ة النق��ض ،أعل��ى محكم��ة مدني��ة في
البالد.
وفي وقت سابق هذا الشهر ،قضت إحدى محاكم
اجلنايات بإعدام  13ش��خصا وسجن عدد آخر بعد
إدانته��م باالنتم��اء جلماعة ارهابية تعرف باس��م
(تنظيم أجناد مصر) وش��ن هجمات أس��فرت عن
مقتل وإصابة عشرات من قوات األمن.

مقتل ثالثة أشخاص وإصابة

العشرات في حادث قطار واشنطن
واشنطن  -بي بي سي:
قت��ل ثالثة أش��خاص عل��ى األقل عق��ب خروج
قطار عن مس��اره إلى الطريق السريع في والية
واشنطن األميركية في ساعة الذروة الصباحية
امس االول االثنني.
ونقل حولي  72ش��خصا إلى املستش��فى بعد
خروج معظم عربات قطار أمتراك عن مسارها.
وقالت الس��طات أنها انتهت من تفتيش عربات
القطار ،مشيرة إلى أنها ال تستبعد ارتفاع عدد
ضحايا احلادث.
وش��وهدت عربة م��ن عربات القط��ار تتدلى من
أعلى جس��ر بينم��ا تناثرت بع��ض العربات على
جانبي مسار القطار على حافة الغابة .وأظهرت
ص��ور التقطته��ا دورية والي��ة واش��نطن عربة
قطار مقلوبة في الطريق الس��ريع يتناثر حولها
حطام.
وقال متحدث باس��م س��كك حدي��د أمتراك إن
القطار انحرف عن مساره في متام الساعة 7:33
صباحا بالتوقيت احمللي .وأضاف أنه كان على منت
القطار  ،77راكبا باإلضافة إلى طاقم التشغيل
املكون من سبعة أشخاص.
ونش��رت وس��ائل اإلعالم تس��جيال صوتيا لنداء
اس��تغاثة الذي أرس��له طاقم القطار إلى مركز
التحكم ،وجاء في التس��جيل استغاثة نصها:
«طوارئ! لقد سقطنا على الطريق».
وأشارت الرس��الة التالية التي استقبلها جهاز
الس��لكي مرك��ز التحك��م إل��ى أن أح��د أفراد
طاقم تش��غيل القطار أكد أن اجلزء اخللفي من
القطار هو فقط الذي بقي على خط الس��كك
احلديدية.

شؤون عربية ودولية

واشنطن ترفع «الفيتو» ضد مشروع لسحب قرار االعتراف بالقدس عاصمة اسرائيلية
متابعة  -الصباح الجديد:
رفع��ت الوالي��ات املتح��دة حق
النق��ض (الفيتو) ضد مش��روع
ق��رار عرب��ي في مجل��س األمن
يدعو إلى س��حب ق��رار الرئيس
دونالد ترامب االعتراف بالقدس
«عاصم��ة إلس��رائيل» ونق��ل
السفارة األميركية إلى املدينة،
ومهد «الفيتو» األميركي لنقل
مش��روع الق��رار مباش��رة إل��ى
اجلمعي��ة العامة ل�لأمم املتحدة
من أجل متري��ره حتت بند «االحتاد
من أجل السالم» ،ليتحول ُملزِما ً
لكل مؤسسات األمم املتحدة ،مبا
فيها مجلس األمن.
وف��ي وقت اعل��ن البيت األبيض
تأجي��ل زي��ارة نائ��ب الرئي��س
األميركي مايك بنس إلى الشرق
األوس��ط حتى منتصف كانون
ثان��ي املقبل ،اعتبرت الس��فيرة
األميركي��ة ف��ي األمم املتح��دة
نيك��ي هايل��ي أن التصويت في
اجمللس «إهانة لن ننساها أبداً»،
وأن العملي��ة «مثال جديد على
تسبب االمم املتحدة بالضرر اكثر
مما تتس��بب مب��ا ه��و مفيد في
التعامل مع النزاع الفلسطيني
– اإلسرائيلي» ،ووصفت الرئاسة
الفلس��طينية «الفيت��و» بأنه
«اس��تهتار» باجملتم��ع الدول��ي،
ّ
وأكد الناطق باس��مها نبيل ابو
ردينة أن��ه «مدان وغي��ر مقبول
ويهدد اس��تقرار اجملتمع الدولي
النه اس��تهتار به ،ه��ذه اخلطوة
االميركي��ة س��لبية ،وفيها حتد
للمجتمع الدولي ،وستس��هم
في تعزيز الفوضى والتطرف بدل
االمن» ،وأش��ار ال��ى ان الواليات
املتحدة «اك��دت عزلتها ،وعلى
اجملتم��ع الدولي العمل االن على
حماية الشعب الفلسطيني»،
كما جدد الرئيس الفلسطيني
محم��ود عب��اس في مس��تهل
اجتماع القيادة الفلس��طينية
في مقر الرئاس��ة ف��ي رام اهلل
أم��س االول االثن�ين  ،رفض��ه
وس��اطة أمي��ركا ف��ي عملي��ة
الس�لام ،وأعل��ن اتخ��اذ «رزمة»
من اإلجراءات ضد إعالن ترامب،
واالنضم��ام إل��ى  22منظم��ة
دولية ،مع ّلقًا أ ّن «أميركا اختارت
أن ال تك��ون وس��يطا ً نزيه��ا ً في
عملية الس�لام ،س��نتوجه إلى
احلصول على العضوية الكاملة
ف��ي األمم املتح��دة ،وس��نتخذ
إج��راءات قانوني��ة وسياس��ية
وديبلوماسية ضد إعالن ترامب
بشأن القدس».
ووجه��ت دول مجل��س األم��ن
مجتمعة ،رس��الة مباشرة إلى
واش��نطن برف��ض ق��رار ترامب،

ووجهت دول
مجلس األمن
مجتمعة ،رسالة
مباشرة إلى
واشنطن برفض
قرار ترامب ،عبر
دعمها مشروع
قرار فلسطيني
بشأن القدس

واشنطن ترفع الفيتو في مجلس االمن

عب��ر دعمه��ا مش��روع ق��رار
فلس��طينيا ً يؤكد أن «القرارات
واإلج��راءات الت��ي ته��دف إل��ى
تغيي��ر طاب��ع مدين��ة الق��دس
الشريف أو مركزها أو تركيبتها
الدميوغرافي��ة ،ال أثر قانونيا ً لها،
وه��ي باطل��ة ويج��ب إلغاءها»،
إال أن «فيت��و» أميركيا ً أس��قط
مشروع القرار ،في موقف بررته
هايل��ي بأن��ه «ناب��ع م��ن القرار
الس��يادي للوالي��ات املتح��دة»،
وبأن الواليات املتحدة «لن تقبل
أن يق��ال لها م��ن جانب أي دولة
أين تض��ع س��فارتها» ،وصوتت
ملصلحة مشروع القرار  ١٤دولة
في مجل��س األمن من أصل ،١٥
وهو ما ت��رك املندوبة األميركية
وحيدة ف��ي موقفه��ا ،في وقت
أك��د أعض��اء اجملل��س كافة في
كلماته��م متس��كهم بأس��س
عملي��ة الس�لام القائمة على
أس��اس ق��رارات مجل��س األمن
الس��ابقة ،الت��ي تؤك��د ع��دم
سيادة إسرائيل على القدس.
واس��تبقت هايل��ي جلس��ة
التصويت بالتصريح أ ّن للواليات
املتح��دة «احلق الكام��ل كدولة
س��يدة أن تقرر نقل س��فارتها»
إل��ى الق��دس ،وش��نت هجوما ً
على األمم املتح��دة «والعار الذي
يلتص��ق به��ا لكونه��ا مكان��ا ً
معادي��ا ً ألكث��ر الدميوقراطي��ات
ثباتا ً في الش��رق األوسط» ،في
إش��ارة إلى إس��رائيل ،وأضافت
أن الوالي��ات املتح��دة «ترف��ض
قبول املعايي��ر املزدوجة» ،وتقف

إل��ى جان��ب إس��رائيل «وإرادة
الش��عب األميركي ،م��ن خالل
نق��ل الس��فارة األميركية» إلى
القدس ،كما اعتب��رت أن القرار
 ٢٣٣٤ال��ذي يدين االس��تيطان
ومررت��ه إدارة ب��اراك أوبام��ا في
مجلس األمن من خالل امتناعها
ع��ن التصوي��ت الع��ام املاضي،
«يش��كل لطخ��ة» في س��جل
الوالي��ات املتح��دة ،و «ل��و ُطرح
على التصويت اليوم فسأصوت
ضده بكل تأكيد».
*فرنسا تؤكد عدم حصول
سالم من دون اتفاق على
القدس
وقال الس��فير الفرنسي إنّه «ال
ميك��ن التوص��ل إلى س�لام من
دون اتفاق على القدس ،بس��بب
رمزيته��ا واعتباره��ا مفتاح��ا ً
للس�لام ب�ين اإلس��رائيليني
والفلس��طينيني» ،وله��ذا فإن
االتفاق ميكن أن «يقرره الطرفان
بنفس��يهما م��ع دع��م اجملتمع
الدولي ،ولي��س من خالل قرارات
أحادي��ة تتخذه��ا دول��ة أخ��رى
تعيدن��ا قرن��ا ً كامال ً إل��ى الوراء،
اللغة الواردة في مشروع القرار
مماثل��ة لق��رارات مجل��س األمن
الس��ابقة عن الق��دس ،والقرار
اليوم يعيد تأكيد اإلجماع الدولي
عل��ى املدينة بناء عل��ى القانون
الدول��ي وق��رارات مجلس األمن
واملبادئ املتفق عليها حلل النزاع
الفلس��طيني -اإلس��رائيلي»،
وأك��د أن فرنس��ا س��تص ّوت

ملصلحة مش��روع القرار «لهذه ويع��رب القرار عن «بالغ أس��فه
األسباب مجتمعة ،وهو موقف إزاء الق��رارات األخي��رة املتعلقة
مبدئي بالنس��بة إلينا» ،مشيرا ً بوضع الق��دس» ،ويش��دد على
إلى أن ب�لاده «تش��جع الرئيس أنه��ا «واح��دة من قضاي��ا احلل
األميركي على التحرك بناء على النهائ��ي التي يتع�ين حلها من
أس��اس حل الدولتني ألنه ما من خ�لال املفاوض��ات ،متاش��يا ً مع
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة»،
طريق آخر حلل النزاع».
كما يؤكد «عدم جواز االستيالء
*لندن لن تنقل سفارتها من على األراضي بالقوة ،ويضع في
تل أبيب
اعتباره املركز اخلاص الذي تتمتع
وأكد الس��فير البريطاني ماثيو ب��ه مدين��ة القدس الش��ريف،
ريكروف��ت ،دعم بالده مش��روع خصوص��ا ً احلاج��ة إل��ى حماية
القرار «ألن��ه يتوافق مع املوقف البعد الروحي والديني والثقافي
املتف��ق علي��ه منذ أم��د طويل الفري��د للمدينة واحلفاظ عليه،
على القدس ،ويتوافق مع قرارات على النح��و املتوخى من قرارات
مجلس األمن الس��ابقة ،ونحن األمم املتح��دة ذات الصلة» ،كما
ندع��و األط��راف إل��ى تكثي��ف يؤك��د أن «أي ق��رارات وإجراءات
اجله��ود ملصلح��ة حل س��لمي ته��دف إلى تغيي��ر طابع مدينة
دائ��م ف��ي الش��رق األوس��ط» ،القدس الش��ريف أو مركزها أو
مكررا ً تأكيد أن موقف بريطانيا تركيبته��ا الدميوغرافي��ة ،ليس
مختل��ف ع��ن موق��ف الواليات له��ا أي أثر قانون��ي ،وهي الغية
املتحدة في ش��أن الق��دس ،وأن وباطلة امتثاال ً لقرارات مجلس
لندن «لن تنقل سفارتها من تل األمن ذات الصلة ،ويدعو في هذا
أبيب حالياً» ،واس��تبق السفير الصدد كل ال��دول إلى االمتناع
اإلس��رائيلي داني دانون اجللسة عن إنش��اء بعثات ديبلوماسية
بتصريح اعتبر فيه أن «تصويت في مدينة القدس الشريف عمال ً
أعضاء مجل��س األمن قد يتكرر بقرار مجلس األمن  ٤٧٨الصادر
 100م��رة إضافية ،لكن ذلك لن عام  ،»١٩٨٠كما «يطالب جميع
يغي��ر حقيقة بس��يطة هي أن الدول باالمتثال لقرارات مجلس
القدس كانت وستبقى عاصمة األمن املتعلق��ة مبدينة القدس
إس��رائيل» ،وق��ال إن «كل دول الش��ريف وبعدم االعت��راف بأي
أخ��رى في العالم له��ا احلق في إج��راءات أو تدابي��ر مخالف��ة
حتدي��د عاصمته��ا ،ولك��ن حني لتلك الق��رارات» ،ويكرر الدعوة
يتعل��ق األم��ر بإس��رائيل ،ف��إن إل��ى «عك��س مس��ار االجتاهات
ذلك لس��بب ما مدان ومشكك الس��لبية القائم��ة عل��ى أرض
الواقع التي تهدد إمكان تطبيق
فيه».

ح��ل الدولتني» ،وإل��ى «تكثيف
وتس��ريع وتيرة اجلهود وأنشطة
الدعم عل��ى الصعيدين الدولي
واإلقليم��ي ،م��ن أج��ل حتقي��ق
س�لام ش��امل وعادل ودائم في
الشرق األوس��ط من دون تأخير
على أساس قرارات األمم املتحدة
ذات الصل��ة ومرجعيات مدريد،
مبا في ذلك مب��دأ األرض مقابل
السالم ومبادرة السالم العربية
وخريطة الطريق التي وضعتها
اجملموع��ة الرباعي��ة وإنه��اء
االحت�لال اإلس��رائيلي الذي بدأ
عام .»١٩٦٧
«بنس « يؤجل زيارته
وفيما كان من املقرر أن تبدأ زيارة
نائ��ب الرئيس األميرك��ي مايك
بنس إلى الش��رق األوس��ط إلى
إس��رائيل ومصر ام��س الثالثاء
ق��ال البيت األبيض إنه مت تأجيل
الزي��ارة حت��ى منتصف ش��هر
كانون الثاني املقبل ،مما يس��مح
ل��ه بالبق��اء ف��ي ح��ال احلاجه
لصوت��ه ف��ي مجلس الش��يوخ
لدع��م إصالح��ات ضريبي��ة
مقترحة.
وقال مس��ؤول كبير ف��ي اإلدارة
األمريكي��ة إن «التصوي��ت على
القانون الضريبي في وضع جيد،
لكننا ال نريد اخملاطرة».،
وس��يترك غياب السيناتور جون
ماكني ،العائد إلى أريزونا ملتابعة
عالج��ه من م��رض الس��رطان،
اجلمهوري�ين بغالبي��ة بهامش
بسيط في مجلس الشيوخ.

ّ
يصوت على إدخال
مجلس األمن

مساعدات لمناطق المعارضة في سوريا
نيويورك  -أ ب ف:
ص��وت مجل��س األم��ن ام��س
الثالث��اء على متديد ق��رار يتيح
إدخال مساعدات إنسانية عبر
احلدود إلى الس��كان احملاصرين
ف��ي املناط��ق حت��ت س��يطرة
الفصائل املعارضة في س��وريا
مل��دة ع��ام ،ف��ي مش��روع قرار
انتقدته روسيا.
وقال دبلوماس��ي إن موس��كو
"موافق��ة مبدئيا" ولن تعارض
تبني الق��رار في نهاية املطاف،
فيما أوضح دبلوماسي آخر أنه
ال تزال هناك "مشكالت" وجرى
بحثها امس االول االثنني.
والق��رار الس��اري املفعول منذ
 2014وال��ذي يت��م جتدي��ده
س��نويا ،تنته��ي مدت��ه ف��ي
العاش��ر م��ن الش��هر املقبل،
وعملت الرئاسة الدورية جمللس
األمن الت��ي تتوالها اليابان في
كانون األول من أجل التصويت
على متديد القرار هذا األسبوع
حت��ى ال يتك��رر م��ا حص��ل
جملموع��ة احملقق�ين الدولي�ين
ح��ول األس��لحة الكيميائي��ة
ف��ي س��وريا املعروف��ة بـ"آلية
التحقيق املشتركة".
واضط��رت مجموع��ة اخلب��راء
املش��تركة ب�ين األمم املتح��دة
ومنظم��ة حظ��ر األس��لحة
الكيميائية عل��ى التوقف عن
العم��ل من��ذ تش��رين الثاني
م��ع رف��ض موس��كو ،الداعم
األول للنظ��ام ف��ي س��وريا،
متدي��د مهمتها بعد مواجهات
ش��هدتها املناقش��ات ف��ي
مجل��س األم��ن واس��تخدمت
روس��يا فيها مرارا حق النقض
(فيتو).
ون��ددت روس��يا قبل أس��ابيع
بالق��رار ال��ذي يس��مح ل�لأمم
املتح��دة وملنظم��ات غي��ر
حكومي��ة بإدخال مس��اعدات
عبر احل��دود وخطوط اجلبهات،
معتب��رة أن��ه "ميس الس��يادة
السورية".

وتؤكد االمم املتحدة ان تسليم
املس��اعدات عب��ر احل��دود ميثل
شريان حياة للس��وريني الذين
يعيش��ون ف��ي املناط��ق التي
تس��يطر عليه��ا املعارض��ة،
الن احلكوم��ة ف��ي دمش��ق
منعت بش��كل مشدد شحن
املساعدات الى هناك.
وإذ قال��ت موس��كو إنه��ا ال
تس��عى إلى وقف املساعدات
اإلنس��انية للمناط��ق احملاصرة
التي ال تزال خارجة عن سيطرة
دمش��ق ،طالب��ت بتش��ديد
الرقابة على الشحنات والطرق
التي تس��لكها واملناطق التي
يفترض ان تصل اليها ،مشيرة
إلى أن بعضها قد يحتوي على
أس��لحة أو قد يباع في السوق
السوداء.
وأوض��ح مس��ؤول الش��ؤون
اإلنس��انية ف��ي األمم املتح��دة
م��ارك لوك��وك أن حوال��ى 2,8
مليون شخص من أصل عشرة
ماليني يتلقون مس��اعدات في
جميع أنحاء سوريا ،يستفيدون
من املس��اعدات التي تقدمها
األمم املتح��دة واملنظم��ات غير
احلكومي��ة لس��كان املناط��ق
اخلاضعة لس��يطرة الفصائل
املعارضة.
وأك��د لوك��وك ف��ي مجل��س
األم��ن أن "الرقاب��ة التي متارس
عل��ى املس��اعدات اإلنس��انية
في س��وريا ال مثيل لها في أي
م��كان آخ��ر" ،مطالبا روس��يا
بإعطاء تفاصيل حول ما ميكن
حتسينه.
وتأتي انتق��ادات روس��يا لقرار
االمم املتحدة والتي تش��اطرها
بحس��ب دبلوماسي دول أخرى
في مجل��س األمن مثل الصني
وكازاخس��تان وبوليفي��ا ،ف��ي
وقت يعتب��ر الرئيس الروس��ي
فالدميي��ر بوتني انه رب��ح احلرب
ض��د تنظي��م " داع��ش " في
سوريا.
غي��ر أن الغربي�ين يؤك��دون أن

التطور امليدان��ي "لم يخفض
احلاجات اإلنسانية" داعني إلى
"عدم تس��ييس هذا املوضوع"
ف��ي وق��ت فش��لت محادثات
جنيف بني النظام والعارضة.
وين��ص مش��روع الق��رار الذي
حصل��ت وكال��ة فران��س برس
على نس��خة عنه على جتديد
قرار تس��ليم املس��اعدات عبر
احل��دود وخطوط اجلبهات حتى
 10كانون الثاني  2019ويطلب
من االمني الع��ام لالمم املتحدة
أنطوني��و غوتيري��ش تق��دمي
"توصي��ات ح��ول س��بل تعزيز
آلي��ة الرقاب��ة التي متارس��ها
األمم املتح��دة" عل��ى ه��ذه
املساعدات.
وق��ال دبلوماس��ي ان روس��يا
تدعمه��ا الص�ين طلب��ت ان
يت��م متدي��د عملي��ة تس��ليم
املساعدات ستة اشهر فقط،
لكنه��ا اصطدم��ت برف��ض
الس��ويد واليابان ومصر ،الدول
الث�لاث التي وضعت مس��ودة
القرار.
وقال املص��در إن النص يحافظ
عل��ى عم��ل األمم املتح��دة
واملنظمات غير احلكومية وهو
يدع��و مجددا إل��ى رفع احلصار
عن جمي��ع املناط��ق ويتضمن
حتذيرا ش��ديدا بش��أن مناطق
املعارضة احملاصرة في الغوطة
الش��رقية قرب دمش��ق والتي
تتعرض لقصف ج��وي كثيف
م��ن الق��وات احلكومي��ة أوقع
عش��رات القتلى في تش��رين
الثانـ��ي ومطلــ��ع كانـ��ون
األول.
وذكر املصدر كذل��ك أن النص
يتضم��ن إش��ارة إل��ى مناطق
خف��ض التوت��ر الت��ي أقيمت
في س��وريا مبوج��ب اتفاق بني
روس��يا وإيران وتركي��ا في إطار
محادثات أس��تانا ،وفق صياغة
حذرة قدمت هذه املناطق على
أنها محط��ة نحو وقف إطالق
نار كامل.
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ال عروض أمام «سومو» لبيع خام البصرة

تركيا 26 :مليار دوالر
إيرادات السياحة

إنشاء منظومة تكنولوجيا حديثة
لحماية شبكة األنابيب الوطنية

اسطنبول ـ رويترز:
قال وزير السياحة التركي نعمان قورتوملوش أمس
الثالثاء إن تركيا تتوقع استقبال  31.4مليون سائح
في الع��ام احلالي  2017ووصول إيرادات الس��ياحة
إلى  26مليار دوالر.
وق��ال قورتومل��وش في تصري��ح صحف��ي إن أنقرة
تتوق��ع أيضا وصول أكثر من  38مليون س��ائح في
.2018
في الشأن ذاته ،أعلن تاراس دميورا ،الرئيس التنفيذي
لش��ركة  TUIفي روس��يا ورابطة الدول املستقلة
أنه بعد استئناف الرحالت اجلوية بني روسيا ومصر
ميكن س��حب من  35%-10من السياحة الروسية
الوافدة إلى تركيا.
وأك��د أن ه��ذا مرتب��ط بسياس��ة التس��عير في
الفنادق املصرية.
وفي حديث��ه للصحافيني قال دمي��ورا ،إنه في هذه
احلالة س��وف تتناف��س مصر وتركي��ا في الصيف
بالتأكيد ولكن سياس��ة األسعار احمللية ستلعب
دورا كبيرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوع��ز وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي
اللعيب��ي الى الدوائ��ر املعنية في
ال��وزارة بوض��ع خط��ة متكاملة
النش��اء منظومة حلماية شبكة
االنابي��ب املمت��دة داخ��ل العراق
باستعمال التكنولوجيا احلديثة
والطائرات.
وق��ال املتحدث الرس��مي ل��وزراة
النف��ط عاص��م جهاد ف��ي بيان
صحاف��ي ،إن «وزير النف��ط جبار
اللعيب��ي وخ�لال اجتم��اع غرفة
العمليات اوعز الى الدوائر املعنية
في الوزراة بوضع خطة متكاملة
النش��اء منظومة حلماية شبكة
االنابي��ب املمت��دة داخ��ل البل��د،
باس��تعمال التكنلوجيا احلديثة
والطائ��رات عل��ى ان يباش��ر
بتنفيذه��ا خالل الرب��ع االول من
العام املقبل .»2018
ومض��ى جه��اد ال��ى الق��ول ،أن
«ال��وزارة تخط��ط الس��تعمال
طائرات مس��يرة ملراقبة االنابيب
املمتدة في مس��احات شاس��عة
من الع��راق ،ووضع اجهزة مراقبة
وكاميرات متطورة لتامني احلماية
خلط��وط أالنابيب اخلاص��ة بنقل
النفط ونقل املشتقات النفطية
والغاز».
وأش��ار الى ان «توجيه��ات الوزارة
تقض��ي باملباش��رة بالعمل بهذا
النظام خالل الربع األول من العام
.»2018
وتابع« :هذه اخلطة س��تكون لها
مردودات مالية واقتصادية كبيرة
م��ن خالل احملافظة عل��ى الثروات
النفطية من العبث والتخريب».
وأوض��ح ان «اللعيب��ي وج��ه
املس��ؤولني بالوزارة باإلس��راع في

وزير النفط جبار
اللعيبي وخالل اجتماع
غرفة العمليات أوعز
الى الدوائر المعنية
في الوزراة بوضع
خطة متكاملة إلنشاء
منظومة لحماية
شبكة األنابيب الممتدة
داخل البلد ،باستعمال
التكنلوجيا الحديثة
والطائرات على أن
يباشر بتنفيذها خالل
الربع األول من العام
المقبل 2018

«موديز» تتوقع فائضًا

في الميزانية القطرية

أحد أنابيب تصدير النفط شمالي العراق

اع��داد أوراق االحتياج��ات اخلاصة
به��ذه اخلط��ة ودعوة الش��ركات
املتخصصة في جتهيز منظومات
احلماي��ة لألنابي��ب واملنش��آت
النفطية».
على صعيد متصل ،قالت مصادر
جتاري��ة ،أمس الثالثاء ،إن ش��ركة
تسويق النفط «سومو» لم تتلق
عروضا لبيع نفط البصرة.

وأوضحت املصادر ان «س��ومو لم
تتلق عروضا ً في مزاد على بورصة
دبي للطاقة ،لبيع مليوني برميل
من خام البصرة الثقيل».
وتابعت املصادر أن «هذا يشير إلى
أن قيم��ة اخلام ما زال��ت أدنى من
سعر البيع الرسمي» ،بحسب.
وكانت بورصة دبي للطاقة قالت،
ف��ي األول م��ن أم��س االثن�ين ،أن

خبراء يابانيون لحل أزمة الري في ذي قار
بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت مديري��ة زراع��ة ذي ق��ار
عن وص��ول وفد علم��ي ياباني من
جمعية مستخدمي املياه العاملية
الى مدين��ة الناصرية الجراء جتارب
للزراع��ة من دون احلاج��ة لكميات
كبيرة من مياه الري.
وق��ال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي،
ان «الوف��د الياباني يس��عى الجراء
جتارب عل��ى الزراعة بآلي��ة جديدة
تدع��ى ال��ري الس��طحي املعم��ق
والتي م��ن ش��انها ان تقلل حاجة
النبات��ات للمي��اه بنس��بة س��تني
باملئ��ة مقارنة بالري الس��طحي او
الري بالواسطة».
وفي منتصف الشهر اجلاري ،قالت
مديري��ة زراع��ة ذي ق��ار ،ان «نصف
االراضي املشمولة باخلطة الزراعية
للموس��م الش��توي احلالي حرمت
من الري بس��بب ازم��ة املياه احلادة
التي تشهدها احملافظة حاليا».

وقال معاون مدير زراعة ذي قار فرج
ناه��ي ان« :قراب��ة  50%من مجمل
االراضي املشمولة باخلطة الزراعية
الشتوية والبالغة اجماال  356الف
دومن حرم��ت من الري بس��بب ازمة
املياه».
ولف��ت ال��ى ان «اخلط��ة الزراعي��ة
مهددة بالفش��ل في تلك االراضي

شركة سومو ستطرح عطا ًء في للخام.
البورصة يوم الثالثاء لبيع شحنة وص ّرح مص��در جتاري أن «س��ومو
حجمه��ا مليونا برمي��ل من خام قد تبيع ش��حنة أخ��رى حجمها
البصرة الثقيل موجهة إلى آسيا مليون��ا برميل من خ��ام البصرة
من املقرر حتميلها خالل يومي  15اخلفيف ،حتميل شباط ،في عطاء
منفصل ،يوم غد األربعاء».
و 16شباط املقبل.
وقال��ت البورص��ة إن احل��د األدنى يش��ار إل��ى أن (س��ومو) رفع��ت
للع��روض يبل��غ س��نتا ً واح��دا ً سعر البيع الرسمي خلام البصرة
للبرميل فوق سعر البيع الرسمي اخلفي��ف إل��ى آس��يا ف��ي كانون

مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة

بعد ان ش��ارف موعد الزراعة على
االنته��اء م��ن دون ري ،علم��ا انه��ا
جميع��ا اراض مخصص��ة حملصول
احلنطة الستراتيجي».
واش��ار ال��ى ان ازم��ة ش��ح املي��اه
تفاقمت في ذي قار مؤخرا بس��بب
التجاوزات عل��ى حصص املياه من
قبل احملافظات اجملاورة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن نائب رئيس الشركة املصرية
للغاز الطبيعي «إيجاس» ،مجدي
ج�لال ،أن ب�لاده س��تتوقف عن
اس��تيراد الغاز من اخلارج بنهاية
الع��ام  ،2018وس��تتحول ملرك��ز
إقليمي للطاقة.
وخ�لال كلم��ة ألقاه��ا ،أم��س
الثالثاء ،أم��ام مؤمتر األهرام األول
للطاقة أكد أن ل��دى مصر بنية
أساس��ية ضخم��ة متث��ل أول��ى
خط��وات ج��ذب االس��تثمارات
احمللي��ة واألجنبي��ة ،للعمل على
حتوي��ل مص��ر ملرك��ز إقليم��ي
للطاقة ،مش��يرا إلى أن القاهرة
س��تتوقف نهائي��ا عن اس��تيراد
الغاز الطبيعي من اخلارج بحلول
نهاية العام املقبل.
وأضاف أن البنية األساسية لنقل
وت��داول الغ��از الطبيع��ي تضم
شبكة رئيسية ،بإجمالي  7آالف

تقـرير
فاو :عدد سكان األرياف في أفريقيا سيزداد بنسبة % 63

المزارعون أول ضحايا االحتباس والجوع
باريس ـ وكاالت:
تش��دد منظمات دولي��ة وأخرى
غي��ر حكومية على ضرورة تقدمي
مس��اعدات طارئ��ة ال��ى صغار
املزارع�ين املعرض�ين لعواق��ب
االحت��رار املناخي وانع��دام األمن
الغذائ��ي ،خصوص��ا ً ف��ي القارة
األفريقية.
وقال التوغول��ي جيلبير هونغبو
رئيس الصندوق الدولي للتنمية
الزراعي��ة (في��دا) وه��ي منظمة
أممي��ة مقره��ا ف��ي روم��ا ،خالل
وج��وده مطل��ع الش��هر اجل��اري
ف��ي باري��س« :ال أري��د أن أك��ون
متشائماً ،لكن عندما ننظر إلى
الزيادة السكانية املرتقبة ،اذا لم
يحصل االستثمار الطويل األمد
ف��ي األوس��اط الريفي��ة بوتي��رة
دائم��ة ،ق��د تتفاق��م مش��كلة
النزوح التي نشهدها حالياً».
وأكدت منظمة األغذية والزراعة
ل�لأمم املتح��دة (ف��او) ف��ي أول
«أطل��س عن الن��زوح الريفي في
أفريقيا جنوب الصحراء» املنشور
ف��ي تش��رين الثاني املاض��ي ،أن
س��كان افريقيا جنوب الصحراء
( 645ملي��ون نس��مة عام )2015
«مرشحون لالزدياد إلى  1.4مليار
نسمة بحلول  »2055ما يشكل
«س��مة س��كانية فري��دة ف��ي
التاريخ العاملي».

وبحلول منتص��ف القرن احلالي،
س��يزداد عدد س��كان األرياف في
افريقيا جنوب الصحراء بنس��بة
 63ف��ي املئ��ة عل��ى وف��ق ه��ذا
اإلصدار.
وأش��ارت «ف��او» إل��ى أن افريقيا
جن��وب الصحراء ه��ي «املنطقة
الوحي��دة ف��ي العال��م الت��ي
سيتواصل منو عدد سكان األرياف
فيها بعد .»2050
وثم��ة تضافر جلمل��ة عوامل في
هذا السياق ،اذ ان معدالت نقص
التغذي��ة س��جلت ازدي��ادا ً ف��ي
افريقي��ا العام الفائ��ت لتطاول
 22.7ف��ي املئة من الس��كان في
مقاب��ل  20.8في املئة عام ،2015
أي  224مليون ش��خص ما يوازي
ربع عدد األشخاص الذين يعانون
اجلوع في العالم.
ويعود االرتفاع املفاجئ في أرقام
اجل��وع س��نة  2016بع��د عش��ر
س��نوات م��ن التحس��ن ش��به
الثاب��ت إلى النزاع��ات (خصوصا ً
ف��ي جن��وب الس��ودان) وموجات
اجلف��اف املس��تمرة (اثيوبي��ا
والصوم��ال) املتصل��ة باالحترار
املناخي على وفق «فاو».
ولتف��ادي تده��ور الوض��ع ،تنادي
املنظم��ات الدولي��ة مثل «فيدا»
بزي��ادة املس��اعدات للقط��اع
الزراعي املتصل باإلنتاج الغذائي
بهدف مكافح��ة اجلوع واالحترار
املناخي على السواء .فما نسبته

 80ف��ي املئة من أص��ل نحو 800
مليون ش��خص ممن يعانون فقرا ً
مدقعا ً في العالم أي يعيش��ون
بأقل من  1.9دوالر يومياً ،يعيشون
في مناطق ريفي��ة و 65في املئة
من ه��ؤالء يعملون ف��ي الزراعة
وفق «فيدا».
ولفتت «مؤسسة بيل وميليندا
غيتس» إل��ى أن املزارعني الصغار
ال يتحمل��ون س��وى مس��ؤولية
صغي��رة ع��ن انبعاث��ات الغازات
املس��ببة ملفع��ول الدفيئة ،ومع
ذل��ك فهم يعان��ون بعض أخطر
تبعات التغير املناخي.
وأعلنت هذه املؤسسة في باريس
أخي��را ً عن اس��تثمار بقيمة 300
ملي��ون دوالر ملس��اعدة مزارع��ي
افريقي��ا وآس��يا عل��ى مواجهة
التغير املناخي.
ومبوازاة تزايد حدة االحترار املناخي
«ستزول بعض مصادر القوت كما
أن الضغوط املتأتية من املناخ قد
ترغم مجموعات س��كانية على
ت��رك مس��اكنها ومجتمعاته��ا
بحثا ً عن ظ��روف حياتية أفضل»
على وفق املنظمة.
كذل��ك يعت��زم االحت��اد األوروبي
االستثمار في الزراعة املستدامة
اليج��اد حل��ول لزي��ادة م��ردود
احملاصي��ل ف��ي املناط��ق اجلاف��ة
وحماي��ة املزروع��ات م��ن اجلفاف
والفيضانات والطفيليات واآلفات
النباتية.

الثان��ي املقبل مبع��دل  0.25دوالر
للبرميل عن متوس��ط األس��عار
املعروضة خلامي س��لطنة عمان
ودبي.
ومطلع األس��بوع اجل��اري؛ أعلنت
الشركة عن عزمها على بيع نحو
 4ماليني برميل م��ن خام البصرة
في مزاد على منصة بالتس (S&P
.)Global Platts

ويعت��زم االختصاصي��ون العمل
عل��ى مكافح��ة أم��راض «تهدد
بتدمي��ر محاصي��ل املنيه��وت
والبطاطا احللوة ونبات اليام ،وهو
مكون غذائي أساسي في بلدان
وس��ط افريقي��ا وغربه��ا» وف��ق
املنظمة األميركية.
وفيم��ا تكاف��ح منظم��ات غير
حكومية مثل «اوكس��فام» منذ
وقت طويل لدعم سكان املناطق
الريفي��ة ،تبدأ مجموعات خاصة
كبيرة إدراك أهمية املشاركة في
اجلهد اجلماع��ي ملصلحة تنمية
األرياف في بلدان نامية.
وقد استثمر صندوق «اليفليهودز»
االس��تثماري الذي يضم أسماء
كبي��رة ف��ي القط��اع الصناعي
األوروب��ي بينه��ا «ميش�لان» و
«دانون» و «ايرمي��س» و «كريديه
اغريكول» ،أخيرا ً في صندوق ثان
خلف��ض انبعاث��ات الكربون مببلغ
 50مليون يورو بعد اعادة زرع 130
مليون شجرة في افريقيا والهند
وإندونيسيا.
وم��ع خط��وات كه��ذه ،تخفف
الش��ركات م��ن انبعاثاتها لثاني
اكس��يد الكربون لكنه��ا تختار
بذل��ك أيض��ا ً دع��م مجموعات
املزارعني األكثر ضعفا ً من طريق
منظمات غي��ر حكومية محلية
من س��فح جبل كيني��ا إلى دلتا
الغاجن م��رورا ً ببوركينا فاس��و أو
السنغال.

كم ،وش��بكة توزيع بإجمالي 31
أل��ف كيلومت��ر ،ع�لاوة على 29
محط��ة معاجلة غ��از ومجمعني
إلس��الة الغاز الطبيعي بدمياط
وإدكو (شمال مصر على شاطئ
البح��ر املتوس��ط) ووحدت�ين
عائمتني ،الستقبال الغاز املسال
بطاقة نح��و  1300ملي��ون قدم
مكعب��ة يومي��ا ،إضاف��ة إل��ى
اكتش��افات الغ��از العمالق��ة
بالبحر املتوسط.
وكان وزير البت��رول املصري طارق
امل�لا ،أعل��ن ،ف��ي بيان الس��بت
املاضي« ،بدء ضخ الغاز الطبيعي
الفعلي من اآلبار البحرية بحقل
ظهر إلى احملط��ة البرية اجلديدة
مبنطق��ة اجلمي��ل ببورس��عيد
ملعاجلت��ه وضخ��ه في الش��بكة
القومي��ة للغازات مبع��دل إنتاج
مبدئ��ي  350مليون قدم مكعبة
يومياً ،وذلك بع��د جناح اختبارات

التش��غيل الفني��ة لوح��دات
املعاجلة وخط��وط نقل الغاز من
أبار احلقل إلى محطة املعاجلة».
واعتب��ر امل�لا ،أن بدء ض��خ الغاز
م��ن حقل ظه��ر «عالم��ة فارقة
في تاريخ صناع��ة الغاز العاملية
بصف��ة عام��ة وصناع��ة الغ��از
املصري��ة بصف��ة خاص��ة ،وذلك
بع��د جن��اح وض��ع باك��ورة إنتاج
حقل ظهر عل��ى خارطة اإلنتاج
في وقت قياس��ي غير مس��بوق
مقارن��ة باالكتش��افات الغازية
الكبرى املماثلة في دول العالم».
يذك��ر أن حقل «ظه��ر» هو أكبر
حقل للغ��از في البح��ر األبيض
املتوسط ،ميتد على مساحة 100
كيلومت��ر مرب��ع ،استكش��فته
ش��ركة «إين��ي» اإليطالي��ة عام
 2015ويتوق��ع أن تبل��غ طاقات��ه
اإلنتاجية  850مليار متر مكعب
من الغاز.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع��ت وكال��ة «مودي��ز» العاملي��ة خلدم��ات
املس��تثمرين حتقيق موازنة قطر فائضا بنحو 2.3
مليار ري��ال (  631ملي��ون دوالر) أي  0.4%من الناجت
احمللي اإلجمالي.
وقال��ت «موديز» ف��ي مذك��رة بحثي��ة «اإليرادات
العامة سترتفع إلى  207.3مليار ريال ( 56.8مليار
دوالر) خالل الع��ام املقبل بزيادة  % 18عن تقديرات
املوازن��ة املعلن��ة البالغة  175.1ملي��ار ريال (48.1
مليار دوالر).
واس��تندت الوكال��ة إل��ى التوقع��ات اإليجابي��ة
ألس��عار النفط خ�لال  ،2018والتي تص��ل لـ 54
دوالرا للبرميل بزيادة  % 20عن تقديرات قطر ،علما
أن احلكوم��ة القطرية توقعت تس��جيل عجز في
امليزانية بقيمة  28.1مليار ريال ( 7.7مليار دوالر).
وتوقعت «موديز» قيام قطر بطرح صكوك سيادية
بقيم��ة ملي��اري دوالر ،إلع��ادة متوي��ل اس��تحقاق
صكوك يحل أجلها في كانون الثاني املقبل.
وش��هدت اإليرادات غير النفطي��ة تباطؤا لتحقق
 57%خالل تسعة أش��هر ،متأثرة بقطع العالقات
م��ع  4دول عربية في حزي��ران املاضي بتهمة دعم
الدوحة لإلرهاب.

تراجع األجور

في منطقة اليورو
بروكسل ـ وكاالت:
أظهرت بيان��ات أمس الثالث��اء أن منو األجور في
منطقة اليورو تباطأ في الربع الثالث من العام
ليتراجع عن أعلى مس��توى في عامني س��جله
في الفترة بني نيسان وحزيران.
ويوف��ر هذا ق��درا من االرتي��اح للبن��ك املركزي
األوروبي الذي يبحث عن سبل لرفع التضخم.
وزاد األجر في الس��اعة  1.6باملئة على أس��اس
س��نوي في الربع املمتد بني مت��وز وأيلول مقارنة
مع  1.8باملئة ف��ي الربع الثاني والذي كان أعلى
مستوى منذ الربع األول من عام .2016
كما زادت األجور  1.6باملئة على أس��اس سنوي
ف��ي الربع الثالث مقارنة مع  2.1باملئة في الربع
الثاني الذي ش��هد أعلى معدل زيادة منذ الربع
األول من عام .2015
وميثل ضعف التضخم في أسعار املستهلكني
مش��كلة على وجه اخلصوص للبن��ك املركزي
األوروبي حيث ظل أدنى من املستوى املستهدف
عن��د نح��و اثنني باملئ��ة ألكثر من أربع��ة أعوام
برغم حوافز غير مس��بوقة ول��ن يصل لهدفه
قبل نهاية العقد احلالي.
وسجل التضخم في تشرين الثاني  1.5باملئة.
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حمامة السالم على مائدة ترامب في أعياد الميالد

طارق حرب

النفقات السيادية

تستقطع من نسبة اإلقليم

عن موقع «كارتون سياسي»

تكل��م احد اعض��اء مجلس محافظ��ة البصرة
عن النفقات السيادية بعد ان قال االقليم اليوم
الذي يس��بقه ان��ه يقبل بتخفيض نس��بة ١٢
باملائة بدال من  ١٧باملائ��ة الذي كانت تصرف له
في حالة عدم دفع االقليم حصته من النفقات
السيادية ذلك ان جميع قوانني املوازنة السنوية
تقرر مبدأ استقطاع ما يصيب االقليم من هذه
النفق��ات وهذا مثال ما ورد ف��ي الفقرة ثانيا من
املادة الثامنة من قانون املوازنة رقم ( )٤٤لس��نة
 ٢٠١٧والتي ورد فيها مايلي( حتدد نسبة  ١٧باملائة
القليم كردس��تان من مجم��وع االنفاق الفعلي
للموازن��ة بعد اس��تبعاد النفقات الس��يادية)
وس��بب ذلك يكم��ن في مش��اركة االقليم في
حتمل النفقات الس��يادية كونه يستفيد منها
اس��وة بجميع اجلهات التي توزع عليها الواردات
لالنفاق.
ومعن��ى ذل��ك ان االقليم ال يش��ترك في حتمل
جمي��ع نفقات الدول��ة وامنا يتحمل نس��بة من
النفقات السيادية وهذه ميزة لالقليم اذ االصل
ان يتحمل االقليم جمي��ع نفقات الدولة وليس
النفقات الس��يادية مبعنى ان��ه اذا كان مجموع
النفق��ات  ١٠٠ملي��ار دوالر فان��ه يتحم��ل هذه
النفقات مع اجلهات االخرى في حني انه يتحمل
الس��يادية فقط فاذا كانت السيادية  ٥٠مليارا
وحص��ة االقلي��م  ١٢باملائ��ة يعني ان��ه يتحمل
 ٦ملي��ارات فق��ط وال ميكن اس��تثناؤه من هذه
النفق��ات كون��ه يس��تفيد منها ام��ا النفقات
السيادية التي يتحمل االقليم حصة منها بقدر
نسبة حصته من املوازنة السنوية هي  :مجلس
النواب ورئاسة الوزراء ورئاسة اجلمهورية واالمانة
العامة جمللس الوزراء وزارة اخلارجية والدفاع فقط
من دون ال��وزارات االخرى جهاز مكافحة االرهاب
احملكم��ة االحتادية مفوضي��ة االنتخابات وحقوق
االنس��ان هيئ��ات :املس��اءلة والعدال��ة دعاوى
امللكية املصادر املشعة النزاهة مكتب املفتشني
العموميني لدعاوى امللكية جلهاز اخملابرات ديوان
الرقاب��ة املالي��ة اج��ور؛ املفاوض��ات واملطالبات
للدين اخلارجي وشركات التدقيق الدولية وجلنة
اخلبراء املس��اهمة في كلفة انتاج النفط مبالغ
املس��اهمات العربي��ة والدولية نفق��ات مديرية
السفر واحلدود والبطاقة املوحدة ومجلس االمن
الوطن��ي اجور نق��ل النفط التمويل املش��ترك
مشاريع املوانئ والسكك احلديد والسدود وادارة
االج��واء نفقات النازح�ين الفوائد على القروض
اخملتلفة كقروض صندوق النقد الدولي والقرض
االيطالي واالملاني والس��ندات واحلواالت واخلزينة
والقروض والس��ندات الوطنية واقساط حواالت
اخلزينة والديون اخلارجية ومستحقات الصناديق
وسواها.

المعوقات التي تواجه إدارة التنمية

علي محمد أبو التمن
مهندس استشاري
وكاتب عراقي

PROJECT

SYNDICATE

بيتر سينغر
أستاذ في أخالقيات
البيولوجيا في
جامعة برينستون

م��ن خ�لال املمارس��ة العملية
والوظيفي��ة والس��عي احلثي��ث
لتطوي��ر النش��اطات التنموي��ة
ضم��ن نط��اق عملن��ا الوظيفي
واجهتنا مشكالت مهمة تتعلق
مبعوقات اإلدارة التنموية وأهداف
التنمية امللزمني باإليفاء بها.
وألهمية هذا املوضوع ولشموله
جمي��ع القطاع��ات واألنش��طة
االقتصادية وليس على مستوى
دائ��رة او وزارة معين��ة فحس��ب
وجدن��ا م��ن املناس��ب التق��دم
بدراس��ة مركزة تتعلق مبعوقات
إدارة التنمي��ة لعلن��ا نك��ون قد
اس��دينا نفع��ا لزم�لاء العم��ل
واملساهمني في نشاطات اإلدارة
التنموية والس��يما ان العراق مير

مبرحلة انتقالي��ة تبدو مالمحها
بالرغب��ة ف��ي حتقي��ق تنمي��ة
اقتصادية واجتماعية.
وتش��مل هذه الدراسة املعوقات
االجتماعية واإلدارة السياس��ية
وإدارة التنمي��ة كذلك املعوقات
االقتصادية ذات عالقة بالسلوك
والنزاه��ة ومعوق��ات إداري��ة
ومعوق��ات بش��رية ،س��نتطرق
اليها على النحو التالي-:
أوال -املعوقات االجتماعية:
إذا كانت إدارة التنمية بحس��ب
مفهومن��ا هي دراس��ة لوظيفة
اإلدارة ف��ي احملي��ط االجتماع��ي
للدول النامية ،فانه من الضروري
التع��رف عل��ى طبيع��ة البيئة
االجتماعية إلدارة التنمية وهذه

تظهر في الثقاف��ة العامة وفي
التكوين البشري للمجتمع.
ميك��ن دراس��ة ذل��ك اجلانب من
زواي��ا دميوغرافية وس��يكولوجيا
ومهني��ة وف��ي مج��ال دراس��ة
التأثيرات االجتماعية على تكوين
الش��خصية مبعنى ان التأثيرات
االجتماعية حتمية وحتكمية ،اال
ان تل��ك التأثيرات غير جامدة بل
تخضع للتغيير والتطور نتيجة
للتغير والتطور االجتماعي .ومن
ث��م يصبح من املمكن تطوير بل
إعادة تش��كيل مكونات الثقافة
العام��ة لصال��ح إدارة التنمي��ة
وان هذا التغيي��ر يصبح ضروريا
وحيوي��ا اذا اردنا إلدارة التنمية ان
تنجح في حتقيق أهدافها.

مبعنى اننا عندم��ا نعالج احدى
الظواه��ر االجتماعية كجزء من
نظ��ام اعلى ف��أن هذا يس��تلزم
دراس��ة تأثيرها وتأثرها في داخل
ذل��ك النظام األعل��ى .فالثقافة
إذا كانت تؤثر على الش��خصية
االجتماعي��ة فه��ي تتأث��ر به��ا،
وميك��ن القول ان الثقافة العامة
والظ��روف احلضاري��ة لل��دول
النامية متثل في الغالب عقبات
يجب تذليلها امام إدارة التنمية
عل��ى أس��اس ان التقدم يعكس
مفاهي��م ثقافي��ة وحضاري��ة
مختلفة.
نالحظ ان قدرات التطور الثقافي
ليس��ت متكافئة م��ع التغيرات
األخرى في البيئ��ة االجتماعية،

مبعن��ى ان التغيي��ر ف��ي النظم
االقتصادي��ة او السياس��ية او
القانوني��ة ميك��ن ان تتحق��ق
بس��رعة أكبر من سرعة التغير
املف��روض ف��ي الثقاف��ة العامة
بل ان ه��ذا هو جوهر املش��كلة
االجتماعي��ة ف��ي إدارة التنمية
أي ان التخل��ف الثقاف��ي يعني
ان العناص��ر الثقافي��ة املادي��ة
تتغير تغيرا أس��رع من العناصر
الثقافية غير املادي��ة واملعوقات
االجتماعية إلدارة التنمية الحتل
اال بتطوير الثقاف��ة واملعتقدات
والتحك��م فيه��ا ،ونالح��ظ ان
هن��اك عالقة طردية بني الثقافة
العامة واملعتقدات االجتماعية.
هن��اك نوع��ان م��ن الضب��ط

االجتماعي والتحكم فيه وهما:
الضبط االجتماعي الرسمي:
الن��وع التقليدي ل��ه هو القانون
وكيفية تنفيذه ،فاذا قام القانون
بحماي��ة بع��ض املعتق��دات
اخلاصة فان ذلك ميثل الس��يطرة
الرس��مية ،اذ يلعب القانون دورا
حاسما في تقوية بعض العادات
او في اختفاء غيره��ا وقد يكون
القان��ون أداة فعال��ة ف��ي خل��ق
املعتقدات االجتماعية اإليجابية
الالزمة الجناح إدارة التنمية.
الضب��ط االجتماع��ي غي��ر
الرسمي:
وه��و الس��يطرة األخالقي��ة أي
مج��رد اس��تنكار الن��اس ف��ي
مجتمع ما ،عرفيا واتفاقا ضمنيا

على استبعاد أشياء وترحيبهم
بأش��ياء ،وه��ذه الس��يطرة لها
تأثي��ر بعي��د املدى ف��ي التنمية
وهي اقوى ف��ي اجملتمع املتخلف
عنها في اجملتمع املتقدم.
فالع��رف األخالقي له س��يطرة
اقوى ف��ي الريف عن��ه في املدن
بصف��ة عام��ة ،اما ف��ي اجملتمع
املتق��دم فالنظ��رة تختل��ف اذا
يع��د القان��ون وح��ده ه��و الذي
ينظم االخالق وما عدا ذلك يترك
التقدير الشخصي للفرد وهكذا
جن��د ان تغيير العادات الس��لبية
اصعب ف��ي البالد املتخلفة عما
هو في البالد املتقدمة.
وسوف نتطرق الى بقية املعوقات
في مقال مقبل بأذنه تعالى.

الرجل الذي لم ينقذ العالم
في الشهر املاضي ،بيعت لوحة
للمسيح بصفته منقذ العالم،
باس��م «س��الفاتور مون��دي»،
للرس��ام ليوناردو دافنش��ي في
م��زاد علني بقيم��ة  400مليون
دوالر ،أي أكث��ر من ضعف الرقم
القياس��ي الس��ابق املس��جل
لعم��ل فني بيع في م��زاد .وكان
على املش��تري أن يدف��ع مبلغا
إضافي��ا ق��دره  50.3مليون دوالر
مقابل العموالت والرسوم.
وق��د أضيفت بعض اللمس��ات
عل��ى اللوحة بش��كل ملحوظ،
حيث تس��اءل بعض اخلبراء عما
إذا كان��ت لوحة ليون��اردو حقا.
ووصف جاس��ون فاراجو ،الناقد
الفني لصحيف��ة نيويورك تاميز،
بأنه��ا «لوح��ة ديني��ة متقن��ة
ولكنها ليس��ت حتفة مميزة من
لومبارديا القرن السادس عشر،
بل أدخلت عليها ترميمات».
وق��د دف��ع املش��تري  -حي��ث
يعتقد الكثيرون أنه ولي العهد
الس��عودي محمد بن س��لمان،
مدعيا أنه ابن عمه  -ثمنا باهظا

جدا لرس��م رجل يق��ال إنه قال
لش��خص غني آخر« :اذهب ،قم
ببيع ممتلكاتك ،وساعد الفقراء،
وس��يكون لديك كنز في اجلنة».
وم��ن املناس��ب هنا أن نس��أل:
م��اذا ميكن لش��خص ميلك 450
مليون دوالر أن يفعل ملس��اعدة
الفقراء؟
إن منظم��ة «احلي��اة التي ميكن
إنقاذها» ،هي منظمة غير ربحية
أسس��تُها قبل بضع س��نوات،
تتوف��ر عل��ى حاس��بة األعمال
اخليري��ة متكنك م��ن معرفة ما
ميكن حتقيقه من خالل التبرعات
للجمعي��ات اخليرية مع س��جل
حاف��ل باملس��اعدات الفعال��ة
ألش��د الناس فقرا ف��ي العالم.
وتبني أن مبل��غ  450مليون دوالر
ميكن أن يعيد البصر إلى تسعة
مالي�ين ش��خص يعان��ون م��ن
العمى القابل للعالج ،أو يزود 13
مليون أسرة باألدوات والتقنيات
املطلوب��ة لزراع��ة أكثر من 50٪
من األغذية.
إذا كن��ت تري��د أن تتب��ع أوام��ر

املس��يح عيس��ى بطريقة أكثر
حرفية ،ميكنك ببساطة إعطاء
امل��ال ألفقر األس��ر ف��ي العالم
الس��تعمالها كم��ا يحلو لهم.
وس��تقوم منظمة غي��ر هادفة
للربح تسمى «جيف ديريكتلي»
(أع��ط مباش��رة) بتحديد موقع
األس��ر األكثر احتياج��ا وحتويل
أموالك إليه��م ،مع خصم 10٪
فقط من تكاليفها اإلدارية.
وإذا كنت تعتقد أن األش��خاص
الذين يتلقون مثل هذا الكسب
املفاج��ئ س��وف ينفقونه على
الكحول أو لعب القمار أو البغاء،
فقد أظهر تقييم مستقل أنهم
ل��ن يفعلوا ذل��ك .إن التحويالت
النقدي��ة املباش��رة تزي��د األمن
الغذائي للمستفيدين ،والصحة
النفسية ،واألصول .ومببلغ 450
ملي��ون دوالر ،بإمكان��ك أيض��ا
ش��راء  180مليون شبكة سرير،
م��ا يكف��ي حلماي��ة  271مليون
ش��خص من املالريا( .بالنس��بة
جلميع هذه التدخالت ،من املرجح
أن تكون األع��داد أصغر إلى حد

ما ،ألن حاس��بة األثر اخليرية لم
تصمم ملثل هذه املبالغ الكبيرة،
وهك��ذا ال تأخذ بعني االعتبار أن
التكاليف سترتفع مبجرد تلبية
احتياجات أولئك الذين يس��هل
الوصول إليهم).
عندم��ا يختار ش��خص ش��راء
لوحة «س��الفاتور موندي» بدال
من إعادة البصر لتسعة ماليني
ش��خص ،م��اذا ميك��ن أن يق��ال
عن قيم��ه؟ من الواض��ح أنه :ال
يس��تطيع أن يهتم باألشخاص
اآلخري��ن .مهم��ا كان��ت املتعة
التي سيحصل عليها ،وأسرته،
وأصدقاؤه من مشاهدة اللوحة،
فإنه ال ي��كاد يقارن بفائدة إعادة
البصر لش��خص واح��د ،ناهيك
عن العديد من املاليني.
عن صواب أو عن خطأ ،معظمنا
يعطي أهمي��ة أكب��ر ملصاحله،
وألطفال��ه وأقارب��ه وأصدقائ��ه،
أكثر مما نولي��ه ملصالح اآلخرين.
وكلما زاد بُعد واختالف اآلخرين
عنا ،ارتف��ع معدل اإلهمال الذي
نطبقه عمليا.

وم��ع ذلك ،ميك��ن خفض معدل
اإلهمال بشكل كبير ،والتعامل
م��ع مصال��ح اآلخري��ن بعناية،
وذلك من خ�لال االعتراض على
كل هذه األم��ور .وميكننا القول
بأن معظ��م األغني��اء هم على
الطري��ق اخلطأ .لكن ما يبدو لي
غير قاب��ل للنقاش هو أن حتظى
لوح��ة باهتمام أكثر م��ن إعادة
البصر ملاليني من األشخاص.
في عام  ،2006تعهد املس��تثمر
األس��طوري وارن بافي��ت بتقدمي
معظ��م ثروته  -نح��و  30مليار
دوالر  -إل��ى مؤسس��ة بي��ل
وميلين��دا غيت��س ملس��اعدة
الفق��راء .ه��ذه الهدي��ة  -أكبر
هدية أعطيت من قبل شخص
لش��خص آخ��ر م��ن دون مقابل
 ضاعف��ت م��وارد املؤسس��ة.واحتف��اال بالذك��رى الس��نوية
العاش��رة لتعهد بافيت ،أبلغه
بيل وميليندا غيتس مؤخرا عما
حققته املؤسسة ،مع منظمات
أخرى ،لتحسني الصحة العاملية
خالل ذلك العقد.

إن الع��دد الذي يش��ير إليه بيل
وميليندا غيتس هو  122مليون.
وهو ع��دد األطفال الذين أنقذت
حياته��م من��ذ ع��ام  1990عن
طريق التخفيض��ات التدريجية
ف��ي مع��دل وفي��ات األطف��ال.
وبعب��ارة أخ��رى ،إذا ظ��ل معدل
وفي��ات األطف��ال ثابت��ا بني عام
 1990واليوم ،كان سيتوفى 122
ملي��ون طفل إضاف��ي أكثر من
الذين توف��وا بالفعل خالل تلك
الفترة.
ولع��ل أكب��ر إس��هام قدمت��ه
مؤسس��ة غيت��س ف��ي ه��ذا
االنخف��اض كان التعهد بتقدمي
 750مليون دوالر إلنشاء التحالف
العامل��ي للقاح��ات والتحص�ين
(املع��روف اآلن باس��م التحالف
العامل��ي للقاح��ات والتحصني)،
وهي مب��ادرة للقطاع�ين العام
واخل��اص تعم��ل م��ع احلكومات
ووكاالت األمم املتح��دة عل��ى
حتس�ين مع��دل التلقي��ح ف��ي
البلدان الفقي��رة ،وتعزيز تطوير
لقاح��ات جدي��دة .اآلن  86٪من

أطف��ال العال��م يحصلون على
لقاح��ات أساس��ية  -وهو أعلى
معدل على اإلطالق.
وتؤكد مؤسس��ة بيل وميليندا
غيت��س أن كل دوالر ينف��ق على
التحص�ين في مرحلة الطفولة
يحق��ق  44دوالرا م��ن الفوائ��د
االقتصادي��ة ،مبا في ذلك األموال
التي تفقدها األسر بخالف ذلك
عندما ميرض الطفل وال يتمكن
أح��د الوالدي��ن م��ن العمل .قد
تكون مساهمة وارن بافيت في
التحصني أفضل اس��تثمار قام
به إطالقا.
ما الذي يجعل الش��خص أكثر
س��عادة في رأيك؟ امتالك لوحة
 حتى لو كان��ت اللوحة األكثرروعة في العالم  -أو معرفة أنك
قد ضمنت صحة جيدة للماليني
م��ن األطف��ال ،وأنق��ذت األرواح
وس��اعدت األس��ر اقتصاديا في
الوق��ت نفس��ه ؟ كل من احلس
الس��ليم والبح��وث النفس��ية
تش��ير إلى أن الس��عادة ليست
بامتالك لوحة.
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ثقافة

سينما

ضمن مشاركته في سوق دبي السينمائي

مركز السينما العربية يكشف تفصيالت

النسخة الثانية من جوائز النقاد السنوية
دبي ـ كاظم مرشد السلوم
ضم��ن مش��اركته للس��نة الثالثة على
التوالي في سوق دبي السينمائي ،كشف
مركز السينما العربية في مؤمتر صحفي
أقيم الس��بت  9ديس��مبر  -كانون األول،
عن تفاصيل النس��خة الثانية من جوائز
النقاد الس��نوية ،والت��ي تضم وألول مرة
في تاريخ السينما العربية ،جلنة حتكيم
للجوائز من أهم النقاد العرب واألجانب،
الذين يعملون معا ً الختيار أفضل إنتاجات
السينما العربية سنويا ً في فئات أفضل
فيلم روائي طويل وفيل��م وثائقي طويل
ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل ،وسوف يتم
توزي��ع اجلوائز ضم��ن ال��دورة املقبلة من
مهرجان كان السينمائي في شهر مايو
 أيار .2018وخالل املؤمتر الصحفي اس��تعرض احمللل
الس��ينمائي ع�لاء كركوت��ي الش��ريك
املؤس��س في مرك��ز الس��ينما العربية،
ورئي��س مجل��س إدارة ش��ركة MAD
 Solutionsم��ا حقق��ه مركز الس��ينما
العربية منذ انطالق��ه في  ،2015إضافة
إلى خطط��ه خ�لال  ،2018والتي تتمثل
ف��ي التواجد ف��ي أكثر م��ن  20مهرجانا ً
وس��وقا ً دوليا ً بهدف الترويج للس��ينما
العربية.
وف��ي إط��ار هذه اخلط��ط ،س��وف يختار
مركز الس��ينما العربية املنتجني العرب
في فاعليات ورشة روتردام الب ،التي ت ُقام
ضمن فاعليات املهرج��ان (من  24يناير -
كانون الثاني إلى  4فبراير  -شباط) ،كما
فتح مركز السينما العربية باب التقدمي

ملشاركة مشروعات األفالم العربية في
صندوق مهرجان ماالچا لإلنتاج املشترك
( ، )MAFFوورش��ة ماالچ��ا لألعمال في
مرحل��ة اإلنت��اج ،اللتني تقام��ان ضمن
أنش��طة مهرجان ماالچا الس��ينمائي
(م��ن  13إل��ى  22أبري��ل  -نيس��ان) في

خالل المؤتمر الصحفي
استعرض المحلل السينمائي
عالء كركوتي الشريك
المؤسس في مركز السينما
العربية ،ورئيس مجلس إدارة
شركة  MAD Solutionsما
حققه مركز السينما العربية
منذ انطالقه في  ،2015فضال
عن خططه خالل  ،2018والتي
تتمثل في التواجد في أكثر
من  20مهرجان ًا وسوق ًا
دولي ًا بهدف الترويج للسينما
العربية

إس��بانيا ،إضافة إلى ذلك ،س��وف مينح
مرك��ز الس��ينما العربي��ة بالتعاون مع
مجلة هوليوود ريبورتر جائزة شخصية
العام في العالم العربي.
جوائ��ز النق��اد الس��نوية انطلقت في
نس��ختها األولى ضمن فاعليات الدورة
ال��ـ 70من مهرج��ان كان الس��ينمائي،
وتمُ ن��ح اجلوائز ألفضل إجنازات الس��ينما
العربية س��نويا ً في فئات أفضل فيلم،
مخ��رج ،مؤل��ف ،ممثل��ة وممث��ل ،إضافة
للجائزة اجلديدة ألفض��ل فيلم وثائقي،
وتضم جلنة حتكيم اجلوائز  54شخصية،
من أبرز النقاد الع��رب واألجانب ينتمون
إلى  26دولة بأنحاء العالم ،وهو ما يحدث
ألول مرة ف��ي تاريخ الس��ينما العربية،
ويتول��ى الناق��د املصري أحمد ش��وقي
منصب مدير اجلوائز ،وق��د وقع االختيار
على القائمة النهائية املرشحة للجوائز
وفقً��ا ملعايير تضمن��ت أن تكون األفالم
قد ُعرضت ألول مرة دوليا ً في مهرجانات
س��ينمائية دولية خارج العالم العربي
خالل عام  ،2017وأن تكون إحدى جهات
اإلنتاج عربية (أيا ً كانت نس��بة وشكل
مش��اركتها بالفيل��م) ،إضاف��ة إلى أن
تكون األفالم طويلة (روائية أو وثائقية).
قائم��ة النقاد املش��اركني في ترش��يح
واختي��ار جوائ��ز النقاد األولى (حس��ب
الترتي��ب األبجدي):إبراهي��م العري��س |
لبنان ،أحمد شوقي | مصر ،أسامة عبد
الفتاح | مصر ،أوليف ّيه بارليه | فرنس��ا،
ديبوراه يانغ | الواليات املتحدة األميركية،
دراغان روبيش��ا | كرواتيا ،جاي ويس��برغ
| الوالي��ات املتح��دة األميركية ،حس��ام
عاص��ي (س��ام) | فلس��طني ،بريطانيا،
حم��ادي كي��روم | املغرب ،خلي��ل دميون |

اصدار
عدوية الهاللي تجمع تجربتها في كتاب (ألنني امرأة)
في جزء من��ه (حبرها دائم اخلض��رة ،وأوراقها
دائم��ة النق��اء ،وم��ا بني احلب��ر احل��ي وبياض
األوراق ،عالق��ة حميمية تش��غل عوالم ورؤى
كاتب��ة دؤوبة ،حريصة عل��ى انتقاء من محن
ومشكالت وعوالم بنات جنسها.
ه��ذه الكاتب��ة التي ترص��د وتراق��ب ومتتحن
نفس��ها والنس��اء اللواتي تع��رف أوجاعهن
جي��داً ،جت��د ان واجبها املق��دس ال يكمن في
كتابة تزوق وجتمل وتغلف األش��ياء مبا تتمنى
وترجو وتأم��ل بل يعنيها ما ه��و موجع وقلق
ومه��ان كذل��ك ف��ي حي��اة نس��اء تعرفه��ن
وتتفاع��ل م��ع همومه��ن  ..من ه��ذا العالم
الذي تدور دائرته في ش��ؤون املرأة ،تدون عدوية
الهاللي هذا الكتاب).

علي الزاغيني
صدر حديثا ً عن دار أور للطباعة والنشر والتوزيع
للكاتب��ة والصحفية عدوي��ة الهاللي كتابها
األول وال��ذي حم��ل عن��وان (ألنني ام��رأة) يقع
الكت��اب ب  132صفحة من احلجم املتوس��ط
واحتوى الكتاب الذي صمم��ت غالفه الزميلة
رفيف الفارس على  54مقاال ً (حكايات نسائية
جداً) كتبتها خالل السنوات املاضية .
جاء في اإلهداء
ال��ى روح أم��ي  ..ونس��اء أخري��ات ق��د يج��دن
مالمحهن  ...في حكاياتي  ..عدوية.
قدم الكتاب األس��تاذ حسب اهلل يحيى ،وجاء

مجلة بغداد بالفرنسية تصدر عددها الرابع
صدر العدد الراب��ع ( )387من مجلة بغداد
الص��ادرة باللغة الفرنس��ية لع��ام .2017
تناول الع��دد ملفا عن مش��اركة جامعة
بغداد في مسابقة جائزة كونكورد الشرق
للرواية لعام  ، 2017وهي مسابقة مكرسة
ألفض��ل رواية باللغة الفرنس��ية نش��رت
ف��ي ع��ام  ،2017ويتط��رق الع��دد ملوضوع
ع��ن مدين��ة املوصل م��ن حي��ث أهميتها
ومكانتها .والتي تعد ثاني اكبر مدينة بعد
بغداد من حيث املساحة وعدد السكان.
ويتن��اول الع��دد أيض��ا النخل��ة العراقية

وأهميته��ا عن��د العراقي�ين من��ذ القدم
باعتباره��ا رم��زا ازلي��ا ،اذ كان البابلي��ون
يهتمون بزراع��ة النخلة ويطلقون عليها
ش��جرة احلياة وكانت رم��ز آللهة اخلصب
ولهذا كانت مقدسة عندهم.
ويتضم��ن الع��دد موضوعا ً عن مدرس��ة
املوس��يقى والباليه التي تأسس��ت عام
 1968وه��ي تابعة الوزارة الثقافة ويتكون
من أقس��ام عدي��دة مثل قس��م الباليه
واملوس��يقى وي��درس فيه��ا املوس��يقى
الشرقي والغربي واملقام العراقي.
وف��ي ب��اب الش��خصيات تناول��ت اجمللة

ش��خصية الرحال��ة يون��س بح��ري وهو
صحف��ي عراقي مع��روف وكات��ب وعمل
لفترة م��ن حياته مذيعا ً ف��ي راديو عربي
في أملانيا وله العديد من الكتب واملقاالت
الصحفية التي صدرت في أملانيا.

هيئة نقاد املهرجان

املغ��رب ،زي��اد خزاعي | الع��راق ،اململكة
املتحدة ،سيدني لِفني | الواليات املتحدة
األميركية ،طارق الش��ناوي | مصر ،عبد
الس��تار ناجي | الكويت ،عرفان رشيد |
العراق ،إيطاليا ،عال الشيخ | فلسطني،
اإلمارات ،فني هاليغان | اململكة املتحدة،
قيس قاس��م | العراق ،السويد ،محمد
بوغ�ّل�اّ ب | تون��س ،محمد رُض��ا | لبنان،
نبي��ل حاج��ي | اجلزائ��ر ،ن��دمي جرجوره |
لبن��ان ،هوفيك حبش��يان | لبنان وهدى
إبراهيم | لبنان ،فرنسا.
قائم��ة النقاد املش��اركني في ترش��يح
واختيار جوائ��ز النق��اد املنضمني إليها
هذا العام (حسب الترتيب األبجدي):ألني
تاسيش��يان | تركي��ا ،آس��غير إت��ش
إنغولفسون | أيسلندا ،آمبر ويلكنسون
| اململك��ة املتح��دة ،بامي�لا بينزوباس |
تش��يلي ،فرنس��ا ،جيم كويلتي | كندا،
لبنان ،حس��ن حداد | البحرين ،حسونة
منصوري | تونس ،خالد علي | السودان،
اململك��ة املتحدة خالد محمود | مصر،
رامي عبد الرازق | مصر ،رش��ا حس��ني |
مصر ،صفاء أبو سدير | العراق ،اململكة
املتح��دة ،عبد الكرمي قادري | اجلزائر ،عبد
الك��رمي واكرمي | املغرب ،عال الش��افعي |
مصر ،علي وجيه | سوريا ،عماد النويري
| الكوي��ت ،غيون��ا إيه نزارو | سويس��را،
كارمن غاري | نيوزيلندا ،كاظم السلوم
| الع��راق ،كلي��م أفت��اب | اململك��ة
املتحدة،كيف��ا ري��ردون | كن��دا ،مجدي
الطيب | مص��ر ،محمد بنعزيز | املغرب،
محم��د عاطف | مصر ،محمد هاش��م
| مص��ر ،محم��ود مهدي | مص��ر ،ناجح
حس��ن | األردن ،هاري رومبوت��ي | فنلندا
ويوسف شريف رزق اهلل | مصر.

شعر

رفات على الطرقات
محمد النيازي
حتول الشعر في فمي الى عواصف من
حنني
لم يعد املطر يزور نوافذ أحالمنا
وس��قطت م��ن ذاكرت��ي العتيقة كل
وصايا جدتي
ادمت كفوفي الذكريات
تنزف في صحارى انتظاري
التي لم تلد اال أشجارا ً خاوية
توك��ر عليه��ا النوارس وتش��رب نخب
الظمأ
أصلب على منارات األيام
فتحيا في شفاهي كل عبارات العتب
لم تقتلي قصيدتي ؟
فه��ي ابن��ة خطيئتن��ا الت��ي ولدته��ا
حضارة
قامت��ك التي خلقها ال��رب على فكرة
اخللود
تعالي وكون��ي طيفا ً ل��ن ينفصل عن
ظلي
ال تخرجيني من بيت الشيطان
دعيني اغرق في آثام صدرك
بعن��اق يجعل��ك تعرفني معن��ى الوالء
للوطن
تعالي
نختبئ خلف قباب سومر
ك��ي اليبصرنا طخم��اخ وتغني متاثيل
املعابد أغاني سومرية
اني اقلبك ذات اليمني وذات الشمال

من أعمال الفنان جبر علوان

وننام كما النجوم على كتف عشتار
ونداوي آهات اشور
اذوب واصرع على الطرقات
بني لهفة ونبيذ شفتيك
خلقن��ا ولن من��وت في احل��رب وان افتى

القداس
نحن في بالد منذ التكوين
سوف اعتنق دينا ً ال يجيز لي القتال
وان اموت  ..أكون شهيدا ً بني ذراعيك
رفات بني يدي ايامك.

خبر

الثرثرة البصرية تتسبب بحجب جائزة
«العمل المسرحي المتكامل» لمهرجان قرطاج
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة حتكيم أيام قرطاج املسرحية
حجب جائزة «العمل املسرحي املتكامل»
للدورة التاسعة عش��رة للمهرجان التي
اختتمت السبت املاضي ،وقال رئيس جلنة
التحكيم عب��د احلليم املس��عودي خالل
كلمت��ه بحفل اخلت��ام باملس��رح البلدي
بتون��س إن بع��ض األعمال ل��م تصل إلى
املس��توى املطلوب وبدت سطحية وغاب
عنها العمق املسرحي ،وأضاف أن األعمال
جاءت متوسطة وحملت الهموم واالجتاه
الفك��ري واجلمالي نفس��ها ،وعكس��ت
التأثر الكبير للمخرجني بالواقع.
وتاب��ع «اللجن��ة وقف��ت عل��ى جملة من
اإلخالالت وأنه على مستوى اإلخراج هناك

ارتباك في اخليارات اجلمالية ،ما تس��بب
برخاوة بني��ة العمل املس��رحي وتعويل
اإلخراج على الثرث��رة البصرية باملعاجلة
السينوغرافية».
وف��ي بقي��ة جوائ��ز ال��دورة التاس��عة
عش��رة منح��ت اللجنة جمي��ع اجلوائز
مناصفة اذ منح��ت جائزة أفضل إخراج
إلى التونس��ية وفاء الطبوبي عن عرض
«األرامل» والعراقي علي دعيم عن عرض
«صفر سالب» ،وذهبت جائزة أفضل نص
مسرحي إلى الس��وري شادي دويعر عن
عرض «ستاتيكو» واجلزائري الرزقي مالل
عن عرض «بهيجة» ،وحتصلت على جائزة
أفضل أداء نسائي كل من املغربية آمال
ب��ن حدو ع��ن دورها في ع��رض «صولو»،
والس��ورية ن��وار يوس��ف ع��ن دورها في
«ستاتيكو».

وتنافس��ت عل��ى جوائ��ز املهرج��ان 11
مس��رحية م��ن مص��ر واألردن واملغ��رب
والعراق وس��وريا واجلزائر وتونس وساحل
العاج وبوركينا فاسو ومالي.
ش��هد حفل اخلتام تكرمي مجموعة من
الفنان�ين والنق��اد ه��م الناق��د املصري
أب��و احلس��ن س�لام واملمثلة الس��ورية
س�لاف فواخرجي واخملرج العراقي صالح
القصب.
قدم��ت جامع��ة بغ��داد للفن��ون
كم��ا ّ
اجلميلة درع اجلامعة إلدارة املهرجان فيما
منحت نقابة الفنانني األردنيني درعا ً آخر
لأليام املسرحية.
وك��رم املهرجان أيضا العمل املس��رحي
ال� ّ
�ذي يحم��ل عن��وان «وجيع��ة» (ألم)
ومخرج��ه محم��د أم�ين ال��زواوي وه��و
أ ّول عرض مس��رحى عرب��ى يقدمه نزالء

ملصق املهرجان

بس��جن «برج الرومي» ببنزرت (شمال)،
واملس��رحية اجتماعي��ة كوميدية دارت
أحداثها حول حياة شاب يدعي انه وجد
نفسه بعد خروجه من السجن في حالة
بطالة ويفش��ل في إيجاد عمل يوفر له
لقمة العيش وشاءت األقدار أن يقع بني
أفراد ش��بكة «العصاب��ة» مختصة في
تهريب اآلثار ومن هناك تبدأ قصته.
افتتح��ت أي��ام قرط��اج املس��رحية في
وقدم��ت نح��و 105
 8ديس��مبر اجل��اري ّ
عروض مسرحية ،وأوقف املهرجان األبرز
مس��رحيا في تونس والذي تأس��س عام
 ،1983من��ح أي جوائز منذ  2003قبل أن
تعود املنافس��ة مرة أخرى العام املاضي.
وكان يق��ام كل عامني بالتب��ادل مع أيام
قرط��اج الس��ينمائية قب��ل أن يصب��ح
موعدا ً سنوياً.

كتب
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هكذا عرفت البكر وصدام ..رحلة 35عامًا في حزب البعث
د .فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام ..رحلة 35عامًا في
حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات ،ويقدم صورة
واضحة لشخصية متواضعة في البداية ،ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية ،حسب تعبير المؤلف.
وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في
نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".
"الصباح الجديد" تنشر فصو ًال من هذا الكتاب نظراً لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة
االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.
الفصل السابع عشر
كان مس��اء يوم  26متوز  /يوليو عام 1983
ميث��ل الس��اعات القليل��ة املتبقية قبل
مغادرتي عمان والوطن العربي برمته من
دون ع��ودة  .وفي موج��ة التفكير ومرارة
القل��ب انش��غلت ف��ي ش��قتي بترتيب
احتياجاتي للس��فر فيما كنت القي بني
حلظة وحلظة أخرى نظرات الوداع االخيرة
على اس��رة االطفال اخلالية وعلى مئات
الكتب التي حتتضنها مكتبتي  ,والكنبات
التي ش��هدت احاديث العروبة والنضال
 .وف��ي الدقائ��ق االخي��رة تس��لط نظري
على خارطة للوط��ن العربي معلقة في
غرفة الضيوف  ,وعليها شبكة اخلطوط
البرية وشبكة السكك احلديدية للربط
بني البالد العربية  ,وتش��كالن مشروعني
بذل��ت االمانة العامة جمللس الوحدة وقتا
طويال وجهدا ً كبيرًا العدادهما .
ل��م ينص��رف نظري ع��ن اخلارط��ة حتى
وضعتها في حقيبة السفر لتكون ذكرى
العمل الص��ادق واحلب العمي��ق للوطن
الكبير وذكرى للسياس��ات العربية التي
مزقت كل هدف قريب وبعيد .
ج��اءت س��يارة االج��رة الى ش��قتي في
الس��اعة الثاني��ة بعد منتص��ف الليل
ووجه��ت ال��ى مط��ار عم��ان بحقيبتني
صغيرتني فقط جلعل سفري طبيعيا.
ترك��ت الش��قة وجمي��ع م��ا فيه��ا من

اثاث وكتب ولوازم  ,وتركت س��يارتي في
مكانه��ا املعتاد امام الش��قة  ,لتنطلق
سيارة االجرة فيما كانت عمان تغط في
ن��وم عميق  ",ال عينا تراقب وال ش��خصا
يتابع" .لكن تكرر في املطار املشهد الذي
كنت اخش��اه واواجهه ف��ي كل مرة  ,اذ
تناول مس��ؤول االمن جواز السفر وفتح
شاش��ة الكومبيوت��ر وب��دأ يق��رأ ويقرأ .
ثم نادى على زميله واش��ترك االثنان في
القراءة  ,ثم ذهبا ودارت مناقشة بينهما
انتهت بتسليمي جواز السفر .
وف��ي مج��ال التع��اون اخملابرات��ي االردني
العراق��ي ال بد لي ان اش��هد ان االجهزة
االمنية االردنية كانت حذرة في التعامل
مع��ي ول��م تذهب ال��ى ابعد م��ن حدود
معين��ة ألس��باب عديدة ف��ي مقدمتها
احلصان��ة الدبلوماس��ية الت��ي امتتع بها
واحلصانة التي منحتها لي اتفاقية مزايا
وحصانات مجل��س الوحدة الى جانب ما
كان لدي من مكانة معروفة في االوساط
االجتماعية والسياسية االردنية والرعاية
املباش��رة من االمير حس��ن ول��ي العهد
انذاك بحكم عملي الرسمي وعضويتي
في "منت��دى الفكر العرب��ي" الذي كان
يترأسه ويرعى اجتماعاته .
مرحلة حياة جديدة منذ عام 1983
في الس��اعة اخلامسة من صباح يوم 27
متوز/يوليو  1983اقلع��ت طائرة اخلطوط

االملاني��ة من عمان متوجه��ة الى مدينة
كولوني��ا في املانيا حي��ث كان اوالدي في
انتظاري .
كان بيدي انذاك جواز س��فر دبلوماس��ي
جديد صالح ألربع س��نوات حرصت على
اس��تخراجه في وقت مبكر من السفارة
العراقي��ة في عم��ان (  4كان��ون الثاني/
يناي��ر  )1983جتنب �ا ً ألثارة أي تس��اؤالت .
كما اس��تخرجت في وق��ت مبكر ايضا
وبص��ورة ال تثي��ر االنتباه س��مات دخول
لعدد من البل��دان االوروبية واالميركية .
وكانت الغاية خلط االوراق على اخملابرات
العراقي��ة فيما بعد ح��ول مكان اقامتي
في اخلارج .
واتذكر هنا انني قدم��ت في حينه طل ًبا
لس��فارة الواليات املتحدة االميركية في
عم��ان للحص��ول عل��ى س��مة الدخول
واالقامة لفترة غير محددة  ,بسبب كون
اخ��ي االكبر – وهو طبي��ب – يقيم هناك
من��ذ نحو ثالث��ة عقود م��ن الزمن وحني
راجعت الس��فارة لتسلم سمة الدخول
بع��د ايام وجد املوظ��ف وريقة على جواز
سفري تشير الى رجاء القنصل مقابلتي
 .واس��تقبلني الدبلوماس��ي االميرك��ي
برق��ة وادب  ,مقدما ً اعتذاره لعدم امكان
منحي فترة اقامة غير محددة  ,ال بسبب
يتعلق بشخصي  ,وامنا بحجة الترتيبات
الدبلوماس��ية املتفق عليه��ا بني العراق

وب�لاده التي حتدد س��قف الفت��رة بثالثة
اشهر .
عن��د وصولي الى مدين��ة كولونيا كانت
اول��ى اخلطوات الت��ي اتخذته��ا اتصالي
بصدي��ق وفي عمان راجيا منه بيع جميع
االث��اث واملوج��ودات ب��أي ثمن وتس��ليم
الشقة املستأجرة الى صاحبها .
بعد نوم طويل خرجت ف��ي اليوم التالي
ال��ى ضفة نه��ر الراي��ن وجلس��ت على
اح��دى ال��دكات املثبت��ة (مصطبة) حتت
ظل شجرة واخذت اشم نسيم كولونيا
 ,نس��مات احلرية والنظام  ,مس��تعرضً ا
في الوقت نفس��ه ما حصدت من ضياع
واالم وتضحي��ات عبر هذا العمر الطويل
 ,ثالثون عام �ا ً في اخلدمة املدنية وخمس
وثالثون سنة رفيقًا حزبيا!
اجل��س اآلن والقل��ق يأخ��ذ من��ي مأخذا ً
 ,مط��اردا ً محرو ًم��ا م��ن أي مص��در رزق .
حاولت تناسي ما فات  ,ورأيت على مقربة
مني أناسا ً يبتاعون البوظة (االيس كرمي)
فأبتع��ت قطعة منها وعدت الى مكاني
حتت الشجرة .
اه ك��م كان جمي�لا ذل��ك الش��عور حني
بدأت اتذوقها وانا بهذا الوضع البس��يط
ال��ذي كنت محرو ًما منه بس��بب القيود
الرسمية طيلة عقود .
لم تكن االيام التالية س��هلة  ,فقد نقل
ل��ي زم�لاء اوفياء ف��ي عم��ان ان عناصر

اخملاب��رات العراقية تبحث عن��ي وتتوعد
مبالحقت��ي – بعد هربي املباغت من عمان
–لكني كنت حسبت لهذا االمر حسابه
 ,فض��ل محل اقامتي – لفت��رة طويلة –
لغزا ً حتى ألهلي واعز اصدقائي  ,واخذت
اجتنب السير في شوارع املدينة الرئيسة
خشية مالقاة عناصر السفارة او اخملابرات
العراقية وحدوث ما ال يحمد عقباه .
ملاتق��دم بطل��ب اللج��وء السياس��ي
احتراس �ا ً من تصاعد حق��د النظام في
بغداد علي .
وكانت وزارة الداخلية االملانية ارسلت لي
مش��كورة موفدا بصورة رسمية لتأكيد
حمايتها لي ولالتص��ال بها فور تعرضي
ألي اشكاليات  ,وثد خفف هذا من روعي
بعد ان حتول البعض من الرفاق الى اعداء
 .بقي��ت طيلة فت��رة الالحقة اكافح من
اجل لقم��ة العيش البس��يط ف��ي بالد
الغربة  .فمع جتاوز العمر  50سنة تصبح
ف��رص العمل ضئيل��ة بطبيع��ة احلال ,
خاصة ف��ي هذا البلد الذي تش��كو فيه
الطبق��ة املثقف��ة م��ن بطالة واس��عة
 .وهك��ذا اصبح��ت تكالي��ف اعاش��تي
واوالدي ونفق��ات دراس��تهم ش��اغلي
االكب��ر  ,فال رات��ب تقاعدي م��ن العراق ,
حت��ى االن  ,حت��ى غدوت كل ي��وم اتذكر
كالم ش��قيقتي املرحومة لي عام 1981
 :خذ احلذر يا فخري  ,جماعتك ال يعرفون

صديقا ً وال يرحمون رفيقًا !
في عام  1986اتصلت بالدكتور سعدون
حمادي الذي جتمعن��ي معه زمالة قدمية
وعالقة عمل سابقة متينة  .كان حمادي
ف��ي ذل��ك العام رئي��س اجملل��س الوطني
ويتولى مسؤولية املكتب الثقافي نيابة
عن صدام  ,ويرأس جلنة العناية بش��ؤون
اللغة العربية تابع��ة جمللس قيادة الثورة
ويرأس جلنة لتكرمي املبرزين تابعة للرئاسة
اضافة الى عضويته في اجملتمع العلمي
العراق��ي  .كان اتصال��ي بحم��ادي ع��ن
طريق الهاتف والرس��ائل برجاء التوسط
لدى صدام لش��رح معاناتي وحل مسألة
تقاعدي  .لم يس��تطع ه��ذا الرجل عمل
ش��يء ,فكتب لي رسالة مسهبة حتمل
ش��عار "اجلمهوري��ة العراقي��ة – اجمللس
الوطن��ي – املكتب اخل��اص "جاء فيها ما
نصه :
"عزي��زي الدكتور فخ��ري  ,بعد التحية
والتقدير واالحترام  .تس��لمت رسالتك
االخوية الرقيقة املؤرخة في 1986/5/9
 ....اود ان اوض��ح ل��ك امرًا م��ا يزال في
نفس��ي منذ حدوثه وهو انك س��بق ان
حتدثت مع��ي هاتفيا ً ع��ن امر يخصك
وانن��ي ل��م اس��تطع ان اس��هم بأي��ة
معاونة فيه.
لقد كان جوابي عل��ى الهاتف صادرًا ال
عن عدم التقدير وال عن عدم الالمباالة

– ويش��هد اهلل على ذلك – بل عن عدم
االقتدار على عمل ش��يء ازاء ما حتدثت
عن��ه فقد كان��ت العني بصي��رة واليد
قصي��رة كما يقال واهلل عل��ى ما اقول
شهيد"!
هكذا لم يس��تطع حمادي عمل شيء
لقضيتي وهو املقرب واحملبب من صدام
.
ف��ي عام  1989ح��اول عب��د اجلبار عمر
– الس��فير العراق��ي في املاني��ا انذاك
واملعروف بنفوذه الواس��ع في اوس��اط
احلك��م – التوس��ط ل��دى بغ��داد حل��ل
مسألتي املعلقة  .وذهبت جهوده ايضا
في مهب الري��ح  ,ولم جتب بغداد حتى
على رسائله.
ثم بادر بعدها السفير العراقي الالحق
الدكتور عبد الرزاق الهاشمي – وهو من
املعروفني ايض��ا بصالته الوثيقة بقمة
النظام – ووعد بحل مش��كلة التقاعد
 ,وقال لي بثق��ة عالية ان كتب هو الى
بغ��داد فال ب��د ان يحصل عل��ى جواب .
وكت��ب بالفعل ولكنه لم يحصل على
أي رد!
وهكذا بقيت مس��ألتي معلقة طيلة
الفت��رة  ,ال يتمك��ن قان��ون او نظ��ام
حس��مها  ,وال يتمكن شخص وسيط
م��ن حلها  ,كل ذلك بس��بب نقمة فرد
متسلط واحد !
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مكافحة اإلرهاب :االستراتيجيات والسياسات
(مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب ،وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا
والعراق ،لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين
العائدين ،مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم
بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصو ًال منه.
جاسم محمد*
الفصل الثاني
ثقافة داعش الدموية
داعش  :جماعة اخلوارج املارقني
وجه أبو قتادة احد منظري الفكر "السلفي
اجله��ادي" ،ي��وم  31يولي��و  2015رس��الة
مفتوح��ة "ألبي بكر البغدادي" ،مبناس��بة
مرور ع��ام على إعالنه "اخلالف��ة " وقال أبو
قتادة للبغدادي في بداية رس��الته " :ها أنا
أخط رس��التي لك ،مع أني ال أس��قط بها
فت��واي بوجوب قتالكم ،لوجود املوجب لها
فيكم ،وألنكم ما زلتم على طريقكم الذي
س��ار عليه س��لفكم من اخل��وارج املارقني،
وأنت تعلم أني م��ا خالفتكم طمعا ً بدنيا ً
وال منافسة على مغنم ،وال اتباعا ً لهوى".
ل��م يع��د االنترني��ت ش��بكة التواص��ل
االجتماع��ي وإمنا حتول الى وس��يلة لنش��ر
العنف والتطرف ،فالعالقة مابني وس��ائل
التواصل االجتماعي واجلماعات "اجلهادية"
حتول��ت إلى ح��روب رقمي��ة .ان احل��رب لم
تقتص��ر عل��ى املواجهات العس��كرية بل
حتولت الى "اجلهاد االعالمي" عبر االنترنت
ووس��ائل التواصل االجتماعي ابرزها تويتر
والفي��س بوك وكذل��ك املنتدي��ات وبرامج
اتصاالت مشفرة يس��تخدمها االرهابيون
منه��ا "اس��رار اجلهاديني رق��م  1و  "2وهو
أول برنامج اسالموي للتراسل مشفر عبر
الش��بكات .وهو ميثل أعلى مستوى تقني
في التراس��ل املش��فر .وتبقى الصور التي
تنش��رها التنظيم��ات عل��ى االنترنت لها
دورا رئيس��يا في كس��ب مقاتلي جدد الى
هذه التنظيمات باالضافة الى اس��تخدام
الس��معيات وفديوهات من ش��أنها حتدث
تاثيرا على اجلمهور من الشباب.
تفاعل داعش مع الشباب عبر االنترنيت
وتعد العوملة د ابرز الس��مات التي متيز هذه
اجلماعات التي ال تتقيد بحدود او جغرافية
معينة ورمب��ا احلالة الس��ورية متثل اقصى
حاالت توظيف "الدعاي��ة" قبل اجلماعات
املتطرف��ة .إن تقني��ة االع�لام "اجله��ادي"
ظهرت بنحو غير تقليدي ،فلم يعد اخلطاب

"اجلهادي" قائم عل��ى التفاعل ومخاطبة
اجلمه��ور باعتم��اد الكراهي��ة والطائفية
والتط��رف ،بل حت��ول الى اع�لام "معاصر"
يق��وم على االس��تبيان ومعرف��ة اراء وردود
افع��ال جمهوره خاصة من الش��باب ،قبل
اتخ��اذ او اق��رار بع��ض الق��رارات املتعلقة
بنح��و التنظيم ورايات��ه "اجلهادية" .وحتول
ال��ى اعالم موج��ه يحاكي الش��باب بلغة
غي��ر تقليدي��ة وفيها ش��يء م��ن التحدي
يستقطب الش��باب ،لذا ظهرت تعليقات
داعش على سبيل املثال على تويتر موضع
اهتمام لدى الشباب.
ذكرت التحقيق��ات وكذلك ما يصدر على
شبكة االنترنت على لسان منشقني عرب
واجانب ،بأن الصور التي تبثها التنظيمات
"اجلهادي��ة" عل��ى مواقعها كان��ت الهام
وس��بب رئيس��ي لالنضم��ام ال��ى القتال.
"اجلهاديون" خير م��ن يوظف لغة اخلطاب
الدين��ي وان يطرحوا انفس��هم مجموعة
دف��اع عن املس��لمني او عن اح��د مكوناته،
ويوظف اخلطاب "اجلهادي" االيات القرانية
واالحادي��ث خلدم��ة منهج��ه والت��ي ممكن
اختصارها حتت عنوان الغسل األيديولوجي.
تق��وم ايدلوجية تنظيم داع��ش من أفكار
عدت من
على طروحات ش��رعيه ضعيفة ّ
اخل��وارج ابرزه��ا ،أبو عب��د اهلل املهاجر وأبو
بك��ر ناجي الل��ذان و أبو مصع��ب الزرقاوي
كتاب "مسائل في فقه اجلهاد" للمهاجر،
ال��ذي أوص��ى فيه باتخ��اذ أقص��ى درجات
الش��دة والقتل مع كافة اخملالفني احملاربني
و"املرتدي��ن" .يرج��ح املكنى أب��و بكر ناجي
"أن سبب كل هزائم األمة وتكالب األعداء
عليه��ا ومظاه��ر الفس��اد واالبتع��اد عن
الدي��ن تفاقمت بعد س��قوط دولة اخلالفة
العثماني��ة وإنش��اء الدول االس��تعمارية
احملتل��ة ح��دود جدي��دة للدول في حس��ب
اتفاقي��ة "س��ايكس بيك��و" ،ويض��ع احلل
الوحيد لهذه املش��كالت هو إع��ادة إقامة
"دولة اخلالفة" وهو يقصد بعودة سيطرة
العثمانيون اجلدد ـ تركيا ـ.
اهم مؤسسات داعش االعالمية هي:
• مؤسسة "الفرقان".
• مؤسسة "االعتصام".

• مؤسسة "احلياة لإلعالم".
• مؤسسة "أجناد"
• مؤسسة "ترجمان األساورتي"
• مؤسسة "البتار" ومؤسسة "اخلالفة".
مواجهة داعش فكرياً
يقول رئيس اجملموعة العراقية للدراس��ات
االس��تراتيجية واث��ق الهاش��مي ض��رورة
دراس��ة "فك��ر" تنظي��م داع��ش االرهابي
واليكف��ي مقاتلة هذا التنظي��م االرهابي
بالس�لاح ،مش��يرا ال��ى ض��رورة جتفي��ف
منابع االره��اب ومحاربة الفكر و التقنيات
الت��ي يس��تعملها وان "تنظي��م داع��ش
االرهابي يستعمل وسائل االتصال وتقنية
املعلوم��ات بحرفية ومهني��ة عالية ولديه
ماكنة اعالمية حتاول ان تؤثر وتس��تقطب
املتطوع�ين وتؤث��ر على االش��خاص ".اما
الباح��ث احمد االبي��ض فيق��ول ان احلرب
عل��ى تنظي��م داع��ش جزئها االساس��ي
مجتمعي واخالقي وسياسي واجلزء االهم
هو الكتروني .واضاف" ،على س��بيل املثال
االردن وضع استراجتية متكماملة لالرهاب
االلكترون��ي دون املس��اس باحلريات وكذلك
احلال ف��ي دول اخللي��ج وهن��اك حديث في
كردس��تان العراق بهذا االجت��اه" .وفي هذا
الس��ياق اعتمدت املفوضي��ة االوروبية في
بروكسل ايضا مبدأ مشابها في مواجهة
دعاية داع��ش من خالل نش��ر جتارب بعض
املنش��قني او العائدين من س��وريا والعراق.
ته��دف اخلط��وة ه��ذه الى كش��ف حجم
التناقض��ات واخل��داع ال��ذي يق��وم علي��ه
داعش.
توظف املواقع "اجلهادية" تصوير عملياتها
االنتحاري��ة م��ن اج��ل اس��تقطاب اكث��ر
الى الش��باب مم��ا يؤدي الى انضم��ام اعداد
جديدة الى تنظيماتها و نش��ر صور مروعة
ترتكبها السلطة من اجل حتقيق الدعاية
"اجلهادية" .وهذا مايستدعي مواجهة هذه
اجلماعات على ش��بكة االنترنيت ووسائل
التواص��ل االجتماع��ي ووس��ائل االع�لام
االخ��رى والتي ال تقل اهمي��ة عن املواجهة
العسكرية ،مواجهة التنظيم على شبكة
االنترنيت يعني حرمان التنظيم واحدة من

ابرز مصادر التجنيد والدعاية.
ثقافة داعش الدموية
االطفال االنتحاريون  :ارث تنظيم داعش
ولألمد البعيد
يعتم��د تنظي��م "الدول��ة االس�لامية"
اساليب الغس��يل االيدلوجي الفكري الى
جان��ب العامل امل��ادي وبحداث��ة وتطورفي
مخاطبة االطف��ال والقاصرين والش��باب
ف��ي اعمار مبك��رة ،كونهم الفئ��ة االكثر
اس��تهدافا الى تنظيمه .فهو يس��تهدف
جتني��د االنتحاريني بص��ورة خاصة من بني
االطفال والش��باب الذين تتراوح أعمارهم
ما ب�ين 10و 22س��نة ،وه��و العم��ر الذي
يتص��ف بالندف��اع ،وعادة ما يج��ري حتريف
تعالي��م الدي��ن اإلس�لامي وعق��د ندوات
تعبئة دينية يش��رح فيها أهمية "اجلهاد"
والطري��ق الى اجلن��ة وحور الع�ين وهذا ما
اكدته دراس��ة مترجمة من اعداد الباحثة
هناء علي��ان .وفي تكرار لتجرب��ة القاعدة
في افغانس��تان وسوريا ،س��عى التنظيم
االرهاب��ي ال��ى التركيز عل��ى االطفال ،في
محاول��ة لزرع ج��ذوره املتطرف��ة .وتعطي
داع��ش الش��باب واالطف��ال ف��ي اجندتها
القتالي��ة واالعالمي��ة ،بع��د اخضاعه��م
الى غس��يل الدماغ او الترهيب واجبارهم
على العمل داخل التنظيم على مس��توى
العمليات االنتحارية.
يس��تهدف تنظي��م "الدولة االس�لامية"
جتني��د األطفال وهم في س��ن العاش��رة و
أن أهال��ي األطفال يقفون أم��ام هذا األمر
بال حول وال ق��وة .يخضع التنظيم أولئك
األطف��ال إل��ى دورات خاص��ة حت��ت اس��م
"دورات األش��بال" وذل��ك للتأثي��ر فيه��م
وتغيي��ر طريق��ة تفكيرهم لك��ي تتقبل
القتل والتكفير ومن القضايا التي عرضت
أكثر من
مرة على مجموعات من صغار الس��ن في
التنظي��م بعض حاالت اإلرهاب النس��ائي
ملعتق�لات عرفن بدعم أو متوي��ل التنظيم
ويق��وم بعرض تل��ك القضايا عل��ى صغار
الس��ن وإقناعه��م بض��رورة التح��رك
لنصرتهن ومت تس��جيل ح��االت كثيرة من

جتني��د األطف��ال األيتام حتت اس��م "طيور
اجلنة".
وأكد املتحدث بإس��م وزارة حقوق اإلنسان
أن تنظي��م داعش والتنظيم��ات اإلرهابية
األخ��رى تواصل جتنيد األطفال وإس��تغالل
براءتهم لتنفيذ عمليات إنتحارية وبينّ أمني
في مقابلة مع إذاعة العراق احلر أن أكثر من
 200طفل وحدث من اجلنس�ين محتجزون
في س��جن األحداث بتهم��ة اإلرهاب .وعن
وضع الطفل السوري أسيد برهو أكد أمني
أن السلطات العراقية تأخذ بنظر اإلعتبار
أن أس��يد طفل إس �تُغل من قب��ل داعش
وقام بتسليم نفسه طواعية ،مشيرا ً الى
أن أس��يد يتمتع بصحة جسدية ونفسية
جيدة كما ب��دا ذلك واضحا ً ف��ي املقابالت
التلفزيونية التي ظهر فيها.
بيعة أطفال داعش الى ابو بكر
البغدادي
خبراء علم النفس اس��تعرضوا اس��اليب
"دول��ة داع��ش" بتجني��د الش��باب ومنها
ت��داول بيعة االطفال ال��ى التنظيم ،حيث
اظهرت بعض مشاهد الفديو ،يقوم اطفال
باعطاء البيعة الى التنظيم علنا وهو يردد
عب��ارات اليفقهها ال م��ن الناحية اللغوية
وال م��ن الناحي��ة الفقهي��ة والش��رعية.
العب��ارات الت��ي يرددها االطف��ال رمبا تكون
صعب��ة احلف��ظ والتفس��ير والفهم حتى
على الكبار .اعطاء البيعة للتنظيم يعني
اع�لان االس��تعداد للتضحي��ة واملوت من
اجل "الدولة االس�لامية"إن الطريقة التي
يت��م فيها ع��رض هذه املواد تت��م بطريقة
اخرى عك��س الصورة الوحش��ية الدموية
للتنظي��م ،تثي��ر التفائول عن��د االطفال.
يش��ار ان التحقيق��ات ايضا كش��فت بان
بع��ض العائالت ال يوج��د لديهم خيار غير
ارسال اطفالهم الى حلقات جتنيد االطفال
ومعسكراتهم.
استنساخ جتارب االنظمة الشمولية
هذه الطريقة هي استنساخ الى اساليب
االنظم��ة الش��مولية ف��ي املنطق��ة حتت
عن��وان "الفت��وة" وكذلك استنس��اخ الى

االنظم��ة النازية والفاش��ية التي صعدت
عل��ى الس��طح ف��ي اوروب��ا قب��ل احل��رب
العاملي��ة الثانية منتصف الق��رن املاضي.
وبحس��ب علماء النف��س ومختصني ،فإن
جتنيد االنتحاريني ،يتم عبر اختيار الشباب
وعزله��م لفت��رات طويل��ة وتدريبهم على
رياضات جسدية عنيفة وتلقينهم أفكارا ً
متطرفة وتغذية رغبتهم باملوت.
إن جتني��د االطف��ال يعكس إس��تراتيجية
التنتظي��م للم��دى البعي��د ،ف��ي الوقت
نفس��ه الذي يخلق التنظيم منهم ،حزام
امن��ي لقي��ادات التنظيم في املس��تقبل،
فأنه يبعث الفكر االرهابي داخل هذه الفئة
التي ممك��ن ان تق��وم بنش��ر معتقداتهم
وايدلوجيته��م التكفيري��ة داخل االس��رة
واجملتم��ع ،وهذا يعني ان اجملتمع س��وف لن
يواج��ه مش��كلة التنظيم املس��لح على
االرض فق��ط ب��ل يواج��ه "فكرا"متطرفا
مبط��ن اجتماعيا ،تف��رز نتائجها اخلطيرة
للمستقبل البعيد.
قضية الطفل االنتحاري أسيد برهو
كشفت حتقيقات وزارة الداخلية العراقية،
أن تنظي��م داعش أرس��ل الطفل "أس��يد
بره��و" من "والي��ة" الرق��ة لتنفيذ عملية
انتحارية ف��ي العراق ووفقا ال��ى اعترافات
أس��يد برهو بأنه أمضى مع مجنديه رحلة
استغرقت أسابيع ،من بلدته منبج شمال
حلب إل��ى املوصل وصوال ً إل��ى بغداد ،بعد
ان م��ر بع��دد من امل�لاذات من س��وريا عبر
املوصل وكرك��وك واالنبارـ الفلوجة ليصل
الى مالذات بغداد ثم يوضع أمام حسينية
ش��يعية في مدينة البياع ،غير أنه بدل ان
يفجر نفسه مع سماع االذان سلم نفسه
ال��ى حارس احلس��ينية عند الب��اب بعد ان
سلم مسدس��ه واخبره بأنه يرتدي حزاما
مفخخ��ا ي��زن  25كلغم .وف��ي حديث الى
الطفل "أس��يد" الى وسائل االعالم وخالل
تطبيق كشف الداللة بحضور استخبارات
الداخلية العراقية اعترف أس��يد بانه كان
خاضع��ا للترهي��ب والضغط م��ن تنظيم
داعش من االيام االولى لاللتحاقه ب"دروس
تعل��م الق��رآن" ومعس��كرات التدري��ب

ول��م تكن عن��ده اي نية لتنفي��ذ العملية
االنتحاري��ة وان كلفت��ه حيات��ه .إن قضية
أس��يد كشفت الظروف التي يعيش حتتها
االهالي في املناطق التي تقع حتت سيطرة
تنظي��م داع��ش خاصة في س��وريا  ،الرقة
معقل التنظيم.
وف��ي حدي��ث خ��اص ال��ى مجل��ة اجملل��ة
للمتحدث الرس��مي للداخلي��ة العراقية
العميد ،الدكتور س��عد معن ذكر قائال ":
إن تنظي��م داعش والقاع��دة ،يركزا على
موض��وع االطفال بني س��ن  13ـ  17لعدة
اعتبارات ،ابرزها سهولة اخضاع االطفال
في هذه الفئة العمرية الى غسيل الدماغ،
واعداد كبيرة من هؤالء االطفال من فقدوا
ذويه��م خالل احلرب والدم��ار ومايزيد االمر
تعقيدا ،هو عدم وجود مراقبة .ويستهدف
تنظي��م داعش االطفال ،النهم يكس��بوا
تعاطف عامة الناس وال يثيرون الشكوك
خ�لال حتركاتهم وتنقالتهم ف��ي اجملتمع.
وان اغلب ه��ؤالء االطفال يس��تخدمهم
داعش ف��ي مهم��ات ،نق��ل وزرع العبوات
الناس��فة ،نق��اط رص��د ومراقب��ة ونقل
املعلوم��ات إضافة الى تنفي��ذ العمليات
االنتحاري��ة .وكان مصطلح طي��ور اجلنة
معروف��ا عند تنظي��م القاع��دة من قبل
ليش��ير الى االطفال االنتحاري�ين ،واليوم
تعي��ده داعش" .وأض��اف العميد الدكتور
سعد معن قائال ":إن توظيف االطفال عند
داعش يأتي ضمن سياسة مليء الفجوات
ويتع��رض االطف��ال داخ��ل املعس��كرات
ال��ى االعت��داءات اجلنس��ية واملس��اومة
والتمثي��ل بعوائلهم ف��ي حالة الهروب او
مغادرة املعس��كر لسد ابواب العودة امام
االطفال وهذا واحدة من استمرار االطفال
باملعسكر برغم رفضهم تلك املمارسات
وتعد حالة الطفل أس��يد برهو واحدة من
هذه احلاالت".
* باح��ث عراق��ي ،مقي��م ف��ي املاني��ا،
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلره��اب
واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن دار نش��ر وتوزي��ع
املكتب العربي للمعارف – القاهرة
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حوار مع «الصباح الجديد»:
رئيسة مؤسسة بال أقنعة الثقافية في
ٍ

ملون

نعمل على دعم وتوثيق منجزات الشعراء الشباب
أكدت الش��اعرة ،ميس��رة هاشم ،ان
جيل شبابي من الشعراء وجد فرصة
كبيرة للتعبير ع��ن امكاناته وتأكيد
وجوده عبر سلس��لة إصدارات وفرتها
مؤسس��تها «بال أقنع��ة الثقافية»،
وبين��ت ان املؤسس��ة الت��ي أبص��رت
النور ف��ي بغداد ي��وم  30كانون األول
من العام  ،2014هي فرع للمؤسس��ة
الرئيس��ة ومقره��ا كن��دا برئاس��ة
املغترب العراقي جميل حسن.
وذك��رت ف��ي حديثه��ا ل��ـ «الصباح
اجلديد» ان املالك اإلداري للمؤسس��ة
تتألف منها مبنصب رئيسة املؤسسة،
والنائب األول ثام��ر اخلفاجي ،والنائب
الثاني ج�لال الدين صفاء ،والش��اعر
عام��ر الس��اعدي مستش��اراً ،ورع��د
احللفي مسؤوال ً إدارياً ،وعدنان جمعة
وملي��اء الناصري للعالق��ات ،فضال عن
اإلعالمي لؤي محسن.
واوضحت :ان مقر املؤسسة حاليا ً في
منطقة الكرادة ،وسيتم افتتاح بيت
ثقافي متميز يحتضن مسرحا ً وصالة
لألمس��يات والنش��اطات الثقافي��ة
وس��تكون مفتوح��ة للمثقف�ين
العراقيني خدمة للصالح العام .فيما
مت افتتاح فروع في محافظات البصرة
ب��إدارة الش��اعرة س��هاد عب��د الرزاق
والس��ماوة يديره��ا جمال املوس��وي
ومكت��ب جمهوري��ة مص��ر العربية
بقيادة الش��اعرة هدى اب��و العال وفي
كندا بإدارة كرمي شعالن ،وهنالك فروع
سيتم افتتحها باملدة املقبلة لتوسيع
النش��اط في احملافظات ،فيما ،اعلنت
ان مؤسس��تها س��تقيم احتفالي��ة
ملنجزي الشاعرين كرمي شعالن ومعتز
رشدي وهما مغتربني في كندا ،حيث

الشاعرة ميسرة هاشم
إجناز مطبوع ش��هريا ،وتوسع النشر
ليت��م اصدار منجزين او ثالثة او أربعة
واحيان��ا بلغ  5منجزات ،فقد مت اصدار
كل مطبوع مبدة ال تتجاوز أس��بوعني،
حيث سبق لنا طباعة  3منجزات في
لبن��ان ،األن تأخ��ر وص��ول املطبوعات
إلى بغداد ،أسهم في تغيير املطبعة
لنعم��ل بص��ورة قياس��ية ونحتفي
بالعدي��د م��ن منج��زات الش��عراء
الشباب.
وقالت :ان املؤسس��ة تق��وم بطباعة
 500نسخة من منجز الشاعر ،يهدى
صاح��ب املنج��ز 100ـ  150نس��خة،

يت��م االحتف��اء بالش��عراء العراقيني
سواء كانوا في الداخل او اخلارج.
وأشارت  :إلى ان املؤسسة تبنت دعم
الشعراء الشباب الذين يحتاجون إلى
يد العون إلب��راز طاقاته��م عبر طبع
مؤلفاته��م ومنجزاتهم بوقت مبكر
م��ن حياتهم الش��عرية ،حيث تتبنى
املؤسسة طباعة املنجزات الشعرية
مجان �اً ،ومت إجن��از نح��و  13مؤلفا بني
مشترك وشخصي للشعراء ،وتابعت
ان مؤسس��تها تعاقدت مع مطبعة
دار نش��ر املثقف الع��ام ،حيث مت إجناز
املطبوع��ات بفت��رة  5اش��هر ،فقد مت

وتقوم املؤسسة بتوزيع االعداد االخرى
إل��ى اجلمعي��ات واالحت��ادات الثقافية
الش��عرية ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات
والدول اخلارجي��ة حيث ترفق مع وفود
املؤسس��ة مطبوع��ات ومنج��زات
الطالع الشعوب االخرى عن امكانات
الشعراء الشباب في العراق.
وتابعت :ان املؤسس��ة تفت��ح ابوابها
جلمي��ع املثقفني العراقي�ين في إطار
دع��م األب��داع للش��باب ،حي��ث ترفع
ش��عار «احلب واإلنس��انية والسالم»،
مش��يدة بدور ومس��اندة رئيس احتاد
املثق��ف العام رياض جواد كش��كول

التشكيلية بسمة البكري تفتتح معرضها
األول بثالثين لوحة
افتتحت الفنانة التش��كيلية بس��مة البكري معرضها
الش��خصي االول بعنوان « تخلج��ات أنثى» في قاعة أرت
س��يكرتس في ش��ارع املتنب��ي ،وضم  30لوحة ،وش��ارك
في احلفل العديد من الش��خصيات االدبية والفنية التي
تهتم بالفنون التشكيلية ،البكري ،اوضحت لــ «الصباح
اجلديد» انها حتاكي في معرضها الش��خصي األول هموم
املرأة.
واضافت :اشعر بسعادة كبيرة بإقامة املعرض الشخصي
األول ال��ذي يع��د حتدي��ا ً للفن��ان ،كم��ا فرح��ت باحلضور
والتفاعل الواضح مع اللوح��ات ،وهذا يدفعني إلى املزيد
من العطاء في عالم الفن التشكيلي.
وجدي��ر بالذك��ر ان الفنانة بس��مة البك��ري ،بكالوريوس
عل��وم إدارة أعمال ش��ركات /جامعة بغ��داد ،عضو نقابة
الفنانني التشكيلني ومنظمة لقاء االشقاء ومنظمة هن
االنس��انية وجتمع العراقية هنا ،إلى جانب انها مؤس��س
جتم��ع ت��راث أش��نونا ورابط��ة أرت س��يكرتس للثقاف��ة
والفن��ون وموقع بقجة اإللكترون��ي ،حاصلة على العديد
من الشهادات التقديرية في املعارض التي اشتركت فيها
التي نظمتها وزارتي الثقافة والسياحة واآلثار ،والشباب
والرياضة ومنظمات حكومية وغير حكومية.

دولة مصر ،وللش��اعر ماجد الربيعي
«رم��ح غائ��م ف��ي لغت��ي» ،ومت اقامة
حف��ل ملنج��ز الش��اعر خال��د جمال
املوس��وي في محافظة السماوة عن
ش��عر «حناجر ونص��وص» في البيت
الثقافي ،وفي البصرة للش��اعر علي
رميح الغرباوي عن ش��عر «اس��اطير
طيف».
واضاف��ت :أقمن��ا احتفالية في مصر
قدمن��ا فيه��ا مطبوعات املؤسس��ة
بحضور القنصل العراقي وشخصيات
مثقف��ة م��ن مص��ر ،حي��ث حققن��ا
ف��ي االحتفالية النج��اح الكبير ونال
الوف��د العراقي اإلش��ادة بعد العمل
املنظم وتقدمي املنجزات الثقافية من
اإلصدارات التي حازت على االهتمام.
وذك��رت :ان املؤسس��ة مقبل��ة على
اقامة مهرجانا كبيرا ً مبناس��بة إيقاد
الشمعة الرابعة ،التي تأتي متزامنة
مع احتفاالت شعبنا العراقي بالنصر
على اإلرهاب ،وس��يتم توقيع اتفاقية
تعاون مع االحتاد الدولي للثقافة ،كما
س��يتم تضييف ش��عراء ش��باب من
بغداد واحملافظ��ات ليلقوا قصائدهم
وكذل��ك س��يتم توجي��ه الدع��وة
لش��خصيات معروف��ة في الوس��ط
الثقاف��ي والفن��ي ،ويتخل��ل احلف��ل
العديد من الفقرات.
وأوضح��ت :ان وف��د املؤسس��ة تلقى
دعوة للمش��اركة في مهرجان املربد
بدورته الـ  14العام املقبل في البصرة
من رئيس احتاد ادب��اء البصرة الدكتور
سلمان كاصد.
اجلدير بالذكر ان الش��اعرة ،ميس��رة
هاش��م ،ه��ي عض��و مجل��س احت��اد
املثقف العام ،ص��در لها مجموعتني
ش��عريتني «عرب��دة ش��فاه» و «م��اذا
بع��د» ،وثالث��ة قي��د الطب��ع بعنوان
«معتوهة بالسر».

بغداد ـ فالح الناصر:

ودعمه لنشاطات املؤسسة.
واس��تعرضت ،سلسلة من املنجزات،
حي��ث قال��ت :مت طباع��ة منج��زات
«حروف ف��ي منتص��ف الطريق» وهو
عمل مش��ترك عراق��ي عربي ،وقصة
«آن لن��ا ان نروي» وهي مس��ابقة بني
دول عربية ،كما مت تأسيس فرقة تضم
عازفني عراقيني مغترب�ين ،ومت افتتاح
مقرا ُ لهم في كندا ،إلى جانب منجز
«مآمت الريح» لقاسم اجليادي و»سقي
لك الغيث» حلمادي الش��ايع ،ومنجز
مش��ترك خلمس��ة ش��عراء عراقيني،
كذل��ك مت إصدار منجز مش��ترك مع

 % 67من العراقيين يستعملون السيارات
للوصول الى عملهم
أفاد موقع «نومبيو» التي تعنى باملستوى املعيشي لدول
العال��م ،بأن  67%من العراقيني يس��تخدمون الس��يارات
للوص��ول ال��ى عملهم .وذك��ر املوقع حس��ب آخر حتديث
له في ش��هر كانون األول اجل��اري ،أن « 67%من العراقيني
يستعملون السيارات للوصول الى عملهم أو املدارس».
وأض��اف ،أن « 11%م��ن العراقي�ين يتوجهون مش��يا الى
العمل او املدارس  ،و 11%يس��تقلون باصات لنقلهم الى
املدارس او العمل ،فيما ش��كلت النسبة االخرى البالغة
 11%يعملون في منازلهم».
وأشار الى أن «متوسط وقت السفر واملسافة إلى العمل
أو املدرسة سواء أكانت مشيا أو بالسيارة ملسافة  14كم
سيكون ملدة  48دقيقة».

عادات ال تتوفر إال في الشخصيات الناجحة والقوية
بغداد-الصباح الجديد:
يتمت��ع االش��خاص األقوي��اء
والناجح��ون في حياته��م العملية
والش��خصية بقوة ذهنية متكنهم
من حتم��ل مصاعب احلياة والتكيف
تبعا للظروف املتغيرة ،ويحاول هؤالء
االبتعاد عن العادات السلبية.
وتق��ول اميي موران ،ف��ي كتابها «13
ش��يئا ال يفعلها أقوياء الذهن» ،ان

على أنفس��هم وال يس��محون ألي
شخص آخر بالتحكم في الطريقة
التي يرون بها العالم.
ال يخاف��ون م��ن التغيي��ر ،يتجنبالبع��ض التغيي��ر خلوف��ه م��ن
املس��تقبل ،بينما يرح��ب به آخرون
ويجدونه فرصة للتطور.
ال يفك��رون ف��ي الظ��روف اخلارجةع��ن إرادته��م ويدرك��ون أن��ه ليس

أهم العادات الس��لبية التي يحرص
املتمتعون بعقلية قوية وقوة حتمل
كبيرة على االبتعاد عنها هي.
ال يش��عرون باألسف على حالهم،ال يضي��ع أقوياء الذهن ،أوقاتهم في
الشعور باألسى على حالهم ،حتى
وإن كانوا ميرون بأوقات صعبة.
ال يفقدون السيطرة على أنفسهم،يس��يطر أصحاب العقلي��ة القوية

باس��تطاعتهم التحك��م ف��ي
حياته��م بصورة كامل��ة ،وأن هناك
أشياء خارجة عن إرادتهم.
ال يهتم��ون بإرض��اء اجلمي��ع،يس��تحيل إرضاء اجلمي��ع في احلياة
الشخصية أو املهنية ،وهو ما يعني
يعدونه
أنه��م يقولون ويفعل��ون ما ّ
صحيح��ا- .ال يخش��ون اجملازفة ،في
بعض األوقات ،تُعد اخملاطرة احملسوبة

تراثيات

كلمات متقاطعة

طارق حرب

اليهود في الصحافة البغدادية
ان اليه��ود من الصحفي�ين الذين
عمل��وا بالصحاف��ة البغدادية في
النصف االول من القرن العش��رين
ذلك ان منتصف هذا القرن ش��هد
هجرة اغل��ب اليهود العراقيني الى
اخل��ارج وم��ن رجال االع�لام اليهود
الذين عملوا بالصحافة البغدادية
صالح نعيم طويق املولود في بغداد
س��نة ١٩١٦املنس��وب الى اس��رة
طويق املشهورة ،والذي كان محررا ً
ف��ي جري��دة االهالي س��نة ١٩٣٤،
وبعده��ا عمل في صح��ف عديدة
اخره��ا جري��دة الزم��ان ومعرفت��ه
للغة اإلجنليزية والفرنسية جعلته
مترجم��ا جيدا لألخب��ار في اجلرائد
التي يعمل بها
ومنهم ايضا ً جاك ش��اؤول املولود
في بغداد س��نة  ،١٩٠٩والذي عمل
كمراس��ل لوكالة يونايت��د بريس،
وبعدها عمل مح��ررا ً في صحيفة
التاميز الناطقة باللغ��ة اإلجنليزية
ف��ي بغ��داد م��ع نش��اطه بنش��ر
ترجم��ات من اللغ��ة اإلجنليزية في
الصحف البغدادية.
وايض �ا ً اس��حاق الوي ال��ذي تولى
رئاس��ة حتري��ر مجلة االمل س��نة
 ،١٩٤٧وبعده��ا أصب��ح رئيس حترير
مجلة املقاصد الس��امية وبعدها
مجلة الوعي القومي وختم حياته
في مجلة االقالس لصاحبها صفاء
احليدري.
ومنهم يوس��ف مكمل الذي عمل
سكرتيرًا ومدير ادارة مجلة احلاصد
لصاحبه��ا ان��ور ش��اؤول ومنه��م
نعي��م صال��ح رحمني ال��ذي عمل
مح��ررا ف��ي صحف عدي��دة منها
الش��عب وص��وت االهال��ي والرأي
الع��ام ومنش��ئ س��وميخ ال��ذي
يش��ارك الس��ابقني كونه بغداديا
يهودي��ا املول��ود ف��ي بغداد س��نة
 ،١٩٢٦عم��ل ف��ي صحيفة صوت
االهال��ي التابعة للح��زب الوطني
الدميقراط��ي وعمل ف��ي صحيفة
الشعب لفترة قصيرة
ومنهم منش��ى زع��رور املولود في
بغداد س��نة  ، ١٩٥٠في محلة بني
س��عيد وابتدأ حياته منضد حروف
في جريدة العراق التي يرأس حتريرها
الصحفي املشهور رزوق غنام وبعد
ذلك تول��ى حترير اجلري��دة املذكورة
وعمل في جري��دة البالد والعجيب

األخطاء نفسها مرارا.
ال يس��تاؤون من جناح��ات اآلخرين،يتخ��ذون من جناحات اآلخرين إلهاما
وتش��جيعها له��م ،وال يكره��ون
لزمالئهم وأصدقائهم اخلير.
ال يفقدون األمل ،في بعض األوقات،نفق��د األم��ل وال نك��رر التجرب��ة،
وننس��ى أن النج��اح ولي��د احملاوالت
املتكررة.

مطلوبة لتحقيق جناحات مهنية.
ال يفك��رون ف��ي املاضي ،ينش��غلالعدي��د من��ا بالتفكير ف��ي أخطاء
املاض��ي ،بينم��ا يرك��ز آخ��رون على
احلاضر واملس��تقبل ويجدون فيهما
فرصة إلصالح األخطاء.
ال يرتكبون األخطاء نفس��ها ،مت ّثلاألخط��اء جانب��ا مهما ف��ي عملية
التعل��م ،إال أن ه��ذا ال يعني ارتكاب

أفقي

عامودي

 .1الفأل اخلير واخلبر السار  oأفضل
 .2بلون اللنب  oتسبب أملا إما بسبب نحلة
أو بالنار
 .3يقيم فيه اجلن  oقبل حلظة
 .4ما ينزل من األعني من س��ائل  oما يقتل
األحياء
 .5نقدم لك الشكر  oجمع أبي.
 .6وس��يلة التراس��ل التقلي��دي  oصديق
مقرب من امللك قدميا
 .7نص��ف مصري��ون  oس��رعته  300ألف
كيلومتر في الثانية
 .8عملة عربية
 .9بناها في شمال أفريقية عقبة بن نافع
 .10م��ن ح��االت البح��ر  oأول رائ��د فضاء
(روسي)

 .1أش��عر شعراء العرب  oقل بسم
اهلل الرحمن الرحيم
 .2خلط في األم��ور  oغياب الذهن
والتركيز
 .3مصرف  oعاصمتها نيروبي
 .4فرق��ة ديني��ة متصوف��ة تضرب
الدفوف  oندخل
 .5نحطم  oنصف إقامات
 .6في اجلوار (معكوسة)
 .7متاثل وتساوي  oنصف رابع
 .8عك��س مر  oأوعية أجنة الطيور
 oثلثا سور
 .9متشابهان  oمحارب ياباني
 .10له��ا أكبر بيضة ب�ين الطيور o
متشابهان

حظك اليـوم

اليهود في العراق
انه برغم من ديانته اليهودية فأنه
اع��د لإلذاع��ة برنامج �ا ً رمضاني �ا ً
باسم مستعار.
وس��ليم البصون املولود في بغداد
س��نة  ١٩٢٧عمل في سن مبكرة
ف��ي الصحافة حيث اش��تغل في
جري��دة الش��هاب الت��ي اصدره��ا
احملامي ش��فيق الس��عيدي س��نة
 ،١٩٤٣وعمل مح��ررا ومندوبا لدى
البرملان في جريدة الش��عب س��نة
، ١٩٤٥وعمل س��كرتيرا السياسة
ثم صوت السياس��ة لس��ان حزب
االحت��اد الوطن��ي ث��م اش��رف على
جري��دة السياس��ة الت��ي اصدرها
احلزب الوطن��ي الدميقراطي واصدر
جريدته املسماة االستقالل سنة ،
١٩٤٨وعمل في جريدة البالد مديرا ً
للتحري��ر س��نة  ١٩٥٤وفي س��نة
 ١٩٥٨بعد قي��ام النظام اجلمهوري
عمل مدير حترير جريدتني هما الرأي
العام واجلمهوري .
وايضا ً س��ليم اس��حاق املولود في
بغداد وخريج مدرسة حقوق بغداد
وال��ذي اش��غل مناص��ب عدي��ده
منها رئاس��ة حترير مجل��ة الدليل

دوائر خدمية

هواتف تهمك

األسبوعية.
وش��اؤول ح��داد املولود ف��ي بغداد
سنة  ١٩١٠عمل اولاً في صحيفتي
املصب��اح والبره��ان س��نة ،١٩٢٨
واصدر جريدة البرهان كونه يكتب
مقاالت مناوئة للنازية.
والصحفي س��ليمان عنبر املولود
ف��ي بغ��داد س��نة  ١٨٧٥ودرس في
مدارس��ها وأص��در س��نة ١٩١٢
جري��دة الفكر لكن��ه اغلق اجلريدة
بعد صدور اعداد منها وس��افر الى
باريس إلكمال الدراس��ة واش��ترك
هن��اك ف��ي املؤمت��ر العرب��ي االول
ال��ذي انعقد في باري��س مع توفيق
السويدي.
ومنير حداد ال��ذي عمل محررًا في
مجلة احلاصد وس��نة  ١٩٣٦عمل
محررا لألخبار في جريدة احلارس.
وماكس داني��ال املولود ف��ي بغداد
ال��ذي درس فيها واتق��ن اإلجنليزية
وعمل مح��ررا ف��ي جري��دة التاميز
البغدادية.
ويعق��وب بلبول املولود ف��ي بغداد
س��نة  ١٩٢٠وهو أح��د الصحفيني
الذين تأث��روا بالثقافة الفرنس��ية

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

ال��ذي عمل في حتري��ر مجلة غرفة
جتارة بغداد
ومنهم سليم روفائيل بيخور الذي
كان صحف ًيا الم ًعا حيث تولى ادارة
جري��دة العه��د اجلدي��د البغدادية
س��نة  ١٩٤١وحت��ى س��نة ١٩٥١
حيث هاجر الى خارج العراق.
ومنهم نسيم يوسف عزرا سوميخ
املولود في بغداد س��نة  ١٨٨٨الذي
أص��در س��نة  ١٩٠٩جري��دة الزهور
باالشتراك مع رشيد الصفار.
ام��ا بالنس��بة للعم��ل الصحفي
للمحام��ي االقتص��ادي االعالم��ي
االديب انور ش��اؤول صاحب مجلة
احلاصود واحملامي املش��هور وكاتب
قص��ة اول فلم فتنة وحس��ن فهو
أشهر من ان نذكره في هذه احلروف
والكلمات.
وهنال��ك الكثي��ر م��ن البغداديني
اليه��ود االخري��ن الذي��ن عمل��وا
بالصحاف��ة منهم الياه��و دنكور
ال��ذي ح��رر الدلي��ل الرس��مي
للمملكة العراقية لس��نة ،١٩٣٦
وال��ذي يعد م��ن اه��م املراجع في
التاريخ العراقي.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي
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جزيرة يابانية يسكنها راهب وحيد
محظورة على النساء
«أوكينوشيما» جزيرة يابانية مدرجة ضمن قائمة املواقع
األثرية التابعة ملنظمة اليونيس��كو ،يطلق عليها لقب
جزيرة مقدس��ة ،حلم للكثيرين من الن��اس ،أن ينعموا
بزيارتها ،وبرغم من كل ذلك ال ميكن المرأة أن تدخلها أو
تزورها ،طبقًا لتعاليم ديانة الشنتو اليابانية.
اجلزيرة يس��كنها راهب وحيد ،وال يسمح ألكثر من 100
رجل فقط بزيارتها ليوم واحد ،ويُشترط عليهم لدخولها
اخلض��وع لطقس وضوء يضمن الطهارة بحس��ب ديانة
الشنتو.
ومين��ع من يزورها أن يتحدث عما رآه أو س��معه ،في أثناء
وجوده باجلزيرة ،كما يمُ نع من أخذ أي شيء من اجلزيرة إلى
خارجها ،حتى وإن كان مجرد حفنة من األعشاب .وحتى
اآلن س��بب حظر النساء من دخول اجلزيرة مجهول ،لكن
يعتق��د البعض أن الس��بب يعود إلى ع��دم طهارة دماء
احليض ما يؤثر على قدسية املكان ،أو إلى اخلوف عليهن
من خطورة البحار احمليطة باجلزيرة.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

تتلقى من وقت إلى آخ��ر معلومات إيجابية
م��ن الذين حول��ك ،وأنت تع��رف جيدا كيف
تس��تفيد من هذه املعلومات .كن ممتنا لكل
مساعدة تتلقاها وتأكد من رد اجلميل عندما
يحتاجك اآلخرون.

عن��د تعطل بعض األجهزة في املنزل اليوم قد
تصاب بحالة من القلق والذعر .حاول أن تتصل
باخملت��ص بدال م��ن أن تق��ف عاجزا أم��ام تلك
املش��كلة .ال حتاول تصليح أو صيانة أي شيء
بنفسك فرمبا يؤدي ذلك إلى تلفها متاما.

ال تندهش إذا حدث تأجيل في بعض املواعيد
املهمة بس��بب ظروف خارجة عن سيطرتك
أو س��يطرة م��ن حولك .ال جتل��س وحيدا بل
اتص��ل باألصدق��اء او الزمالء واق��ض وقتك
معهم.

السرطان

األسد

الميزان

مشاكلك مع احلبيب أو الشريك قد تضطرك
للمك��وث ف��ي املنزل دون القيام بأي ش��يء أو
التحدث مع أي شخص حتى من أفراد أسرتك.
هذه األمر سيكون محبطا بالطبع خاصة إذا
تسبب في إلغاء بعض اخلطط أو القرارات.

رمب��ا حت��دث تغيرات غي��ر متوقعة ف��ي محيط
أس��رتك .تأكد من فح��ص كل األوراق والعقود
قب��ل التوقيع عليها .ال تتس��رع ف��ي اتخاذات
القرارات خاصة ما يتعلق منها بالعمل .مارس
بعض األنشطة الرياضية في النادي.

س��تقضي ليل��ة س��عيدة بجوار م��ن حتب.
ستكون سعيدا باحلوار الذي جتريه مع احلبيب
وباخلط��ط التي يعرضها عليك .من الضروري
أن تقوم بنش��اطات رياضي��ة مع مجموعات،
وخاصة ممارسة املشي ملسافات طويل.

العذراء

العقرب

القوس

انتبه الي��وم لكلماتك ومظه��رك وتصرفاتك
ف��كل األض��واء مس��لطة علي��ك .الته��ور
واالنفع��ال الل��ذان يس��يطران عل��ى احلبيب
ق��د يدفعانه إلى اتخاذ قرارات غير مدروس��ة،
فسارع إلى توضيح األمور قبل تفاقم الوضع.

س��يطر على انفعاالتك أمام أفراد أس��رتك،
يكفي��ك ما تعاني��ه يوميا ف��ي العمل .على
اجلان��ب اآلخر ،أوضاعك املادية تس��ير على ما
يرام ،ورمبا حتصل على أرباح مش��اريعك التي
شاركت فيها العام املاضي.

ال حتص��ر نفس��ك بني جدران املن��زل في وقت
تكث��ر أمامك خي��ارات الترفيه عن نفس��ك.
بع��د قيامك بأي نش��اط رياضي تن��اول كوبا
م��ن العصير وأكثر من املياه لتعوض النقص
احلاصل جراء تصبب العرق أثناء التمرين.

الجدي

الدلو

الحوت

لديك القدرة على حتديد وجهة نظرك بطريقة
مقنعة في كل املواق��ف ،واألكثر من ذلك أنك
تستطيع إدارة احتياجاتك اخلاصة واهتمامات
اآلخري��ن أيض��ا .اخل��د للن��وم مبك��را حت��ى
تستيقظ نشيطا ومفعما بالطاقة واحليوية.

تصلك بعض األخبار من أش��خاص تستمتع
باحلدي��ث معهم ،وهذا يؤدي إل��ى الكثير من
العالقات اجلديدة املفيدة .ستتحدث أيضا مع
أحبائك كثيرا وهكذا تستطيع فهمهم ورمبا
تفادي أي جدل أو خالفات.

لدي��ك القدرة الي��وم على تقب��ل النصيحة
والنقد بصدر رحب .رد فعلك قد يثير اندهاش
اآلخرين ولكن من الواضح أنهم س��يكونون
معحبني بك وبأخالقك .ال تخس��ر ود واحترام
اآلخرين لك بتصرف غير متوقع.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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«الوطني» يواجه السعودية تجريبيًا في البصرة

صباح عبدالحسن يقود

ّ
بتضييف خليجي 24
العراق يطالب
بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب الوف��د العراقي برئاس��ة
وزي��ر الش��باب والرياض��ة عب��د
احلس�ين عبطان ،أمس ،الذي يزور
الس��عودية ،باقام��ة منافس��ات
بطولة كاس اخللي��ج بكرة القدم
في نسختها الـ 24في العراق.
وق��ال عبط��ان ان الوف��د العراقي
طال��ب باقامة بطولة خليجي 24
في الع��راق ،واقترحنا ثالث اماكن
لتضيي��ف البطولة في العاصمة
بغداد ،او النجف االش��رف وكربالء
املقدسة ،او البصرة.
واضاف ان وزارة الشباب والرياضة
س��تهيء جمي��ع مس��تلزمات
ضيافة الوفد اخلليجية الشقيقة،
من خ�لال اجنازالص��روح الرياضية
الكبي��رة واملنش��آت املتكامل��ة
احلديث��ة ..ويضم الوف��د العراقي
رئي��س احت��اد الك��رة عب��د اخلالق
مس��عود والالعب�ين الدولي�ين
السابقني حس��ن فرحان وحسني
س��عيد واحم��د راض��ي ونش��أت
اكرم.
إل��ى ذل��ك ،ش��ارك وزير الش��باب
والرياض��ة عب��د احلس�ين عبطان
ف��ي االحتفالي��ة الت��ي اقامته��ا
الهيئة العامة لرياضة السعودية
مناسبة تأهل املنتخب السعودي
ال��ى نهائي��ات كاس العالم ٢٠١٨
في روس��يا بحضور عدد من جنوم
كرة القدم العاملية.
وق��ال عبطان ف��ي كلم��ة نقلها
(إع�لام ال��وزارة) ان املش��اركة في
هذا احلفل البه��ي وبحضور عددا
م��ن وزراء رياض��ة ال��دول العربية
والنخب الرياضية واإلعالمية يعد

لقاء سابق للوطني أمام السعودية
مكس��با كبيرا للرياضة العراقية
عل��ى صعي��د العالق��ات الدولية
وتطويره��ا ،مش��يدا ً بحف��اوة
واستقبال الهيئة العامة للرياضة
السعودية.
م��ن جانبه اعل��ن رئي��س الهيئة
العامة للرياضة السعودية تركي
عب��د احملس��ن آل الش��يخ حضور
املنتخ��ب الس��عودي ال��ى العراق
خالل الرب��ع االول من العام املقبل
وخ��وض مباراة ودية م��ع املنتخب

العراقي في ملعب البصرة الدولي،
مش��ددا ً على ان املرحل��ة املقبلة
ستش��هد تعاونا كبيرا مع العراق
في اجملالني الرياضي والشبابي .
وش��هدت االحتفالية تقدمي عددا ً
م��ن الع��روض الفني��ة واحلركات
االس��تعراضية التي اقامها جنوم
العالم.
إلى ذل��ك ،وافقت هيئ��ة الرياضة
والش��باب ف��ي اململك��ة العربية
السعودية واحتاد الكرة على خوض

«األولمبية» تشارك في أجتماعات
دورة األلعاب اآلسيوية 2018
بغداد ـ الصباح الجديد:
شاركت اللجنة األوملبية الوطنية
العراقي��ة ف��ي أجتماع��ات دورة
األلعاب اآلس��يوية في العاصمة
األندونيس��ية جاكارتا ملدة  5أيام،
بوفد ضم رئي��س احتاد املبارزة زياد
حس��ن واحت��اد القوس والس��هم
سعد املشهداني.

وق��ال زياد حس��ن ان االجتماعات
التي عق��دت األربع��اء وتواصلت
حت��ى االحد ،اقيمت ف��ي جاكارتا
ش��هدت العدي��د م��ن املق��ررات
املهمة منه��ا تس��جيل األلعاب
املش��اركة ف��ي امل��دة الزمني��ة
املناسبة وزيارة املنشات الرياضية
الت��ي س��تضيف منافس��ات

االلعاب االسيوية الثامنة عشرة
في مدينتي جاكرت��ا وباملبانغ في
أندونيسيا للمدة من  18آب حتى
 2أيل��ول  ،2018وكذل��ك تنظيم
كورس ملمثل��ي اللج��ان األوملبية
املش��اركة لتنظي��م أموره��ا
مب��ا يس��هم والتهيئ��ة املثالي��ة
للمنافسات.

«شرطة بغداد» يتأهل إلى نصف
نهائي كأس وزير الداخلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بضياف��ة ملعب��ي كرب�لاء الق��دمي
والش��باب ف��ي محافظ��ة كرب�لاء،
تتواصل منافس��ات األدوار النهائية
لبطول��ة كأس وزي��ر الداخلية بكرة
الق��دم ،حيث س��تجرى غ ٍد اخلميس
مباراتي الدور نصف النهائي ،فيلعب
ش��رطة بغداد ام��ام فريق ش��رطة
احل��دود ،فيما جتم��ع املب��اراة الثانية
فريق��ي ش��رطة كرب�لاء وحماي��ة
املنشات .ومتكن فريق شرطة بغداد،
من حتقيق الف��وز في دور الـ  16على
فريق شرطة النجف بهدفني مقابل
ه��دف واحد لفريق ش��رطة النجف
وف��ي دور رب��ع النهائ��ي تف��وق على
فريق حدود النجف بهدفني نظيفني
سجلهما الهداف علي سعد.
وسبق للفريق التفوق في التصفيات
األولي��ة التي اقيمت ف��ي بغداد بعد
حتقيق��ه الفوز ف��ي مباريات��ه األربع
وس��ط تقدمي مس��توى فن��ي كبير،

لق��اء دولي ودي يجم��ع منتخبها
الكروي م��ع منتخبنا الوطني يوم
 28شباط املقبل.
اكد ذل��ك رئيس احت��اد الكرة عبد
اخلالق مس��عود واض��اف ان هيئة
الرياض��ة والش��باب واحت��اد الكرة
السعودي وافقتا على اجراء مباراة
دولي��ة ودية بني املنتخبني العراقي
والسعودي تقام بينهما في العراق
يحدد موعدها الحقا ..واش��ار الى
ان املوافقة حصلت اثناء حضورنا

حفل تك��رمي املنتخب الس��عودي
ال��ذي اقامت��ه الهيئ��ة ملناس��بة
تاهله الى مونديال روسيا .
وافاد مس��عود ال��ى ان االحتاد جنح
ف��ي اس��تحصال موافق��ة العب
ن��ادي االتف��اق الس��عودي احم��د
ابراهي��م بصف��وف منتخبن��ا
الوطن��ي املش��ارك بخليج��ي ٢٣
التي س��تنطلق في دولة الكويت
االسبوع املقبل .
وق��دم مس��عود ش��كره وتقديره

الرمادي في دوري األولى
ملوق��ف الهيئ��ة واحت��اد الك��رة
الس��عودي ون��ادي االتف��اق عل��ى
جهودهم من اجل اجناح مشاركة
املنتخب العراقي بخليحي .٢٣
وباش��ر املنتخب العراقي تدريباته
مبدين��ة دب��ي اإلماراتي��ة ،حتضيرا
لبطول��ة خليج��ي  23الت��ي
س��تنطلق في الكوي��ت ،اجلمعة
املقبل.
وق��ال م��درب املنتخ��ب العراق��ي
باس��م قاس��م ف��ي تصريح��ات
صحفية»الفري��ق باش��ر تدريباته
بعد مب��اراة اإلم��ارات التجريبية،
والوضع في حتسن برغم الغيابات
الكثي��رة لالعب�ين احملترفني ،وعلى
رأس��هم ثالث��ي الدف��اع أحم��د
ابراهي��م وريب�ين س��والقا وعل��ي
عدنان».
وأض��اف «الفري��ق بالش��وط األول
من مباراة اإلم��ارات ،ظهرت عليه
عالمات عدم االنسجام ،خصوصا
ف��ي اخل��ط اخللفي لتغيي��ر أغلب
الالعبني ،لكن في الش��وط الثاني
بدا تفاه��م الالعبني أكبر وأحدثنا
بع��ض التغيي��رات التكتيكي��ة
فكان��ت أفضليتن��ا واضح��ة
وحصلن��ا عل��ى فرص كثي��رة لم
تس��تثمر».وأضاف «طالبنا بتأمني
مب��اراة جتريبي��ة ثاني��ة خصوصا
في ظ��ل تواجد العب�ين جدد ألول
مرة يش��تركون مع املنتخب ،إال أن
ضيق الوقت ح��ال دون ذلك».وتابع
«عملي��ة اإلعداد ب��دأت من اليوم،
وأجرين��ا وحدة تدريبي��ة أولى بعد
مواجهة اإلمارات».
وأوض��ح أن��ه متفائ��ل ب��أن يكون
الفري��ق أفضل مما ظهر عليه أمام
اإلمارات ،في املباراة األولى ببطولة
اخلليج ضد البحرين.

«الكابادي» يتوج بلقب سوتي كينيا الدولية
بغداد ـ فالح خابط *
ت��وج منتخ��ب الع��راق الوطن��ي
للكاب��ادي بلق��ب بطولة س��وتي
كيني��ا الدولي��ة الت��ي ج��رت في
العاصم��ة الكينية نيروبي للفترة
من  17/14كانون األول اجلاري .
وقال حميد نعمه احلمداني رئيس
الوفد املشارك في البطولة أن هذا
اإلجناز هو أول اإلجنازات التي حتققت
خارج القارة الصفراء ويضاف إلى
اإلجن��ازات الت��ي حققته��ا رياضة
الكاب��ادي ف��ي الفت��رة الس��ابقة
ومنه��ا تأهل��ه لبطول��ة العال��م
وحتقيق��ه املركز الثالث للش��باب
والشابات في العام املاضي.
وأض��اف احلمدان��ي ان منتخبن��ا
الوطني العراق��ي للكابادي حقق
اللق��ب عل��ى حس��اب املنتخ��ب
الكيني املصنف ثالثا على العالم

الكابادي بطل «سوتي كينيا»
وصاحب األرض واجلمهور في مباراة
مثي��رة متكن من إحراز اللقب بعد
ف��وزه بنتيج��ة ( ..)42/47مبينا أن
فرح��ة الالعب�ين التوص��ف وه��م
ميثل��ون بلده��م خير متثي��ل وعلى
نفقته��م اخلاصة رغم حصولهم

عل��ى إجن��از دول��ي على مس��توى
البط��والت الدولي��ة ورفع��ت راية
اهلل أكبر في هذا احملفل العاملي.
* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة
الكابادي

اليوم 7 ..مباريات في بطولة النساء بالطائرة

فريق شرطة بغداد
وفريق ش��رطة بغداد يلق��ى الدعم
من قائد ش��رطة بغ��داد اللواء علي
جاس��م الغري��ري ويق��وده امل�لاك
التدريب��ي ال��ذي يضم جاب��ر جخير
ومس��اعديه قاس��م محمد مناحي
وكمال س��امي ومدرب حراس املرمى
س��اجد جمعة واملش��رفان حمودي
كزبر ومحمد كرمي.

وفري��ق ش��رطة بغ��داد ،يض��م
مجموعة من الالعب�ين البارزين في
دوري األض��واء ،بينه��م ،علي س��عد
ومهيمن س��ليم مالخ وعلي حسني
فندي ومصطفى كرمي وحيدر حسني
عسكر وجابر ش��اكر وسرمد عالوء
ووس��ام جبار واحمد جاس��ب وعمار
عبد الزهرة واخرين.

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
تش��هد فعاليات بطول��ة العراق
لكرة الطائرة النسوية منافسات
وندي��ة بني الفرق املش��اركة التي
تنظمها وزارة الش��باب والرياضة
وعل��ى قاع��ة الش��عب لاللعاب
املغلق��ة وقاعة ك��رة الطائرة في
املدينة الش��بابية مبش��اركة 13
فريقا ،قسمت على مجموعتني،
وتستمر ملدة ثمانية ايام.
وس��تجمع لقاءات الي��وم االربعاء
في الس��اعة العاشرة والـ 12والـ
 4عصرا ،االمانة مع شهربان وطق
طق مع فتاة نينوى واكد عينكاوة
مع الشباب وسوالف مع افروديت
واحلدود م��ع اخلطوط وق��ره قوش

م��ع اخلي��رات والبيش��مركة م��ع
الشباب.
واس��فرت منافس��ات البطول��ة،
ع��ن ف��وز ش��هربان عل��ى احلدود
بثالث��ة اش��واط مقاب��ل الش��يء
وطق ط��ق عل��ى اخلي��رات بنفس
النتيج��ة ،فيم��ا متكن الش��باب
من التغلب عل��ى اخلطوط بثالثة
اش��واط مقابل شوطني وفوز اكد
عيناوة على احلدود بثالثة اش��واط
مقاب��ل الش��يء وقرق��وش عل��ى
سوالف وافروديت على فتاة نينوى
والبيشمركة على االمانة بنفس
النتيجة.
وقال��ت رئي��س اللجنة النس��وية
في احتاد الك��رة الطائرة الدكتورة

ش��هباء احمد ان البطولة تعتبر
م��ن افض��ل املنافس��ات الت��ي
اقيمت للرياضة النس��وية ومتيزت
باملستوى اجليد لالندية املشاركة،
مؤكدة ان البطولة كانت متميزة
من خالل مشاركة اندية املنطقة
الش��مالية ،وكان لوزارة الش��باب
والرياضة ووزير الشباب والرياضة
عب��د احلس�ين عبط��ان ال��دور
االه��م واالب��رز في تنظي��م ودعم
البطولة من خالل توفير القاعات
الرياضية وتخصيص فندق الوزارة
للمش��اركني في البطولة وتوفير
الدعم املادي واملعنوي وحث الفرق
على املش��اركة ك��ون العديد من
االندية تعاني من االزمة املالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق��ت الهيئ��ة اإلداري��ة لنادي “الرم��ادي” مع
املُدرب صباح عبداحلس��ن َعلَى قيادة فريق ُكرَة
القدم في املوس��م اجلديد ضم��ن دوري الدرجة
صرح أحمد كرمي حبيب عضو إدارة نادي
األ ّولى .وَ َ
“الرمادي” ،قائالً« :اتفقت إدارة النادي مع املُدرب
صباح عبداحلس��ن لقيادة فريقنا في املوس��م
اجلديد وَ ُه َو ِمن املُدربني الذين اثبتوا جناحهم مع
ناديي “الزوراء” وَ“احلس�ين” في املوس��م املاضي
وَقبل املاضي».
وَاضاف كرمي« :لم يتم االتفاق بعد َعلَى تسمية
املِالك املُس��اعد لعبداحلسن وَس��يبقى ُمدرب
احلُ��راس خالد فياض ف��ي منصبه وَسيباش��ر
املُ��درب في أ ّول مران في مطلع الش��هر املُقبل
ِمن العام اجلديد» .وَاس��تطرد عضو إدارة «ذئاب
الصحراء» ،قائالً »:مت تش��كيلة جلنة ِمن النادي
الختيار عدد ِمن الال ِعبني الذين سيدافعون عن
شعار النادي وابقاء أسماء ِمن تشكيلة املوسم
املنصرم ،اما مبا يخص الال ِعبني ِمن خارج األنبار
فس��نعتمد َعلَى ما يحتاجه املُدرب ِمن مراكز
معينة».
وصباح عبد احلس��ن سبق ان درب فريق الرمادي
في العام  2000وحقق معه نتائج ايجابية.

«محافظة بغداد» يناقش
واقع ملعب الحبيبية

بغداد ـ كريمة الركابي*
عق��د أول أم��س اجتماع طارئ ف��ي اجمللس البلدي
مبدينة الصدر ملناقش��ة واقع حال ملعب احلبيبية
 30ال��ف متف��رج بع��د ان مت رف��ع املتجاوزين منه
بحضور اعض��اء مجل��س محافظه بغ��داد فالح
اجلزائ��ري وعلي جاس��م احلمي��داوي ورئيس اجمللس
البلدي لقاطع مدينة الص��در كامل خنجر وقائم
مق��ام صدر  ١محمد املالك��ي وقائم مقام صدر ٢
حس��ن كرمي ومدير ش��باب ورياضة مدينة الصدر
حس��ام اجلزائري ومت االتف��اق على بعض التوصيات
املهم��ة والطارئ��ة لرفعها ال��ى اجله��ات املعنية
اليجاد حلول سريعه الكمال امللعب ضمن موازنة
عام .2018
فيما اقامت ش��عبة الطب الرياض��ي في مديرية
ش��باب الصدر ن��دوة حول م��رض التدرن (الس��ل
الرئوي) وط��رق الوقاية من��ه حاضرفيها من مركز
الت��درن ف��ي مستش��فى مدين��ة الطب منس��ق
االم��راض الصدري��ة والتنفس��ية الدكتور محمد
علي ومس��ؤولة االرش��اد والتثقيف نورية كاظم
وعضو منظمة الهجرة الدولية احمد محمد.
مت اعط��اء معلومات تفصيلي��ة حول خطورة هذا
امل��رض ومصادر العدوى وم��كان االصابة واعراضه
وماه��ي الفحوصات التي جترى لتش��خيص احلالة
وكيفي��ة العالج من��ه ومدة ش��فاء املرض وعرض
مقاطع فديوية توضح الفرق بني الشخص املصاب
والسليم .
وكذلك توزيع فولدرات تعريفية حول ذلك اش��رف
على الندوة مس��ؤول الش��عبة جواد عبدالكاظم
وبحض��ور ممث��ل املفت��ش الع��ام طالب املوس��وي
ومسوؤل شعبة املتابعة مصطفى مزيد.
* إعالم شباب الصدر

مفكرة اليوم

كأس رابطة المحترفين

تشيلسي ـ بورنموث 10:45
مساء
ً
مساء
بريستول سيتي ـ مان يونايتد 10:45
ً

كأس إيطاليا

روما ـ تورينو
يوفنتوس ـ جنوى

مساء
7:30
ً
مساء
10:45
ً

اإلسباني ميغيل مونيوز ال يزال في الصدارة

زيدان يتجاوز ديل بوسكي في ترتيب المدربين بتأريخ الريال
العوصام ـ وكاالت:

رفع الفرنسي زين الدين زيدان رصيده
من األلقاب والبطوالت التي نالها مع
نادي ري��ال مدريد اإلس��باني كمدرب
من��ذ توليه جه��ازه الفني مع مطلع
عام  2016عقب تتويجه بلقب كأس
العال��م لألندي��ة بتفوقه عل��ى نادي
غرمييو البرازيل��ي في نهائي البطولة
به��دف دون رد ف��ي مدين��ة أبوظب��ي
اإلماراتية.
ويعتب��ر كأس العال��م لألندي��ة ثامن
لق��ب يناله ريال مدريد حتت إش��راف
امل��درب زي��دان ،بعدم��ا س��بق أن قاد
النادي خ�لال  712يوما ً من إش��رافه
عل��ى الفري��ق إلى حتقي��ق لقبني في
بطول��ة دوري أبط��ال أوروبا ولقب في
بطولة الدوري اإلس��باني ولقبني في
بطولة السوبر األوروبي ومثلهما في
كأس العالم لألندية  ،فيما حقق لق ًبا
وحي ًدا في بطولة الس��وبر اإلسباني
ليبقى لقب كأس امللك الوحيد الذي

فشل في نيله حتى اآلن.
وبحس��ب تقرير لصحيف��ة «ماركا»
اإلس��بانية ،ف��إن زيدان وبع��د إحرازه
كأس العال��م الثانية  ،يكون قد جنح
ف��ي الصعود إل��ى املرك��ز الثاني في
ترتي��ب املدرب�ين األكث��ر تتويج��ا ً في
تاريخ النادي «امللكي» برصيد  8ألقاب
مناصفة مع املدرب اإلس��باني لويس
مولون��ي الذي نال بطوالت��ه الثماني
خالل ثالثة أعوام.
وبع��د حتقيق لقب موندي��ال األندية ،
فإن زيدان جنح بذل��ك في جتاوز رصيد
األلق��اب الت��ي ظف��ر بها أس��طورة
التدري��ب اإلس��بانية فيس��نتي ديل
بوس��كي الذي قاد ريال مدريد لنيل 7
ألقاب فقط على م��دار ثالثة أعوام..
ويبق��ى اإلس��باني ميغي��ل موني��وز
ف��ي ص��دارة الترتيب كأكث��ر مدربي
ري��ال مدريد حصدا ً لأللق��اب ،بعدما
جن��ح في ني��ل  14لقبا ً ف��ي مختلف
االستحقاقات احمللية والدولية ،منها
تس��عة ألق��اب ف��ي بطول��ة الدوري
اإلس��باني ولقب��ان في بطول��ة دوري

زيدان

أبطال أوروبا .
وكان زي��دان ق��د تول��ى تدري��ب ريال
مدري��د خل ًف��ا لإلس��باني رافائي��ل

بينيتيز في شهر يناير من عام 2016
في أول جتربة ل��ه كمدير فني ،بعدما
كان يش��رف على رديف الريال  ،فيما

عمل قبلها مساعدا ً لإليطالي كارلو
انشيلوتي في الفريق األول .
اجلدير ذكره بأن زي��دان جنح في عامه

األول من اس��تعادة لقب بطولة دوري
أبط��ال أوروب��ا  ،قب��ل أن ينج��ح في
االحتف��اظ باللقب للعام الثاني على
التوالي في إجناز لم يس��بق ألي بطل
أن حقق��ه منذ أن ناله امل��درب اريغو
س��اكي مع نادي ميالن اإليطالي في
عامي  1989و .1990
هذا ويعتب��ر عام  2017ه��و األفضل
في تاريخ نادي ريال مدريد اإلس��باني
من حيث الرصي��د اإلجمالي لأللقاب
و البطوالت الداخلية واخلارجية التي
نالها خالل عام واحد بنيله خمس��ة
ألق��اب محلي��ة وقاري��ة ..وكان ريال
مدري��د قد دش��ن ع��ام  2017بإحرازه
لقب الدوري اإلس��باني للمرة األولى
منذ عام  ، 2012ث��م توج بلقب دوري
أبطال أوروبا على حس��اب يوفنتوس
اإليطالي قبل أن ينال كأس الس��وبر
األوروب��ي على حس��اب مانشس��تر
يونايت��د بهدف�ين لهدف ،ث��م يحقق
كأس السوبر اإلسباني بتفوقه على
برش��لونة ذهابا ً و إيابا ً  ،ليختم عامه
بنيل��ه لق��ب كأس العال��م لألندية

بإنتصاره في النهائي على نادي غرمييو
البرازيلي بطل «الليبرتادوريس».
وكان ري��ال مدريد قد نال الرباعية في
ع��ام  ، 2014عندما ت��وج بلقب كأس
املل��ك على حس��اب برش��لونة  ،ثم
لقب دوري أبطال أوروبا على حس��اب
أتلتيك��و مدري��د ث��م كأس الس��وبر
األوروب��ي ض��د إش��بيلية  ،و أخي��را ً
مونديال األندية باملغرب ،فيما خس��ر
لقب الس��وبر اإلس��باني أم��ام جاره
أتليتكو مدريد.
ويبقى حلم «املدريديستا» هو حتقيق
السداس��ية بإح��راز كاف��ة األلقاب،
وهو اإلجن��از الذي س��بقه إليه غرميه
برش��لونة ف��ي ع��ام  ، 2009حي��ث
يحلم اجلمهور املدريدي بتكرار اإلجناز
الكتالوني في عام  ، 2015عندما نال
اخلماس��ية األغل��ى  ،حي��ث لم يهدر
حينه��ا س��وى لق��ب كأس الس��وبر
اإلس��باني مقاب��ل إح��رازه بطول��ة
الدوري اإلس��باني وكأس امللك ولقب
دوري أبط��ال أوروبا والس��وبر األوروبي
وكأس العالم لألندية.

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

ASSABAH
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القرش األبيض الصناعي يدرج

مشروبات الطاقة واألغذية

في الئحة التراث البريطاني

السريعة تضر بعقول المراهقين

الصباح الجديد  -وكاالت:
تفي��د أبح��اث جدي��دة أن مش��روبات الطاق��ة واألغذية
الس��ريعة ،تض��ر بالصح��ة العقلي��ة للمراهق�ين ،إذ زاد
معدل الش��باب الذين مت تش��خيصهم بالقلق واالكتئاب
في السنوات القليلة املاضية.
وق��د وج��دت البح��وث اجلديدة م��ن قبل جامع��ة رميت
في ملب��ورن "املتهم" ،وهو مش��روبات الطاقة ،والطعام
السريع .ووفقا للباحثني ،فان هذه املنتجات تشل العقول
التي ما تزال تنمو ،مع احداث اندفاع ش��ديد في هرمونات
الدوبام�ين ،والت��ي تش��كل كمي��ة "فريدة" م��ن اخملاطر
الصحية والنفسية للش��باب الذين يستهلكون الكثير
منها.
ووج��دت التجارب على احليوانات ارتباط��ا مقلقا مع مادة
التورين -املضافة واملستعملة في مشروبات الطاقة.
واضاف��ت املؤل��ف الرئيس للبح��ث الدكتورة كريس��تني
كوران ،إلى اخمل��اوف في قيام املراهقني بخلط املش��روبات
بالكحول ،وقالت" :مراجعتنا تش��ير إل��ى أننا ال نعرف ما
يكفي عن آثار االس��تهالك العالي من مشروبات الطاقة،
واملكون��ات املوجودة فيها في هذا الوق��ت احلرج ،في اثناء
تطور دماغ الثدييات".
واضافت" :النتائج الت��ي توصلنا إليها مؤخرا في الفئران
املراهقني والش��باب البالغني املعرضني ملس��تويات عالية
من التورين ،تش��ير إلى أن هناك آثارا سلبية على التعلم،
والذاكرة ،وزيادة استهالك الكحول في اإلناث".

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

الصباح الجديد  -وكاالت:
بع��د أن ظ��ل قرش صناع��ي أبيض ملدة تزيد عل��ى  30عاما،
غاطس��ا داخل س��طح أحد املن��ازل البريطاني��ة في مدينة
أكس��فورد ،تلق��ى صاحب املن��زل قرارا س��عيدا من مجلس
املدين��ة ،يقضي بأنه يجرى بحث إدراج��ه على الئحة التراث
البريطاني.
وعارض مجلس أكسفورد في البداية إدراج املنزل ،الذي تصل
مس��احته إلى  25قدما ،ضمن الئحة التراث البريطاني ،منذ
ع��ام  ،1990إال أن صاحبه ،الصحفي احمللي واملذيع ،بيل هاين،
ناش��د وزي��ر الدولة للبيئ��ة ،مايكل هيس��لتني ،الذي حكم
لصاحله بعد عامني.
وقرر مجلس أكس��فورد إعادة النظر مرة أخرى في مس��ألة
إدراج املن��زل ،وذلك من أج��ل احلفاظ علي��ه لألجيال املقبلة
لالستمتاع به.
وس��يدخل طل��ب إدراج املنزل في س��جل أص��ول التراث في
أكس��فورد ،مع قرار يتوقعه مس��ؤولو التراث في اجمللس في
الصيف املقبل .وإذا وافق اجمللس ،فسيتم تقدمي طلب لعرضه
على املستوى الوطني مع التراث اإلجنليزي.
ويع��د املن��زل واحدا م��ن العالمات الس��ياحية ف��ي مدينة
أكس��فورد البريطانية ،حيث مت إنش��اء املنظ��ر املدهش عام
 ،1986الذي يصور قرش��ا أبيض صنع م��ن األلياف الزجاجية
غاطسا في سطح املنزل ،مبنطقة هيدنغتون في املدينة من
قب��ل النحات جون باكلي ،كاحتجاج ضد القصف األميركي
على ليبيا.

صورة المرأة على موقع للتواصل ,هل هي مشكلة؟

الفنانة التونسية درة تنضم

إلى فريق "زين" مع محمد رمضان

الصباح الجديد  -وكاالت:
انضم��ت املمثل��ة التونس��ية درة إل��ى أبطال فيل��م "زين"
لتجس��د دور البطولة النس��ائية أمام رمضان ،خالل أحداث
العمل املقرر عرضه في املوسم الرمضاني املقبل.
وبهذا تك��ون درة املمثلة التونس��ية الثانية التي تنضم إلى
العمل ،بعد انضمام املمثلة عائشة بن أحمد.
الفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف محمد عبد املعطي،
وهذ هي املرة الثانية التي يتم فيها التعاون بينه وبني محمد
رمض��ان بع��د فيلم "األس��طورة" الذي مت عرضه في ش��هر
رمضان قبل املاضي.
يش��ارك أيضا ً في املسلس��ل عدد من املمثل�ين نذكر منهم
باسل الزارو ،وأحمد داوود ،وفتحي عبد الوهاب.
وتتناول قص��ة الفيلم الضابط الصعيدي "زين" الذي يخدم
في القوات املس��لحة ،ويحبه اجلميع في منطقته ،ويعدونه
الق��دوة في جميع اجملاالت ،ويتم قرار نقله إلى س��يناء حملاربة
اإلرهاب.

أحالم يوسف:
منذ غزا عالم الفيسبوك االفتراضي عاملنا
الواقع��ي ،واجل��دل قائ��م على قدم وس��اق
بش��أن الفائدة التي ميكن ان يحصل عليها
رواد املوق��ع ،واالضرار التي قد يتس��بب بها
له��م .الصورة الش��خصية الت��ي تضعها
املرأة املش��تركة في املوقع على صفحتها
"البروفايل" ،للتعريف بها ،احد التفصيالت
الت��ي يختلف بش��أنها العديد ،فهناك من
يج��د ان الص��ورة الش��خصية تأكيد على
هوي��ة صاحب��ة البروفايل وقوته��ا ،وهناك
من يج��د ان الصورة الش��خصية ميكن ان
تتس��بب لها مبش��كالت عدة ،وم��ن حتاورنا
م��ع بعض رواد موق��ع التواصل االجتماعي
عرفن��ا ان كثي��رات يح��ذرن وض��ع صورهن
وي��كاد احلذر يصل حد اخل��وف لدى البعض
من الصورة الشخصية .يقول محمد عبد
اجمليد :بالنس��بة للرجل فاملوضوع اعتيادي
جدا ،لكن املرأة وضعه��ا مختلف ،فيمكن
الحد ان يحفظ الصورة ،وعن طريق برنامج
الفوتوش��وب يق��وم بوض��ع وجهه��ا على
جس��د امرأة أخرى ،او ان يفتح حس��ابا آخر
باس��مها ،وينش��ر مواضيع غي��ر الئقة مما
يتس��بب لها باإلحراج ،او حتى الفضيحة،
فتالفيا ملثل تلك املشكالت ،على الفتاة ان
تض��ع أي صورة ،او منظ��ر طبيعي بدال عن
صورتها الش��خصية .فيما يقول عبد اهلل
املوس��وي :نحن ش��عوب محافظة ،وننظر

الى امل��رأة بطريق��ة جتعلها مص��در اغواء
فحس��ب ،وهنا أتكل��م بصراح��ة من دون
تزوي��ق ،فالفتاة ان كانت جميلة س��تكون
عرضة للتح��رش ،او التمل��ق الرخيص من
قبل بعض الش��باب ،إضاف��ة الى ان بعض
ضعيف��ي النف��وس ميك��ن ان يس��تغلوا
الصورة ابشع استغالل وبأكثر من طريقة،
منها ان يحتفظ بها ،ويس��حبها على ورق
خ��اص ،ويدعي انها حبيبت��ه او رفيقته ،وال
ن��دري ،فيمكن للمصادف��ة ان تلعب دورها
ويعرض الصورة امام احد افراد اس��رتها ،او
اقاربها ،عندها ستتس��بب مبشكلة كبيرة
للبنت التي ذنبها الوحيد هي صورتها التي

وضعتها على البروفايل خاصتها.
سوس��ن التميمي اختارت ان تضع صورتها
على حسابها الشخصي ،وكتبت اكثر من
منشور تتحدى فيه من ينظر الى املرأة على
انها سلعة ،او أداة لإلغراء تقول :انا وضعت
صورتي الش��خصية ،وجميع افراد عائلتي
إضافة الى اقاربي معي في قائمة األصدقاء،
لذلك فانا ال استطيع ان استوعب العقول
الت��ي ميك��ن ان تتهمني بتهم��ة باطلة ان
وجدت صورتي مع احد ،اليوم يجب ان ينتبه
الكل الى ان الصورة ال ميكن ان نعدها دليال
ماديا على ش��يء ،فبرامج تعدي��ل الصور،
ومواقع التواصل االجتماعي الفيس��بوك،

المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /المنطقة الوسطى
تنفي��ذا للحملة التي أطلقته��ا األمانة العامة
جمللس الوزراء وتوجيهات الس��يد وزي��ر الكهرباء
احملترم حول نش��ر مفهوم عقود اخلدمة واجلباية
ومـ��ا يحقق��ه م��ن نتائ��ج خلدم��ة املواطــ��ن
العراقـي.

يق��وم كادر قس��م العالق��ات واإلع�لام في مقر
املديري��ة العام��ة إلنت��اج الطاق��ة الكهربائية/
املنطق��ة الوس��طى بحمل��ة إعالمي��ة لتوعية
املواطن مبا يتضمنه عقد اخلدمة واجلباية والنتائج
اإليجابية التي ستتحقق من خالل تنفيذه.

وتويتر ،واالنستغرام ،كلها ميكن ان نحصل
على صور خاصة منها ،ال بل ميكن ان يقوم
احده��م بقرصن��ة الصفح��ة ،وف��ي تلك
احلال��ة حتى ان لم تكن قد وضعت صورتها
الش��خصية للعامة فيمك��ن ان تكون قد
تبادل��ت صورها الش��خصية م��ع صديقة
لها على الفيس��بوك ،وبالتالي سيحصل
عليه��ا م��ن دون احلاجة للبح��ث عن صورة
البروفايل.
آية حس�ين :ان��ا من عائل��ة محافظة جدا،
فلم يس��مح لي أهلي بإنشاء حساب على
الفيس��بوك ،اال بع��د ان وعدته��م بع��دم
وض��ع صورتي عل��ى البروفاي��ل ،وان ال اقبل
أي رج��ل بقائمة أصدقائ��ي اال من هم من
األقارب ،ومحدودين جدا ،لذلك فبالنس��بة
الي املش��كلة تتربص بي خلف كل الزوايا،
فال حاج��ة لي ان انتظرها ،او ان اس��تفزها
لتنفج��ر ،لذلك اخترت ان اضع صورة ملنظر
طبيع��ي ،فقد حذرني اخ��ي حتى من وضع
صورة ممثلة.
تختل��ف اآلراء حول م��ا إذا كان��ت الصورة
مشكلة بحد ذاتها ،ام ان العقول محدودة
التفكي��ر ه��ي م��ن تخلق منها مش��كلة
كي حتد من حرية املرأة التي تس��عى اليها
الفتاة ولو بتلك الفسحة البسيطة .لكن
يبق��ى عقل االنس��ان هو املتحك��م بأدوات
التكنلوجي��ا فإم��ا ان يحط من ش��أنها ،او
يرتقي بها.

ً
"متطرف" ّ
تمثاال
خرب
في قبضة الشرطة

الصباح اجلديد-وكاالت:
ق��ام "متش��دد" في مدينة س��طيف اجلزائري��ة ،بتخريب
أجزاء من متثال عني الف��وارة ،قبل أن يتم توقيفه من قبل
الشرطة.
ش��خصا
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله بنحو واس��ع،
ً
ملتحي��ا يتقدم ص��وب التمثال مبطرقة ،ث��م ينهال على
النصب املقام عند نبع ماء ،في مناطق متفرقة.
وجتمع حش��د من الناس أمام الناف��ورة محاولني أن يثنوا
الرجل ع��ن خطوته ،كم��ا حضرت عناصر من الش��رطة
لوقف تخريب النصب املعروف في املدينة الواقعة شرقي
العاصمة.
وأب��دى الرج��ل مقاوم��ة حمل��اوالت إيقافه ،لكن��ه وقع في
قبضة الش��رطة بعد وقت وجي��ز ،وأظهرت الصور حدوث
أضرار كبيرة في التمثال الذي أقيم سنة  1898بتصميم
النحات الفرنسي فرانسيس دو سان فيدال.

البيت الثقافي في مدينة الصدر
يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
بغداد  -الصباح الجديد:
أق��ام البيت الثقافي ملدينة الص��در التابع إلى دائرة
العالقات الثقافية العامة ،ومبناس��بة اليوم العاملي
للغ��ة العربي��ة محاضرة بعن��وان (اللغ��ة العربية
والعلوم).
أشار احملاضر ش��هاب حمزة القريشي في مستهل
تقدمي��ه ،إلى إن اللغة هي من أهم مقومات الهوية
ألي��ة أم��ة م��ن األمم ،فهي س��جل ولس��ان حالها،
وماضيها ،ومستقبلها ،واحلصن احلصني للمحافظة
على الهوية ،وعدم الذوب��ان في الثقافات والهويات
األخرى ،كما إنها وس��يلة االتص��ال والتواصل التي
متي��ز كل امة م��ن األمم عن غيرها ،والوع��اء الفكري
والثقافي الذي يجمع األمة ويوحدها.
واشار القريش��ي الى اختيار تاريخ االحتفاء باللغة
العربية ،بكون��ه اليوم الذي أص��درت فيه اجلمعية
العامة ل�لأمم املتحدة قرارها رق��م  3190في كانون
األول ع��ام  ،1973وال��ذي أق��ر مبوجبه إدخ��ال اللغة
العربية ضمن اللغات الرس��مية ،ولغات العمل في
األمم املتحدة .
حض��ر االصبوحة عدد م��ن املهتم�ين واإلعالميني،
إضاف��ة إلى موظف��ي البيت الثقاف��ي الذين اغنوا

االصبوحة مبداخالتهم القيمة.
في اخلتام قدم مدير البيت الثقافي محمد حس�ين
ده��ش ،ش��هادة تقديرية لألس��تاذ ش��هاب حمزة
القريش��ي ،وهدية تذكارية تقدي��را ً للجهد وعرفانا ً
باجلمي��ل حملاضرت��ه القيم��ة ،متمنني ل��ه املزيد من
العطاء خدمة لعراقنا احلبيب.

هونغ كونغ تصدرت قائمة الدول
األكبر في عدد السياح
متابعة  -سالم البغدادي:
أفادت التقارير التي نش��رتها بع��ض دول العالم
حول عدد الس��ياح الذي��ن قاموا بزي��ارة األماكن
الس��ياحية فيه��ا ،ال��ى ان ماليزي��ا وعاصمتها
كواالملبور احتلت املرتبة العاش��رة بعدد س��ياح
بلغ  12مليون س��ائحا ،واحتلت مدينة ش��ينجن
الصيني��ة املرتبة التاس��عة بع��دد زوار بلغ 12،5
مليون سائحا .
وزادت نس��بة الس��ائحني ال��ى  7 ،12مليون زائر
ملدينة نيويورك األميركية لتحتل املرتبة الثامنة.
اما باري��س مدينة املوضة واجلم��ال ،فقد احتلت
املرتبة السابعة بعدد زوار بلغ  14،4مليون.
دبي ه��ي املدين��ة العربية الوحي��دة التي دخلت
قائم��ة التصنيف ب��زوار بلغ عدده��م  15مليون
س��ائح لتحتل املرتب��ة السادس��ة ،وزادت عليها
مدين��ة ماكاو الصينية التي بل��غ عدد زوارها من
الس��ائحني  15،4ملي��ون ،واحتلت بذل��ك املرتبة
اخلامس��ة ،اما البل��د املنضم ال��ى قائمة النمور
الس��بعة س��نغافورة ،فقد بلغ عدد زائريها 16،6
مليون سائحا لتحتل املرتبة الرابعة.
العاصمة البريطانية لندن احتلت املرتبة الثالثة

بزيارة  19مليون س��ائح لها ه��ذا العام ،وفاقتها
العاصمة التايالندية بانكوك التي بلغ عدد زوارها
 21سائحا ،فاحتلت بذلك املرتبة الثانية ،اما من
تربع على ع��رش القائمة وبج��دارة ،فهي مدينة
هونغ كون��غ الصينية التي زاره��ا  26مليونا من
السياح.

