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بغداد - أسامة نجاح:
إج��راء  عل��ى  اإلص��رار  س��ّبب 
االنتخاب��ات في موعدها احملدد وال 
س��يما بعد تأكيد رئي��س الوزراء 
حي��در العبادي هذا األمر، س��ّبب 
الكثير من التشنجات بني الكتل 
السياسية في الساحة العراقية، 
خاصة وأن مكونات متثل س��كان 
احملافظ��ات احمل��ررة ترف��ض إجراء 
املقبل��ة في موعدها  االنتخابات 
الدستوري لعدم حتقق االستقرار 
املطلوب ف��ي مناطقهم وكذلك 
لوج��ود صعوب��ات تواج��ه ع��ودة 
املس��تقبل  في  النازحني  جمي��ع 

املنظور. 
وق��ال النائ��ب عن حتال��ف القوى 
الدهلك��ي، أمس  رعد  العراقي��ة 
خ��اص  حدي��ث  ف��ي  االثن��ني، 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  إن" 
حتالفه اتفق مع التحالف الوطني 
عل��ى تش��كيل جلنة مش��تركة 
تواجه  الت��ي  لبح��ث الصعوبات 
إجراء االنتخابات في املدن احملررة"، 
مش��يرا الى أن "اللجنة س��تركز 
على متابعة ع��ودة النازحني إلى 
مدنهم قب��ل موع��د االنتخابات 
املناس��بة  األج��واء  وتوفي��ر 

ملشاركتهم في التصويت".
وأكد إن" كتلته س��تخاطب األمم 
املتحدة م��ن اجل تأجي��ل موعد 

االنتخاب��ات في حال ع��دم عودة 
النازح��ني وتأخ��ر اعم��ار املناطق 

احملررة قبل موعدها.
الق��وى  "حتال��ف  إن  وأض��اف 
س��لم احلكومة مطال��ب بوضع 
املناط��ق  إلعم��ار  تخصيص��ات 
املدمرة ودع��م النازحني في اصل 
مس��ودة مش��روع قان��ون املوازنة 
قب��ل   2018 االحتادي��ة  العام��ة 
عرضها للتصوي��ت النهائي أمام 

البرملان".
م��ن جانب��ه ع��ّد عض��و اللجنة 
القانونية النيابية سليم شوقي 
ع��ن تي��ار احلكمة، أم��س االثنني، 
إج��راء االنتخاب��ات ف��ي موعدها 
الذي حددته احلكومة أمرا صعبا 

.
وقال ش��وقي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "إقامة االنتخابات من 
الناحية العملية في املوعد الذي 
مت حتدي��ده من قب��ل احلكومة في 
الثاني عش��ر م��ن أيار م��ن العام 
املقبل، أمر صعب لعدة أس��باب 
منه��ا أن "املفوضي��ة تس��تطيع 
املض��ي بإج��راء االنتخابات ضمن 
القان��ون الناف��ذ جملل��س الن��واب 
برغ��م وج��ود اعتراض��ات الكتل 
السياسية وهذا ما يثير مشكالت 
وخالف��ات عليه"، مش��يرا إلى أن 
"املع��وق اآلخ��ر يتعل��ق باملك��ون 

الس��ني الذي يق��ول إن جمهوره 
مغي��ب ومناطق��ه مهدم��ة وإن 
النازحني في اإلقليم قد يتعرضون 

لضغ��وط ل��إدالء بأصواتهم إلى 
ش��خصيات ال متثله��م باملناطق 
املتنازع عليها وهي ال متثل بالتالي 

املكون السني".
وأوضح عض��و القانونية النيابية 
أن "األم��ر اآلخ��ر يتعلق باخلالفات 

بني بغ��داد وأربيل وقد ت��ؤدي الى  
مقاطعة اإلقليم لالنتخابات.

تتمة ص3

األحزاب والكتل السياسية بين المطرقة والسندان

إجراء االنتخابات في موعدها المقرر صعب
لكن تأجيلها يستوجب تعديل الدستور

اجتماع سابق لقادة الكتل واألحزاب 

محاكم نزاهة: أصدرنا أوامر قبض
3بحق وزراء ووكالء وزارة لم تنّفذ »التغيير« تتجه صوب تشكيل

2جبهة من قوى المعارضة في كردستان

بغداد - وعد الشمري:
أك��د مص��در مطل��ع ف��ي مجلس 
الوزراء، أمس االثن��ني، عدم امكانية 
مقاضاة العراق نتيجة اغالق مطاري 
الس��ليمانية وأربيل، وفيم��ا بني ان 
اإلقلي��م يتحم��ل مس��ؤولية تضرر 
ش��ركات الطيران الدولية، أشار إلى 
أن احلكوم��ة االحتادي��ة ل��ن تتحمل 

تعويضات تلك األضرار.

وقال مص��در حكومي إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "مجلس ال��وزراء لديه 
توقع بأن شركات الطيران االجنبية 
س��وف تقوم برفع دع��اوى قضائية 
نتيج��ة تضررها م��ن اغالق مطارات 

اقليم كردستان".
وأضاف املص��در الذي آث��ر عدم ذكر 
أس��مه ان "ه��ذه الدع��اوى س��وف 
توجه إلى اقليم كردس��تان بوصفه 

اجله��ة املتعاق��دة م��ع الش��ركات، 
وليس احلكومة االحتادية".

ويتوق��ع أن "يكون املوضوع جزءا من 
سياس��ة الضغ��وط الدولي��ة على 
االقليم بأن يلتزم بالدستور وينصاع 
إلى قرارات احملكم��ة االحتادية العليا 
ويعمل على تسوية االزمة واالبتعاد 
عن سياس��ة التصعي��د ألنه مقبل 
على التزامات مالية جتاه الش��ركات 

األجنبية".
ونّوه املصدر إلى أن "اإلجراء باحملصلة 
احلكومة  ف��ي مصلح��ة  س��يكون 
االحتادية، حيث يضع االقليم في حرج 
آخر جت��اه املواطنني ف��ي محافظات 

دهوك واربيل والسليمانية".
اقلي��م  ف��ي  "املط��ارات  أن  وب��ني 
كردستان، خارج س��يطرة احلكومة 
االحتادية وليس له��ا عالقة قانونية 

مع الش��ركات االجنبية العاملة به 
كم��ا أنها جتهل تفصي��الت العقود 

املبرمة بهذا الصدد".
ولف��ت املص��در إلى ان "الش��ركات 
االجنبية س��وف ترفع دع��اوى على 
االقليم بحس��ب جه��ة اختصاص 
املنص��وص عليه��ا في  التحكي��م 

العقد.
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توقعات برفع دعاوى قضائية نتيجة إغالق مطاري أربيل والسليمانية

مصدر حكومي يحّمل كردستان مسؤولية
أضرار لحقت بشركات الطيران الدولي

متابعة الصباح الجديد:
استغل البابا فرنسيس رسالته 
مبناسبة عيد امليالد، امس االثنني، 
ليدعو إل��ى تبني ح��ل الدولتني 
عب��ر املفاوضات إلنه��اء الصراع 
اإلس��رائيلي الفلسطيني، فيما 
وج��ه انتق��اداً باعت��راف الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بالقدس 

عاصمة إلسرائيل. 
وق��ال الباب��ا "دعون��ا نصل��ي أن 
تنتصر إرادة اس��تئناف احلوار بني 
الطرف��ني وأن يك��ون باإلم��كان 
التوص��ل ف��ي النهاي��ة إلى حل 
عبر التف��اوض ، يفضي بتعايش 
سلمي بني الدولتني ضمن حدود 
متف��ق عليها بينهم��ا ومعترف 

بها دوليا".
ودعا البابا فرنسيس امس االثنني 
في رس��الة امليالد الس��نوية في 

القديس بطرس "املدينة  ساحة 
ف��ي  الس��الم  ال��ى  والعال��م"، 
القدس وكل االراضي املقدس��ة 

غداة دعوته 1,3 مليار كاثوليكي 
في العالم إلى عدم جتاهل محنة 
املهاجرين الذين يُدفعون إلى ترك 

أراضيهم بسبب قادة تتملكهم 
نزعة إراقة "دماء بريئة".

ه��ذه  الفاتي��كان  باب��ا  وألق��ى 

الرس��الة، وهي الثالث��ة له منذ 
انتخابه في عام 2013 وعنوانها 
"إل��ى املدينة وإل��ى العالم"، من 
الش��رفة الرئيس��ية بكاتدرائية 
ف��ي حاضرة  بط��رس  القدي��س 
الفاتيكان وسط إجراءات أمنية 

مشددة.
ودعا البابا في رسالته إلى إنهاء 
احلرب األهلية في س��وريا وليبيا، 
قائ��ال: "فليوجه اجملتم��ع الدولي 
بأجمع��ه انتباه��ه إل��ى إنه��اء 
الفظائ��ع الت��ي تقع ف��ي هاتني 
الدولت��ني وكذل��ك ف��ي الع��راق 
واليم��ن ودول جنوب��ي الصحراء 
ف��ي إفريقي��ا التي حتص��د حتى 
اآلن كثيرا من الضحايا وتتسبب 
في معاناة هائلة وال ترحم حتى 

التراث التاريخي والثقافي".
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غداة دعوته 1,3 مليار كاثوليكي الى عدم تجاهل محنة المهاجرين

البابا فرنسيس ينتقد قرار ترامب بشأن القدس
ويدعو الى السالم في المدينة

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة النفط، أم��س االثنني، 
املباش��رة بانت��اج من حق��ل الصبة 
مبحافظ��ة ذي ق��ار بطاق��ة 20 ألف 

برميل يوميا.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي 

ف��ي بيان تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة من��ه، إن "اجله��د الوطني 
للعاملني في القط��اع النفطي قد 
بعمليات  املتاحة  وباالمكانيات  أثمر 
االنتاج من حقل الصبة مبحافظة ذي 

قار بطاقة 20 ألف برميل يوميا".

وأض��اف اللعيبي، أن "ال��وزارة تولي 
اهتماما ورعاية ودعما كامال للجهد 
الوطني ف��ي تنفي��ذ وتطوير بعض 
احلقول النفطية"، مشيدا ب�"جهود 
العامل��ني في ش��ركات نفط ذي قار 
والبصرة واملشاريع النفطية وجميع 

اجلهات الس��اندة الت��ي حققت هذا 
اإلجناز".

وأك��د اللعيب��ي، "املض��ي قدما في 
إلى  اإلنتاجي��ة  بالطاق��ة  الوص��ول 
احلق��ل،  له��ذا  املتاح��ة  الطاق��ات 
فضالً ع��ن االس��تثمار األمثل للغاز 

املصاح��ب"، الفتا إلى أن "املنش��آت 
السطحية للحقل تستوعب طاقة 
إنتاجية تزيد عل��ى 100 ألف برميل 

باليوم" .
مت  ال��ذي  الصب��ة  حق��ل  أن  يذك��ر 
اكتش��افه ف��ي خمس��ينات القرن 

املنص��رم يعد من أه��م ثالثة حقول 
نفطية رئيسة في محافظة ذي قار، 
ويقع جنوب ش��رق مدينة الناصرية 
وف��ي االجت��اه الش��مالي الغربي من 

حقل اللحيس.
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باعتماد الجهد الوطني.. حقل صبة ينتج 20 ألف برميل يوميًا

البابا فرنسيس

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزير الدف��اع عرفان محمود 
احليالي م��ع وفد عس��كري اردني 
زيادة التنسيق األمني املشترك بني 

البلدين ملواجهة مخاطر اإلرهاب.
واس��تقبل وزي��ر الدف��اع عرف��ان، 
محم��ود احليال��ي، ام��س االثنني، 
وفداً عسكرياً أردنيا رفيع املستوى 
برئاس��ة رئي��س هيئ��ة العمليات 

والتدريب في اجليش األردني.

وذك��ر مكت��ب احليال��ي ف��ي بيان 
تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، ان "وزي��ر الدفاع اس��تقبل، 
وفداً عسكرياً أردنيا رفيع املستوى 
برئاس��ة رئي��س هيئ��ة العمليات 
والتدريب في اجليش األردني"، الفتا 
ال��ى انه "جرى خ��الل اللقاء بحث 
التع��اون املش��ترك ب��ني البلدي��ن 
وزيادة  األمن��ي  باجلان��ب  الس��يما 
املعلومات من  وتب��ادل  التنس��يق 

اجل القضاء على جذور اإلرهاب".
واض��اف ان "الوف��د ق��دم التهاني 
والتبريكات إلى الوزير باالنتصارات 
الكبي��رة الت��ي حققته��ا القوات 
األمني��ة العراقية عل��ى عصابات 
داعش اإلرهابي"، مشيدا ب�"بطولة 
العراق��ي في  اجلي��ش  وش��جاعة 
املع��ارك الت��ي متكن م��ن خاللها 
العراقية  األراض��ي  تطهير جميع 

من دنس اإلرهاب".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اجلملة  اعالم مستشفى  أعلن 
العصبي��ة، أم��س االثن��ني، عن 
اصاب��ة مدي��ر املستش��فى اثر 
"االعت��داء" علي��ه بالضرب من 

مراجعني. 
وق��ال مدير اعالم املستش��فى 
محم��د مؤي��د، ف��ي تصري��ح 

صحفي، إن "ثالثة من مراجعي 
املستش��فى طلبوا م��ن املدير 
الطبيب س��مير حميد الدلفي 
الكش��ف عل��ى طف��ل مريض 
"طبي��ب  أن  مبين��اً  معه��م"، 
املستش��فى أوض��ح له��م أن 
الطفل بحاجة الى سحب )ماء 
الظهر( وقد كل��ف فريقا طبيا 

إلجراء الالزم". 
واض��اف مؤي��د أن "املراجع��ني 
احلوا عل��ى الطبيب ب��أن يقوم 
هو بهذه املهم��ة، فاعتذر لهم 
كونه مشغوال بعملية جراحية 
مستعجلة وبصدد الدخول الى 

صالة العمليات".
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العراق واألردن يبحثان زيادة
التنسيق األمني المشترك

مراجعون يعتدون على مدير
مستشفى الجملة العصبية بالضرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر ف��ي األمان��ة العامة 
جملل��س ال��وزراء، أمس االثن��ني، بأن 
األمانة وجهت جميع املؤسس��ات 
الرس��مية بعدم ج��واز إلغاء أوامر 
املفصول��ني  املوظف��ني  تعي��ني 
تبليغهم  دون  م��ن  السياس��يني، 
بأمر التعيني بشكل مباشر، مبينا 
أن الغاية من ذلك متكني املوظفني 
م��ن االلتح��اق بوظائفه��م وعدم 
إلغ��اء تعييناته��م بداع��ي ع��دم 

املباشرة.
وق��ال املصدر في تصريح صحفي، 
إن "مجل��س الوزراء أبل��غ اجلهات 
بع��دم  احلكومي��ة،  واملؤسس��ات 

جواز إلغاء أوام��ر تعيني املوظفني 
املفصولني السياس��يني، الصادرة 
من قبل اللجنة اخلاصة بتعيينهم 
في أمانة مجل��س الوزراء، من دون 
بأوامر التعيني بش��كل  تبليغهم 

مباشر".
وأضاف أن "اللجنة اخلاصة بتعيني 
املفصول��ني السياس��يني، طالبت 
اجله��ات بإرس��ال صور م��ن أوامر 
التعيينات إلى أصحابها عن طريق 
البري��د املس��جل إل��ى عناوينهم، 
اس��تناداً إل��ى نص امل��ادة )١٦( من 
قان��ون اخلدم��ة املدنية رق��م )٢٤( 

لسنة ١٩٦٠".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د قائ��د عملي��ات نين��وى جنم 
اجلبوري، امس االثنني، ان التنسيق 
املشترك للقوات اخلاصة العراقية 
وق��وات اجليش االيطال��ي تعد من 

اهم االجنازات احلالية في نينوى.
وقال اجلبوري في تصريح صحفي، 
ان "التعاون والتنسيق املشترك بني 
الق��وات اخلاصة العراقية والقوات 
االيطالية افرز عملية تأمني كبيرة 

لس��د املوص��ل والعامل��ني في��ه، 
اضافة للسكان في املنطقة".

واضاف ان "القوات االيطالية التي 
هي ج��زء م��ن التحال��ف الدولي 
وتتول��ى اليوم تأمني س��د املوصل 
الى جانبنا تق��دم خدمة التدريب 
وتساعد في احلفاظ على املالكات 
الهندسية العاملة هناك وكذلك 

تسهم في تأمني بنى السد".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س التحال��ف الوطن��ي 
السيد عمار احلكيم الى انصاف 
املسيحيني جراء الظلم الذي حلق 
بهم من جرائ��م عصابات داعش 

االرهابية.
ونق��ل بي��ان لرئاس��ة التحال��ف 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه عن الس��يد عم��ار احلكيم 
قول��ه "يطي��ُب لن��ا أْن نش��ارَك 
أخواننا املس��يحيني ف��ي العراِق 
والعال��ِم أفراحهم بذك��رى والدِة 
س��يدنا املس��يح "علي��ه و على 
نبينا وآله الس��الم، ه��ذُه الوالدُة 

اإلعجازيُة املباركُة، التي حصلْت 
في وقٍت كانْت البشريُة ترزُح فيه 

حتَت جبروِت الطغيان".
وأضاف الس��يد احلكيم ان "هذه 
الذكرى تأت��ي والعراقيني جميعاً 
يرفلوَن بعزِ االنتصار الكبير الذي 
حققُه أبط��اُل قواتنا املس��لحة 
مبختل��ِف مس��مياتها وصنوفها 
الدواعش  اإلنس��انية  أعداِء  على 
األش��رار، وإنَّه��ا ملناس��بٌة مهمٌة 
نعب��ُر فيه��ا عن متس��كنا بوجودِ 
املس��يحيني لوناً زاهي��اً في باقِة 

الورد العراقية".
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أمانة مجلس الوزراء تمنع 
إلغاء تعيينات المفصولين 

السياسيين

تنسيق عراقي ـ إيطالي 
مشترك حافظ على سد الموصل

الحكيم يدعو الى إنصاف 
المسيحيين بعد جرائم داعش بحقهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائب رئي��س اجلمهوري��ة نوري 
املالكي، أم��س االثنني، مضي العراق 
في إمتام عملية البناء وإعادة اإلعمار 
وإج��راء  النازح��ني  لع��ودة  متهي��دا 
االنتخابات ف��ي موعدها احملدد، فيما 
جدد السفير املصري في بغداد عالء 
موسى التزام بالده بدعم العراق في 

مجال اعمار املناطق املتضررة.
وقال مكت��ب املالكي في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي 

استقبل سفير جمهورية مصر لدى 
الع��راق ع��الء موس��ى"، موضحا أن 
"اللق��اء بحث مس��تجدات األوضاع 
على الصعيدي��ن العربي واإلقليمي، 
ودور الع��راق ف��ي مواجه��ة اإلرهاب 
واالنتص��ارات التي حققته��ا قواتنا 
الش��عبي ضد  املس��لحة وحشدنا 

تنظيم داعش اإلرهابي".
وأكد املالكي، بحس��ب البيان، على 
"أهمية تعزي��ز التعاون ب��ني العراق 
ومصر ف��ي مختلف اجملاالت س��عيا 
لتحقيق آمال الشعبني الشقيقني"، 

مش��يراً الى أن "العراق وبعد تطهير 
أراضيه من براثن العصابات اإلرهابية 
ماٍض في إمتام عملي��ة البناء وإعادة 
اإلعمار متهيدا لعودة النازحني وإجراء 

االنتخابات في موعدها احملدد".
م��ن جهته، أك��د الس��فير املصري 
مص��ر  ب��ني  العالق��ات  "عم��ق 
والعراق على املس��تويني الش��عبي 
"الت��زام مصر  واحلكوم��ي"، مجدداً 
في تقدمي الدعم للعراق، السيما في 
مجال اعم��ار املناطق املتضررة جراء 

اإلرهاب".

مصر تجدد التزامها دعم العراق
في إعمار المناطق المتضررة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

التغيي��ر واجلماعة  تتج��ه حرك��ة 
االس��المية واحلركة االسالمية الى 
انش��اء جبهة عريض��ة للمعارضة 
في االقليم، وتوس��يعها لتشميل 
جميع القوى والتيارات السياسية 
واالص��الح  بالتغيي��ر  املطالب��ة 
ومحاربة الفس��اد، وانهاء االحتكار 
والهيمنة احلزبية على مؤسس��ات 

االقليم.
رئيس اجمللس الع��ام حلركة التغيير 
الدكتور رؤف عثمان اكد في حديث 
للصب��اح اجلدي��د، ان احلركة وبعد 
ان يئس��ت من التفاهم مع احزاب 
الس��لطة على اج��راء االصالحات 
املطلوب��ة، منهمك��ة ف��ي حوارات 
معمقة مع اطراف سياسية فاعلة، 
بهدف تش��كيل جبه��ة معارضة 
واس��عة في االقلي��م، تضم القوى 
السياس��ية  والتي��ارات  واالح��زاب 

واحلركات الشعبية كافة.
واش��ار الى ان احلركة لديها طموح 
ان تنضم جميع االطراف واحلركات 
ومنظمات اجملتم��ع املدني للجبهة 
املنش��ودة، والعم��ل عل��ى تنفي��ذ 
خططها الرامية الى حتسني الوضع 
للمواطن��ني،  واخلدم��ي  املعاش��ي 
وانهاء احلك��م التفردي وحتديدا في 
اربيل ودهوك، ال��ذي قال انه يصادر 
حري��ة ال��رأي ويتناف��ى م��ع املبادئ 
والقوانني، واليس��تند  الدميقراطية 
الى الدس��تور، الذي كف��ل احلريات 

العامة واخلاصة.
عثم��ان وبينم��ا اكد تأيي��د حركة 
التغيي��ر للتظاه��رات والتجمعات 
الش��عبية كافة شريطة ان تبتعد 
ع��ن العن��ف والق��وة للتعبير عن 
حقوقها ومطالبها املشروعة، اشار 
ال��ى ان رد الفعل والتدخ��ل املبالغ 
به من قبل الس��لطات في االقليم 
ل��ن يس��هم ف��ي انهاء الس��خط 
واالستياء الش��عبي جتاه احلكومة 
الس��لطة  الت��ي حتتكر  واالح��زاب 

وتتحكم مبؤسسات االقليم. 
واخل��ى عثمان مس��ؤولية حركته 

من االخفاق والفش��ل الذي قال ان 
حكوم��ة االقليم مني��ت به خالل 
س��نوات حكمها الس��ابق، مؤكدا 
ان احلركة ش��اركت ف��ي الكابينة 
الثامن��ة حلكوم��ة االقلي��م، وفقا 
لبرنام��ج ومش��اريع فاعل��ة كانت 
االوضاع  تن��وي تطبيقها الص��الح 
االقتصادي��ة  االزم��ات  ومعاجل��ة 
احلزب��ني  ان  اال   « واردف  واملالي��ة، 
الس��لطة عندما  الرئيس��ني ف��ي 
ش��عرا ب��ان ه��ذه البرامج س��وف 
تسحب البساط من حتت اقدامهم 
عل��ى مفاصل  وتنه��ي هيمنتهم 
احلكم، قام��وا بط��رد وزراء التغيير 
وقاموا باغالق البرملان ومنع رئيسه 

من دخول محافظة اربيل.     
وعن االس��باب التي دفعت بحركة 

م��ن  االنس��حاب  ال��ى  التغيي��ر 
حكوم��ة االقليم وم��دى تاثير ذلك 
على الس��لطة ف��ي االقلي��م، قال 
رؤف عثم��ان، ان املف��روض باحلزبني 
احلاكمني، ان يراجعا موقفهما، جتاه 
االزمات والنكس��ات والفشل الذي 
مير به االقليم على جميع املستويات 
واخلدمية  واالقتصادية  السياسية 
واالدارية، برغم وج��ود الثروات التي 
ل��م تس��تغل لتنمي��ة االقتص��اد 

والبنى التحتية في االقليم.
وع��ن امكاني��ة البدء باج��راء حوار 
ب��ني بغ��داد واربيل في املس��تقبل 
القريب وم��ا ميك��ن ان يحققه من 
نتائج، اس��تبعد عثمان ان يتم هذا 
احل��وار في القريب العاجل نظرا الن 
بغداد ت��درك بان حكوم��ة االقليم 

احلالي��ة المتثل ش��عب كردس��تان، 
فض��الً عن عدم اس��تعداد االقليم 
لتلبي��ة املطال��ب والش��روط التي 
وضعته��ا بغ��داد له��ا، اضافة الى 
عدم اس��تعداد بغ��داد للتنازل عن 
ش��روطها، موضح��ا »ان كل طرف 
يخشى تقدمي التنازالت لالخر نظرا 
الس��تعمالها م��ن الط��رف االخ��ر 
للتروي��ج االنتخاب��ي«، وتاب��ع قائالً 
»اعتق��د ب��ان املباحث��ات املرتقب��ة 
س��تتأجل ملا بعد اجراء االنتخابات 

العامة في البالد«.
رئيس اجمللس الع��ام حلركة التغيير 
تدخ��ل  الي  احلرك��ة  رف��ض  اك��د 
احلكوم��ة  قب��ل  م��ن  عس��كري 
االحتادية حلل املشكالت السياسية 
والدميقراطية واالدارية في االقليم، 

تدخ��ل  أي  ش��أن  م��ن  »ان  وق��ال 
عس��كري ان يزي��د تفاق��م االزمة 
وهو مبثابة ص��ب الزيت على النار«، 
مؤك��دا ان عل��ى حكوم��ة االقليم 
ان تلت��زم مبا يقع عل��ى عاتقها من 
التزامات جتاه املركز وفقا للدستور، 
اذا م��ا كانت تنش��د جتاوبا من قبل 

احلكومة االحتادية.  
اعل��ن  صل��ة  ذي  صعي��د  وعل��ى 
املتحدث باس��م احلركة االسالمية 
ف��ي كردس��تان كامل محم��ود، ان 
احلركة ستجتمع مع حركة التغيير 
واجلماعة االسالمية ملناقشة انشاء 
جبهة لقوى املعارضة واالتفاق على 

مشروع سياسي موحد.
واض��اف محمود ان مش��روع حزبه 
الذي قدمه الى االطراف السياسية 

احلليفة يتلخص بخمسة مطالب 
اساس��ية، وه��ي توحي��د وتنظيم 
اعتراض��ات الش��ارع واالبتع��اد بها 
عن العنف واالس��اليب املتش��ددة، 
ومخاطب��ة الس��لطات للتج��اوب 
معه��ا، وتنظي��م ق��وى املعارض��ة 
وادراج مشارعها في مشروع موحد 
لالص��الح وتغيي��ر نظ��ام احلك��م، 
وممارسة الضغوطات حلل احلكومة 
احلالية وتش��كيل حكوم��ة بديلة 

عنها.   
 االط��راف الثالثة الرئيس��ة )حركة 
التغيير، اجلماعة االسالمية، احلركة 
االس��المية( اقترب��ت م��ن التوصل 
الى اتفاق نهائي لتش��كيل جبهة 
موحدة للمعارضة، يتوقع ان تعلن 
رسمياً خالل االيام القليلة املقبلة.  

»التغيير« تتجه صوب تشكيل
جبهة من قوى المعارضة في كردستان

توّقع تأجيل مباحثات بغداد - أربيل لما بعد إجراء االنتخابات البرلمانية عبد الزهرة محمد الهنداوي

إلى وقت قريب كنا ننظر بعني االعجاب ورمبا احلس��د 
ف��ي بع��ض االحي��ان للتجرب��ة املبه��رة ف��ي اقليم 
كردس��تان ، بع��د ان توافرت لهم الظروف املناس��بة 
منذ حصولهم على احلماية الدولية عام 1992 ، التي 
مكنتهم من وضع االس��س الصحيح��ة للبناء على 
جميع  املستويات السياسية واالقتصادية واإلعالمية 
واالجتماعية .. الخ .. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة ما بعد 
عام 2003 واالنفتاح الكبير الذي شهده العراق ، وقد 
حق��ق االقليم منافع كبيرة ومهم��ة في اطار العراق 
االحتادي ، وكانت اولى ثمار التجربة االحتادية هي منح 
االقلي��م نس��بة %17 من املوازنة العام��ة للدولة في 
سنوات كانت فيها االيرادات النفطية هائلة ما يعني 
دخ��ول مئ��ات مليارات ال��دوالرات لالقلي��م التي كان 
ينبغ��ي ان تنعكس ايجابا عل��ى مفاصل احلياة كافة 
من خالل انعاش احلركة االقتصادية وحتسني املستوى 
املعيشي ملواطني  االقليم ، وكنا نسمع دائما بوجود 
االس��تثمارات الكبيرة ، والكثيرون م��ن الذين يزورون 
اربيل يعرب��ون  عن اعجابهم مبا تش��هده املدينة من 
عم��ران وتطور ، من دون النظر إل��ى البنى التحتية او 
الذه��اب إلى املناطق البعيدة عن مركز احلكم ، وهذه 
الصورة رمبا طغت على جوانب اخرى لم يكن بامكان 
العابري��ن مالحظتها اال اذا حاول��وا التعمق في واقع 
احلي��اة هناك ، وقد اثار انتباه��ي ذات يوم وانا في زيارة 
عم��ل إلى اربي��ل ، ان الن��اس هناك عندم��ا ينتقدون 
االوضاع السياسية ويأتي اسم رئيس االقليم مسعود 
البارزان��ي  فان الكالم يتح��ول إلى همس خوفا من ان 
تس��معهم االذان املزروعة في كل مكان ، في مشهد 
يش��به كثيرا ما كان يعيش��ه العراقيون ابان النظام 
املباد ، ولكن دائما كنا نقول ، اذا كان الناس يعيشون 
مرفهني وفي بحبوح��ة من العيش فهذا يكفي ، وما 
دام هناك دميقراطية فبامكان الناس ان يغيروا النظام 

ويختاروا الرئيس املناسب على وفق ما يشتهون .. 
ولك��ن .... ما ان اطلت االزمة االقتصادية بقرونها عام 
2014، حتى بدأت احلقائق تتكش��ف ش��يئا فشيئا ، 
ف��ي بداية االمر حاول الساس��ة الكرد التغطية على 
حج��م املش��كلة املتفاقم��ة في االقلي��م ولكن كل 
محاوالتهم ذهبت عبثا ، الن املشكلة كانت اكبر من 
ان يت��م التغطية عليها فه��ي  ترتبط بحياة ومصير 
الناس ، بعد ان جل��أت احلكومة هناك إلى قطع رواتب 
موظفيه��ا حتت عن��وان االدخ��ار االجب��اري واكتفت 
مبنحه��م رب��ع الراتب الذي اليس��اوي ش��يئا في ظل 
الغالء  الفاحش لألس��عار ، وف��ي املقابل كان االقليم 
يحصل على حصته من املوازنة بعد التقشف نتيجة 
االزم��ة االقتصادية ،اضافة إلى تعاقده مع ش��ركات 
نفطي��ة عاملية وقيامه ببيع النفط من دون ان حتصل 
بغ��داد على برميل واحد ، فيما كان الدس��تور وقانون 
املوازنة الس��نوية يؤكدان ان  النف��ط هو ثروة احتادية 
وليس م��ن حق اي حكوم��ة محلية التص��رف بها .. 
وعل��ى الرغم م��ن كل ذلك فان حكوم��ة االقليم لم 
تتمكن من مواجهة املشكلة واستمر الوضع يتفاقم 
بنحو مرعب ، وق��د باءت جميع احملاوالت التي قام بها 
رئي��س االقلي��م البارزاني بالفش��ل والت��ي حاول من 
خاللها الهرب إلى االمام والبحث عن ش��ماعة يعلق 
عليه��ا االخفاق وقطع الطريق ام��ام الثورة املعتملة 
ف��ي النفوس ، فج��اء ببدعة االس��تفتاء واالنفصال ، 
ولكنها مالبثت ان فشلت بعد رفضها من قبل ابناء 
االقليم وجميع العراقيني ، فضال عن اجملتمع الدولي ، 
وبعد ان بلغ الس��يل الزبى وباتت اجملاعة تهدد شرائح 
واسعة من ابناء االقليم خرج الناس مطالبني بايجاد 
احللول واملعاجلات ، وكانت مدينة  الس��ليمانية وكالر  
منطلق��ا لش��رارة االنتفاضة الكردي��ة اجلديدة، ومن 
املؤكد ان واقعا جديدا سيش��هده اقليم كردس��تان 
على الرغم من االجراءات القمعية الشديدة  املتخذة  
بحق املتظاهرين التي متثلت باعتقال أعداد غير قليلة 

منهم وبينهم عدد من االعالميني والصحفيني .

تجربة اإلقليم

تقـرير

مروان المعّشر*

بع��د اإلدان��ات العربي��ة والدولية التي 
رفضت كلي��اً اخلرق الفاض��ح للقانون 
الدول��ي م��ن قب��ل الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب، م��ن املفيد التفكير في 
م��ا نح��ن فاعلون بع��د ه��ذه اخلطوة 

الرعناء.
بع��د اإلدان��ات العربي��ة والدولية التي 
رفضت كلي��ا اخلرق الفاض��ح للقانون 
الدول��ي م��ن قب��ل الرئي��س االميركي 
ترامب، من املفي��د التفكير فيما نحن 

فاعلون بعد هذه اخلطوة الرعناء.
اوال أن خط��وة ترام��ب تش��كل اجابة 
واضحة ل��كل العرب الذين عولوا على 
الرئيس االميركي واعتبروا أنه سيكون 
افض��ل للجان��ب العربي ممن س��بقوه. 
وألصح��اب الذاك��رة القصي��رة ينبغي 
التنوي��ه ان التعص��ب األعمى واجلهل 
الفاضح والس��لطوية املقززة التي متيز 
شخصية ترامب ال ميكن ان تفضي الى 
قرارات حتترم الشرعية الدولية وتساند 
احلق الفلس��طيني. ولالس��ف، ما يزال 
بعض املهلل��ني يتكلمون ع��ن نظرية 
غي��ر موجودة اال ف��ي خيالهم مفادها 
ان ترام��ب بفعلت��ه ه��ذه يود كس��ب 
ثقة اإلس��رائيليني حتى يتقدم بخطة 
س��الم تطلب منهم تنازالت مؤملة، ما 
ميثل ع��دم دراية بخلفية ق��راره املبني 
على محاباة اليمني االميركي املتطرف 
واس��رائيل. واهم من يعتقد ان اخلطة 
االميركية اجلدي��دة، متى ما مت إعالنها، 

س��تكون مقبولة في حدوده��ا الدنيا 
للفلسطينيني وقد أصبحت مالمحها 
واضحة بعد أن حتدث عنها من عرضت 
عليهم وأش��رُت لها في مقال س��ابق. 
هل نأم��ل مبوقف عرب��ي موحد يرفض 
التعام��ل م��ع االدارة االميركي��ة حول 

مالمح اخلطة املزعومة؟
ثاني��ا، غني عن القول إن فلس��طينية 
الق��دس ال تعتم��د عل��ى ق��رار ترامب، 

ب��ل ان��ه لي��س م��ن دول��ة واح��دة في 
العالم لديها س��فارة ف��ي القدس، ما 
ميث��ل اجماعا دوليا على عدم ش��رعية 
االحت��الل. م��ا فعل��ه ترامب أن��ه أعاد 
للواجه��ة االهتمام العرب��ي باملوضوع 
الفلسطيني بعد سنوات من اإلهمال. 
ل��ن يقبل فلس��طيني واح��د او عربي 
بالسيادة االس��رائيلية على القدس او 

املقدسات االسالمية واملسيحية.

وأْن يص��رح نتنياه��و أْن ال س��الم دون 
سيادة اسرائيل على القدس، فال سالم 
دون سيادة الفلسطينيني على القدس 

أيضا.
بعيدا عن العواطف، من األهمية مبكان 
التخطيط السليم للمرحلة القادمة، 
ألنه يجب أن يعنينا بشكل رئيسي ما 
نس��تطيع التأثير فيه بشكل مباشر. 
صحي��ح أنن��ا ال منل��ك أردني��ا معظم 

األوراق اخلارجي��ة فيم��ا يتعل��ق بالنزاع 
العربي-االس��رائيلي، ولكننا منلك ورقة 
مهم��ة هي حتصني اجلبه��ة الداخلية، 
ورقة ما ن��زال مترددين في الس��ير بها 
وبش��كل لم يع��د مفهوم��ا. مطلوب 
الوق��وف بق��وة وراء جالل��ة املل��ك في 
الداعم للقدس ولفلس��طني،  موقفه 
ومطل��وب أيض��ا، ضم��ن الوق��وف مع 
جالل��ة امللك، اعتم��اد برنامج إصالحي 

سياس��ي واقتصادي حقيقي باعتباره 
لي��س ترف��ا فكري��ا مي��ارس م��ن قب��ل 
مجموع��ة نخبوي��ة، ولكن ض��رورة ال 
حتتمل التأجيل للتصدي ملا يرس��م من 
مخططات خارجية. هذا االمر بيدنا إْن 
توفرت االرادة، ونحن بحاجة لسياسيني 
في دائ��رة صنع القرار يؤمنون ويعملون 
به��ذا االجت��اه، ويذهبون إل��ى أبعد من 
مجرد احلديث عن األمن مبعناه الضيق، 

وقد ب��ات واضحا أن االم��ن احلقيقي ال 
يتحق��ق دون تنفيذ مثل هذا املش��روع 

االصالحي.
ومحاول��ة  الق��وة  منط��ق  أن  يب��دو 
االستحواذ على كل شيء الذي متارسه 
اس��رائيل مدعومة بالوالي��ات املتحدة 
س��يدفع الفلس��طينيني باجت��اه واحد 
فقط، وه��و التخلي عن املفاوضات ألن 
املع��روض غير مقب��ول ب��كل املعايير، 
وااللتف��ات للتركيز عل��ى احلقوق ورفع 
كلف��ة االحت��الل، وهو ما يج��ب برأيي 
أن ترك��ز علي��ه مقاربة أردني��ة وعربية 
جديدة لدعم بقاء الفلسطينيني على 

ارضهم.
ترام��ب س��يرحل بعد ثالث س��نوات أو 
س��بع س��نوات. ومهما تكن تداعيات 
قراره آن��ذاك، فعامل الوق��ت ليس مع 
اس��رائيل وإمن��ا م��ع الفلس��طينيني. 
صحي��ح أن ذل��ك يزي��د م��ن معان��اة 
ولك��ن  ق��ادم،  جلي��ل  الفلس��طينيني 
التعنت االسرائيلي واالميركي لم يترك 
لهم خيارا آخر إال التركيز على احلقوق 
جليل قادم يتم بعد ذلك تنفيذ مشروع 
الدول��ة الواحدة بأغلبية فلس��طينية 
حترر فلس��طني عمليا من الداخل بعد 
أن فشل مشروع حتقيق استقاللها من 

اخلارج.
* ينش��ر ه��ذا املق��ال باإلتف��اق م��ع 
مؤسس��ة كارنيغي للس��ام الدولي 

   ٢٠١٤
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة سعيها للقيام 
بثورة ادارية شاملة ل� )امتتة( عملها 
احلديثة  التكنولوجي��ا  باس��تخدام 
الختزال الوقت والروتني في اخملاطبات 

واالجابات اخلاصة مبفاصل عملها.
ونق��ل بيان للوزارة تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه عن وكيل وزارة 
التجارة األقدم وليد املوس��وي خالل 
اجتماعه باألقس��ام االدارية واملالية 
والفني��ة قول��ه "مت التوجي��ه عل��ى 
ضرورة تقدمي دراس��ة متكاملة حول 
كيفي��ة ادارة امل��وارد مبوج��ب خطة 
متكاملة من املقترحات واملالحظات 
واملعوق��ات  والنتائ��ج  واالج��راءات 

واحللول للنهوض بواقع عمل الدوائر 
والشركات وفق االمكانات املتاحة".

وبشأن اس��تهالك وترشيد الطاقة 
الكهربائي��ة أش��ار املوس��وي ال��ى 
"ضرورة التفاوض مع شركة الزوراء 
معه��ا  التعاق��د  لع��رض  العام��ة 
الستثمار الطاقة الشمسية لتوليد 
الكهرباء بعد دراسة كل االمكانات 

واملردودات في هذا اجلانب".
وأش��ار البيان الى "طرح املالحظات 
خ��الل  واملقترح��ات  واملعوق��ات 
االجتماع والتي من شأنها النهوض 
بعمل تلك االقس��ام الذي ينعكس 
إيجابياً على عمل الدوائر والشركات 

في املرحلة املقبلة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتررت فت��اة ايزيدية قاصر، من عائلة 
ج��اءت بها الى العاصم��ة العراقية 
بغ��داد، وتع��د ه��ذه الفت��اة واحدة 
م��ن االيزيديات اللوات��ي اختطفهن 
تنظيم »داع��ش« في مطلع آب عام 

.2014
ونقلت وكالة س��بوتنيك الروس��ية 
عن الناشط االيزيدي علي اخلانصوري 
االيزيدي��ة  الفت��اة  تفاصي��ل حتري��ر 
اخملتطفة التي كانت تس��كن بقرية 
الوردي��ة التابع��ة لقض��اء س��نجار 

غربي املوصل.
واكد اخلانصوري أن »الفتاة االيزيدية 
الت��ي مت حتريره��ا مؤخ��را، تع��د أول 
مختطفة حترر من داخل بغداد التي 
وصلته��ا برفقة عائلة م��ن املوصل 

قبل شهرين ونصف، ولم تكن تعرف 
أنها في العاصم��ة أصال كونها لم 

تشاهد بغداد من قبل«.
والفت��اة من مواليد 2000، وتعرضت 
ال��ى الس��بي م��ع أمه��ا وأخته��ا، 
وكذلك أختطف أش��قاؤها على يد 
تنظيم »داع��ش« عندما نفذ اإلبادة 
بحق املك��ون االيزيدي، في مطلع اب 

.2014
وتاب��ع اخلانص��وري أن »االتفاق على 
أن يكون تس��لمها الفتاة في شارع 
املتنبي الذي يعتبر الشريان الثقافي 
األش��هر واألقدم ف��ي قل��ب بغداد، 
تقرر تسلمها  االزدحامات  وبس��بب 

في منطقة باب املعظم«.
وعن هوية العائلة التي كانت حتتفظ 
بالفت��اة وطريق��ة تعام��ل أفراده��ا 

معها، أكد اخلانصوري نقال عن إفادة 
اخملتطف��ة، بأنهم »عاملوها بس��وء 
وجعلوها خادمة لهم وأخبروها بأن 
كل أفراد عائلتها قد قتلوا ولو عادت 
إل��ى مدينته��ا يتم قتله��ا من قبل 
أقاربها بسبب حتولها إلى اإلسالم«، 
مش��يرا ال��ى ان »ذل��ك أوقعها في 

دوامة من اخلوف والرعب«.
ولع��دم متك��ن العائل��ة م��ن إخراج 
رس��مية،  ثبوتي��ة  مستمس��كات 
للفتاة، ومخاوفها من أسئلة اجلهات 
األمني��ة عنها وعن ع��دم امتالكها 
هوية أحوال مدينة حتى، عجزت عن 
االحتفاظ بها أكثر وقررت تسليمها 

لذويها، مثلما ذكر اخلانصوري.
وتساءل اخلانصوري »لو كانت العائلة 
تري��د حترير الفتاة م��ا احتفظت بها 

كل ه��ذه امل��دة، كان م��ن املفترض 
تس��ليمها إلى أقرب مركز ش��رطة 

ليتم إيصالها إلى ذويها وأقاربها«.
وبحسب »سبوتنك« فأنه قبل نحو 
خمسة ش��هور، حتررت أم الفتاة من 
قبضة »داعش«، وكذلك ش��قيقها، 
وم��ا تبق��ى ف��ي ع��داد اخملتطف��ني 
واملفقودي��ن م��ن عائلته��ا هم نحو 
أربعة أش��قاء أطف��ال، وأخت قريبة 

من عمرها.
ونقل��ت الفت��اة إل��ى أمه��ا وباق��ي 
عائلتها النازحة، في مكان نزوحهم 
ف��ي بي��ت متهالك ق��رب محافظة 
ده��وك بإقلي��م كردس��تان، ولف��ت 
اخلانصوري إلى أن »من عائلة الفتاة 
من متك��ن احلصول على هجرة خارج 
البالد عن طريق املنظمات الدولية«.

»التجارة« تتجه صوب 
التكنولوجيا الحديثة في عملها

تحرير إيزيدية في الباب المعظم ببغداد



بغداد – اطالق نار  
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االثنني ب��ان عنصرا في احلش��د 
العشائري اصيب جراء اطالق نار غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "مس��لحني مجهولني 
فتحوا نيران أس��لحتهم الكامتة باجتاه 
أحد عناصر احلش��د العشائري بالقرب 
م��ن منزله بقضاء أبو غريب ما أس��فر 
عن إصابته بجروح مختلفة" ، مضيفا 
أن "ق��وة أمني��ة طوقت م��كان احلادث 
ومنع��ت االقت��راب منه ، فيم��ا مت نقل 

اجلريح إل��ى أقرب مستش��فى لتلقي 
العالج".

ديالى – خطة امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى ام��س االثن��ني اعتق��ال "خلية 
نائم��ة" مرتبط��ة بتنظي��م "داعش" 
متورطة بسلسلة أعمال عنف شمال 

شرقي ب عقوبة.
وقال املصدر إن "فريقا أمنيا مش��تركا 
بتفكي��ك  جن��ح بجه��ود اس��تثنائية 
واعتقال خلية نائمة مرتبطة بتنظيم 
داعش تتألف من ثالثة ارهابيني تورطوا 
بسلس��لة أعم��ال عنف اس��فرت عن 

قت��ل واصابة ثماني��ة مدنيني في ريف 
قضاء املقدادية، )35 كم شمال شرقي 

بعقوبة(" .

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس االثنني بأن ش��يخ قبيلة 
وزوجت��ه قت��ال بهجوم مس��لح جنوب 

غربي احملافظة.
وق��ال املصدر إن "مجموعة مس��لحة 
هاجمت، مس��اء يوم امس سيارة تقل 
ش��يخ قبيل��ة اجلحيش ف��ي كركوك 
وزوجته، لدى مروره على الطريق الرابط 
بني احلويجة وكركوك، )55 جنوب غربي 

كركوك(، ما أس��فر ع��ن مقتلهما في 
احلال.

بابل – اعتقال مطلوبني 
أعلنت قي��ادة ش��رطة محافظة بابل 
امس االثنني، القب��ض على 39 متهما 
بينهم مطلوب على وفق املادة الرابعة 
م��ن قان��ون مكافح��ة اإلره��اب حاول 
التس��لل الى احملافظة عبر سيطراتها 

اخلارجية.
وقال الناطق الرس��مي باس��م القيادة 
العقيد عادل احلسيني إن "مفارز قيادة 
ش��رطة احملافظ��ة بجمي��ع صنوفه��ا 
وتشكيالتها متكنت من القاء القبض 

عل��ى 39 متهم��ا مطلوب��ا للعدال��ة 
بضمنه��م متهم مطل��وب على وفق 
قضايا اإلرهاب اخلطيرة"، مش��يرا الى 
أن "املقبوض عليهم حاولوا التس��لل 

الى بابل عبر السيطرات اخلارجية".

ميسان – عمية امنية 
أعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي 
ابراهيم دبعون أمس االثنني عن انطالق 
عملية امنية واسعة تنفذها وتشرف 
عليه��ا قي��ادة العملي��ات ف��ي مركز 
واقضي��ة ونواح��ي محافظة ميس��ان 

ملالحقة اخلارجني عن القانون.
وقال اللواء دبع��ون في بيان للعمليات 

ان العملي��ة تش��ارك فيه��ا "أفواج مت 
اس��تقدامها من خ��ارج احملافظة وهي 
ف��وج مهم��ات ذي ق��ار وفوج ط��وارئ 
املثن��ى وف��وج النخبة م��ن محافظة 
واس��ط وف��وج ط��وارئ ميس��ان االول 
اضاف��ة الى قوة عس��كرية خاصة من 
قي��ادة العملي��ات وق��وة م��ن مديرية 
ام��ن واس��تخبارات الرافدين وبإس��ناد 
من قي��ادة طيران اجلي��ش وذلك لدعم 
واسناد القانون ومالحقة اخلارجني عنه 
واملطلوب��ني للقض��اء وجتار االس��لحة 
عليه��م  القب��ض  والق��اء  واخمل��درات 

وتسليمهم للعدالة .

البصرة – عمليات دهم 
اف��اد مص��در امني ف��ي مديرية ش��رطة 
محافظة البصرة واملنشات امس االثنني 
بالق��اء القبض عل��ى عدد م��ن مرتكبي 
اجلرائ��م اجلنائي��ة اخملتلف��ة ف��ي عم��وم 
احملافظة بضمنهم أربعة متهمني بجرائم 
القتل ومتهمني مطلوبان بجرمية اخلطف 
و ثماني��ة متهم��ني بالس��رقة ومتهمني 

اثنني بحيازة أسلحة غير مرخصة.
كما متكن رجال ش��رطة مديرية ش��رطة 
محافظ��ة البصرة واملنش��آت م��ن القاء 
القب��ض على س��تة متهم��ني بتعاطي 
وتروي��ج اخمل��درات ومتهم��ني باإلحتي��ال 

واخرين بتهمة التهديد.

إصابة عنصر بالحشد العشائري غربي بغداد * اعتقال خلية متورطة بأعمال عنف شرقي ب عقوبة 
مقتل شيخ قبيلة في هجوم مسلح جنوبي كركوك * انطالق عملية واسعة لمالحقة الهاربين في عموم ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
 كشف مصرف التنمية الدولي عن قرب افتتاحه 
فرع��اً جديداً في العاصمة بغداد لتقدمي خدمات 

مصرفية متنوعة.
وقال رئي��س مجلس إدارة املصرف زياد خلف عبد 
في بيان، ان "للمص��رف خطة طموحة من أجل 
نش��ر شبكة واس��عة ومتميزة من فروعه داخل 
الع��راق وخارج��ه، وأكم��ل املصرف االس��تعداد 
النهائ��ي مؤخراً من أج��ل افتتاح فرع��ه اجلديد 

الذي سيكون في مول بغداد مبنطقة احلارثية".
وأضاف عبد ان "املص��رف افتتح فرعاً جديداً في 
منطقة جميلة وسط العاصمة بغداد في بداية 
ش��هر كانون األول اجلاري " مبيناً " ان افتتاح فرع 
مول بغداد س��يجعل لدى للمصرف 15 فرعاً في 

عموم العراق".
ولف��ت إلى ان "مصرف التنمي��ة الدولي بات في 
مقدم��ة املص��ارف العراقي��ة التي تس��عى الى 
خلق بيئ��ة مصرفي��ة حقيقة تتعام��ل بجدية 
وواقعي��ة ويقدم خدماته وفق مواصفات تتناغم 
مع التوج��ه الكبير للعراق نح��و البناء واالعمار 

والتقدم".
وأوضح البيان إلى ان "ف��رع مصرف التنمية في 
منطق��ة املنصور في بغداد س��يحل ف��ي بناية 
جدي��دة ذات مواصف��ات متط��ورة ومبوج��ودات 
كبيرة تتناس��ب مع طبيع��ة التعامل املصرفي 
س��واء على مستوى املنطقة أو العاصمة بغداد 

ككل".
وكان رئي��س مجلس إدارة مص��رف التنمية، زياد 
خلف عبد، قد حصل على جائزة التمّيز في اإلدارة 
احلكيم��ة، في حفل أقي��م بالعاصم��ة األردنية 
عمان لالبتكار والتمّيز للمؤسسات املالية وريادة 
األعمال لع��ام ٢٠١٧، والذي عدَّ واحداً من خمس 

شخصيات ممّيزة في الوطن العربي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مص��در مس��ؤول، أم��س االثنني، ب��أن وفدا 
حكوميا برئاس��ة مهدي العالق وصل الى اربيل 

لبحث ملف النازحني.
وق��ال املصدر ف��ي تصري��ح صحف��ي، ان "وفدا 
حكومي��ا ميثل جلن��ة متابع��ة ش��ؤون النازحني 
برئاس��ة مهدي العالق وعضوية خمسة اعضاء 

من بينهم وكيل وزير الداخلية وصل اربيل".
واض��اف املصدر ال��ذي طلب عدم الكش��ف عن 
اسمه، ان "الوفد س��يبحث احتياجات النازحني 
في اخمليمات داخل االقليم وآليات اعادة من ميكن 
اعادته��م الى مناطقهم بعد اس��تكمال االمور 

االساسية واخلدمية فيها".
يذك��ر ان مئات الف م��ن النازحني من محافظات 
عدة جلأوا الى مدن اقليم كردس��تان بعد حزيران 
2014 عقب س��قوط مناطق واس��عة من البالد 

حتت سيطرة تنظيم "داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت قيادة العمليات املش��تركة، امس االثنني، 
عزمه��ا القضاء عل��ى تنظيم "الراي��ات البيض" 

قريباً، مؤكدة امتالكها معلومات كاملة عنه.
وقال املتحدث باس��م قيادة العمليات املش��تركة 
العمي��د يحيى رس��ول ف��ي تصري��ح صحفي،ان 
"الراي��ات البيضاء تعّد مجموع��ة ارهابية خارجة 
ع��ن القانون ال يتج��اوز املنتمون اليها العش��رات 
وليس لهم تأثير كبير على املشهد االمني"، الفتا 
الى انهم "ال ميتلك��ون املؤهالت التي متكنهم من 

القيام بعمليات خطيرة".
وأض��اف ان "الق��وات املس��لحة س��بق أن هزمت 
تنظي��م داعش االرهابي ال��ذي كان يعد من اخطر 
اجملموع��ات االرهابي��ة، وه��ي اليوم ل��ن تعجز عن 

القضاء على تنظيم  الرايات البيضاء".
وأش��ار رس��ول إلى أن "قيادة العمليات املشتركة 
متتلك قاعدة معلوم��ات كاملة عن هذه اجملموعة 
الصغيرة وتنتظر الوقت املناس��ب لشن الهجوم 
النهائ��ي عليها"، مش��يرا الى ان "ه��دف عناصر 
الراي��ات البيض��اء اش��عال فتي��ل ازم��ة واثب��ات 
أن االره��اب م��ا زال موج��وداً، حي��ث أنه��م قاموا 
باس��تهداف االبرياء في مناطق مثل طوز خرماتو 
بقذائ��ف الهاون وصواريخ الكاتيوش��ا". ونّوه إلى 
أن "عمليات مس��تمرة ملالحقة ه��ؤالء االرهابيني 
بواس��طة طيران اجليش فقد شنت ضربات جوية 
عليه��م وقتل عدد منه��م"، موضحا ب��أن "هذه 
اجملموعة قد أنش��أت لغاي��ات نعرفها جيداً ومنلك 

املعلومات الكاملة عن حتركاتها والغرض منها".

مصرف التنمية الدولي 
يفتتح فرعه الخامس 

عشر في العراق

وفد حكومي في أربيل 
لبحث ملف النازحين

العمليات المشتركة 
تعتزم القضاء على 

تنظيم "الرايات البيض"

الملف األمني

إجراء االنتخابات في موعدها املقرر 
صعب لكن تأجيلها يستوجب 

تعديل الدستور
إضاف��ة إلى موضوع مقاتلي احلش��د 
الشعبي ألن قانون األحزاب ال يسمح 
ألي��ة جه��ة سياس��ية لديه��ا جناح 
عس��كري أن تش��ترك باالنتخابات إال 
في حال تقدمي االس��تقالة واالنخراط 
بالعمل السياس��ي"، مش��يراً إلى أن 
"جمي��ع تل��ك املش��كالت واملعوقات 

حتتاج وقتا طويال حللها".
وتاب��ع ش��وقي إننا "في تي��ار احلكمة 
مع إج��راء االنتخابات في وقتها احملدد 
لس��بب مهم وهو أن امل��ادة 56 تقول 
بصراحة إن فت��رة مجلس النواب أربع 
س��نوات تقوميية تبدأ من أول جلسة 
وتنتهي بنهاية الس��نة الرابعة على 
أن تنظ��م االنتخاب��ات قب��ل 45 يوما 
م��ن انتهاء ال��دورة النيابي��ة، بالتالي 
ف��إن مخالف��ة ه��ذا األمر ه��و ضرب 

للدميقراطية".
من جهته بني احمللل السياسي احمد 
الربيعي، أم��س االثنني، ب��ان موضوع 
تأجي��ل االنتخابات م��ن عدمه يحتل 
موقع��ا متمي��زا ف��ي الوق��ت احلاضر 
وبصورة عامة ميكن حتديد مجموعتني 
م��ن األط��راف العراقي��ة تختلف في 

اجراء االنتخابات في موعدها.
وق��ال الربيع��ي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن اجملموع��ة األولى هي تلك 
التي حت��اول من خ��الل التأجيل توفير 
امكاني��ة أفضل لقيام انتخابات أكثر 
شمولية وذلك من خالل إعطاء فرصة 
للحكومة للتعامل مع الوضع األمني 
وخصوصا في ظل النجاحات الكبيرة 

له��ا ف��ي تفتي��ت معاقل التش��نج 
واإلرهاب خالل فترة عمرها القصير .

وأوض��ح إن" التأجيل ممك��ن ان يكون 
فرص��ة حقيقي��ة نح��و األم��ام ف��ي 
حال��ة واح��دة فق��ط وه��ي ان يأت��ي 
ضم��ن اتف��اق عراقي واس��ع األطراف 
بااللتزام باالنتخابات كوسيلة وحيدة 
للتخلص واخلروج م��ن احلالة الراهنة 
وخصوص��ا م��ن قب��ل األط��راف التي 

تعارض العملية السياسية .
الى ذلك قال خبي��ر قانوني، إن تعديل 
موع��د اج��راء االنتخاب��ات ال يجوز إال 

بتعديل الدستور وهذا محال".
وذك��ر طارق ح��رب في بي��ان له تلقت 
نس��خة  اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  صحيف��ة 
من��ه ان "م��ا صرح ب��ه رئي��س الوزراء 
مؤخ��راً من إن االنتخابات س��تتم في 
موعدها الدستوري يوافق أحكام املادة 
٥٦ من الدس��تور والت��ي حددت حتى 
الي��وم ال��ذي يجب ان يتم في��ه إجراء 
االنتخابات وهو يوم 12 ايار 2018 كما 

ورد في قرار مجلس الوزراء".
وأش��ار إل��ى ان��ه "إذا اجته��ت الني��ة 
إل��ى تأجي��ل االنتخاب��ات ف��ان األم��ر 
يتطلب تعديل الدس��تور ونحن اعلم 
باإلج��راءات التي تطلبته��ا املادة ١٤٢ 
م��ن الدس��تور إلج��راء التعدي��ل من 
موافقة جلنة برملانية وتصويت البرملان 
وموافقة الشعب في استفتاء وعدم 

النقض من ثالث محافظات".
وبني حرب ان "ه��ذه اإلجراءات اخلاصة 
بالتعدي��ل كان��ت الس��بب وراء عدم 
إج��راء تعديل للدس��تور عل��ى الرغم 
من ان الدس��تور أوجب إجراء التعديل 
خالل أش��هر من بداية عم��ل البرملان 

س��نة ٢٠٠٦ وبالتال��ي ف��ان تعدي��ل 
الدس��تور لتأجي��ل االنتخابات يدخل 
حت��ت ب��اب التعدي��ل الدس��توري من 
ب��اب املس��تحيل، أي الب��د م��ن إجراء 
االنتخاب��ات املقبلة في موعدها احملدد 

حتما".

باعتماد اجلهد الوطني.. حقل صبة 
ينتج 20 ألف برميل يومياً

ومت إج��راء املس��وحات الزلزالية عليه 
ف��ي ذلك الوقت حي��ث مت حفر أول بئر 
به عام 1975 وفي عامي 1977 و 1979 

حفرت فيه ثالثة ابار.

أمانة مجلس الوزراء متنع إلغاء 
تعيينات املفصولني السياسيني

وأش��ار إلى أن "التوجيه جاء بعد قيام 
الوزارات واملؤسسات احلكومية، بإلغاء 
أوامر تعيني املفصولني السياس��يني، 
م��ن الذين مت توزيعهم لغرض التعيني 
م��ن قب��ل جلن��ة توزي��ع املفصول��ني 
السياس��يني املش��كلة ف��ي األمانة 
العام��ة مبجلس ال��وزراء، بداعي عدم 
مباشرتهم في وظائفهم بعد صدور 
أوام��ر تعيينهم"، مبين��اً أن "عملية 
فصله��م أو إلغ��اء أوم��ر تعيينه��م 
غي��ر قانوني��ة، نظ��راً لع��دم علمهم 

بصدورها".

تنسيق عراقي ـ إيطالي مشترك 
حافظ على سد املوصل

cts ه��م ق��وات  ال���  ان  ال��ى  يش��ار 
العمليات اخلاصة التي تتولى االشراف 
وتأمني سد املوصل الى جانب القوات 

االيطالية.

احلكيم يدعو الى إنصاف 
املسيحيني بعد جرائم داعش 

بحقهم
ودعا "اجله��اِت اخملتصة الى إنصاِفهم 
والظل��م  احلي��ف  برف��ِع  واملباش��رة 
ال��ذي حل��َق بهم ج��ّراء أفع��ال داعش 

اإلجرامية".

مصدر حكومي يحّمل كردستان 
مسؤولية أضرار حلقت بشركات 

الطيران الدولي
، واذا ل��م ين��ص العق��د عل��ى ذل��ك 
القض��اء  ال��ى  اللج��وء   فس��يجري 
اقلي��م  مخاصم��ة  ف��ي  العراق��ي 

كردستان".
وأكمل املصدر القول إن "قرار احلكومة 
االحتادي��ة بغل��ق املطارات ف��ي اقليم 
كردس��تان يعّد سيادياً ويستمد قوته 
من الدس��تور ضمن باب اختصاصات 
الس��لطات االحتادي��ة وال تنازعها فيه 

إدارة محلية أو اقليمية".
لك��ن اخلبي��ر القانون��ي ط��ارق حرب 
استبعد جلوء شركات الطيران الدولي 
املتعاقدة مع اقليم كردستان الى رفع 
دع��اوى قضائية نتيجة ع��دم هبوط 
طائراته��ا في مط��اري الس��ليمانية 

واربيل.
وذك��ر حرب في تعلي��ق  إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "العراق ل��م يغلق هذين 
املطارين بنحو ت��ام، حيث أنه لم مينع 
هب��وط الطائ��رات عس��كرياً ب��ل أنه 

اشعر العالم بأنهما غير مؤمنني".
وأش��ار إلى أن "الشركات الدولية هي 
من امتنع��ت عن النزول ف��ي مطاري 

االقليم نتيجة ذلك االشعار، بوصفه 
إجراء تنظيمي��ا مؤقتا ينتهي بانتفاء 
االج��راءات  دواف��ع اس��تكمال بعض 
الدس��تورية املفروض��ة على حكومة 

كردستان".
ومضى ح��رب إلى أن "احملاكم س��واء 
كان��ت عراقية أم دولية فأنها س��وف 
تق��وم برد اي دعوى تقام بهذا الش��أن 

النتفاء اسبابها".
يذك��ر أن رئيس مجلس ال��وزراء حيدر 
العبادي كان قد اعلن في وقت سابق، 
سلسلة اجراءات دستورية بعد اصرار 
اقليم كردس��تان على اجراء استفتاء 
االنفص��ال عن العراق منها تس��ليم 
املناف��ذ احلدودي��ة وإيق��اف الرح��الت 
اجلوية من مطاري اربيل والسليمانية 
حلني تس��ليم ادارتهما إلى السلطات 

االحتادية.

مراجعون يعتدون على مدير
مستشفى اجلملة العصبية 

بالضرب
، مش��يرا الى أن "ردة فعل االشخاص 
الثالث��ة كان��ت، تكبيل املدي��ر وضربه 

ضربا مبرحا". 
وأوض��ح مدي��ر اعالم املستش��فى أن 
"الطبيب املدي��ر االن في حالة حرجة 

بسبب اصابته في ظهره ورأسه". 
وش��هدت بغداد ف��ي اآلون��ة األخيرة 
ارتفاع��ا ملحوظ��ا في تنفي��ذ جرائم 
ذات طاب��ع جنائ��ي، طالت ع��ددا من 
األطباء والكف��اءات العلمية األخرى، 
فيما حذر نواب ومختصون من أن تلك 
االس��تهدافات قد تؤدي إل��ى "هجرة 

الكفاءات" من العراق.

البابا فرنسيس ينتقد قرار ترامب 
بشأن القدس ويدعو الى السالم 

في املدينة
ودان البابا فرنسيس بشدة العمليات 
اإلرهابية التي ضربت مؤخرا عددا من 
ال��دول، مبا ف��ي ذلك الهجم��ات التي 
شهدتها العاصمة الفرنسية باريس 
في ال���13 من تش��رين الثاني املاضي 
وأودت بحي��اة 130 ش��خصا، وتفجير 
طائ��رة ال��ركاب الروس��ية م��ن قبل 
اإلرهابي��ني فوق ش��به جزيرة س��يناء 
املصرية ف��ي ال�31 من تش��رين األول 

والذي أدى إلى مقتل 224 شخصا.
وق��ال الباب��ا: "ال يس��تطيع أح��د، إال 
رحمة اهلل، حترير البشرية من أشكال 
عدي��دة للش��ر، أحيانا الش��ر الهائل، 

الذي تولده في قلوبنا األنانية".
كم��ا تطرق الى الع��راق "الذي ال يزال 
جريحا ومنقس��ما من ج��راء االعمال 
العدائية" التي وقعت في الس��نوات 
ال�15 املاضي��ة. وحتدث البابا ايضا عن 
اليمن "حيث يدور نزاع مت نسيانه الى 
ح��د كبير" فيم��ا يعاني ش��عبه من 

اجملاعة واالمراض.
وذكر البابا ايضا مناطق اخرى تشهد 
الس��ودان  جن��وب  مث��ل  صعوب��ات 
وفنزويال قب��ل ان يؤكد ان "رياح احلرب 

تعصف بعاملنا".
ووج��ه البابا ايض��ا نداء ال��ى اعتماد 
"الثق��ة املتبادل��ة" في ش��به اجلزيرة 
الكوري��ة. وق��ال ان��ه يصل��ي "لك��ي 
يتس��نى جت��اوز املواجه��ة في ش��به 
اجلزيرة الكورية وليمكن تطوير الثقة 
املتبادل��ة مب��ا في��ه مصلح��ة العالم 

بأسره"..

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

كش��ف بعض محاكم النزاهة في 
البالد عن إصدارها أوامر قبض بحق 
عدد م��ن املس��ؤولني م��ن الدرجات 
العلي��ا ومنه��م وزراء ووكالئهم لم 
يتم تنفيذها من قبل القوات األمنية، 
فيما لفتت إلى صعوبة جمع األدلة 
عل��ى املوظف��ني الفاس��دين ممن ال 
يزالون في عملهم ألنهم سرعان ما 

يخفون آثارهم.
ويقول قاضي حتقيق محكمة النزاهة 
ف��ي الرصاف��ة أن "القض��اء يص��در 
مذكرات القبض وهو غير مس��ؤول 
عن تنفيذها، فه��ذا يقع على عاتق 
الس��لطة التنفيذية املتمثلة ب وزارة 
الداخلية"، الفتا إلى أن "الكثير من 
األوامر صدرت بحق وزراء ووكالء ولم 
التأكيدات املس��تمرة،  تنفذ برغ��م 
وبعض األس��باب ترج��ع إلى هربهم 
خارج البالد"، مؤكدا "حرص القضاء 
على تنفيذ مذكرات القبض ووجود 
تع��اون بني مجلس القض��اء األعلى 
واالنترب��ول الدولي حس��ب اتفاقية 

الرياض للتعاون القضائي".
ويضي��ف ان "قضاي��ا النزاه��ة ذات 
طبيع��ة خاص��ة فه��ي حتت��اج الى 
حتقيق إداري وتقرير من ديوان الرقابة 
املالي��ة وحتقيق آخر من دائرة املفتش 
الع��ام ث��م م��ن بعدها يت��م حتريك 

الشكوى".
وع��زا أس��باب تأخير الب��ت بقضايا 
"ع��دم  إل��ى  القاض��ي  الفس��اد 
استكمال إجراءات التحقيق اإلداري 
م��ن قبل مكتب املفتش العام حيث 
متضي أشهر عدة من دون استكمال 
اإلجراءات، وإذا م��ا متت تظهر عقبة 
إرس��ال التحقيق إل��ى مكتب الوزير 
لغ��رض املصادق��ة فف��ي كثي��ر من 
األحيان تت��م إعادته إلجراء تعديالت 

بسبب التظلمات".
وردا عل��ى س��ؤال بش��أن التحقيق 
م��ع أعضاء مجلس الن��واب، يوضح 
القاض��ي "ف��ي حالة حتري��ك دعوى 
بحقه��م يتم اس��تكمال اإلجراءات 
اجلرمي��ة  بخص��وص  القانوني��ة 
املنس��وبة إليهم، عن��د ذلك تصدر 
احملكمة القرار املناسب سواء إصدار 
أم��ر قب��ض أو اس��تقدام حتى غلق 
التحقي��ق ثم يت��م رفع كت��اب إلى 
مجل��س القض��اء األعل��ى ملفاحت��ة 
مجلس النواب من أجل رفع احلصانة 

ع��ن النائ��ب املتهم"، الفت��ا إلى انه 
"ال يجوز إلق��اء القبض على النائب 
املتهم قبل هذا اإلجراء استنادا إلى 
أحكام الدستور إال بعد رفع احلصانة 

من قبل مجلس النواب".
أم��ا في م��ا يخ��ص الدرج��ات التي 
فتس��تكمل  بحصان��ة  تتمت��ع  ال 
اإلج��راءات ومن ثم حتال إلى محاكم 
امل��ادة  اجلناي��ات حس��ب  او  اجلن��ح 

القانونية للتهمة، كما يعّبر. 
ويؤش��ر قاضي التحقي��ق مالحظة 
بش��أن املتهمني املقيمني في إقليم 
كردس��تان، الفت��ا إل��ى أن "مذكرات 
القب��ض مؤش��رة في كاف��ة املنافذ 
احلدودي��ة واملط��ارات لكنن��ا نصدم 
بحالة تخ��ص بع��ض املتهمني ممن 
كردس��تان  اقلي��م  ف��ي  يقطن��ون 
ف��أن وزارة الداخلي��ة تق��وم مبفاحتة 
ممثلي��ة االقلي��م لديه��ا باعتباره��ا 
هم��زة الوص��ل بيننا وب��ني اإلقليم، 
الن احملكم��ة ليس��ت م��ن مهامها 
مفاحتتها مباش��رة لكننا ال جند أذانا 

صاغية لألسف".
ويعرج بعد استكمال التحقيق فأن 

"امل��ادة القانونية حتي��ل املتهم إلى 
محكم��ة اجلناي��ات اذا كانت اجلرمية 
يعاقب عليها بالسجن املؤبد وأكثر 
من 5 س��نوات الى 15 سنة استنادا 
للم��ادة 125 من قانون العقوبات اما 
التهمة التي تك��ون عقوبتها من 3 
اشهر الى خمس س��نوات او غرامة 

حتال على محكمة اجلنح".
م��ن جانبه��ا تق��ول القاضي��ة ندى 
محم��د عيس��ى إن "القض��اء ل��م 
تتوقف أحكامه أبدا وهو يعتمد في 
األحكام التي تصدر بحق املسؤولني 
الفاس��دين وإهدار امل��ال العام على 
األدل��ة واألوراق التحقيقي��ة فمت��ى 
م��ا أجنز قاض��ي التحقي��ق اإلضبارة 
أصولي��ا س��تعرض عل��ى محكمة 

املوضوع إلصدار القرار الفصل".
تك��ون عملي��ة  "أحيان��ا  وتضي��ف 
جم��ع األدلة على املوظف الفاس��د 
أم��ام محكم��ة التحقي��ق صعب��ة 
الس��يما ممن مازال يشغل الوظيفة 
ويحاول يخفي آثاره لدى دائرته وهذا 
يؤخر التحقيق"، وتؤكد عيس��ى أن 
"حملكمة املوضوع اجلن��ح أو اجلنايات 

القرار الفصل وحسب ما يستطيع 
قاضي التحقي��ق جمعه، واحلقيقة 
ان اغل��ب احملالني الى ه��ذه احملكمة 
هم موظفو الدولة ومن هم بدرجات 
خاصة أس��اتذة وعم��داء اجلامعات 
واحملكم��ة ال تنظ��ر ال��ى االعتبار إمنا 

إلى التهمة".
وتع��رج القاضية ندى على أن "الرأي 
الع��ام ال يعلم ما يوج��د في األوراق 
التحقيقي��ة كما ح��دث في قضية 
أم��ني بغ��داد )عبعوب( ال��ذي حكم 
بالس��جن ملدة س��نة لتجاوزه على 
رصيف أم��ام منزله ولي��س لتهمة 
أخرى وهي جتاوز صالحيته في إكساء 
ش��ارع وه��ي قانون��ا ال تس��توجب 
عقوبة سنة مع النفاذ ولكونه أمني 

بغداد اعتبر احلكم مشددا".
وعن محكمة اجلنايات وعملها، قال 
رئي��س محكم��ة اجلناي��ات اخملتصة 
بقضايا النزاهة القاضي جمعة داود 
الس��اعدي إن "اجلرائ��م التي تخص 
املوظف او املكلف بخدمة عامة حتال 
من قبل محكمة التحقيق اخملتصة 
بالنزاه��ة وتتعل��ق غالب��ا باالض��رار 

العمدي باملال العام واختالس اموال 
الدولة حس��ب ما ن��ص عليه قانون 

هيئة النزاهة لسنة 2011".
وأض��اف "على ضوء ذل��ك تنظر من 
وتص��در  اجلناي��ات  قب��ل محكم��ة 
حكمه��ا باإلدانة والتج��رمي او يصدر 
قرار باإلفراج عن املتهم لعدم كفاية 
األدلة"، الفتا إل��ى أن "هذه القرارات 
تخض��ع لط��رق الطع��ن القانونية 
أمام محكمة التمييز االحتادية ويتم 
الطع��ن عبر األش��خاص املتضررين 
من القرار وغالبا من قبل ممثل هيئة 
النزاهة إضافة لوظيفته بواس��طة 
باحملكمة  ممثل��ني قانونيني يعمل��ون 
ومن ثم ترسل الطعون الى محكمة 
التميي��ز التي تصدر قرارها حس��ب 

األدلة اما بالتأييد او النقض".
واجلدل  اإلعالم��ي  احلدي��ث  وبش��أن 
ح��ول قضايا الفس��اد الت��ي ترتبط 
ين��وه  والسياس��يني  باملس��ؤولني 
الساعدي إلى "القضاء" بأن "بعض 
يث��ار حوله��ا  املعروض��ة  القضاي��ا 
جدل إعالم��ي وكمحكمة ال يهمنا 
األش��خاص قدر توف��ر األدل��ة ونوع 

القضي��ة املعروض��ة مهم��ا كانت 
انتماءاتهم السياس��ية، نحن ننظر 
القضية بتجرد ويكون القرار خاضعاً 

لطرق الطعن التمييزية".
ولفت إل��ى أن "هناك قضايا أحيلت 
للمحاكم تخص مسؤولني فاسدين 
ومت اإلف��راج عنهم، أود أن انوه إلى أن 
ه��ذا ليس تقصي��ر احملكم��ة ولكن 
ال دليل مادي ضده��م، وأيضا هناك 
متهمون مت شمولهم بقانون العفو 
لع��ام 2016 رق��م 27 والقضاء ملزم 
بتنفي��ذ بنود القان��ون بغض النظر 

عن ماهية القضية".
وع��ن األح��كام الت��ي تص��در ض��د 
املس��ؤولني يفص��ل الس��اعدي بأن 
"السجن املؤبد حد أقصى للعقوبة 
املرسومة لقضايا املال العام حسب 
امل��ادة 315 م��ن قان��ون العقوب��ات 
العراق��ي، ام��ا اإلع��دام فه��ي غير 
موجودة قانوناً في جنايات النزاهة"، 
صالحي��ة  "هن��اك  أن  إل��ى  الفت��ا 
العقوب��ة  ف��رض  ف��ي  للمحكم��ة 
املناسبة إذ أن هناك تشديد للعقوبة 

في ما يتعلق باملسؤولني".

القضاء يصدر مذكرات 
القبض وهو غير 
مسؤول عن تنفيذها، 
فهذا يقع على عاتق 
السلطة التنفيذية 
المتمثلة ب وزارة 
الداخلية، حيث أن الكثير 
من األوامر صدرت بحق 
وزراء ووكالء ولم 
تنفذ برغم التأكيدات 
المستمرة، وبعض 
األسباب ترجع إلى 
هربهم خارج البالد

مبنى السلطة القضائية

محاكم نزاهة: أصدرنا أوامر قبض
بحق وزراء ووكالء وزارة لم تنّفذ

الثالثاء 26 كانون األول 2017 العدد )3846(

Tue. 26 Dec. 2017 issue )3846(



لتقييم أثرها على الصحة وإنشاء بنية تحتية تستوعب التطور التكنولوجي 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

نظمت وزارة االتصاالت االحد ورشة 
عم��ل عن توزي��ع اب��راج االتصاالت 
البيئة  عل��ى  وتأثيره��ا  واالنترن��ت 
واالنس��ان واحللول املقترحة لدمج 

واعادة توزيع االبراج .
والق��ى الوكيل الفن��ي االقدم في 
امي��ر  املهن��دس  االتص��االت  وزاة 
البياتي كلمة في افتتاح الورش��ة 
اش��ار فيها الى ضرورة اعادة النظر 
في توزيع ابراج االتصاالت في بغداد 
وامل��دن العراقية وتقييم اثرها على 
الصح��ة العام��ة وضرورة  انش��اء 
بنية حتتية قادرة على حتمل التطور 
االتصاالت  لقط��اع  التكنولوج��ي 
بالتع��اون مع وزارة االتصاالت ووزارة 
العلوم والتكنولوجيا وهيئة االعالم 

واالتصاالت والقطاع اخلاص .
واوض��ح الوكي��ل ان اقام��ة ه��ذه 
م��ع  انس��جاما  تأت��ي  الورش��ة 
االنتص��ارات التي حتقق��ت لقواتنا 
املس��لحة ضد داعش بفضل دعم 
واس��ناد املرجعي��ة الديني��ة وابناء 
ش��عبنا ضد قوى البغي والضاللة 
، داعيا املشاركني اخلروج بتوصيات 

عملية حول توزيع االبراج .
م��ن جهت��ه اوضح احم��د محمد 
صال��ح عمي��د معه��د االتصاالت 
احمد محم��د صالح في كلمة له 
ان وزارة االتص��االت حريص��ة على 
العامل��ي ومنها  التط��ور  مواكب��ة 
اقامة ورش العمل املتخصصة مع 
ال��وزارات واجلامع��ات لغرض جعل 

عمل شبكات االتصاالت آمنه .
فيما اشار ممثل شركة السرد فايبر 
الراعية لورشة العمل الى ان عمل 
اب��راج االنترني��ت ف��ي البداية كان 
ضروريا بعد 2003 واالن اصبح يؤثر 
س��لبا على ش��كل املدين��ة وعلى 
صحة االنسان ويجب االنتقال الى 

تقنيات اخرى .
بعد ذلك ناقش��ت الورشة العديد 
م��ن اوراق العمل املتعلق��ة بتأثير 
االبراج على الصحة العامة والبيئة 

وسبل جتنبها .
وكان��ت منظمة الصح��ة العاملية 
ق��د اوضح��ت ف��ي تقري��ر له��ا ان 
انتش��ار الهواتف اخللوية في يومنا 
ه��ذا أصبح أمرا اعتياديا في جميع 

أنح��اء العال��م ، وتعتم��د تقني��ة 
االتصاالت الالسلكية على شبكة 
ممت��دة م��ن الهوائي��ات الثابت��ة أو 
احملطات اخللوية لتب��ادل املعلومات 
فيما بينها بواس��طة إشارات تردد 

السلكي. 
وتنتش��ر ح��ول العال��م أكث��ر من 
نح��و  1.4 ملي��ون محط��ة هاتف 
خل��وي )ب��رج( ويتزاي��د ه��ذا العدد 
باطراد خصوصا مع انتش��ار اجليل 
الثالث من ه��ذه التقنيات ، وهناك 
شبكات الس��لكية أخرى انتشرت 
ف��ي اآلون��ة األخي��رة ف��ي البي��وت 
واملكات��ب والعدي��د م��ن األماك��ن 
العامة )املطارات، املدارس واملناطق 
الش��بكات  وه��ذه   ، الس��كنية( 
تس��تعمل ف��ي خدم��ات االنترنت 
وتوفر س��رعة عالي��ة لالتصال عبر 
االنترن��ت ، ومع ازدياد عدد محطات 
الهوات��ف اخللوي��ة وكذل��ك ع��دد 
الشبكات الالسلكية احمللية، يزداد 

أيض��ا تعرض الس��كان لإلش��عاع 
الكهرومغناطيسي املنبعث منها 

.
إل��ى  احلالي��ة  الدراس��ات  وتش��ير 
للمج��االت  الس��كان  تع��ّرض  أن 
الكهرومغناطيس��ية من هوائيات 
محطات الهوات��ف اخللوية يتراوح 
ما بني %2-%0.002 من مس��تويات 
حدود التعرض املسموح بها دوليا، 
ويعتمد ذل��ك على عوامل متعددة 
مثل بع��د الش��خص ع��ن هوائي 
احملطة وكذلك على طبيعة البيئة 
احمليط��ة ، ويعد مس��توى التعرض 
اق��ل أو يعادل التعرض ملس��تويات 
موجات التردد الالس��لكي املنبعثة 
أو  اإلذاع��ي  الب��ث  هوائي��ات  م��ن 

التلفزيوني. 
العواق��ب  م��ن  تخ��وف  وهن��اك 
الصحي��ة احملتمل��ة م��ن التعرض 
جملاالت الت��ردد الالس��لكي الناجم 
التقني��ات  ه��ذه  اس��تعمال  ع��ن 

وتس��تعرض هذه النش��رة الدالئل 
العلمية ع��ن التأثي��رات الصحية 
اإلنس��ان  تع��رض  ع��ن  الناجم��ة 
املس��تمر ملستويات منخفضة من 
املنبعثة  الالس��لكي  التردد  أشعة 
الهوات��ف  محط��ات  أب��راج  م��ن 
اخللوية وشبكات الالسلكي احمللية 

األخرى.
بش��أن  الس��ائد  القل��ق  إن  كم��ا 
هوائيات محطات الهواتف اخللوية 
الالس��لكي  االتص��ال  وش��بكات 
احمللية س��ببه االعتق��اد بأن تعرض 
كامل اجلسم لإلشارات الالسلكية 
التي تنبع��ث منها ميك��ن أن يؤدي 
إلى آثار صحية على املدى البعيد ، 
وحتى اآلن فان األثر الصحي الوحيد 
ال��ذي مت التع��رف عليه ع��ن طريق 
األبحاث العلمية يعود إلى االرتفاع 
ف��ي درجة احل��رارة )أكب��ر من درجة 
مئوي��ة واح��دة ( نتيج��ة التعرض 
لكثاف��ة إش��عاعية عالي��ة والتي 

تتواجد فقط في بعض املؤسسات 
الصناعي��ة مثل املس��خنات التي 
الالس��لكي  التردد  بأش��عة  تعمل 
، فيم��ا تع��د مس��تويات التعرض 
ألشعة التردد الراديوي املنبعثة من 
هوائيات احملطات اخللوية وشبكات 
االتص��ال الالس��لكي متدنية جدا 
لدرجة أنها ال تتس��بب في إحداث 
آثار حرارية معتبرة وبالتالي ليست 
له��ا اث��ار صحي��ة على االنس��ان ، 
وإن ش��دة مج��االت أش��عة التردد 
الراديوي تكون عالي��ة عند املصدر 
وتتناقص بس��رعة م��ع البعد عنه 
، أم��ا االقتراب من هوائيات احملطات 
اخللوية فهو ممنوع حيث أن مستوى 
اإلش��عاع ميك��ن أن يتج��اوز احلدود 

الدولية املسموح بها. 
والدراس��ات  القياس��ات  وتش��ير 
احلالية إلى أن مس��تويات التعرض 
املنبعث  الرادي��وي  التردد  إلش��عاع 
م��ن محط��ات الهوات��ف اخللوي��ة 

الالس��لكي  االتص��ال  وتقني��ات 
األخرى ف��ي األماكن الت��ي يتواجد 
فيه��ا اجلمهور)مب��ا فيه��ا املدارس 
واملستش��فيات(، هذه املس��تويات 
في العادة اقل م��ن احلدود الدولية 
املس��موح به��ا بآالف امل��رات ، وفي 
الواقع وبس��بب تردده��ا املنخفٍض 
فان جسم اإلنس��ان عند التعرض 
إل��ى مس��تويات متش��ابهة م��ن 
موجات الراديو والتلفزيون وإشعاع 
أبراج محطات الهواتف اخللوية فان 
اجلسم ميتص األشعة املنبعثة من 
البث اإلذاعي FM والبث التلفزيوني 
مبع��دل خم��س م��رات أكث��ر م��ن 
املنبعث��ة  لألش��عة  امتصاص��ه 
من احملط��ة اخللوية )الب��ث اإلذاعي 
FM يعم��ل بت��ردد 100 ميغاهيرتز 
وت��ردد احملطات اخللوي��ة نحو 1000 
ميغاهيرت��ز( كذلك يس��اعد طول 
اجلس��م ف��ي امتص��اص موج��ات 

املذياع والتلفزيون بشكل أكبر. 

ورشة عمل عن تأثير أبراج االتصاالت واإلنترنيت على البيئة واإلنسان

تحرص وزارة 
االتصاالت على 
مواكبة التطور 
العالمي ومنها 

اقامة ورش العمل 
المتخصصة مع 

الوزارات والجامعات 
لغرض جعل شبكات 

االتصاالت آمنه

ابراج االتصاالت واالنترنيت

المراكز التسويقية 
تتسلم 70 ألف طن شلب 
من الفالحين والمزارعين  

اختتام اجتماعات 
مجلس وزراء االسكان 

والتعمير العرب 

تّخرج وجبًة جديدًة من 
منتسبي الرقابة الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب في وزارة 
التجارة امس االثنني ان كميات الش��لب املسوقة 
م��ن الفالحني واملزارع��ني في املراكز التس��ويقية 

جتاوزت )70( الف طن . 
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس هيثم جميل 
اخلش��الي ان املراك��ز التس��ويقية ف��ي احملافظات 
املنتجة للش��لب واصلت عملية تس��لم احملصول 
من الفالح��ني واملزارعني وبوتيرة عالي��ة ، اذ بلغت 
الكميات املسوقة من الفالحني واملزارعني )70( الف 
و480 طن��ا ، وتصدرت النجف االش��رف احملافظات 
املنتج��ة بكمي��ة بلغ��ت )51( الف��ا 893 طنا من 
الشلب بانواعه، لتأتي محافظة الديوانية باملرتبة 
الثاني��ة بع��د تس��ويقها )13( الف��ا و248 طنا ثم 
بابل ثالثا والتي س��وقت )4( االف و932 طنا واخيرا 

السماوة التي سوقت الكميات 461 طنا
واض��اف املدي��ر الع��ام ان الكميات املس��وقة من 
العنبر تصاعدت وبوتيرة عالية قياس��ا بالسنوات 
املاضي��ة حي��ث بل��غ اجمال��ي مامت تس��ويقة من 
الش��لب العنبر )44( الف��ا و 915 طنا ، فيما بلغت 
كميات ش��لب الياسمني املسوقة )54( الفا و807 
اطنان اما ش��لب الفرات والعباس��ية فقد بلغت 

الكمية )224 ( طنا
وفي س��ياق اخراشار اخلش��الي ان مجرشة احللة 
احلكومية تواصل عملية تصنيع الش��لب املسوق 
للموسم احلالي 2017 واحملول من بنزات رز احللة الى 
اجملرشة احلكومية لتصنيعه وحتويله الى رز محلي 

ياسمني لدعم مفردات البطاقة التموينية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم��ت اجتماع��ات ال��دورة / 34 جملل��س وزراء 
االس��كان والتعمير العرب في عاصمة اململكة 
املغربي��ة الرب��اط ي��وم االح��د مبش��اركة العراق 
ممثال بوكي��ل وزارة االعمار واالس��كان والبلديات 

واالشغال العامة املهندس إستبرق الشوك .
 وق��ال الوكيل في كلمة له ف��ي احلفل اخلتامي 
جمللس وزراء االس��كان والتعمير العرب ان العراق 
ت��رأس اجتماع��ات املكتب التنفي��ذي للمجلس 
في دورت��ه احلالية ، مت خالله اقرار التوصيات التي 
تق��دم بها املكتب التنفيذي واهمها اقرار اخلطة 
العربية لالس��كان  التنفيذي��ة لالس��تراتيجية 
والتنمي��ة احلضري��ة املس��تدامة لغاي��ة س��نة 
٢٠٣٠ وتفعي��ل العمل العربي املش��ترك لتبادل 
التجارب في معاجلة الس��كن العش��وائي الذي 
يشوه حواضر املدن ويكون بيئة خصبة للجرمية 

والتجاوزات على البنى التحتية.
واض��اف الوكيل ان��ه مت كذلك اق��رار التوصيات 
برنام��ج االمم املتح��دة  بالتع��اون م��ع  اخلاص��ة 
للمس��توطنات البش��رية ودعم مشاركة الدول 
العربي��ة ف��ي املنت��دى احلض��ري التاس��ع الذي 
س��يعقد في ماليزي��ا بداية الع��ام املقبل ملا له 
من اهمية لالستفادة من جتارب الدول في مجال 
االسكان والتنمية احلضرية املستدامة ولتمكني 
ال��دول العربي��ة من حتقيق الهدف احلادي عش��ر 
م��ن اجندة التنمي��ة احلضرية العاملي��ة اجلديدة 
الت��ي جتعل من املدن مرنة ومس��تدامة وصامدة 

الستيعاب زيادة سكانها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت املنشأة العامة للطيران املدني العراقي 
يوم األحد، تخرج املش��اركني في دورة س��يطرة 
ب��رج الرقابة اجلوية ) Air Traffic Course( الذين 

انخرطوا للدراسة في معهد الطيران املدني. 
وقالت مديرة املعهد روعة س��الم  باشراف وزير 
النق��ل ومتابعة مس��تمرة ملدير ع��ام الطيران 
املدن��ي العراقي مت تخريج هذه ال��دورة املهمة ، 
مبينة ان تس��عة من املراقب��ني اجلويني تخرجوا 
بع��د ان أكمل��وا التدريب��ني النظ��ري ولعملي 
وبنج��اح وفق��ا للمعايير الدولي��ة املتخصصة 

بالطيران املدني.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حسني اهمية اخلدمات 
الوقائي��ة والطبي��ة والعالجية التي 
تقدمها املؤسس��ات الصحية البناء 

شعبنا العزيز .
واش��ارت خ��الل ترؤس��ها االجتماع 
لدوائر  العامني  للمديرين  االسبوعي 
مركز الوزارة بحض��ور وكيلي الوزارة 
الفن��ي واإلداري ال��ى اننا ق��د عقدنا 
العزم بان يكون الع��ام اجلديد ٢٠١٨ 
والذي نتمنى ان يكون عام خير وبركة 
لعراقنا احلبيب وش��عبه الكرمي عاما 
لتقدمي اخلدم��ة الكفوءة للمواطنني 
ومواجه��ة التحدي��ات ، الفتة الى ان 
الهمة العالية واالرادة العراقية التي 
اسقطت داعش وفلوله اجلبانة لهي 
ق��ادرة عل��ى حتقيق واضاف��ة اجنازات 
اخ��رى تؤكد ق��درة العراقي��ني على 

العطاء والتفاني واالبداع.

كما تطرق االجتماع الى محاور عدة 
في طليعتها  محور التحول العلمي 
والتدريجي امل��دروس من االخالء الى 
االستقدام الطبي واستمرار مشروع 
زراعة االط��راف الصناعية للمرضى 
م��ن املواطن��ني واجلرحى م��ن ابطال 
واالمنية وحشدنا  املس��لحة  قواتنا 
الش��عبي املب��ارك ، وااليع��از لفريق 
برئاسة الوكيل الفني الدكتور حازم 
اجلميلي وعدد م��ن املديرين العامني 
بزيارة محافظة كركوك السناد دائرة 
صحتها واالرتقاء باخلدمات الصحية 
املقدم��ة للمواطن��ني ، اضاف��ة الى 
مناقش��ة س��بل االس��راع باعم��ار 
املؤسس��ات الصحي��ة ف��ي املناطق 
احمل��ررة من دن��س الدواع��ش اجملرمني 
على وفق املادة ٣٣ من قانون املوازنة.

الدكت��ور  م��ع  الوزي��رة  تبادل��ت  و 
عبدالغن��ي الس��اعدي مدي��ر ع��ام 
دائرة صحة بغ��داد الرصافة االفكار 
ال��وزارة  بجه��ود  اخلاص��ة  وال��رؤى 
وسعيها الدؤوب لتعزيز اخلدمات في 
املؤسسات الصحية التابعة للدائرة 

م��ن خ��الل تأم��ني احتياجاته��ا من 
املالكات الطبية والصحية الكفوءة 
واملس��تلزمات  واالجه��زة  واالدوي��ة 
الطبي��ة احلديث��ة ومب��ا يُْؤِم��ن تقدمي 
خدم��ات وقائي��ة وطبي��ة وعالجية 
تتالءم مع الكثافة السكانية وزخم 

املراجعني للمؤسسات الصحية.
 كم��ا ناق��ش اللق��اء ال��ذي حضره  
املهندس ثائر جعفر عباس مدير عام 
دائرة املش��اريع واخلدمات الهندسية  
في مركز الوزارة االس��راع باجناز عدد 
م��ن املش��اريع الصحية ف��ي جانب 
االرتقاء  ومتابع��ة س��بل  الرصاف��ة 
باداء مستش��فى الرش��اد لالمراض 
العقلية والنفس��ية واهمية تطوير 
اخلدمات املقدمة للمرضى وتطويرها 
، اضاف��ة الى متابع��ة املركز الرئيس 
ال��ذي يعن��ى بالصح��ة النفس��ية 
ومتابعة تعزيز الدعم ملستشفى ابن 
القف لعالج إصابات احلبل الشوكي 
وتلبية احتياجات��ه ومبا يُْؤِمن تقدميه 
خدم��ات طبي��ة وعالجي��ة كف��وءة 
للمرضى وللجرحى من ابطال قواتنا 

املسلحة واألمنية واحلشد الشعبي 
املبارك.

على صعي��د آخر حصل��ت موافقة 
وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ورة 
عديلة حمود حس��ني ام��س االثنني 
عل��ى اع��ادة تعي��ني الوجب��ة االولى 
م��ن تارك��ي العم��ل م��ن االطب��اء ) 
االختصاص – املمارس��ني – املقيمني 
االقدمني ( والبالغ عددهم 204 اطباء 
واعادتهم الى املؤسس��ات الصحية 
التابع��ة لوزارتنا م��ع توفير الدرجات 

الوظيفية املطلوبة لهم .
واض��اف مدير عام دائ��رة التخطيط 
وتنمية املوارد الدكتور علي حس��ني 
التميم��ي ان ال��وزارة تعم��ل جاهدة 
عل��ى اكمال اع��ادة التعي��ني جلميع 
التخصص��ات الطبي��ة م��ن تاركي 
العم��ل وضم��ن وجب��ات جديدة مع 
العم��ل عل��ى اس��تقطاب جمي��ع 
الكف��اءات مس��تقبال واملن��ا ف��ي 
التع��اون التام من قب��ل وزارة املالية 
معنا لدعم اخلدمات الطبية املقدمة 

في املؤسسات الصحية.

تقرير

وزيرة الصحة : العام المقبل عام التحديات وتقديم الخدمات الكفوءة 
204 أطباء يعودون الى العمل

وزيرة الصحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير العمل والشؤون االجتماعية 
رئي��س هيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة في 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس  الع��راق 
السوداني الى معاجلة كل املشكالت 
والتحدي��ات التي خلفتها ممارس��ات 
داعش االرهابية بح��ق اطفال العراق 
والعم��ل مع��ا عل��ى تعزي��ز التدابير 
حلمايتهم ومنع اس��تغاللهم واعادة 
دمجه��م في اجملتم��ع من اج��ل بناء 
مجتم��ع قادر على الصمود يس��هم 
ف��ي حتقي��ق االس��تقرار االجتماعي، 

وبناء السلم اجملتمعي .
وق��ال الوزي��ر ف��ي كلم��ة القاها في 
املؤمتر الس��نوي الثاني عش��ر لهيئة 
بالدف��اع  اخل��اص  الطفول��ة  رعاي��ة 
عن حق��وق الطف��ل ال��ذي عقد في 
فن��دق بابل يوم االح��د ان هيئة رعاية 
الطفولة عمل��ت طوال املدة املاضية 
على حتديد وتشخيص اوجه القصور 
الذي يعتري واقع املؤسس��ات املعنية 
اخلدمات  ونوعية ومس��توى  بالطفل 
الت��ي تقدمه��ا الس��يما ف��ي اجمل��ال 

التعليم���ي والص���ح��ي فض�����ال 
االجتماعي��ة  امل�ج��االت  ع�������ن 
والثقافية، الفتا الى ان الهيئة اعدت 
مش��روع قانون الطفل العراقي الذي 
س��يوفر لالطف��ال الرعاي��ة واحلماية 
وتكفلتها  الدس��تور  الت��ي كفله��ا 
االتفاقي��ات واملواثي��ق الدولي��ة التي 

صادقت عليها جمهورية العراق.
واض��اف الوزير ان الهيئ��ة ومن خالل 
االقليمية  املنظم��ات  م��ع  تعاونه��ا 
والشركاء الدوليني متكنت من اطالق 
الطف��ل  حماي��ة  سياس��ة  وثيق��ة 
في الع��راق بالتعاون والتنس��يق مع 
للطفول��ة  املتح��دة  االمم  منظم��ة 
)يونيس��يف( ، مؤك��دا ان تنفيذ هذه 
السياس��ة يتطلب جهدا مش��تركا 
م��ن كل وزارات ومؤسس��ات الدول��ة 
العراقية ، مشددا على ضرورة العمل 
معا اليجاد املناخ االيجابي املالئم الذي 
سيضمن حسن التخطيط والتنفيذ 
لش��تى البرامج واملش��اريع املوجهة 
للطفل مع اهمية اش��راك منظمات 
اجملتمع املدني في هذه البرامج ، داعيا 

اياها ألن تأخذ دورها الفاعل لالسهام 
م��ع الهيئ��ة ف��ي التص��دي لظاهرة 

العنف املوجه ضد االطفال .
وطال��ب الوزير ايضا مجل��س النواب 
االس��راع في تش��ريع قان��ون العنف 
االس��ري للح��د م��ن ح��االت العنف 
الت��ي تزايدت في االونة االخيرة ، واكد 
ضرورة مش��اركة اجلميع من اساتذة 
ومس��ؤولني  وباحث��ني  واكادميي��ني 
حكومي��ني وممثلني ملنظم��ات اجملتمع 
املدني في مواجه��ة التحديات واالثار 
الس��لبية اخلطي��رة الت��ي خلفته��ا 
انتهاكات عصاب��ات داعش االرهابية، 
واع��ادة تأهي��ل حواضن ه��ذا الفكر 
املتطرف من خالل البحوث والدراسات 
العلمي��ة الرصينة، معرب��ا عن امله 
ف��ي بلورة رؤي��ة متكامل��ة تضع في 
اولوياته��ا االهتمام الكاف��ي مبتابعة 
القضايا امللحة التي تواجه الطفولة 
سياس��ات  تطوي��ر  ف��ي  واالس��هام 
احلكوم��ة وبرامجها في ظل الظروف 
الصعب��ة التي متر به��ا الطفولة في 

البالد.

بغداد – الصباح اجلديد
بحثت الش��ركة العام��ة لتجارة 
وزارة  ف��ي  واملكائ��ن  الس��يارات 
التج��ارة ام��س االثن��ني تخفيض 
عن��د  املنتج��ات  بع��ض  اس��عار 
ش��رائها م��ن قب��ل  مؤسس��ات 
الدول��ة وتوقي��ع العق��ود معه��ا 

الثقيل��ة  باملع��دات  لتجهيزه��ا 
تتعامل  التي  والسيارات اخلدمية 

بها الشركة.
وق��ال مديرع��ام الش��ركة وكالة 
احم��د ياس��ني خ��الل اجتماع��ه 
بلجنة االستيراد في الشركة انه 
مت تناول تخفيض االسعار اخلاصة 

باملنتجات مقارنة باالسواق احمللية 
دراس��ة مواصفات  ال��ى  اضاف��ة 
بع��ض االلي��ات م��ن قب��ل جل��ان 
متخصص��ة مت تكليفها ، اضافة 
الى توقيع عق��ود مع دوائر الدولة 
الثقيل��ة  باملع��دات  لتجهيزه��ا 

والسيارات اخلدمية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
الهندس��ية  امل��الكات  أجن��زت 
والفني��ة ف��ي مديري��ة اتصاالت 
للمنطق��ة  املعلوم��ات  ونق��ل 
الوس��طى ث��الث مراح��ل لربط 
وزارة  ومديري��ات  دوائ��ر  جمي��ع 
احلوكم��ة  مبش��روع  الكهرب��اء 

االلكترونية .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 

الدكتور مصعب  الكهرباء  وزارة 
س��ري املدرس ان اعم��ال املرحلة 
االول��ى تضمن��ت رب��ط مديرية 
مش��اريع نقل الطاقة مع مركز 
سيطرة الوزيرية، وربط املوقعني 
بقابلو ضوئ��ي بطول ) 300( متر 
وس��عة )6 ( ش��عيرات للخ��ط 
، اثن��ان منه��ا للعم��ل وأربع��ة 
احتياط��ي ، وق��د حتق��ق إيصال 

املعلوم��ات بنجاح، ام��ا املرحلة 
مرك��ز  رب��ط  مت  فق��د  الثاني��ة 
س��يطرة الوزيرية مع دائرة نقل 
الوس��طى،  املنطق��ة  الطاق��ة 
الثالثة  كما تضمن��ت املرحل��ة 
ربط محطة الوزيرية بدائرة نقل 
الطاقة الستثمار وربط  شبكة 
احملط��ات م��ع املواق��ع الواقع��ة 

ضم�ن نطاقة احلوكمة.

»السوداني« يدعو الى التصدي لظاهرة 
العنف الموجه ضد األطفال واألسرة

تخفيض أسعار المعّدات الثقيلة 
والسيارات الخدمية لمؤسسات الدولة

إنجاز ربط مديريات الكهرباء 
بمشروع الحكومة اإللكترونية 

طالب باتخاذ التدابير لحمايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع
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البصرة ـ سعدي السند:

نظمت دائرة صح��ة البصرة / ادارة 
مستشفى البصرة العام / بالتعاون 
م��ع قس��م األطف��ال دورة تدريبية 
إلنق��اذ حي��اة األطف��ال ف��ي قاعة 
التدريب بشعبة االشعة والسونار.

واقيمت ال��دورة مبش��اركة املدربني 
كل م��ن اجل��راح االستش��اري جواد 
رمضان اخلرساني مدير املستشفى 
والطبيب��ة االختص��اص رحاب عبد 
قس��م  رئيس��ة  جعف��ر  الوه��اب 
سوس��ن  والدكت��ورة  األطف��ال 
األطفال  اجلابري اختصاصي��ة طب 
س��امي  ميس��اء  والدكت��ورة 
اختصاصية طب الطوارئ والدكتور 
رافد عبد اجلبار اختصاصي اجلراحة 
العام��ة والدكت��ورة علي��اء محمد 
راض��ي اختصاصية ط��ب األطفال 
وبحض��ور متدرب��ني م��ن امل��الكات 

الطبية والتمريضية.

أهمية اإلملام
 باإلسعافات األولية

وقال اجلراح االستشاري جواد رمضان 
اخلرساني عن حاالت الطوارئ بأنها 
تعد أحداثاً غي��ر متوقعة، تأتي من 
دون س��ابق إنذار، وهناك الكثير من 
األس��ر يتع��رض أطفاله��م حلاالت 
حرجة وبس��يطة، تتطل��ب منهم 
ض��رورة اإلملام بقواعد اإلس��عافات 
األولي��ة، الت��ي تعد بالنس��بة لهم 
ط��وق جن��اة ، جتنبه��م العدي��د من 
اخملاطر داخل املنزل أو خارجه بالرغم 
م��ن أن اإلس��عافات األولي��ة عالج 
مؤق��ت ألي أزمة أو حالة إال أنها قد 
تنقذ حياة اإلنسان، ويوصي األطباء 

مبادئه��ا،  إل��ى  التع��رف  بض��رورة 
ووس��ائلها وكيفي��ة التعام��ل مع 

املصاب.

حتصني صحة األطفال 
واشار اخلرس��اني الى ان هذه الدورة 
تع��د خط��وة للتوعية ته��دف إلى 
احملدق��ة  اخملاط��ر  نس��ب  تقلي��ص 
باألطف��ال وتأكي��داً عل��ى ض��رورة 
حتص��ني صح��ة األطف��ال واحلفاظ 

الطبية  بالط��رق  على س��المتهم 
املناس��بة من خالل تدريب مالكاتنا 
الطبية والتمريضية على االس��س 
الصحيحة في التعامل مع إصابات 

االطفال. 
من جان��ب آخر اوضح��ت الدكتورة 
جعف��ر  الوه��اب  عب��د  رح��اب 
ان  األطف��ال  ط��ب  اختصاصي��ة 
اإلس��عافات األولية يحتاجها الفرد 
في شتى املواقف التي متر عليه في 

حياته اليومية ، وليس داخل األسرة 
فقط أو خ��الل التعامل مع األبناء ، 
فقد يتعرض حل��ادث مروري، يتطلب 
س��رعة التدخ��ل أو إج��راء بع��ض 
اإلس��عافات األولية ، وبالتالي يقف 
حائراً ال يعرف ماذا يفعل حتى يصل 
اخملتص��ون، وذلك أفض��ل من تطوع 
املساعدة  بدافع  وتدخلهم  البعض 
م��ن دون دراي��ة منه��م ، وبالتال��ي 

تتفاقم اإلصابة أو تتدهور احلالة

األطفال ال يستطيعون قراءة 
عالمات التحذير.

إن  جعف��ر  الدكت��ورة  واش��ارت 
ق��راءة  يس��تطيعون  ال  األطف��ال 
عالم��ات التحذير إذ م��ا يزالون في 
طور اكتش��اف العالم من حولهم 
، فه��م يش��كلون الفئ��ة العمرية 
األكث��ر عرضة خلطر وق��وع احلوادث، 
وال شك في أن أحد أهم اخملاوف لدى 
األه��ل تتجل��ى في خط��ورة بعض 

االس��تعماالت اليومي��ة على حياة 
التي  البالستيك  األطفال كأكياس 
ق��د ال تؤذي البالغ��ني فيما ميكن أن 
تك��ون قاتلة لألطف��ال إذ تؤدي إلى 

االختناق، والتسمم أو الصدمة . 
نظرية  الدورة محاضرات  وتضمنت 
وتدريبات عملية في هذا اجملال ، كما 
مت توزيع شهادات مشاركة من املركز 
التدريبي إلنق��اذ احلياة لألطفال في 

مستشفى البصرة العام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة عن 
مواصلة تنفي��ذ اعمالها في بناية 
املركز الصحي ضمن مقطع )A( في 
مشروع مدينة بسماية السكنية .

وذكر املركز االعالمي للوزارة ان دائرة 
املبان��ي العام��ة احدى تش��كيالت 
ال��وزارة تواص��ل تنفي��ذ اعماله��ا 
حي��ث  املش��روع  ف��ي  االش��رافية 
وصل��ت ال��ى مراح��ل متقدمة في 
بناية املرك��ز الصحي ضمن مقطع 

)A( من خالل اش��راف ومتابعة دائرة 
املهن��دس املقي��م لضم��ان ج��ودة 
وس��رعة التنفي��ذ وذل��ك الهمي��ة 
املركز الصحي في س��د احتياجات 
االساس��ية  الصحي��ة  املواطن��ني 
والت��ي ازدادت مع تزايد عدد س��كان 

املدينة.
ب��أن  االعالم��ي  املرك��ز  واض��اف 
مدينة بس��ماية تتك��ون من ثماني 
وان    )  A,B,C,D,E,F,G,H( م��دن 
اضافة حضارية  املشروع س��يكون 
طبي��ة  خدم��ات  وس��يقدم  ممي��زة 

عديدة لس��كان املدين��ة ، مبينا ان 
املرك��ز الصح��ي يعد م��ن البنايات 
املتخصصة وينفذ على وفق احدث 
العاملية حي��ث تتكون  املواصف��ات 
البناي��ة م��ن طابق��ني ارض��ي واول 

مبساحة بناء تصل الى 2000م2 .

يذكر ان مش��روع مدينة بس��ماية 
الس��كنية ال��ذي يع��د م��ن اه��م 
املش��اريع االس��كانية ف��ي العراق 
واملنطق��ة والذي يحت��وي على  12 
مرك��زاً صحيا رئيس��ا موزعة داخل 

املدن الثماني املكونة للمشروع.

تنفيذ أعمال المركز الصحي في مشروع بسماية 

مستشفى البصرة ينّظم دورًة متقدمًة في عمليات إنقاذ حياة أألطفال

يتعرض أطفال الكثير 
من األسر لحاالت حرجة 
وبسيطة، تتطلب منهم 
ضرورة اإللمام بقواعد 
اإلسعافات األولية، التي 
تعد بالنسبة لهم طوق 
نجاة وتجنبهم العديد 
من المخاطر داخل 
المنزل أو خارجه

تأهيل المؤسسات الصحية توزيع الشهادات التقديرية بني املشاركني في دورة إنقاذ حياة األطفال
في صالح الدين بالكامل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الدكتور عمر صباح ش��فيق املدير العام لدائرة 
صحة صالح الدين ان املالكات الهندسية في الدائرة 
اس��تطاعت من حتقيق نسبة اجناز بلغت %100 في 
تنفيذ مش��اريع االعم��ال التأهيلية للمؤسس��ات 
الصحي��ة التي طالها التخري��ب والدمار في جميع 
مناطق واقضي��ة احملافظة على وف��ق تخصيصات 

املادة )33( واخلاصة بدعم املناطق احملررة.
كما بحث املدير العام مع املالكات الهندس��ية في 
الدائرة االجراءات واخلطط والبرامج اخلاصة بأعمال 
البن��اء والتأهيل الت��ي مت تنفيذها في املؤسس��ات 
الصحي��ة املتضررة بس��بب العملي��ات االرهابية ، 
موضح��ا ان دائرة صحة صالح الدي��ن انهت جميع 
اعم��ال البن��اء واالعم��ار وجتهي��ز تلك املؤسس��ات 
واملش��اريع املش��مولة به��ذه امل��ادة باملس��تلزمات 

واألجهزة الطبية املهمة والضرورية .
ولفت املدير العام الى ان هناك مشاريع اخرى سيتم 
تنفيذها مس��تقبال ف��ي قضاء بيجي والش��رقاط 
وبقي��ة اقضي��ة احملافظة م��ن اجل اع��ادة اخلدمات 
الت��ي كان��ت تقدمها هذه املؤسس��ات للمواطنني 
قب��ل احتالل عصابات داعش االرهابية لها ومبا يلبي 

طموح املواطنني.

جوالت تفقدية لالطالع 
على إنتاج الطحين في 

مطحنتي األنبار والتاجي 
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العام��ة لتصنيع احلب��وب في وزارة 
التج��ارة عن قيامها بج��والت تفقدية الى مطحنتي 
االنبار والتاجي احلكومي��ة لالطالع على عملية انتاج 

وجتهيز مادة الطحني اضافة الى تقييم االداء .
واوضح مدير عام الشركة املهندس طه ياسني عباس 
خالل زيارته التفقدية ملطحنة التاجي احلكومية انه مت 
خالل الزيارة االطالع على اعمال صيانة امليزان اجلسري 
والي��ة العمل ومراح��ل االنتاج اليوم��ي ملادة الطحني 
اضاف��ة ال��ى االس��تماع ال��ى امل��الكات العاملة في 
املطحنة ومناقش��ة اهم املعوقات واحللول املناس��بة 
كم��ا مت التوجي��ه بض��رورة االرتقاء بعم��ل املطحنة 
وسبل احملافظة على معداتها وادامة اعمال الصيانة 

الدورية لها بعد االنتهاء من كل دورة انتاجية.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان جلن��ة م��ن ش��عبة الرقابة 
الداخلية في الشركة زارت مطحنة االنبار احلكومية 
واطلع��ت على مواقف التجهي��ز لوكالء الطحني في 
احملافظة واستعداد الفرع لالشراف على عملية انتاج 
كامل حصة احملافظة من الطحني بواسطة مطاحن 

محافظة االنبار .
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دمشق - وكاالت:
توغل��ت الق��وات الس��ورية، في آخر جي��ب مازال 
مس��لحو املعارضة يسيطرون عليه قرب منطقة 

حدودية استراتيجية مع إسرائيل ولبنان.
وق��ال نش��طاء ف��ي املعارض��ة إن ق��وات اجلي��ش 
والفصائ��ل املوالي��ة له��ا تقدمت ش��رق وجنوب 
بل��دة بيت ج��ن التي يس��يطر عليها مس��لحون 
من املعارضة، ويس��اند تقدم القوات غارات جوية 
مكثف��ة وقصف مدفعي عني��ف منذ بدء اجليش 
لهجوم رئيس��ي قبل أكثر من شهرين للسيطرة 

على املنطقة.
وقال اجليش الس��وري إنه طوق بلدة مغر املير عند 
سفوح جبل الشيخ مع تقدم قوات اجليش صوب 

بيت جن وسط اشتباكات عنيفة.
ويعد ه��ذا اجلي��ب آخر املعاق��ل املتبقي��ة لقوات 
املعارض��ة ف��ي املنطق��ة الواقع��ة جن��وب غربي 
دمش��ق، وتعرف باس��م الغوط��ة الغربي��ة، وقد 
س��يطرت عليها الق��وات احلكومية العام املاضي 
بع��د قص��ف عنيف اس��تمر عدة أش��هر ملناطق 
مدنية وحصار تواصل على مدى س��نوات مما أجبر 

قوات املعارضة على االستسالم.
ونقلت وكالة رويترز لألنباء عن مصدر استخبارات 
غربي تأكيده مشاركة فصائل موالية للحكومة 
لقوات اجلي��ش، من بينها جماعة حزب اهلل، وأنها 

أدت دورا رئيسيا في املعارك املتواصلة.
وقال صهيب الرحيل، املس��ؤول في ألوية الفرقان، 
وه��ي إحدى فصائ��ل اجليش احلر الت��ي تعمل في 

املنطقة.

بكين - رويترز
دعت الص��ني امس االثنني جميع ال��دول لبذل جهود 
بن��اءة لتخفي��ف ح��دة التوتر بع��د أن قال��ت كوريا 
الش��مالية إن أح��دث عقوبات فرضته��ا عليها األمم 
املتح��دة هي عم��ل من أعمال احل��رب وتصل إلى حد 

احلصار االقتصادي الكامل للبالد.
كان مجل��س األمن الدول��ي وافق باإلجم��اع اجلمعة 
املاض��ي عل��ى ف��رض عقوب��ات جدي��دة عل��ى كوريا 
الش��مالية ردا على أحدث جتربة أجرتها على صاروخ 
باليستي عابر للقارات في مسعى للحد من حصولها 
على املنتجات البترولية والنفط اخلام ومكاسبها من 

حتويالت مواطنيها العاملني باخلارج.
ويضع الق��رار الذي صاغته الواليات املتحدة س��قفا 
أيضا لواردات النفط اخلام لكوريا الشمالية عند أربعة 
ماليني برميل س��نويا ويلزم اجمللس بفرض تخفيضات 
إضافية في حال أجرت بيونغ يانغ جتارب نووية أخرى أو 

أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وقالت هوا تش��ونينغ املتحدثة باس��م وزارة اخلارجية 
الصينية إن القرار يش��دد بش��كل مالئ��م العقوبات 
لكن��ه ال يه��دف للتأثير عل��ى حياة املواط��ن العادي 
أو التعام��الت االقتصادي��ة العادي��ة أو املس��اعدات 

اإلنسانية.

برلين - وكاالت:
اقتح��م رج��ل مدخ��ل مق��ر احل��زب الدميقراطي 
االش��تراكي األملاني في برلني بسيارته امس االول 
االحد مما تس��بب في إصابته بج��روح طفيفة في 

حادثة قالت الشرطة إنها محاولة انتحار.
وذك��رت الش��رطة أن الس��يارة، الت��ي اصطدمت 
باجملموع��ة األولى من األبواب الزجاجية على منزل 
فيل��ي برانت الذي حت��ول إلى مقر للح��زب، كانت 
ملغوم��ة بأس��طوانات البنزي��ن وعب��وات الغ��از. 
وأخمد نظام اإلطفاء باملبنى حريقا نش��ب نتيجة 

االصطدام.
ولم تكش��ف السلطات هوية الس��ائق واكتفت 
بالق��ول إنه يبلغ من العم��ر 58 عاما. ولم يتضح 
ملاذا اختار الرجل مقر احلزب الدميقراطي االشتراكي 
ال��ذي من املقرر أن يبدأ مفاوضات لالس��تمرار في 
احلكم أربع سنوات أخرى داخل االئتالف احلاكم مع 

احملافظني بزعامة املستشارة أجنيال ميركل.
ونق��ل الرجل إلى مستش��فى للع��الج من جروح 
س��طحية. ولم يصب غيره بأذى. وحتقق الشرطة 

وأجهزة األمن في األمر.

القّوات السورية تتوغل 
في آخر جيب للمعارضة 
قرب الحدود مع إسرائيل

الصين تدعو إلى 
تخفيف التوترات في 
شبه الجزيرة الكورية

رجل يقتحم مقر حزب 
ألماني بسيارته والشرطة 

تقول إنها محاولة انتحار

متابعة - الصباح الجديد:

تستهدف طائرات سرية بدون طيار 
وطائ��رات مراقب��ة ما يق��در بثالثة 
اآلف م��ن مقاتل��ي تنظيم »داعش« 
املتط��رف، هم املتبقني بع��د انهيار 
التنظي��م ويختبئ��ون في س��ورية 
على طول مس��افة قصيرة من نهر 
الف��رات والصح��ارى احمليطة، حيث 
تدخل احلملة العسكرية األميركية 

ضد »داعش« مرحلتها النهائية.
وترك��ز الطائرات على مس��احة 15 
مي��اًل مربًع��ا ، بالق��رب م��ن احلدود 
تزدحم الس��ماء  العراقي��ة، وهناك 
والس��ورية  الروس��ية  بالطائ��رات 
واإليراني��ة وه��ي ق��وات منافس��ة 
للواليات املتحدة، حتاول التخلص من 

آخر مقاتلي »داعش« في سورية.
وم��ن جانبه، ق��ال اجلن��رال جيفري 
هاريغ��ان، القائ��د اجل��وي للطائرات 
األميركي��ة ف��ي الدوحة واملس��ؤول 
عن ه��ذه العملية »إن ذلك يزيد من 
تعقيد املش��كلة، حيث زيادة نسبة 

التصادم في اجملال اجلوي«.
وحتاول طائرات التجسس األميركية 
املتبقني  تعق��ب مقاتلي »داع��ش« 
والق��ادة الكب��ار، والتصن��ت عل��ى 
الطائ��رات  وتوجي��ه  محادثته��م، 
ملهاجمتهم، ونش��ر الق��وات البرية 

لقتلهم أو اعتقالهم.
وحقق��ت احلمل��ة األميركي��ة التي 
اس��تمرت ثالث��ة أع��وام إل��ى ح��د 
كبير هدفها املتمثل في اس��تعادة 
األراضي في س��ورية والعراق، حيث 
يب��دو أن »داع��ش« انه��ارت ، وم��ع 
ذلك يحذر كبار القادة العس��كريني 
واملتخصصني في مكافحة التطرف 
م��ن أن املنطق��ة ال تزال ق��وة مرنة 
على نحو خطير في العراق وسورية، 
وحرك��ة عاملي��ة قوي��ة م��ن خ��الل 
دعوته��ا للحصول على األس��لحة 
من متابعيها على وسائل التواصل 

االجتماعي.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، أك��د اجلن��رال 
جوزيف فوتيل، قائد القيادة املركزية 
للواليات املتحدة والتي تشرف على 

العمليات في الش��رق األوسط حني 
تفقد »داعش« التضاريس الفعلية 
للخالف��ة، س��تتبع تكتيكات حرب 
العصابات، حيث متت هزمية »داعش« 
بشكل كبير، ولكن هذا نوع مختلف 
من التنظيمات، لذلك نحن ال نعرف 
ما قد يحاولون إضافته، حيث كانوا 

متكيفني
وردًا عل��ى تصريحات س��ابقة لوزير 
الدفاع، جيم ماتيس، أش��ار اجلنرال 
فوتي��ل، إل��ى أن الق��وات األميركية 
ستبقى في شرق سورية ، إلى جانب 
حلفائها األكراد والعرب الس��وريني، 
طاملا دعت احلاجة إلى هزمية تنظيم 
»داعش« ، وأضاف اجلنرال فوتيل »ما 
ال نري��د القيام به هو ت��رك فوضى، 
فسيكون الوضع أسوأ مما وجدناه«.

وهنا في قاعدة العديد، حيث نحو 10 
اآلالف جن��دي من القوات األميركية 
وغيرها من القوات املتحالفة معها 

، يش��ن القادة احل��روب اجلوية ليس 
فق��ط على العراق وس��ورية ، ولكن 
على أفغانستان التي من املتوقع أن 
تزداد بشكل حاد في األشهر املقبلة 
في ظل استراتيجية الرئيس دونالد 
ترام��ب، األكث��ر عدوانية م��ن أجل 
مكافح��ة حركة طالب��ان وتنظيم 
املتطرف��ة  واجلماع��ات  »داع��ش« 

األخرى هناك.
وترك��ز حتى اآلن معظ��م الطائرات 
املقاتل��ة البالغ عدده��ا 300 طائرة 
حتت قي��ادة اجلن��رال هاريغيان على 
»داع��ش« ، وق��ال اجلن��رال هاريغيان 
»العمل األول ما زال يهدف إلى إحلاق 
الهزمية العس��كرية بداعش ، علينا 

التأكد من أننا نركز على ذلك«.
س��يطر تنظيم »داعش« ف��ي ذروة 
قوته��ا قب��ل ثالث��ة أع��وام ، عل��ى 
مس��احة م��ن األراضي في س��ورية 
والع��راق كبي��رة تش��ابه مس��احة 

والية كنتاك��ي، واآلن تضاءلت هذه 
املس��احة إل��ى نصف حج��م والية 

مانهاتن، وتتقلص بسرعة.
املتح��دة  الوالي��ات  وتس��تخدم 
أسطول جوي من الطائرات املقاتلة 
في األردن وتركي��ا والعديد من دول 
اخللي��ج العرب��ي؛ ملالحق��ة عناصر 
التنظيم، وقد وصلت حديًثا حاملة 
إلى  روزفل��ت«  »تي��ودور  الطائ��رات 

اخلليج العربي.
وتس��اعد الطائرات احلربية األكراد 
والس��وريني في تعق��ب »داعش« ، 
والذين اختفى بعضهم على طول 
نه��ر الف��رات والبع��ض اآلخ��ر في 

الصحاري الغربية.
وضاعفت الواليات املتحدة مكافأة 
من يدل مبعلوم��ات تقودها إلى أبو 
بكر البغدادي، زعيم التنظيم، إلى 
25 أل��ف دوالر، فقد لفت اخملططون 
اجلوي��ون إل��ى أن الوالي��ات املتحدة 

اس��قطت 500 رطل م��ن القنابل 
والتي تنفجر بعد ثواني، لتخفيف 

اإلصابات في صفوف املدنيني.
في ذروة احلملة اجلوية في الرقة، في 
س��ورية، خالل الصيف، أس��قطت 
األميركي��ة  احلربي��ة  الطائ��رات 
واحلليفة ما يقرب م��ن 200 قنبلة 
وصاروخ يومًيا على أهداف »داعش« 
، أما اآلن فإن الطائرات احلربية تالحق 

املقاتلني بشكل أكثر انتقائية.
ويؤكد اجلن��راالت أن هدفهم، عدم 
السماح ملقاتلي »داعش« بالهروب 
،اذ يجب إبادتهم ، وتصيب القنابل 
اله��دف ف��ي بعض األحي��ان ، فقد 
متكن��ت الق��وات األميركي��ة م��ن 
اس��تهداف أبو فيصل ، زعيم كبير 
ف��ي »داع��ش« ، ونائبه أب��و قدامة 
العراقي، ولقي��ا مقتلهما في غارة 
جوية في منطق��ة نهر الفرات في 

األول من ديسمبر/كانون األول

وقال العقيد ري��ان ديلون، املتحدث 
باس��م اجليش األميركي في العراق 
»يهرب بعض املقاتل��ني عبر احلدود 
إلى تركي��ا، أو يختبئون في صفوف 

اجليش احلر، أو الصحراء«.
وتاب��ع نيكوالس راسموس��ن الذي 
م��ن منصب��ه كرئي��س  اس��تقال 
التطرف  الوطني ملكافحة  للمركز 
، م��ع تقل��ص اخلالف��ة، ف��إن هؤالء 
املقاتل��ني املتبق��ني س��وف يهربون 
إلى الريف احمليط واملعاقل السنية 
، وحذر من أن »داعش« ال يزال لديها 
القدرة على شن هجمات في أنحاء 
العال��م، ومث��ال ذل��ك الهجم��ات 
مانهاتن،  ف��ي  األخي��رة  املتطرف��ة 
ومع خس��ارة »داعش« ف��ي العراق 
وس��ورية، ف��إن فروعها ف��ي ليبيا 
وغرب أفريقيا والفلبني وس��يناء، ال 
تزال تهدد باستمرار اجتذاب بعض 

املقاتلني اجلدد.

أكدت أنها لن تترك المنطقة في حالة فوضى

القّوات األميركية تستهدف بقايا مقاتلي »داعش« في سورية والعراق

تركز حتى اآلن 
معظم الطائرات 

المقاتلة البالغ 
عددها 300 

طائرة تحت قيادة 
الجنرال هاريغيان 

على »داعش«

القّوات األميركية تستهدف داعش في سوريا
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تونس - وكاالت:
أصدرت السلطات التونسية قرارا 
مبنع هبوط طائرات شركة "طيران 
اإلم��ارات" ف��ي جمي��ع املط��ارات 
الش��ركة  وأعلن��ت  التونس��ية، 
تعليق رحالتها إلى تونس على إثر 

ذلك.
وكتبت وزارة النقل التونسية على 
موقعها على صفحة "فيسبوك": 
"قررت وزارة النق��ل تعليق رحالت 
ش��ركة طيران اإلم��ارات من وإلى 
تون��س إلى ح��ني متّكن الش��ركة 
من إيجاد احلل املناس��ب لتشغيل 
رحالتها طبقا للقوانني واملعاهدات 

الدولية".
الس��لطات  ق��رار  عل��ى  وبن��اء 
التونس��ية قررت ش��ركة "طيران 
اإلمارات" تعليق رحالتها من وإلى 
تون��س ابتداء م��ن ام��س  االثنني 

ال�25 ديسمبر.

وكان��ت إدارة مطار قرطاج الدولي 
أعلن��ت اجلمعة املاضي��ة، تلقيها 
"طي��ران  ش��ركة  م��ن  إش��عارا 
اإلم��ارات" مبن��ع التونس��يات من 
اجت��اه  ف��ي  طائراته��ا  اس��تقالل 
اإلمارات، باستثناء احلاصالت على 
إقام��ة ف��ي اإلم��ارات أو صاحبات 
جوازات الس��فر الدبلوماسية دون 
حتديد س��ن معينة أو تاريخ انتهاء 
هذه اإلجراءات، وهذا يشمل أيضا 

رحالت العبور.
وعل��ى إث��ر ذل��ك اس��تدعت وزارة 
اخلارجية التونس��ية س��فير دولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة ف��ي 
تونس إلى مقر الوزارة، لالستفسار 
بخص��وص  توضيح��ات  وطلب��ت 
اإلجراء املتعلق مبنع التونسيات من 

السفر عبر الشركة اإلماراتية.
س��فر  حظ��ر  مس��ألة  وأث��ارت 
رح��الت  التونس��يات عل��ى م��ن 

"طي��ران اإلم��ارات" باجت��اه دب��ي، 
موجة غضب واس��تياء كبيرة في 
تونس، رغم التراجع عن القرار في 

وقت الحق.
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية اإلمارات��ي أنور قرقاش، إن 
القرار اتخذ ألس��باب أمنية، وكتب 
قرق��اش ف��ي تغري��دة عل��ى موقع 
"تويت��ر": "تواصلنا م��ع اإلخوة في 
تونس حول معلومة أمنية فرضت 
إج��راءات مح��ددة وظرفي��ة وِف��ي 
اإلمارات حي��ث نفخر بتجربتنا في 
متك��ني املرأة نقدر املرأة التونس��ية 
ونحترمها ونثم��ن جتربتها الرائدة، 
ونعتبرها ِصَمام األم��ان، ولنتفادى 
معا محاوالت التأويل واملغالطة ".

ودع��ت منظم��ات اجملتم��ع املدني 
ونش��طاء ف��ي تونس إل��ى تنظيم 
وقفة احتجاجية غدا االثنني أمام 

مقر السفارة اإلمارات في تونس.

دافاو - وكاالت:
خلف��ت العاصف��ة املداري��ة متبني 
التي اكتس��حت جن��وب الفلبني 
واس��تمرت م��ن اجلمع��ة املاضية  
الى ام��س االول األح��د 240 قتيال 
وانهيارات  بفيضان��ات  وتس��ببت 
أرضي��ة، وف��ق حصيل��ة جدي��دة 
أعلنت امس االثن��ني في حني وقع 
حادث اصطدام مروع شمال مانيال 

بعد حريق ضخم في دافاو.
وقتل عشرون ش��خصا من عائلة 
واحدة بينهم س��تة اطفال امس 
االثن��ني اثر اصط��دام بني حافلتني 
في أغو على بعد 200 كلم شمال 
مانيال في اثن��اء توجههم حلضور 
ق��داس امليالد في كنيس��ة ماناوغ 

األثرية، وفق الشرطة.
وبع��د حري��ق املركز التج��اري في 
دافاو جنوب الب��الد والذي اوقع 37 
قتي��ال على االقل، اعلن وزير العدل 

فيتاليانو اغي��ري امس االثنني عن 
فت��ح حتقيق من اجل »محاس��بة 

املسؤولني« عن هذه املأساة.
اكتس��حت العاصفة متبني جزيرة 
مينداناو اجلنوبية التي تكون عادة 
مبنأى ع��ن نحو عش��رين عاصفة 
مداري��ة جتتاح ارخبي��ل الفيليبني 

كل سنة.
ام��س  االغاث��ة  مس��ؤولو  وأك��د 
االثن��ني ان احلصيل��ة ارتفعت الى 
240 قتيال. وسجل معظم القتلى 
ف��ي ميندان��او وفي ش��به جزيرة 
زامبوانغ��ا في الغ��رب ومحافظة 

الناو دل سود في الوسط.
وال تزال فرق االنقاذ تبحث عن 107 
مفقودين في ميندان��او التي تعد 

عشرين مليون نسمة.
وتسببت العاصفة في تشريد 52 
الف ش��خص امضوا عي��د امليالد 
في مراك��ز ايواء بعد أن فقدوا كل 

شيء.
وانقشعت العاصفة عن االرخبيل 
امس االول االحد مبتعدة نحو بحر 
الص��ني اجلنوب��ي في ح��ني تتوقع 
االرص��اد وصولها امس االثنني الى 

فيتنام.
تع��د العواصف املداري��ة نادرة في 
ميندان��او ولكنها تخل��ف أضرارا 
مدم��رة. ففي نهاي��ة 2012 خلف 
فيه��ا اعص��ار بوف��ا 1900 قتي��ل 
ومفق��ود، وفي 2011 خلف اعصار 

واهي 1080 قتيال.
وف��ي 2013 ض��رب اعص��ار هايان 
الكاسح وسط األرخبيل تصحبه 
رياح جت��اوزت س��رعتها 315 كلم 
في الساعة، فأدى الى تشكل مد 
بحري شبيه بالتسونامي دمر كل 
ما صادفه وخل��ف أكثر من 7500 
قتيل ومفقود ودمر أكثر من اربعة 

ماليني منزل.

السلطات التونسية تحظر 
رحالت »طيران اإلمارات«

فيما تبحث فرق اإلنقاذ عن 107 من المفقودين

240 قتيال جّراء عاصفة اجتاحت الفلبين 

واشنطن - وكاالت:
هاج��م دونال��د ترامب "اس��تطالعات 
الرأي" التي أظهرت أنه يدخل موس��م 
العط��الت مع "أدنى مع��دل موافقة" 
في تاريخ الرئاسة احلديث، وكتب على 
"تويتر" ه��ذه االس��تطالعات كاذبة و 
مزيف��ة وال مت��ت للحقيق��ة بش��يء"، 
وأض��اف "أنه��ا اس��تطالعات وهمية 
متاماً، على الرغم من التقارير السلبية، 
فنح��ن عل��ى ما ي��رام وال أحد س��وف 

يضربنا، و سأجعل أمريكا عظيمة مرة 
أخرى". ويقترب ترام��ب من نهاية عام 
2017، وس��ط موجة من استطالعات 
ال��رأي التي تظه��ر أن درج��ة املوافقة 
عل��ى وجودة "منخفض��ة"، وقد أظهر 
استطالع للرأي أجرته شبكة "سي إن 
إن" االس��بوع املاضي أنه انخفض الى 
35 ف��ي املائ��ة فقط، من أص��ل 45 في 
املائ��ة، والتي متتع بها في آذار بعد فترة 

وجيزة من توليه منصبه.

ووجد اس��تطالع غير حزب��ي صادر عن 
ش��بكة "ان بى س��ى " و"ول س��تريت 
جورنال" ان نس��بة املوافقة على وجود 
الرئيس بلغت 40 فى املائة، وقال "بيتر 
ه��ارت"  أن اس��تطالعه األخي��ر لعام 
2017 وج��د أن "ترام��ب" "فقد الدعم 
واالحترام ألغلبية األمريكيني في سنته 
األولى كرئي��س". وفي الوقت نفس��ه 
اظهر اس��تطالع على موق��ع البيانات 
السياس��ية "فيفثيرتييت"  ان نسبة 

تأي��دة وصلت ل� 37.1 ف��ي املائة . وقال 
إن مثل تلك االستطالعات املنخفضة 
كانت للرئي��س "هاري ترومان" في عام 
1945. وم��ع ذل��ك قد يك��ون "ترامب" 
له ش��عبية عل��ي أرض الواق��ع ، وقال 
ان ل��ه احلق في ادعائ��ه اذ لدية مؤيدين 
يتس��مون بالوالء الشديد .وفي أكتوبر 
وج��د اس��تطالع للرأي أجرته ش��بكة 
"فوك��س ني��وز" أن 83 ف��ي املائ��ة من 
الناخبني اجلمهوري��ني مازالوا يوافقون 

على "ترامب" مقابل 7 في املائة فقط 
من الدميقراطيني . في حني ظل تأييده 
الكام��ل ب��ني احملافظ��ني ثابت��اً، ووجد 
االس��تطالع أنه عندما ترشح سابقاً, 
كان الس��بب في حسم ترشحة دائرتا 
"املسيحيني اإلجنيليني البيض والرجال 

البيض دون درجة جامعية" .
من املرجح أن تس��اعد ق��درة "ترامب" 
عل��ى الضغ��ط من خ��الل "مش��روع 
قان��ون إص��الح الضرائب" ف��ي دعمه 

ب��ني اجلمهوري��ني التقليدي��ني وخاصة 
احملافظ��ني املاليني الذي��ن يعتقدون أنه 
يجب عل��ى احلكومة خف��ض إنفاقها 
على برامج الرعاي��ة االجتماعية مثل 
وتأيي��ده  ميس��يكيد".  و  "ميديك��ار 
للمحافظ  الديني "روي مور" في والية 
أالباما، على الرغم من ان املرشح يواجه 
ادعاءات واس��عة النطاق مثل االعتداء 
اجلنسي على الفتيات والشابات مع ان 

تلك االدعاءات قد نفاها

 ترامب ُيهاجم »استطالعات الرأي« ويعّدها كاذبة
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بغداد ـ احسان ناجي :

أثار العنف والنزاعات في املنطقة ارباكاً 
ملعظ��م بيوت املال العربي��ة، األمر الذي 
ه��دد اقتصاداته��ا ومس��ببا مزيدا من 
العجز في املوازن��ات العمومية ملعظم 
ال��دول ومثيراً لزيادة غير مس��بوقة في 
معدالت التضخم وتراجعاً في منو الناجت 

االجمالي لدول أُخرى.   
في الغض��ون، ألقى اتفاق أوبك بتمديد 
تخفي��ض انت��اج النف��ط حت��ى نهاية 
2018 على الدول العربية األكثر حضوراً 
في املنظم��ة بظالل��ه االيجابية، ففي 
حني تس��عى أوبك جاهدة لالنتهاء من 
إزالة وفرة في املعروض العاملي من اخلام 
وتفادي إنهيار آخر لألس��عار، متكنت من 
التوصل لالتفاق من حيث املبدأ مرجئة 

االتفاق النهائي الى آذار املقبل.
وم��ع تف��وق أث��ر التوقع��ات بالتمديد، 
م��ا زال��ت أس��عار النفط حتاف��ظ على 
معدل غير مس��بوق من حزي��ران العام 
دوالراً   65 ال��ى  وصل��ت  حت��ى   ،2014
كمعدل مرضي ألعضاء أوبك واملنتجني 

خارجها.

السعودية.. 
حرب الكبار وعجز غير مسبوق 

ش��هدت الس��عودية تغييرات شاملة، 
منذ صعود محمد بن س��لمان ملنصب 
ول��ي العهد في الع��ام احلالي وحتركاته 
في القضاء على الفساد بالقبض على 
200 من كبار األمراء ورجال األعمال في 
الدولة، ومن وجهة نظر الش��خصيات 
املهتمة باقتصاد اململكة فإنها تعد أن 

اخلطوة كانت مهمة وأساسية.
قب��ل ذلك، كانت اململكة أقرت امليزانية 
العام��ة للدول��ة، لع��ام 2017 بإنف��اق 
متوقع بلغ حجمه 236 مليار دوالر بزيادة 
%6 عن الع��ام املاضي، وتتضمن إيرادات 
متوقع��ة نح��و 184 ملي��ار دوالر، وعجز 
متوقع بنحو 53 مليار دوالر، من املتوقع 
ان يصل الدين العام للدولة إلى نحو 84 
ملي��ار دوالر، في ح��ني بلغت املصروفات 
الفعلية ف��ي عام 2016 نحو 219 مليار 
دوالر، وبلغ��ت اإلي��رادات الفعلي��ة نحو 
140 ملي��ار دوالر، وبلغ العج��ز الفعلي 
نح��و 79 مليار دوالر بأقل %9 من العجز 
املتوق��ع، وهو ما ش��كل %10 من الناجت 

احمللي اإلجمالي.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة املالية 
الس��عودية، وصول العج��ز في ميزانية 
اململكة خالل الش��هور التسعة األولى 

من العام اجلاري إلى 32.4 مليار دوالر.
وبلغت نفقات امليزانية خالل 2017 نحو 
890  مليار ري��ال )237.3 مليار دوالر( في 
مقابل إيرادات قيمته��ا 692 مليار ريال 
(184.5 ملي��ار دوالر(، بعجز تقدر قيمته 

ب� 198 مليار ريال )52.8 مليار دوالر(.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
للنمو من %2.1 إلى %1.7. كما كشفت 
لإلحص��اء  العام��ة  الهيئ��ة  بيان��ات 
انخفاض الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
%2.3 في الرب��ع الثاني من العام اجلاري، 

باملقارنة مع الربع األول.

االمارات..
خطة خمسية القتصاد قوي

حققت اإلمارات قفزة اقتصادية كبيرة 
خ��الل 2017، فض��الً ع��ن املش��روعات 
االس��تثمارية الضخمة املزمع تنفيذها 
ف��ي الب��الد، والتركي��ز عل��ى االبت��كار 

والتقنية ودعم املشاريع الناشئة.
ثاني أكبر اقتصاد عربي، تتمتع مبستوى 

ائتمان��ي عال��ي، كما أصبح��ت موطناً 
الثنتني من شركات الطيران الرائدة في 
العالم االحتاد للطيران وطيران اإلمارات.. 
فض��الً عن أهم وأبرز ش��ركات التطوير 
العق��اري والبتروكيماويات والش��ركات 
املتخصصة بالطاقة املتجددة، وغيرها 
م��ن الش��ركات الت��ي تس��هم بصورة 
إيجابي��ة ف��ي جمي��ع القطاع��ات من 

الفضاء إلى التمويل العاملي.
ح��رك االقتص��اد اإلماراتي، ف��ي 2017، 
15 قطاعاً رئيس��اً متث��ل قرابة %70 من 
الن��اجت الوطني للدول��ة، أهمها التجارة 
اخلارجية والس��ياحة والعقار واخلدمات 
املالي��ة، إضافة إلى االتص��االت والنقل 

والتشييد والعقار.
ف��ي مت��وز املاضي، أك��د صن��دوق النقد 
الدولي أن انتعاش أسعار النفط وتزايد 
أنش��طة القطاعني اخل��اص والعام أدّيا 
إلى زيادة منو الن��اجت احمللي اإلجمالي بني 
4 و%5 سنوياً مقارنًة مع منو بنحو 3.1% 

خالل 2016.
ومن��ا االقتصاد غي��ر النفط��ي لإلمارات 
بنس��بة 4 % ف��ي 2017، مدعوماً بعدة 
عوام��ل ف��ي كل من أبوظب��ي ودبي، ما 
جعل احلكومة تزيد اإلنفاق على البنية 
التحتي��ة االجتماعية العام املقبل، في 

سبيل تعزيز االستهالك واالستثمار.
وحافظت دبي على زخمها التوس��عي 
في ظل تس��ارع عملية البناء والتطوير 
مبع��رض  الصل��ة  ذات  املش��اريع  ف��ي 
إكس��بو االقتص��ادي 2020. فض��الً عن 
حت��ول التطوي��ر العقاري خ��الل الفترة 
الواقعة بني 2017-2019 نحو استثمار 
بدي��ل مثل التعليم، والرعاية الصحية، 

واملشاريع املتعلقة مبعرض إكسبو.
وواصلت أسعار العقارات السكنية في 
دبي استقرارها، مع زيادة أسعار املبيعات 
بنس��بة 0.7 % على أس��اس سنوي في 
تشرين الثاني 2016، وانخفاض األسعار 

اإليجارية بنسبة 5.1 %.
وبلغ منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
2.1 % في 2017. اضافة الى منو احلساب 

اجلاري 4.1 %.

قطر..
منو ينفذ من حصار 

حق��ق االقتصاد القطري أعلى معدالت 
النمو االقتصادي ف��ي منطقة اخلليج، 
بنمو نس��بته %2.5. بالرغم من احلصار 
الب��ري واجلوي والبح��ري املفروض عليه. 
لك��ن اخلس��ائر االقتصادي��ة الفادح��ة 
الت��ي طال��ت اإلم��ارة اخلليجي��ة برزت 
بع��د املقاطع��ة الس��عودية واإلمارات 
والبحرين ومصر للدوحة بتهمة دعمها 

لإلرهاب.
وبالرغ��م م��ن أن قطر من أغن��ى الدول 
مبوارد النفط والغاز ومتضي في عالقتها 
االيجابي��ة مع العال��م بتصديرها الغاز 
الطبيع��ي، إال أن العزل��ة الت��ي فرضت 
عليه��ا من قب��ل جيرانه��ا أدت لتراجع 

ملحوظ في اقتصادها. 
االحتياطي��ات  املرك��زي  البن��ك  وزاد 
والس��يولة، إل��ى 36.1 ملي��ار دوالر في 
ملي��ار   35.6 م��ن   2017 األول  تش��رين 
دوالر ف��ي أيلول، علما أنه��ا وصلت إلى 
نح��و 45.8 مليار دوالر في حزيران 2017. 
وهذا بالضبط م��ا أدى إلى تراجع الريال 
القط��ري ف��ي األس��واق اخلارجية ألدنى 
مس��توياته أم��ام ال��دوالر من��ذ العام 

.1988

مصر..
صعود االستثمار

وسط تدهور اجلنيه
تذبذب سعر صرف اجلنيه مقابل الدوالر 

خالل 2017، إذ اس��تهل العام عند نحو 
18 جنيها، قبل أن يس��تقر عند 17.76 

جنيها حاليا.
وتتوقع القاهرة أن يبلغ النمو االقتصادي 
هذا العام نحو5.25 %، الس��يما بعد أن 
ارتف��ع االحتياطي األجنب��ي في البنك 
املركزي املصري مبق��دار 20 مليون دوالر، 
إلى 36.723 مليار دوالر في نهاية تشرين 

الثاني املاضي.
كم��ا انخف��ض مع��دل التضخم على 
أس��اس س��نوي ليصل إل��ى %31.8 في 

تشرين الثاني 2017،
وشهدت مصر في سبيل حصولها على 
قرض بقيمة 12 مليار دوالر من صندوق 
النقد الدولي، وعملت سبيل في تالفي 
أزمات ما بعد الق��رض بنجاح، ومتكنت 
القاه��رة م��ن أن تس��تعيد االس��تقرار 
االقتص��ادي متخطي��ة حاج��ز العج��ز 
في س��يولة، إال أن اجله��ود التي يبذلها 
البنك املرك��زي لتخفيض التضخم قد 
أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة 
للش��ركات، مما أدى إل��ى تقليص حجم 

االستثمار.
والتقط االقتصاد املص��ري خالل 2017 
أنفاس��ه عقب ع��ام كان األكث��ر وقعا 
عل��ى االقتص��اد احملل��ي من��ذ 2016، إذ 
شهدت املؤش��رات تغيرات جذرية على 
مدار العام، تخللته��ا قرارات اقتصادية 
دولية  واتفاقي��ات  س��تراتيجية مهمة 

أكثر أهمية.
انتع��اش  بداي��ة   ٢٠١٧ ع��ام  وش��هد 
حتقيقه��ا  بع��د  املصري��ة  للس��ياحة 
العام��ني  خ��الل  متدني��ة  مؤش��رات 
الس��ابقني؛ إذ أعلن��ت مص��ر أن قطاع 
السياحة حقق خالل األشهر األولى من 
2017 نسبة أرباح تقدر بنحو %200، إذا 

ما قورنت بالعام املاضي.
ال��ى ذلك، انخفض حج��م واردات مصر 
من الس��لع املعمرة واالستهالكية من 
13.3 ملي��ار دوالر ليصل إل��ى 9.8 مليار 
مبش��روعات  القاه��رة  وش��رعت  دوالر. 
عمالق��ة داعمة لالقتص��اد مثل: املزارع 
الس��مكية، وبدء ضخ الغ��از من حقل 

ظه��ر، كم��ا أنهت ب��الده أول��ى مراحل 
العاصم��ة اإلدارية اجلدي��دة، إلى جانب 
توقيع عقود محط��ة الضبعة النووية 
التي س��تضع مصر عل��ى طريق القوة 

النظيفة.
كم��ا ارتفع إجمالي ص��ادرات مصر من 
البترول ومش��تقاته إلى 17 مليار دوالر 
ف��ي مقابل 14.4 ملي��ار دوالر خالل املدة 
ذاته��ا من عام 2016، فض��الً عن ارتفاع 
معدل النمو خالل الربع األخير من العام 
املال��ي 2017 إلى نح��و %4.8 وانخفاض 

معدالت البطالة إلى 11.9% .

تونس..
التضخم وارتفاع الضرائب

أق��ر البرملان التونس��ي ميزاني��ة العام 
املقبل ويبلغ حجمها 14.55 مليار دوالر 
وتتضمن مجموعة من اإلجراءات املالية 

خلفض العجز.
وتتوق��ع امليزانية عج��زا %4.9 من الناجت 
احملل��ي اإلجمالي في عام 2018 من نحو 
%6 متوقعة العام اجلاري، وتهدف تونس 
لرفع مع��دل منو الناجت احملل��ي لنحو 3% 

العام املقبل من %2.3 العام اجلاري.
وترف��ع ميزاني��ة 2018 الضرائ��ب على 
الكحولي��ة  واملش��روبات  الس��يارات 
واالتصاالت الهاتفية واالنترنت وأسعار 

الفنادق وغيرها.
كم��ا تش��مل امليزاني��ة رف��ع الرس��وم 
املنتج��ات  بع��ض  عل��ي  اجلمركي��ة 
املستوردة مثل مستحضرات التجميل 
وبعض املنتجات الزراعية خلفض العجز 
التجاري الذي اتسع بنسبة %23.5 على 
أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 
2017 إل��ى 13.210 مليار وهو مس��توى 

قياسي.
ف��ي الغضون، تخطت مؤش��رات النمو 
االقتصادي التونسي، نسبة ال� 2 % مع 
توقع��ات بأن تدرك حدود ال��� 2.3 باملائة 

أواخر العام اجلاري.
وبل��غ عج��ز املي��زان التج��اري 23 % من 
الن��اجت احمللي اإلجمالي )نح��و 5.9 مليار 
دوالر(، وذلك في األشهر ال�11 األولى من 
الع��ام اجلاري، في حني جتاوزت الديون 69 

% من الناجت احمللي اإلجمالي.
كما تراجع سعر صرف الدينار التونسي، 
إل��ى مس��تويات قياس��ية تع��د األدنى 
له منذ س��نوات، في ح��دود 2.51 دينار 
للدوالر الواحد، وذلك في األشهر ال� 10 

األولى من العام اجلاري.
وس��جلت نس��بة التضخم في تونس 
أعلى مس��توى لها منذ بداية الس��نة 
احلالي��ة، وق��درت مبا ال يقل ع��ن 6.3 في 
املائة، وهي النس��بة األعلى املس��جلة 

منذ سنة 2014. 
وق��ال املعه��د التونس��ي لإلحص��اء إن 
"مؤش��رات أس��عار الس��لع واألغذي��ة 
ف��ي   8.7 بنس��بة  زادت  واملش��روبات 
املائ��ة في تش��رين الثان��ي املاضي عما 
مت تس��جيله خالل الفترة نفس��ها من 

السنة املاضية.
وتوق��ع خب��راء تونس��يني ف��ي املالي��ة 
نس��بة  تصاع��د  تواص��ل  واالقتص��اد 
خ��الل  متتالي��ة  بصف��ة  التضخ��م 
2018 املقبل، إال أن ما س��جلته نس��بة 
التضخم دعت الس��لطات املالية ممثلة 
في وزارت��ي املالية التونس��ية والتجارة 
والبنك املرك��زي التونس��ي إلى ضرورة 
التدخل العاجل لتجاوز هذا اإلش��كال 
املؤث��ر على مس��توى املعيش��ة وعلى 

معظم األسعار عند االستهالك.
ومن بني اإلج��راءات التي اتخذها البنك 
املركزي التونس��ي زيادة س��عر الفائدة 
الرئيس من 4.75 في املائة إلى خمس��ة 
في املائة خالل ش��هر أي��ار املاضي، كما 

اتخ��ذ إجراء مماثالً يقضي بزيادة نس��بة 
الفائ��دة بنح��و 0.5 نقط��ة ف��ي املائة 
في نيس��ان املاضي، وذل��ك في محاولة 
للح��د من نس��بة التضخم والس��عي 
التضخ��م  ضغ��وط  م��ن  للتخفي��ف 
على االقتصاد التونس��ي وعلى املقدرة 
الش��رائية للتونس��يني، إال أن النتائ��ج 
كان��ت مح��دودة ولم تك��ن مؤثرة على 

الوضع االقتصادي التونسي.
وفي هذا الشأن، فإن مثل تلك اإلجراءات 
احلكومية املتخذة على غرار رفع نسبة 
الفائ��دة في األس��واق املالي��ة أو إجبار 
عل��ى  الكب��رى  التجاري��ة  الفض��اءات 
تخفيض بعض األسعار، ال ميكن أن حتد 
من ارتفاع نس��بة التضخ��م، وما على 
الس��لطات التونس��ية إال البح��ث عن 
األس��باب احلقيقية للنسب القياسية 

للتضخم.
هذا فضالً عن تعطل معظم محركات 
االقتصاد التونس��ي على غ��رار اإلنتاج 
وخلق الثروة زيادة نسق التصدير وجلب 
االستثمارات اخلارجية، والتي تقف وراء 
تده��ور املقدرة الش��رائية للتونس��يني 
والزيادة املسجلة على مستوى معظم 

أسعار املواد االستهالكية.
قدمه��ا  الت��ي  املعطي��ات  وحس��ب 
التونس��ي لإلحصاء )مؤسسة  املعهد 
حكومي��ة( فإن نس��بة التضخم قدرت 
خالل شهر تش��رين األول بنحو 5.8 في 
املائة، مقابل 5.5 في املائة خالل ش��هر 
أيلول املاضي، وذلك بعد استقرارها في 
مستوى 4.8 في املائة خالل شهري متوز 

وآب املاضيني.. وتشرين األول املاضي.
من هنا جند أن حجم الديون العمومية 
ف��ي تونس ارتف��ع مما أثر عل��ى عمليات 
س��داد الدي��ون، وقدرت نفق��ات خدمة 
الدين خالل الفت��رة املتراوحة بني 2008 
و2018 بنسبة 19 في املائة من ميزانية 
الدول��ة، وهو ما ميثل أكبر باب من أبواب 

النفقات العامة في تونس.
اخلارجي��ة  الدي��ون  خدم��ة  أن  وبرغ��م 
والداخلية س��جلت انخفاض��ا من 20 
في املائة س��نة 2008، إلى 17 في املائة 

س��نة 2011، فإنها عرف��ت تطورا الفتا 
خالل السنوات املاضية، ومن املنتظر أن 
تتجاوز حدود 21 في املائة خالل الس��نة 
احلالية، وستزيد على 22 في املائة خالل 
الس��نة املقبل��ة، عل��ى وف��ق تقديرات 

اخلبراء.

املغرب..
انتعاش السياحة لنمو مقبول

جت��اوز عدد الس��ياح الذي��ن زاروا املغرب 
للم��رة األول��ى 10 ملي��ون س��ائح في 
2017.. يرج��ع ذل��ك ال��ى تعزي��ز الربط 
اجل��وي، بعد س��نوات عديدة من ش��به 
جم��ود في هذا القطاع االساس��ي في 

االقتصاد املغربي.
على صعي��د آخر، ق��رر البن��ك املركزي 
الفائ��دة  مبع��دل  االحتف��اظ  املغرب��ي 
املرجع��ي م��ن دون تغيير في مس��توى 
2.25 في املائة، معتبرا أنه ال يزال مالئما 
بالنظر  النقدي��ة  أله��داف السياس��ة 
إلى مس��توى التضخ��م وآف��اق النمو 

االقتصادي. 
وانهى معدل التضخم الس��نة احلالية 
ف��ي مس��توى 0.7 ف��ي املائ��ة، مقارنة 
بنح��و 1.6 ف��ي املائة ف��ي 2016. وعلى 
املدى املتوس��ط، يتوقع أن يبقى معدل 
التضخم في مستويات معتدلة تصل 
إل��ى 1.5 ف��ي املائة ف��ي 2018 و1.6 في 

املائة في 2019.
وبخص��وص آف��اق النم��و االقتص��ادي، 
فإن االقتصاد املغربي س��ينهي السنة 
احلالية بنمو بنس��بة 4.1 في املائة، في 

مقابل 1.2 في املائة خالل 2016.

اجلزائر..
عجز مالي وضعف في القدرة 

الشرائية 
ينهي االقتصاد اجلزائري، بعد أيام، عاما 
كان األصعب على اقتصاده منذ مطلع 
األلفي��ة اجلديدة، إذ ش��هدت املدخرات 

الداخلية للبالد تراجعا كبيرا.
وال تب��دو توقعات الع��ام اجلديد أفضل 
مم��ا هي عليه ه��ذه الس��نة، إذ يتهدده 
الش��رائية  القدرة  وته��اوي  التضخ��م 
للجزائري��ني، في ظ��ل قرار الس��لطات 

طبع العملة احمللية لتمويل العجز.
وش��هد الع��ام 2017 ت��آكل مدخ��رات 
صن��دوق ضبط اإلي��رادات اجلزائري الذي 
كان ألكثر من 15 عاما صمام أمان لسد 

عجز املوازنة وميزان املدفوعات.
ويعان��ي اقتص��اد اجلزائ��ر م��ن تبعي��ة 
مفرطة للمحروقات )نفط وغاز(، إذ متثل 
أكث��ر من 94 باملائة م��ن مداخيل البالد 

من النقد األجنبي.
عدي��دة  لس��نوات  اجلزائ��ر  واعتم��دت 
س��عرا مرجعي��ا لبرميل النف��ط ب�37 
دوالرا خالل إع��داد قانون املوازنة العامة 
للبالد، في حني س��عر البي��ع كان يفوق 
املس��توى بكثير، والفارق يتجه مباشرة 

للصندوق.

سوريا..
خسائر حرب وانتحار الليرة

خسائر االقتصاد السوري جمة وطالت 
القطاعات كافة، حتى أن الرئيس بشار 
األسد توقع أن تبلغ 400 مليار دوالر في 
ح��ني تظهر بيانات أممي��ة أن املبلغ أكثر 

من ذلك.
وتراج��ع االحتياط��ي النق��دي األجنبي 
إل��ى 700 ملي��ون دوالر في 2017 من 20 
ملي��ار دوالر قبل األزمة الس��ورية. كما 
م��ن املتوقع أن يصل مع��دل النمو إلى 
الصفر، من س��الب 13 التي بلغها في 

العام الثاني لألزمة.
وتوقع البنك الدول��ي، أن يتجاوز معدل 

النمو %3 في عامي 2018 و2019.
وبالرغ��م م��ن األزم��ة املس��تمرة منذ 
نح��و 7 س��نوات إال أن الليرة الس��ورية 
ش��هدت ارتفاعا ملحوظ��ا أمام الدوالر 
بع��د انحس��ار العمليات العس��كرية 
بدع��م  الس��وري  اجلي��ش  وانتص��ارات 
روس��ي، إذ بلغ ال��دوالر بداية 2017 نحو 
517 حسب املركزي الس��وري ليشارف 
عل��ى االنتهاء بس��عر ص��رف دوالر نحو 

434 ليرة سورية.

األردن..
انتعاش قطاعات عامة

حافل��ة  إقليمي��ة  ظ��روف  وس��ط 
بالتحدي��ات، م��ا زال االقتص��اد األردني 
راكدا، لكنه شهد انتعاشا طفيفا في 
2017 بفضل التحس��ن ف��ي قطاعات 
الس��ياحة والتعدين واحملاجر. ولكن هذا 
الوضع يشوبه استمرار الشكوك فيما 
يتصل باألزمات في سوريا والعراق، واملدة 
التي سيستغرقها التباطؤ االقتصادي 
ف��ي دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي 
م��ن ناحي��ة، وب��طء وتي��رة اإلصالحات 

الهيكلية من ناحية أخرى.
وبلغ مع��دل من��و إجمالي الن��اجت احمللي 
احلقيقي %2.3 في 2017، مسجال زيادة 
طفيف��ة قدرها 0.3 نقط��ة مئوية عن 
مس��تواه في 2016. وم��ا زالت اخلدمات 
هي احملرك الرئيس لنم��و إجمالي الناجت 
احملل��ي 2017، وذل��ك بفض��ل أداء ق��وي 
لقطاع الس��ياحة الذي سجل منوا يزيد 
على %10 في عائدات الس��ياحة وأعداد 
الس��ائحني الوافدين في النصف األول 

للعام.
وع��وض قطاع الس��ياحة، وبزي��ادة، عن 
التراج��ع في أعداد الس��ائحني من دول 
مجلس التع��اون اخلليجي باجتذاب زوار 
م��ن أجزاء أخ��رى في العالم، ال س��يما 

آسيا.
واس��تعاد القطاع الصناعي في األردن 
زخمه بفض��ل تعافي قط��اع التعدين 
واحملاج��ر الذي بلغت نس��بة منوه 14.7% 
في الربع األول لعام 2017، على النقيض 
من انكماش��ه بنس��بة %8.4 في املدة 
نفس��ها من عام 2016. وبس��بب هذه 
التط��ورات، من املتوق��ع أن يقود صافي 
صادرات الس��لع واخلدم��ات منو إجمالي 
الن��اجت احمللي ف��ي جانب الطل��ب، كما 
فعل ف��ي 2016. وعلى صعيد التحليل 
الهيكلي، يسهم قطاع الصناعة بربع 
إجمالي الناجت احمللي، وهو العامل الرئيس 

النتعاش منو إجمالي الناجت احمللي. 
من املتوقع أن يظل الس��يناريو األساس 
باألردن متأث��را بدرجة كبيرة بالتطورات 
اإلقليمي��ة في العراق وس��وريا، وتباطؤ 
األداء االقتصادي ف��ي دول اخلليج للعام 

املقبل.
وتظل قطاعات اخلدمات والصناعة تقوم 
ب��دور احملرك الرئيس للنم��و االقتصادي. 
وف��ي جان��ب الطل��ب، فض��الً ع��ن أن 
معدالت االستهالك اخلاص واالستثمار 
اخل��اص )العق��اري( تس��تعيد زخمه��ا 
بع��د فترات م��ن الركود. وذل��ك بالرغم 
م��ن اإلج��راءات النقدية االنكماش��ية 
للبن��ك املركزي األردني التي خففت من 
تأثيرها جهود احلكومة للحد من خطر 
باس��تخدام  التموي��ل احمللي  مزاحم��ة 
التموي��ل اخلارجي لتغطي��ة احتياجات 

املالية العامة.
ويتنهي احلال باململك��ة الى إعادة فتح 
معبر الكرامة احلدودي بينها وبني العراق 
تأثي��ر ليكون م��ردود ذل��ك إيجابياً على 
التج��ارة الدولي��ة في األمد املتوس��ط، 
ال س��يما من خالل اآلثار غير املباش��رة 

للتبادل التجاري عبر املمرات.

النزاعات وأسعار النفط تلقي بظاللها على الموازنات

أهم األحداث االقتصادية العربية في 2017

بالرغم من أن 
قطر من أغنى 
الدول بموارد 
النفط والغاز 
وتمضي في 

عالقتها االيجابية 
مع العالم 

بتصديرها الغاز 
الطبيعي، إال 

أن العزلة التي 
فرضت عليها من 
قبل جيرانها أدت 
لتراجع ملحوظ 
في اقتصادها

شهدت مصر في 
سبيل حصولها 

على قرض بقيمة 
12 مليار دوالر 
من صندوق 

النقد الدولي، 
وعملت سبيل 

في تالفي أزمات 
ما بعد القرض 

بنجاح، وتمكنت 
القاهرة من أن 

تستعيد االستقرار 
االقتصادي 

متخطية حاجز 
العجز في السيولة

البورصات العربية أبرز املتأثرين بأحداث العنف والنزاعات
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يبدو أْن ماوقع قبل س��بع سنوات 
في البلدان العربية الس��يما في 
تونس ومصر س��يتكرر في إقليم 
املفك��ر  ب��ه  كردس��تان،وماقال 
السياسي محمد حسنني هيكل 
السياس��ة وإستنفاد  إنتهاء  عن 
الش��رايني  احمل��اوالت إلنعاش  كل 
السياس��ة  ملفه��وم  املُتصلب��ة 
في البلدان العربية يس��ري على 
س��لطة اإلقليم أيض��اً خصوصاً 
بعد إخفاق مش��روع اإلس��تقالل 
وم��ا أعقبه م��ن تعمي��ق األزمة 
ب��ني االقليم واحلكوم��ة اإلحتادية 
م��ن جان��ب وإغالق ال��دول اجملاورة 
ملنافذه��ا احلدودية بوجه حكومة 
أربي��ل م��ن جان��ب آخ��ر، م��ا أدى 
إل��ى تفاق��م األزم��ة اإلقتصادية 
حيث س��اء املس��توى املعيش��ي 

للمواطن ودخلت حركة الس��وق 
ف��ي حال��ة الرك��ود متام��اً وتدنى 
املنتس��بني  املوظف��ني  دخ��ل 
للحكومة احمللي��ة خصوصا بعد 
فرض النظام اإلدخاري  القس��ري 
عل��ى رواتبهم،وم��ا زاد األمر أكثر 
إس��تجابة  ع��دم  ه��و  تعقي��داً 
الس��لطات للمطال��ب احلياتي��ة 
أي  للمواطنني،وغي��اب  املُلح��ة 
مبادرة ته��دف إلى تخفيف وطأة 
كاه��ل  عل��ى  املزري��ة  الظ��روف 
أفرادها  إجتماعية الميلك  شرائح 
مصدراً للمعيش��ة غير رواتبهم 
التي صارت ربُ��َع ماكانوا يأخذونه 
قب��ل 2014، كم��ا أن اخلدمات في 
القطاعات شبه معدومة  جميع 
،األمر الذي يترُك تداعيات خطيرة 
على كل مفاص��ل احلياة،واألنكي 

في ه��ذا املش��هد املأس��اوي هو 
احلُكومة حلجم مشكالت  جتاهل 
املواط��ن والهرب من املس��ؤولية 
من خ��الل محاوالتها لصرف نظر 
احمُلتجني واملُتظاهرين نحو األعداء 
املوهومني،وم��ن نافل الق��ول بأنَّ 
حكومة اإلقليم قد فشلت على 
املس��توى الدبلوماس��ي بشقيه 
الدول��ي واإلقليمي نتيجَة املضي 
وراء إجراء اإلس��تفتاء على  ُقدماً 
اإلنفصال م��ن العراق ما أس��فر 
ع��ن قط��ع ش��عرة معاوي��ة مع 
بغداد كما إس��تهلك هذا القرار 
واف��رغ  املواط��ن  إرادة  املته��ور  
كل  م��ن  اإلس��تقالل  مش��روع 
اإلعتب��ار والقيمة،أضف إلى ذلك 
اإلستعالئية على  السياسة  فإن 
املس��توى الداخلي وهيمنة احلزب 

الواحد على القط��اع اإلقتصادي 
وتكميم أف��واه املعارض��ني لهذا 
واإلس��تهانة  اإلنف��رادي  النه��ج 
بالسلطة التشريعية قد وضعت 
جتربة اإلقليم على احمَلَك، فالبتالي 
سقطت ورقة الدميوقراطية التي 
التوتاليتاري��ة  العقلي��ة  غط��ت 
لعق��ود طويلة، وما مي��ُر به إقليُم 
التظاهرات  كردس��تان من خروج 
في عدة مدن وبلدات وبدء اإلضراب 
الع��ام ف��ي الس��لك التعليم��ي 
الصيغ��ة  فش��ل  إل��ى  مؤش��ُر 
السياس��ية الراهن��ة وم��ا يرجح 
ه��ذا ال��رأي أكثر هو اإلف��راط في 
استعمال القوة ضد املُتظاهرين، 
إذ سقط خمس��ة قتلى في بلدة 
)راني��ه( عدا ع��ن ج��رح اكثر من 
ثمان��ني ش��خصاً،وُمصادرة حرية 

اإلعالم والرأي، وحتولت بعض املدن 
إلى ثكنات عكسرية، ومايُنسُف 
ثقة املواطن بالس��لطة هو ماورد 
ف��ي البي��ان الص��ادر م��ن احلزبني 
كل  وص��ف  حي��ث  املتنفذي��ن 
واحد منهما عل��ى حدة احمُلتجني 
يُنف��ذون  الذي��ن  باملش��اغبني 
أجندات خارجية ومن الواضح بأنَّ 
هذا األسلوب هو ديدن املستبدين 
الذين يرفضون اإلعتراف باألخطاء 
مس��ؤولية  غيره��م  ويُحمل��ون 
تراك��م األزمات،وم��ا يتبعونه من 
سياس��ة معاجلة األزمة بصناعة 
أزم��ة أخرى،إلى أن يُصبح املواطن 
مس��حوقاً ف��ي دوام��ة األزم��ات 
الطاحن��ة، لك��ن ه��ذا اليج��دي 
ألم��د طوي��ل كم��ا أنَّ سياس��ة 
اإلس��تغفال والتعمي��ة التنطلي 

عل��ى اجليل الواعد ال��ذي لم يعْد 
يستس��يغ تلك الش��عارات التي 
التس��من والتغني من اجلوع وهي 
وتفكي��ره  رؤيت��ه  مس��توى  دون 
وتطلعات��ه للمس��تقبل،لذا فإنَّ 
وش��ركائها  الس��لطة  قمي��ص 
من األحزاب السياس��ية اليتسُع 
ملُتطلب��ات املرحل��ة وم��ن املتوقع 
بأن الس��لطة التي تصُل إلى هذا 
السياسي  الترهل  املس��توى من 
أن تك��ون أيامه��ا مع��دودة بع��د 
أن تته��اوى كل املقوم��ات الت��ي 
تس��تمُد منها الشرعية،وتخسر 
ثقة مواطنيها، كما أن املس��اعي 
الدؤوبة لرسكلة بعض الوجوه لن 
تكون بديالً لضرورة التحول اجلذري 
ف��ي هيكلية النظام السياس��ي 
وتركيب��ة األنظم��ة اإلداري��ة في 

اإلقلي��م ومن يتوهم وجود احللول 
في إجراءات ش��كلية  فهو كمن 
ينفخ ف��ي قربة مثقوب��ة أو يريد 
إحي��اء جث��ة ميتة بض��خ الدماء 
املراقب��ني  قناع��ة  فيها،ومايزي��د 
بحتمي��ة التغيي��ر ه��و التماهي 
القائ��م بني احل��زب واحلكومة في 
اإلقلي��م، ومايتبع ذلك من ظواهر 
ُمناقض��ة مع احلوكم��ة واحلكم 
الرش��يد، وتعثر عملي��ة اإلصالح 
اإلداري ألنَّ احلكوم��ة المُتث��ل إرادة 
املواط��ن بق��در ما تُطب��ق أجندة 
حزبي��ة بل ق��د تس��بق مصالح 
عائلي��ة وه��ي أضي��ق م��ن احلزب 
على مصلحة املواطن واملُتحزبني 
أيضاً، مايعني س��يادة الس��لطة 
األوليغاريش��ية وهي أس��وأ أنواع 

السلطة على مر التاريخ.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

رافائيل هاداس

كه يالن ُمحَمد*

كاتب عراقي

عضو فخري في 
مجلس داتات و أستاذ 

سابق في العلوم

باريس- ف��ي عاصف��ة توتيريه 
الرئي��س  ق��ام  مؤخ��را  ج��رت 
االميرك��ي دونالد ترامب بوضع 
اخبار تستهدف تشويه سمعة 
املس��لمني وهي اخبار منقولة 
م��ن مجموع��ة الكراهية من 
»بريطاني��ا  املتط��رف  اليم��ني 
باالنقس��امات  أوال« مما يذكرنا 
العميقة واخمل��اوف التي زرعها 
الدميقراطي��ات  ف��ي  اإلره��اب 

الغربية. 
لكن ليس كل شخص يتعامل 
مع الهجم��ات اإلرهابية بهذه 
الرجعية الت��ي أظهرها ترامب 
أوال  بريطاني��ا  مجموع��ة  أو 
فمث��ال ف��ي فرنس��ا والتي قام 
فيها تنظيم الدولة االسالمية 
 2015 نوفمب��ر   13 بتاري��خ 
بهجم��ات ارهابي��ة على قاعة 
باتاكالن للحفالت املوس��يقية 
وغيرها من املواق��ع في باريس 
وعل��ى الرغم م��ن مقتل 130 
ش��خصا وهو عدد اكبر من أي 
هجم��ات عنيفة س��ابقة ضد 
املدنيني في فرنس��ا منذ احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة ف��إن احي��اء 
فرنس��ا للذكرى الثانية لذلك 
الهجوم كان مح��دودا وخافتا 

للغاية .
يبدو ان الس��لطات الفرنسية 
التذكي��ر  اع��ادة  جتن��ب  ارادت 
بالصدمة املؤملة لتلك الواقعة 
فتل��ك الصدمة ه��ي حقيقة 
للعائ��الت  بالنس��بة  واقع��ة 
الت��ي فق��دت احباءه��ا والتي 
تشعر باألسى الشديد الدائم 
والذي��ن  للناج��ني  وبالنس��بة 
حظيت جتربته��م بالقليل من 

االهتمام .
التغطي��ة  م��ن  الكثي��ر  إن 
االخباري��ة الت��ي واكب��ت هذه 
الذكرى اظهرت أنه بالنس��بة 
ملعظ��م الضحايا وحتى اولئك 
الذين لم يتعرضوا ألذى جسدي 
فإن التأقلم مج��ددا مع احلياه 
أصب��ح محن��ه يومي��ه فمنذ 
الهجم��ات تأثرت عالقتهم مع 
فأصبحوا  س��لبا  محيطه��م 
يعان��ون من اضطراب��ات النوم 
حيث  واالكتئ��اب  والهلوس��ة 
تغيرت حياتهم بشكل كامل.

لوموند  لقد نش��رت صحيفة 
في نوفمبر مس��حا اشار عدد 
كبي��ر م��ن الضحايا في��ه الى 
ع��دم قدرته��م عل��ى الع��ودة 
ال��ى العم��ل وم��ع كل هجوم 

جديد في فرنس��ا أو غيرها فإن 
يتجدد  بالصدم��ة  ش��عورهم 
ولقد قال اح��د الناجني »احلياه 
متضي قدم��ا » ولكن »أي حياة 

؟«
على اجلانب االخ��ر فلقد اثبت 
صالبت��ه  الفرنس��ي  اجملتم��ع 
فبع��د هجمات باري��س أظهر 
الفرنسيون بس��رعة انهم لن 
يتخل��وا عن اس��لوب حياتهم 
او يستس��لموا إلغ��راء احل��رب 
االهلية حيث لم تظهر موجات 
غض��ب كبيرة ضد املس��لمني 

في البالد.
 إن حالة الطوارئ التي اعلنها 
فرانس��وا  الس��ابق  الرئي��س 
اوالند بعد الهجمات مباش��رة 
سمحت للسلطات الفرنسية 
بالتحق��ق م��ن ف��رض النظام 
العام وذلك ع��ن طريق اعتقال 
املش��تبه بهم وتفتيش املنازل 
واغ��الق اماكن عب��ادة محددة 
مجموع��ات  انتق��دت  حي��ث 
حقوق االنسان بعضا من تلك 
بانه��ا  ووصفته��ا  االج��راءات 
انتهاك للحريات العامة ولكن 
تطبيق تلك االجراءات بش��كل 

عام مت بسالسة .

ف��ي 1 نوفمب��ر 2017 أصبحت 
العدي��د م��ن اج��راءات حال��ة 
الطوارئ م��ع بعض التعديالت 
جزءا م��ن القانون وعلى الرغم 
االحتجاج��ات  بع��ض  م��ن 
املتوقعة فإن تشريع مكافحة 
اإلرهاب يتمتع بدعم واسع من 
الفرنس��يني حيث يب��دو انهم 
راغبون ف��ي قبول قيود محددة 
على حرياتهم الشخصية من 

اجل األمن اجلماعي.
إن من نتائ��ج الهجمات هو ان 
التعاون الدولي بني اجهزة االمن 
ق��د تعزز كما مت تبن��ي تقنيات 
جدي��دة ومت تطبيق املراقبة عن 
طريق الفيديو بش��كل اوس��ع 
وفي وقت سابق من هذا العام 
قام الرئيس الفرنس��ي اميانويل 
ماكرون بتأس��يس ق��وة مهام 
متخصص��ة ملكافحة االرهاب 
في قصر االليزيه ومع الوقت فإن 
اجلنود املس��لحني – وبعضهم 
كانوا هدف��ا لهجمات جديدة- 
اصبح لديه��م حضور اعتيادي 

في الشوارع الفرنسية.
لكن ما يزال معظم الفرنسيني 
يش��عرون بالقل��ق العميق من 
تهديد االرهاب ليس فقط من 

اخل��ارج ولك��ن ايضا م��ن أناس 
يعيش��ون في فرنسا وعادة ما 
الفرنسية  اجلنس��ية  يحملون 
كم��ا ان هناك مخ��اوف مماثلة 
من االرهاب احملل��ي في العديد 

من الدول األوروبية االخرى.
في السنوات االخيرة بعض من 
اولئ��ك الذين اجنذب��وا لإلرهاب 
ذي الطاب��ع اإلس��المي نف��ذوا 
هجم��ات بأدوات غي��ر متطورة 
السيارات وشاحنات  وذلك من 
التوصيل الى سكاكني املطبخ 
وعلى الرغم م��ن أن املتطرفني 
العنيف��ني هم اقلي��ة صغيرة 
للغاي��ة ب��ني املس��لمني، اال ان 
افعاله��م ق��د أدت ال��ى تزايد 
اجملتم��ع  ف��ي  الثق��ة  انع��دام 

الفرنسي.
واالسوأ من ذلك هو ان احلمالت 
ض��د  الناجح��ة  العس��كرية 
تنظيم الدولة االسالمية تثير 
بعودة  تتعلق  مخاوف جدي��دة 
املتطرفني العنيفني من سوريا 
وبالفع��ل ع��اد اكثر م��ن 250 
ش��خصا مبا في ذل��ك نحو 60 
طفال الى فرنس��ا وفي معظم 
األحي��ان يت��م اعتقاله��م من 
قبل س��لطات تطبيق القانون 

ولك��ن  للعدال��ة  وجلبه��م 
التعامل مع النس��اء واالطفال 
اصب��ح موضوعا  العائدين قد 
مثيرا للجدل بحد ذاته إضافة 
الى املتمردين املعروفني ،يتوجب 
عل��ى وكاالت تطبي��ق القانون 
مراقب��ة االف املش��تبه به��م 

االخرين .
إن الوض��ع احلالي يؤثر في نهاية 
املط��اف على النهج الفرنس��ي 
املهاجرين  باس��تقبال  املتعل��ق 
والالجئ��ني ومعظمهم يأتي من 
دول ذات اغلبية اسالمية كما ان 
لهذا الوضع تأثي��را عميقا على 
املعلن  النقاش املس��تمر وغي��ر 
في فرنس��ا عن وضع املس��لمني 
ضمن اجملتمع الفرنس��ي وبينما 
التعبيرات املرئية لإلسالم كانت 
من��ذ فترة طويلة مث��ارا للجدل 
ف��ي فرنس��ا –بس��بب التاري��خ 
السياس��ي واالستعماري للبالد 
الوطني��ة  الهوي��ة  ومفه��وم 
والعلمانية الثقافية والقانونية- 
فإن هناك جدل مماث��ل في املانيا 

وهولندا ودول اوروبية اخرى.
لقد استعدت فرنسا خالل فترة 
الس��نتني منذ هجمات تنظيم 
ملواجه��ة  االس��المية  الدول��ة 

التهديد االرهابي ولكن اإلجماع 
السياسي عن كيفية مكافحة 
االرهاب والذي ساد بعد هجمات 
يناي��ر 2015 على ش��ارلي ايبدو 
هايبركوش��ر  وس��وبرماركت 
للطع��ام اليه��ودي ق��د تقلص 
حي��ث يري��د البع��ض االن ع��ّد 
االرهاب كأحد اوجه احلياة وكأن 
العنف املتطرف يش��كل خطرا 
مماثال حلوادث الط��رق او الكحول 

او االمراض.
إن ه��ذا الطرح لن يج��د له اذانا 
صاغي��ة ف��ي فرنس��ا فحتى لو 
التهدي��د االرهابي موجودا  بقي 
على الدوام ف��إن الصالبة يجب 
ان ال تتح��ول ال��ى رض��وخ فل��و 
وق��ع هج��وم خطي��ر آخ��ر فإن 
مم��ا ال ش��ك فيه ان الفرنس��يني 
املسؤولية  قادتهم  س��يحملون 
عن الفش��ل ف��ي حمايتهم ولو 
فشل املس��ؤولون املنتخبون في 
اتخ��اذ االحتياط��ات املطلوبة او 
واالستس��الم  اخلضوع  اظه��روا 
ف��إن الناخبني س��يدلون برأيهم 
فيه��م ف��ي صنادي��ق االقت��راع 
وكدلي��ل على ذلك جناح االحزاب 
اليمينية في االنتخابات االملانية 

والنمساوية األخيرة.

أنموذج الصالبة الفرنسي تجاه اإلرهاب
PROJECT
SYNDICATE

ترامب يعتلي ظهور الفقراء ليوزع الهدايا بني األثرياء

م��ا حدث في ش��بكة االعالم العراقية خ��الل عامني، اقل ما 
يقال عن��ه، انه فوضى بااللوان الطبيعي��ة، بكّل ما في تلك 
االل��وان من غثاثة ومرارات وخذالنات واهراق ماء وجوه، وظهر 
ذلك للعيان في ما نُش��ر من ش��ائعات مش��ينة، وتش��هير 
شخصي، وطعون بالفساد والس��لوك، ومعطيات عن تزوير 
وثائق، وتكوين بطانات وحبربش��ية، وحتالفات خنادق كيدية، 
وتعيين��ات كيفية برائحة غير طيب��ة، وصفقات على قاعدة 
)إس��كْت علّي/ أس��كْت عليك( برعاية كما يبدو، او بتدخل، 
م��ن مراجع حزبي��ة نافذة، وكل ذلك جرى ويج��ري بعيدا عن 
املدونات والس��ياقات واالعراف املهنية والعلنية والشفافية، 

وانكارا لاللتزامات الدستورية ذات الصلة.
وال نسجل سبقا في االكتش��اف حني نقول بان هذا الوضع 
انعك��س س��لبا عل��ى اداء الش��بكة مبختل��ف خدماته��ا 
التلفزيوني��ة واالذاعي��ة واصداراته��ا ومطبوعاته��ا عدا عن 
مضام��ني خدماته��ا الت��ي بدت متضارب��ة، واحيان��ا هزيلة، 
على الرغم مما تس��تند اليه من ميزانية مالية هائلة اثقلت 
وتثقل كاهل الدولة، وم��ا تضمه من كوادر وعاملني واداريني 
ال حتتاج في الواقع إال الى اقل من ربع عددهم، طبقا لبحوث 
وتقصيات ميدانية، االمر الذي عّطل رس��التها الدس��تورية 
كوس��يلة تعبير متوازن ع��ن احلقيقة الوطني��ة، وجتلياتها، 
وثقافاته��ا وعقائدها واراداتها، بل وجع��ل منها العوبة بيد 
خي��ار فئوي واح��د، وبالتالي عبئا على الدول��ة، وعامل إرباك 
للعالقات ب��ني القطاعات السياس��ية واالجتماعية بالنظر 
الضط��راب وضع��ف الكف��اءة القيادية وغي��اب التخطيط 

واملنهج والرؤى.   
واحلال، فان خمس��ة اش��خاص توالوا على رئاس��ة الشبكة 
في غضون حوالي س��نتني، هم محمد عبداجلبار الش��بوط، 
محمد راضي ريكان، علي الش��اله، مجاهد ابو الهيل، واخيرا 
جرى تعيني فضل فرج اهلل رئيس��ا جديدا للش��بكة، وسط 
ذهول الوسط االعالمي والثقافي والسياسي لهذه الفوضى، 
والتغييرات الكيفية غير املسؤولة، في مرفق خطير )يُفترض 
ان��ه يدير اع��الم الدولة( ينبغ��ي ان يُخضع حمل��ددات مهنية 
واداري��ة صارم��ة، وتدّبٍر في اصطف��اء ادارت��ه، ضمانا لتركيز 
خدمت��ه الوطنية املتوازنة، حيث أُبع��د كل واحد منهم من 
منصبه مس��بوقا بعاصفة من االنتقادات ومساخر الصراع 
الالمبدأية، وفي كل مرة »يُطبخ« قرار اإلبعاد )أو التعيني( في 
اجواء انقالبية تس��قيطية، وداخل غرف مظلمة، والنتيجة 
يتفاجأ املتابعون ب�رئيس جديد للش��بكة من نفس اجلماعة 
املتصارع��ة االنقالبي��ة، من دون التحس��ب مل��ا يلحق باعالم 

الدولة وسمعتها من اساءات واضرار.
وف��ي كل م��رة يتع��زز اليقني ب��ان ع��الج االعت��الل والعجز 
والفوض��ى التي تض��رب الش��بكة يتمثل في ح��ل هياكل 
الشبكة احملاصصية البغيضة واعادة بنائها بقيادة مجلس 
وطني لالعالم من ش��خصيات اكادميية ومهنية مس��تقلة 
تضع خططا الصالح الش��بكة وحتس��ني ادائها واس��تعادة 

سمعتها وثقة اجلمهور بخدمتها. 
انها صالحية رئيس الوزراء الدستورية.

لقمان احلكيم: 
  »يأتي على الناس زمان ال تُ�قّر فيه عنُي حليم«.  

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

شبكة اإلعالم.. بصراحة
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ت��رى بعض الفرق اإلس��المية أن الش��جرة التي 
أنزل��ت آدم وزوجه م��ن اجلنة، وقذف��ت بهما إلى 
)الش��ارع( بعد أن كانا ينعم��ان بالهناء الروحي 
واجلسدي هي )ش��جرة املعرفة(، وأنها دفعتهما 
إل��ى فه��م أعمق للك��ون، وس��بر أدق لنواميس 
الطبيع��ة، أي أن الثم��رة الت��ي تذوقاها لم تكن 
)تفاح��ة حواء( احلم��راء أو الصف��راء أو اخلضراء، 
بحس��ب الرواية التوراتية، بل كانت ش��يئاً آخر 

مختلفاً.
حينم��ا التهم االثنان ثم��رة املعرفة هذه، وبدأت 
األس��ئلة تتزاح��م ف��ي مخيلتيهم��ا، ل��م يعد 
بوس��عهما تصنع الالمباالة إزاء ما يحيط بهما 
من عوالم، واكتش��فا فجأة أن العيش في جنة 
ع��دن ممل ج��داً، إن ل��م يصاحبه عم��ل وتفكير 

ونضال ونصب ومشقة!
وبحس��ب هذه الرؤية فإن آدم لم يكن نبياً خالل 
س��نوات إقامته ف��ي اجلنة مع رفيقت��ه، ولكنه 
حينما هبط إلى األرض، وش��رع ف��ي إجناب بناته 
وأوالده، وبدأت مالمح مجتمع بشري في الظهور، 
بعثه اهلل إليهم نبياً ومرشداً، وهو أمر منطقي 
ال أظن أن الفرق األخرى تختلف عليه. فمجتمع 
)آدم وح��واء( الصغير لم يك��ن أرضياً صرفاً، ولم 
تكن ثمة حاجة لوجود نبي فيه. فالعمل الدنيوي 

ليس مطلوباً في اجلنة!
وبعي��داً عن ه��ذا االس��تطراد، ف��إن اإليغال في 
املعرف��ة حك��م عل��ى آدم بالنف��ي. أي أنه كلما 
الته��م املزيد من الثم��رة احملرمة، تضاعف همه، 
وعظمت مصيبته. بل إن الفرد الذي يس��تهويه 
البحث والتأمل واالبتكار، هو أقل الناس سعادة 
وجاهاً وماالً، وأكثرهم ش��قاًء وغربًة ولوعة. هذا 
إذا اس��تثنينا بعض احل��االت القليلة التي متكن 
أصحابها من جني ث��روات طائلة مبجهود عقلي 

صرف.
كان سقراط، حكيم اإلغريق األكبر، مثالً صارخاً 
على غربة الفلس��فة في عقر داره��ا. ولم يكن 
سعيداً في حياته قط، فهجره إلى الشارع. ولم 
يهنأ به طويالً، فس��يق منه إل��ى احملكمة، وأجبر 
على جترع السم، حتى مات من ساعته مظلوماً 

مكلوماً.
كان سقراط أول الضحايا في ذاكرة التاريخ. ولم 
يخ��ل عصر من العصور من ش��هداء جدد. فقد 

كان هذا هو ثمن الغواية الباهظ.
ولع��ل النخبة العربي��ة هي أكثر النخ��ب إمياناً 
مبقولة شجرة املعرفة هذه. فهي منذ أن تذوقت 
ثمرته��ا وهي أق��ل الناس ماالً، وأكثرهم بؤس��اً. 
ولم تتوقف معاناتها األزلية مع س��لطة اجملتمع 

والدولة واحلزب والعشيرة في يوم من األيام!
لو كانت الشجرة التي عصا آدم ربه فيها شجرة 
تف��اح أو خوخ أو موز .. ملا كانت هناك مش��كلة 
على اإلطالق. فاجلنة هي بستان فواكه بالدرجة 
األولى. أم��ا األرض التي هبط فيها فهي دار فكر 

وكدح واقتحام للمجهول ليس إال!
ملاذا طمحت نفس��ك للمعرفة ي��ا آدم، وملاذا لم 
تتق إلى سواها من الطيبات. أما كان األولى لك 

أن تبقى حيث أنت من دون وجع دماغ؟
ال ري��ب أن��ك ندم��ت، ودفع��ت الثم��ن أضعاف��اً 
مضاعف��ة. ولكن م��اذا ينفع الن��دم بعد نزعت 
نفس��ك إلى ارتياد اجملهول، واكتشاف كل ما هو 

غريب وغامض ومستور؟

شجرة المعرفة

محمد زكي ابراهيـم

علوان السلمان
     

الش��عر..اخلواء ذو الرنني.. عل��ى حد تعبير 
هيدجر..مغام��رة تتج��اوز جغرافية املكان 
املس��افات..كونها  باختصاره��ا  واملأل��وف 
حالة من التس��امي القائم على التخييل 
بوس��اطة منتج يوظف وسائله التعبيرية 
املكتظة بجمالياته التي تتجسد بشكل  
رام��ز ودالل��ة اجتماعي��ة تقت��رن بالواقع..
بلغ��ة  التاريخي��ة  واالمت��دادات  وتس��بح 
رافض��ة للتأطي��ر بقوال��ب جاهزة..خالقة 
لصورها املس��تفزة للذاكرة املس��تهلكة 
)املتلق��ي( بجمالها وحلميتها وتش��كلها 
اجلملي املتمرد..والكاشفة عن كنه االشياء 
بالشعور واحلدس ببناء ذاتي يعبر عن كونه 
الش��عري املكتنز بالصور الشعرية املعبرة 
ع��ن اصال��ة التجرب��ة وتش��كل جوهرها 
ال��ذات موضوعيا..والت��ي ه��ي  لتحقي��ق 
كيان��ه الفن��ي املتمث��ل باملرئ��ي واملتصور 
احلس��ي في بنية لفظية خالق��ة لعاملها 
االبداع��ي املتحق��ق عبر لغة ال تكتس��ب 
صفة الش��اعرية من دون ان حتقق قدرة من 
االنزياح.. بصفتها وعاء الفكر واداة التعبير 
والتواصل مبستوياتها)الفصحى والعامية( 
املقترن��ة والبيئة)االجتماعية واالقتصادية 
والثقافي��ة(.. كونها)ملك��ة تدخل في كل 
جانب م��ن جوانب حياة االنس��ان وفكره..(
كما يش��ير الى ذلك جومسكي..فهي في 
الشعر تتش��كل وفقا ملا تتطلبه طبيعة 
اجلن��س الكالمي الش��عري من اث��ر اخليال 
وحض��ور العاطف��ة والتكثي��ف وااليج��از 

واالنزياح في الدالالت..
  والتجربة الشعرية النوابية التي متازج ما 
بني الهم الذات��ي والهم االجتماعي تنبثق 
م��ن موق��ف انفعالي يتك��ىء على حقول 
داللية)زم��ان/ مكان/ ثنائي��ات ضدية..( مع 
تكثي��ف العبارة وعم��ق املعنى..بجنوحها 
الى التركي��ز وااليج��از  للتعبير عن حلظة 
انفعالية..اضاف��ة ال��ى توظيفه��ا الرموز 
واستنطاقها..لذا فالنص الشعري النوابي 
يتخذ مسارين شعريني متضادين يتمثالن 
في)الرؤية والرؤيا( وهم��ا يعبران عن احلالة 

النفسية املأزومة زمانيا ومكانيا..
وها أنا مشرد أقرأ وجه الناس
والباصات واألفالم في الطريق

أقرأ إعالنا عن السلم
وفيه أقرأ التلقني والتصفيق

أبحث عن كتاب احلزن... أو صديق
يا عاملا بال صديق

يا عاملا يختنق اإلنسان فيه في الزفير مرة
ومرتني في الشهيق

مدينة مينع فيها الشعر
أو يحتكر الكالم كالشعير يا حبيبتي

يقتلها النقيق
  فالن��ص ميت��از بنم��ط البن��اء الهيكل��ي 
ومرونة املعيار االيقاعي والبس��اطة وعمق 
املعنى الكاش��ف عن انتمائه الى )السهل 
املمتنع(..بلغ��ة مغرق��ة في االقت��راب من 
اليومي املوقظ للذاكرة واملؤكد على حضور 
املاضي ب��ني تراكيبها مثلم��ا تؤكد جتاوزه 
وهو ما دع��اه ت.س.اليوت)احلس التاريخي( 
عبر ص��ور معجونة بقاعدة لغوية عميقة 
الداللة تش��ي باجتاهات الشاعر النفسية 
واالجتماعية التي اسهمت البيئة في تش
كيلها..                                                                           
)واعرف كيف احب ترابي                                                       

فمن ال تراب له ال سماء له(ص238
 فالنص يكش��ف ع��ن البني��ة الزمكانية 

التي تعد م��ن اهم بنيات الن��ص الدرامي 
النها تنتج االيقاع والصورة الش��عرية..فال 
يكتفي اثره��ا في انتاج الن��ص بل يتجاوز 
لينت��ج داللته الغائبة التي حتيل الس��ياق 

اليها..
)في تلك الساعة

حيث تكون االشياء بكاء مطلقاً
كن��ت على الناق��ة مغمورا بنج��وم الليل 

االبدية( ص20
    فعناص��ر البني��ة الزمكانية حاضرة في 
النص..فالزم��ان س��اعة مطلقة من الليل 
)الرم��ز او الواقع( ..ام��ا عنصر املكان ففيه 
تبئير على مركزيته)الناقة( كرمز وهوية..          
  ه��ذا يعن��ي ان الش��اعر ينت��زع ص��وره 
الش��عرية من محيط��ه املكاني الذي يعد 
رافدا من روافد الصورة الشعرية النوابية..

اضاف��ة الى اس��تدعائه )النخلة( باجزائها   
)الس��عف/اجلذع/التمر(.. بوصفها  عالمة 
)اجلغرافي��ة  الداللي��ة  مرجعياته��ا  له��ا 
والتاريخية واالنتمائية(..                                                                  

 )متسكت بهذي السعفة
من كان له سعفته في الليل سينجو
اعتصموا بالسعف جميعا(  ص 112

   فض��ال ع��ن توظيف��ه االلف��اظ القرانية 
التي تشكل عالمة مركزية في لغة النص 
املتوهج بدالالت نفسية وروحية باستدعاء 

اسماء الس��ور ومفرداتها وقصصها التي 
تدخل ف��ي صميم البناء النص��ي جماليا 
وتس��هم في متاسها مع الذات املستهلك
ة)املتلقي(..                                                                        

)خرجت الضحى متلفتا حذرا
فألفيت العمائم آية الكرسي تعلوها..

بتنقيط من الذهب( ص540
ام��ا ف��ي مج��ال اللغ��ة وش��واردها فهو 
القليل��ة  التراكي��ب  بع��ض  يوظ��ف 
احلض��ور  كاجتم��اع ضميري��ن متصل��ني 
)أس��قنيها                                                                                         نص��ب:    مح��ل  ف��ي 

وافضحي فّي املالما( ص57

وه��و اس��تعمال ينتمي الى لغة الش��عر 
القدمي كما في  قول املتنبي:

ان كان سركمو ما قال حاسدنا 
                        فما جلرح اذا ارضاكمو ألم 
ودخول)ق��د( عل��ى االس��م وه��ذا مخالف 
للقياس..كونه��ا تدخل على املاضي وتفيد 

التحقيق وعلى املضارع وتفيد التقليل..
)فأذن حبيبي..واحترس

ما كل غث ثمر غث
قد الذائق غث( ص205             
كثرة تقدمي الفاعل على فعله:

)اوراق الشوق لقد سقطت( ص173
اضافة ال��ى توظيفه املتض��ادات لتحقيق 
دينامية الن��ص وخدمة الدالل��ة والفكرة 

باسلوب س��هل يوصل املتلقي الى املعنى 
ويقربه من الفكرة..

)انك يامن معنا في السراء والضراء
احببناك تشاجرنا

غنيناك
تصرفك اخلاطيء احيانا
وتصرفك السيد  دوما(

االلف��اظ  ف��ي  يسترس��ل  فالش��اعر 
واملشاجرة/  والضراء/احلب  املتضادة)السراء 
اخلطأ والتس��يد( ليكش��ف عن واقع قائم 

عليها ومتغير من خاللها..
ام��ا الغرب��ة الت��ي اعترته فقد تش��كلت 

من:غربة املكان وغربة الذات..
يا وطني وكأنك في غربة

وكأنك تبحث في قلبي
عن وطن ليأويك

نحن االثنان بال وطن يا وطني( ص316
 وال يفوتنا ان نذكر ان النواب وجد في املأثور 
الش��عبي مادة حية مكتنزة بابعاد روحية 
وفكري��ة تعك��س وج��وده وتطلعات��ه من 
جهة وتس��هم في اثراء قاموسه الشعري 
وتعزي��ز ايحاء اللفظة ع��ن طريق طاقتها 
التعبيرية من جهة اخرى..لذا فهو يقترض 
م��ن العامي��ة مفرداته��ا املتداول��ة الت��ي 
تتس��لل الى ش��عريته لتتخ��ذ مواضعها 
املناس��بة في البن��اء اللغوي.. فش��كلت 
اح��د االجراءات االس��لوبية عنده لتحقيق 

ش��عبية القصي��دة م��ن خ��الل توظيفه 
لاللفاظ الشعبية في فصيحه والعكس..

)لقد خربش احلب امسي(ص72
)ي��ا جمه��ورا ف��ي اللي��ل ي��داوم ف��ي قبو 

مؤسسة احلزن( ص481
هذا يعن��ي ان مص��ادر املعجم الش��عبي 
النوابي تعددت مش��اربه فشملت)الذاكرة 

الشعرية والتراثية( كقوله:
هدموا الدر

واذاعات العرب االش��راف تب��ول على النار(
ص230

فالن��ص يتداخل وق��ول االخطل في هجاء 
جرير:

قوم اذا اس��تنبح الضيفان كلبهم    قالوا 
المهم:بولي على النار

فتمس��ك الب��ول بخ��ال ان جت��ود ب��ه    وما 
تب��ول ل�هم اال مب��قدار

فضال عن استدعائه للشخصيات والرموز 
التاريخي��ة من اجل حتقيق ابع��اد جمالية 
وداللي��ة ف��ي الن��ص والتعبي��ر ع��ن رؤى 

املنتج)الشاعر(:
 )من سجن الشاه الى سجن الصحراء

الى املنفى الربذي جوازي(ص503
  فالنص يش��ير الى سجن نقرة السلمان 
واملنفى الربذي يحيل الذهن الى شخصية 
ابي ذر الغفاري الذي نفي الى الربذة..وهناك 
استحضار الرموز الصوفية كما في رابعة 
العدوي��ة العاب��دة املتصوف��ة املؤسس��ة 

ملذهب العشق االلهي..
)يا طير هنالك في اقصى قلبي 

دفنوا رابعة العدوية
وبكيت وشب الدمع لهيبا(ص463

  وال يفوتن��ا ان نش��ير ال��ى انتقالة النواب 
بحسه املرهف وافكاره املتوهجة بصورها 
الى جوهرة االنفت��اح اللغوي البواب النص 
الش��عبي فكانت البس��اطة في ش��عره 
ح��د التوحد واآلخ��ر ولغة احل��دث اليومي 

املألوف..
لني يسمر بيك )أمَّ

كل عمري الكضه واملته
حتى خيالك باحللم
خايف يجي وامنته(

كل هذا يكشف عن معجم النواب الداللي 
الذي يتشكل من:

اوال/ املفردة الرمز )اجلزئي(..
ثانيا/العبارة الكلية احلاملة للفكرة..

  فالش��اعر يختلط في نصه الرمز باخليال 
وااللف��اظ املوحي��ة حلق��ة وص��ل بينهما 
والتي  يقتنصها املنتج)الشاعر(لتشكيل 
البن��اء الهندس��ي للعب��ارة النصية..التي 
توحي ال��ى دالالت تتجمع خلدم��ة الفكرة 
والصياغ��ة فتش��كل اس��لوبا موس��وما 
بخصوصية لغة الش��عر النوابي ومميزاته 
التركيبية التي تكش��ف عن دراية واسعة 
باللغة واس��اليبها وش��واردها عبر نسيج 
النص الشعري الذي هو خليط من الشائع 
املش��هور وغير الش��ائع.. ال��ذي يعلن عن 
امت��الك الش��اعر الق��درة الفائق��ة عل��ى 
صياغ��ة االف��كار واملفاهي��م وطرحها في 
اط��ار ش��عري يحتض��ن جمال متناس��قة 
وتعابي��ر منس��ابة تدخ��ل القل��ب بهدوء 

وتستفز الذاكرة ..
  من كل هذا نستخلص ان النواب  ينسج 
عوامل��ه الش��عرية ويجي��د الع��زف عل��ى 
مفرداتها والغن��اء بصورها ليحقق موقفا  
بترتيب  االحداث  رؤيويا..انس��انيا..مبتابعته 
زمكاني مع تكثيف االحساس باستعمال 
احل��وار الداخل��ي لتقدمي جزئي��ات التجربة 

الشعرية..

الظواهر األسلوبية في لغة النّواب الشعرية

النّواب

قراءة

قصيدة

ابتسام يوسف الطاهر
 

لكل كاتب اسلوبه في اختيار اللغة املكتوبة 
للعمل االبداعي سواء قصة او رواية او شعر 
وحتى املقالة.. كذلك لكل قاريء رؤياه وتصوره 
عن مايقرأه.. ومن رؤيتي كقارئة ساحتدث عن 
رواي��ة القاص لؤي عبد االل��ه )كوميديا احلب 

االلهي(.
منذ العنوان شعرت ان املوضوع أو ثيمة الرواية 
العالقة لها بالكوميديا، وكوميديا االله البد 
انها س��تكون من الكوارث التي تثير األس��ى 
أكثر من الضحك رمب��ا. لكن احلب االلهي هو 
ذلك احلب الذي تقوم عليه كل احملبات اي كل 
ان��واع احلب »احلب حس��ب الصوفي بن عربي 
هو ذل��ك ال��ذي يقود ال��ى ح��ب االله..فاحد 
اسماء اهلل احلس��نى هو الغيور والتي تعني 
انه يغار من اي حب لغير الرب« هذا التفسير 
او الرؤي��ا يؤمن بها الكاتب عبد االله وهو من 
املتعمق��ني في دراس��ة بن عرب��ي واملعجبني 
بشخصيته وافكاره.«الرب خلق البشر لكي 
يع��رف ذاته من خالل حبه��م وعبادتهم له«. 
لكن رؤيتي للغيور هي من احلرص على حماية 
االخر. وهناك تفاس��ير عدي��دة للغيرة كأحد 
اس��ماء اهلل احلسنى منها الغيرة على عباده 

من ارتكاب اخلطيئة. 
تل��ك الثيمة هي التي اراده��ا الكاتب لروايته 
االول��ى »الرواي��ة مبني��ة عل��ى احل��ب ب��كل 

اش��كاله« العاطفية واجلنس��ية وحتى حب 
البطل عب��دل للم��ال والس��عي للغنى بأي 
طريق��ة. واراد الكات��ب ان يرب��ط الرواي��ة الى 
فك��رة ب��ن عرب��ي واالس��ماء االلهي��ة فذكر 
باملقدمة عن املمكنات وعن اخللق..ليخلق هو 
اش��خاص الرواية، ليقودنا لدواخلهم كراوي 
ومش��اهد ملا يقوم به اؤلئك الش��خوص. بل 
احيانا يتس��ائل حاله حال القاريء عن سبب 

اقدام عبدل أو غيره من االبطال بفعل ما.
الكاتب منذ الصفحات االولى، ص22، قسم 
ابطال الرواية لثالث انواع هذا من خالل »وضع 
الن��اس في ثالث خانات من الذكاء، االول الذي 
يعيش حلاضره ويومه دون االلتفات للماضي« 
ومافي��ه من ص��ور ماس��اوية رمب��ا او ذكريات 
مؤملة..وهذا ما جنده في ش��خصية ش��هرزاد 
الطبيب��ة الت��ي هاج��رت الى لندن لدراس��ة 
الط��ب، وماحص��ل من ث��ورة ض��د امللك في 
الع��راق، منعها من العودة لوطنها وهي ابنة 
احد رجال امللك املقربني. لتمضي حياتها في 
لندن وتنس��جم مع االنكلي��ز وحركة الهيبز 
ف��ي الس��تينات. وحتى حني تاتيه��ا قريبتها 
بص��ور قدمي��ة ال تذك��ر منه��ا حتى اس��ماء 
زميالته��ا او املناس��بة الت��ي التقطت فيها 
الص��ورة. وياخذن��ا الكاتب الى تل��ك املرحلة 
لنرى كي��ف واجه العراقي��ون املهاجرين خبر 
ث��ورة 14 متوز ومراس��م العزاء الت��ي اقاموها 
عل��ى روح امللك الش��اب وعائلت��ه. فالقليل 
من الروائيني تطرقوا لش��خوص تلك املرحلة. 

وقد اش��ار الكاتب »لقد ق��رأت كل ما يخص 
تلك املرحلة عن العراق ولندن وهذا اخذ مني 
س��نوات أللتقط بع��ض الصور الت��ي بنيت 

عليها بعض اركان الرواية«.
اما اخلانة الثانية من الذكاء فهي التي يتمتع 
بها من ال ينشغل باملاضي، واحلاضر بالنسبة 
لهم مج��رد محط��ة او قط��ار يس��تقلونه 
للوص��ول الى املس��تقبل وحتقي��ق احالمهم 
فيه..تتمثل في شخصية عبدل الذي رسمت 
صورته منذ البداية على االنتهازية والسرقات 
الصغيرة لتحقيق حلمه بالغنى والثراء بأية 
وس��يلة، ولم يؤثر فيه عقاب والده له بتغيير 
اس��مه من عبد الوهاب الى )عبدل(. ويواصل 
نهمه لكل الفرص املتاحة للغنى. ومن خالله 
يحكي الكاتب عن ش��ريحة من املغتربني في 
لندن مم��ن اس��تغلت قوانني البل��د للتحايل 
واحلصول على املال. فيس��تغل عناية الدولة 
باملعاق��ني جس��ديا ويفتعل حادثا بس��يارته 
للحص��ول على اقص��ى املعونات. ويس��تغل 
طيبة عبد الرؤوف صديقه ليش��تري عقارات 
وام��الك بإس��مه، ولكس��ب ذل��ك الصديق 
يستغل سفر االم ويضحي بكلية ولده املعاق 
ويتبرع بها إلبنة عبد الرؤوف املريضة..والغاية 
ليس��ت انقاذ الطفلة بقدر ماهي لربط عبد 

الرؤوف بتلك التضحية.
اما اخلان��ة الثالثة م��ن الذكاء، املس��تجيب 
للماض��ي ويجع��ل الروائيني ه��م اكثر الذين 
تنطبق عليه��م تلك احلالة »حركتهم صوب 

املاضي ش��بيهة بحركة ف��راش العث صوب 
النار« ص22 وهنا يخلق لنا شخصية الكاتب 
صالح الذي نتطل��ع ملاضيه من خالل العمل 
الروائ��ي االول الذي يحاول اجن��ازه من ذكرياته 
مع رفاقه اليساريني وحبه وزواجه من سلمى 
امل��رأة املتح��ررة الثورية والت��ي يقبض عليها 
شرطة البعث املس��تولي على السلطة توا 
مع رفاقها، فينجو بنفسه ويسافر الى لندن 
ليسمع االخبار الغير مؤكدة، عن اعدام رفاقه 
ومنهم س��لمى والتي يجعلها بطلة روايته 
التي ش��رع ف��ي كتابتها باس��م حياة..تنقذ 
على يد احد اجلالدين الذي يتخذها عش��يقة 

وحتمل منه ثم بفضله تهرب الى لندن. 
لكنه يعود ليقول »احلاضر سجن بناه املاضي« 
ص159.. واحلقيقة ان االنسان يرتبط باملاضي 
اكثر..رمبا ألن املاضي ال يخيفه وال يس��بب له 
القلق ألنه ولى وانتهى..قد تس��بب له بعض 
املواقف الندم او الرغبة في تغيير مصير تلك 
اللحظات املاضية ب�)لو( والكثير يس��تعذب 
تل��ك الكلمة حتى لو قّض��ت مضاجع الندم 
واحللم. فمعظم شخوص الرواية تسحبهم 
خيوط املاضي دون ارادتهم فعبدل يبقى اسير 
غضب الوالد منه. وش��هرزاد يش��دها صالح 
الذي ترتبط معه بعالق��ة عاطفية بعد وفاة 
زوجه��ا االنكليزي س��تيفن ومرورها بتجارب 
عديدة مع انكليز، فه��و ميثل لها املاضي في 
وطن ال تذكر منه الكثير، بالرغم من اعتراض 
ابنتها عليه ونفورها منه بل وااليقاع بينهما 

للتخلص منه مع انه��ا أي االبنة لم تعترض 
على عالقات امها السابقة.

جنح الكاتب في لغته الس��هلة والسلس��ة 
بتوظي��ف التاريخ وبعض قصصه في الرواية 
كم��ا ف��ي حكاية اب��ن الق��ارح من رس��الة 
الغف��ران ألبي العالء املعري. اب��ن القارح بعد 

وفات��ه وذهاب��ه للجنة يكتش��ف ان كل من 
التقاهم هناك قد فقدوا ذاكرتهم ويتمتعون 
بنعمة النس��يان. بينما م��ن هم في اجلحيم 
ذاكرتهم متوقدة وحادة ص33. يشبه الكاتب 
حالة النس��يان التي تعيشها شهرزاد، وهي 
تتصفح البوم الصور التي زودتها به قريبتها 
بيداء زوجة عب��دل، مبن هم في اجلنة..كما لو 
انه اراد ان يقول ان اوربا هي اجلنة فال بأس من 

نسيان جحيم الوطن!
الكاتب لؤي عبد االله واسع االطالع وثقافته 
متنوع��ة فق��د اس��تخدم اهتمام��ه بالفن 
التشكيلي ومعرفته به في الرواية من خالل 
حتليله للوحة سيزان واسقاطها على طريقة 

صالح في كتابته لروايته.
قس��م الكات��ب الرواي��ة ال��ى ع��دة فصول 
واطل��ق عليه��ا اس��ماء معب��رة مث��ل )ازرار 
ملونة( و)ترويض الغيوم(..لكنه في الفصول 
التالية جعل اس��ماءها مباش��رة مثل )بيداء 
ف��ي متاهته��ا( أو)صالح وروايت��ه( بينما كان 
باالم��كان تس��مية ه��ذا الفص��ل ب�)رقصة 
امل��وت( الت��ي ذكره��ا ب��ني ثنايا اح��داث ذلك 
الفصل، للحفاظ على وحدة اسماء الفصول 
وتناغمها. اما فصل االس��ماء االلهية فكان 
باالم��كان االكتف��اء بالفص��ل الثان��ي منها 
ليش��كل قفلة للرواي��ة وقد ذك��ر عنها في 
املقدمة..ف��االول منها عن عالقة محي الدين 
بن عربي ونظ��ام، مع جمالية النص، لم يكن 

له رابط بفصول الرواية.  

»كوميديا الحب اإللهي« للكاتب لؤي عبد اإلله

دراسة

عباس ثائر 

عليِك ان تعرفي:
ان ما لنا ليس علينا،

وما علينا لم يُك ساعًة لنا.
جئنا من ظالٍم وعتمة،

هكذا يقولون.
كانت مصادفة

االباء ارادوا املتعة،

فابتكروا اجلنس.
بعدها صارت االمهات

يفتحن سيقانهن،
ويطلقن اصواتاً تأتي

بصغار اجليران؛ يتفرجون 

ويضحكون لسقوطنا،
كنا غير آبهني،

ال ندرك خيبة السقوط؛
رمبا كانت الضحكات

نبوءات ساخرة

دفعت مقدماً عربون سخرية
ملا نحن عليه االن!

األمهات يفتحن السيقان
ويصرخن عالًيا،

اخلاالت والقريبات يزغردن

بأصواٍت تشد القابالت،
والنبي يشبع لكثر الصالة عليه.

في الساعة املليئة بالصيحات 
والزغاريد والصلوات واالدعية

متتد يد القابلة

تسحبنا بقوة حللكٍة اخرى 
أشد من االولى.

هكذا يرتطم اإلنسان با
*****
*****

والدة اإلنسان - على ذّمة الشعر 

غالف الرواية



رم��ى  البارزان��ي  مصطف��ى  امل��ا 
ب��كل ثقل��ه لتوري��ث وف��رض ابن��ه 
ف��ي الس��لطة عل��ى ب��ارزان واحلزب 

الدميقراطي الكردستاني
كت��اب احلرك��ة التحرري��ة الكردي��ة 
وص��راع القوى االقليمي��ة والدولية) 
1958-1975(- ملفات س��رية يصدر 

بحلة جديدة
ق��راءة في كت��اب احلرك��ة التحررية 
الكوردي��ة وصراع الق��وى اإلقليمية 

والدولية – للكاتب أيوب بارزاني 
عباس كاريزي 

احلرك��ة التحررية الكوردي��ة وصراع 
الق��وى االقليمية والدولي��ة 1958-
-1975 ملفات سرية، كتاب اثار جدال 
واسعاً وردود فعل متباينة، والسيما 
تن��اول  بارزان��ي،  أي��وب  مؤلف��ه  وان 
بنح��و مفصل بعي��دا ع��ن اجملاملة 
والتزوي��ق واالنتم��اءات، حقائق غاية 
في االهمية عن األس��باب التي ادت 
ال��ى إنهيار احلرك��ة الكردية, وكيف 
تص��رف الق��ادة في حلظ��ات التاريخ 

احلاسمة.
املهم��ة  التاريخي��ة  الوقائ��ع  ه��ذه 
طبع��ت بصماته��ا العميق��ة على 
جميع مناحي احلياة الكردية والجيال 
متعاقبة , وتش��كل جزءا مهما من 
تاريخنا احلديث الذي تعرض لتشويه 

واسع ومستدام .
الكت��اب  م��ن  االول  اجل��زء  يتن��اول 
بطبعته اجلديدة املنقحة واملطعمة 
مبواضي��ع وتفاصيل اوف��ر، التطورات 
الداخلية املأطرة لإلنتفاضة الكردية 
ورس��وخها إلعوام, اما اجل��زء الثاني 
الدولية  فهو مخص��ص للعاق��ات 
ف��ي أوج احلرب الباردة وع��دم تناغم 
الوض��ع الداخلي للحرك��و الكردية 
ي��دور  حي��ث  اخلارجي��ة,  وعاقته��ا 
صراع دبلوماس��ي هائل بني موسكو 
وواش��نطن عل��ى منطقة الش��رق 
األوسط, وصراع مكمل بني عواصم 
ال��دول اإلقليمي��ة بغ��داد وطه��ران 
وت��ل أبيب، وكي��ف تصرفت الزعامة 
الكردية وس��ط هذه الصراعات ومع 
إدارة الاعب��ني الدوليني واإلقليميني، 
وآخرين ممن أس��هموا ف��ي بلورة هذا 
الص��راع الذي انعكس��ت آثاره على 
احلركة التحررية الكردية بقيادة ما 

مصطفى. 
الدق  س��رده  ف��ي  الكات��ب  اعتم��د 

التفاصي��ل على االف الوثائق واالدلة 
واملصادر وأرشيفات حكومة الواليات 
املتح��دة االميركية بنحو رئيس��ي، 
وما تيس��ر م��ن مصادر س��وفيتية , 
إيرانية , عراقية , إس��رائيلية وكردية 
وشهادته الشخصية على األحداث 

في تلك الفترة.
اعيد طبع الكتابني في شهر نوفمبر 
املاضي، عن دار نش��ر حقائق املشرق 
– جني��ف – االول كت��اب "املقاوم��ة 
الكردي��ة لاحت��ال" ال��ذي يغط��ي 
مرحل��ة الع��راق امللك��ي ال��ى تاريخ 
انهياره ع��ام 1958، والثان��ي " الذي 
صدر ف��ي مجلدي��ن، يتن��اول أعوام 
1958 ال��ى 1975. أم��ا الثال��ث فهو 
قيد االع��داد وقد يع��اد طبعه خال 
ش��هرين أو ثاث واملعن��ون ب "بارزان 

وحركة الوعي القومي الكردي".
ه��ذه  ف��ي  بارزان��ي  اي��وب  يغط��ي 
حوال��ي  الكت��ب  م��ن  السلس��لة 
قرن��ني م��ن الزم��ن، القرن التاس��ع 
عش��ر والقرن العشرين، حيث تناول 
احلرك��ات الكردية وصلته��ا الوثيقة 
باالصول الديني��ة واتخذها كمدخل 
لوالدة مشيخات نقشبندية جديدة 
إث��ر ع��ودة موالن��ا خالد م��ن الهند 
– حيث س��افر اليها ع��ام 1807 م - 
ودعوت��ه للجماهير وه��و في طريق 
الع��ودة الى اعتناق تعاليم الطريقة 
النقشبندية، اذ ان  االمارات الكردية 
)بادينان، بوتان، س��وران وبابان( كانت 
قد أف��ل جنمها في النص��ف الثاني 
من القرن التاسع عشر، مما هيأ لبروز 
دور املشيخات الكردية والتي متكنت 
من ملئ الفراغ الذي تركته االمارات 

املذكورة.
وه��و م��ا يق��ول الكات��ب ان��ه حدا 
باملؤسس��ون األوائ��ل عق��ب ظهور 
معظ��م  ف��ي  عدي��دة  مش��يخات 
انحاء كردس��تان، بب��ذل جهد كبير 
لبناء املش��يخة على أس��س تربوية 
صحيحة، وكثير من هؤالء املؤسسني 
ل��م يجدوا عقب��ات وحتديات صعبة، 
كما هو احل��ال مع مش��يخة بارزان، 
التي لم تشكل في محيط خاٍل من 
الس��لطة االقطاعية، لذا كان على 
املؤسس��ني األوائ��ل في بارزان ش��ق 
طريقهم عبر ص��راع طويل مرير مع 

األغوات وازاحتهم. 
كما ويخ��ص الكاتب ج��زء هام من 

كتاب��ه املوس��وم احلرك��ة التحررية 
الكردي��ة وص��راع الق��وى االقليمية 
والدولي��ة، تطور الص��راع في بدايات 
الق��رن العش��رين ال��ى ص��راع م��ع 

اإلمبراطوري��ة العثماني��ة، وظلمها 
وسوء ادارتها وموظفيها الفاسدين، 
املعارض��ة كان��ت مؤلفة  واجلبه��ة 
من االقط��اع الك��ردي املتحالف مع 

الس��لطة العثماني��ة، ويق��ود هذه 
ف��ي  ال��والة  العس��كرية  احلم��ات 

املوصل وبغداد.
مح��ل  بريطاني��ا  حل��ت  وعندم��ا 

دخل��ت  العثماني��ة،  االمبراطوري��ة 
مش��يخة ب��ارزان مع احملت��ل اجلديد، 
ف��ي  امللك��ي،  العه��د  وحكوم��ات 
صراعات عس��كرية متاحقة دامت 
عق��ودا م��ن الزم��ن، واس��تمر ال��ى 
ان انه��ار احلك��م امللكي وتأس��يس 
اجلمهورية العراقي��ة بقيادة الزعيم 

عبد الكرمي قاسم عام 1958.
يقول الكاتب ان ثاث من "املرشدين" 
الذين مثلوا مش��يخة ب��ارزان، القوا 
حتفهم س��واء باإلعدام او االغتيال 
أو القتل: وهم عبدالس��ام البارزاني 
عام 1914 ، ما عبدالرحمن املعروف 
ب )ماي ما محمود( في 1927/9/1، 
خورشيد بارزاني" قتل عام 1983 مع 

آالف البارزانيني.
نظ��ام  ان  كي��ف  الكات��ب  ويس��رد 
املش��يخة كأي��ة مؤسس��ة أخ��رى 
وال  والفس��اد،  لانح��راف  مع��رض 
يخلو من املنافس��ة للمسك بزمام 
السلطة واستخدام األتباع واملريدين 

لغايات شخصية محضة. 
فبعد غياب الش��يخ أحمد البارزاني 
عام 1968، تعرضت مش��يخة بارزان 
مفتعل��ة،  داخلي��ة  ال��ى صراع��ات 
فق��د كان م��ا مصطفى ق��د رمى 
بكل ثقل��ه لتوريث وف��رض ابنه في 
الس��لطة على ب��ارزان وعل��ى احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني، وأقتضى 
ذلك القضاء على املعارضني بش��تى 
الوس��ائل. وكان ذلك ايذاناً بالقضاء 
على قي��م العدل ومحارب��ة الظلم 
وظلم��ه  االعتبارلاقط��اع  وإع��ادة 
واملتاج��رة بالقضي��ة الوطنية. كما 
فقد احلزب الدميقراطي الكردستاني 
مهمته التاريخية النضالية، ودمرت 
القيم التي اكتس��بت م��ن خالها 
ب��ارزان أصالتها وطاقاتها النضالية: 

الروحية والوطنية. 
الدميقراطي  واحلزب  بارزان  فأصبحت 
الكردس��تاني مجرد وسيلة لتوطيد 
ديكتات��وري  قبل��ي،  حك��م  نظ��ام 
 Kleptocracy و)كليبتوكراس��ي
( بامتي��از – وه��و نظام يس��رق فيه 
الزعم��اء ق��وت ش��عوبهم ويث��رون 
ويتق��وون على حس��ابهم م��ن غير 

حسيب أو رقيب. 
وبرغم النكس��ات والكوارث الوطنية 
الكبي��رة املتاحقة، تس��تميت قمة 
هرم الس��لطة القبلية عل��ى البقاء 

ف��ي احلك��م خ��ال صياغ��ة عاقات 
لشراء الوالءات باس��تخدام اإليرادات 
وافس��اد  "البت��رو-دوالر"،  النفطي��ة 
اجملتمع وإش��اعة ثقافة االستس��ام 

واخلضوع.
يتناول الكاتب الدبلوماسية الكردية 
وعاقات احلركة الكردي��ة التي يقول 
بالعام��ل  محكوم��ة  كان��ت  انه��ا 
اجلغراف��ي العازل، وهي في اطار تلقي 
املس��اعدات اخلارجي��ة تبن��ت موقف 
املس��تجدي م��ن اي��ران الش��اه، التي 
يقول ان اس��تام الزعام��ات الكردية 
للمال م��ن ايران ظهر عليه واتس��م 
بالفس��اد بنح��و واض��ح، مضيفا ان 
البح��ث عن امل��ال كان هاجس��اً لدى 
القي��ادة الكردية، الت��ي كانت تبحث 
عن مصادر متيل خارجي على شاكلة 
املتسولني، ويشير الكاتب الى ما جاء 
ف��ي كت��اب حونثان ران��دل الصحفي 
االميرك��ي عن ق��ول امل��ا مصطقى 
بارزاني" بانه ذلك الضرير الذي يجلس 
عل��ى ابواب املس��اجد ليتصدق عليه 
املصلون عندما يخرجون من املساجد 
بعد انتهاء الصاة"، اال ان املش��كلة 
وفقا للكاتب ان هذا الش��خص الذي 
يجمع االموال باس��م شعب باكمله، 
ما ان يحصل على االموال حتى يعدها 

ملكاً شخصياً له.  
يخل��ص الكات��ب الى ض��رورة اطاع 
القراء على ماهية القيادة الس��ابقة 
الت��ي  والث��ورات  الكردي��ة  للحرك��ة 
ش��هدتها ودور القي��ادة احلاكمة االن 
في كردس��تان، التي أوصلت الشعب 
الك��ردي الى الوضع املأس��اوي احلالي، 
ويقدم رؤية واضحة بشأن بناء اخلطط 
التي تساعد على منع احلكام احلاليني 
م��ن االس��تهتار مبق��درات الش��عب، 
ووضع حد لنزيف الس��رقات واالبتعاد 
املش��بوهة،  اخلارجية  التحالفات  عن 
والتوجه  ومحاكمته��م،  وازاحته��م 
نحو تشكيل قيادة مخلصة حكيمة 

تنسجم مع روح العصر. 
ول��د الكات��ب اي��وب بارزان��ي وهو ابن 
الش��يخ بابو بارزاني، الشقيق االكبر 
للم��ا مصطفى بارزاني ع��ام 1945، 
بالعربي��ة  ومق��االت  مؤلف��ات  ول��ه 
والفرنس��ية واإلنكليزية، عمل لفترة 
مع جلنة حقوق االنس��ان التابعة لألمم 
املتحدة – قس��م العراق، يقيم حالياً 

في سويسرا.
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جاسم محمد*

وسائل جتنيد األطفال
تعد املدارس ومعاه��د ودور التعليم  
أب��رز مص��ادر ألس��تقطاب االطفال 

وجتنيدهم.
وم��ن اب��رز الوس��ائل الت��ي يتبعها 

التنظيم  بتجنيد االطفال هي: 
•من��ح االطفال مخصص��ات مالية 
مح��دوة مس��تغا الع��وز وصعوبة 
احلياة عند عوائلهم، بعض العوائل 
كان��ت مضطرة الى ارس��ال ابنائها 

نتيجة العوز الى جانب الترهيب.
• منح االطف��ال حظوة بني اقرانهم 
من االطفال من خال حمل الساح 

والزي العسكري.
• مصاحب��ة االطف��ال ال��ى قيادات 
داعش ف��ي بعض امله��ام وحملهم 
الس��اح وتنفيذ عملي��ات اعدام او 
رجم نس��اء  وحض��ور طقوس قطع 
الرؤوس. بعض التقارير كشفت احد 
مقاتلي��ي داع��ش يحمل اجلنس��ية 
عربي��ة،  اص��ول  وم��ن  االس��ترالية 
اظهرته يقطع الرؤوس وابنه خلفه 
يق��وم بحم��ع، وفي "يو تي��وب" اخر 
يظهر اطف��ال، ابناء قي��ادات داعش 
تضرب ال��رؤوس بالق��دم، بأعتبارها 
جزء م��ن ترويض االطفال من وجهة 

نظر التنظيم وكسر حاجز اخلوف.
و  التنظي��م  بقي��ادات  التش��به   •
اجلماعات "اجلهادي��ة" مبنح االلقاب 
الى اطفال وهم  في س��ن اليتجاوز 
السادس��ة عش��ر، مث��ل لق��ب ابو 

القعقاع وابو طلحة.
• حم��ل الراي��ات واالس��تماع ال��ى 

االناشيد احلماسية.
• ع��زل االطف��ال ع��ن ذويه��م ف��ي 

معسكرات بعيدة عن مناطقهم.
• نشر الطائفية، بأعتبار انضمامهم 

الى التنظيم ج��زء من دفاعهم عن 
الدي��ن م��ن وجه��ة نظ��ر التنظيم 

االرهابي.
• اع��ادة تفس��ير االي��ات القرآني��ة 
من قب��ل التنظي��م بطريقة تخدم 
سياس��اتهم والتركي��ز عل��ى ب��اب 

"اجلهاد".

اسباب جتنيد االطفال عند داعش
• ت��رك ارث "جهادي" دم��وي عنيف 

والى االمد البعيد.
ميك��ن  س��هلة،  م��ادة  االطف��ال   •
اخضاعهم الى الغس��يل الدماغي 

اكثر من البالغني.
• اس��تخدام االطف��ال والصبية في 
عملي��ات حراس��ة وخدم��ة قيادات 
تنظي��م داع��ش، كون والئه��م غير 

مشكوك فيه.
• فقد التنظيم ثقته ببعض قياداته 
ومقاتليه بسبب االنشقاقات، فهو 
يس��تخدم االطف��ال ف��ي عملي��ة 
احلماي��ة الش��خصية والتجس��س 
وجمع املعلومات في بعض املناطق، 

كونهم ال يثيروا الشكوك.
• االطف��ال يس��تطيعوا النفوذ في 
الكبار  اماكن اليس��تطيع وصولها 

بتنفيذ عمليات انتحارية.
• التموي��ه واخل��داع، ك��ون االطفال 
يكس��بوا التعاطف م��ن قبل عامة 
الناس وال يثيروا الشكوك بالتحرك 

والتنقل.

ابرز معسكرات االطفال
• أشبال العّز

• الرقة
• الطبقة غرب الرقة

• معسكر الزرقاوي
• معسكر لألشبال 
• معسكر الطائع

ويقول "كلينت واتس" وهو عضو بارز 
في معهد لألبحاث عن السياس��ة 
اخلارجية إّن "التنظيم بحاجة جلذب 
أطف��ال ال��ى صفوفه في ظ��ّل قلة 
الي��د العامل��ة واألطفال ه��م أكثر 
عرضة لإلنصياع". وتسعى "داعش" 
من أجل السيطرة على أوسع رقعة 
م��ن األراض��ي وال ميلك ع��ددًا كافًيا 
من املقاتلني لتحقي��ق ذلك الهدف 
وهن��اك تراج��ع بعدد املنتم��ني إليه 
ومؤش��ر عل��ى ارتفاع درج��ة اليأس 
لدي��ه إس��تخدام األطف��ال يُحدث 
تنظي��م  يس��عى  كبي��رة  صدم��ًة 
"داع��ش" ل��زرع فكرة ل��دى العالم 
بأس��ره أّنه اجلماعة األكثر خطورة، 
ويُح��اول بّث الرع��ب والصدمة لدى 
املتلقني عندما ينفذ عمليات إعدام 
واآلن يوصل فك��رة مفادها أّن بعض 
العمليات التي يراها العالم عنيفة 
ومعقدة ليست سوى لعبة أطفال 

بالنسبة ل"دولة اخلافة".
املواق��ع  عل��ى  وظه��ر 
"اجلهادية"االعامي��ة ابرزه��ا موقع 
يش��رح  إرش��ادي  "الفرقان"دلي��ل 
كيفي��ة  "اجلهادي��ات"  لألمه��ات 
تنش��ئة أطفالهن وه��ذا مايصعد 
من درح��ة التحذير من مخاطر تراث 
جتنيد االطفال التي تسمى ايضا ب 
"أشبال اخلافة" وهي تسمية باتت 
معروف��ة عند االنظمة الش��مولية 
بعس��كرة اجملتمع. ويض��خ الكتيب 
افكاره الس��لبية بعنوان ]دور األخت 
في اجله��اد بعرض املواق��ع اجلهادية 
عل��ى األطف��ال وق��راءة قصص عن 
للن��وم،  يخل��دون  عندم��ا  اجله��اد 
وتش��جيعهم على ممارس��ة ألعاب 
رياضي��ة، مث��ل الرماي��ة، م��ن أجل 

حتسني قدرتهم على التصويب[.

تهجير السكان احملليني من 
سوريا

اعلن��ت جلن��ة األم��ن القوم��ي في 
كازاخس��تان ي��وم 20 نوفمبر 2014 
عن وج��ود أكث��ر من 300 ش��خص 
م��ن مواطنيها يقاتل��ون إلى جانب 
تنظيم "داعش" في العراق وس��وريا 
وقال��ت اللجن��ة في بي��ان صحفي 
ان اع��داد كبي��رة من كازاخس��تانياً 
يقاتل��ون إلى جان��ب تنظيم داعش 
في العراق وس��وريا، وأن نصف عدد 
املقاتل��ني الكازاخس��تانيني الذي��ن 
يحاربون إلى جان��ب داعش اإلرهابي 
هم من النس��اء. واظهرت اش��رطة 
فدي��و وصور مش��اركة االطفال من 
كازخس��تان واس��يا الوس��طى في 
معس��كرات التنظي��م بعم��ر اقل 
م��ن عش��ر س��نوات وه��م ي��رددون 
التنظي��م. ال��ى زعي��م  "البيع��ة" 

اعتم��د البغ��دادي مؤخرا ف��ي ادارة 
االجان��ب،  عل��ى  "دولت��ه"  ش��ؤون 
ابرزهم الشيشان وكذلك من اسيا 
الوسطى  بأس��م "جهاد العائات" 
باالضاف��ة الى االوربيني الذين ميثلون 
صلب النش��اط االعامي للتنظيم، 
اما الشيش��ان واس��يا الوس��طى، 
فعرف��وا بش��دة القت��ال واحلم��اس 
والى جانب الداف��ع "العقائدي"فأن 
تنظي��م "دولة داع��ش" يدفع رواتب 
ومس��تحقات ال��ى املقاتلي��ني ف��ي 
س��وريا والعراق التقل عن 600 دوالر 
شهريا للش��خص الواحد، حد ادنى 
مع امتي��ازات اخرى م��ن "ألغنائم" 
وتكاليف الزواج والسكن والزعامة. 
التقارير من داخل س��وريا كش��فت 
ان عوائل واطف��ال املقاتلني االجانب 
ينعم��ون بحياة مترف��ة مقارنة الى 
اطف��ال س��وريا. إن الطريق��ة التي 
تظه��ر فيه��ا "دول��ة داع��ش" م��ن 

داخ��ل  واالدارة  احلوكم��ة  اس��لوب 
والياتها رغم وحشيتها في القتال، 
مقاتلي��ني  وتس��تقطب  تش��جع 
جدد لانضمام ال��ى التنظيم على 
ش��اكلة الهجرة رغم تصاعد حدة 
التنظي��م  املس��لحة.  املواجه��ات 
يعمل على تهجير السكان احملليني 
وجلب "مهاجرين" لفرض سيطرته 
وتغي��ر خارطة املنطقة الس��كانية 

ورفع احلدود.

"مدارس"بعقيدة داعشية
9 قال "كريستوف بوليارك"املتحدث 
باس��م منظمة اليونيسيف في 19 
ديس��مبر 2014 بإن عام 2014 شهد 
وق��وع نحو خمس��ة وثاثني هجوما 
عل��ى امل��دارس ف��ي س��وريا خ��ال 
األش��هر التس��عة األولى من العام. 
وأضاف "بوليارك" في مؤمتر صحفي 
ف��ي جنيف، أن تل��ك الهجمات أدت 
إل��ى مقت��ل أكث��ر من مائ��ة طفل. 
وعن األزمات األخرى قال بوليارك في 
العراق يعتقد أن سبعمائة طفل قد 
تعرضوا للقتل والتش��ويه واإلعدام 

خال ذات العام . 
املتح��دة  األمم  منظم��ة  وكش��فت 
للطفولة )يونيسيف( اليوم الثاثاء 
أن نح��و 670 ألف طفل في س��وريا 
حرم��وا م��ن التعليم بع��د أن أغلق 
عناصر تنظيم "داعش" مدارسهم 
إلى حني تغيير املناهج وفقا لعقيدة 
التنظي��م اإلرهابي واعلنت منظمة 
يونيسيف في 6  يناير 2015 أن نحو 
670 ألف طفل في سوريا قد حرموا 
من التعلي��م بعد أن أغل��ق عناصر 
تنظي��م داعش. وف��ي نوفمبر 2014 
أغلق التنظي��م املدارس في املناطق 
الت��ي يس��يطر عليه��ا ف��ي ش��رق 
سوريا إلى حني مراجعة املناهج من 

منطلق يتطاب��ق مع فهمه الديني. 
وبحس��ب اليونيس��يف فإن ما بني 
1.3 و 1.6 ملي��ون طف��ل س��وري ال 
ميكنهم الذهاب إلى املدارس بسبب 

انعدام األمن.
وس��وريا،  الع��راق  ف��ي  مايحص��ل 
كارث��ة انس��انية يك��ون ضحيته��ا 
املدني��ني خاص��ة من فئ��ة االطفال 
والنساء والش��يوخ، واجملتمع الدولي 
واالمم املتح��دة واملنظمات يبدو انها 
اصبح��ت عاجزة عل��ى تغير الوضع 
االنس��اني هناك وفي مناطق صراع 
اخ��رى. االطف��ال هم اكث��ر الفئات 
الس��كانية تعرضا ملمارس��ات هذه 
اجلماعات "اجلهادية" وهي سياسات 
اجلماع��ات  ه��ذه  م��ن  مقص��ودة 
وايدلوجيتها  العنف  لتعميق جذور 
الراداكيلية  وليكونوا االطفال ارثهم 
ولامد البعيد. رسالة الطفل أسيد 
برهو الى اطفال العالم والتي خص 
بها مجلة اجمللة هي:" أنصح اطفال 
العال��م باألبتع��اد ع��ن اجلماع��ات 
االرهابي��ة  وع��دم االنضم��ام ال��ى 
صفوفه��ا وأني نادم عل��ى التحاقي 
بداع��ش، وان اليصدق��وا دعاية هذا 
التنظي��م، فم��ن يلتحق به س��وف 
يكش��ف حقيقته وس��وف يش��عر 

بالندم قبل ان يخسر حياته".
الش��هيد   "داع��ش"  اع��دم  مل��اذا 

الكساسبة بطريقة بشعة؟
البش��عة  "داع��ش" يؤك��د صورته 

بأعدم الشهيد الكساسبة
نشر مقطع الفيديو، يظهر فيه اعدام 
تنظيم "دولة داعش" الطيار االسير 
الش��هيد مع��اذ الكساس��بة، لكن 
هذه املرة جاء بس��ابقة لم تشهدها 
االرهابي��ة  اجلماع��ات  وال  احل��روب 
"اجلهادي��ة" وه��ي بطريق��ة احل��رق! 
الفديو كان منتج بجودة فائقة وبث 

عبر حس��اب مبوقع تويت��ر يُعرف بأنه 
يرّوج للتنظيم. بشار ان الكساسبة 
وقع  في اس��ر داعش بعدما حتطمت 
طائرته بالقرب من الرقة في س��وريا 
أثن��اء مهم��ة ض��د التنظي��م ف��ي 
ديسمبر2014. الشريط تضمن ايضا 
ص��ور ولقطات الى طياري��ني اردنيني 
ف��ي اماك��ن اجازاته��م م��ع قائمة 
باس��ماء بعض الطياري��ني االردنيني 
ودالالت عناوين سكنهم حتت عنوان 
"مطلوبني للقتل" وهي رس��الة يراد 
منه��ا اضع��اف معنوي��ات الطيارين 
االردنيني حتديدا بس��بب دور اململكة 
االردنية في مواجه��و هذا التنظيم. 
إن نش��ر قائم��ة االس��ماء وتصوي��ر 
بعض الطيارين ف��ي اجازاتهم داخل 
االردن، يعكس الركيزة االس��تخبارية 
عند ه��ذه اجلماعة، ويبعث رس��الة، 
بان لديه مصادر قريبة من املؤسسة 
العسكرية االردنية تستطيع الرصد 
واملراقبة وتنفيذ  تهديدات او عمليات 

رمبا ضد عوائلهم.
إن الطريقة التي اعدم فيها الشهيد 
الطيار تعتبر سابقة، عند اجلماعات 
"اجلهادي��ة" واملس��لحة، رغم ان هذا 
التنظيم س��بق ان اعلن في اشرطة 
فديو حرق عدد م��ن اجلنود العراقيني 
في محافظة االنبار ع��ام 2014، في 
اعق��اب املواجه��ات املس��لحة التي 
اندلع��ت ف��ي يناي��ر 2014. لكنه��ا 
تبقى سابقة برهينة بحجم وقيمة 

الكساسبة.

* باح��ث عراقي، مقي��م في املانيا، 
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 
وتوزي��ع املكتب العربي للمعارف – 

القاهرة

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

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

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

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

الحلقة 33

بارزان والحزب الديمقراطي الكردستاني وسيلتان لتوطيد نظام حكم قبلي ديكتاتوري 

يتناول الجزء األول من الكتاب بطبعته الجديدة المنقحة والمطعمة 
بمواضيع وتفصيالت أوفر، التطورات الداخلية المؤطرة لالنتفاضة 

الكردية ورسوخها ألعوام, أما الجزء الثاني فهو مخصص للعالقات 
الدولية في أوج الحرب الباردة وعدم تناغم الوضع الداخلي للحركوة 
الكردية وعالقتها الخارجية, حيث يدور صراع دبلوماسي هائل بين 

موسكو وواشنطن على منطقة الشرق األوسط, وصراع مكمل بين 
عواصم الدول اإلقليمية بغداد وطهران وتل أبيب



متابعة الصباح الجديد: 

ه��ل تع��د نفس��ك ش��خًصا مرتبطا 
بالعلم؟، ق��د تكون إنس��انا يثق كثيرًا 
في العلم وقدرته على حل املش��كالت 
وتسهيل حياتنا، لكنك أيًضا ستعرف 
أن العلم ال ينطوي على إثبات ما يعمل 
فق��ط، بل هو ينطوي عل��ى إثبات ما ال 
يعم��ل أيًض��ا. مبعنى نحن نس��تعمل 
املنه��ج العلم��ي كل يوم ف��ي حياتنا، 
حلل مش��كالتنا وجتاوز األم��ور الصعبة 
والعقب��ات، وكذلك من أج��ل محاولة 
تفس��ير هذه األمور الت��ي جنهلها أو ال 
نفهمه��ا، فمث��اًل، بطرح هذا الس��ؤال 
»هل ش��رب احلليب يجعلك مريًضا؟«، 
هن��اك طريق��ة واح��دة فق��ط ملعرفة 
ذل��ك، أال وهي التجربة، إذًا نحن بالتالي 
نخلق فرضية حول شيء جنهله ونقوم 

باختبارها.
غير أن بعض األس��ئلة ما ت��زال بعيدة 
ع��ن االجابة، إما ألن��ه ال ميكن اختبارها 
مثل األمور امليتافيزيقية، أو ألنها حتتاج 

إلى املزيد من االختبارات.

هل ميكننا وقف الشيخوخة؟
البريطاني��ة، فإن  طبًق��ا للموس��وعة 
الش��يخوخة يج��ري تعريفه��ا بأنه��ا 
املتتالي��ة  الفس��يولوجية  التغي��رات 
ف��ي الكائ��ن احلي التي ت��ؤدي حلالة من 
التدهور في الس��ن، أو أنها متثل تراجع 
في الوظائف البيولوجية وقدرة الكائن 
احلي على التكيف مع اإلجهاد األيضي، 
ويق��ول اإلجماع العام أن الش��يخوخة 
تنط��وي عل��ى ض��رر جزيئ��ي تدريجي 
يتراك��م مع مرور الوق��ت، وبرغم من أن 
هذه الفرضية محل جدل وغير كاملة، 
لكنه��ا تظ��ل أفض��ل ما توص��ل إليه 

العلماء حتى اآلن.
والش��يخوخة حت��دث مع م��رور الوقت 
ف��ي خاليا وأجه��زة الكائ��ن احلي، وهي 
عملي��ة متتد على م��دى العمر بأكمله 
ألي ش��يء حي، لكن املش��كلة هنا أن 
فك��رة الش��يخوخة نفس��ها م��ا تزال 
غير مفهوم��ة بالكام��ل للعلماء، وإذا 
افترضنا أن اإلنس��ان هو ماكينة تعمل 
ط��وال الوقت وبالتال��ي يجهد مع مرور 
الوقت ويضعف، فإن األمر غير املفهوم 
مثاًل، هو ملاذا تش��يخ خالي��ا اجللد على 
الرغم م��ن أنها دائمة التجدد بانتظام، 
فاجلل��د يغير كامل خالي��اه كل 27 يوم 
فق��ط. وبغض النظر عن الس��بب، فإن 
ق��درة العل��م عل��ى اإلجابة عل��ى هذا 
الس��ؤال، تعني القدرة على وقف هذه 
العملي��ة، ووص��ول اإلنس��ان إلى س��ر 

اخللود.

ه��ل عل��م األحي��اء كوني وتش��مل 
الكواك��ب  عل��ى  احلي��اة  قواع��ده 

األخرى؟
ميك��ن الق��ول أن الفيزي��اء والكيمي��اء 
م��ن العلوم الت��ي يب��دو أن قوانينها ال 
تتغير في جميع أنحاء الكون، أما علم 
األحياء، فما يزال العلماء غير متأكدين 
إذا م��ا كان��ت قواع��ده ممتدة لتش��مل 

احلياة على الكواكب األخرى.
على س��بيل املثال، ال نع��رف هل ميكن 
أن تس��تند أش��كال احلياة في مناطق 
متفرقة من الك��ون إلى نفس اجلزيئات 
الت��ي تتكون منه��ا أجس��ادنا، أم أنها 
قد تك��ون مبنية على ش��يء مختلف 
متاًم��ا؟، فاحلي��اة عل��ى كوك��ب األرض 
حياة عضوية، معتمدة بنحو رئيس��ي 
الكرب��ون، إضافة لألوكس��جني  عل��ى 
والهيدروجني، لكنها في كواكب أخرى 
قد تكون معتمدة على مواد أخرى مثل 

السيليكون.
ه��ذا األم��ر يط��رح فرضية أخ��رى، لم 
يتمك��ن العلم من اإلجاب��ة عنها: هل 
نحن مبفردنا في هذا الكون؟، فمن خالل 
النماذج اإلحصائي��ة البحتة، يبدو من 
غير املرجح، بل رمبا حتى من املستحيل، 
بالنس��بة لنا أن نك��ون وحدنا في هذا 
الكون. لكن السؤال هو: كيف جند هذه 
األش��كال األخرى للحياة، وإذا وجدناها 
هل سنعترف بها على أنها حياة؟ ماذا 

لو كانت سحابة ضخمة بني النجوم؟

هل ميك��ن أن نتنب��أ بالطقس واملناخ 
بدقة؟

م��ن الصع��ب التنبؤ بالطق��س فذلك 
يعتمد على اجلغرافيا احمللية، والرطوبة، 
وضغ��ط الهواء، وم��ا إلى ذل��ك فقط 
قليل م��ن الرطوبة على رقع��ة واحدة 
من الغابات ميك��ن أن تغير متاًما طقس 
اليوم، والتي س��وف تغي��ر بالتالي متاًما 

طقس الغد.
إذا كنت تتس��اءل كيف ميكن للعلماء 

لي��س  ولك��ن  املن��اخ  بتغي��ر  التنب��ؤ 
الطق��س، فعّد أن املناخ هو متوس��ط 
احلال��ة، في حني أن الطق��س هو احلالة 
الفعلي��ة. ه��ذا النمط هو ش��ائع جًدا 
في احلي��اة اليومية، فف��ي الوقت الذي 
ميكننا التنبؤ فيه بأن متوس��ط العمر 
املتوقع )متوسط احلالة( سيكون أطول 
من أجدادنا، ال ميكننا أن نتوقع بالضبط 
مت��ى س��وف من��وت )احلال��ة الفعلية(. 
وباملث��ل، ال ميكننا التنب��ؤ بدقة بدرجة 
احلرارة في مدينة نيويورك في األول من 

يناير )كان��ون الثان��ي( 2030 )احلالة 
الفعلي��ة(، ولكن ميكنن��ا القول إنه 

رمب��ا يك��ون أكثر ب��رودة مما ه��و عليه 
ف��ي 1 يولي��و )مت��وز( 2030 )حال��ة 

متوسطة(.
ه��ذا لي��س كل ش��يء، فالعل��م 
ما ي��زال عاجزًا أيضاً ع��ن اإلجابة 
عل��ى الكثير من األس��ئلة األخرى 

مث��ل: ملاذا حدث االنفجار الكبير من 
األساس؟ ما هو الوعي؟ ملاذا ننام برغم 
م��ن أن عقولن��ا تظل ف��ي حالة عمل 
مس��تمر؟ ما هو مقي��اس األخالقيات؟ 

من أين جاءت اللغة؟ ما هو املوت؟

اإلرادة احلرة.. هل منتلكها بالفعل؟
الس��ؤال الش��هير: هل اإلنسان مسير 
أم مخي��ر؟ كان وما يزال معضلة كبيرة 
يختل��ف حوله��ا العلم��اء من��ذ فجر 
التاري��خ وحتى يومنا ه��ذا لكننا هنا ال 
نتح��دث من الناحي��ة الدينية وعما إذا 
كان اإلله مينح��ك اإلرادة احلرة الكاملة 
لتصرفات��ك أم أن��ه م��ن يتحك��م بك، 
لكنن��ا نتح��دث أيًض��ا على مس��توى 
اإلنسان نفس��ه وما إذا كان قراره صادر 
ع��ن إرادت��ه بالفعل وليس ع��ن حتيزات 
على مس��توى العقل الباطن لتجد أن 
عقل��ك ببنيت��ه اخلاصة ه��و املتحكم 

وليس أنت نفسك.
هذا األمر يحدث مئ��ات املرات، أن تقوم 
بإغ��الق املنبه ف��ي الصباح، ث��م تختار 
زيًا مناس��ًبا الرتدائه، ث��م تختار طعام 
اإلفط��ار، وهك��ذا كل اختي��ار من هذه 
االختيارات نتصور أننا نقوم بها مبحض 
إرادتنا بوصفنا أشخاص أحرار، نتحكم 
في أجس��ادنا ونوجهه��ا نحو هدف ما 
م��ن اختيارنا م��ن دون إجب��ار أو توجيه 
خارج��ي، فم��اذا يقول العل��م عن هذه 

اإلرادة احلرة؟

ف��ي 
ق��ة  ر و
قب��ل  نش��رت  بحثي��ة 
نح��و20 عاًم��ا، أدلى 
دان  النف��س  عامل��ا 
واجن��ر، وتاليا يتلي، 
وفرضي��ة  باقت��راح 
ثوري��ة، إذ اقترح��ا أن 
بعمل  القي��ام  جترب��ة 
متعم��د مبح��ض إرادتن��ا 
الكامل��ة، ال يعد ش��يًئا أكثر من فعل 
ال��ذي  الس��ببي،  باالس��تدالل  خ��اص 
تسببت به بعض أفكارنا جتاه سلوكنا، 
أي أن أفكارن��ا املس��بقة واخملزن��ة ف��ي 
عقولنا هي التي جتعلنا نقوم بأداء هذه 
األنواع من السلوكيات التي نعتقد أننا 

اخترنا القيام بها.
 ومن هنا فإن املشاعر نفسها ال تلعب 

أي دور سببي في إنتاج سلوكياتنا.

هل ميكن توقع التغيرات في األنظمة 
االقتصادية؟

كلنا س��معنا عن الكساد الكبير الذي 
ضرب العالم في القرن العشرين، وعن 
أولئك الذين دُمرت حياتهم بعد خسارة 
أمواله��م بنحو مفاجئ ف��ي البورصة، 
أو أولئ��ك الذين كونوا ث��روة هائلة من 
االرتفاعات املفاجئة ألس��عار النفط أو 

الذهب مثاًل.
م��ن  كل  تقاب��ل  مش��كلة  وأعظ��م 
يتعامل في مج��ال االقتصاد هي عدم 
القدرة على توقع اجتاه وحركة األنظمة 
االقتصادية اخملتلف��ة. متاًما مثل مباراة 
كرة الق��دم ،رمبا تتوقع أن ه��ذا الفريق 
س��يفوز على هذا لكنك لست متأكًدا 
بنس��بة %100، كما أنك ال تس��تطيع 
تخم��ني عدد األهداف املس��جلة ووقت 

تسجيلها.
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جنيف ـ وكاالت: 
 )تستعمل اإلنترنت وتعيش في الفضاء اإللكتروني 
لكن ال تتجاه��ل األوراق( ،  هذه هي نصيحة فينت 
س��يرف رائد اإلنترنت الذي يخش��ى من فقدان كل 
ذكرياتنا الرقمي��ة مع تطور التكنولوجيا يوما بعد 

يوم آخر.
قال سيرف للصحفيني على هامش منتدى حوكمة 
اإلنترن��ت ف��ي جنيف:«  يق��ول الناس: م��اذا أفعل 
بصوري الفوتوغرافية؟ تل��ك التي تهتم بها بحق؟ 
تخير بعض الص��ور الفوتوغرافية اجليدة وأطبعها 

ألننا نعرف أنها تبقى 150 عاما في األقل ».
وس��يرف نائ��ب رئيس ش��ركة غوغل وش��ارك في 
تصميم بروتوك��ول تي.س��ي.بي/آي.بي الذي يربط 

األجهزة عبر اإلنترنت.
وأف��اد س��يرف »إذا أردنا أن نخبر أحفادنا ش��يئاً عن 
عاملنا علينا أن نتأكد من أن املعلومات ما تزال قابلة 

لالسترجاع أو مفهومة«.
واعترف س��يرف )74 عاماً( امللق��ب »بأبي االنترنت« 
بأن ال��ورق أفضل في كثير من احلاالت من الهواتف 

احلديثة.
وتابع »أواًل ميكنك أن ترس��م بس��هولة على الورق 
وثانياً... عندما أدون مالحظات يعني هذا أن بوسعي 
أن أتذك��ر أي��ن كنت وم��اذا كن��ت أفع��ل. بالتالي 

بالنسبة لي )الورق( مبنزلة ذاكرة إضافية«.
وفينت سيرف ولد 23 يونيو/حزيران 1943 وهو عالم 
كمبيوت��ر أميركي م��ن أبرز املس��همني في ظهور 

الشبكة العاملية.
في بداية حياته كان سيرف مدير برنامج في وكالة 
مش��اريع أبح��اث الدف��اع املتقدمة »دارب��ا« ومول 
العديد م��ن اجملموعات لتطوي��ر تكنولوجيا حزمة 
بروتوكوالت اإلنترنت، وعندما بدأ اإلنترنت االنتقال 
إلى األعمال التجارية ف��ي أواخر الثمانينات انتقل 
سيرف إلى شركة إم سي أي حيث كان له دور فعال 
ف��ي تطوير أول نظام بري��د إلكتروني التجاري األول 

)بريد إم سي أي( متصل بشبكة اإلنترنت.

بكين ـ وكاالت: 
أعلن��ت ش��ركة »Avast« املتخصص��ة ف��ي أمن 
املعلومات، ظهور برمجي��ات خبيثة جديدة تهدد 
بالسطو على آالف الهواتف واحلسابات املصرفية 

ملاليني األشخاص حول العالم.
وح��ول هذه البرمجيات، قال اخلبراء في الش��ركة: 
»خ��الل مراقبتنا املس��تمرة للبرمجي��ات اخلبيثة 
الذكي��ة  والهوات��ف  احلواس��ب  تصي��ب  الت��ي 
مؤخرًا، توصلنا الكتش��اف برمجيات حتمل اس��م 
»Catelites »  قادرة على اختراق الهواتف العاملة 
بأنظمة أندرويد، والوصول إلى احلسابات البنكية 
املتصل��ة بطريقة ما بهواتف املس��تعملني . لقد 
ثبت لنا أنها اخترقت فعاًل 9000 حساب في األقل 

مؤخرًا«.
وتدخ��ل هذه البرمجيات إل��ى الهواتف مع بعض 
التطبيقات التي يحملها املستخدمون من متجر 
جوجل اإللكتروني، وعن��د دخولها الهاتف تطلب 
م��ن املس��تعمل تثبيته��ا وكأنه��ا برام��ج نظام 

أندرويد .
وعند نقر املستعمل على زر التفعيل تبدأ عملها 
باخت��راق بقي��ة التطبيق��ات املوجودة ف��ي اجلهاز 
وخصوص��اً تلك التي تتعل��ق باألنظمة املصرفية 
والت��ي تص��ل الهات��ف م��ع البطاق��ات البنكية، 
لتسرق وتس��رب بيانات املستعملني إلى اخملترقني 

وقراصنة اإلنترنت.

» أبو اإلنترنت«  يثق
بالورق أكثر من التكنولوجيا 

في حفظ الذكريات

فيروس يهدد بإفالس 
الماليين من مستعملي 

الهواتف حول العالم
واشنطن ـ وكاالت: 

ُعثر في أس��تراليا على متحجرات 
تعود لنحو 3,5 مليار سنة تشكل 
أقدم بصم��ة لكائن��ات مجهرية 
معروفة على األرض، بحس��ب ما 
أك��د علماء، رجحوا ايضا أن تكون 
احلياة على الكوكب أقدم من ذلك 

بكثير.
وبالنس��بة إل��ى ه��ؤالء الباحثني، 
تدف��ع هذه األعمال املنش��ورة في 
العدد األخير من حوليات األكادميية 
األميركية للعلوم الى االعتقاد أن 
احلياة منتش��رة في الك��ون، أقله 

على شكل كائنات مجهرية.
وبفضل تقني��ة القياس الطيفي 
للكتلة، رصد باحثون من جامعتي 
وويسكونس��ن  كاليفورني��ا 
البصمات الكيميائية ل� 11 كائنا 
جرثوميا ينتمي إلى خمسة أنواع، 
من بينها أصناف مش��ابهة لتلك 

املوجودة اليوم.
وقال ج��ون فالي األس��تاذ احملاضر 
ف��ي اجليوكيمياء وعل��م الصخور 
في جامعة ويسكونس��ن والقيم 
الرئيس��ي على ه��ذه األبحاث إنه 
»أول أق��دم موق��ع ف��ي الكوكب 
جن��د في��ه بصم��ة مورفولوجي��ة 

وكيميائية في الوقت عينه«.
وقد أوض��ح لوكال��ة فرانس برس 
: »اكتش��فنا أيض��اً وج��ود أن��واع 
ع��دة من العمليات االس��تقالبية 
وأصن��اف مختلف��ة م��ع وظائف 
بيولوجي��ة مختلف��ة، فالبع��ض 
منها ينت��ج امليثان والبعض اآلخر 
الطاقة  يس��تعمل  أو  يستهلكه 

الشمسية للتمثيل الضوئي«.
وبحس��ب الباحث��ني، كان امليث��ان 

يش��كل ج��زًءا كبيراً م��ن الغالف 
اجلوي ل��ألرض اليافعة التي كانت 
املذنبات باس��تمرار  تنهمر عليها 
وحيث كان األوكس��جني ن��ادراً أو 

معدوماً.
املنقرضة  البكتيري��ا  وبعض هذه 
الي��وم كان ينتم��ي إلى سالس��ة 
وهي  القدمية(،  )البكتيريا  العتائق 
س��اللة م��ن الكائن��ات اجملهري��ة 
األحادي��ة اخلاليا املعدوم��ة النواة، 
ف��ي ح��ني أن البعض اآلخ��ر منها 
كان ش��بيها باألن��واع اجلرثومي��ة 

التي ما تزال موجودة اليوم.

وتدفع هذه الدراس��ة إل��ى الظن 
أن بع��ض الكائن��ات اجملهرية التي 
ذكرت للم��رة األولى س��نة 1994 
ف��ي مجلة »س��اينس« مع وصف 
واخليطي عاشت  الدائري  شكلها 
في فترة لم يكن فيها أوكسجني 

على األرض.
البروفس��ور فال��ي »كانت  وصرح 
تلك الكائنات البالغ عرضها 0,01 
مل��م تش��كل فئة م��ن الكائنات 
اجملهري��ة املتطورة ج��داً ولم تكن 
من دون ش��ك من أوائ��ل الكائنات 

احلية«.

وتن��وع أنواع اجلراثي��م التي كانت 
موج��ودة على الكوك��ب قبل 3,5 
مليارات س��نة هو »مؤشر إلى أن 
احلياة بدأت قب��ل ذلك بكثير على 

كوكبنا.
و يؤكد لنا أيض��ا أنه من الصعب 
جدا ألنواع حي��اة بدائية أن تتطور 
لتتحول إلى كائنات مجهرية أكثر 
تقدما«، بحس��ب األستاذ احملاضر 
ف��ي علم أحي��اء العص��ر احلجري 
الق��دمي ف��ي جامع��ة كاليفورنيا 
وليام شويف الذي شارك في هذه 

األبحاث.

وهو يعد أن هذه الدراسة، وغيرها 
من األبحاث، هي خير دليل على أن 

احلياة منتشرة في الكون.
وقد رجحت دراس��ات صدرت سنة 
2001 حت��ت إش��راف طاق��م فالي 
أن يعود تش��كل محيط��ات املياه 
الس��ائلة إلى 4,3 مليارات س��نة، 
أي قب��ل ب���800 مليون س��نة من 
املتحجرات التي كانت محور هذه 
األبح��اث األخي��رة، وبعد ب��� 250 
مليون س��نة حتديدا من تش��كل 

كوكب األرض.
وأشار البروفس��ور فالي إلى »أننا 

ال منلك أي دليل مباشر على وجود 
حياة قبل 4,3 مليارات س��نة لكن 
ال ميكنن��ا أيض��ا اس��تبعاد ه��ذه 

الفرضية«.
دراس��ات نش��رت  وق��د تطرق��ت 
ف��ي س��بتمبر/ايلول ف��ي مجل��ة 
»نيتشر« البريطانية إلى اكتشاف 
مؤش��رات حي��اة محتمل��ة تعود 
ل�3,95 مليارات س��نة، وهي أقدم 
م��ا عثر عليه حت��ى اليوم لكن ما 
ي��زال ينبغ��ي تأكيدها. وق��د عثر 
على هذه املتحج��رات في صخور 

رسوبية في كندا.

متابعة الصباح الجديد: 
ش��هد عام 2017 ميالد 12 اختراعاً 
و  العامل��ي،  باالهتم��ام  حظ��ي 
االختراع��ات كما أوردت مجلة “تامي” 

األميركية هي.
االختراعات

* رجل آلي عائل��ي: “جيبو” هو رجل 
آل��ي صغي��ر محم��ول، يتفاعل مع 
بيئت��ه بحواس ش��بيهة بالس��مع 
والبصر واللمس، قادر على التفاعل 
مع البشر، ليصبح هو أول رجل آلي 

عائلي.
ويس��تطيع “جيب��و” التق��اط صور 
عالية الدقة، كما ميكنه الغناء، بل 
ويقرأ القص��ص لألطفال، ويحفظ 
أيض��اً تفضيالت العائل��ة بذاكرته، 
توس��يع  عل��ى  “جيب��و”  ويس��اعد 
ق��درات البش��ر عل��ى التفاعل مع 
ليك��ون  صم��م  إذ  التكنولوجي��ا، 
“عضوا في األس��رة”، ولديه القدرة 
على إمت��ام عدد من املهام والتفاعل 
مع بيئته بحواس ش��بيهة للسمع 

والبصر واللمس.
ويبل��غ ط��ول “جيب��و” م��ا يق��رب 

م��ن 11 بوص��ة، ووزن يبل��غ نح��و 3 
كيلوجرامات فقط.

يعتم��د  للضريري��ن:  نظ��ارات   *
الضريرون على وسائل مثل الكالب 
وإرش��ادهم  للس��ير  والعصي��ان 
للطريق، ولكن مع طرح “إي س��ايت 
3” أصب��ح هناك أم��ل جديد لهم، 
فه��ي أكب��ر زوج من النظ��ارات في 
العالم، والتي مبج��رد وضعها على 
ال��رأس، فإنها تس��جل فيديو عالي 
التكبي��ر  وتس��تخدم  الوض��وح، 
لتعزي��ز  واخلوارزمي��ات  والتباي��ن 
تل��ك الص��ور إلى ش��يء ميك��ن أن 
يش��اهده الضرير، كم��ا أن النظارة 
��ن الضريرين من املش��اركة في  مُتكِّ
مجموع��ة متنوعة من األنش��طة، 

مبا في ذلك األلعاب الرياضية.
* أك��واب لتس��خني القه��وة: اآلن 
بقهوت��ك  االس��تمتاع  بإمكان��ك 
س��اخنة ط��وال الوق��ت، م��ع هذه 
األك��واب احلراري��ة، الت��ي تس��خن 
مش��روباتك ف��ي خ��الل 37 ثاني��ة 

فقط.
*مصاعد تتجه في جميع االجتاهات: 

صممت ش��ركة “مالت��ي” مصاعد 
ق��ادرة عل��ى االجت��اه مييناً ويس��اراً، 
بخالف تل��ك التي تصع��د وتهبط 

فقط.
*هواتف أكثر ذكاء: شهد عام 2017، 
طرح العديد من الهواتف ذكية أكثر 
تط��وراً، ومن أبرزها “آيف��ون X” الذي 
يع��د أغلى هوات��ف “آيف��ون” )1000 

دوالر(.
الرعاي��ة  تعري��ف  تُعي��د  *عي��ادات 
الوقائية: “فوروارد” هي نوع جديد من 
العيادات، التي تعمل بطريقة صاالت 
التدريبات البدنية، فمقابل اش��تراك 
ش��هري 149 دوالراً، س��تتمكن م��ن 
وصول غير محدود للفحوص اجلينية، 
وفح��ص ال��دم، والتخطيط إلنقاص 

الوزن، وزيارات األطباء الروتينية.
* س��يارات تعمل بالكهرب��اء: أزاحت 
شركة “تيسال” الستار عن سيارتها 
الكهربائي��ة “مودي��ل 3، الت��ي طال 
انتظاره��ا، وه��ي أرخص س��يارة من 

إنتاجها حتى اآلن.
*رفيق الطب��خ: جهاز “تاس��تس وان 

يتم  ت��وب”، ه��و كوكت��وب 

تش��غيله بواس��طة تطبي��ق عب��ر 
الهات��ف احملم��ول، لتوجي��ه الطهاة 
بش��أن الوصفات اخملتلف��ة، ومدمج 
مع��ه جهاز لدرج��ة ح��رارة الطعام 

املطهو.
*طائرات لصور “السيلفي”: تساعدك 
هذه الطائ��رات على التق��اط صورة 
“سيلفي” أفضل، ومن زوايا مختلفة 

متعددة.
*إطارات مفرغة من الهواء: صممت 
إط��ارات  أول  “ميش��الن”  ش��ركة 
مفرغة من الهواء، وعضوية، وقابلة 

للشحن.
-11راوت��ر واي ف��اي حلماي��ة منزل��ك 
الذكي: يتميز راوتر “نورتون كور” بأنه 
يرص��د أي تهديدات تعترض إش��ارة 
اإلنترنت اخلاصة بك في املنزل، فعلى 
س��بيل املثال لو الحظ وجود فيروس 
س��يقوم مبنع��ه م��ن الوص��ول إلى 

الشبكة املنزلية.
درجة  لقي��اس  -12أس��اور لألطفال: 
ح��رارة طفلك، والتنبي��ه لها التخاذ 

اإلجراءات املطلوبة.

تعرَّف على أهم اختراعات 2017

متحجرات عميقة القدم تحدد بداية الحياة على األرض

رجحت دراسات 
صدرت سنة 2001 

أن يعود تشكل 
محيطات المياه 
السائلة إلى 4,3 

مليارات سنة، أي 
قبل بـ800 مليون 

سنة من المتحجرات 
التي كانت محور 

هذه األبحاث 
األخيرة

متحجرات

بعضها ما تزال إجابتها بعيدة المنال

أسئلة لم يتمكن »العلم » من اإلجابة عنها 
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متابعة الصباح الجديد: 

قت��ل 65 صحفي��اً خ��ال الع��ام 
بينه��م  العال��م  ف��ي   2017
وس��بعة  محترف��ا  خمس��ون 
»صحفي��ني مواطن��ني« )مدونني( 
وثماني��ة »متعاونني مع وس��ائل 
اإلع��ام«، بحس��ب م��ا أعلن��ت 
منظمة »مراسلون با حدود« في 

حصيلتها السنوية.
وأش��ارت املنظمة غير احلكومية 
الت��ي تتخذ مقرا له��ا في باريس 
جتع��ل  احلصيل��ة  ه��ذه  أن  إل��ى 
م��ن 2017 الس��نة األق��ل دموية 
للصحفي��ني احملترف��ني من��ذ 14 
عام��اً، موضح��ة أن تأمني حماية 
أفض��ل للصحفي��ني، رمبا س��ببا 
وعلى الرغم من هذا ميكن القول 
ان الس��بب يكم��ن ف��ي أن الدول 

اخلطيرة »تفرغ من صحفييها«.
وم��ن أصل حصيل��ة الصحفيني 
ال�65 الذين قتل��وا من محترفني 
 39 اغتي��ال  مت  وغي��ر محترف��ني، 
بنح��و  اس��تهدافهم  أو  منه��م 
متعم��د، فيما قضى 26 في اثناء 

ممارسة مهامهم.
وكم��ا في الع��ام املاض��ي، تبقى 
س��وريا الدول��ة األكث��ر خط��ورة 

في العالم عل��ى الصحفيني مع 
مقتل 12 منه��م فيها، متقدمة 
)11( وأفغانستان  على املكسيك 

)9( والعراق )8( والفيليبني )4(.

وإن كان ع��دد الصحفي��ني الذين 
قتل��وا ف��ي العالم خ��ال 2017 
تراجع بنس��بة %18 عن حصيلة 
العام املاضي حني قتل 79 منهم، 

فقد ب��ررت املنظمة ذلك ب�«إدراك 
متزايد لضرورة حماية الصحفيني 
بص��ورة أفض��ل وتزاي��د احلمات 
التي قامت بها املنظمات الدولية 

ووس��ائل اإلع��ام نفس��ها بهذا 
الهدف«، إمنا كذلك بكون »الدول 
التي أصبحت ف��ي غاية اخلطورة 

تفرغ من صحفييها«.

وتابع��ت »ه��ذه ه��ي احل��ال ف��ي 
وليبيا  واليم��ن  والع��راق  س��وريا 
حيث نش��هد اس��تنزافا في هذه 

املهنة«.
النزاع��ات املس��لحة  وإن كان��ت 
ته��دد حي��اة الصحفي��ني الذين 
يقوم��ون بتغطيته��ا، فف��ي دول 
مثل املكس��يك »تق��وم كارتات 
بنش��ر  محلي��ون  وسياس��يون 
الرع��ب« مم��ا يرغ��م العدي��د من 
الصحفيني على مغادرة بلدانهم 

أو ترك مهنتهم.
وذك��رت املنظمة أن »املكس��يك 
ه��ي االخط��ر عل��ى الصحفيني 
ب��ني دول العال��م التي ال تش��هد 

نزاعات«.
وفي باد شبكات تهريب اخملدرات، 
الذي��ن  الصحفي��ون  يتع��رض 
الفس��اد في  يعاجل��ون موض��وع 
الطبق��ة السياس��ية أو اجلرمي��ة 
املنظمة بصورة ش��به منهجية 
لاستهداف والتهديد وصوال إلى 

التصفية.
وم��ن أبرز األمثلة عل��ى ذلك قتل 
فالديز  احملن��ك خافيير  الصحفي 
املتع��اون  عاًم��ا(   50( كاردين��اس 
الفرنس��ية  مع وكالة الصحافة 
ووس��ائل إعام محلي��ة وقد متت 

تصفيته في 15 أيار/مايو

2017 أقل دموية على الصحفيين في العالم
قتل منهم ثمانية في العراق

سوريا الدولة األكثر خطورة في العالم على الصحفيني

النجمة جنيفر جارنر تقرأ 
قصص لكلبها قبل النوم

اعت��ادت النجم��ة األميركية »جنيفر جارن��ر« قراءة قصص 
م��ا قبل الن��وم لكلبها احملب��ب، وقد أعربت ف��ي تصريحات 
صحفي��ة ع��ن س��عادتها الغام��رة عندم��ا تس��اعد هذه 
القص��ص في س��رعة نوم كلبه��ا الذي يصب��ح كالطفل 

الوديع بني أحضانها.
وتعد النجمة األميركية جينيفر آن جارنر )التي ولدت في 17 
أبريل 1972(، من أبرز جنمات هوليوود في الوقت احلاضر، وقد 
اكتس��بت بأدائها املتميز كضابط في وكالة االستخبارات 

املركزية في فيلم »أبك« 2001، جناح وشهرة فنية واسعة.
فازت »جارنر« بعدد من اجلوائز الشهيرة مثل الكرة الذهبية، 

جائزة ساج كما رشحت ألكثر من مرة جلائزة »إميي«.

األمير هاري يتخلى عن
 هوايته المفضلة إلرضاء ميركل

كش��ف مصدر مقرب م��ن العائلة املالك��ة البريطانية، أن 
األمي��ر ه��اري، اخلامس في ترتي��ب والية الع��رش البريطاني 
س��يعتزل ممارس��ة هواية الصي��د ألجل خطيبت��ه املمثلة 

األميركية مجيان ميركل.
وبحس��ب صحيفة »ديلي مي��ل« البريطاني��ة، أعلن هاري، 
البال��غ من العم��ر 34 عاًما، عدم املش��اركة ف��ي مهرجان 
الصيد امللكي، الذي اعتادت العائلة املالكة إقامته في مثل 
ه��ذا الوقت من كل عام، وأضاف املصدر، أن ميركل وراء هذا 

القرار.
وأفادت الصحيفة أن ميجان، البالغة من العمر 36 عاًما، من 
املهتمني بحقوق احليوان، كما أنها عضوة نشطة بجمعية 
حماية احلياة البرية األميركية، والتي ترفض صيد احليوانات 
متاًما، وعليه قرر هاري االمتثال لرغبتها والتوقف عن ممارسة 

هوايته املفضلة إلرضائها.

تايلور سويفت تساعد إحدى 
معجباتها لمرورها بضائقة مالية

في الفتة إنس��انية رائعة، كش��فت إح��دى متابعات جنمة 
البوب األميركية الش��هيرة تايلور سويفت، مبادرة سويفت 

ملساعدتها بعد مرورها بضائقة مالية.
وبحس��ب صحيف��ة »ديلي مي��ل« البريطانية، اس��تأجرت 
»تايلور« البالغة من العمر 28 عاًما شقة سكنية ملتابعتها 
»س��تفاني« بعد خس��ارتها محل إقامتها نتيجة تخلفها 

في تسديد اإليجار خال مدة حملها.
وس��ردت س��تفاني أحداث قصتها مع سويفت عبر تطبيق 
» The Swift Life » اخل��اص باملطرب��ة، قائلة: »فكرت طويًا 
قبل س��رد تلك الواقعة، وأخيرًا قررت سرد تفاصيل احلكاية، 
وقعت في مشكلة مالية طردت على إثرها من منزلي بينما 
أعاني من آالم احلمل خال ش��هوره األخيرة، وكان زوجي قد 

فقد وظيفته في اآلونة األخيرة«.
وأكملت س��تفاني: »طلبت والدتي مس��اعدة تايلور، والتي 
لم تتردد في تقدمي يد املساعدة لي، ومفاجأتي بشراء شقة 
س��كنية ألجلي، من دون أن أطلب ذل��ك منها«، مضيفة أن 
تايلور لم تكتف بإهدائها الشقة فقط، بل منحتها بعض 

املال لشراء مستلزمات املولود املنتظر.
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سؤال

متابعة الصباح الجديد: 
إن لم يكن في حياتك طفل في األعوام األولى 
من عم��ره، فعلى األرجح لم تس��مع من قبل 
بتطبي��ق »يوتيوب كيدز«: النس��خة املنقحة 
من منصة الفيديو »يوتيوب« لتناس��ب الفئة 

العمرية املستهدفة.
مقاط��ع الفيدي��و الت��ي تظهر على س��طح 
التطبي��ق، من ب��ني العدد الهائ��ل من مقاطع 
الفيدي��و الت��ي ينش��رها املس��تعملون على 
يوتيوب، تولِّدها خوارزمية تضع في حساباتها 
تاريخ البحث واملشاهدة وبياناٍت أخرى لتنتقي 
ع��ن طريقه��ا املقاطع التي قد يري��د األطفال 

مشاهدتها.

نافذة على نفوس األطفال
تقول هيذر كيركوريان، األستاذ املساعد بقسم 
البش��رية بجامع��ة ويسكونس��ن  التنمي��ة 
ماديس��ون: إن »عددًا قليًا م��ن الناس ينظرون 
ف��ي هذا، ف��ي العام األخي��ر، بدأنا ن��رى أبحاثًا 
عن التطبيقات وشاش��ات اللم��س«. وهو أمٌر 
منطقي، ففي عصر اإلنترنت احملمول، بدأ أبناء 
جيل األلفي��ة، ممن هج��روا مش��اهدة التلفاز 
ِهجرانً��ا جماعًي��ا، في إجناب األطف��ال. وهو ما 
يجعل تطبيقات األجهزة احملمولة واحلواسيب 
ه��ي االختي��ار األكث��ر ش��عبية ف��ي عصرن��ا 
ملُش��اهدة احملتوى اخملصص لألطف��ال. بداًل عن 
مكافأة الطفل مبشاهدة حلقة من مسلسل 
كارتون��ي مدته��ا 30 دقيقة، يحص��ل الطفل 
عل��ى 30 دقيقة من تصف��ح املقاطع األجهزة 

اللوحية والهواتف الذكية.
التطبيق الذي نتحدث عنه حتديًدا هو »يوتيوب 
كي��دز«، النس��خة املنقح��ة م��ن »يوتي��وب« 
التي تس��تعمل خوارزميات خاصة تستهدف 

األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة. 
اإللكتروني��ة  املواق��ع  خوارزمي��ات  تعم��ل 
والتطبيقات كمرش��حاٍت تتتبع ما جتده مثيرًا 
على وف��ق عدة عوامل، ثمَّ ترس��ل ل��َك مزيًدا 

م��ن ه��ذا احملت��وى. هك��ذا ترتفع مش��اهدات 
املقاط��ع الناجح��ة، ما يدف��ع صنَّ��اع احملتوى 
ومقاط��ع الفيديو إلى صنع محتوى مش��ابه 
مترره اخلوارزميات مرة أخرى إلى املس��تعمل )أو 
الطفل في هذه احلالة( لينقر عليه ويشاهده.

تعني ه��ذه العملية أن احملتوى يخضع الختيار 
األطفال بدرجٍة كبي��رة، وأنَّهم يوجهون صناع 
��هم ويثي��ر اهتمامهم  احملت��وى إل��ى م��ا ميسُّ
وميتعهم. وهو ما يجع��ل من تطبيق »يوتيوب 
كيدز« انعكاًسا هائل احلجم لرغبات األطفال، 

ونافذة على نفوسهم.

ماذا يشاهد األطفال على يوتيوب كيدز؟
املقاط��ع املوجه��ة لألطف��ال هي م��ن ضمن 
احملتوى األكثر مش��اهدة في تاريخ يوتيوب ،  اذ 
م يوتيوب كيدز مقاطع رس��وم متحركة  يق��دِّ
عالية اجل��ودة، إضافًة إلى مقاط��ع من برامج 

تليفزيونية شهيرة، وأغاني األطفال. 
تُناس��ب مقاطع »يوتيوب كيدز« بطرائٍق عدة 
س��عة االنتب��اه القصيرة عند األطف��ال، وفًقا 
ملايكل ريتش، أستاذ طب األطفال بكلية طب 
هارفارد: »هي مناسبة بحكم مدتها أكثر من 
برنامٍج تليفزيوني مدته نصف ساعة«. ويُقارن 
ريتش وآخرون »يوتي��وب كيدز« ببرنامج »عالم 
سمس��م«، الذي متيَّز بتق��دمي مقاطع قصيرة 
في إطار حلقة أطول، مستهدًفا احلفاظ على 

انتباه املشاهدين الصغار.
ومدة املقاطع ليس��ت السبب الوحيد جلاذبية 
التطبيق��ات على غ��رار »يوتيوب كي��دز« عند 

األطفال. 
م��ت هي��ذر كيركوري��ان وفريقه��ا  وق��د صمَّ
سلسلة من التجارب تنظر في دور التفاعلية 
في ُمس��اعدة األطفال على تلقي املعلومات، 
ووج��دت اختاف��اٍت مذهل��ة فيم��ا يتعلم��ه 
األطف��ال »حت��ى األطف��ال دون العامني » حني 
يُتاح لهم التفاعل مع تطبيق عوًضا عن مجرد 
مش��اهدة احملتوى عبر الشاش��ة. كذلك وجد 

باحث��ون آخ��رون أن التفاعل يُس��اعد األطفال 
على حفظ املعلومات بطريقٍة أفضل.

وتُضي��ف هي��ذر: إن األمر على م��ا يبدو يتعلق 
أيًضا بفعل االختيار نفس��ه. »امتاك نوع من 
الفاعلية يصنع فارًقا عند األطفال الصغار«. 

ففي حني يطلب الطفل موزة ويبدأ أحد الكبار 
في تقش��يرها له، فإنه يبك��ي ويضرب األرض 
بقدمي��ه، ويطلب واحدة أخرى يزيل قش��رتها 
بيدي��ه، بالرغم من فهمه أنَّها س��تكون املوزة 

نفسها، ال مييزها شيء عن سابقته.
لكن تظل أس��باب ذلك فيم��ا يتعلق مبحتوى 

األطفال خاضعة للتكهنات. 
وتذه��ب إحدى األفكار إل��ى أن األطفال يحبون 
مش��اهدة احملتوى نفس��ه مرارًا وتك��رارًا حتى 
يتسنى لهم فهمه، وهو ما يعني، وفًقا لهيذر، 
أنهم »س��يتفاعلون بطريقة تخدم أهدافهم 
التعليمي��ة إن أتيحت له��م الفرصة الختيار 
ما يش��اهدونه«، ألن تعل��م املعلومات اجلديدة 

ُمشِبع، على حد قولها.
 وهذا قد يفسر أعداد املشاهدات الهائلة على 

مقاطع »يوتيوب كيدز«.

محتوى التطبيق 
وجتدر اإلش��ارة أيًضا إل��ى أن محتوى التطبيق 
ال يخض��ع لتدخ��ٍل م��ن جانب يوتي��وب، فيما 
عدا رقابة الحقة تس��تبعد احملتوى غير الائق. 
وه��و يؤدي أحيانًا إلى نف��اذ بعض املقاطع غير 
املناس��بة لألطف��ال م��ن ثغ��رات اخلوارزمية، 
كما حدث الع��ام املاضي حني ق��دم التطبيق 
لألطفال مقطًعا يُظهر ش��خصيات كارتونية 
ش��بيهة مبيكي ماوس تُطلق النار على رؤوس 

بعضها البعض.
وينته��ي التقري��ر إل��ى أن اآلثار طويل��ة املدى 
الناشئة عن إتاحة الهواتف واألجهزة اللوحية 
لألطفال غامضة، ومتداخلة مع كل تعقيدات 
العيش في عالٍم متش��ابٍك م��ن احملتوى املُتاح 

حسب الطلب

متابعة الصباح الجديد:
مامح قوية وص��وت غليظ، كانت 
مقومات أش��هر »كومب��ارس« في 
مصر، لتكون شهرتها التي نتجت 
من »ضربة الرأس« وحمل »املوس« 
داخل فمها لتنهي أي مشاجرة في 

حلظات.
فاي��زة عب��د اجل��واد فنان��ة قدي��رة 
سجلت اسمها في تاريخ السينما 
املصرية بأدوار قوية وغيرت مفهوم 

»الكومبارس« في السينما.
دخلت فايزة عالم الفن عام 1957، 
بعدما اكتش��فها الفنان رش��دي 
أباظ��ة في منطقة نزلة الس��مان 
ف��ي أثناء تصوير فيل��م »متر حنة«، 
وقرر أن يسند أحد أدوار الكومبارس 

لها.
واشتهرت بدور الفتوة والبلطجية 
وضرب الرأس وحمل املوس. حاولت 
االنضمام إلى نقابة املمثلني مرات 

عديدة لكنها باءت بالفشل.
أول أج��ر تقاضت��ه فاي��زة  كان 75 

قرًشا، واألعلى كان50 جنيًها.
اشتهرت بني النجوم واملشاهير في 
فت��رة الس��بعينيات والثمانينيات 
وكانت تطلب باالس��م من الفنان 
أحم��د زكي وليلى عل��وي ومحمد 
صبحي ونور الش��ريف، إضافة إلى 

اخملرجني.
اإلس��كندرية  مهرج��ان  كرمه��ا 
الس��ينمائي في دورت��ه عام 2004، 
بالزغاري��د  التك��رمي  واس��تقبلت 

والتصفيق على خشبة املسرح.
عان��ت م��ن املرض ف��ي س��نواتها 
عل��ى  الق��درة  وفق��دت  األخي��رة، 

احلركة متاًما.
ل��م تتلَق دعماً م��ن نقابة املمثلني 
تقدي��رًا لها وهو ما أثر في صحتها 

النفسية.
»بكي��زة  أعماله��ا  أش��هر  م��ن 
وزغلول«، »هنا القاه��رة«، »أي أي« 

مع الفنانة ليلي علوي.
توفيت في 20 فبراير/ شباط 2016، 
وظهرت مع الفنانة إس��عاد يونس 
قب��ل وفاتها واش��تكت م��ن عدم 
س��ؤال النج��وم عنها، باس��تثناء 
الفنانة ليلى علوي والفنانة فيفي 

عبده.

»فايزة« فنانة قديرة غّيرت مفهوم الكومبارس

لماذا يحب األطفال »يوتيوب كيدز« إلى درجة الهوس؟

ملونشريط

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندم��ا تتغير بعض األمور في حياتك بش��كل 
مفاج��ئ. حل املش��اكل ليس أم��را صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائا.

عليك أن تس��تغل كل الفرص املتاحة أمامك 
الي��وم. ال تتخ��ذ أي ق��رار قب��ل أن تتأك��د من 
اخلي��ارات املتاح��ة أمامك وتفك��ر فيها جيدا. 
ال جتع��ل حقيبتك تخلو من قل��م وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أن��ت مقبل عل��ى مرحلة خطي��رة في حياتك 
وتعتب��ر من أه��م املراحل فكن ح��ذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما س��يكون مصيرك الفش��ل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خال الفترة املاضية. 

أنت ش��خص تتس��م بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تس��تغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
ع��دد كبير من األصدقاء م��ن حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
الي��وم بالتحديد. تاحظ أن الن��اس ينجذبون 
إلي��ك بش��كل طبيع��ي. علي��ك أن حتس��ن 
اس��تغال طاقتك وتس��تخدمها ف��ي األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لاستمتاع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تش��عر بالوح��دة إلى حد ما الي��وم، حتى إن 
كان حول��ك عدد كبير من األصدق��اء أو الزماء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تش��عر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبني أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمب��ا يتدخل بعض األش��خاص العدوانيني في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
ه��ذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتت��ار الي��وم ب��ني التمس��ك بالق��دمي أو اتباع 
أس��لوب جديد. قد يكون األم��ر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعض التغيي��رات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لاستماع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامك اليل��ة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا س��معت أخب��ارا جديدة عن هذا الش��خص. 
حت��اول خال الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خال تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملات 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
أخبارا س��ارة تتعلق مبجال العمل. س��تكون 
لدي��ك الق��درة عل��ى معاجل��ة كاف��ة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.

حظك اليـوم
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عبطان يتفّقد
 ملعب البصرة

كركوك تنّظم 
بطولة الضاحية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
بحث وزير الشييباب والرياضة عبداحلسيين عبطان، 
مع محافظ البصرة اسعد العيداني وعضو مجلس 
احملافظة عقيل اخلالدي، االستعدادات إلقامة مباراة 
العراق والسعودية في السابع والعشرين من شهر 
شييباط 2018. وقال عبطييان: ان احلكومييات احمللية 
ودوائيير البلدييية يجب ان تهتييم باملناطييق احمليطة 
ومداخل احملافظة واجلسور والطرق اخلارجية من اجل 

اظهارها بصورة تليق بالعراق والبصرة.
واضيياف ان البصرة سييتكون بوابة إلقاميية العديد 
من البطييوالت الودية والرسييمية الدولية بعد رفع 
احلظر لذلك نحن بحاجة الى جهد وتعاون كبير من 
احلكوميية احمللية. من جانبه اشيياد محافظ البصرة 
بييدور الييوزارة الكبير من اجل خدميية احملافظة على 
الصعيد الرياضي، مبديا استعداده الكامل للتعاون 

مع الوزارة الجل اجناح جميع املهرجانات الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظييم االحتاد الفرعييي أللعاب القييوى في كركوك 
بطوليية الضاحييية اليييوم الثالثيياء املوافييق 26 من 
الشييهر اجليياري. وقال صباح حسيين، عضييو االحتاد 
املركييزي اللعاب القييوى، ورئيس االحتيياد الفرعي في 
كركوك: ان البطولة تشييمل مشاركة خيرة عدائي 
كركوك لكل الفئات واالعمار ولكال اجلنسن، والذين 
مت ابالغهييم وابييالغ انديتهييم بغية امتييام االجراءات 
واملشاركة في منافسييات البطولة. واوضح حسن: 
ان املنافسات ستنطلق من نادي خاك في محافظة 
كركوك، وان املسافات التي مت حتديدها للمتنافسن 
هي خمسيية كيلومترات ألعمار 14 سيينة فما فوق 
، و 2 كييم ألعمار دون 14 سيينة ، ولذوي االحتياجات 
اخلاصة ، ولكبار السيين 50 سيينة فما فوق ، و2 كم 
لفئة السيدات . وبننّ حسن : ان االحتاد الفرعي ابلغ 
املشيياركن احلضور قبل ساعة من انطالق البطولة 
ليتسنى للجنة املنظمة وضع االرقام على جتهيزات 

املشاركن.

ــاد  االتح ــدا  ــت/ موف الكوي
العراقي لإلعالم الرياضي

عاد منتخبنييا الوطني لكرة القدم 
ليبحث هذه املرة عن فرصة مواصلة 
املشييوار في رجلته مع خليجي 23 
وهو يجد نفسييه وجها لوجه أمام 
حامل اللقب منتخب قطر مسيياء 
اليييوم الثالثيياء في اجلوليية الثانية 
ميين منافسييات اجملموعيية الثانية 
وبات منتخبنييا ملزما ومطالبا في 
الوقت ذاتييه ان يجتيياز عقبة قطر 
حتييى يعود والييى أجييواء البطولة 
ومنافساته بعد ما افتقدنا لبداية 
مهمة في مسييتهل املشوار حيث 
خرجنا بنقطة واحد من تعادل غير 
البحرين  أمام  محسييوب ومفاجئ 

بالتعادل أمامه بهدف ملثله.
 املدرب باسييم قاسييم ومساعداه 
اسييتوعبوا جيدا معطيييات املباراة 
األولى مع البحرين ومؤشراتها وما 
ظهر به منتخبنا وما تعرض لبعض 
الهفوات والثغرات وفور انتهاء تلك 
املباراة التييي طوينا صفحتها  وبدا 
عمل أخيير أكثر جدييية لم يفصح 
عنه اجلهاز الفني وذلك على صعيد 
تغييرات مهمة ينتظر أن تطرأ على 
مسار املنتخب أمام القطرين على 
صعيد األسييماء واملهام واألسلوب 

واألداء  والتكتيك.
الكابيين  بييه  ادلييى  حديييث  فييي 
باسييم قاسييم مييدرب منتخبنييا 
الوطني املشييارك فييي خليجي 23 
ملوفييدا البعثة االعالمييية املرافقة 
للمنتخب اشييار فيه الى انزعاجه 
من اسييناد كالم له لييم يقله بحق 
املنتخييب البحريني من قبل بعض 
االعالمين بعدمييا اوضح بانه يكن 
كل االحتييرام للمنتخب البحريني  
ولييم يقلييل ميين مكانتييه وقوتييه 
وحسن تنظيمه وامتالكه لالعبن 
مميزين وفي رده عن تسيياؤول ان كان 
الزمن سيعود فهل سيلعب بنفس 
االسلوب والتشكيل امام البحرين 

قال: بييكل تاكيد سييالعب بنفس 
االسييلوب والتشييكيلة التييي ادت 
املباراة قياساً لواقع احلال مبيناً بانه 
ال يخفى على احد باننا نعاني ومنذ  
عييدة سيينوات من عقييم هجومي 
جتسييد في اكثر من مناسبة وتابع 
قاسييم  بأنه منذ اسييتالمه ملهمة 
تدريب املنتخب عمل ومازال يعمل 
لوضع اسييتراتيجية تضمن حتقيق 
االرجحييية فييي املباريييات ولذلييك 
جلئنا للعييب بثالث مهاجمن بغية 
التسييجيل املبكر الننييا كنا نرغب 

بالفوز.
 وعن مباراة قطر املقبلة افاد باسم 
قاسم بان الالعبن جاهزون للمباراة 
وحريصييون علييى تقييدمي العطيياء 
االفضل لكييون جماهيرنا ال ترغب 
بغير الفوز واملنافسيية القوية  ورمبا 
سيكون هناك تغيير في تشكيلة 

تبعيياً  املنتخييب  لعييب  واسييلوب 
الهمييية املباراة املهميية والصعبة 
على املنتخبن  وسيينلعب من اجل 
الفوز الذي السبيل عنه  لالستمرار 
باملنافسة  وفي تعليقه على اذا ما 
انتهييت املبيياراة بالتعييادل . بن بان 

التعادل سيكون مخيباً لآلمال.
وفي اجابته عن التسيياؤول بشييأن 
الالعبيين  بتواجييد  رغبتييه  عييدم 
احملترفن مع املنتخب في البطولة 
اوضح بان هذا الكالم غير صحيح 
وانه وجه الدعييوة جلميع الالعبن 
ومنهييم  احملترفيين   فيهييم  مبييا 
بشييار رسيين وبييروا نييوري واحمد 
ياسيين وجيسيين ميرام ولكنهم 
السييباب  اعتييذروا   احملترفيين  اي 
مختلفيية منهييا رفييض انديتهم  
واصابة البعض اآلخيير  وباالمكان 
معرفة ذلييك بسييهولة من خالل 

االتصال بالالعبن ومراجعة بيانات 
االتصال بهم والتييي نحتفظ بها 
وزاد قاسييم بانه ال ميكن الي مدرب 
يرغب بالفوز االستغناء عن العبيه 
املميزييين وبخصوص الالعب ريبن 
رمزي ومشيياركته فييي املبارة اكد 
املدرب باسييم قاسييم بانييه يرغب 
بالالعب اجلاهز مبيناً بان ريبن كان 
مييع املنتخب في جميييع مبارياته 
السابقة ولكنه مبتعد في الفترة 
االخيرة عن التدريبات قبل االلتحاق 
باملنتخب واآلن هو مسييتمر معنا 
ورمبا سيشييرك في املباراة املقبلة 
.واختتم قاسييم حديثه عن تواجد 
مييع  السييابقن  املنتخييب  جنييوم 
املنتخييب حالييياً بالقييول ان ذلك 
عامل ايجابي ومحفز لالعبن بكل 
تاكيد وهم جنوم كبار امثال حسن 
فرحان و احمد راضي ونشأت اكرم 

تواجدهم  ونور صبري وسيييعطي 
قرب الالعبن دافعاً لتقدمي العطاء 

االفضل.
 وكان التعييادل اخمليب مع البحرين 
املبتهجيية به أمام منتخب اسييود 
فييي  مبكييرا  وضعنييا  الرافدييين 
موقف شييائك وبييات  يتطلب منا 
الظفيير بثالث نقاط على حسيياب 
قطيير لكي يرتفع مسييتوى الثقة 
مبواصلة املشوار في البطولة بقوة 

واملنافسة على لقبها.
 هذا واسييتعد منتخبنييا الوطني 
ملواجهته املرتقبيية مع قطر اليوم 
مكثفتيين  تدريبيتيين  بوحدتيين 
أجراهما مسييائي األحييد واالثنن 
على إستاد الصداقة والسالم في 
نييادي كاظمة في قائمة متكاملة 
سييادهما شييعور اإلصييرار والثقة 
البحرين  الكبيييرة بطي صفحيية 

والتركز على مباراة أكثر أهمية مع 
حامل اللقب املنتخب القطري. 

تاريخيييا تؤكد إحصائيات بطوالت 
كيياس اخلليييج التييي غيياب عنها 
منتخبنا في سبع مرات وانسحابه 
في النسييخة العاشييرة 1990 ، إن 
املنتخبن العراقي والقطري التقيا 
سييبع مرات انتهت أربييع مباريات 
منها بفييوز العراق وتعييادال مرتن 

وفازت قطر مرة واحدة.
أصبييح املنتخييب البحرينييي ميين 
أكثر املسييتفيدين من منافسييات 
الثانية  الثانية للمجموعة  اجلولة 
خلليجييي 23  مثلما يتوقع هنا في 
الكويت  حيث يدخل منافسيياتها 
بنقطة واحييدة أكثر من ثمينة له 
وهو يواجييه نظيييره اليمني الذي 
اهتييزت شييباكه أربع مييرات أمام 
قطيير في اجلوليية األولى فضال عن 
ظهوره املتواضع ومستوياته التي 
ال تعكس صعوبيية املواجهة معه 

بالنسبة للبحرينين.
البحرينييي  املنتخييب  أن  يذكيير   
سيقابل  نظيره اليمني في مباراة 
تسييبق مباراتنييا أمام قطيير على 
إسييتاد نييادي الكويييت الكويتييي. 
أوساط خليجي 23 اعتبرت مسبقا 
وتوقعت بان مباراة البحرين واليمن 
سييتكون فييي متنيياول األول نظرا 
للمهارة التي متتع بها مثلما ظهر 
بها  فييي مباراته األولييى  وبفضل 
طريقة مدربه التشيكيي سكوب 
وأسييلوبه الذي كييان واضحا على 
طريقيية أداء املنتخييب البحرينييي 

وحسن تصرفه في امللعب.
سيييدخل  البحرينييي  املنتخييب   
اجلوليية الثانييية بعيييدا عيين آييية 
ضغوط نفسييية وهييذا مهم جدا 
لالعبيه مييع تفكيره بجدية الفوز 
ودخييول اجلوليية األخيييرة الثالثيية 
املقبليية برصيد أربييع نقاط مثلما 
يخطييط لذلييك بيين مييا يدخييل 
املنتخبان العراقييي والقطري حتت 
ضغييط املطالبيية بالفوز حلسييم 
إحدى بطاقتييي الوصول الى الدور 

الثاني قبل النهائي.
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»الوطني« يبحث عن فرصة المنافسة أمام قطر
في منافسات خليجي 23

العواصم ي وكاالت:
العديييد من االحييداث التي ليين تغادر 
الذاكرة في العام 2017 الذي سيرحل 
بعييد ايام قالئييل، وفييي التقرير نرصد 
العديد ميين االحداث املهميية، ففريق 
ريال مدريد، للمييرة االولى في تاريخه 
يتوج بخمسيية ألقاب فييي عام واحد 
وهي كأس العالم لالندية ودوري أبطال 
اوروبييا وكأس السييوبر االوروبي وكأس 

السوبر االسباني والدوري االسباني.
إنها املييرة الثانية علييى التوالي التي 
يفييوز فيها ايضاً بييدوري أبطال أوروبا، 
بعييد ان هييزم يوفينتييوس االيطالييي 

بأربعة اهداف مقابل هدف ايطالي.
وفي كرة املضرب، حقق السويسييري 
روجيه فيييدرر نصراً كبيييراً هذا العام 
في تغلبه على االسباني رافائيل نادال 

في بطولة استراليا املفتوحة.
االميركية سيييرينا ويليامس حققت 
ايضاً فوزها الكبير في بطولة استراليا 
املفتوحيية وتوقفييت عن املنافسييات 
بسبب حملها.. اما رافائيل نادال فقد 

حصد فوزه العاشيير في بطولة روالن 
غاروس.

وفييي فعالييية 100 متيير، فييان أكثيير 
العدائن تتويجاً بالذهبية، اجلامايكي 
اوسيين أنهى مسيييرته الرياضية مع 
ميدالييية برونزية في سييباق املئة متر 
في بطوليية العالم في لندن. كما لم 
يتمكن من اكمال سييباق التتابع اربع 

مرات مئة متر…
فييي هذا السييباق املثير حل جاسيين 
غاتلن في الطليعة. لقد “حان الوقت 

للرحيل” كما أعلن بولت.
اما في سباقات الفورموال واحد: لويس 
هاملتون يتوج للمرة الرابعة في تاريخ 

مشاركته في هذه السباقات.
وفي بطوليية الدوري االميركي حملترفي 
كرة السلة فقد خطفها فريق غولدن 
سييتايتس ووريييرز بعييد ان تغلب على 

كليفالند كافاليرز.
وفي كييرة القدم األميركييية، فان نيو 
انغلنييد باتريوتس يحرز لقبيياً تاريخياً 
ويفييوز بلقب الييدوري الوطنييي لكرة 
اخلامسيية  للمرة  االميركييية  القييدم 

في تاريخييه. نيو انغلند يهييزم أتالنتا 
فالكونز في الوقت االضافي االول في 

تاريخ السوبر بول.
وكوليين كابرنيك اصبح شييخصية 

معارضتييه  اعليين  ان  بعييد  وطنييية 
واحتجاجييه للعنييف الييذي متارسييه 

الشييرطة ضد السود وهذا ما اسماه 
الواليييات املتحدة.  بالعنصرييية فييي 
لقييد رفض الوقوف حن بدأ النشيييد 
الوطنييي االميركي قبل بييدء املباراة. 
تصرفييه هذا اثييار ردود فعل مختلفة 
ما دفع برياضيييي الرابطة االميركية 
لكييرة القدم وغيرهم ميين الرياضين 
احتجاجهييم  باعييالن  االميركييين 
بطييرق مختلفة خالل عزف النشيييد 

الوطني.
وفي لعبة الغولف، سيرجيو غارسيا 
اوغوسييتا لالسيياتذة  يفييوز ببطولة 
وهي احييدى البطوالت االربع الكبرى.. 
في حيين واجه تايغر وودز مشييكالت 
مع العداليية. لقد عثر عليه نائماً في 
سيييارته حتت تأثير االدوية كما يؤكد 

وتقول الشرطة.
وفي سييباقات الدراجات، كريس فروم 
الييذي فيياز بييكل ميين طواف فرنسييا 
واسبانيا اي الفويلتا في العام نفسه. 
أعليين االحتيياد الدولييي للدراجات قبل 
ايييام ان االختبار الذي خضع له بعد ال 

فويلتا جاء ايجابياً.

فيما، اعليين، رئيس اللجنيية االوملبية 
“اجمللييس  ان  بيياش  توميياس  الدولييية 
عمييل  أوقفييت  للجنيية  التنفيييذي 
الروسييية“، وذلك  اللجنيية االوملبييية 
وُمنِعت روسيا  املنشييطات.  بسييبب 
من املشيياركة بااللعاب الشتوبة عام 

.2018
وفي انتقاالت كييرة القدم، فكان نادي 
كييرة القدم الفرنسييي باريس سييان 
جيرمان يضم اليييه النجم البرازيلي 
ناميار اما الصفقة فبلغت نحو نصف 
مليار يييورو. كمييا ضم اليييه كيليان 
مبابي لوتن مهاجم وجنم نادي آ.سي 
موناكو وذلك على سبيل االعارة ملدة 

موسم واحد فقط.
فيما االسطورة االيطالية فراشيسكو 
توتي يعتزل كييرة القدم كالعب على 
امللعب لكنه يصبح مسؤوالً في نادي 
روما.. وايطاليا فاجييأت العالم بعدم 
تأهلهييا لنهائيات كأس العالم 2018 
في روسيييا، وفييي اجلودو، االسييطورة 
الفرنسييية تيدي رينيير يحصد لقبه 

العاملي العاشر.

إيطاليا تفشل في بلوغ المونديال وتوتي يعتزل رسميًا

تتويج ريال بخمسة ألقاب وصفقة نيمار.. أهم األحداث الرياضية للعام 2017

تقرير

حزن العبي إيطاليا

املنتخب الوطني العراقي

5:30 مساًء

6:00 مساًء

11:30 مساًء

8:00 مساًء

6:00 مساًء
8:30 مساًء

مفكرة اليوم

اليمن ـ البحرين

تشيلسي ـ برايتون

التسو  فيورنتنيا

العراق ـ قطر

مان يونايتد ـ بيرنلي
ليفربول ـ سوانزي سيتي

خليجي 23

الدوري اإلنجليزي

كأس إيطاليا
بغداد ـ الصباح الجديد:

دخل نادي االتصيياالت لكرة القدم 
مرحلة خييوض املباريات التجريبية 
حتضيييرا ملنافسييات دوري الدرجيية 
االولى املقرر ان ينطلق في النصف 
الثاني من الشييهر املقبل. واوضح 
مدرب الفريق، ولي كرمي: ان الفريق 
بدأ حتضيراته بصييورة مبكرة بعد 
االسييتقرار علييى عييدد قليييل من 
الالعبن الذين مثلوه في املوسييم 
املاضييي، واختيييار مجموعيية من 
الالعبيين الشييباب واخرييين ميين 
اصحاب اخلبييرة بهدف بنيياء فريق 

ميكن ان يكون منافسا على احدى 
البطاقتن املؤهلتن للدوري املمتاز 

في املوسم املقبل.
واضاف كرمي، الذي سييبق ان اشرف 
علييى اندييية تنافييس فييي اقليم 
كردستان، من ابرزها سيروان وكالر 
وحلبجة: ان الفريق دخل معسكرا 
تدريبيا في محافظة البصرة خاض 
خاللييه مباراتن جتريبيتيين، تعادل 
فييي االولى مييع البحييري احد فرق 
الييدوري املمتاز 1-1 وفاز في الثانية 
على نادي الصادق احد فرق الدرجة 
االولى 2-1. مقدما شكره وتقديره 

إلدارتي ناديي اجلنوب وبلدية البصرة 
على مييا قدمتيياه من تسييهيالت 
لوفييد النييادي طيليية مكوثييه في 
البصييرة. مشيييرا الييى: ان الفريق 
خاض خييالل هذا االسييبوع مباراة 
واحدة فيياز فيها على نييادي حيفا 
1-0، فيما سيخوض هذا االسبوع 
مباراتيين امييام اجليش والشييعلة، 
على ان يسييتمر بخييوض املباريات 
التجريبييية بهدف ايصييال الفريق 
الى درجة اجلاهزييية املطلوبة قبل 
انطالق املسييابقة التي سيشارك 

فيها 24 ناديا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنييت جلنيية الكولييف فييي اللجنة 
االوملبييية الوطنية، تلقيهييا مبلغ 10 
مالين من وزير الشباب والرياضة عبد 
احلسن عبطان تثميناً ملا حققته في 
العربية  بالبطولة  املشيياركة االخيرة 
الييي 37 فييي مدينيية البقعيية األردنية 

مؤخراً.
ذكيير ذلك امن سيير اللجنيية، وصفي 
تنتظيير  جلنتييه  ان  مبينييا  الكنانييي، 
احلصييول على دعم اللجنيية االوملبية، 
احلالييية، بعييد  االزميية  انتهيياء  بعييد 
املشيياركة على نفقة رئيييس اللجنة 

حامد حنييون واملتحدث فييي أكثر من 
مشيياركة سييابقة بينهييا البطوليية 
العربية بالنسخة الي 36 في سلطنة 
عمييان وأكثيير من بطوليية اقيمت في 
العييراق  حلضييور  كييان  حيييث  األردن، 
االثيير املتميز في البطييوالت اخلارجية، 
مؤكداً ان  العراق اشترك في البطولة 
عاميير  بالالعييب  بالبقعيية  العربييية 
راضي الذي حصييل على املركز 22 من 
بيين 69 العبيياً، فيما تعذر مشيياركة 
الالعييب ليث برنوطي بسييبب وصوله 
املتأخيير، وبالتالي أسييهمت تعليمات 
اللجنة املنظمة بعدم مشيياركته في 

املنافسييات، منوهاً إلى ان راضي حقق 
إجناز مهم للعراق في وقت اشييتركت 
الييدول العربييية االخرى فييي البطولة 
الالعبيين اجملنسيين  معتمييدة علييى 
ميين دول أوروبا. واشييار إلييى ان العراق 
اشييترك ايضا فييي اجتماعييات االحتاد 
اآلسيييوي التييي اقيمت علييى هامش 
بطوليية نيوزلنييدا التييي مثلنييا فيها 
مدييير العالقات في جلنة الكولف ليث 
برنوطي حيث قام ممثل العراق بتقيدم 
هدايييا اللجنيية العراقية إلييى رئيس 
االحتاد اآلسيييوي ديفيد شيري وكذلك 

إلى رئيس احتاد نيوزلندا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وعد رئيس احتاد املصارعة، شعالن 
عبد الكاظم، بعودة قوية للعبة 
بامليدانن العربي واالسيييوي بعد 
مييا اصيياب اللعبيية ميين اخفاق 
باحلصييول على نتائج مشييجعة 
فييي مختلييف البطييوالت التييي 
شارك فيها االحتاد خالل العامن 

االخيرين.

مت  الييذي  الكاظييم،  عبييد  وقييال 
انتخابييه في اجتماع اسييتثنائي 
جمللس ادارة االحتاد في الثاني عشر 
من هذا الشهر: ان مرض الرئيس 
حميييد  الكييرمي  عبييد  السييابق 
امللقييب )الزعيم) وعييدم حضوره 
اجتماعييات االحتاد منييذ اكثر من 
عامن، جعل مجلس ادارة االحتاد، 
ووفقييا لقانييون 16 النافييذ لعام 

1986، يعقد اجتماعا اسييتثنائيا 
لطرح الثقة برئيس االحتاد، حيث 
مت انتخابه رئيسييا لالحتيياد، فيما 
احتفظ االخرون مبناصبهم، وهم 
مهييدي حسيين اسييماعيل نائب 
رئيييس االحتيياد، والدكتييور احمد 
شييمس الدين أمينا للسر،وهادي 
مهييدي امينييا ماليييا وعضوييية 

نصير عبود. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادرنا في الساعة الرابعة من عصر 
أمس االثنن وفييد منتخبنا االوملبي 
بكييرة القييدم ميين مطييار النجييف 
متوجهييا الى الكويت خلييوض لقاء 
جتريبي مع نظيييره القطري يوم غٍد 
االربعاء املوافق السييابع والعشرين 
ميين هذا الشييهر ضميين حتضيراته 
لنهائيات اسيييا املقررة ان حتتضنها 
الصيين مييا بن التاسييع والسييابع 
والعشرين من الشييهر املقبل التي 
يتنافس فيها فييي اجملموعة الثالثة 
بجانب منتخبات السعودية واالردن 

وماليزيا.
وقييال مييدرب منتخبنييا عبدالغني 

شييهد ان الفريق سيييخوض مباراة 
واحييدة امييام نظيره القطييري قبل 
ان يغييادر ميين الكويت الييى الدوحة 
للدخول في معسكر تدريبي يستمر 
لغاية سفره الى الصن حيث يحاول 
من خالله اقاميية مباراة جتريبية مع 
احد االندية القطرية هناك، موضحا 
ان وفييد املنتخب املغادر الى الكويت 
سيضم 23 العبا بعد االستغناء عن 
ثالثة العبن بعد معسييكر النجف 
الالعبيين اخلمسيية  التحيياق  قبييل 
املنضمن مع املنتخب الوطني بعد 
انتهاء مشاركتهم مع الوطني في 
خليجييي 23 قبييل ان يتقلص العدد 
الى 22 العبا بانتظار انضمام بشييار 

رسن العب نادي برسبوليس االيراني 
الى الصن مباشييرة ليكتمل عقد 
الالعبن املشيياركن في النهائيات، 
واشييار شييهد الييى انه برغييم كل 
التييي  التحضيييرات  منغصييات 
واجهت املنتخب ودرجة استعدادات 
املنتخبييات االخييرى فييي اجملموعيية 
فانييه  واالردن  السييعودية  السيييما 
على ثقة اكيييدة مبا ميكن ان يقدمه 
الالعبون من اداء ودرجة االنسييجام 
اجليدة التي جتييذرت مع الالعبن في 
التصفيييات واملباريييات التجريبييية 
في االردن وكربالء وبشييكل يجعلنا 
متفائليين بامكانييية حتقيق نتيجة 

ايجابية باذن اهلل.

»االتصاالت« يكّثف تحضيراته للدرجة األولى

وصفي الكناني: نجحنا عربيًا ونسعى 
للحصول على ملعب في كربالء

عبد الكاظم يعد بقفزة نوعية في اتحاد المصارعة

»األولمبي« يالقي الكويت 
تجريبيًا في الدوحة.. غدًا 

أستعدادًا لنهائيات آسيا



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDTue. 26 Des. 2017 issue (3846( الثالثاء 26 كانون األول 2017 العدد

26 عامًا من اللصوصية

جمال جصاني

عبر ه��ذا الش��عار )أنه��وا 26 عاماً م��ن الس��رقة والقرارات 
اخلاطئ��ة( تكون التظاه��رات األخيرة في الس��ليمانية وعدد 
من م��دن إقليم كوردس��تان؛ قد حددت بدق��ة ووعي هدفها 
األس��اس. لم يكن أمر انط��الق هذه االحتجاج��ات من قلعة 
األحرار والثوار )السليمانية( غريباً أو جديداً على إرثها املشرق 
ف��ي هذا اجملال، فلطاملا كانت هذه املدين��ة مالذاً لألفكار التي 
تدعو للحري��ة والكرام��ة واحلداثة والتعددية. لقد ش��اهدنا 
كيف أزاح الق��رار األخير حلكومة أربيل في إجراء االس��تفتاء 
عل��ى اس��تقالل اإلقلي��م وإقام��ة الدولة املس��تقلة؛ كل ما 
يتس��تر على هشاشة التجربة في اإلقليم وعيوبها البنيوية 
الصارخ��ة، والت��ي حرصت مؤسس��ات الس��لطة التعبوية 
وأبواقها عل��ى إخفائها، عبر وابل من الش��عارات القومجية 
وتأجيج روح الكراهة والعداء لآلخر اخملتلف وش��يطنته. لقد 
حّذرن��ا مراراً وتكراراً من مغّبة اإلمعان في الس��ير على طريق 
إعادة إنتاج نظم االس��تبداد واالس��تئثار بالس��لطة والثروة، 
ذلك النهج املس��كون مبش��هد ارتفاع طبقات املوالت والفلل 
والقص��ور، وانخفاض منس��وب احلريات وتكمي��م األفواه وما 
رافقها من س��حق حلقوق الناس في احلصول على فرص عمل 
وحياة الئقة، تتناس��ب وما قّدم في سبيل ذلك من تضحيات. 
إن حنق وغضب احملتجني يستند الى كل ما جرى على يد هذه 
الطبقة السياسية التي تقاسمت احلكم في كوردستان من 
)الع��ام 1991 ال��ى 2017( حيث متيزت مبا حدده ذلك الش��عار 
بوض��وح أي )اللصوصي��ة والق��رارات اخلاطئة( ف��ال مؤامرات 

محلية وال إقليمية وال دولية وال شيطانية وال هم يحزنون..
إن صعود املتخلفني واللصوص الى س��نام الس��لطات ال في 
أربي��ل واإلقليم وحس��ب، بل ف��ي العاصمة االحتادي��ة بغداد، 
حي��ث تقذفنا فزعاتهم وسياس��اتهم البعي��دة عن احلكمة 
واملس��ؤولية م��ن ح��رب الى ح��رب أخ��رى ومن محرق��ة الى 
أخرى أش��د فتكاً، يؤكد وجود منظومة راس��خة من اآلليات 
والس��ياقات واملوروثات خلف كل ه��ذا النحس العضال الذي 
لم يفرق بني س��كان هذا الوطن القدمي على أس��اس الرطانة 
أو الهلوسات واألزياء. ملنظومة اخلراب هذه امتدادات تاريخية 
عميقة، ترس��خت بقوة زمن النظام املباد، ومت إعادة ترميمها 
بيد من تلقف مسؤولية إجناز ما يعرف ب� )العدالة االنتقالية( 
والتي حتولت بهمتهم الى سلس��لة متواصلة من الكوابيس 

االنتقالية، لن تكون داعش آخر عناقيدها املرة. 
مثل هذا الوعي والنش��اط االحتجاجي يؤش��ر النطالق بداية 
جدي��دة وحاجات أخرى أكثر تخففاً من ركام املاضي وفضالت 
"احلرب الباردة" ويافطاتها العقائدية واآليديولوجية، ويعكس 
انعطافاً صوب الواقعية والبراغماتية في التعاطي مع حتديات 
ومعطي��ات عص��ر، دعائمة العق��ل واملعلومة والتش��ريعات 
املناصرة حلقوق اإلنس��ان وحرياته، ويليق مبدينة الس��ليمانية 
وتطلع��ات ش��بيبتها املش��روعة، أن تق��ود مثل ه��ذه امليول 
واالنبثاق��ات احلضاري��ة التي غيبت بفع��ل الهيمنة الطويلة 
لقوافل القتلة واللصوص. لقد تكّبد سكان اإلقليم )ما عدا 
القوارض( خس��ائر كبيرة نتيجة الق��رارات اخلاطئة والتي لن 
تكون خامتتها )االس��تفتاء( إن لم حتّصن السلطة والثروة من 
اللص��وص واملعطوب��ني فكرياً وقيمياً، وه��ي مهمة لن تكون 
سهلة ال سيما وأن هذه الطبقة قد مدت مجسات فسادها 
الى قطاعات واس��عة من املنتس��بني لن��ادي والئمها املمولة 
من أس��الب املوازنات احلكومية. وهم لن يتنازلوا عن كل هذه 
املناص��ب واالمتيازات والغنائم، إال عبر نش��اط منظم ومثابر 
تتصدى ل��ه مالكات وقيادات متتلك النف��س الطويل والوعي 

العميق وروح اإليثار والتضحية خلدمة الشأن العام..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كاثرين  النجمة  كش��فت 
احملط��ة  ع��ن  جون��ز  زيت��ا 
الس��ياحية اجلدي��دة التي 
توجه��ت إليها بع��د زيارة 
الهند، وه��ي كمبوديا في 
شرق آس��يا، وكانت برفقة 
ماي��كل  النج��م  زوجه��ا 

دوغالس.
ونش��رت كاثرين زيتا جونز 
عب��ر صفحته��ا اخلاص��ة 
على اح��د مواقع التواصل 
اإلجتماعي، صورة لها مع 
دوغالس،  ماي��كل  زوجه��ا 
وهم��ا يتن��اوالن اإلفط��ار، 
إل��ى  "وصلن��ا  وعّلق��ت: 
كمبوديا، ونستمتع بكوب 
الش��اي مع أش��عة شروق 

الشمس".
ط��رح  كاثري��ن  وتنتظ��ر 
للج��دل  املثي��ر  فيلمه��ا 
 ،Cocaine Godmother
ال��ذي جتس��د م��ن خالله 
جريزل��دا  ش��خصية 
بالنكودور، وهي واحدة من 
أهم جتار اخملدرات في أميركا 

الشمالية واجلنوبية. 

حت��اول النجم��ة س��يلينا 
والدته��ا  إقن��اع  غومي��ز 
الس��ابق  حبيبه��ا  ب��أن 
بيب��ر  جاس��تني  النج��م 
ق��د تغي��ر لألفض��ل، وأنه 
يفع��ل املس��تطاع إلجناح 
عالقتهما ه��ذه املرة، وهو 
رج��ل مختلف ه��ذه املرة، 
وال يخطط لكسر قلبها.

وق��ال مصدر مق��رب من 
غوميز، أنه��ا واثقة من أن 
والدتها سترحب بعالقتها 
من جاس��تني ف��ي نهاية 
إلى  املطاف، لكنها حتتاج 

بعض الوقت".

"مان��دي  املص��در:  وتاب��ع 
احلقيقة  والدة غوميز في 
حت��اول حماي��ة س��يلينا، 
فه��ي ال تريد أن تتأذى مرة 
أخرى، لكن س��يلينا إمرأة 
ناضج��ة وس��تواعد م��ن 

تريد".

جوزي��ف  الفن��ان  حت��ّدث 
بالفنانني  رأيه  عطية عن 
وس��عد  زيتون،  ناصي��ف 
جمل��رد ،ومحم��د عس��اف، 
واح��د  "كّل  إن��ه  فق��ال 
له لون��ه اخل��اص، ويقّدم 
وأغنيات��ه  إحساس��ه 
بطريقته اخلاصة، فالكل 
جّيدون من دون إس��تثناء، 
حلوة  أعم��االً  ويقّدم��ون 

وتصل إلى الناس.
وأشار عطية خالل مقابلة 
له م��ع اح��دى الصحف 
الى أن "الس��احة الفنية 
مزدحم��ة باألس��ماء، وأنا 

)م��ا عم بتدّخ��ل بخبرّية 
بيناف��س مني(  ع��م  مني 
وص��ارْت  تغّي��رْت  الدني��ا 
تتس��ع للجمي��ع، الي��وم 
ميكن أن يَْطرح أي شخص 
مواق��ع  عل��ى  فيدي��و 

التواصل االجتماعي.

كاثرين زيتا جونز

جوزيف عطية

سيلينا غوميز

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء:
يحي��ي املوس��يقار نصي��ر ش��مة حفال 
واالنتصار"  "األم��ل  بعن��وان  موس��يقيا 
ف��ي مس��رح س��ينما املنصور بس��احة 
االحتفاالت الكبرى، وذلك تزامنا مع أعياد 

رأس السنة امليالدية.
 يصاح��ب ش��مة ف��ي احلف��ل الفرق��ة 
املوس��يقية العراقي��ة بقيادة املايس��ترو 
الس��اعة  ف��ي  وذل��ك  خص��اف،  عل��ي 
العاش��رة مس��اء من يوم االحد املصادف 

.2017/12/31
سيتم إفتتاح ساحة االحتفاالت الكبرى 
أم��ام اجلمه��ور به��ذه املناس��بة، الت��ي 
ستش��هد إطالق األلعاب النارية ابتهاجا 
بعيد امليالد ورأس الس��نة، وفرحا بالنصر 
الكبير الذي حتقق للعراقيني على داعش. 
واوضح شمة أنه سيقدم في هذا احلفل" 
أعم��االً جديدة ومتنوع��ة، وخاصة بهذه 
املناس��بة املهمة والس��عيدة ".  مشيراً 

الى " مصاحبة الفرقة املوس��يقية التي 
س��تضم أربع��ني عازف��ا في إحي��اء هذا 

احلفل.
وأكد ش��مة " مثلما قمنا بافتتاح نصب 
الش��هيد بحلة جديدة، ومثلما مت إطالق 

تصميم وتنفيذ إحدى وعش��رين ساحة 
مهمة ضمن مبادرة )ألق بغداد(، فإن هذا 
التوجه سيشمل االن ساحة االحتفاالت 
الكب��رى لتكون منطق��ة مأهولة، وذلك 
مبناس��بة حترير العراق م��ن براثن اإلرهاب 

واالنتصار عليه ".
وأعرب شمة عن متنياته بأن تكون السنة 
اجلدي��دة )س��نة 2018(، وه��ي حت��ل على 
الش��عب العراق��ي وعلى العالم، س��نة 
س��الم، وسنة بناء، وس��نة محبة، وسنة 
رخاء، وعودة لكل العراقيني الى وطنهم، 
والعيش بأمان وتآخي بني جميع مكوناته، 

ليسهموا في بناء العراق اجلديد".
كم��ا عب��ر املوس��يقار نصير ش��مة عن 
ش��كره وامتنان��ه " ل��كل اجله��ات التي 
تعاون��ت وقدمت التس��هيالت املطلوبة 
إلقامة ه��ذا احلفل، الذي ميث��ل بادرة خير 
وأم��ل، وانطالق��ة نحو ع��راق موحد وحر 
وناهض في ش��تى مجاالت احلياة، إسوة 

بشعوب العالم املتقدمة ".
جتدر االش��ار الى أن بطاق��ات احلفل تباع 
الى اجلمهور في عدة أماكن وهي، املسرح 
الوطني، ون��ادي العلوية، ون��ادي الصيد، 

ومعرض بغداد الدولي.

افتتـاح ساحـة االحتفـاالت الكبـرى 
واحتضـان موسيـقى "األمـل واالنتصـار"

تزامنًا وأعياد الميالد ورأس السنة

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتحت الصني أطول جس��ر زجاجي في العالم أمام اجلمهور 
في مقاطعة هوبي ش��مالي البالد، حيث جذب في اليوم األول 

من افتتاحه نحو 300 ألف زائر.
وميتد اجلسر ملس��افة 488 مترا، ويبلغ عرضه نحو اربعة أمتار، 

ويرتفع 218 مترا فوق املنحدرات.
وبنى اجلس��ر مجموعة "هوبي بايلو"، من أجل جذب مزيد من 
السياح إلى املقاطعة، التي أصبحت مقصدا شعبيا ملا فيها 

من بحيرات وتضاريس خالبة.
ويقول مسؤول محلي إن اجلسر مرصوف ب�1.077 لوحاً زجاجياً 

شفافا، ويبلغ سمك الواحدة منها اربعة سنتيمترات.
ويستوعب اجلسر ثالثة آالف زائر، لكن السلطات قلصت العدد 

ل� 600 شخص في الوقت الواحد لتأمني سالمة الزوار.

الصباح الجديد - وكاالت:
في عشية عيد امليالد للعام 1955 رن هاتف مكتب الكولونيل 
هاري س��وب، في القيادة األميركية الشمالية للدفاع اجلوي 
الفضائي، ليتفاجأ بطفل يس��أله عم��ا إذا هو كان بابا نويل 

أم ال.
االتص��ال الغري��ب والطريف في آن واحد، جاء بس��بب نش��ر 
سلس��لة املتاجر الكبرى "سيرز" إعالنا في صحيفة محلية 
في كول��ورادو، وضعت فيه رقما يتيح التواصل مع "س��انتا 
كلوز"، إال أن خطأ مطبعيا أدى إلى نش��ر رقم آخر، وهو رقم 
اخلط األحمر اخلاص بقي��ادة الدفاع اجلوي، والتي حتولت فيما 
بع��د إلى قيادة الدف��اع اجلوي الفضائي بأميركا الش��مالية 
"نوراد". وأمر الكولونيل س��وب وقتها عناصره في ذلك اليوم 

بجمع املعلومات لتحديد موقع بابا نويل.
ومنذ ذلك الي��وم، أطلقت الهيئة العس��كرية خطا هاتفيا 
مخصص��ا لألطفال، لل��رد على اتصاالته��م وإخبارهم بآخر 

تطورات رحلة بابا نويل فوق املدن والبلدات األميركية.
كما أنش��أت الهيئة موقعا إلكترونيا متعدد اللغات يحتوي 
على خريطة تفاعلية ليتمكن األطفال من متابعة "س��انتا 
كلوز.  وأضحت منذ ذلك اليوم مهمة مراقبة "سانتا كلوز" 
من املهام األساس��ية للهيئة، التي تعني بالدفاع اجلوي عن 

الواليات املتحدة.

افتتاح أطول جسر 
زجاجي في العالم

خط هاتفي مخصص لألطفال 
لمتابعة بابا نويل في أميركا

الصباح الجديد - وكاالت:
حصل��ت الفنانة ياس��مني عبد 
االس��تفتاء  العزيز عل��ى جائزة 
كأحس��ن ممثل��ة ع��ن دورها في 
 ، منه��ا"  "هربان��ة  مسلس��ل 
وال��ذي أقام��ه قط��اع القنوات 
املتخصصة التاب��ع للتليفزيون 

تصوي��ت  خ��الل  م��ن  املص��ري 
اجلمهور.

وأك��دت عب��د العزي��ز أن لديها 
نزلة برد ش��ديدة جعلتها متكث 
ف��ي الف��راش أيام��ا ع��دة ولم 
تستطع اخلروج من البيت، لكن 
س��بب حضوره��ا ملهرج��ان دير 

غيست وتسلمها جائزة أحسن 
ممثلة يرج��ع بس��بب متابعتها 
أن  أرادت  وبأنه��ا  جلمهوره��ا 
تطمئنه، متوجهة بالش��كر له 
ول��كل من صوت لها كأحس��ن 

ممثلة.
وأش��ارت عب��د العزيز إل��ى أنها 

تتوج��ه بكل الش��كر واالحترام 
ال��ذي  املص��ري  للتليفزي��ون 
لهذا  ممثل��ة  كرمه��ا كأفض��ل 
"هربان��ة  أن  مضيف��ة  الع��ام، 
منها" مسلس��ل أرادت أن تعود 
به بع��د غياب م��دة طويلة عن 
جمه��ور التليفزي��ون، متمني��ة 

املصري  للشعب  اخلير 
والشعوب العربية. 

وتستعد ياسمني حالًيا 
ملسلس��ل تليفزيون��ي 
جديد وفيلم سينمائي 
تعود به إلى الشاش��ة 

الفضية. 

ياسمين عبد العزيز تحصل على جائزة دير غيست 

يتق��دم املمث��ل اخل��اص لألمني 
العام لألمم املتح��دة في العراق 
بالتهاني  يان كوبيش،  الس��يد 
عام��ًة  العراق��ي  للش��عب 
مبناسبة  خاّصًة  وللمسيحيني 

أعياد امليالد ورأس السنة.
وقال السيد كوبيش: "هذا وقٌت 
من أوق��ات البهجة واالحتفال، 
وهو كذلك هذه الس��نة بنحو 
خاص ألنه��ا أعياد امليالد األولى 

بع��د هزمي��ة داع��ش." وأضاف: 
"لقد وق��ف العراقيون جميعاً 
جنباً إلى جنب بشتى أديانهم 
العش��ائرية  انتماءاته��م  أو 
م��ن أج��ل ط��رد اإلرهابيني من 
بالدهم. دعونا نس��تذكر أولئك 
الذي��ن فق��دوا حياته��م خالل 
السنة املاضية نتيجًة لألعمال 
اإلرهابي��ة، ونتوجه بدعوانا إلى 

ماً على أرواحهم." اهلل ترحُّ

وق��ال املمث��ل اخلاص الس��يد 
بأح��ّر  "أتق��دم  كوبي��ش: 

التحي��ات وأطيب التمنيات 
للجمي��ع بهذه املناس��بة 
الس��عيدة، س��يما أولئك 
بأعياد  الذي��ن يحتفل��ون 
كان��ون   25 ف��ي  املي��الد 
عي��ُد  ديس��مبر.  األول/ 
وس��ن�ٌة  مجي��ٍد  مي��الدٍ 

سعي�دة."

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت جلن��ة تنفيذ قرار مجلس 
وزراء االع��الم الع��رب اجتماعها 
التحضي��ري الثان��ي داخل هيئة 
االعالم واالتصاالت. تنفيذا لقرار 
تتوي��ج بغ��داد عاصم��ة االعالم 

العربي.
 حض��ر االجتم��اع ممثل��و وزارتي 
اخلارجية والثقافة، ومدير مكتب 
االع��الم واالتص��ال احلكومي في 
االمانة العامة جمللس الوزراء، وممثل 

نقابة الصحفيني العراقيني، في 
مقر الهيئة الرسمي.

ج��رى خ��الل االجتم��اع االتف��اق 
على تضم��ني الكتب واخملاطبات 
املناس��بة بدًء  الرسمية ش��عار 
م��ن 2018/1/1. ومت االتف��اق على 
اقامة احلفل املركزي في ال�سابع 
والعش��رين م��ن ش��هر كان��ون 

الثاني املقبل.
كما بحث اجملتمعون االستعدادات 
اخلاصة بتنفيذ برنامج االحتفال 

املركزي احتف��اًء ببغداد عاصمة 
احلضور  وب��ني  العرب��ي،  االع��الم 
انهم قد باشروا في التحضيرات 
من خ��الل اطالق موقع رس��مي 
وصفح��ات التواصل االجتماعي 
الرسمية، فضالً عن قناة يوتيوب 
رس��مية بإس��م بغداد عاصمة 

االعالم العربي. 
نش��ر  عل��ى  احلض��ور  واتف��ق 
ونشرات  وملصقات،  بوس��ترات، 
جداري��ة تعريفية ح��ول موضوع 

اختيار بغ��داد عاصمة 
االع��الم العرب��ي ف��ي 
والهيئ��ات،  ال��وزارات، 
واالماكن العامة، وتزيني 

الرئيس��ة،  الش��وارع 
انت��اج فيلم  فض��ال ع��ن 

اعالني قصير )س��بوت( 
املؤسسات  ستتكفل 
االعالمي��ة وشاش��ات 

الع��رض التابعة ألمانة 
العاصمة بالترويج له. 

ممثل األمم المتحدة يهنئ الشعب العراقي بأعياد رأس السنة

بدء التحضيرات لالحتفال ببغداد عاصمة اإلعالم العربي

الصباح الجديد - وكاالت:
حقق اجل��زء الثامن من سلس��لة 
أف��الم "ح��رب النجوم"، رس��ميا، 
ثالث أعلى فيلم حتقيقا لإليرادات 
الواليات املتحدة األميركية،  داخل 

خالل العام 2017.
واجلزء الثامن أفالم "حرب النجوم"، 
 Star Wars: The" بعن��وان 
Last Jedi" وه��و من إخ��راج ريان 
جونسون، ومن بطولة ديزي ريدلي، 

ومارك هامي��ل، وآدم درايفر. واحتل 
الفيل��م املرك��ز الثال��ث، بعدم��ا 
جن��ح في حتقي��ق 365 مليون دوالر، 
خالل أول عش��رة أي��ام من طرحه 
في الس��ينمات األميركي��ة، ومن 
املتوق��ع أن يحصد 32 ماليني دوالر 
إضافية خالل عطلة الكريسماس 

يوم اإلثنني.
 Beauty and the" وتص��در فيل��م
Beast" قائمة أعلى األفالم حتقيقا 

لإلي��رادات 
ف��ي 

ت  لس��ينما ا
األميركية خالل 

ع��ام 2017، بع��د 
 504 ل���  حتقيق��ه 

مالي��ني دوالر، في حني 
ج��اء ف��ي املرك��ز الثاني 

فيلم "واندر وومان"، ب� 412 
ماليني دوالر.

األفالم التي حققت أعلى اإليرادات في 2017
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