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وكاالت ـ الصباح الجديد:
أفاد املركز الفلسطيني لإلعالم، 
بأن احلكومة األميركية اش��ترت 
فندقا في الق��دس متهيدا لنقل 
إلي��ه، تنفي��ذا لقرار  س��فارتها 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
ال��ذي اعترف بالق��دس عاصمة 

إلسرائيل.
ونقل املركز عن القناة السابعة 
اإلس��رائيلية قوله��ا، إن الفندق 
املش��ار إليه هو فن��دق دبلومات، 
الق��دس  ويق��ع جنوب��ي ش��رق 
احملتلة، وتعمل فيه دائرة الهجرة 

واالستيعاب اإلسرائيلية.
الس��ابعة  للقن��اة  ووفق��ا 
اإلس��رائيلية، فق��د أك��دت لها 
اإلس��رائيلي  الكنيس��ت  عضو 
)البرملان(، كسينيا سفيتلوفا، من 
كتلة "املعسكر الصهيوني"، أن 
اإلدارة األميركية اش��ترت مؤخرا 

مبنى الفندق.
وفي السياق ذاته، كشفت القناة 
الثانية اإلس��رائيلية مؤخرا، عن 

قدوم وفد أميركي، يترأسه ممثل 
ش��خصي ع��ن ترام��ب، لتفقد 
امليداني��ة، لنق��ل  التحضي��رات 
ملدين��ة  األميركي��ة  الس��فارة 

القدس.
إن  اإلس��رائيلية،  القن��اة  وقالت 

السفارة األميركية ستنقل إلى 
فندق "دبلومات" بحي "األرنونا" 
بالق��دس، بش��كل مؤق��ت حلني 
امل��كان  إنش��اء  م��ن  االنته��اء 
للس��فارة، حيث وضع  اخملصص 
طاق��م م��ن الفني��ني كاميرات 

وأبواب حراس��ة إلكترونية على 
مداخله.

وبحسب القناة ذاتها، فإن قسم 
القدس  بلدي��ة  التخطي��ط في 
احملتل��ة، ص��ادق عل��ى مخط��ط 
هندس��ي إلنش��اء مبن��ى خاص 
بالس��فارة األميركي��ة بالقدس، 
غ��رف محصنة،  يش��تمل على 
أمنية محيطة  وملجأ وج��دران 

بها.
م��ن جانب��ه ق��ال رئيس قس��م 
التخطي��ط في بلدي��ة القدس، 
مئير ترجم��ان، للقناة الثانية إن 
"مهندس الس��فارات األمريكية 
حض��ر إلى القدس قبل أس��بوع 

لإلشراف على خطة البناء".
وأضاف، "معايير البناء املعروضة 
باخملط��ط الهندس��ي األميركي 
للس��فارة، مختلف��ة ع��ن تلك 
املعتمدة في إس��رائيل، اخملطط 
يش��مل إنش��اء بناي��ة قصيرة؛ 

جتنبا لهجوم بالطيران".
تتمة ص3

السفارة األميركية في إسرائيل

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق 
ام��س  الع��زاوي،  مزه��ر  الرك��ن 
الثالثاء، انطالق عملية عسكرية 
واس��عة لتعق��ب خالي��ا داعش 
جنوب ديال��ى وصوال ال��ى حدود 

بغداد.
وقال العزاوي في تصريح صحفي 
إن "ق��وات امنية مش��تركة من 
اجليش والشرطة واحلشد بإسناد 

طي��ران اجلي��ش انطلق��ت امس، 
بعملية عس��كرية واس��عة من 
محورين لتعقب ومالحقة خاليا 
داع��ش واوكاره��ا ف��ي مناط��ق 
وكنعان  به��رز  ناحيت��ي  جن��وب 
)جنوب ديالى( وص��وال الى حدود 

عمليات بغداد".
ضم��ن  "العملي��ة  أن  وأض��اف 
دجل��ة  عملي��ات  اس��تراتيجية 
في تعزي��ز االمن واله��دف منها 

تطمني االهالي في تلك املناطق، 
ومتشيط كافة االراضي الواسعة 
بحث��ا عن بقايا اخلالي��ا االرهابية 
ملنعها م��ن احلصول على موطئ 

قدم فيها".
وكانت قيادة عملي��ات دجلة قد 
نف��ذت في وقت س��ابق عمليات 
اس��تباقية ملالحة عناصر داعش 
ف��ي العديد من مناطق نائية في 

محافظة ديالى .

وأف��ادت مص��ادر أمني��ة، بتنفيذ 
ملالحق��ة  اس��تباقية  عملي��ات 
به��رز  جن��وب  داع��ش  عناص��ر 

وكنعان، في محافظة ديالى.
وأضافت أن "العمليات أس��فرت 
عن تفكيك ثالث عبوات ناس��فة 
وتفجير عدد آخ��ر من العبوات"، 
وأشار إلى أن "العملية تضمنت 
مالحقة مطلوب��ني قضائًيا وفق 

املادة 4 إرهاب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحال��ف الوطني عمار 
أهمي��ة  الثالث��اء،  ام��س  احلكي��م، 
مواجه��ة الفك��ر اإلرهابي املتطرف 
من خالِل نش��ر مفاهي��م االعتدال 
والتس��امح، مش��ددا عل��ى ضرورة 
اإلسراع بإعادِة ما تبقى من النازحني 

إلى مناطِقهم.
وق��ال مكت��ب احلكي��م ف��ي بي��ان 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
من��ه، ان "رئي��س التحالف الوطني 
رئيس  عمار احلكيم استقبل،أمس، 
ديوان الوقف الس��ني عبد اللطيف 

الهمي��م"، الفت��ا ال��ى ان "اللق��اء 
ركز عل��ى أهميِة مواجه��ة الفكر 
اإلرهاب��ي املتط��رف من خالِل نش��ر 
والتس��امح،  االعت��دال  مفاهي��م 
اإلس��راع  ض��رورة  عل��ى  مش��ددا 
بإع��ادِة م��ا تبقى م��ن النازحني إلى 
مناطِقهم وتهيئِة الظروف األمنية 

واخلدمية واالجتماعية لهم".
واض��اف ان "الطرف��ني اك��دا عل��ى 
أهميِة إجراء االنتخابات في موعِدها 
والذي س��يحقُق اس��تقراراً  احمل��دد 

سياسياً في البالدِ".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البن��ك  كش��ف محاف��ظ 
العراق��ي علي العالق، أمس الثالثاء، 
أن احتياط��ي البن��ك م��ن العملة 
الصعبة يبلغ 48 مليار دوالر، مشيرا 
ال��ى ان الع��راق لن يلج��أ الى تعومي 

العملة.
وقال الع��الق في تصري��ح صحفي 
اجلديد"،  "الصب��اح  علي��ه  اطلعت 
إن "احتياط��ي البن��ك املرك��زي من 
العمل��ة الصعب��ة حالي��ا يبلغ 48 

مليار دوالر".
"التع��ومي  ان  ال��ى  الع��الق  واش��ار 

يصعب تطبيقه في العراق، باعتبار 
أن احلكومة حتتك��ر، بحكم الواقع، 

عرض الدوالر والعمالت االجنبية".
وتعومي العملة هو جعل سعر صرف 
هذه العملة محررا بش��كل كامل، 
بحيث ال تتدخل احلكومة أو املصرف 
املركزي ف��ي حتديده بنحو مباش��ر، 
وإمن��ا يتم إف��رازه تلقائيا في س��وق 
العم��الت من خ��الل آلي��ة العرض 
والطلب التي تسمح بتحديد سعر 
ص��رف العمل��ة الوطني��ة مقاب��ل 

العمالت األجنبية.
تتمة ص3

عملية عسكرية واسعة لتعقب خاليا داعش
من ديالى إلى حدود بغداد

الحكيم يشدد على ضرورة اإلسراع بإعادة 
ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم

"المركزي" يكشف عن حجم 
احتياطي العراق من العملة الصعبة

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مصدر حكوم��ي مطلع، 
الش��روع  ع��ن  الثالث��اء،  أم��س 
بآلية للس��يطرة على مناس��يب 
الس��يولة املالية وتهريب العملة 
االجنبي��ة إلى اخل��ارج، الفت��اً إلى 
قرب تش��كيل بنك جتميعي ميّول 
التجارة للقط��اع اخلاص، مبيناً أن 
املصارف  ذلك سيكون مبش��اركة 

الرسمية واالهلية سويًة.
وق��ال مص��در مطلع في رئاس��ة 
الوزراء في تصري��ح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "الع��راق يعتمد منذ 
س��نوات طويلة عل��ى التحويالت 
املالي��ة في موضوع االس��تيرادات 

وهو موضوع ليس جديداً علينا".
أن  احلكوم��ي  املص��در  وأردف 
أمامه  العراق��ي  املركزي  "البن��ك 
حالياً مش��روع ينطوي على اعادة 
بن��اء مؤسس��ة لتموي��ل التجارة 
اخلارجية املتعلقة بالقطاع اخلاص 
بإنش��اء م��ا يس��مى ب��� )البن��ك 

التجميعي(".
وأورد أن "ه��ذا املش��روع تش��ارك 
فيه جميع املصارف س��واء كانت 

حكومي��ة أو اهلي��ة وهو ش��بيه 
 )TBI( للمص��رف العراقي للتجارة
التب��ادل  عملي��ات  مي��ّول  لكن��ه 

التجاري للقطاع اخلاص".
وأكمل املصدر بالقول إن "املوضوع 
حالي��اً قيد الدراس��ة لدى اجلهات 
الرس��مية م��ع املعني��ني، ويع��ّد 
مرحل��ة متقدم��ة عل��ى صعي��د 
جت��ارة القط��اع اخل��اص ويس��هم 
ف��ي الس��يطرة عل��ى مناس��يب 

العملة".
وأض��اف املصدر ال��ذي طلب عدم 
ذك��ر اس��مه أن "املش��كلة التي 
تواجهن��ا حالي��اً تتعل��ق بآلي��ات 
يس��عى  وق��ت  ف��ي  التحوي��الت 
العراق��ي لتنفيذ  البنك املرك��زي 
سياس��يته النقدي��ة الرامية إلى 
السيطرة على مناسيب السيولة 
املالية السيما العملة الصعبة".

وفيما يوّضح أن "احلكومة العراقية 
متّول جتارتها عن طريق االعتمادات 
املستندية"، يتس��اءل املصدر عن 
"س��بب عدم جلوء القطاع اخلاص 

إلى هذه الطريقة".
تتمة ص3

إنشاء مصرف "تجميعي" يمّول
عمليات التبادل التجاري للقّطاع الخاص

مبنى البنك املركزي العراقي "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أص��در مجل��س ال��وزاراء وثيق��ة 
تكشف عن تشكيل هيئة جديدة 
الدولة  ال��ى تش��كيالت  تض��اف 
بالش��فافية  تعن��ى  العراقي��ة، 
ف��ي الصناع��ات االس��تخراجية، 
وذل��ك بعد اق��ل من عش��رة أيام 
الدولي��ة  اللجن��ة  ق��رار  عل��ى 
عضوي��ة  بتعلي��ق  للش��فافية 
العراق في منظمة الدول امللتزمة 

بالشفافية.
وتنص الوثيق��ة املكونة من ثالث 
صفحات، وموقعة من قبل األمني 
العام جملل��س الوزراء وكالة مهدي 
العالق، على تس��مية عالء رسول 
الدي��ن مدي��را تنفيذي��ا  محي��ي 
للهيئ��ة ويش��رف عليها مجلس 

أمناء برئاس��ة األمني العام جمللس 
الوزراء.

ومبوجب قرار مجل��س الوزراء فان 
الهيئ��ة س��تعد نظام��ا داخلي��ا 
العام��ة  اخلط��وط  لتس��تكمل 
اختي��ار  والي��ة  الهيئ��ة  لعم��ل 

أعضائها، وموازنتها املالية.
كما اعطى االمر الديواني للمدير 
الص��رف  صالحي��ات  التنفي��ذي، 
الداخل��ي  النظ��ام  ف��ي  احمل��ددة 
واملوازنة السنوية وخطة العمل، 
ان  واختي��ار املوظف��ني ش��ريطة 
ينس��بون م��ن ال��وزارات واجلهات 
غي��ر املرتبط��ة ب��وزارة، والتعاقد 
م��ع االف��راد للعمل ف��ي الهيئة 

كموظفني او استشاريني.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  وّج��ه 
االعرج��ي، أم��س االثن��ني، بفت��ح 
حتقيق عاجل وموس��ع بش��أن ما 
يحص��ل ف��ي املستش��فيات من 
اعت��داءات على امل��الكات الطبية، 

فيما توعد مبحاسبة املعتدين.
وق��ال االعرج��ي ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة منه 
ان��ه "ام��ر بفت��ح حتقي��ق عاج��ل 
التي  االعتداءات  وموس��ع بش��أن 
حتص��ل ف��ي املستش��فيات على 
املالكات الطبية، والتهديدات التي 
يتعرض لها بعض االطباء"، مبينا 
ان "امل��الكات الطبية ج��زء مهم 

بالدولة واجملتمع وال يجوز ذلك".

واض��اف االعرج��ي ان "بعض ذوي 
املوت��ى يعت��دون بالض��رب املب��رح 
عل��ى اطب��اء ف��ي املستش��فيات 
العتقاده��م انه��م م��ن تس��ببوا 
مبوته��م"، متوع��دا ب��� "اعتق��ال 
ومحاسبة من يقوم بهذا العمل، 
وان��زال اقس��ى درج��ات العقوب��ة 

بحقه".
واك��د االعرج��ي انه "أم��ر بتوفير 
احلماية الكافية للمستش��فيات 
ملنع تلك االعم��ال"، داعيا االطباء 
ال��ى "االب��الغ الفوري ع��ن حاالت 
االعتداء التي يتعرض لها األطباء 
او العامل��ون ف��ي املستش��فيات 

واملراكز الصحية".
تتمة ص3

"الداخلية" تتوعد باعتقال ومحاسبة 
المعتدين على المالكات الطبية 

مجلس الوزراء يشّكل هيئة 
"الشفافية" للصناعات االستخراجية

رئيس برلمان اإلقليم يقدّم استقالته 
ويتهم سلطات كردستان بمعاداة الشعب 

أبرز االنتهاكات لحقوق اإلنسان بالعالم
في 2017 والعراقيون ضحايا لداعش 23

واشنطن تشتري عقارًا في القدس لنقل سفارتها إليه

للحد من تهريب العملة الى الخارج



عاصم جهاد

م��ع أع��ان احلكوم��ة االحتادي��ة عن 
كردس��تان  اقلي��م  نس��بة  خف��ض 
م��ن %17 ال��ى %12,6 ضم��ن املوازنة 
االحتادية لع��ام 2018 حت��ى ارتفعت 
املتضارب��ة بني  التصريح��ات  حم��ى 
االحزاب والكتل السياس��ية والنواب 
واحمللل��ني السياس��يني واالقتصاديني 
وبدأت الفضائيات بتس��خير البرامج 
ملناقش��ة املوازن��ة التخمينية للعام 
اجلديد واجلدل الذي اثارته بني احلكومة 

واالقليم حول النسبة اجلديدة .
اجل��رئء  احلكوم��ة  ق��رار  ان  ويب��دو 
والواقعي قد س��اهم في أثارة بعض 
الساس��ة والن��واب الك��رد وتعال��ت 
أصواته��م املطالب��ة باالبق��اء عل��ى 
النس��بة الس��ابقة بحجج ومبررات 
تب��دو غير منطقي��ة وواقعي��ة نظراً 
املالي واالقتصادي  الوضع  لتعقيدات 
في االقليم ومارافق ذلك من شبهات 
النفط��ي  النش��اط  ح��ول  فس��اد 
والتهريب هناك  التصدي��ر  وعمليات 
بعيداً ع��ن أنظار احلكوم��ة االحتادية 
ووزارة النف��ط بحس��ب الكثي��ر من 

اخلبراء واملتابعني .

م��ن خال الق��اء نظ��رة واقعية على 
االح��داث واجملري��ات واالس��تراتيجية 
اجلدي��دة الت��ي تتبعه��ا أو تتخذه��ا 
واملدن  بع��د حتريراحملافظات  احلكومة 
الب��اد واع��ادة  ف��ي ش��مال وغ��رب 
ف��رض س��لطة الدس��تور والقان��ون 
أن  ،جن��د  عل��ى محافظ��ة كرك��وك 
احلكومةاالحتادي��ة س��تواجه حتديات 
وصعوب��ات ومعضات جديدة نتيجة 
التراكم��ات الثقيل��ة الت��ي خلفتها 
حكوم��ة االقلي��م وتخبطه��ا بادارة 
املل��ف النفط��ي واالقتص��ادي هناك 
بعيداً ع��ن احلكوم��ة االحتادية فضاً 
عن غياب الشفافية والضبابية التي 
حتيط بهذا امللف ، ويبدو أن الكثير ممن 
يتص��دون الى التصريح��ات يجهلون 
أو يتجاهل��ون بع��ض احلقائق املهمة 
التي تشكل عوامل مهمة ومقومات 
أساس��ية عند وضع  أولويات املوازنة 
االحتادي��ة التي تعتم��د على االيرادات 
املالية املتحققة م��ن تصدير النفط 
فإن��ه  املوازن��ة  قان��ون  فبحس��ب   ،
يلزم احملافظ��ات واالقاليم بتس��ليم 
الكميات املنتجة م��ن النفط والغاز 
واملشتقات النفطية الى وزارة النفط 
بهدف احلصول باملقابل على النسب 
املق��ررة م��ن املوازن��ة وهذه مس��ألة 

طبيعية الغبار عليها .
وبس��بب اخل��اف القائم ب��ني املركز 
واإلقليم وعدم أيجاد حل للمش��اكل 
العالقة بينهما ومنها امللف النفطي 
فانن��ا نعتقد بإن احلكوم��ة االحتادية 

س��وف تضط��ر ال��ى جتاه��ل حصة 
األقلي��م املالية في املوازن��ة األحتادية 
2018 بسبب أس��تمراراإلقليم  لعام 
اخل��اص  النف��ط حلس��ابه  بتصدي��ر 
واألحتفاظ باإليرادات املالية املتحققة 

.
ومع أستمرار األزمة املالية في األقليم 
وتراجع الوض��ع االقتصادي الى درجة 
مقلق��ة وعجزه عن تس��ليم الرواتب 
ملوظفيه رغم االيرادات املالية الكبيرة 

الت��ي حص��ل عليه��ا طيل��ة الفترة 
املنصرمة ، فإن الوضع قابل للتأزم في 
االقليم أكثر فأكثربسبب تراكم ديون 
الش��ركات النفطية االجنبية والتي 
تقدر بعش��رات املليارات من العملة 
الصعبة،وأمام هذا العجز فأن األمور 
س��وف تزداد تدهوراً وسوءاً في العام 
اجلدي��د والميكن للحكوم��ة االحتادية 
في ظل ه��ذه األوض��اع أن جتد حلوالً 
مقبولة لتس��وية األمور مع األقليم 
بس��بب امللف��ات املالي��ة والنفطية 
الش��ائكة واملعق��دة ، والميكنه��ا أي 
احلكومة االحتادي��ة أن تتحمل تبعات 
املش��اكل والديون املالي��ة الباهضة 
التي خلفتها حكومة االقليم ، وأمام 
هذا التحديات فإن احلكومة االحتادية 
األي��رادات  بإحتس��اب  س��وف متضي 
املالية املتوقعة من تصدير النفط من 
حقول الوس��ط واجلنوب التي تشهد 
استقرارا كبيراً مع عدم وضع أيرادات 
حقول االقليم في حساباتها بسبب 
تعنت ساسة االقليم في مواقفهم 
املتش��ددة واالضرار باملوازنة االحتادية 
نتيجة عدم تس��ليم االيرادات املالية 
وعدم التعاون وزارة النفط في تصدير 
النف��ط من حقول كركوك الى ميناء 

جيهان التركي !

نعتق��د ان ح��ل املش��اكل العالق��ة 
املواق��ف  او  بالتصريح��ات  التات��ي 
املتش��نجة ، وامن��ا البح��ث عن أصل 
لها  واملس��بات  واالسباب  املش��كلة 
، وم��ن اجل ح��ل جذري للمش��اكل 
العالقة بتغلي��ب املصلحة الوطنية 
عل��ى املصال��ح األخ��رى .. ف��ان على 
االقلي��م ان يقدم أجابات واضحة عن 
حجم االي��رادات املالي��ة التي حصل 
عليها طيلة السنوات املاضية سواء 
من خ��ال تصدير النف��ط من حقول 
الى  أواالقلي��م واخضاعها  كرك��وك 
الرقابة والتدقي��ق ؟ وأين مت أنفاق كل 
ه��ذه األم��وال ؟ وماهو حج��م ديون 
الشركات االجنبية ؟ وملاذا مت اقتراض 
األم��وال م��ن الش��ركات االجنبية ؟ 
وأيضاح بي��ان طبيعة العقود املبرمة 
مع هذه الش��ركات ؟ وه��ل مت رهن أو 
بيع النف��ط اخلام من بع��ض احلقول 
أيراداتها  لسنوات القادمة وأس��تام 

مقدماً وأين ذهبت هذه االيرادات ؟
بع��ض من أس��ئلة كثي��رة .. بحاجة 
ال��ى إجاب��ات ملح��ة قب��ل اخل��وض 
في نقاش��ات عقيم��ة أو تصريحات 
سياس��ية التغث وال تس��من.. حول 
املوازن��ة أو أيج��اد حلول للمش��اكل 

العالقة بني املركز أو األقليم !

شؤون عراقية2

السليمانية - عباس كاريزي:

الدكت��ور يوس��ف محم��د  اعل��ن 
اس��تقالته م��ن منصب��ه رئيس��ا 
لبرمل��ان كردس��تان، مؤك��دا انه لن 
يكون جزءا من مؤسس��ة ابتعدت 
ع��ن نب��ض الش��ارع وتعم��ل على 
ش��رعنة التجاوزات الت��ي ترتكبها 
الس��لطة وحكومة االقليم بعيدا 

عن القانون.
واك��د محم��د في مؤمت��ر صحفي 
عقده صباح امس الثاثاء في املقر 
الرئي��س حلركة التغيي��ر مبحافظة 
الس��ليمانية، ان اقليم كردس��تان 
مي��ر مبرحلة واوضاع صعب��ة، يعاني 
اوض��اع  م��ن  الش��عب  خاله��ا 
معيش��ية عصيب��ة، وينبغي على 
له��م حي��اة  تؤم��ن  ان  الس��لطة 
كرمية، ال ان تكون هي الس��بب وراء 
ان   « واردف  اليومي��ة،  معاناته��م 
االقليم  السياس��ية في  السلطة 
اتخ��ذت منح��ى معاداة الش��عب، 
وهو منحى يتطل��ب منها الوقوف 

ضده وعدم تأييده«.      
وتاب��ع محم��د انه ومن��ذ اللحظة 
االول��ى لتس��لمه منصب رئاس��ة 
البرملان وحلد االن، كان يعمل على ان 
تكون السلطة من الشعب واليه، 
واوض��ح ان��ه ق��رر االس��تقالة من 
منصبه النه فق��د االمل بان يكون 
الش��عب في ظل السلطة احلالية 

مصدرا للسلطات.  
ال��دورة  خ��ال  ان��ه  ال��ى  واش��ار 
التشريعية من عمر البرملان شهدت 
انقاباً على الش��رعية واستعمال 
ارادة  لف��رض  العس��كرية  الق��وة 
سياس��ية غي��ر ش��رعية، وه��و ما 
جنده يتكرر اليوم لقمع التظاهرات 
الش��عبية التي ال تتوانى السلطة 
م��ن اللج��وء الى الق��وة والترهيب 

والعنف من اجل ضمان بقائها.  
وتاب��ع ان أي��ة س��لطة سياس��ية 
واقعي��ة ينبغ��ي ان ترض��خ ام��ام 
ارادة الش��عب، اال ان الس��لطة في 
كردس��تان عل��ى النقي��ض متام��اً، 

جندها خاضعة خانعة امام اآلخرين 
وش��ديدة عنيف��ة ام��ام املواطنني 
الع��زل في كردس��تان، كم��ا يقول 
املث��ل الكردي )اس��ود ف��ي بيوتهم 

وثعالب في اخلارج(.  
واض��اف ان االص��رار عل��ى االبق��اء 
على حكم فاش��ل معاد للش��عب 
مسلس��ل  ف��ي  االخي��رة  احللق��ة 
الت��ي  واالعت��داءات،  التج��اوزات 
الس��لطة  ومتارس��ها  مارس��تها 
احلالي��ة، الت��ي كان��ت بدايت��ه في 
االنق��اب عل��ى ش��رعية البرمل��ان، 
ومجازف��ة اج��راء االس��تفتاء الذي 
كان اس��تمراراً للسياسة الهوجاء 
ذاتها للسلطات في االقليم، والتي 
انتهت بسياس��ة تكمي��م االفواه 

واالص��رار على ابق��اء اجلاثمني على 
صدور الشعب.  

محم��د اكد انه ل��ن يقبل بعد االن 
ان يك��ون ج��زءا من مؤسس��ة غير 
فاعلة ضعيفة مهمشة، وانه كان 
يأمل ان يك��ون البرملان جامعا لكل 
االختاف��ات، وان يعمل فيه اجلميع 
على معاجلة املشكات السياسية 
وتوحيد املصالح املش��تركة، لكي 
يك��ون البرمل��ان بدي��ا ع��ن احلكم 
الشخصي ومحافظا على القانون 

وسيادته. 
م��ن  اس��تقالته  اعل��ن  ان  وبع��د 
منصب��ه اك��د بانه سيس��تمر مع 
رفاقه ف��ي حركة التغيير النش��اء 
جبه��ة معارضة قوي��ة، مؤكدا ان 

برملان كردستان مير مبرحلة خطيرة، 
وصلت الى احلد الذي فقد معه دوره 
ومكانته وتأثي��ره ليتحول الى تابع 
لش��خص ومجموعة مح��ددة، وان 
اعادة تفعيل��ه وفقا للطريقة التي 
فع��ل بها دليل قاط��ع على الرغبة 
لدى احزاب السلطة في اخضاعه، 
تابع��ة  مؤسس��ة  ال��ى  وحتويل��ه 
الدكتاتوري،  النظام  امور  تش��رعن 
ال��ذي كان من اجل ش��رعنة اجراء 
االس��تفتاء ال��ذي انتهى بنكس��ة 

وكارثة منقطعة النظير.   
واك��د انه وبع��د كارث��ة 16 اكتوبر 
واالزم��ات  املش��كات  وتعم��ق 
فان��ه  والسياس��ية،  االقتصادي��ة 
ل��م يتب��ق ام��ام حكوم��ة االقليم 

الفاشلة سوى االس��راع في اعان 
فشلها وانتهاء دورها وحل نفسها، 
مؤكدا ان االقليم لم يتجاوز مرحلة 
اخلطر برغ��م كل االزمات والتهاوي 
االقتص��ادي واالداري، التي قال انها 
ستس��تمر، ما لم تق��دم احلكومة 
وتش��كيل  اس��تقالتها،  احلالي��ة 
جبه��ة انق��اذ وطن��ي م��ن القوى 
واالح��زاب الوطني��ة اخمللصة للحد 
م��ن اس��تمرار توج��ه االقليم نحو 

الهاوية ومنحدره اخلطير.   
محمد اك��د في مع��رض رده على 
س��ؤال عن امكانية قيام احلكومة 
احلالية بحوار مع احلكومة االحتادية 
انه لي��س مبقدور حكوم��ة االقليم 
احلالي��ة ان تقود مباحث��ات ناجحة 

مع بغ��داد، ول��ن تتمكن م��ن اجناز 
مه��ام املرحلة املقبلة نظرا إلقحام 
نفس��ها في جملة م��ن االلتزامات 
التي تعج��ز عن تنفيذها او االلتزام 

بها. 
السياس��ي للحزب  املكت��ب  وكان 
بزعامة  الكردس��تاني  الدميقراطي 
مسعود بارزاني قد قرر اغاق برملان 
كردس��تان ومنع رئيس��ه يوس��ف 
محمد من دخ��ول محافظة اربيل 
لترؤس جلسات البرملان بعد تفاقم 
ازم��ة رئاس��ة االقلي��م، ومحاول��ة 
حركة التغيير تعديل قانون رئاسة 
االقلي��م، الذي كان اقراره س��يمنع 
متدي��د فت��رة رئاس��ة بارزان��ي التي 

استمرت لثاث دورات متتالية.   

رئيس برلمان اإلقليم يقّدم استقالته ويتهم 
سلطات كردستان بمعاداة الشعب   

دعا حكومة اإلقليم إلى اإلسراع في إعالن فشلها وحل نفسها

خاف��ا مل��ا كان يتمن��اه الكثيرون ل��م يرتِق 
واقع االعام العراقي الى مس��توى الطموح 
الذي كان ينشده دعاة احلرية والتعددية في 
النظام السياس��ي اجلديد واذا كانت حقبة 
النظام الش��مولي قد غطت باس��تبدادها 
وتفرده��ا بالقرار عل��ى معال��م االعام احلر 
واغلق��ت بوج��ه الصحفي��ني العراقيني اية 
مناف��ذ للتعبير ع��ن ارائه��م احلقيقية فان 
س��نوات مابعد التغيير كش��فت هي ايضا 
عن مس��اوئ وعيوب ف��ي التعاطي مع حق 
حرية التعبير عن الراي وحرية النش��روحرية 
الصحافة واالعام بنحو ع��ام ..وفي الوقت 
ال��ذي البد فيه م��ن االعتراف بان الدس��تور 
العراق��ي واالط��ر القانوني��ة الت��ي نظمت 
احلريات العامة في العراق قد منحت االعام 
العراقي فرصة عظيمة ومساحة كافية من 
احلرية بات الصحفيون العراقيون محسودين 
عليه��ا من قبل اقرانهم من دول اجلوار اال ان 
املمارس��ات واالداء املهني لش��بكات االعام 
وادارة املؤسس��ات لوس��ائل االعام اخملتلفة 
ق��د انتهكت العديد من االلتزامات واملعايير 
االخاقية في سريان العملية االعامية وفي 
النش��اط املتعلق بتدف��ق املعلومات وميكن 
القول ان فق��دان الرصانة وضعف االداء في 
بعض مفاصل شبكة االعام العراقي تقف 
وراءه ع��دة جه��ات منه��ا فوض��ى القرارات 
احلكومية الصادرة على مدى سنوات والتي 
تسببت بارباك كبير في هرمية هذه الشبكة 
والتدخ��ل احلزبي ف��ي تفاصي��ل ومضامني  
العمل االعامي داخل مؤسس��ات الشبكة 
وف��ي املقاب��ل تتع��رض الصح��ف االهلي��ة 
واملس��تقلة والقن��وات اململوك��ة م��ن قبل 
االحزاب واملؤسس��ات االعامية اخلاصة هي 
ايضا الى مجموعة من التحديات واملصاعب 
التي اثرت وتؤثر بش��كل مباش��ر على االداء 
املهن��ي وق��د اس��همت اخلاف��ات احلزبي��ة 
والص��راع حول املصال��ح املالي��ة والتجارية 
كثيرا ف��ي عرقلة تطور هذه الصحف وهذه 
املؤسسات واصبح من الصعب الفرز بني من 
يؤمنون بان االعام رس��الة س��امية ومنفذ 
اصاح��ي ميكن م��ن خاله املس��اهمة في 
تعزيز التجربة الدميقراطية وبني من ينظرون 
الى وس��ائل االعام على انها اداة لتسقيط 
االخر ومغنم من املغامن املالية التي ميكن من 
ورائها الوص��ول والتأثير على مقدرات الباد 
وابتزاز من هم في السلطة وبدال من ان نرى 
تنافسا ش��ريفا بني املؤسس��ات االعامية 
يع��زز مس��يرة االعام ف��ي الع��راق ويرتقي 
ب��االداء املهني للصحفيني العراقيني  طغت 
في االونة االخيرة ظاه��رة االحتراب والتنابز 
ب��ني عدد من املؤسس��ات االعامية وتوجيه 
االتهامات بني هذه املؤسسات حتركها دوافع 
سياس��ية ومصالح حزبي��ة وفئوية ضيقة 
نتوقع لها ان تس��تمرمع اقتراب االنتخابات 
العامة وسعي بعض االطراف فيها لتوظيف 
اخلافات السياس��ية وتس��ويقها من خال 
قن��وات فضائي��ة وصحف وش��بكات اعام 
تخضع حتت س��يطرتها اومتلك فيها وسائل 
التأثير ..مانريده حق��ا هو ان يتحلى اعامنا 
بالوطني��ة وان يؤط��ر الصحفي��ون عملهم 
باخاقي��ات املهن��ة وان اليتم االجن��رار لواقع 
سياس��ي يكون ضحيته االعام ورس��الته 
الوطنية الس��امية التي يترقبها ويرصدها 
املواط��ن العراقي ف��ي متابعته وانش��داده 
للصح��ف  مطالعت��ه  وف��ي  للشاش��ات 
وانصاته للمذياع وقراءته ملا يدون في مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي .وف��ي كل س��احات 

االعام االخرى.  

رسالة ومسؤولية ..!!

الموازنة .. جدل اقتصادي أم مساومة سياسية؟ !
تقـرير

رئيس برملان كردستان محمد يوسف

أكد محمد في مؤتمر 
صحفي عقده صباح 
أمس الثالثاء في 
المقر الرئيس لحركة 
التغيير بمحافظة 
السليمانية، إن إقليم 
كردستان يمر بمرحلة 
وأوضاع صعبة، 
يعاني خاللها الشعب 
من أوضاع معيشية 
عصيبة
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د.علي شمخي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت جلنة الزراعة واملياه النيابية، 
أمس الثاثاء، عن مشروع الستثمار 
املياه املتدفق��ة عبر احلدود االيرانية 
ش��رق محافظ��ة ديال��ى، مبينة أن 
املش��روع س��يؤمن كمي��ات جيدة 
من املياه الس��تثمارها في الش��رب 

والزراعة في ناحيتني حدوديتني.
وق��ال رئي��س اللجنة النائ��ب فرات 
التميم��ي ف��ي تصري��ح صحف��ي، 
إن " اس��تطاعنا لناحي��ة مندلي، 
)90كم شرق بعقوبة(، جاء لاطاع 

عل��ى كمية املياه الواردة من اجلانب 
اإليراني إلى س��د مندلي في نقطة 
احلدود العراقي��ة االيرانية والوقوف 
على ضياع جزء كبير منها بس��بب 
ع��دم وجود مج��رى تس��لكه هذه 
املي��اه وانتش��ارها على مس��احات 

واسعة".
واضاف التميمي، أنه "أجرى اتصاالً 
بوزي��ر امل��وارد املائية لبي��ان طبيعة 
املش��كلة"، كاش��فاً ع��ن "توجيه 
الوزي��ر بتكليف مدير عام الس��دود 
واخلزانات باتخاذ اإلجراءات العاجلة 

وجتمي��ع هذه املي��اه في قن��اة يتم 
حتفر داخل احلدود العراقية حلل هذه 
املش��كلة واالس��تفادة م��ن كمية 

املياه القادمة من اجلانب االيراني".
وأش��ار التميمي إلى أن "اس��تثمار 
تلك املياه سيؤمن كميات جيدة من 
والزراعة  املياه واستثمارها للشرب 

في ناحيتي مندلي وقزانية".
وتتدف��ق املياه عبر احل��دود االيرانية 
واغلبه��ا  مندل��ي  ناحي��ة  باجت��اه 
مي��اه ينابيع يذه��ب اغلبه��ا هدراً 

النتشارها في جداول كثيرة.

بغداد � الصباح اجلديد:
اعل��ن الرئي��س الس��ابق جلامعتي 
ورئي��س جامعة  واملوصل،  تكري��ت 
احلمداني��ة احلالي، مزاح��م اخلياط، 
امس الثاثاء، ان احلكومة العراقية 
خولت��ه رئاس��ة فري��ق استش��اري 
إلع��ادة اعم��ار املناط��ق احمل��ررة في 

املوصل.
وقال اخلياط في تصريح صحفي، ان 
»هدف الفريق تقدمي االستش��ارات 
ويضم اعضاًء م��ن النخبة«، مبينا 
ان »الفري��ق قدم دراس��تني بش��أن 
اولوي��ات اع��ادة االعم��ار وكيفي��ة 
للمنطقة  الطبيعية  احلي��اة  إعادة 

القدمية«.

واضاف ان »الفريق سيقدم دراسات 
والتربي��ة  واجلس��ور  النق��ل  ع��ن 
والتعليم والصحة واالعمار وكذلك 
رس��م مخططات جدي��دة لبناء ما 

تهدم في اجلانب االمين من املدينة.
يذكر ان األمني الع��ام جمللس الوزراء 
العراق��ّي مه��دي الع��اق كش��ف 
لوس��ائل اإلع��ام ف��ي 14 حزيران/

يوني��و م��ن ع��ام 2017 ،ع��ن خّطة 
املوصل  استراتيجّية إلعمار مدينة 
وضعته��ا احلكوم��ة، بع��د حتريرها 
من تنظيم »داعّش« االرهابي، الذي 
احتّلها في مطلع حزيران/يونيو من 
عام 2014، في وقت أعلنت فيه وزارة 
التخطيط ع��ن خّطة إلعادة إعمار 

املناطق احملّررة س��وف تكّلف العراق 
نحو 100 مليار دوالر، وتس��تمّر ملّدة 

10 سنوات.
وأّك��د ذل��ك أيض��اً الناطق باس��م 
مكتب رئيس الوزراء سعد احلديثي، 
الذي قال »إّن العراق سيبدأ باخلّطة 
أعّدتها خلّية  التي  االس��تراتيجّية 
إدارة األزمات املدنّية، إلعمار املوصل 
كأولوّية، وذلك ضمن مشروع طويل 
األمد إلعادة إعمار كّل املناطق التي 
حت��ّررت م��ن داع��ش، وتب��دأ املرحلة 
األول��ى منها ع��ام 2018 وتس��تمّر 
حّتى عام 2022. بعدها، تبدأ املرحلة 
النهائّية من عام 2023 ولغاية عام 

.»2028

مشروع الستثمار المياه 
المتدفقة عبر الحدود مع إيران

فريق استشاري عالي المستوى إلعمار الموصل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت وزارة الزراعة، أم��س الثاثاء، 
ح��دوث حري��ق ف��ي أي طاب��ق من 
طواب��ق مقرها، وفيم��ا بينت أن ما 
لفرق  احترازي��ة"  "ممارس��ة  ح��دث 

الدف��اع املدني داخل ال��وزارة، عدت 
احلديث عن حرق عقود وملفات بأنه 

"شائعات هدفها التسقيط".
وقال��ت الزراع��ة في بي��ان صحفي 
نس��خة  اجلديد"  "الصب��اح  تلقت 

منه، إن "وزارة الزراعة تنفي حدوث 
حريق ف��ي أي طابق من طوابق مقر 
ال��وزارة"، موضحة أن "ما حدث هو 
ممارسة احترازية لفرق الدفاع املدني 

املكلفة بواجباتها داخل الوزارة".

وأضاف��ت الزراعة، أن "ف��رق الدفاع 
كامل��ة  مبراجع��ة  قام��ت  املدن��ي 
ودقيقة ملعداتها في دي��وان الوزارة 
والتأكد  بفعالي��ة جتريبية  والقيام 
م��ن اجلهوزي��ة الكامل��ة ف��ي حال 

حدوث اي طارئ"، مؤكدة أن "احلديث 
عن وجود حريق غير صحيح إطاقا 
واحلديث عن حرق عقود وملفات هو 

اشاعات هدفها التسقيط".
وكانت بعض وسائل االعام ومواقع 

التواصل االجتماعي تناقلت، اليوم 
الثاث��اء، أنب��اء حدوث حري��ق مبقر 
وزارة الزراع��ة، فيم��ا بينت بعضها 
أن احلري��ق اس��تهدف "ح��رق عقود 

وملفات".

»الزراعة« تنفي حدوث حريق بالوزارة والحديث عن حرق ملفات شائعات للتسقيط



بغداد – عملية امنية 
ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية امس 
الثالث��اء ان ق��وة امنية الق��ت القبض 
على آمر مفرزة  تابعة لعصابات داعش 

االرهابية في بغداد.
وذكر الناطق العميد س��عد معن ان " 
مفارز استخبارات الش��رطة االحتادية 
العاملة ضم��ن وكالة االس��تخبارات 
القت القبض على ارهابي في العاصمة 
بغداد يعمل امر مفرزة في داعش اثناء 
محاولته الفرار الس��فر خارج العراق" 
، مضيف��ا ان العملي��ة نف��ذت بجهد 
اس��تخباري وموافق��ات قضائية وفق 

االجراءات القانونية اصوليا".

ديالى – ضبط اعتدة 
اعلن��ت اللجن��ة االمنية ف��ي مجلس 
محافظ��ة ديالى ام��س الثالثاء ضبط 

واعتقال  واملتفجرات  لالعتدة  مخبأين 
ثالث��ة مطلوب��ن بقضاي��ا جنائية في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال رئيس اللجنة االمنية في مجلس 
"ق��وات  إن  احلس��يني  ص��ادق  ديال��ى 
امني��ة مش��تركة ضبط��ت مخبأين 
لالعت��دة واملتفج��رات ضم��ن قاط��ع 
قضاء املقدادية )35كم ش��مال ش��رق 
بعقوبة( واعتقلت ثالثة من املطلوبن 
بقضايا جنائية في محيط بعقوبة" ، 
مضيفا ان "االوضاع االمنية في عموم 
مدن ديال��ى حتت الس��يطرة واالجهزة 
االستخبارية جنحت من حتقيق اهداف 
مهمة خالل الشعر اجلاري في تفكيك 
واعتق��ال ش��بكات نائم��ة مرتبط��ة 

بداعش".

كركوك – مقتل ارهابيني
محافظ��ة  عملي��ات  قائ��د  كش��ف 

كركوك اللواء علي فاضل عمران امس 
الثالث��اء ع��ن مقتل س��تة "ارهابين" 
بينه��م متورطن بإغتي��ال مدير مركز 

شرطة جنوب غربي احملافظة.
وقال اللواء عمران إن "قطعات عسكرية 
باجليش قتلت ثالثة ارهابين من داعش 
بقرية الس��عدية )55 كم جنوب غرب 
كوكرك(" ، مضيفا ان "من بن القتلى 
متورطون باغتيال مدير مركز ش��رطة 
الش��ريعة بقض��اء احلويج��ة العقيد 
فاضل سعيد السبعاوي وجنله، اضافة 
ال��ى اربع��ة م��ن عناصر احلش��د على 
الطريق ب��ن احلويجة الري��اض"، الفتا 
الى أن "قطعات من احلش��د الشعبي 
قتل��ت ايض��ا ثالث��ة ارهابي��ن جنوب 

قصبة البشير جنوبي كركوك".

بابل – عمليات تفتيش 
افاد مصدر امني في مديرية ش��رطة 

محافظة بابل امس الثالثاء عن متكن 
مفارز من إلقاء القبض على عدد من 
املتهم��ن بينهم مطل��وب للقضاء 
على وف��ق امل��ادة الرابعة م��ن قانون 
مكافح��ة "اإلرهاب" حاول التس��لل 

الى احملافظة.
وبن املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه ان جرائم املتهمن تنوعت بن 
الش��روع بالقتل واخلط��ف والنصب 
واالحتيال والسرقة واالعتداء ، مشيرة 
ال��ى قيامها باحال��ة جميع املتهمن 
م��ع االرهاب��ي امللقى القب��ض عليه 
الى اجلهات املتخصصة الس��تكمال 
اإلج��راءات القانونية بحقهم لينالوا 

جزاءهم العادل. 

صالح الدين – عملية دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ام��س  العس��كرية  االس��تخبارات 

الثالثاء عن القاء القبض على إرهابي 
في س��يطرة األق��واس عن��د مدخل 
التابعة  مدين��ة تكري��ت الش��مالي 

حملافظة صالح الدين .
وقال إن "اس��تخبارات قيادة عمليات 
عملياته��ا  وضم��ن  الدي��ن  ص��الح 
مدي��ر  توجيه��ات  عل��ى  القائم��ة 
العس��كرية مبالحقة  االس��تخبارات 
ومط��اردة وتعقب االرهاب��ن الفارين 
م��ن مناطق س��كانهم إل��ى مناطق 
أخ��رى والقب��ض عليه��م ومراقب��ة 
نش��اطاتهم وحتركاته��م وتفكي��ك 
خالياه��م النائم��ة وبعملي��ة نوعية 
وبكم��ن محكم، متكنت من القبض 
عل��ى اح��د االرهاب��ن في س��يطرة 
األقواس مدخل تكريت الشمالي وهو 
من س��كنه املوصل/ زم��ار" ، مؤكدا 
ان "املتهم مطل��وب للقضاء مبوجب 
مذكرة قبض عل��ى وفق إحكام املادة 

1/4 إرهاب".

االنبار – عملية امنية 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
ام��س  العس��كرية  االس��تخبارات 
الثالثاء ، العثور على كدس للعتاد في 
منطقة الطمر الصحي في الفلوجة 

التابعة حملافظة االنبار .
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه  إن "اس��تخبارات قيادة 
عمليات شرق االنبار وضمن عملياتها 
املنف��ذة بناء عل��ى توجيه��ات مدير 
والقائمة  العس��كرية  االستخبارات 
على تكثيف البح��ث والتفتيش عن 
أوكار ومس��تودعات ومخازن أسلحة 
اإلرهاب��ي  داع��ش  عصاب��ات  وعت��اد 
والسيطرة عليها ومنع ما تبقى من 
فلول تلك العصابات على استغاللها 
الس��تهداف املدني��ن، حي��ث متكنت 

قواتن��ا األمنية ومبعلوم��ات اعتمدت 
الدق��ة ف��ي مضامينه��ا م��ن ضبط 
ك��دس للعتاد ف��ي منطق��ه الطمر 

الصحي بقضاء الفلوجة".

ذي قار – اعتقال مطلوب  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس الثالثاء ان قوة من شرطة 
الرفاع��ي القت القب��ض على متهم 
يس��كن محافظة ميسان واملطلوب 
عل��ى وفق أح��كام امل��ادة الرابعة من 

قانون مكافحة اإلرهاب.
وأفاد املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه ان" عملية إلقاء القبض 
متت بعد حدوث مشاجرة بن املتهم و 
إحدى مفارز الشرطة بقضاء الرفاعي 
على خلفي��ة إلقاء القبض على احد 
املتهمن والذي كان إلى جانب املتهم 

في سيارته الشخصية" .

اعتقال آمر مفرزة إرهابية وسط العاصمة بغداد * ضبط مخبأين لألعتدة والمتفجرات في مناطق ديالى 
مقتل 6 إرهابيين بقرية السعدية غربي كركوك * اعتقال إرهابي بعملية دهم شمالي تكريت في صالح الدين

3 شؤون عراقية

السليمانية ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئ��ة االن��واء اجلوي��ة، أم��س الثالث��اء، 
تسجيلها هزة ضربت جنوبي شرق حلبجه بقوة 

4.5 على مقياس ريختر..
وقالت الهيئة في بي��ان تلقت "الصباح اجلديد"، 
نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية سجلت امس، 
ح��دوث ه��زة ارضية تبع��د )36 ك��م(، عن جنوب 
شرق حلبجة في محافظة السليمانية"، مبينة 
ان "ق��وة الهزة بلغ��ت 4,5 درج��ات على مقياس 

ريختر".
واضاف��ت الهيئ��ة ان "املواطن��ن ف��ي حلبج��ة 
واملناط��ق احمليطة ش��عروا بالهزة"، مش��يرة الى 
عدم حدوث اضرار مادية وبش��رية. ودعت الهيئة 
جميع املواطنن الى "اخذ احليطة واحلذر واالبتعاد 
عن الش��ائعات واالخبار الكاذبة"، مش��ددة على 

ضرورة "االلتزام بالوصايا الزلزالية".
يذكر أن العديد من مدن إقليم كردستان واملناطق 
احملاذية حلدود العراق الش��رقية مع إيران تعرضت 
في اآلونة األخيرة لهزات أرضية متعاقبة بعضها 

أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مؤسس��ة الش��هداء، أم��س االثنن، عن 
تخفي��ض وزارة النقل ألجور نق��ل الطيران لذوي 
الش��هداء واملعاقن، فيما بينت أنه سيتم قبول 
%10 م��ن ذوي الش��هداء ف��ي املعاه��د التابعة 

للوزارة.
وقال��ت مؤسس��ة الش��هداء ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن "رئيس��ة 
مؤسسة الشهداء ناجحة عبد االمير الشمري 
استقبلت وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، ومت 
االتف��اق على تخفيض أجور نق��ل الطيران 50% 
للمعاق��ن وذوي االحتياج��ات اخلاصة وتخفيض 

أجور الطيران لذوي الشهداء بنسبة 25%".
واضاف��ت املؤسس��ة، أن االتف��اق ايض��ا ش��مل 
"تفعي��ل امل��ادة الثالث��ة م��ن الفقرة العاش��رة 
م��ن قان��ون املؤسس��ة، والتي تن��ص على دعم 
صندوق ايتام الش��هداء من الهب��ات والتبرعات، 
وحتديد حصة مدروس��ة من أرصفة املوانئ لذوي 
الش��هداء من التعاقدات التشغيلية املشتركة 
للش��ركات االجنبية في أرصفة ميناء البصرة"، 
وتابعت "اضافة الى قبول %10 من ذوي الشهداء 
ف��ي املعاه��د التابعة ال��ى وزارة النق��ل )معهد 
الطي��ران املدني ومعهد املراقبن اجلوين ومعهد 

املالحة البحرية(".

بغداد ـ الصباح الجديد:
 جدد نائ��ب رئيس اللجن��ة التنفيذي��ة العليا 
مللف األهوار واآلثار في محافظة ذي قار حس��ن 
األسدي، أمس الثالثاء، مناشدته لرئيس الوزراء 
ومجل��س النواب ووزارتي املوارد املائية والصحة 
والبيئة اتخاذ االجراءات املطلوبة إلنقاذ االهوار 
م��ن كارثة بيئية حقيقية متر بها حاليا من دون 

اهتمام حقيقي بهذه املشكلة.
وقال االس��دي في تصريح صحفي، ان "حتذيرنا 
هذا جاء على ضوء التقارير اخمليفة الصادرة من 
مديرية زراعة ذي قار شعبة اجلبايش، مطالباً " 
وزارة املوارد املائية بضرورة االلتزام بتأمن احلصة 
املائي��ة الكافية لألهوار وعدم إهمال املطالبات 
العدي��دة من قب��ل احلكومة احمللي��ة في ذي قار 

قبل تفاقم الوضع".
وأك��د االس��دي، عل��ى "اهمي��ة تغيي��ر مدراء 
املوارد املائية ف��ي املناطق املتجاوزة على حصة 
احملافظة وخصوصا محافظة املثنى التي وصل 
جتاوزه��ا إلى أكثر من 18 متر مكعب بالثانية"، 
منتقداً " عملية "تكمي��م األفواه" التي يقوم 
بها بعض املدراء العامن في وزارة املوارد املائية 

من أجل إخفاء احلقيقة عن احملافظات".
يشار الى ان محافظات الوسط واجلنوب تعاني 
ومنذ أش��هر م��ن ازمة ف��ي توفر املياه س��واء 
للزراع��ة ام الش��رب، بينم��ا تؤك��د وزارة املوارد 
املائية ان االزمة كانت بس��بب عدم توزيع هذه 
الثروة بشكل عادل، في وقت تتبادل محافظات 
الديوانية وبابل وذي ق��ار االتهامات فيما بينها 
بش��أن س��يطرة جه��ات متنف��ذة عل��ى املياه 
لصاحله��ا وحرم��ان مناطق واس��عة من بقية 

احملافظات منها.

هزة أرضية بقوة 4.5 
بمقياس ريختر تضرب 

حلبجة

تخفيض أجور الطيران 
لذوي الشهداء 

والمعاقين

تحذير من جفاف
األهوار في ذي قار

الملف األمني

إنشاء مصرف "جتميعي" ميّول
عمليات التبادل التجاري 

للقّطاع اخلاص
ويواصل املصدر أن "احلجة تأتي 
بعدم وج��ود امكاني��ة لتنفيذ 
املستندية  االعتمادات  موضوع 
عل��ى صعي��د القط��اع اخلاص 
برغم أنها حتقق شفافية كبيرة 
في التحويالت، وأن ذريعة اخرى 
تط��رح باالفتق��ار لع��دد كاف 
من املراس��لن الدولي��ن الذين 

يتولون تلك العملية".
ون��ّوه إل��ى أن "الع��راق يعان��ي 
حالياً من احلصول على العملة 
الصعبة بحج��ة متويل التجارة 
لكنها تصبح محل احتكار، وال 
تأتي بضاعة بدالً عنها، ومن ثَم 
سنكون امام حالة هرب رؤوس 

االموال إلى اخلارج".
 م��ن جانبه��ا، ذك��رت عض��و 
اللجن��ة املالي��ة ف��ي مجل��س 
الن��واب ماج��دة التميم��ي في 
حديث إلى "الصباح اجلديد"، أن 

املصرفية  التحويالت  "موضوع 
واس��عار بي��ع العملة م��ا يزال 
مح��ل مش��كالت كبي��رة في 

العراق".
وأضاف��ت التميمي أن "العديد 
م��ن التج��ار يعلق��ون ربحهم 
عل��ى ف��رق س��عر العملة بن 
ما يت��م بيعه من خ��الل نافذة 
البنك املركزي والسعر السائد 
ف��ي الس��وق، بذريع��ة التجارة 

وهي مزيفة".
وبين��ت أن "ه��ذه اخل��روق اثرت 
الوض��ع  عل��ى  كبي��ر  بنح��و 
ووصلت  العراق��ي  االقتص��ادي 
س��لبياته ملوضوع متويل احزاب 
عملي��ات  وكذل��ك  سياس��ية 

ارهابية".
ودعت التميمي إلى "ايجاد آلية 
حقيقية للتعاطي مع موضوع 
وبيعها خارج  العملة الصعبة 
االطار الرسمي أو التحايل على 

السياقات القانونية".
يش��ار إلى أن العراق يعاني من 

عمليات غس��ل ام��وال كبيرة 
منذ س��نوات وذلك م��ن خالل 
ش��راء العملة الصعبة بحجة 
استيراد بضائع بسندات مزورة، 
متخصص��ون  يطال��ب  فيم��ا 
بنحو مستمر بوضع آليات حتد 

من تلك العمليات.

مجلس الوزراء يشّكل هيئة 
"الشفافية" للصناعات 

االستخراجية
الدولي��ة  املنظم��ة  وكان��ت 
للشفافية عّدت استمرار بقاء 
العراق في مقدمة الدول األكثر 
فس��ادا ف��ي العال��م يتطل��ب 
حكومي��ة،  إج��راءات  اتخ��اذ 
ابرزها تفعيل هيئة الشفافية 

للصناعات االستخراجية.

"الداخلية" تتوعد باعتقال 
ومحاسبة املعتدين على 

املالكات الطبية
وكانت املرجعية الدينية العليا 

انتق��دت، في ) 6 كان��ون الثاني 
2017(، ما وصفته ب� "همجية 
التعام��ل" مع األطب��اء، داعية 
إلى حمايتهم، فيما أشارت الى 
وجود طرق قانونية يجب ان تتبع 

اذا كان الطبيب "مقصراً".

احلكيم يشدد على ضرورة 
اإلسراع بإعادة ما تبقى من 

النازحني إلى مناطقهم
، مبينا ان "املش��اريَع الوطنيَة 
الق��ادرَة عل��ى تعزي��زِ التعايش 
الس��لمَي وحماي��ِة التعددي��ة 
والتداوِل الس��لمّي للس��لطِة 
ه��ي احل��ُل األمث��ُل للمرحل��ِة 

املقبلِة".
وبش��أن التط��وراِت ف��ي ملِف 
القدس الش��ريف اش��ار البيان 
إلى أنَّ "قضيَة فلسطن كانْت 
وما ت��زال هي القضي��ُة األُولى 
والدفاع عنها هو  للمس��لمن 
العالِم  إل��ى  االنتم��اء  ش��عورُ 
تكوَن  ب�"أْن  اإلسالمي، مطالبا 

هن��اك وقف��ٌة حقيق��ٌة معها 
إسالمياً وعاملياً".

"املركزي" يكشف عن حجم 
احتياطي العراق من العملة 

الصعبة
وتتقلب أس��عار صرف العملة 
العائمة باستمرار مع كل تغير 
يش��هده العرض والطلب على 
العم��الت األجنبي��ة، حتى إنها 
ميك��ن أن تتغير ع��دة مرات في 

اليوم الواحد.

واشنطن تشتري عقاراً في
القدس لنقل سفارتها إليه

ف��ي  أق��دم  ق��د  ترام��ب  وكان 
رغ��م  اجل��اري،  األول  كان��ون   6
الواس��عة  الدولية  التحذيرات 
على توقيع قرار رئاس��ي يعترف 
الفلس��طينية  القدس  مبدينة 
احملتلة عام 1967 عاصمة لدولة 
اخلارجية  لوزارة  وأوعز  إسرائيل، 
األميركية بالب��دء في إجراءات 

نق��ل الس��فارة إل��ى الق��دس، 
وس��ط تندي��د ورف��ض ال��دول 
العربية واإلس��المية والغالبية 

الساحقة من دول العالم.
وفي س��ياق آخر وج��ه قادة في 
اإلس��رائيلي  الليك��ود  ح��زب 
ال��ذي يق��وده رئي��س  احلاك��م 
ال��وزراء بنيامن نتنياهو دعوات 
للمش��اركة  احلزب  أعضاء  إلى 
ف��ي اجتم��اع للتصوي��ت على 
ضم الضف��ة الغربية والقدس 

احملتلة إلى إسرائيل.
-ومنه��م  املتحدث��ون  وق��ال 
وزي��ر األم��ن الداخل��ي جلع��اد 
أردان ورئي��س الكنيس��ت يولي 
إدلشتاين- إن االجتماع سيعقد 

األحد املقبل.
وامله��م،  باملصي��ري  ووصف��وه 
حي��ث س��يقرر ف��رض القانون 
الضف��ة  عل��ى  اإلس��رائيلي 
الغربية والقدس احملتلة وإطالق 
مشروع استيطاني ضخم من 

دون قيود فيهما.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

م��ن االغتص��اب الذي اس��ُتخِدم 
س��الًحا ف��ي احل��رب بجمهوري��ة 
إفريقي��ا الوس��طى، إل��ى اجلرائم 
الت��ي ارتكبه��ا تنظي��م داع��ش 
بحق اآلالف م��ن العراقين، مرورًا 
الواس��عة؛  القت��ل  بعملي��ات 
املقص��ودة أو غي��ر املقصودة، من 
قب��ل الش��رطة الفلبيني��ة حتت 
مس��مى »احلرب على اخمل��درات«، 
الت��ي  الواس��عة  واالنته��اكات 
شنها مس��لحو ما يُعرف باسم 
تنظيم )داعش(، واالنتهاكات ضد 
مس��لمي الروهينج��ا وغيره��م. 
مقاط��ع عدة وضعته��ا منظمة 
»هيوم��ن رايتس ووت��ش« الدولية 
لُتصنِّ��ف وض��ع حقوق اإلنس��ان 

خالل عام 2017.
وق��د رص��دت املنظمة سلس��لة 
انته��اكات حقوق اإلنس��ان لهذا 
الع��ام، والت��ي جتمع ب��ن طيَّاتها 
مقاطع ُمصوَّرة ألبرز 10 انتهاكات 
في مناطق مختلفة حول العالم؛ 
من آس��يا، مرورًا بإفريقيا والشرق 
الالتيني��ة،  وأمري��كا  األوس��ط، 
ووص��واًل إل��ى أوروب��ا. األم��ر الذي 
حق��وق  انته��اكات  أن  يُظِه��ر 
اإلنس��ان في ه��ذا الع��ام طالت 
العالم أجم��ع، مبختلف مناطقه 
اجلغرافي��ة، ول��م تك��ن مقصورة 

فقط على منطقة أو اثنتن.
1 - مقاب��ر »داع��ش اجلماعي��ة«.. 
بصمات حتت األرض على مرورهم

أك��دت منظمة »هيوم��ن رايتس 
»داع��ش«  أن مس��لحي  ووت��ش« 
أعدم��وا آالف احملتجزي��ن ودفن��وا 
جثثهم ف��ي مقبرة جماعية تُعد 
األكبر من نوعها، مبوقع قريب من 

مدينة املوصل شمال العراق.
وج��اء ف��ي التقري��ر أن القتل��ى، 
منه��م أف��راد م��ن ق��وات األم��ن 
ُوِضعوا في  العراقي��ة ومدني��ون، 
حف��رة طبيعي��ة، قطره��ا يصل 
إل��ى 35 مت��رًا، ف��ي موق��ع يعرف 
باسم اخلسفة، على بعد ثمانية 

كيلومترات جنوب غرب املوصل.
وهذا املوقع يُعد واحًدا من عشرات 
املقابر اجلماعية، التي ُعثر عليها 
بن العراق وسوريا، ولكنه أكبر ما 
مت اكتش��افه حتى اآلن، إذ يشهد 
على عمليات اإلعدام التي قامت 
بها »داعش« في الفترة بن يونيو 
)حزيران( 2014، وحت��ى مايو )أيار( 

.2015

وأك��دت املنظمة أن ه��ذه املقبرة 
اجلماعي��ة جرمي��ة هائل��ة، ترم��ز 
جلرائم »داع��ش« وما ينتهجه من 
س��لوك، فض��اًل عن وض��ع ألغام 
أرضية داخ��ل املقبرة في محاولة 
واضحة من ه��ذا التنظيم إلحلاق 

أكبر ضرر ممكن بالعراقين.
الس��لطات  املنظم��ة  ودع��ت 
العراقي��ة إل��ى إعط��اء األولوي��ة 
من  وتس��ييجه،  املوقع  لتحدي��د 
املقب��رة اجلماعية  أج��ل حماي��ة 
تُ��زال  حت��ى  احمللي��ن  والس��كان 
األلغام من املوقع، لكن في الوقت 
نفسه، أكد الس��كان أن املياه متر 
ب عملية  عبر قاع احلفرة؛ ما يصعِّ

استخراج الرفات البشري منها.
2 - أكث��ر م��ن 300 حالة.. العنف 
اجلنس��ي في جمهوري��ة إفريقيا 

الوسطى
واالس��ترقاق  االغتص��اب  يع��د 
اجلماع��ات  بواس��طة  اجلنس��ي 
املسلحة، »س��الًحا« من أسلحة 
احل��رب األهلي��ة ف��ي جمهوري��ة 
إفريقيا الوس��طى؛ ب��ن حكومة 
اجلمهوري��ة، وجماعة الس��يليكا 
املتم��ردة في ش��مال البالد، وذلك 
س��نوات  خم��س  حوال��ي  من��ذ 
ف��ي إفريقي��ا الوس��طى. ووثَّقت 
»هيومن رايت��س ووتش« أكثر من 

300 حالة من ح��االت االغتصاب 
املرتكب��ة  واالس��ترقاق اجلنس��ي 
املس��لحة  ي��د اجلماع��ات  عل��ى 
هن��اك، وذلك خالل الفترة املمتدة 
بن أوائ��ل ع��ام 2013، ومنتصف 

عام 2017.
وأشارت املنظمة إلى أن اجلماعات 
يستخدمون  واحلكومة  املسلحة 
االغتصاب سالًحا وحشيًّا ملعاقبة 
النساء والفتيات وترويعهن، الفتًة 
إل��ى أن الناجيات من تلك احلوادث 
يعانن يومًيا من اآلثار النفس��ية 
املدمرة  واالجتماعية  واجلس��دية 
لالغتص��اب، خاص��ًة وأنهن على 
دراية بأن املعتدين ال يزالون أحرارًا، 
ورمبا يشغلون مناصب في الدولة، 
دون أن يدفع��وا ثم��ن أفعاله��م 

املشينة.
ودعت املنظم��ة حكومة إفريقيا 
الوس��طى إلى إنص��اف املرأة في 
الب��الد، مبعاقبة مرتكب��ي جرائم 
اجلنس��ي،  والعن��ف  االغتص��اب 
وتق��دمي الدعم ال��الزم للناجيات، 
الالتي يعانن من أضرار نفس��ية 
وجس��دية مبا ف��ي ذل��ك فيروس 

نقص املناعة البشرية.
3 - نزوح 400 ألف شخص.. اإلبادة 

العرقية ملسلمي الروهينجا
اتهمت منظم��ة »هيومن رايتس 

ووت��ش« حكوم��ة جمهورية احتاد 
بورما،  ميامن��ار، واملعروفة باس��م 
إب��ادة وتطهير  بارت��كاب جرائ��م 
الروهينجا؛  عرقي ضد مس��لمي 
مم��ا أدى إل��ى نزوح جماع��ي لنحو 
400 ألف من مسلمي الروهينجا 

جنوبًا إلى بنجالديش.
إن  باملنظم��ة  مس��ؤولون  وق��ال 
العنف ف��ي ميامنار حالة تقليدية 
من التطهير العرقي؛ الذي تُعرفه 
األمم املتحدة بأنه: »جعل منطقة 
باس��تخدام  عرقًي��ا  متجانس��ة 
الق��وة أو الترهي��ب لترحيل أفراد 

من مجموعات معينة«.
وأش��ارت املنظمة إلى أنه عندما 
إلخ��راج  الق��رى  جي��ٌش  يح��رق 
سكانها منها في مختلف أرجاء 
ش��مال والية راخن، ويس��تخدم 
العن��ف ض��د املدنين، ف��إن ذلك 
يسفر عن النزوح الهائل لالجئن 

الذي نشهده.
وش��ددت املنظم��ة عل��ى ضرورة 
وصول املس��اعدات اإلنسانية من 
األمم املتح��دة ورابط��ة دول جنوب 
ش��رق آس��يا )أس��يان(، ومنظمة 
التع��اون اإلس��المي وغيرهم إلى 
الروهينجا في بنجالديش،  الجئي 
مؤكدًة إن الكارثة اإلنسانية التي 
س��ببتها ق��وات األمن ف��ي بورما 

في والية راخن تضاعفت بسبب 
ع��دم رغبة الس��لطات في متكن 
الوكاالت اإلنس��انية من الوصول 
إليهم، مشيرًة إلى أنهم بحاجة 
إلى زيادة الضغ��ط على حكومة 
بورما م��ن أجل تقدمي املس��اعدة 
واإلبادة  التطهير  من  للمتضررين 

العرقية.
5 - لي��س ف��ي دول العالم الثالث 
اإلسبانية  الشرطة  فقط.. عنف 

ضد املتظاهرين في كتالونيا
اس��تخدام الق��وة املفرط��ة ضد 
املتظاهري��ن في إقلي��م كتالونيا 
بإس��بانيا في 2017، كان من أبرز 
مش��اهد العنف التي ش��هدتها 
أوروب��ا خ��الل ه��ذا الع��ام؛ حيث 
أك��دت منظمة »هيوم��ن رايتس 
ووتش« في تقريرها، أن الش��رطة 
إلى االستخدام  اإلس��بانية جلأت 
املف��رط للق��وة عن��د مواجه��ة 
املتظاهري��ن في كتالوني��ا، وذلك 
خ��الل االس��تفتاء الذي ش��هده 

اإلقليم في بداية أكتوبر املاضي.
وأش��ارت املنظمة إل��ى أن عناصر 
األمن جلؤوا إلى استخدام الرصاص 
الكهربائية،  والعص��ي  املطاطي، 
لضرب وتخويف املتظاهرين الذين 
كان��وا يدعمون فكرة االس��تفتاء 
واالنفص��ال عن إس��بانيا، وهو ما 

تس��بب في إصابة املئات. وتلقت 
املنظمة مجموعة من الشهادات 
للقوة  الش��رطة  استخدام  حول 
غي��ر املبرر، م��ن خ��الل حتقيقات 
واستطالعات، وتوثيق العديد من 

احلوادث والوقائع احملددة.
وحتدث��ت املنظم��ة إل��ى ش��هود 
عي��ان وضحاي��ا ألعم��ال العنف؛ 
واس��تعرضت الكثير من أشرطة 
الفيدي��و والص��ور الفوتوجرافية 
الطبية ألش��خاص  والش��هادات 
تعرض��وا للعن��ف، وقب��ل أن تقر 
ب��أن قوات األم��ن واحل��رس املدني 
املفرطة في  الق��وة  اس��تخدموا 
ع��دة مواقع خ��الل مس��اعيهم 
لتنفي��ذ أوامر احلكوم��ة املركزية 
مبنع االستفتاء من خالل مصادرة 
صنادي��ق االقتراع ومن��ع الناخبن 
من الوصول إل��ى مكاتب االقتراع 

لإلدالء بأصواتهم.
الس��لطات  املنظم��ة  ودع��ت 
ح��ق  احت��رام  إل��ى  اإلس��بانية 
مواطنيها في التجمع الس��لمي 
وحرية التعبير، ووقف اس��تخدام 
الق��وة املفرط��ة عن��د محاولتها 

منع االستفتاء االنفصالي.

* م��ن تقري��ر ملنظم��ة "هيومن 
رايتس ووج"

رصدت المنظمة سلسلة 
انتهاكات حقوق اإلنسان 
لهذا العام، والتي تجمع 
بين طياتها مقاطع مصورة 
ألبرز 10 انتهاكات في 
مناطق شتى حول العالم؛ 
من آسيا، مرورًا بإفريقيا 
والشرق األوسط، وأمريكا 
الالتينية، ووصوًل إلى 
ر أن 

ِ
أوروبا. األمر الذي يظه

انتهاكات حقوق اإلنسان 
في هذا العام طالت العالم 
أجمع، بشتى مناطقه 
الجغرافية

 إحدى مقابر »داعش اجلماعية« في العراق

أبرز االنتهاكات لحقوق اإلنسان بالعالم
في 2017 والعراقيون ضحايا لداعش *
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منعت استيراد محصول الذرة الصفراء لوفرة الناتج المحلي

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أكد الوكي��ل اإلداري لوزارة الزراعة 
الدكتور مهدي س��هر اجلبوري انه 
مت وضع خطة لتحقي��ق االكتفاء 
الذات��ي م��ن محاصي��ل احلب��وب 
خ��ال الع��ام املقب��ل 2018 ، من 
خ��ال زيادة اإلنتاجية باس��تعمال 
وتوفي��ر التقنيات احلديثة في الري 

واملستلزمات الزراعية األخرى.  
وأض��اف الوكي��ل اإلداري ان خطة 
وضع��ت للعام املقبل بالتنس��يق 
والتع��اون م��ع وزارة امل��وارد املائية 
م��ن  دومن  ماي��ن   )4( والبالغ��ة 
باحملاصي��ل  املزروع��ة  املس��احات 
الش��توية ، مبينا ان هدف الوزارة، 
م��ن  الذات��ي  االكتف��اء  حتقي��ق 
محاصيل احلبوب واحملاصيل األخرى 
وباس��تعمال التقني��ات احلديث��ة 
ف��ي الزراع��ة منه��ا ال��ري بالرش 

والتنقيط واملستلزمات األخرى. 
واوض��ح الوكيل اجلب��وري ان وزارة 
الزراعة تعمل عل��ى تذليل بعض 
الصعوبات التي قد تواجه القطاع 
الزراع��ي ومنه��ا ش��حة املياه في 
البلد من خال توفير تقنيات الري 
بالرش والتنقي��ط حملاصيل اخلضر 
وال��ري الثاب��ت واملرش��اة احملوري��ة 
حملاصيل احلبوب ، إضافة الى دخول 
بعض املنتجات الزراعية بطرق غير 
قانوني��ة من خال املنافذ احلدودية 

في أثناء ذروة اإلنتاج.
الس��لطات  االداري  الوكي��ل  ودعا 
األمني��ة واملعنية ال��ى منع دخول 
قانوني��ة  املنتج��ات بط��رق غي��ر 
حلماية املنت��ج احمللي حفاظا على 

االقتصاد الوطني. 
على صعيد متص��ل أكد الوكيل 

الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد 
القيسي ان وزارة الزراعة مستمرة 
الزراعية  مبنع اس��تيراد احملاصي��ل 
من خ��ال الروزنامة الزراعية التي 
تعتمدها، في موسم غزارة اإلنتاج 
، كاشفا عن اصدار منع اخر يخص 
استيراد محصول الذرة الصفراء .

ان  إل��ى  الفن��ي  الوكي��ل  ولف��ت 
الوزارة مس��تمرة مبراقب��ة االنتاج 
محاصي��ل  وخاص��ًة  الزراع��ي 

اخلضر، وح��ال توفر كميات كافية 
لتغطي��ة الطل��ب احمللي س��يتم 
منع االس��تيراد علماً بأن السماح 
باالس��تيراد هو مق��ن مبوجب ما 
متوف��ر من منتج محلي ، مضيفا 
إن الوزارة تس��عى م��ن خال ذلك 
إل��ى حتقي��ق األم��ن الغذائ��ي عن 
طري��ق حماية املنت��ج احمللي وعدم 
إغراق السوق مبحاصيل مستوردة 
ميكن االس��تغناء عنه��ا ، حماية 

للفاح واملواطن العراقي . 
وقال أك��د الوكيل الفن��ي ان قلة 
االي��رادات املائي��ة لنه��ري دجل��ة 
والفرات من دول اجلوار، والتغييرات 
املناخي��ة وقل��ة س��قوط االمطار 
واالنحباس احلراري اثر س��لبا على 
تنفي��ذ اخلطة الزراعية الش��توية 
انتاج احملاصيل للموس��م  وكمية 

الزراعي 2017 - 2018.
اخلط��ة  ان  القيس��ي  واض��اف 

باالتفاق  اقرت  الش��توية  الزراعية 
م��ع وزارة املوارد املائية ومبس��احة 
بلغت )4( ماي��ن دومن لارواء وهي 
ملزمة بتوفير ه��ذه الكميات من 
املياه، مبينا ان املشكلة الرئيسة 
الت��ي تواج��ه الف��اح تكمن في 
قل��ة االيرادات املائية من دول اجلوار 
والتغييرات املناخية وقلة سقوط 
االمطار فضا عن التجاوزات على 
الكميات اخملصص��ة من املياه من 

قبل الفاحن في بعض احملافظات 
واالراضي الزراعية.

واشار القيسي الى ان وزارة الزراعة 
اخملصص��ة  املس��احات  خفض��ت 
حملصول الش��لب ف��ي محافظات 
النجف والديوانية واملثنى بسبب 
قل��ة املي��اه واس��تهاك احملصول 
لكمي��ات كبيرة من��ه، اضافة الى 
من��ع زراع��ة احملص��ول عل��ى نهر 

دجلة.    

الزراعة تتجه صوب تحقيق االكتفاء الذاتي من الحبوب

تهدف وزارة 
الزراعة الى تحقيق 
االكتفاء الذاتي من 

محاصيل الحبوب 
والمحاصيل األخرى 
باستعمال التقنيات 
الحديثة منها الري 

بالرش والتنقيط 
والمستلزمات 

األخرى

السعي لزيادة االنتاج باستعمال وتوفير التقنيات احلديثة في الري

تفعيل إنتاج اللقاحات 
واألدوية البيطرية 

في شركة الكندي

النقل: 2 % من أرباح 
التشغيل المشترك 
لدعم صندوق الشهداء

مساع عراقية 
لالنضمام في اتفاقية 

النقل العربية برًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الصناعة واملع��ادن املهندس محمد 
شياع الس��وداني امس الثاثاء مع املدير املفوض 
لش��ركة الكن��دي النت��اج اللقاح��ات واالدوي��ة 
البيطرية الدكتور س��عد صال��ح مهدي ورئيس 
مجل��س ادارته��ا الدكت��ور كاظ��م خال��د فالح 
الصيه��ود، االج��راءات الكفيل��ة بتطوي��ر عمل 
الش��ركة ومناقش��ة املش��كات التي تواجهها 

وسبل جتاوزها .
واكد الوزير خال اللقاء على ضرورة تطوير عمل 
الش��ركة وحتس��ن نوعية االنتاج وزيادته لتأمن 
احلاج��ة احمللية ، داعيا الى اهمي��ة انتاج لقاحات 
جديدة تواكب املتوفر في الس��وق وتتماشى مع 
التطور احلاصل في دول العالم ، مبديا استعداد 
الوزارة الكامل لتقدمي كل وسائل الدعم واالسناد 
للش��ركة ولبقي��ة ش��ركات القط��اع اخملتل��ط 
واخلاص في ظل التوجه احلكومي الداعم لانتاج 
احمللي من خال الق��رارات والقوانن الصادرة ومن 
ابرزها قوانن حماية املنتجات العراقية والتعرفة 
الكمركية وقانون املوازن��ة االحتادية بهدف اعادة 
هيب��ة الصناعة العراقية لاس��هام ف��ي تنويع 

مصادر الدخل وتعزيز االقتصاد .
من جانبه اش��ار املدير املفوض لش��ركة الكندي 
الى ان هذه الشركة تعد من الشركات العريقة 
في الشرق االوسط ومتتلك خبرة وامكانية كبيرة 
ومتكنت م��ن تطوير عمله��ا وانتاجها من خال 
انت��اج لقاحات تضاهي ماينتج في دول متقدمة 

مثل روسيا وجنوب افريقيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي االثنن 
، تخصي��ص ٢٪  من أرباح ش��ركات التش��غيل 
املش��ترك املتعاق��دة مع ال��وزارة لدعم صندوق 

مؤسسة الشهداء.
وبن الوزي��ر ان هذه اخلطوة تعد اول اس��تجابة 
حكومي��ة لطلب املؤسس��ة بتفعي��ل احكام 
الفق��رة الثامنة م��ن املادة العاش��رة من قانون 
رقم ٢ لس��نة ٢٠١٦ ، مضيفا ان الوزارة ستقوم 
بتخصي��ص ٢٪  م��ن أرباح التعاق��دات بصيغة 
التشغيل املشترك مع الشركات األجنبية التي 
تعمل ف��ي االرصف��ة البحرية التابع��ة للوزارة 
، مش��يرا الى ان هذه اخلطوة س��تنفذ بدءا من 

مطلع العام املقبل .
ولفت الوزير احلمامي الى ان هذه النسبة تؤخذ 
من الش��ركات األجنبي��ة املتعاقدة م��ع الوزارة 
، موضحاً ان تقدمي الدعم ملؤسس��ة الش��هداء 
مس��ؤولية إنس��انية ووطنية وعرفاناً باجلميل 
ل��ذوي الش��هداء الذي ذهب��ت ارواحه��م فداء 

الوطن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس مدير الش��ركة العامة للنقل البري عماد 
عبد الرزاق االس��دي االثنن ، اجتماعاً مشتركاً 
ض��َم كاُ م��ن الدائ��رة الفنية ف��ي وزارة النقل 
والهيئ��ة العام��ة للكمارك ملناقش��ة انضمام 
العراق الى اتفاقية النقل على الطرق بن الدول 

العربية .
وناق��ش املدي��ر العام خ��ال االجتم��اع متابعة 
اس��تكمال اإلج��راءات لانضم��ام للنقل على 
الط��رق البري��ة بن ال��دول العربي��ة التي تعنى 
ب-تنظي��م نق��ل البضائ��ع ب��ن دول األعضاء ، 
مؤكدا ان الشركة امام انفراجة حقيقية تفتح 
ناف��ذة امل جدي��د لنرتقي بواقع الش��ركة الى 

مصاف الشركات العاملية.
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متابعة الصباح الجديد:

والفنية  الهندس��ية  املاكات  قامت 
بشعبة التراسل في مديرية إتصاالت 
صاح الدين بإص��اح عارضة الكابل 
الضوئي ب��ن قضاء س��امراء ومركز 
املتضرر  الكابل  واس��تبدال  احملافظة 
مبس��افة 500 مت��ر  وإع��ادة جمي��ع 
اخلدم��ات املقطوع��ة حي��ث تعرض 
الكاب��ل للقطع نتيجة حفريات قرب 
س��يطرة العباس��ي ، فيم��ا قام��ت 
املديري��ة بإعداد الكش��وفات اخلاصة 

باالضرار للمطالبة بالتعويض .
م��ن جانب أخر اس��تطاعت املاكات  
الهندسية لشعبة التراسل التابعة 
ملديرية إتصاالت ذي قار  بالتعاون مع 
هيئة  قسم التراس��ل والبيانات في 
الشركة العامة لإلتصاالت من تأمن 
E1s اخلاصة ببدالة الشامية وبدالة  
الصاحي��ة وبدال��ة  املهناوي��ة  كما 
مت فت��ح E1 اخل��اص بعم��ل البطاقة 

الوطنية املوحدة  
وفي السياق نفس��ه قامت املاكات 
اتص��االت  مجم��ع  ف��ي  الفني��ة 

الغدي��ر  بإصاح ع��وارض كابينة 73 
وكابين��ة 74 وإعادة اخلدمة الهاتفية 
للمش��تركن بش��كل كامل ، فيما 
تستمر الش��ركة العامة لإلتصاالت 
من خال ماكاتها الهندسية بتوفير 
كل خدماتها للمواطنن واملؤسسات 

احلكومية . 
من جانبها قامت املاكات الهندسية 
والفنية ف��ي مديرية إتصاالت ذي قار 
التابعة للش��ركة العامة لإلتصاالت 
الهاتفية  للشبكة  الصيانة  بأعمال 
ضمن حملة اطلقتها حيث مت إصاح 
عارضات عدد ٤ وربط عقد عدد ٧ ذات 
سعات ٨ مش��ترك و ٤٣ و١٥ و ٧٥ و٥ 
مشترك وكذلك تنظيف ١٤ كابينة 
وإع��ادة ٤٠ خ��ط هات��ف للمواطنن 
و ٢٠ خ��ط هات��ف حكومي لعدد من 
مؤسسات الدولة منها دائرة الصحة 
واملصرف الزراع��ي ومديرية البطاقة 
دوائ��ر الش��رطة  الوطني��ة وبع��ض 
واستمرت احلملة لتشمل  مجمعات 
مجم��ع  ف��ي  والنواح��ي  االقضي��ة 
الفضلية والغراف وقضاء الش��طرة 
وس��وق الش��يوخ واس��تبدال بعض 
األعمدة التالفة وإصاح التقاس��يم 

العاطلة ورفع العارضات عن الكابات 
املتضررة وبس��عات مختلفة وأثمرت 
تلك اجلهود عن إعادة جميع اخلطوط 

املقطوعة للخدمة .
على صعيد متصل نظمت ش��عبة 
ف��ي  البيان��ات  وش��بكة  التراس��ل 
اتصاالت ذي قار دورة تدريبية ملوظفي 
وزارة النف��ط عن تطبيقات مش��روع 
احلكومة االلكتروني��ة كون دوائرهم 
باملش��روع  املرتبط��ة  الدوائ��ر  م��ن 
وتضمنت الدورة إدارة البرامج اخلاصة 
ب��كل دائ��رة وطريق��ة انش��اء البريد 
االلكتروني احلكومي ألستعماله في 
عملي��ات التخاط��ب االلكتروني بن 
املؤسس��ات احلكومية كذلك إنشاء 
بالدوائر ضمن  اخلاص��ة  الصفح��ات 
بواب��ة ذي ق��ار االلكتروني��ة ، علما« 
املش��روع في احملافظة يربط اكثر من 
١٣٠ دائرة حكومية ومدرسة بالكابل 

الضوئي ومركز البيانات  . 
من جانبها متكنت املاكات الهندسية 
والفنية في إتصاالت النجف وبإشراف 
املهندس املدي��ر العام عقيل الطائي 
من ربط وتش��غيل الكاب��ل الضوئي 
بن )النج��ف - الكوف��ة ( )الكوفة - 

العباسية( واخلاص مبشروع احلكومة 
االلكتروني��ة وأيضا تهيئ��ة فايبرات 
بإجتاه املناذرة واملشخاب ومت التشغيل 
من أجل حتس��ن اخلدمات احلكومية 
ضمن برنامج احلكوم��ة االلكترونية 
بهدف الس��رعة في إجن��از املعمات 

ورفع العبء عن كاهل املواطن .
من جانب أخ��ر ولغرض تفعيل عمل 
الهوات��ف العمومية مل��ا فيه خدمة 
للصال��ح الع��ام ومن أج��ل تعظيم 
العامة لإلتصاالت  الش��ركة  إيرادات 
قام��ت إتص��االت باب��ل م��ن خ��ال 
 LINK ماكاته��ا الفني��ة من نص��ب
ف��ي مركز املدين��ة يغذي الس��جون 
العدل  ل��وزارة  التابع��ة  اإلصاحي��ة 
وتوفي��ر خدم��ة اإلتصال إل��ى النزالء 
ك��ون الش��بكة القدمي��ة تعاني من 

كثرة القطوعات .
والعم��ل مس��تمر ف��ي حال��ة توفر 
األجه��زة املطلوب��ة له��ذا الغ��رض 
ه��ذه  لتق��دمي  بالتراس��ل(  )اخل��اص 
اخلدمة جلمي��ع مناطق بابل لتحقيق 
ج��دوى إقتصادي��ة م��ن اج��ل تقدمي 
افضل اخلدمات الى املواطن العراقي 

واملؤسسات احلكومية . 

تقرير

إصالح الكابل الضوئي في صالح الدين ودعم البطاقة الموحدة بذي قار

اعمال صيانة الكابل الضوئي

حامد عبد النبي*
أعلن��ت دائ��رة االعمار الهندس��ي 
االعم��ار  وزارة  تش��كيات  اح��دى 
العام��ة،  والبلدي��ات  واالس��كان 
حصولها على درع االبداع والتمييز 
أستشارية مشرفة  كأفضل جهة 
عل��ى املش��اريع االس��تثمارية في 
بابل من هيئة االس��تثمار في هذه 

احملافظة.
وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة االعمار 
الهندس��ي وكالة املهندسة أحام 
س��عيد ج��واد ان الدائ��رة حصلت 
مبناسبة أفتتاح مقر هيئة أستثمار 
بابل اجلدي��د بحضور رئيس مجلس 
محافظة باب��ل الدكتور رعد حمزة 
عل��ون وأعض��اء مجل��س احملافظة 
وعدد م��ن أعضاء مجل��س النواب 

ونائب احملافظ االول املهندس وسام 
الش��عان على درع األبداع والتميز 
أستشارية مشرفة  كأفضل جهة 
عل��ى املش��اريع االس��تثمارية في 

محافظة بابل.
وأضاف��ت مدي��رة ع��ام الدائ��رة أن 
ه��ذا التكرمي يعد دلي��ا على اخلبرة 
والكف��اءة التي متتلكه��ا ماكاتنا 
الهندس��ية والفني��ة س��واًء ف��ي 
تنفي��ذ  او  الهندس��ي  االش��راف 
توكل  التي  للمش��اريع  التصاميم 
الينا من خال العق��ود املبرمة بن 
دائرتنا وبقية املؤسسات احلكومية 
االخ��رى والتي تدخ��ل ضمن اجلودة 
الدولية وضمن املواصفات العاملية.
واش��ارت املهندسة جواد أن الدائرة 
حصلت على شهادة اجلودة الدولية 

 ISO( ضم��ن املواصف��ات العاملي��ة
2015 : 9001( ف��ي مج��ال تق��دمي 
التصامي��م م��ن خ��ال تعاقده��ا 
م��ع ش��ركة )TQCSI( االس��ترالية 
املانح��ة للش��هادة الدولي��ة ك��ي 
تتمكن من حتقيق سياسة وأهداف 
اجل��ودة للدائ��رة وملا له م��ن التأثير 
االيجاب��ي عل��ى ج��ودة التصاميم 
وفاعلي��ة تش��غيلها واالداء العالي 
على كس��ب ثقة ورضا زبائنها مع 
االلتزام بالتحس��ن املستمر جلودة 
تصاميمه��ا مما ي��ؤدي ال��ى حتقيق 
النج��اح واالزده��ار للدائ��رة اضافة 
ال��ى زي��ادة قدرتها التنافس��ية مع 

الشركات االخرى.
فيم��ا أك��د  رئيس غرف��ة عمليات 
ف��ي  باب��ل  أس��تثمار  مش��اريع 

محافظ��ة بابل رئيس مهندس��ن 
هيثم حامت حامد ان ماكاتنا الفنية 
والهندسية أثبتت كفاءتها وجناحها 
ف��ي جميع املش��اريع الت��ي قامت 
الدائ��رة بالتعاقد لغرض االش��راف 
الهندس��ي عليه��ا ف��ي محافظة 
بابل ، مبين��ة ان الدائرة تقوم حاليا 
بعملية االش��راف الهندسي بعدد 
من املش��اريع اس��تثمارية لصالح 
هيئة اس��تثمار بابل وهي مش��روع 
أرض بابل الس��كني ومحطة وقود 
النيل ومش��روع معرض الس��يارات 
جتاري��ة  عم��ارة  أنش��اء  ومش��روع 
ومش��روع تش��ييد موقف سيارات 
متعدد الطوابق ومش��روع محطة 

ابقار جبلة. 
*اعالم الدائرة 

دائرة االعمار الهندسي تحصل على درع اإلبداع والتمّيز 
كأفضل جهه مشرفة على المشاريع االستثمارية 

بغداد ـ الصباح الجديد
وجه رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور 
حيدر العبادي بوضع خطة متكاملة 
املعني��ة  ال��وزارات  م��ع  بالتع��اون 
ملواجهة شحة املياه خصوصا مياه 

الشرب والزراعة .
وف��ي ضوء ه��ذه التوجيه��ات عقد 
في مقر وزارة امل��وارد املائية اجتماع 
الدكت��ور  الوزي��ر  برئاس��ة  عاج��ل 

حس��ن اجلنابي وحضور وكاء وزارات 
االس��كان   ، الزراع��ة   ، الداخلي��ة 
واالعمار والبلديات، الصحة والبيئة 
، الكهرباء والصناع��ة وممثلي قيادة 
العملي��ات املش��تركة وخلي��ة ادارة 
االزمات  وش��بكة االع��ام العراقي 
الوزاري��ة  االزم��ة  خلي��ة  واعض��اء 
ملناقشة العديد من املواضيع املهمة 
املدرجة على جدول االعمال واالتفاق 

على مجموعة من االجراءات ملعاجلة 
الش��حة في مجاالت مياه الش��رب 

والزراعة والطاقة .
من جانبه��ا نفذت مديري��ة صيانة 
مش��اريع الري والبزل في محافظة 
باب��ل بالتع��اون مع بلدية القاس��م 
واالنهر  اجل��داول  حمل��ة لتنظي��ف 
بهدف تأمن جري��ان املياه واحلصص 
املائي��ة لاراض��ي الزراعية ، وتضمن 

العمل تنظيف جدول القاس��م من 
النفايات واالوس��اخ أضافة الى قيام 
مديري��ة امل��وارد املائية في املس��يب 

متابعتها امليدانية جلدول العكير .
الفني��ة  امل��اكات  بأش��رت  كم��ا 
امل��وارد  والهندس��ية ف��ي مديري��ة 
املائية في مش��روع املسيب باعمال 
التطهيرات للمبزل اجلنوبي من نبات 
الشنبان والقصب وازالة الترسبات 

الطيني��ة الت��ي تعوق مج��رى املياه 
بهدف احلصول على انسيايبة عالية 
للمياه واستعدادا للموسم الشتوي 
احلال��ي وتنفيذا للخطة الش��توية 

وتأمن االحتياجات املائية .
من جهتها ش��رعت مديري��ة املوارد 
الديواني��ة  املائي��ة ف��ي محافظ��ة 
بحملته��ا لرف��ع التج��اوزات عل��ى 
حتويلة شط الديوانية ضمن قواطع 

بهدف  والش��نافية  واملركز  السنية 
ايصال املياه الى ذنائب الشط ، فيما 
اجنزت املاكات الفنية والهندس��ية 
ف��ي  مديري��ة صيانة مش��اريع الري 
والبزل في محافظة كرباء اعمالها 
تنظي��ف ج��دول الهنيدي��ة وقن��اة 
Sdc2 بهدف تام��ن احلصص املائية 
وايصالها لاراضي الزراعية الواقعة 

في الذنائب .

خطة متكاملة لمعالجة شحة المياه في البالد 
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متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  ت��رأس 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
ال��وزارة  وكي��ل  حض��ره  اجتماع��ا 
لش��ؤون  واملستش��ار  للتخطي��ط 
التنمية ومدير عام شركتي صناعة 
احلديد والصلب وصناعة األس��مدة 
البصرة  ف��ي محافظ��ة  اجلنوبي��ة 
لبحث واقع هذه الشركات وعمليات 
معامله��ا  ف��ي  اجلاري��ة  التأهي��ل 
والس��بل الكفيل��ة إلكماله��ا في 

التوقيتات احملددة لها .
وتناول االجتماع استعراض تفاصيل 
أعم��ال التأهيل ف��ي معمل احلديد 
والصل��ب التي تنفذها ش��ركة يو 
بي هولدنك التركية ونس��ب اإلجناز 
املتحققة على وفق برنامج وخطط 
الغرض  له��ذا  املوضوعة  التأهي��ل 
واملبال��غ املصروف��ة وكذل��ك بحث 
اإلج��راءات واملقترح��ات للتعجي��ل 
بإالجن��از والتش��غيل لرفد الس��وق 
احمللي��ة بحدي��د التس��ليح تزامن��ا 
مع حم��ات األعم��ار والبن��اء التي 

تشهدها الباد .
كما تطرق االجتماع الى مناقش��ة 
مش��روع تأهي��ل معمل األس��مدة 
عل��ى وفق القرض الياباني ونس��ب 
التط��ور احلاصل��ة في��ه والتزامات 
ش��ركة األس��مدة في تأمني حاجة 
وزارة الزراع��ة م��ن س��ماد اليوري��ا 

مبوجب العقد املبرم معها. 
وأكد الوزي��ر خال االجتماع ضرورة 
بذل كل اجلهود املمكنة للتعجيل 
بعمليات التأهيل ومحاولة إجنازها 
بأس��رع وقت ممك��ن إلع��ادة إنتاج 
احلدي��د ورفد الس��وق احمللية حيث 
بتهيئ��ة جمي��ع متطلبات  وج��ه 
مشروع التأهيل في سبيل املضي 
باجنازه ف��ي موعده احمل��دد وتطوير 
صناعة احلديد والصلب في العراق 

،   داعيا ال��ى تكثيف العمل وزيادة 
االنتاج في معمل االسمدة لايفاء 
بااللتزام��ات التعاقدي��ة م��ع وزارة 
الزراعة وتأم��ني كامل حاجتها من 
س��ماد اليوريا مع اإلسراع في إجناز 
مشروع التأهيل للمعمل على وفق 
الطاقات  لزي��ادة  الياباني  الق��رض 
اإلنتاجي��ة وحتقيق االكتفاء الذاتي 

النتاج األسمدة في العراق . 
من جانبه أكد مدير عام ش��ركتي 
احلديد والصلب واألس��مدة وصول 
الطاقات  لرف��ع  املهم��ة  املع��دات 
املبرمة  العقود  وتنفي��ذ  اإلنتاجية 
لاس��تمرار بتغطية كامل احلاجة 
احمللية من األس��مدة ، مستعرضا 

املقب��ل  للع��ام  الش��ركة  خط��ة 
مش��اريع  إكم��ال  إل��ى  الهادف��ة 
التأهي��ل وزيادة الطاقات وحتس��ني 

وتنويع املنتجات .
على صعيد متصل بحث املهندس 
عبدالرسول محمد عارف مدير عام 
شركة ديالى العامة احدى شركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن االثنني مع 
عض��و جلنة االقتصاد واالس��تثمار 
النيابية في مجلس النواب النائب 
برهان املعم��وري والوفد املرافق له 
ملناقشة ضعف تعاون بعض وزارات 
التعاقد  الدولة ف��ي  ومؤسس��ات 

وشراء املنتجات احمللية .
وق��ال املدي��ر الع��ام ف��ي تصري��ح 

للمرك��ز االعام��ي في ال��وزارة ان 
املعم��وري اكد ان مجل��س النواب 
يتاب��ع ع��ن كث��ب ابتع��اد بع��ض 
الوزارات عن شراء منتجات شركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن ومن بينها 
ش��ركة ديالى العام��ة التي تعاني 
حاليا من تكدس قرابة الف محولة 
توزيع بشتى الس��عات اضافة الى 
عدد من محوالت القدرة واملقاييس 
االلكترونية  بنوعيه��ا  الكهربائية 
وامليكانيكي��ة والقابل��و الضوئ��ي 
والتي مت تصنيعها لتأمني احتياجات 
وان  واالتص��االت  الكهرباء  وزارت��ي 
االبتع��اد مخال��ف للقوانني  ه��ذا 
وق��رارات مجلس ال��وزراء التي تلزم 

احتياجاتها  بتأمني  الوزارات  جميع 
من املنتجات الوطنية ، مشيرا الى 
ان املعموري وعد مبناش��دة اجلهات 
املعني��ة بالتع��اون م��ع الش��ركة 
واالش��تراط بان تكون كافة عقود 
وزارة الكهرب��اء مع ش��ركة ديالى 

حصرا .
واض��اف املدي��ر العام أن الش��ركة 
اس��تقبلت ايضا مدير ع��ام هيئة 
االس��تثمار ف��ي محافظ��ة ديالى 
الطائي  املهندس مج��ول مه��دي 
في زيارة ج��اءت بهدف البحث في 
سبل التعاون والتنسيق في ملف 
االعمار واملش��اريع االس��تثمارية ، 
مؤكدا استعداد شركته الستقبال 

املعروف��ة  العاملي��ة  الش��ركات 
والرصين��ة والتعاون معها بالطرق 
املتبع��ة  والس��ياقات  االصولي��ة 
الس��يما بع��د اس��تقرار الوض��ع 
االمني ف��ي احملافظة وماميثله ذلك 
من جذب وتش��جيع للمستثمرين 
للعمل واالستثمار فيها ، وتابع بأن 
الش��ركة ناقش��ت كذلك التعاون 
مع ش��ركة اور العام��ة خال زيارة 
ق��ام به��ا مديرها الع��ام املهندس 
حي��در س��هر نعيم��ة للبحث في 
تطوي��ر العم��ل املش��ترك وتأمني 
احتياجات ش��ركة ديالى من املواد 
الداخلة في صناعتها كاالس��اك 

واالشرطة النحاسية .

بغداد _ الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  وجه��ت 
الدكتورة عديلة حمود حسني خال 
لقائه��ا الصيدالن��ي احم��د حميد 
يوس��ف مدير عام الشركة العامة 
واملس��تلزمات  االدوي��ة  لتس��ويق 
الطبي��ة االس��راع بتجهي��ز دوائ��ر 
الصحة في جميع محافظات الباد 

واقليم كردستان بجهاز تشخيص 
 RadiogRaphic   االمراض السرطانية
unit mopile  املتنقل الذي يوفر على 

املري��ض اجله��د والعناء م��ن خال 
فحصه في منزله م��ن دون احلاجة 

الى مراجعة املؤسسة الصحية .
كم��ا ناق��ش اللقاء حتدي��د اولويات 
التجهيز في قوائم االدوية واالجهزة 

لدوائ��ر  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
الصحة في بغداد واحملافظات خال 
الع��ام املقبل 2018 ومبا يؤمن تقدمي 
خدم��ات وقائي��ة وطبي��ة وعاجية 

كفوءة للمواطنني الكرام .
على صعيد متصل ناقشت الوزيرة 
م��ع املهن��دس ثائ��ر جعف��ر عباس 
مدير عام دائرة املش��اريع واخلدمات 

الهندسية املقترحات التي قدمتها 
اللجان املش��كلة من قب��ل االمانة 
العامة جمللس الوزراء لاسراع باجناز 
مش��اريع املستش��فيات العماقة 
س��عة 400 س��رير والت��ي تعاقدت 
ال��وزارة مع ش��ركات تركية واملانية 
الجنازه��ا في ع��دد م��ن محافظات 

الباد .

وفي الس��ياق ذاته، تدارست الوزيرة 
مع سليم اجارس��ان رئيس شركة 
التركي��ة  اجارس��ان  يونيفرس��ال 
والوف��د املرافق له س��بل اإلس��راع 
بإجن��از املستش��فيات س��عة 400 
سريرً والتي تقوم الشركة بإجنازها 
ف��ي محافظ��ات كرباء وميس��ان 
وذي ق��ار والبص��رة ، وش��ددت على 

ان ال��وزارة ق��د اوف��ت بالتزاماته��ا 
م��ع الش��ركة وعملت عل��ى تأمني 
دخول االيدي العاملة واملستلزمات 
م��ع  بالتنس��يق  بالبن��اء  اخلاص��ة 
الدوائ��ر املعني��ة من اجل اإلس��راع 
لتأمني  املستش��فيات  ه��ذه  بإجناز 
تقدمي اخلدم��ات الصحية الكفوءة 

البناء شعبنا العزيز .

وزيرة الصحة تناقش تعجيل ادخال جهاز فحص االمراض السرطانية المتنقل المؤسسات الصحية  

وجه اإلسراع في اإلنجاز والتشغيل لتلبية الحاجة المحلية

وزير الصناعة يناقش مراحل تأهيل معامل
 الحديد والصلب واألسمدة في البصرة 

 استعرض السوداني 
أعمال التأهيل في 
معمل الحديد والصلب 
التي تنفذها شركة 
يو بي هولدنك 
التركية ونسب اإلنجاز 
المتحققة على وفق 
برنامج وخطط التأهيل 
الموضوعة لهذا 
الغرض

معامل احلديد في العراق

»الهيدروليكية« تبحث صيانة 
وتصليح االليات العسكرية

افتتاح وحدة تفتيت الحصى 
في مستشفى المحمودية 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن س��بل 
التعاون املشترك مع الشرطة االحتادية في مجال 

صيانة وتصليح االليات العسكرية .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة املهندس حي��در ناصر 
ظاهر في تصري��ح للمركز االعامي لل��وزارة بأنه 
بح��ث م��ع مستش��ار قائ��د الش��رطة االحتادية 
العقيد جابر لدى زيارته للشركة على انشاء ورش 
متخصصة بصيان��ة املنظوم��ات الهيدروليكية 
لالي��ات العس��كرية خصوص��ا وان هن��اك اعداد 
كبيرة من هذه االليات الت��ي حتتاج الى هذا النوع 
م��ن الصيان��ة بحس��ب مابين��ه مستش��ار قائد 
الش��رطة االحتادي��ة وكذل��ك االتفاق عل��ى تزويد 
الش��ركة بقائمة تتضمن االلي��ات املراد صيانتها 
واحتياجات الش��رطة االحتادية من املنتجات التي 

باالمكان تلبيتها وتأمينها .
ولفت املدير العام الى ان مستش��ار قائد الشرطة 
االحتادية اجرى جول��ة ميدانية في موقع النهضة 
وح��ي اخلض��راء التابعني للش��ركة واطل��ع على 
مايتمتع به هذان املوقعان من امكانيات وماكات 
متخصص��ة في مج��ال صيانة وتصلي��ح االليات 
العس��كرية ، مؤك��دا ان الزي��ارة كان��ت ناجح��ة 

ومثمرة مبا يصب في مصلحة الطرفني . 

بغداد - الصباح الجديد: 
افتت��ح مدير ع��ام دائرة صحة بغ��داد الكرخ 
الدكت��ور جاس��ب لطي��ف احلجام��ي وحدة 
تفتي��ت احلصى ف��ي مستش��فى احملمودية 
الع��ام بحض��ور النائ��ب االول حملاف��ظ بغداد 
ومدي��ر  احملمودي��ة  قض��اء  وقائممقامي��ة 
املستش��فى وش��يوخ ووجه��اء املنطقة من 
اجل تقدمي افضل اخلدمات الطبية والصحية 
للمواطن��ني وتقلي��ل الزخ��م احلاص��ل على 

مؤسسات الكرخ .
وب��ني املدي��ر الع��ام  خ��ال حض��وره حف��ل 
االفتت��اح ان الوحدة مجه��زة باحدث اجهزة 
تفتي��ت احلص��ى الطبية املتط��ورة ومجهزة 
من املناشىء العاملية وذات مواصفات عاملية 
والتي بدورها س��تقوم باس��تقبال املواطنني 
بدل الذهاب الى املستشفيات االخرى وقطع 

مسافات كبيرة من اجل تلقي العاج .
 واضاف املدير العام جهزت الوحدة مباك طبي 
وصح��ي ومتريضي كف��وء ومدرب ف��ي الدول 
املتقدم��ة وتق��وم الوح��دة بتق��دمي اخلدمات 
للمراجعني طيلة ايام االس��بوع  ، مشيرا الى 
ان ه��ذا اجلهاز له اهمية كبي��رة لكونه االول 
م��ن نوعه ال��ذي مت تنصيبه في مستش��فى 
احملمودية الع��ام حيث يعم��ل بتقنية عالية 
لتفتيت احلصى ضمن املسالك البولية والذي 
يب��دأ من الكلى واحلالب وينتهي الى اس��فل 
احلالب م��ن دون احلاج��ة الى اج��راء عمليات 

جراحية معقدة.
ويعد هذا اجلهاز من األجهزة الطبية املتقدمة 
اخلاصة بتفتيت حصى )الكلية,احلالب,املثانة 
البولي��ة( وال حتت��اج إج��راء عملي��ة تفتي��ت 
احلصى على هذا اجلهاز إلى أي تداخل جراحي 
او ناظ��وري حيث مت تنصيبه من قبل ش��ركة 

stoRze السويسرية.
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القاهرة - أ ب ف:
نف��ذت الس��لطات املصري��ة امس الثالث��اء حكم 
االع��دام ش��نقا ف��ي 15 مدان��ا بارت��كاب »اعمال 

ارهابية«، بحسب ما قال ثالثة مسؤولني.
ومت تنفي��ذ حك��م االعدام في س��جني برج العرب 
ووادي النطرون حيث كان الرجال ال 15 محبوسني 
منذ ادانتهم باملش��اركة في هجم��ات على قوات 
اجليش والش��رطة في ش��مال س��يناء حيث ينفذ 
جهاديون اعتداءات من��ذ العام 2013، وفق املصادر 

نفسها.
وقال املسؤولون ان االشخاص ال� 15 صدرت ضدهم 

احكام باالعدام من محاكم عسكرية.
ويأتي تنفيذ حكم االعدام بعد اس��بوع من هجوم 
بص��اروخ ش��نه تنظي��م الدولة االس��المية على 
مروحية تابعة للجيش في مطار العريش بشمال 
س��يناء اثناء قيام وزي��ري الدف��اع واخلارجية بزيارة 

للمنطقة.
ولم يصب اي من الوزيرين بأذى ولكن ضابطني من 
العاملني مع وزي��ر الدفاع وقائد املروحية قتال جراء 

الهجوم.
  عملي��ة االع��دام اجلماعية هذه، تع��د األكبر في 
مص��ر منذ ان نفذت الس��لطات ف��ي العام 2015 
احكاما باعدام س��تة اش��خاص دين��وا كذلك في 

هجمات ضد اجليش والشرطة.
وقتل مئات من قوات اجليش والشرطة في هجمات 
تبن��ى معظمها الف��رع املصري لتنظي��م الدولة 
االسالمية في شمال سيناء عقب اطاحة الرئيس 

االسالمي محمد مرسي في صيف العام 2013.
ومنذ ذلك احلني، اص��درت احملاكم املصرية أحكاما 
باالعدام في حق مئات االسالميني اال ان العديد من 

هذه االحكام مت الغاؤه من قبل محكمة النقض.
وال��ى جانب ق��وات اجليش والش��رطة اس��تهدف 

تنظيم » داعش »خالل العام االخير املدنيني.
وأوضح املتحدث باس��م الرئاس��ة املصرية بس��ام 
راضي في تصريحات للصحافة احمللية ان السيسي 
قصد ب »القوة الغاشمة« القوة »الشرسة، التي 
ال ترح��م املعتدين وتالحق اإلرهابي��ني أينما وجدوا 

وتأخذهم جميعا دون شفقة أو رحمة«.

دمشق - وكاالت:
رفض��ت فصائ��ل س��ورية معارض��ة بينه��ا »جيش 
االس��الم« وحركة احرار الش��ام مبادرة روسية لعقد 
مؤمت��ر حوار في سوتش��ي الش��هر املقب��ل ترى فيه 
موس��كو مدخال لتسوية النزاع املس��تمر في البالد 

منذ نحو سبع سنوات.
وبع��د اقتراح روس��ي، أعلنت موس��كو وطهران أبرز 
حلفاء دمش��ق، وأنقرة الداعم��ة للمعارضة اجلمعة 
املاضية«عزمه��ا التع��اون بهدف عقد مؤمت��ر احلوار 
الوطني الس��وري في سوتش��ي ف��ي 29 و30 كانون 

الثاني 2018«.
ويأتي ذلك ف��ي وقت تغير ميزان الق��وى على األرض 
لصالح اجليش الس��وري الذي بات يسيطر على نحو 
55 في املئة من مس��احة البالد بعد خس��ائر كبيرة 
مني��ت به��ا الفصائ��ل املعارضة وتنظي��م » داعش 

»على حد سواء.
وأعلن نح��و اربعني فصيال س��وريا معارضا في بيان 
الرف��ض املطلق للمؤمت��ر الذي تدعو روس��يا لعقده 
في سوتش��ي وحملاوالت روس��يا االلتفاف على مسار 

جنيف«.
وباالضافة إلى جيش اإلس��الم وحركة أحرار الش��ام، 
وقعت فصائل معارضة مدعومة من واشنطن أيضاً 
عل��ى البي��ان بينها »ل��واء املعتصم« الناش��ط في 

شمال حلب.
وق��ال القي��ادي ف��ي »ل��واء املعتص��م« مصطف��ى 
س��يجاري لوكالة فرانس برس »ف��ي البداية قلنا أنه 
من يريد أن يلعب دور الوساطة والضامن في املسألة 
السورية يجب ان يتمتع باحليادية واإلنصاف والصدق 
ف��ي دع��م االنتقال السياس��ي، وهذا م��ا ال يتحقق 
في اجلانب الروس��ي«. وأضاف »هم ش��ركاء في قتل 
الشعب الس��وري وداعمني إلرهاب )الرئيس السوري 

بشار( األسد«.

تنفيذ اإلعدام شنقا 
لمدانين باإلرهاب في مصر

فصائل معارضة ترفض 
مؤتمر سوتشي للحوار 

بشأن سوريا

متابعة - الصباح الجديد:

أك��د رئي��س املفوضي��ة العليا 
لالنتخاب��ات ف��ي ليبي��ا عم��اد 
السائح، أن االنتخابات الرئاسية 
والبرملاني��ة في بالده س��تنطلق 
قبل نهاية ش��هر أيل��ول العام 
املقبل، بحسب خريطة الطريق 
التي طرحتها األمم املتحدة، وقال 
الس��ائح: إن »عملية تس��جيل 
الناخبني جتري بشكل جيد، كما 
أن عدد املس��جلني في السجل 
االنتخابي في تصاعد مستمر«، 
مش��يراً إلى أن »ع��دد الناخبني 
املسجلني في سجل االنتخابات 

وصل ملليون ناخب«.
واعتب��ر ف��ي تصريح��ات بثتها 
وكالة أنباء »شينخوا« الصينية، 
اإلس��الم  س��يف  »ترش��ح  أن 
النج��ل الثاني للعقي��د الراحل 
لالنتخاب��ات،  القذاف��ي  معم��ر 
أو أي ش��خص آخ��ر، لي��س من 

اختصاصه الفصل فيها«.
وبعدم��ا أكد أن��ه »يحق جلميع 
الليبي��ني املش��اركة م��ا دام��وا 
يحملون الرقم الوطني«، واعتبر 
أن »أعوان ومؤيدي ورجال النظام 
الس��ابق، ه��م أيضاً مم��ن يحق 
االنتخابات  املش��اركة في  لهم 

املقبلة«. 
وتابع: »وعل��ى كل حال، هو وأي 
مواطن ليبي يحمل رقماً وطنياً 
وتنطبق عليه ش��روط الترشح، 
عليه التقدم خلوض املنافس��ة، 
لك��ن إل��ى اآلن ال يوج��د قانون 
يح��دد ش��روط املش��اركة ف��ي 
االنتخابات املقبلة، ونحن ننتظر 

صدور ذلك القانون«.
وأض��اف: »بحس��ب خط��ة األمم 
املتح��دة، ال��كل يش��ترك ف��ي 
العملي��ة االنتخابي��ة، وال وجود 
ألي تصنيفات أو مس��ميات، ما 
يهم أنه ش��خص ليبيي بغض 
النظر من يكون«، مؤكداً »عدم 
وج��ود أي نوع م��ن اإلقصاء ألي 

طرف«، بحسب السائح.
من جهته��ا، دعت مصر مجدداً 
عل��ى لس��ان الناطق الرس��مي 
الس��فير  الرئاس��ة  باس��م 
بس��ام راضي، إلى ض��رورة إجراء 
انتخاب��ات رئاس��ية ليبية خالل 
بهذا  واالكتف��اء  احلال��ي،  العام 
احل��د م��ن الفت��رات االنتقالية، 
ولفت راضي ف��ي تصريحات له 
إل��ى أن ب��الده على ط��ول اخلط 
مع وح��دة األراضي الليبية، ولّم 

ش��مل الليبيني، وبس��ط األمن 
واالستقرار في ليبيا، مشيراً إلى 
ما وصفه بدور مصر الكبير من 
خالل دعم املؤسس��ات الليبية، 
العس��كرية  باملؤسس��ة  ب��دءاً 

التي أكد أنها تقوى حالياً.
وأكد أيضاً عل��ى أن مصر دائماً 
م��ع دع��م احلكوم��ة املركزي��ة، 
واجلي��ش الوطن��ي ال��ذي يتب��ع 
أي حكوم��ة، وضد امليليش��يات 
املس��لحة متام��اً، وال تعترف بها 
تس��اعدها،  وال  نهائي��اً  مص��ر 
مش��يراً إل��ى أن املوقف املصري 
املواطن��ة، ض��د  دائم��اً  يدع��م 
والتقسيم  والطائفية  العرقية 

املذهبي.
وكان رئي��س بعث��ة األمم املتحدة 
غسان سالمة، قد طرح خريطة 
عم��ل جدي��دة حظي��ت بدعم 
مجل��س األم��ن الدول��ي، حل��ل 
األزمة الليبية تنتهي بانتخابات 
رئاسية وبرملانية في البالد إلنهاء 

الصراع السياسي.
وألغ��ى مجلس الن��واب الليبي 
القرار رقم )7( لعام 2012 الصادر 
عن املؤمتر الوطني العام )لبرملان( 
املنتهي��ة واليته ف��ي العاصمة 
طرابل��س، واعتب��ره مبثاب��ة تعٍد 
التش��ريعية  الس��لطة  م��ن 
الس��لطة  اختصاص��ات  عل��ى 

وانتهاٍك  والتنفيذية،  القضائية 
ملب��دأ الفص��ل بني الس��لطات 
املنص��وص عليه��ا ف��ي اإلعالن 

الدستوري.
وبعدم��ا أك��د اجملل��س أن ق��رار 
»منع��دم  الس��ابق  البرمل��ان 
لصدوره ممن ال والية له«، وطالب 
بكش��ف  الدول��ة  مؤسس��ات 
القرار وكيفية  مالبسات إصدار 
تنفيذه واالنتهاكات واآلثار التي 

ترتبت عليه ومعاجلته.
كما دعا مؤسس��ات الدولة إلى 
الت��زام احليادي��ة، وأن تك��ون في 
خدم��ة كل الليبي��ني، وحتقي��ق 
أي  ويرف��ض  الدول��ة،  مصال��ح 
اعتب��ارات  ألي  له��ا  توظي��ف 
جهوي��ة أو إيديولوجي��ة، وحّمل 
اجملل��س املس��ؤولية ل��كل م��ن 
س��اهم في إصدار ه��ذا القرار، 
أو عم��ل عل��ى تنفي��ذه، وترتب 
على ذلك جرائم ضد اإلنسانية، 
وف��ق أح��كام قان��ون العقوبات 
والقوان��ني املكلمة له، مضيفاً: 
»يعامل ضحايا مدينة بني وليد 
جراء  الواجب  معاملة ش��هداء 

تنفيذ القرار«.
وكان��ت املدين��ة مبثاب��ة املعقل 
القذاف��ي،  للعقي��د  الس��ابق 
علم��اً بأنها تقع عل��ى قمة تل 
على بع��د 145 كيلومتراً جنوب 

طرابل��س،  العاصم��ة  ش��رقي 
وس��بق أن ق��ال عب��د الرحم��ن 
مجل��س  رئي��س  الس��ويحلي، 
واملنتم��ي  ليبي��ا  ف��ي  الدول��ة 
ملدينة مصراتة املنافس��ة لبني 
ولي��د: إن »مش��كلة بن��ي وليد 
أنه��م )س��كانها( وقف��وا ف��ي 
صف القذافي، وأن��ه )القذافي( 
خس��ر وهم ال يتقبل��ون ذلك«. 
ويظِه��ر الع��داء بني بن��ي وليد 
ومدين��ة مصرات��ة، م��دى عمق 

االنقسامات.
وأص��در القائ��د الع��ام لق��وات 
اجلي��ش الوطني الليبي املش��ير 
خليفة حفت��ر، عفواً ه��و األول 
م��ن نوع��ه بح��ق 100 موقوف، 
وق��ال بي��ان للجي��ش: إن حفتر 
أص��در تعليم��ات بش��أن إصدار 
عفو عن ه��ؤالء املعتقلني على 
ذمة االشتباه األمني، معرباً عن 
أمله في أن يس��اهم هذا العفو 
بالتزام املواطنني بتنفيذ القانون 
واإلب��الغ على كل م��ا ميس أمن 

املواطن والوطن وسيادته.
وأعل��ن االثن��ني، مس��ؤول ف��ي 
الليبي��ة  الوطني��ة  املؤسس��ة 
للنفط إع��ادة فتح ثالثة مرافئ 
لشحن النفط بعد إغالق مؤقت 
اس��تمر أربعة أيام، بسبب سوء 

األحوال اجلوية.

إن  باملؤسس��ة:  مص��در  وق��ال 
»حال��ة )القوة القاه��رة( رفعت 
ع��ن ثالثة مرافئ لش��حن اخلام، 
الش��ركات  ناق��الت  ودخل��ت 
األجنبية لنقل ش��حناتها التي 
تأخ��رت بس��بب س��وء األحوال 

اجلوية خالل األيام املاضية«.
ودفع س��وء األح��وال اجلوية إلى 
إغ��الق ثالث��ة مراف��ئ )البريق��ة 
تق��وم  والس��درة(  والزويتين��ة 
بشحن أكثر من نصف صادرات 
الليب��ي، ف��ي منطقة  النف��ط 
اله��الل النفطي ش��رقي ليبيا 
اخلميس املاضي، بشكل مؤقت؛ 
ما أدى إلى انخفاض في صادرات 

البالد النفطية.
الناجمة  املصدر اخلس��ائر  وقدر 
الثالث��ة  املراف��ئ  إغ��الق  ع��ن 
بعش��رات املالي��ني م��ن النق��د 
األجنب��ي، وتعتبر حال��ة »القوة 
القاهرة« حماية يوفرها القانون 
واملسؤولية  االلتزامات  مبواجهة 
القانوني��ة الناش��ئة عن توقف 
أح��داث  نتيج��ة  العق��ود،  أداء 
خارج��ة ع��ن س��يطرة أط��راف 

التعاقد.
وتضم منطقة الهالل النفطي 
التي تبعد 500 كيلومتر ش��رق 
العاصمة طرابلس، اخملزون األكبر 
لليبي��ا م��ن النفط، وش��هدت 

ليبيا خالل األيام املاضية موجة 
طقس بارد ورياح وأمطار رعدية 
لم تش��هدها منذ س��نوات؛ ما 
تس��بب في تعطيل املؤسسات 
احلكومي��ة وحركة الس��ير في 

معظم أنحاء البالد.
بينه��م  عم��ال  ثالث��ة  ولق��ي 
س��ودانيان حتفهم ف��ي حادث 
بحق��ل زلط��ن، الذي يع��د أحد 
أكبر وأهم احلقول النفطية في 
ليبيا، ويبعد نحو 170 كيلومتراً 
جن��وب ميناء البريق��ة مبنطقة 

الهالل النفطي شرق البالد.
وقال مصدر: إن الثالثة توفوا إثر 
أثناء أعمال  استنشاقهم الغاز 
صيان��ة باحلق��ل، في ح��ني نقل 
ش��خص رابع إلى املستش��فى 
وأعلن��ت  الع��الج،  لتلق��ي 
املؤسسة الوطنية أنها اتخذت 
إج��راءات فورية عاجل��ة ملتابعة 
احل��ادث، حي��ث أصدر رئيس��ها 
ق��راراً  اهلل،  صن��ع  مصطف��ى 
بفتح حتقي��ق ف��وري، ومراجعة 
م��دى االلت��زام بإج��راءات األمن 
والسالمة، وإحالة جميع من له 

عالقة باحلادث إلى التحقيق.
 واحلق��ل تابع لش��ركة »س��رت 
إلنتاج وتصني��ع النفط والغاز«، 
ويض��خ م��ا ب��ني 35 و40 أل��ف 

برميل يومياً.

وفًقا لخريطة الطريق التي طرحتها »األمم المتحدة«
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عملية تسجيل 
الناخبين في ليبيا 

تجري بشكل 
جيد، كما أن عدد 

المسجلين في 
السجل االنتخابي 

في تصاعد 
مستمر
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واشنطن - وكاالت:

أك��د املدع��ي الفيدرال��ي األميرك��ي أن 
السجني أحمد خان رحيمي ، والذي أدين 
بتفجير مانهاتن، وأس��فر عن إصابة 30 
ش��خص في العام املاضي، يحاول نشر 
الفك��ر االرهاب��ي لزمالئه في الس��جن، 
أضاف��ة الى أن��ه أعطى زم��الءه وصالت 
خلطب ألس��امة ب��ن الدن، زعيم تنظيم 
القاع��دة وأن��ور العولق��ي ، وأيًضا مواد 

تتضمن إرشادات لصناعة القنابل.
ولفت املدعي العام إلى أنهم وجدوا مواد 
على الكمبيوتر احملمول اخلاص برحيمي 
، واس��تخدمها ف��ي جتارب��ه ، واتت هذه 
االدع��اءات في خطاب اجلمع��ة املاضية 
م��ن مكتب املدعي الع��ام بالنيابة جون 

كيم، والقاضي ريتشارد بيرمان.
وحك��م بيرم��ان عل��ى رحيم��ي في 18 
كان��ون الثان��ي املاضي بع��د إدانة هيئة 
احمللف��ني له ف��ي تش��رين األول املاضي ، 
حي��ث كانت التهم كاف��ة ضده ، ووجد 
احمللفون في مانهات��ن أن رحيمي مذنب 
في التهم الثمان ، مبا في ذلك استخدام 
أسلحة دمار شامل وقنابل في األماكن 

العامة. 
ومت��ت إدانت��ه بع��د محاكم��ة قصيرة 
ومتوت��رة، اته��م فيها اإلدع��اء محاميه 
 ، القاع��دة«  »مس��رحية  باس��تخدام 

ويواجه الرج��ل املولود في أفغانس��تان 
ويعيش في والية نيو جيرس��ي ، عقوبة 

قصوى بالسجن مدى احلياة.
ش��ارك  رحيم��ي  أن  املدع��ون  ولف��ت 
السجناء املواد التي يوجد بها ساجمير 
على محمت��ي ، وهو الش��خص املتهم 
بتوفير م��واد تدع��م تنظي��م »داعش« 
املتط��رف ، وكان ذلك أثناء صالة اجلمعة 
ف��ي مرك��و ميتروبوليت��ان ، في س��جن 
مانهات��ن ، حيث يوجد الس��جناء الذين 
ينتظرون احملاكمة أو األحكام ، بعد إثبات 

إدعاءات احلكومة الفيدرالية.
وذكر اخلطاب الذي أرسلته كيم أن بعد 
عل��م املوظف��ني ف��ي الس��جن باجلهود 
املتطرف��ة لرحيمي ، بحثوا في ممتلكاته 
اخلاصة ووجدوا كتًبا بأس��ماء متطرفني 
مش��تبه بهم ، مبا فيهم مهند محمود 

الفريخ، وماليك عليم جونز.
وأدي��ن الفريخ من والية تكس��اس ، في 
عام 2009 مبس��اعدة ف��ي الهجوم على 
قاعدة للجيش األميركي في أفغانستان 
، أم��ا جونز من والي��ة مريالن��د ، اعترف 
بالذنب حيث شارك في مساعدة حركة 

الشباب املتطرفة في الصومال.
وفي الوقت نفسه ، كتب رحيمي خطابًا 
للقاض��ي يؤكد في��ه بدئه ف��ي إضراب 
ع��ن الطعام في 8 تش��رين/كانون األول 
، ووفًق��ا خلطابه فق��د دخل في اإلضراب 
لالحتج��اج على قرار الس��لطات بعدم 

الس��ماح لعائلته بزيارته في السجن ، 
وأيًضا عدم التواصل مع محاميه.

وأمر القاضي بيرمان احلكومة ومحامي 
رحيمي بتقدمي الردود، ورفضت س��ابرينا 
ش��روف، إحدى محامي الدفاع العامني 
ع��ن رحيم��ي، التعليق على م��ا حدث، 
كما رف��ض أيًضا مكتب كيم واملتحدث 

بإسم السجن.
ه��ذا وأدان��ت هيئ��ة محلف��ني احتادي��ة 
أميركي��ة، رجالً زرع قنبلتني في ش��وارع 
مدين��ة نيويورك، من بينهم��ا تلك التي 
أصاب��ت 31 ش��خًصا عندم��ا انفجرت. 
ووجد احمللفون ف��ي »مانهاتن« ان أحمد 
خ��ان رحيمي البالغ م��ن العمر 29 عاما 

مذن��ب وم��دان بجمي��ع االتهام��ات، مبا 
فى ذلك التهم باس��تخدام سالح دمار 
وقصف مكان ع��ام. وقد أدين في جميع 
الته��م الثماني بع��د محاكمة قصيرة 
ولكن متوترة اتهم فيها االدعاء محاميه 

باستخدام »اسلوب القاعدة«.
ويواجه الرج��ل املولود في افغانس��تان 

ال��ذي يعيش ف��ي والي��ة نيوجيرس��ي، 
عقوبة قصوى بالسجن مدى احلياة. 

وخالل محاكمة رحيمي التي استغرقت 
اسبوعني ، استمع احمللفون الى شهادات 
من عدة اش��خاص اصيب��وا في القنبلة 
التي نفذت باس��تخدام طنجرة ضغط 
وتوقيت للهاتف وانفجرت في شارع 23 

الغربية في مانهاتن. 
وق��ال املدعي الع��ام ف��ي مانهاتن جون 
كي��م أن أحم��د خ��ان رحيم��ي هاج��م 
بلدن��ا وطريقتنا في احلياة. مس��توحًيا 
هجومه من تنظي��م »داعش« وتنظيم 
»القاع��دة«، وإن رحيم��ي ق��ام بتفجير 
قنابل في شيلس��ي، في قلب مانهاتن، 
وفي نيو جيرسي، أمال في قتل وتشويه 
العديد من األبرياء قدر اإلمكان. ووصف 
االدع��اء االحتادي رحيمي بأنه »جندي في 
حرب مقدس��ة ضد األميركيني«، عازما 
على إحل��اق أكبر قدر ممك��ن من املذبحة 
مستخدما قنابله املصنوعة محليا من 
طنجرة الضغط. وقال مس��اعد احملامي 
األميرك��ي ش��ون كراول��ي ف��ي حجته 
االفتتاحي��ة: »لقد صممها«. »لقد بناه. 
مأله��ا باملتفجرات والش��ظايا القاتلة، 

وزرعها في الشارع ». 
كما قام أعضاء النيابة العامة بسلسلة 
من أشرطة الفيديو املراقبة التي أظهرت 
رحيم��ي وه��و يتج��ول ح��ول مانهات��ن 
ويحم��ل حقائب الظهر في الس��اعات 

التي سبقت االنفجار. وظهر فيديو آخر 
يظهر رحيمي يختبر عبوة ناس��فة في 
الفناء اخللفي له في نيو جيرس��ي. كما 
قرأوا من مجلة دموي��ة مت العثور عليها 
م��ع القاتل تش��ير إلى أس��امة بن الدن 
وكتب أن »أصوات القنبلة سوف يسمع 
ف��ي الش��وارع.« ودع��ا االدعاء ش��اهدا 
خبي��را لإلدالء بش��هادته ح��ول كيفية 
تأث��ر رحيم��ي بالش��ريعة الراديكالي��ة 
املناهض��ة للوالي��ات املتح��دة املوجودة 
على جهاز الكمبيوتر، مبا في ذلك نش��ر 
مجلة تسمى مجلة »إنسباير«، يعتقد 
أنها تنتج من قبل القاعدة. ولم يستدع 
محامو رحيمي ش��اهدا واحدا أو يطعن 
ف��ي مزاعم احلكومة بأنه أطلق القنبلة 

على الشارع الثالث والعشرين.
كما قام أعض��اء النياب��ة العامة أيضا 
بعرض فيلم لرحيمي يختبر املتفجرات 
محلية الصنع في املنزل، ووضع القنابل 
ف��ي نيوي��ورك، وبصمات األصاب��ع التي 
تربطه باألجهزة وسمعت هيئة احمللفني 
روايات مروعة عن االنفجار من ضحاياه، 
وش��هادة م��ن رج��ال الش��رطة وخبراء 
الطب الش��رعي. وقدم املدعون العامون 
أيض��ا فيدي��و مكثفا لرحيم��ي يتجول 
في ح��ي مانهاتن قب��ل التفجير ،مبا في 
ذل��ك الطلقات له إس��قاط أكياس واق 
من املطر في الش��ارع 23 و 27 قبل وقت 

قصير من وقوع االنفجار.

منّفذ هجوم مانهاتن متهم بنشر التطّرف في السجن
وجدت على حاسبه الشخصي موادًا لصناعة القنابل تقـرير

إدانة احملكمة

لندن - وكاالت:
أكد الس��ير مارتن سوريل، رجل 
أعمال بريطاني ورئيس ش��ركة 
أكب��ر  وه��ي  لإلع��الن   "WPP"
تكتل إعالن��ي عاملًي��ا، أن خروج 
بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوروبي، 
دمر العالم��ة التجارية العاملية 
للمملكة املتحدة، مش��يرا إلى 
أن نغم��ة اخل��وف م��ن األجانب 
في حملة اس��تفتاء عام 2016، 
أض��رت بش��دة بريطاني��ا وهي 

بحاج��ة لإلص��الح، وظه��ر ذلك 
بوض��وح أثن��اء وج��ود رئيس��ة 
ال��وزراء البريطاني��ة، تيريزا ماي، 
ف��ي بروكس��ل في 8 ديس��مبر، 
لالتف��اق على حق��وق مواطني 
االحت��اد األوروبي، حيث كانت أول 

خطوة لألزمة.
وق��ال "كي��ف س��نواصل جذب 
األفضل واألملع م��ن أنحاء أوروبا 
وخارجه��ا بعد خ��روج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروب��ي، أو إلصال 

بس��معة  حل��ق  ال��ذي  الض��رر 
بالفعل من  املتح��دة  اململك��ة 
خالل خط��اب االنقس��ام خالل 

وبعد حملة االستفتاء".
وحث��ت حملة االس��تفتاء على 
فوائد احلد م��ن الهجرة، وأدعت 
بش��كل كبي��ر أن تركي��ا عل��ى 
وش��ك االنضم��ام إل��ى االحت��اد 
أرقام  أظه��رت  األوروب��ي، كم��ا 
الش��رطة ارتفاع��ا واضح��ا في 
جرائ��م الكراهي��ة ف��ي اعقاب 

التصويت.
االحص��اءات  أح��دث  وأظه��رت 
الرس��مية للهجرة زي��ادة حادة 
ف��ي مغ��ادرة مواطن��ي االحت��اد 
األوربي للمملك��ة املتحدة منذ 
 ،2017 حزي��ران  وحت��ى  الع��ام 
وأضاف السير مارتن أن شركته 
"WPP" التي أنشأها في 1985، 
تبل��غ قيمته��ا حالي��ا 17 مليار 
جنيه اس��ترليني، بفضل عقود 
عملي��ات االس��تحواذ، وهن��اك 

أس��هم كثيرة ملواطن��ي االحتاد 
األوروبي بها، وذلك بعد توظيف 
الش��ركة ما يق��رب من 17 ألف 
منهم، حي��ث ميثل��ون %15 من 
الق��وى العامل��ة، وف��ي بع��ض 

االقسام يشكلون نسبة 30%.
وأكد السير مارتن الذي يعارض 
خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد أنه 
رغ��م صفق��ة برروكس��ل هذا 
الش��هر، هن��اك طري��ق طوي��ل 
لقطعه ألنهاء حالة عدم اليقني 

بالنس��بة للش��ركات البريانية 
التجاري��ة  العالق��ات  ح��ول 
املستقبلية مع أوروبا، وقال "إن 
ع��دم اليقني س��يكون حقيقة 
احلياة التجارية، على األقل طاملا 
تطلي األمر التفاوض على عالقة 
جتارية جديدة مع االحتاد األوروبي، 
وحت��ى يحدث ذلك، ستس��تمر 
العديد من الشركات في تأخير 
أو إلغ��اء قرارات االس��تثمار في 

اململكة املتحدة".

استفتاء مغادرة االتحاد األوروبي أضّر ببريطانيا
حسب رؤية رجل أعمال 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بأنه��ا س��نة   2017 اتس��مت س��نة 
خس��ائر وكوارث، وس��نة انتعاش في 
الوقت ذات��ه، وفيما بل��غ حجم الدين 
حقق��ت  دوالر،  تريلي��ون   63 العامل��ي 
الص��ن تط��ورا إيجابي��ا انعكس على 
األس��واق العاملية..هنا مراجعة جملريات 

االقتصاد العاملي لهذه السنة .

ارتفاع التوقعات 
أكد صندوق النقد الدولي إن االقتصاد 
العاملي تعافى بوتيرة أسرع في 2017.

وراج��ع الصن��دوق ف��ي أح��دث تقرير 
له بش��أن االقتصاد العامل��ي توقعاته 
الس��ابقة، ورأى أن االقتصاد حقق منوا 
أق��وى قليال من الس��ابق.. بواقع 3.6% 
ف��ي 2017، وتوقع منواً يبل��غ %3.7 في 

عام 2018.
وق��ال التقرير إن االقتص��اد العاملي مير 
»مبرحل��ة صع��ود دوري إيجابي��ة بع��د 
من��و ُمحبط خ��الل الس��نوات القليلة 

املاضية«.
وارتفع��ت توقعات النم��و للعديد من 
البل��دان، وج��اءت أكب��ر تغيي��رات في 
توقعات هذا العام لكندا وروسيا )وهو 
ما يع��ود جزئيا إلى اس��تقرار أس��عار 
النفط( والبرازيل حي��ث ال تزال األرقام 
ضعيفة إلى حد ما لكن النمو ش��هد 
حتسنا في مقابل االنكماش احلاد خالل 

العامن املاضين.
ال��ى ذل��ك، أش��ار تقرير دول��ي الى أنه 
»م��ع دخ��ول الرب��ع الرابع م��ن 2017، 
ش��هدنا خلفية إيجابي��ة عند النظر 
إل��ى املعنوي��ات االقتصادي��ة العاملية 
اإلجمالية، إذ جتدر بنا مالحظة االرتفاع 
األخير ف��ي مؤش��رات النم��و العاملي 
املفاجئ بدفع من اس��تقرار اقتصادات 

كبرى«. 
وف��ي حن كان��ت الص��ورة اإلجمالية 
ملؤشرات النمو خالل عام 2017 مخيبة 
لآلم��ال، مّث��ل الرب��ع األخي��ر مفاجأة 
إيجابية، لنشهد تطورات األصول ذات 
اخملاطر العالية واألس��هم والس��ندات 

ذات العوائد املرتفعة.
 

البنك الدولي..
حتّسن األداء العاملي

كش��ف البن��ك الدول��ي ف��ى تقري��ر 
حصاد 2017، حتّسن االقتصاد العاملي، 
موضحا أن هن��اك الكثير من األحداث 
واالجتاه��ات املزعج��ة واملثي��رة للقلق، 
الش��ديدة  العواص��ف  أدت  حي��ث 
تدمي��ر  إل��ى  العاتي��ة  والفيضان��ات 
مساحات واسعة وس��بل العيش من 

جنوب آسيا إلى البحر الكاريبي.
واحت��اج نح��و 83 مليون ش��خص فى 
أكثر م��ن 45 بلدا مس��اعدات غذائية 
طارئ��ة ف��ى 2017، أي بزي��ادة %60 عن 
العدد الذي ش��هده عام 2015. ويوجد 
فى اليمن أكبر عدد من السكان الذين 
يعان��ون م��ن انع��دام األم��ن الغذائي، 
فهن��اك 17 مليون مين��ي ليس لديهم 
م��ا يكفي من الطعام، وأكثر من ثالثة 
مالي��ن طفل وحامل ومرض��ع يعانون 

من سوء التغذية احلاد.
كم��ا أكد رؤس��اء ال��دول وغيرهم من 
القادة على تعهداتهم مبكافحة تغير 
املناخ فى قمة كوكب واحد في باريس 
في الذك��رى الس��نوية الثانية التفاق 
باري��س. وج��اءت دعوته��م إل��ى اتخاذ 
إجراءات ملموسة مع وصول تركيزات 
ثان��ي أكس��يد الكرب��ون ف��ي غ��ازات 
الدفيئة أعلى مس��توى لها خالل 800 

ألف عام.

وأش��ر تقرير البنك الدول��ي األعاصير 
الغزيرة  املوس��مية  واألمط��ار  املدمرة 
والفيضانات التاريخي��ة التي أدت إلى 
س��قوط قتل��ى وتدمير ممتل��كات فى 
منطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا 
وفي س��يراليون  املتح��دة.  والوالي��ات 
وكولومبي��ا، ُقتل املئات ف��ى انهيارات 
طينية بعد هط��ول أمطار غزيرة. وزاد 
ع��دد الك��وارث الطبيعي��ة إل��ى نحو 
4 أضعافه��ا )ح��ن يقت��ل أكث��ر م��ن 
10 أش��خاص أو يتأث��ر أكث��ر من 100 
ش��خص( اليوم عما كان��ت عليه في 
الستينات. هذا ما أربك اقتصادات دول 
متأثرة وصّعد في املقابل ش��ركات من 

افالسها.
وأكد التقرير الدولي، أن الوظائف تعد 
طريقا للخروج م��ن الفقر، إال أن 60% 
من الشباب فى الفئة العمرية 24-15 
عاما حول العالم عاطلون عن العمل. 
وف��ي جن��وب آس��يا وأفريقي��ا جنوب 
الصحراء، ارتفع عدد الشباب في هذه 
الفئة العمرية باطراد ليصل إلى 525 
مليون شاب عام 2015، أي أن ما يقرب 
من نصف سكان العالم من الشباب.

خسائر الكوارث.. 306 مليارات دوالر
تس��ببت الك��وارث الت��ي وقعت خالل 
عام 2017 في أنحاء العالم في خسائر 

بلغت 306 مليارات دوالر.
ويعكس ه��ذا الرقم ارتفاعا بنس��بة 
63 في املئ��ة مقارنة بتكلفة الكوارث 
الع��ام املاضي، وهو م��ا يزيد كثيرا عن 

املعدل خالل العقد األخير.
وتكب��دت األميركت��ان خس��ائر بالغة 
بعدم��ا تعرض��ت لع��دة أعاصي��ر في 
منطقة الكاريبي واملناطق الشمالية 
للوالي��ات املتح��دة ووق��وع زالزل ف��ي 
املكس��يك وع��دة حرائ��ق ف��ي غابات 
كاليفورنيا. وتس��ببت أعاصير هارفي 
وإرم��ا وماريا ف��ي خس��ائر بقيمة 93 

مليار دوالر. 
وبالرغ��م م��ن االرتفاع ف��ي التكاليف 
املالية ملواجهة الكوارث، لم تكن هناك 

زيادة كبيرة في اخلسائر البشرية.
وقال��ت مص��ادر أن خس��ائر التأم��ن 
ارتفعت إلى 136 ملي��ار دوالر، أي أكثر 
م��ن ضع��ف إجمال��ي خس��ائر العام 
املاض��ي، وثال��ث أكب��ر خس��ارة على 

اإلطالق.

حجم الدين العاملي
أظه��ر تقرير ملوقع »فيج��وال كابيتال 
ايس��ت« املتخصص، أن حج��م الدين 
العاملي بات يبل��غ 63 تريليون دوالر في 
2017، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل 

سندات أو أذونات خزانة.
وتع��د الياب��ان م��ن ب��ن أكث��ر الدول 
مديونية في العالم، حيث يبلغ حجم 
ديونها نح��و 11.8 ترلي��ون دوالر، فيما 
تعد ديون الوالي��ات املتحدة األكبر من 
حيث القيم��ة، حيث تقارب 20 ترليون 
دوالر، وه��ي تس��اوي من حيث نس��بة 
قيمته��ا إلى الن��اجت احملل��ي األميركي 

.107.1%
وعن��د إجراء املقارنة من حيث نس��بة 
الدي��ن إلى الن��اجت احمللي، حتت��ل اليابان 
املرتبة األولى، تليه��ا اليونان. والالفت 
ف��ي التقرير إل��ى أن حجم ديون  الدول 
العربية ضئيل جدا، وال يصل حتى إلى 
حج��م مديونية دول��ة أوروبية صغيرة 

مثل اليونان.

بريطانيا.. 
منو ُمستهدف وصعود

مليارديرات لندن 
عكس تقييم لصن��دوق النقد الدولي 

بش��أن االقتص��اد البريطان��ي ضعفا 
في منو اإلنفاق االس��تهالكي بس��بب 
انخف��اض قيم��ة اجلنيه االس��ترليني 
وتأثي��ره على الدخ��ل احلقيقي املعدل 
بحس��ب التضخ��م. وم��ع ذل��ك، فإن 
انخفاض التضخم تدريجيا وصل إلى 
النس��بة التي يستهدفها بنك اجنلترا 

واملقدرة ب�2%.
الغم��وض الكبي��ر اكتن��ف النمو في 
بريطاني��ا، لكن��ه اعتم��د جزئيا على 
العالقة االقتصادية اجلديدة مع االحتاد 
األوروب��ي )بعد خ��روج بريطاني��ا منه( 
ومس��تويات أي زيادة ف��ي احلواجز أمام 
التجارة والهجرة والنش��اط املالي عبر 

احلدود.
عل��ى صعيد متص��ل، ووفق��اً لقائمة 
ألكث��ر  تامي��ز«  »صن��داي  صحيف��ة 
ع��دد  ارتف��ع  ث��راًء،  الش��خصيات 
امللياردي��رات في بريطاني��ا خالل 2017 
أكث��ر من أي وقت مض��ى، وذلك برغم 
اخملاوف املُتعلقة بخ��روج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
ه��ذا وقد أوضح��ت القائم��ة اخلاصة 
ف��رد   1000 أغن��ى  أن   ،2017 بع��ام 
وعائلتهم لديهم ثروة تُقدر بنحو 658 
مليار جنيه استرليني، بزيادة %14 عن 
ث��روة العام املاضي والبالغة 575 مليار 
جني��ه اس��ترليني. وضم��ت القائمة 
رقماً قياس��ياً م��ن أصح��اب املليارات 
خ��الل 2017، حيُث ش��ملت على 134 
مليارديراً، منهم 14 ش��خصاً انضموا 
للقائم��ة خالل ال� 12 ش��هراً املاضية 

فقط.

روسيا..
العقوبات ألفضل االقتصادات 

بع��د س��نة ال ميك��ن وصفه��ا بأنه��ا 
»األفضل« متّكن االقتصاد الروسي، من 
االجتاه نحو النمو ضاربا بعرض احلائط 
العقوب��ات الغربي��ة وهب��وط أس��عار 
النفط. وال يتحدث اخلبراء االقتصاديون 
فق��ط عن النجاح في خفض معدالت 
التضخم، وزيادة الناجت احمللي اإلجمالي 

فحسب، بل يشيدون مبرونته.
ويع��ود الفض��ل في خف��ض معدالت 
التضخم إلى البنك املركزي الروس��ي، 
نتيجة مجموعة من التدابير املعقدة 
التي اتخذها، كتخفيض سعر الفائدة 
الرئي��س م��ن %10 ف��ي بداي��ة الع��ام 
إل��ى %7.75 ف��ي كان��ون األول املاضي، 
فنجح في خف��ض معدالت التضخم 
ألح��دث  وفق��ا   2.5% مس��توى  إل��ى 
البيان��ات للبنك املرك��زي، بدال من 4% 

املستهدف.
االنكم��اش  س��جل   ،2017 آب  وف��ي 
االقتص��ادي رقما قياس��يا عند 0.54% 

للمرة األولى في عصر روسيا احلديث.
وم��ن بن أه��م األح��داث األخ��رى في 
2017، دخول وزارة املالية الروس��ية في 
نيس��ان املاضي وألول م��رة منذ 1982 
س��وق اإلقراض احمللي، بع��د توقف دام 
35 عام��ا، إذ منحت ال��وزارة 15 مليون 
ش��خص قرضا خاصا بقيمة 15 مليار 
روبل عن طريق »س��بيربانك« و«في تي 

بي 24«.
كم��ا أصدر املرك��زي الروس��ي ورقتن 
نقديت��ن م��ن فئ��ة 2000 و200 روبل، 
وهو ما ال تس��تطيع ال��دول القيام به 
م��ا لم يك��ن اقتصاده��ا يتمت��ع بأداء 
قوي، ما مييز الفئة اجلديدة أن الشعب 
الروس��ي وألول مرة ش��ارك في اختيار 
الرس��م عليها والذي ف��ازت به مدينة 

سيفاستوبول.
أن  االقتصادي��ون  احمللل��ون  ويعتق��د 
اخملاطر الرئيس��ة الت��ي ضغطت على 
االقتصاد الروس��ي خالل العام 2017، 

والتي ستستمر في عام 2018، ترتبط 
بنظام العقوبات.

فنزويال.. انهيار اقتصادي 
أزم��ة اقتصادية طاحن��ة تعرضت لها 
إذ  وتس��تمر،   ..2017 ف��ي  »فنزوي��ال« 
وصلت بعملتها ومعدل التضخم إلى 
مس��تويات متدهورة ل��م تصلها قبل 

ذلك.
ومنذ التدهور في أس��عار النفط منذ 
نح��و 3 أع��وام، حتول��ت الدول��ة التي 
اس��تطاعت أن تس��جل مع��دل من��و 
س��نوي مطرد ف��ي الفترة ب��ن عامي 
2004 و2011، وبنس��ب تتراوح بن 5% 
و%20، إلى تس��جيل عج��ز مالي يُقدر 
بنح��و %20 من الن��اجت احمللي اإلجمالي 

في نهاية عام 2015.
الفنزويل��ي  االقتص��اد  حق��ق  كم��ا 
انكماش��اً تراكمياً في الناجت اإلجمالي 

احمللي يزيد على %20 منذ 2013.
وح��دث ذلك بع��د أن كان��ت »فنزويال« 
ق��د متكنت م��ن زيادة نس��بة األس��ر 
التي تعيش ف��وق خط الفقر من 52% 
إلى %72، خالل س��ت س��نوات فقط، 
وتس��جيل تراجع منتظم ف��ي الفقر 

املدقع في 2017.
عوائ��د  م��ن   80% النف��ط  ويُش��كل 
صادرات فنزويال بداية من 1999، وتطور 

بعد ذلك إلى أن وصل إلى 95%.
وتُعد األزمة التي واجهت أسعار النفط 
ه��ي بداية األزمة احلقيقي��ة لفنزويال، 
م��ا عانت منه كاراكاس التي ش��كت 
تباطؤ نش��اط مصافي تكرير النفط؛ 
بس��بب عدم تعرضها للصيانة، حيث 
تعمل مصافي التكرير بطاقة إنتاجية 
409 أل��ف برمي��ل يومي��اً، مقابل 955 

ألف برميل يومياً قبل ذلك.  

الصني.. 
بصمة في االقتصاد العاملي 

أما بالنسبة للصن، التي دارت حولها 
اخملاوف خ��الل 2017، فقد احتلت بكن 
دائ��رة الض��وء ألس��باب كثي��رة. فهي 
احملرك الرئي��س للنمو العاملي، وفقاعة 
االئتمان احملتملة التي س��تنهي جميع 
فقاع��ات االئتم��ان، في ض��ل إجراءات 
خضوع��ا  األكث��ر  املرك��زي  للبن��ك 

للتحكم في العالم. 
كان اخل��وف من حدوث انهي��ار صيني 
مبثابة أمر مبالغ ب��ه، ولكن هذا اخلوف 
كان واحدا م��ن النقاط التي س��ببت 
بداي��ة صعب��ة اس��تمرت ف��ي 2017. 
وبالنظ��ر إل��ى تل��ك الفت��رة، كان��ت 

التطورات إيجابية. 
ال��ى ذل��ك، حظيت س��وق الس��ندات 
الصيني��ة احمللية باهتمام ضئيل خارج 
الصن برغم حقيقة أنها سوق قائمة 
على اليوان بقيمة 9.4 تريليون دوالر، إذ 
إنها تعد ثالث أكبر س��وق للس��ندات 
في العالم. وتعد هذه السوق ومسيرة 
تطوره��ا أم��را ال ميك��ن جتاهل��ه م��ن 

املشاركن خالل الفترة املقبلة.
وخالل الربع األخير من 2017، استمرت 
الص��ن ف��ي تطوره��ا اإليجاب��ي م��ع 
انعكاس��ات إيجابي��ة على األس��واق 
واألص��ول األخ��رى مث��ل الس��لع التي 
شهدت مؤخرا انتعاش��ا في األسعار 
في مقابل القاعدة العامة الشاملة. 

كما يعد التضخم الصيني وأثره على 
التضخم العاملي مبثابة مؤشر إيجابي 
ال ينبغ��ي جتاهل��ه، فم��ا يح��دث ف��ي 
الصن يحمل آثارا صحية وباعثة على 
االستقرار بالنسبة لالقتصاد العاملي.

أملانيا وفرنسا..
االصالحات مبوازاة االنتعاش

اختتمت فرنس��ا 2017 باستقطاعات 
املوازن��ة، فق��د أك��د وزي��ر االقتص��اد 
الفرنسي برونو لومير أن استقطاعات 
املوازنة التى جتريها احلكومة ستجعل 

فرنسا أقوى فى أوروبا.
وأوضح لومير، أن باله جتري استقطاعات 
فى املوازنة وإصالحات فى سوق العمل 
»هي على األرجح األهم منذ س��نوات 
طويلة«، مش��يرا إل��ى خطة احلكومة 
لوض��ع إط��ار ضريبي جدي��د وخفض 
الضرائب على الش��ركات وعلى الثروة 

وفرض ضريبة على بعض الدخول.
الى ذلك، أعتق��د محللون أن القرارات 
الت��ي يتخذها الرئيس اميانويل ماكرون 
ستحسن بش��كل كبير االقتصاد في 
فرنسا جلميع املواطنن وهذا سيجعل 
فرنس��ا أقوى وس��يصب فى مصلحة 

البلدان األوروبية.
كما أبدت برلن اس��تعدادها ملناقشة 
املقترحات الفرنسية إلصالح منطقة 
اليورو ولكنها طالبت، في الوقت ذاته، 
من باريس تنفيذ االصالحات املطلوبة 

منها على املستوى الوطني.
وما دمنا عرجنا عل��ى برلن، فان املانيا 
س��تغادر 2017 على انتعاش اقتصادي 
ال��ى جان��ب  وأن��ه  النط��اق،  متس��ع 
التصدير  الف��ردي وق��وة  االس��تهالك 
س��تزداد أيضا اس��تثمارات الشركات، 
كم��ا س��ترتفع مع��دالت التش��غيل 

ودخول العاملن. 
ورفعت التوقعات املس��تقبلية بشأن 
النم��و االقتص��ادي ف��ي أملاني��ا للعام 
املقبل بعد ارتفاعه في 2017، إذ بلغت 
نس��بة النمو ف��ي هذا الع��ام 2.2 في 

املائة.
وعزا خبراء رفع توقعاتهم إلى املس��ار 
اجليد لالقتصاد العاملي، الذي يستفيد 
من��ه االقتص��اد األملان��ي الق��وي ف��ي 
الص��ادرات، وكذل��ك إلى االس��تهالك 
الفردي القوي، وانتع��اش قطاع البناء 
وطلبي��ات املصانع.. م��ع ارتفاع معدل 
التضخ��م خالل هذا العام إلى 1.7 في 

املائة.

سوق السندات الناشئة
النقط��ة احلاس��مة ل��� 2017 تتمثل 
في أن س��وق السندات الناشئة كانت 
قد شهدت انتعاش��ا كبيرا، وتعد اآلن 
مس��رحا لصفقات تداول. ويعود ذلك 
إلى أن األس��واق الناشئة قد أصبحت 
اآلن مبثاب��ة اقتصادات أكثر اس��تقراراً 

ونضجاً. 
ورأى خب��راء ان »إذا ما ش��هدنا ارتفاعا 
مفاجئا في عائدات اخلزينة األميركية، 
سيراودنا إحساس سيئ حيال االعتماد 
عل��ى االجت��اه الواح��د الذي تس��لكه 
األسواق الناش��ئة مع هبوط مفاجئ 

في املعنويات«.
وبحس��ب تقارير دولية، فإنه مع دخول 
الربع الرابع من 2017، فان ثمة إيجابية 
حذرة حيال فئات السندات ذات اخملاطر 
العالي��ة، ولك��ن م��ع تزاي��د مخاط��ر 
العائدات  ارتفاع  بس��بب  االنتكاسات 
األساس��ية. وتتوقف مسألة استمرار 
للس��ندات األساسية  بالنسبة  األداء 
عل��ى املفاجآت االقتصادية الس��لبية 
وتصاعد حدة التوترات اجليوسياسية. 
لكن مخاطر التركي��ز على التضخم 
س��ترتفع، وبالتال��ي س��تقل أهمي��ة 
التع��رض في الس��ندات األساس��ية، 
ومواصلة التركيز على األصول وفئات 

السندات ذات اخملاطر العالية. 

متديد اتفاق »أوبك«
من أهم األحداث التي أس��همت بدفع 
عجلة اقتصادات الدول املنتجة للنفط 

إل��ى األمام ه��و النجاح ف��ي التمهيد 
لتمدي��د اتف��اق خفض إنت��اج النفط 
اخل��ام »املؤكد« حتى نهاي��ة 2018، ملا 
له من آثار إيجابية على توازن الس��وق 
العاملية ودعم األسعار التي تصب في 

مصالح هذه الدول.
فبعد مرور سنة على اتفاق »تاريخي« 
على تقليص حجم اإلنتاج من أجل جلم 
تخمة املعروض العاملي التي أضعفت 
أس��عار النف��ط لس��نتن متتاليتن، 
وذل��ك بن أعضاء منظمة »أوبك« و11 
منتجاً مس��تقالً بقيادة روس��يا الذين 
يش��كلون أكبر منتجي النفط عاملياً، 
بدأت أسواق الطاقة تبدي إشارات عن 
التعافي، بعد أن استطاع سعر برميل 
النفط كس��ر قيوده أخيراً والقفز فوق 

مستوياته العليا في أكثر من عامن.
وقفز خ��ام »برنت« القي��اس إلى أكثر 
م��ن 65 دوالراً للبرميل في الربع األخير 
م��ن 2017، بعدم��ا كان ف��ي حدود 45 
دوالراً، في حن س��جل خام »تكساس 
الوس��يط« مكاس��ب بأكثر م��ن إلى 

قرابة 58 دوالراً للبرميل.
ويقول خبراء إن استمرار التخفيضات 
ضروري لبلوغ هدف الدول املنتجة في 
إع��ادة اخملزونات إلى دائرة مس��توياتها 
السابقة قبل 5 سنوات، املشوار الذي 
اس��تهله التوصل إل��ى اتفاق خفض 
اإلنت��اج. فبفضل التخفيض��ات التي 
التزمت به��ا األط��راف، تقلص حجم 
اخملزونات النفطية من نحو 340 مليون 
برميل في بداية العام إلى 140 مليون 
برمي��ل فقط ف��وق متوس��ط اخلمس 

سنوات.

جنون »بيتكوين«
ف��ي 2017 ب��رزت بيتكوين بق��وة، ورمبا 
مت رف��ض العمل��ة اإللكتروني��ة ه��ذه 
باعتباره��ا عمل��ة غريب��ة م��ن إنتاج 
القط��اع التكنولوج��ي وس��رعان م��ا 
يتالشى تأثيرها. لكنها شهدت تطورا 
س��ريعا إذ أصبحت عملة متداولة في 
القط��اع املالي وجعل��ت بعض الناس 

أغنياء.
وبيتكوين عملة رقمية تتسم بالتقلب 
استقطبت اهتمام املستثمرين بغرض 
املضاربة في أنح��اء العالم في الوقت 
الذي ارتفعت فيه قيمتها لنحو أربعة 
أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها 

عند 4400 دوالر.
وإذا كان يُنظر في املاضي إلى بيتكوين 
على أنه��ا وس��يلة لغس��يل األموال 
واالجت��ار في اخمل��درات، فإنه��ا أصبحت 
في اآلونة األخيرة، في حفالت العشاء 
املتوس��طة،  الطبقات  التي تقيمه��ا 
حديث��ا رائج��ا يص��ل إلى ح��د تقييم 

أسعار املنازل بها.
ب��دأ أول تداول منتج��ات مالية تعتمد 
على عملة بيتكوي��ن اإللكترونية في 
إح��دى البورص��ات الرئيس��ة مبدين��ة 
ش��يكاغو األميركية، ف��ي حن اعتبر 

خطوة باجتاه تقنن العملة الرقمية.
وبدأت بورصة ش��يكاغو بورد اوبش��نز 
اكستشينج »سي بي إو إي« عمليات 
الت��داول بعمل��ة بيتكوين ف��ي عقود 

آجلة.
وكانت قيمة العملة عند بدء التداول 
15 أل��ف دوالر، لك��ن العق��ود اآلجل��ة 
بالعمل��ة اإللكتروني��ة تقلب��ت خالل 
العش��رين دقيقة األولى م��ن التداول، 
وصعد س��عرها إلى 16600 دوالر، قبل 

أن يتراجع الحقا.
وجاء إدراج عقود آجلة بعملة بيتكوين 
في البورصة بع��د موافقة جلنة تداول 
السلع والعقود اآلجلة األميركية على 

ذلك.

وف��ي مصر، قال مؤسس��ا أول بورصة 
لعمل��ة بيتكوين إن البورصة س��تبدأ 
العم��ل لترب��ط أكبر دول��ة عربية من 
حيث عدد الس��كان بالعملة املشفرة 
التي ارتفعت قيمتها بقوة في األشهر 

األخيرة.
وال تزال الكثير من احلكومات في أنحاء 
العالم تدرس كيفية تنظيم وتصنيف 

بيتكوين.

أسواق العالم..
مؤشرات ايجابية..
وارتفاعات قياسية

ما تبن هو أن عام 2017 كان أفضل مما 
توقع املستثمرون، وخير دليل على ذلك 
االرتفاعات القياس��ية التي سجلتها 
»وول ستريت«، كما الصعود النسبي 
اجليد الذي شهدته األسواق األوروبية، 
مثل ارتفاع مؤش��ر »داك��س« األملاني 
 »40 و»كاك  املائ��ة،  ف��ي   14 بنس��بة 
الفرنس��ي الذي بلغت مكاسبه نحو 
10 في املائة، فضال عن مكاسب أخرى 
متباينة في عدد من األسواق الدولية.

بفض��ل مكاس��ب 2017، فان معظم 
املصرفين الغربين يتوقعون أن يكون 
ويقدم��ون  أيض��اً،  2018 جي��داً  ع��ام 
ع��دة أدل��ة أبرزه��ا أن من��و االقتص��اد 
العامل��ي سيس��جل نس��بة تبلغ نحو 
3.6 في املائة، مع متاس��ك لألنش��طة 
والقطاع��ات األساس��ية في مختلف 
األقالي��م الدولي��ة، ويتوقع��ون ألرباح 
الش��ركات أن تزيد بنح��و 10 في املائة 
ف��ي املتوس��ط الع��ام، خصوص��ا في 
الواليات املتحدة األميركية ودول االحتاد 

األوروبي. 
كما يس��تند املتفائلون إلى أن البنوك 
املركزي��ة كان��ت، ف��ي 2017، حريصة 
على سياس��ات نقدية غي��ر محبطة 
ب��أن  علم��ا  زال��ت،  وم��ا  لالس��تثمار 
املستثمرين يضعون ثقتهم خصوصا 
األميرك��ي  الفيدرال��ي  باالحتياط��ي 
والبن��ك املركزي األوروبي جلهة حس��ن 
إدارة االنعطاف��ة املتوقع��ة، ال س��يما 
على صعيد رف��ع الفائ��دة األميركية 
بش��كل تدريج��ي وم��دروس، واخلروج 
املبرمج من التيس��ير الكم��ي أوروبياً. 
وهناك ش��به يق��ن ل��دى كثيرين بأن 
الس��يولة س��تبقى وفيرة نسبيا، ألن 
رف��ع الفائ��دة س��يكون تدريجيا وفقا 

ملناخات األسواق ومعدالت التضخم.
املتفائل��ون  يرس��مه  ال��ذي  املش��هد 
تعك��ره بعض الش��يء مخاطر ال تقل 
أهمي��ة عن النق��اط اإليجابي��ة آنفة 
الذك��ر، خصوص��ا جله��ة التصحي��ح 
الذي ق��د يحص��ل في بعض أس��واق 
املال الرئيس��ة، مع توقع��ات بأال يكون 
التصحيح كارثيا، لكنه يبقى احتماال 
يس��تحق احل��ذر، خصوص��ا أن تطبيع 
السياس��ات النقدية مع نهاية 2017 
وبع��د فت��رة طويل��ة م��ن التس��هيل 
ق��د يؤث��ر في الس��يولة ال س��يما في 

االقتصادات املتقدمة.
إل��ى ذلك يحذر محللون من اس��تمرار 
قوة العملة األوروبية املوحدة )اليورو(، 
ألن ارتفاع سعر صرفها يؤثر في بعض 
ص��ادرات دول أوروبي��ة س��لعها غي��ر 
تنافسية، وبالتالي تتأثر أرباح شركات 
تلك الدول بفعل قوة اليورو في مقابل 

العمالت الرئيسة األخرى.
م��ن جه��ة أخ��رى، ال يغيب ع��ن ذهن 
االقتصادين - كما املستثمرين - احلذر 
م��ن ما قد حتمل��ه احلمائي��ة التجارية 
األميركية من تداعيات باتت على كل 
شفة ولسان، وما لتلك احلمائية، إذا ما 
تفاقمت، من أثر س��لبي في التدفقات 

التجارية حول العالم.

األقوياء يدفعون المال واألسواق إلى االنتعاش

أبرز أحداث العالم االقتصادية في 2017

»بيتكوين« عملة رقمية تتسم بالتقلب 
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اجلرمية بحد ذاتها أمر مرفوض من 
والقانونية  االجتماعي��ة  الناحية 
العقوب��ات  املش��رع  وض��ع  وق��د 
املناس��بة لها وذل��ك للحد منها 
وردع من تسول له نفسه ارتكاب 
تلك اجلرائم وعندما تكون اجلرمية 
س��لوكا فرديا تك��ون اقل خطورة 
س��لوكا  تك��ون  عندم��ا  منه��ا 
جماعي��ا القص��د منه��ا التجارة 
غير املش��روعة بتل��ك اجلرائم الن 
االم��ر سيش��كل تهدي��دا  ه��ذا 
والدولي  احمللي  للمجتمع  مباشرا 
بأس��ره حيث ان خطر تلك اجلرمية 

س��يأخذ طابع التنظيم والتكرار 
م��ن  العال��ي  املس��توى  فه��ذا 
التنظيم ميكن هذه املنظمات من 
والنجاح في أساليبها  االستمرار 
ميتاز س��لوكها  اإلجرامي��ة حيث 
اإلجرام��ي بالتخطي��ط الدقي��ق 
املس��بق واالحتراف عب��ر ارتكابها 

لسلسلة طويلة من اجلرائم.
اإلجرام��ي  النش��اط  ويتخ��ذ   
للجرمي��ة املنظمة ش��كال هرميا 
يق��وم عل��ى أس��اس املس��تويات 
يتول��ى  املتدرج��ة  الوظيفي��ة 
والهيمنة على  الس��لطة  القائد 

اتخاذ القرارات ويك��ون على افراد 
اجملموعة اطاعته وميتاز النش��اط 
باالس��تمرار  للمنظمة  اإلجرامي 
حيث تأخذ املنظمة االجرامية من 
ذلك النش��اط االجرام��ي مصدراً 
للحص��ول على االم��وال الطائلة 
عن طري��ق العصاب��ات االجرامية 
العنف  التي تس��تعمل  املنظمة 
لذلك  اهدافها  لتحقيق  واالرهاب 
بات��ت تل��ك اجلرائم مح��ل رفض 
واس��تياء اجملتم��ع الدول��ي وم��ن 
تل��ك اجلرائ��م على س��بيل املثال 
واملتاجرة  بالرقي��ق  االجت��ار  جرائم 

باألشخاص لغرض الدعارة واالجتار 
باخملدرات وجرائ��م اإلرهاب وجرائم 

غسل األموال.
 وللجرمي��ة املنظمة آث��ار خطيرة 
م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة حيث 
تقوم تلك العصابات في كثير من 
االحيان بالس��يطرة عل��ى قطاع 
معني م��ن القطاعات االقتصادية 
ف��ي الدول��ة لتحقيق مكاس��ب 
مالي��ة غير مش��روعة او لغس��ل 
اموالها غير املش��روعة من خالل 
ذل��ك القطاع االقتص��ادي مما يؤثر 
عل��ى اقتص��اد الدول��ة والتأثي��ر 

عل��ى الدخ��ل القومي له��ا كما 
لها تأثير من الناحية السياس��ية 
العملي��ة  عل��ى  التأثي��ر  عب��ر 
أما من  وتش��ويهها  الدميقراطية 
الناحي��ة االجتماعية تؤدي اجلرمية 
الى افس��اد اجملتمع وضياع القيم 
األخالقية فيه إضافة الى اضعاف 
االجه��زة االمني��ة ف��ي مواجهة 
تلك اجلرمية ومتتاز اجلرمية املنظمة 
بجملة م��ن اخلصائ��ص منها ان 
يكون ع��دد أفرادها اكثر من ثالثة 
أشخاص وتستعمل العنف فيها 
والهدف منها احلصول على الربح 

املادي كما تتسم بأنها جرمية عابرة 
للح��دود الوطنية أي خارج الدولة 
لتتم ممارستها في أي اقليم او بلد 
آخر ومن االسباب الرئيسة لظهور 
ه��ذه اجلرمي��ة ضع��ف األنظم��ة 
القانوني��ة املطبقة ف��ي البلد ما 
يجع��ل األش��خاص يلج��أون الى 
أخذ حقوقه��م بالعنف وبالطرق 
غي��ر القانونية وانهي��ار منظومة 
القي��م االخالقي��ة ف��ي اجملتم��ع 
واتس��اع الهوة ب��ني الطبقات في 
املستشري في  والفس��اد  اجملتمع 
اجملتمع وكذلك احلروب والتحوالت 

العاملية.
وق��د عانت دول العال��م كافة من 
تل��ك اجلرائم ما حدا بها الى عقد 
واملؤمترات  الكثير من االجتماعات 
التي متخض عنه��ا في عام 2004 
اتفاقي��ة االمم املتح��دة ملكافح��ة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية وقد 
انض��م الع��راق ال��ى اتفاقية االمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
والبرتوكول��ني  الوطني��ة  عب��ر 
امللحقني بها مبوجب القانون رقم 
20 لسنة 2007 وقد انضم العراق 

الى االتفاقية بتاريخ 2007/5/2.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

اناتول كاليتسكي

عماد عبد اهلل

قاٍض عراقي

الكاتب السابق في 
صحيفة تايمز أوف 

لندن

منذ االس��تفتاء عل��ى اخلروج من 
املاضي،  الع��ام  األوروب��ي  االحت��اد 
كان��ت اململك��ة املتحدة أش��به 
مبنتحر يقفز م��ن بناية ارتفاعها 
100 طابق، وعن��د مروره بالطابق 
اخلمس��ني ف��ي أثن��اء س��قوطه 
يص��رخ: »حت��ى اآلن، كل ش��يء 
على خير ما يرام«. والواقع أن هذه 
املقارن��ة غير عادل��ة للمنتحرين. 
االقتصادي��ة  فالرس��الة 
والسياسية احلقيقية اليوم هي: 
»حت��ى اآلن، كل ش��يء في غاية 

السوء«. 
ج��اءت »صفقة« ب��دء املفاوضات 
حول هيئة العالق��ات بعد خروج 
بريطاني��ا، والتي أُعلِ��ن عنها في 
قمة االحت��اد األوروبي في اخلامس 
عش��ر من ديس��مبر/كانون األول، 
ف��ي أعقاب إذعان رئيس��ة الوزراء 
تيريزا م��اي جلميع مطالب القادة 
األوروبيني: املساهمة في امليزانية 
مببل��غ 50 ملي��ار ي��ورو )59 مليار 
دوالر أميرك��ي(، ووالي��ة احملكم��ة 
األوروبي��ة عل��ى كل م��ا يتص��ل 
بحقوق مواطني االحت��اد األوروبي 
ف��ي بريطانيا، واحل��دود املفتوحة 

دائما مع أيرلندا.
وكان التن��ازل األخي��ر مغيرا لكل 
القواع��د. فق��د فرض��ت احل��دود 
املفتوحة في أيرلن��دا على تيريزا 
ماي التخلي عن وعد »اس��تعادة 
الس��يطرة« م��ن االحت��اد األوروبي 

د بيان  وإطاره التنظيمي، كما أَكَّ
القم��ة: »في غي��اب حلول متفق 
املتحدة  اململك��ة  تلت��زم  عليها، 
واالحتاد  الداخلية  السوق  بقواعد 
اجلمركي، ال��ذي يدعم اآلن أو في 
املس��تقبل التعاون بني الش��مال 

واجلنوب«.
وتتلخ��ص نتيج��ة ه��ذا التنازل 
احلاسم بشأن أيرلندا في إمكانية 
الس��يناريوهات  كل  اس��تبعاد 
التي تُقَترَح عادة لرس��م العالقة 
ب��ني بريطاني��ا واالحت��اد األوروب��ي 
اآلن. فف��ي غي��اب أغلبية برملانية 
إلبط��ال االتف��اق، ل��م يع��د من 
املمكن تطبيق س��يناريو »اخلروج 
العنيف«، حيث تتح��رر بريطانيا 
من القواعد التنظيمية املعمول 
به��ا ف��ي االحت��اد األوروب��ي وتدير 
قواع��د  أس��اس  عل��ى  جتارته��ا 
منظمة التج��ارة العاملية فقط. 
كما ب��ات من املس��تحيل بالقدر 
السلس«  »اخلروج  تطبيق  نفسه 
الذي يحاول احلفاظ على الفوائد 
التجارية املس��تمدة من عضوية 
االحتاد األوروبي م��ن دون التزامات 
سياسية، ألن قادة االحتاد األوروبي 
يرفضون »انتقاء الشروط احملببة« 
عل��ى ه��ذا النح��و �� وه��م اآلن 

ميلكون زمام األمور.
إذا اس��تبعدنا اخل��روج العني��ف 
واخلروج السلس، فماذا قد يتبقى 
لدين��ا من خي��ارات؟ يتمثل اخليار 

الواضح الذي ظه��ر بعد مقامرة 
الت��ي  الفاش��لة  االنتخاب��ات 
خاضته��ا تيريزا ماي في ش��كل 
م��ن أش��كال عضوية الش��راكة 
في االحتاد األوروبي، والتي تش��به 
النه��ج املتب��ع ف��ي التعامل مع 
اخلي��ار  ه��ذا  مبوج��ب  النروي��ج. 
حتتف��ظ بريطاني��ا بالعدي��د من 
احلالية، في  التجاري��ة  امتيازاتها 
مقاب��ل االمتثال لقواع��د االحتاد 
التنظيمية،  وضوابط��ه  األوروبي 
مبا في ذلك االنتقال احلر للعمالة، 
االحتاد  واملس��اهمة في ميزاني��ة 
األوروبي، وقبول الوالية القضائية 
لقانون االحت��اد األوروبي. وفي حني 
رفض��ت تيريزا م��اي بحماقة كل 
الش��روط الثالثة في وقت سابق 
م��ن ه��ذا الع��ام، فس��وف تكون 
النتيج��ة املرجح��ة للمفاوضات 
بش��أن اخل��روج البريطاني طمس 

كل »خطوطها احلمر« متاما.
في ح��ني ق��د ترحب الش��ركات 
واملستثمرون وخبراء االقتصاد بهذا 
»اخلروج البريطاني الوهمي« على 
الطريقة النرويجية، فإنه ال يخلو 
من تكاليف سياس��ية ضخمة. 
فبموجب��ه تضط��ر بريطانيا إلى 
االلت��زام بقوانني االحت��اد األوروبي 
وضوابط��ه التنظيمية وأحكامه 
القانوني��ة، والتي ل��ن يصبح لها 
أي رأي ف��ي حتديده��ا أو إقراره��ا. 
وبدال من كونها صانعة للقواعد، 

تُصِبح اململكة املتحدة »متلقية 
للقواعد« �� أو باللغة االنفعالية 
التي تبناها مؤخرا املتشددون من 
أنصار اخلروج البريطاني العنيف، 
س��وف تُخَتزَل بريطاني��ا من قوة 
إمبراطورية إل��ى »دولة تابعة« أو 

»مستعمرة« لالحتاد األوروبي.
وهذا الوضع الذي يجعل اململكة 
للقواع��د«  »متلقي��ة  املتح��دة 
هو م��ا طلبته اململك��ة املتحدة 
بالفع��ل لفت��رة انتقالي��ة متت��د 
لعامني ابتداءها من إبريل/نيسان 
2019. وتزع��م تيري��زا ماي أن هذا 
س��يكون ترتيبا »محدودا زمنيا«، 
بينما تتفاوض على اتفاقية جتارة 
ح��رة مع االحت��اد األوروب��ي. بيد أن 
االحتاد األوروبي أوضح مرارا وتكرارا 
أن عام��ني فت��رة قصي��رة للغاية 
للتفاوض حتى على اتفاقية جتارة 
حرة بس��يطة، ناهيك عن االتفاق 
»املتوهم حس��ب الطل��ب« الذي 

تسعى تيريزا ماي إلى إبرامه.
ف��ي حقيقة األم��ر، ت��كاد تكون 
فرص��ة بريطانيا للتف��اوض على 
»الش��راكة العميق��ة واخلاصة« 
الت��ي وع��دت به��ا تيري��زا م��اي 
منعدم��ة. فم��ن غي��ر املعق��ول 
الق��ادة  يع��رض  أن  ببس��اطة 
األوروبيون على صناعات اخلدمات 
البريطاني��ة القدرة على الوصول 
إلى س��وق االحتاد األوروبي املوحدة 
من دون أن يفرضوا عليها الشروط 

القانونية وش��روط امليزانية التي 
تقبلها النرويج وسويسرا.

م��اذا ق��د يح��دث إذن ف��ي نهاية 
الفترة االنتقالية في إبريل/نيسان 
2021؟ اإلجابة الوحيدة املعقولة 
ه��ي فترة انتقالية أخرى، ولو جملرد 
جتن��ب انقط��اع مدم��ر اقتصاديا 
للقواع��د املنظمة للتجارة قبيل 
االنتخاب��ات العامة ف��ي اململكة 
املتح��دة ف��ي ع��ام 2022. وعلى 
افتراض امت��داد الفترة االنتقالية 
من 2021 إلى 2023 على س��بيل 
أن  احملتم��ل  م��ن  ألي��س  املث��ال، 
نش��هد متدي��دات أخ��رى، وهو ما 
قد يتحول إلى ترتيب شبه دائم؟ 
فق��د كان��ت العالقة ب��ني االحتاد 
األوروب��ي والنرويج عب��ر املنطقة 
االقتصادي��ة األوروبي��ة، مصممة 
كمرحلة انتقالية وجيزة، ولكنها 

دامت 24 عاما اآلن.
»هوتي��ل  س��يناريو  أن  الواق��ع 
كاليفورنيا« ه��ذا، حيث »ميكنك 
تس��وية حس��ابك ل��دى الفندق 
ف��ي أي وق��ت تش��اء، اس��تعدادا 
للمغادرة، ولكن��ك ال تتمكن من 
الرحيل أبدا«، من شأنه أن يُغِضب 
كال م��ن أنص��ار اخل��روج وأنص��ار 
البق��اء. ولكن م��ا ه��ي اخليارات 

األخرى املتاحة؟
إذا كان اخلروج العنيف غير مقبول 
الش��ركات  اقتصاديا من منظور 
والبرملان، فإن اخلروج السلس غير 

مقبول سياس��يا من جانب قادة 
االحتاد األوروب��ي، واخلروج الوهمي 
غير مقبول بني اجلميع تقريبا، وال 
يت��رك لنا هذا س��وى بديل واحد: 

عدم اخلروج.
ولك��ن يظ��ل م��ن غي��ر املمك��ن 
ع��ن  التخل��ي  اإلط��الق  عل��ى 
إش��عار  بإلغاء  البريطاني  اخلروج 
االنس��حاب البريطان��ي مبوج��ب 
املادة خمسني من معاهدة االحتاد 
األوروب��ي. إذ يتعني عل��ى البرملان 
اتخ��اذ ه��ذا الق��رار قب��ل املوعد 
للمعاه��دة في  احمل��دد  النهائ��ي 
التاس��ع والعش��رين م��ن مارس/

آذار 2019، ورمب��ا يحتاج التصديق 
عليه إلى عقد استفتاء آخر.

الض��روري  الش��رط  يتلخ��ص 
لتسلس��ل األح��داث عل��ى هذا 
النحو في انهي��ار حكومة تيريزا 
ماي، رمبا بسبب مترد أنصار اخلروج 
ض��د ش��روط »الدول��ة التابعة« 
األوروبي  الت��ي يفرضه��ا االحت��اد 
خ��الل الفت��رة االنتقالي��ة. وف��ي 
مثل ه��ذه الظروف، ي��كاد يكون 
م��ن املؤكد أن تنت��ج أي انتخابات 
عامة ائتالفا بقيادة حزب العمال 
على أساس وعد بإعادة النظر في 
اخلروج البريطاني. وكان هذا على 
جه التحديد الس��يناريو املقترح 
في الش��هر املاضي من ِقَبل أحد 
القالئ��ل املتبقني املوال��ني لتيريزا 
ماي، وه��و وزير الصح��ة جيرميي 

هنت، ال��ذي أصبح أول مس��ؤول 
كبير من ح��زب احملافظني يعترف 
علنا بأن اخل��روج البريطاني قد ال 
يحدث أبدا إذا مترد املتعصبون من 
املش��ككني في أوروبا على تيريزا 

ماي.
في الوقت الراه��ن، كان التهديد 
حكوم��ة  ق��دوم  ف��ي  املتمث��ل 
عمالية كافيا لترويع املتش��ددين 
م��ن أنصار اخل��روج. ولك��ن حالة 
السكون القسري التي يعيشها 
املتش��ككون في أوروبا جتعل من 
املؤكد أن تيريزا ماي س��تتفاوض 
التابع��ة«  عل��ى فت��رة »الدول��ة 
إل��ى  تتط��ور  الت��ي  االنتقالي��ة 
الكابوس الذي يرعب املتشككني 
ف��ي أوروبا واملتمثل في س��يناريو 
»هوتيل كاليفورنيا« الذي ال ميكن 
الفرار منه، اس��تنادا إلى االمنوذج 

النرويجي.
املتعصب��ون  يس��توعب  أن  إل��ى 
للخروج البريطاني هذه املعضلة 
املنطق��ة، فرمبا يقررون إس��قاط 
تيريزا ماي واجملازفة بعقد انتخابات 
عامة بدال م��ن التعاون في تنزيل 
مرتب��ة بريطاني��ا إل��ى مس��توى 
»الدول��ة التابعة«. حت��ى اآلن، ما 
يزال القافز املنتحر مس��تمرا في 
الس��قوط، ول��ن يتس��نى لنا أن 
نع��رف م��ا إذا كان معلقا بحبل 
قف��ز مطاطي قب��ل أن مير بنافذة 

الطابق األول.

خروج وهمي أو ال خروج
PROJECT
SYNDICATE

سانتا كروس في فلسطين
طارق حرب

تناقلت وس��ائل االعالم  ما قرره مجلس احملافظة بشأن 
تشريع اصدره يسمى قانون قدسية كربالء وهذا االجراء 
ابتع��د ع��ن  حقيقة قدس��ية احملافظه اذ ان قدس��ية 
كربالء ال حتتاج الى تشريع محلي العالن هذه القدسية 
او الثباتها او للمحافظة على قدسيتها فهي مقدسة 
مبا حص��ل فيه��ا وبتاريخه��ا واثرها باجتماع اس��باب 
عديدة منحتها هذه القدس��ية وال حتتاج الى دستور او 
قانون من البرملان او تشريع من مجلس احملافظة لقانون 
يقرر قدس��يتها ويشير الى عقوبات  وتصرفات تخالف 
القدس��ية مما يعن��ي لالخرين ان ه��ذه الرذائل واالفعال 
التي جرمها التشريع اصبحت ظاهرة كبيرة في كربالء 
املقدس��ة ومتفاحش��ة بحي��ث يتطلب االم��ر اصدار 
تش��ريع بهذا امل��آل كما ان اصدار هذا التش��ريع يوحي 
للبع��ض ان كربالء لم تكن مقدس��ة حتى اوجب االمر 
اصدار تش��ريع العالن القدسية لكربالء املقدسة وماذا 
س��يكون القول عند تعديل هذا التشريع وهل يقال مت 
تعديل قدس��ية كربالء عند تعديل هذا التشريع ال بل 
ماذا يقال عند الغاء تش��ريع قدسية كربالء وهل يقال 
مت الغاء القدسية وغير ذلك من التفسيرات والتأويالت 
على مجرد االس��م قدس��ية كربالء اذ ال حتتاج قدسية 
كرب��الء الى ق��ول من مجلس محافظته��ا كما حصل 
باصدار قانون قدس��ية كربالء من مجلس للمحافظة 
وهل ميكن ان تكون قدسية موضوعا تشريعيا وقانونيا 
ال بل ودس��توريا ذلك ان قدس��ية كرب��الء متحققة في 
القلوب قبل تشريع مجلس احملافظة وستبقى بالقلب 
حتى ل��و صدر دس��تور او قان��ون ميس هذه القدس��ية 
والنعل��م هل ان املراجع العلي��ا كان لها رأي في ذلك او 
عل ان ذلك بناء على اقتراح من املراجع املقدسة والذي 
يب��دو لي ان ذلك ق��د حصل وان كان االفض��ل ان يأخذ 
هذا التش��ريع اس��ما اخرا غير ارتباطه بالقدسية كأن 
يسمى التشريع الكربالئي او تشريع اخلاص بالتصرفات 
في كربالء املقدسه او اي اسم اخر من غير اسم قانون 
قدسية كربالء اذ من العيب ربط قدسية كربالء بقانون 
او تشريع كما فعل مجلس محافظة كربالء بتسميته 
باس��م قانون قدس��ية كربالء اذ على العموم ال بد لنا 
ان نبعد قدس��ية كربالء عن التش��ريع والقانون كونها 
مقدس��ة بطبيعته��ا وجوهرها وبارادته س��بحانه وال 
يقف ذلك على تش��ريع من مجلس احملافظة او مجلس 
الن��واب او اية جهة اخ��رى حكومية او غي��ر حكومية 
احتادية او محلية عاصم��ة او محافظة وصدق من قال 
اختالف االس��ماء يق��ود الى اختالف املس��ميات وتباين 
العب��ارات ي��ؤدي الى تباي��ن االعتبارات وتغاي��ر االلفاظ 
يترت��ب عليه تباي��ن املصطلحات القانوني��ة اذ هنالك 
فرق بني عبارة قانون قدس��ية كرب��الء وبني عبارة قانون 
كربالء املقدس��ة فالعبارة االولى تعلق القدسية على 
القانون والثانية تؤكد قدس��ية كربالء او اية تس��مية 
اخرى شرط ان التوحي التسمية بان القدسية معلقة 
على القانون كما ورد في تس��مية قانون بدسية قانون 
قدس��ية كرب��الء وكان من ال��الزم جتنيب ه��ذه املدينة 
املقدس��ة الدعاية االنتخابية واالغراض السياس��ية اذ 
الميكن ان تكون القدس��ية بضاعة في سوق االنتخاب 

وسوق السياسة .

كربالء ال تحتاج الى 
قانون إلثبات قدسيتها
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دراسة

شعر

قراءة

واجلسد املؤنث هو قيمة ذهنية معلقة 
في فض��اء اللغة كفاح املرأة في املوجة 
النس��وية الثاني��ة الت��ي احتضنتها ما 
بعد احلداثة اجتهت نح��و تخليص املرأة 
م��ن اللغة التي يهيم��ن عليها الرجل ، 
عن طريق طرح ازمة املصطلح النسوي 
و دور اللغة ف��ي تأطيره اوال في املعاجم 
،ألن��ه ال ميكن الوص��ول الي��ه إال بإيجاد 

لغ��ة غير جنس��وية ال تنحاز ضد جنس 
لصالح جنس آخ��ر، و مادامت  القضية 
قضية نس��اء فالنس��اء خير من يدافع 
ان  ، وألن امل��رأة ادرك��ت مبك��راً  عنه��ا 
اقرب الطرق ملناوأة الرجل  هو اجلس��د ، 
إبتكرت لغت��ه  الرمزية ، و مبا إن اإلبتكار 
بحاجة للتنظير انبرت النس��وية بإدارة 
الدفة لتكوي��ن وجهة نظر خاصة بنقد 
ثقافة الرجل الذكورية ، و التزمت جوليا 
كرستيفا   بأحداث عام 1968 في حركة 
الط��اب التي متردت على س��لطة االب 
السياس��ي و امت��ازت جهودها النقدية 
بانطاقتها ف��ي الس��تينيات نحو بناء 
معل��م دالل��ي س��يميولوجي متكامل 
الذي خدم النس��وية ف��ي مترداتها على 
الرج��ل عل��ى مرتكزاته و منه��ا اللغة ، 
وصارت الدراسات النسوية تهتم ياللغة 
و اللس��انيات محاول��ة اجتراح لغة غير 
جنس��وية ، حتارب بها الثقافة الذكورية 

التي عمادها اللغة 
1 -من هنا  يأتي جهد الباحثة زليخة ابو 
ريش��ة في كتابها ) اللغة الغائبة( كي 
يكش��ف املبررات الثقافية التي تنطلق 
منه��ا اللغة العربية  ف��ي تغييب املرأة  
في كون هذا الكتاب ان يكون دليا يقدم 
حتليا  ما للغة اجلنس��وية في مس��عى 
نح��و أمن��وذج علم��ي لتخلي��ص اللغة 
العربية من  صفتها الذكورية الطاغية 
لتعط��ي الدليل على ان اللغة هي التي 
عملت عل��ى تغيي��ب املرأة ف��ي الواقع 
عندم��ا غيبت االنثى في ظال الذكر ، و 
ان اخلط��اب العربي املعاصر الذي يحفل 

بصيغ��ة الذكورة و يتوج��ه نحو الذكور 
علنا ) و اإلناث ضمنا – في احسن االحوال 
(س��يلغي اذن م��ن اهتمامات��ه االنث��ى 
كوجود له��ذا هي تقترح في دراس��تها 
لفكر اب��ن االنباري حي��ث يتبلور موقف 
اب��ن االنباري من اولوي��ة املذكر و انه هو 
االصل في التعبير املباش��ر انسياقاً وراء 
جمل��ة جوليا كرس��تيفا اللغة مفتاح 

التغيير الى ايجاد لغة غير جنسوية !
2 -الكتابة النس��ائية تعاني من هيمنة 
اللغة اجلنسوية  التي ال تفرق بني النمط 
الذك��وري و االنثوي ، و من نافل القول ان 
جوهر االيديولوجيا اجلنسوية و عمودها 
االساس هو الفكر الذكوري الذي يحكم 
إنتاج الثقافة ذكوريا لهذا يصعب  على 
الكتابة النس��ائية ان تستقل بذاتها و 
هي تتح��رك في فضاء لغة ذكورية متنع 
عنه��ا االنعت��اق و التح��رر، فحرية املرأة 
ف��ي الواقع ال ب��د ان تكون ف��ي حريتها 
اجلندري��ة التي تتمخض ف��ي ايجاد لغة 
و ثقاف��ة غير جنس��وية ، له��ذا نرى ان 
امل��رأة العربي��ة الكاتب��ة مات��زال تفكر 
ذكوري��اً إذ يتجلى م��أزق اللغة احلقيقي 
في عاقتها اجلدلية بالتفكير و محتواه 
الفكري والشعوري وان املعاناة اخلطيرة 
في الكتابة النس��ائية العربية هوغياب 
الش��كل و احملتوى غير اجلنسوي للمرأة 
الكاتبة و هو اش��كال يخنق التطلعات 
النسوية العربية و يحد من استقالية 
الكتابة النس��وية بوصفها مس��اهمة 
جادة ف��ي حترر امل��رأة العربية م��ن أطار 

الثقافة الذكورية. 

 
عبد الغفار العطوي 

 
ميكنن��ا ان نقول ان املعاناة  التي تكابدها 
املرأة ف��ي الظهور س��ببها اللغ��ة التي  
اس��تطاع الرج��ل احتكاره��ا لنفس��ه، 
تعب��ر ع��ن وج��وده الذكوري ف��ي الوقت 
الذي تس��عى في��ه املرأة الى تأس��يس ) 
ميثاق انثوي (يحم��ي وجودها املؤنث من 
تس��لط الثقافة الذكورية، ف��إن ميثاقاً 
جس��دياً )آخ��ر( يعيد رفع رأس��ه  ليضع 
اجلس��د االنثوي بني قوس��ني أو إيقاعني، 
فالصراع بينهما ف��ي الوجود في االصل 
قائ��م عل��ى اجلس��د و اللغة ، ف��ي جناح 
الرجل باالس��تحواذ على اللغة من جهة  
مقابل��ة تطويع املرأة للجس��د  لضمان 
بقائه��ا عل��ى قي��د التواص��ل، فكان��ت 
مناظراتهما في قدرة اللغة ان تس��تبدل 
صف��ة املؤنث بصفة مناوئ��ة لكنها ذات 
مرجعي��ة ذكوري��ة، و جرأة اجلس��د على 
استيعاب امللمح االنثوي من دون املساس 
بفكرة االنوثة،  اللغة حتاول طمس هوية 
اجلس��د بحذفه من دائرة االثر املعجمي و 
التداولي  ف��ي الفضاء الثقافي، في حني 
يدف��ع اجلس��د عل��ى وفق قانون اجلس��د  
بوجوده عبر نظام رمزي معقد مش��وش  
لإليق��اع مبكائ��د الرج��ل، فنقل س��احة 
الصراع الى اجلسد هو املغزى الذي يهدف 
الي��ه الرج��ل اوال بحي��ث تصب��ح اللغة 
مهيمن��ة وتفع��ل افاعيلها ب��ه، فهناك 
فضاء رحب وفس��يح يقوم بني اجلسدين 
املذك��ر واملؤنث، اجلس��د املذكر هو اللغة 

المرأة الغائبة في الكتابة
النسائية.. نحو لغة غير جنسوية

غالف الكتاب

الكتابة النسائية تعاني من هيمنة 
اللغة الجنسوية  التي ال تفرق بين 
النمط الذكوري و األنثوي ، و من 

نافل القول إن جوهر اآليديولوجيا 
الجنسوية و عمودها األساس هو 

الفكر الذكوري الذي يحكم إنتاج 
الثقافة ذكوريا لهذا يصعب  على 
الكتابة النسائية أن تستقل بذاتها 

وهي تتحرك في فضاء لغة ذكورية 
تمنع عنها االنعتاق و التحرر، فحرية 
المرأة في الواقع ال بد أن تكون في 
حريتها الجندرية التي تتمخض في 

إيجاد لغة و ثقافة غير جنسوية

مايؤثث عالم هانتا هو الكتب 
واآللة التي يراقبُ أزرارها 

باإلستمرار وهي تسحق األوراق 
القديمة،وبما أن العمل الروائي 

يتكيء على الرسالة التي يحملها 
إضافة إلى أبعاده البنائية لذا فإنَّ 

إدراك مكونات تلك الرسالة يصبحُ 
جزءًا من إنشغاالت المتلقي،وما 
يظهر بالوضوح في رواية )عزلة 

صاخبة جدًا( هو محاولة كاتبها 
إماطة اللثام عن تهالك حياة 

اإلنسان في األنظمة الشمولية 
إذ تضاعفت محنته إثر تغول اآللة 
لدرجة أن التطورات التكنولوجية 

تفرض شروطًا جديدة عليه بحيُث 
يصبحُ كائنًا مراقبًا ومتفرجًا من 

دون فاعلية

كه يالن ُمحمد

»خير جليس ف��ي الزمان كت��اب« هذا ما 
س��جلُه املتنب��ي قبل مئات الس��نني عن 
ُمصاحبة اإلنسان للكتاب بوصفه أنيساً 
يُقيم للمرِء عاملاً صاخباً باألفكار خالياً من 
اإلكراهات املُضنية وبذلك تُصبح الوحدة 
اإلختيارية عاملاً ُمس��تقاً له خصوصياته 
املمي��زة عن املن��اخ اخلارج��ي، احلالة التي 
تراها بص��ورة أخرى لدى بطل رواية )عزلة 
صاخبة جداً( للكاتب التيشكى بوهوميل 
هرابال »منش��ورات املُتوسط 2017« وما 
يُنض��اُف إلى عالم )هانتا( ه��و اآللة التي 
تس��حُق الكت��ب والعامُل ب��دوره يقضي 
أياَمُه في متابعة العناوين التي تلتهمها 
اآلل��ة الهيدروليكية،التي تبدو في صورة 
وحش فاحت فمه على شتى الكتب واألوراق 
العتيقة ،إذ ينق��ُل لك )هانتا(  إنطباعاته 
عما متُر أمامه من املؤلفات املُتنوعة، كما 
أن قب��و منزل��ه أيضاً اليختل��ُف عن بيئة 
عمله، بل مُيني نفسه بنقل آلته إلى البيت 
حاملاً يبلغ َس��ن التقاعد،ولدى عودته إلى 
البيت يحمُل معه أكواماً من الكتب التي 
صارت شغله الشاغل بحيُث قلما ينتبه 
مل��ا يدور حوله إذ أن أص��داء أفكاره وطنني 
تخيات��ه تغلُب على الضجي��ج اخلارجي 
في الشارع والطرق واليرى أضواء اإلشارات 
وعامات املرور وتختارُ خطواته درباً وحيداً 
متع��وداً علي��ه يومياً، يش��يُر في س��ياق 
س��رده الذاتي بضمي��ر املُتكلم إلى أعام 
الفك��ر واألدب باحثاً ع��ن خيط واصل بني 
حياته وما إس��تودعوه في مضان كتبهم 

من التصورات ،وأطروحات فلسفية،كما 
يس��تعيُد نتفاً من طفولته وحلمه بأن 

يكون وسيماً.فضاً عن ذلك يلتقط من 
ب��ني يتراكم م��ن الكتب بع��َض مايهم 
غيره مثل كتاب سجل تشارلز ليندبيرغ 
ألول عملية طيران حول احمُليط، حني يراه 
مالب��ث أن تذك��رَ فرنتيك ش��تووم الذي 
إقتن��َع بأنَّ إي��كاروس كان ُمن��ذراً بقدوم 
املس��يح.التخلو الرواي��ة من املؤش��رات 
التي تُعني البعد املكاني في الرواية حيُث 
مدينة براغ ومعاملها تلقي بظالها على 
أج��واء العم��ل وتطي��ب للبط��ل الضد 
نسائم نهر الفلتافا عندما يعبُر ساحة 
املدينة وت��روق له منتزهات وأحياناً يركُن 
إل��ى إح��د الب��ارات غي��ر أن م��ا ياحقه 
باإلس��تمرار هو طنني اآللة التي اليوجد 

ما مياثلها إال سيف دميوقلس.

جنة مفقودة
يتخُذ مس��ار حياة هانت��ا منحى أحادي 
البعد وتتكرر سلسلة من الوقائع يومياً 
كما أن أف��ق عاقاته محدود ج��داً، نادراً 
مايتواص��ل م��ع اآلخرين بإس��تثناء من 
يسميه بأستاذ الفلسفة الذي يعطيه 
مبالغ مالية ب��ني فينة وفينة أخرى كما 
يق��دم هانتا من جانب��ه خاصة املقاالت 
املنش��ورة عن املس��رح في الصحف ملن 
يسميه باألس��تاذ،فاألخير يوصيه أيضاً 
بحسن التعامل مع الرجل العجوز،ضْف 
إلى ذلك فإنَّ املادة املس��رودة التخلو من 
ص��ور املاضي حي��ث يس��تمُد هانتا من 
ذكريات��ه م��ع مانس��ا مايخف��ف عليه 
عيش��ه  ومنغض��ات  احلاض��ر  قس��وة 
والينس��ى دعواتها املُلحاح��ة باإلنتقال 
نحو املكان الذي تقيم فيه، بالتجاور مع 

مايحكي��ه عن أيام��ه الرتيبة وإفصاحه 
عن إنفعاالته الداخلية وهربه من النوم 
بإسرافه في  ش��رب البيرة،يتناول الراوي 
جتربته مع الغجرية التي تظل مجهولة 
األس��م حتى نهاية الرواية،هنا يكشُف 
وجه��اً آخر من حياة هانت��ا يبدو فيه مع 
الغجري��ة أكثر صفاًء وبس��اطًة، غير أن 
ه��ذه احلالة الت��دوم وذلك بع��د إختفاء 
الغجرية ومن ثُمَّ يقرأُ في الصحف بأنها 

وقعت في قبضة اجلاستبو،وحني يخيُب 
أمله بعودة عش��يقته بعد نهاية احلرب 
يُحرُق الطائرة الورقية التي كان يطلقها 
اإلثنان  إلى الس��ماء تعبيراً عن س��عادة 
عارمة،أن��ذاك يترددُ هانت��ا مقولته التي 
هي ولي��دة لتجارب��ه »أن اجلنة ليس��ت 
إنس��انية وال أي ش��خص ل��ه رأس ب��ني 
كتفيه هو إنس��اني« يتض��ُح مما يذكره 
ُمتلِف الكتب نزعته العبثية إجتاه األمور 

احلياتي��ة ،نتيجة ما عاش��ه م��ن املرارة 
على األصعدة كاف��ًة خصوصاً معاناته 
العاطفية مع مانس��ا التي اليستطيُع 
أي الشمبانيا وال الكونياك في وسعه أن 
ميحو صورتها في ذهنه.الينفصُل السردُ 
عما تنطوى الكتب املتراكمة في القبو 
من املق��والت واإلقتباس��ات وه��ي تأتي 
مناسبة مع املستوى النفسي ل)هانتا( 
)نحن أش��به بحبات زيتون فقط عندما 
نس��حق نًظه��ر أفض��ل مالدين��ا( هذا 

املُقتبس يبنُي تأزمه النفسي .

التحول
مايؤثث عالم هانتا هو الكتب واآللة التي 
يراقُب أزرارها باإلس��تمرار وهي تس��حق 
األوراق القدمية،ومب��ا أن العم��ل الروائ��ي 
يتك��يء عل��ى الرس��الة الت��ي يحملها 
إضافة إلى أبعاده البنائية لذا فإنَّ إدراك 
مكونات تلك الرس��الة يصبُح جزءاً من 
إنش��غاالت املتلقي،وما يظهر بالوضوح 
في رواية )عزلة صاخبة جداً( هو محاولة 
كاتبه��ا إماطة اللثام ع��ن تهالك حياة 
اإلنس��ان ف��ي األنظم��ة الش��مولية إذ 
تضاعف��ت محنته إثر تغول اآللة لدرجة 
تف��رض  التكنولوجي��ة  التط��ورات  أن 
شروطاً جديدة عليه بحيُث يصبُح كائناً 
مراقب��اً ومتفرجاً م��ن دون فاعلية لذلك 
يرتعُب هانتا مبجرد ماي��رى اآللة اجلديدة 
التي ي��روج لها احل��زب اإلجتماعي الذي 
بحد ذاته أمنوذج لكل أحزاب تس��لطية، 
وما يُفهم من ذلك أنَّ األنظمة الكليانية 
تغلغل أكثر من خال جتنيد اآللة في كل 

جزئيات اإلنسان.

جواد غلوم
  

يُحّدثني جسدي الئماً:
أعج��ُب من��ك أيه��ا الغري��ُب الذي أتلّبس��ُه 

مرغما
أّم��ك  رح��ُم  يلفَظ����ك  أْن  اهلُل  أذَن  ي��وَم 

ويستودَع�ك فّي
أشرَت لي أن أظهرَ عرياناً، ملّطخاً بالدماء

با جراٍح سوى تظاهرٍة حمراَء تترقبني الحقاً
يزّفني البكاُء الى عالٍم فسيٍح غارٍق باآلثام

أناُم على أرٍض عاّق��ٍة ، امتألت بالشرور
س��ريري مْهٌد خش��بّي صنعوه من شجرٍة ال 

تثمر
أتغ��ذى لَبن��اً خالطُه دٌم من ث��ْديٍّ معارٍ بثمٍن 

بخس
منذ أن ماتْت أمي وهي تتمّخُض بي

حبوُت وقويَْت أطرافي

حتّسسِت االرُض ِجلدي
دعكْتني بأدميِها وترابِها ، عّفرني

وأرمَد عينّي، التصقُت بها أّماً رؤوما
ذقُت اول » بروڤا » عذاٍب ووعدتني باملزيد

س��تقلُع غصن��اً اخضرَ من الش��جرة املْهد 
ذاتها

يلسُع  َظهري كهراوِة  شرطيٍّ حانق
يحمرُّ جسدي سياطاً من ِجلْد حيواٍن ..

ماَت طريدًة خائفة
ومن حوافر خيولِنا املهزومة

تُصنُع كّماشاٍت لتقلَع أظفاري
تعّلقن��ي مقلوب��اً عل��ى مروح��ٍة منزوع��ِة 

الرياِش
في سْجٍن صحراويٍّ ناٍء

أرفُع يدي ُمْكرَهاً لُتفتَح لي بواباُت املرارات
تفتُحها على مصراعيها مرّحبًة مهللة

تدورُ بي فأرى كّل صداع احملزونني املأسورين
وهبُت حلمي ألنياِب الوحوش طْعماً رائقا

نذرتُه للضواري والكواسر اجلائعة

وبقبضِة ساطورٍ حادِ احلوافي
يتقّسم جسمي ثاثاً

فذا رأسي رهينٌة حملق�ٍق قذر اللسان
يستجوبني مخبوال بسكوتي

وافتضاح سّري
وذا صدري ينوُء بأثقالهم

ويخسُف أضاعي ليدنو من قلبي
وثالث��ة األثافي، َظه��ري خارطٌة للس��عات 

سياطهم
كم الَعبوا عورتي هازئني بي

خدشوا فكري بالشتائم
بصقوا في صْحني، لّوثوا زادي ِمنَّ��ًة

أرَمى أخيراً في زنزانة محشّوة باليأس
يسامرني القمُل وآثار املوتى

تصدُمني الش��عاراُت املصبوغُة بالدم على 
اجلدران

أتلّمُس بَشرتي الواهنة احملروقة
افترْشُتها منفضًة لرماد سجائرهم

ومطفأًة جلْمرِ أحقادِهم

أّي جسٍد صَدفّي يطيق أثقالك!
ك��م م��ن ج��ّادٍ أبص��رَت نفَث ف��ي وجِهك 

سبابَه !
ك��م م��ن كدم��ٍة تلّقي��َت خرج��ْت يُده��ا 

النجسة
من دورة املياِه با اغتسال !!

كم من حذاٍء لعقَت بلسانِك توّساً
لتطلَب هنيهًة من الهدوء !!

أتْذكُر البلطَة التي فّت�َت�ْت عظَمك؟
م��اَء النار الت��ي اكتوي��َت م��ن وْقِعها على 

خصيتيك
أما زلَت تشتم السماَء وأربابَها

ألنها ساكتٌة كاملقابر؟
غير انها تزداد هياجاً وعويا
متطُرنا بتهديِدها ووعيِدها

تصّم أذانَنا بصخِب الويل والثبور
حاملا ترتخي حبالُهم برهًة

سألوي عنَقك أيتها احلياُة املريرة القاسية
أمّرغ فيِك األرض

قبل أن حُتيليني رفاتاً
قبل أن أسحَق بسرفاِت دباباتهم

هم وأشنق بحبالِهم ويُخنق عنقي بأكفِّ
فاني تعلمُت أن اتلّقى النيران الصديقة
يوم ُصدَع رأسي مبطارِق » البروليتاريا »

وُحّزت رقَبتي باملناجل البلشفية
وُقّيض لي أن أكون أذناً صاغية

لعواء السلِف الصالح وعربدة الثّوار
حينما يعتلون أكتاَف�نا في التظاهرات

تزبُد أفواُههم بالهياِج
يُخّيُل الّي إني عقدُت وثاقاً محكماً

بني عُنقي ودائرة املشنقة
منذ ان ارتديت البدلة احلمراء عنوًة

على يد سّجاني
ومبباركة فضيلة املفتي

وموافقة الرفيق الشيوعّي
كل مناي ان أتشّفى منكم
حرمتموني ان ارقَص فرحاً

وأعّد العّدة ألتعلم » البانتونيم »

أدور في حلقات الرقص مزهّوا بجسدي
أريكم عروضي اجلميلة  لتأسر أنظاركم

عوضاً ان تَدمى وتتوّرَم أطرافي بزنزاناتكم
ما ضّر لو كنتم ندمتم عن معاصيكم !!

هاتوا لي مشفى يعيُد لي فتّوتي
يقّوُم أقدامي
ويُلنُي جسدي

يُصقُل حنجرتي
ألمتهَن براعة الغناء

وأغّرد راقصاً
أطيُر مع الفراشات مرحاً بني الورود

ستنبُت رياش جناحّي التي قصْصتموها
أوشكْت نقاهتي ان تنتهي قريباً

ألنتفض من جسدي، زنزانتي الضيقة
فافرشوا لي السجادة احلمراء

وُصّف��وا ُمصّف��قيك��م وحامل��ي عب��ارات 
الترحيب

ُشفيُت متاماً من خزعبات السماء واألرض
أنا اآلن أجهز بقامتي الفارعة

ي أيتها النقاهة ألرقص بقامتي الفارعة َتَنحَّ

»عزلة صاخبة جدًا«..
إنكماش اإلنسان وتغول اآللة

غالف الرواية



عقد املؤمتر التاس��ع ف��ي جامايكا – 
كينكستون  بتاريخ 29 نيسان – 10 
ماي��س 1985  مبوج��ب ق��رار الهيئة 
العامة لألمم املتحدة رقم : 40 وتقرير 
منظمة املس��توطنات البشرية في 
اجتماعه��ا الثام��ن  تضم��ن جدول 

األعمال :
إقرار قرارات اللجنة األولى  - الفقرات 

5 و 6 و 10 وهي :
املس��توطنات  وإدارة  تخطي��ط   .1
البش��رية م��ع التركي��ز عل��ى املدن 
ومناط��ق  واملتوس��طة  الصغي��رة 

النمو
2. التركي��ز عل��ى الس��نة الدولي��ة 

للمشردين )ليس لديهم دور(
3. وضع منه��ج االجتماع التاس��ع 

للمنظمة
 – الثاني��ة  اللجن��ة  ق��رارات  اق��رار 

الفقرات 7 و 8 وهي : 
4. تقدم العمل ف��ي مركز الهابتات 

للسنوات 1986 – 1987 
اقرار موازنة السنوات اعاله .

-  مس��اهمات العراق كان��ت  تأييد 
القرارات والعمل على تبنيها 

جاماي��كا  جزي��رة  عل��ى  ولالط��الع 
وس��كانها ومجتمعه��ا ، ق��ررت ان 
اش��ترك في س��فرة س��ياحية في 
النه��ر  اي   )RIO GRANDE( نه��ر 
الكبي��ر وهو من االنه��ر الكبيرة في 
جامايكا . كان علينا ان نأخذ الباص 
عبر مس��يرة حتى نصل الى نقطة 
الصع��ود ال��ى ال��زوارق ف��ي النهر . 
طيلة مس��يرة الباص ال��ى هدفه ، 
االحظ ش��باب اجلزيرة جالس��ن في 
قراهم وعالم��ات البطالة واضحة . 
التكدس في املقاهي ، عدم مالحظة 
اي مشروع في اجلزيرة . السكان هم 
جزء م��ن البح��ر الكاريب��ي بكامل 
الس��مراء  وبش��رتهم  معامله��م 

واجسامهم النحيفة القوية .
وصلن��ا ال��ى نقط��ة االنط��الق واذا 
بال��زوارق ه��ي مصنعة م��ن جذوع 
القصب الكبي��رة والطويلة . الزورق 
مصنع من نحو عشرة جذوع وبعرض 
متر تقريباً . في مؤخرة الزورق يوجد 
كرس��ي لش��خصن عل��ى منصة 
مرتفع��ة قليالً . ط��ول الزورق يقارب 
ثمانية امت��ار . يقف قائد الزورق الى 
االمام وبعده قصبة يدفع بها الزورق 

الى االمام.
الزورق يس��ير على سطح املاء الذي 
اليتجاوز عمقه اكثر من )30( س��م 
اال قليالً . النهر عريض وعلى جانبيه 
أش��جار القص��ب واالن��واع االخرى. 
النه��ر عري��ض مبع��دل )60 – 100( 
متر وعلى جانبيه أش��جار القصب 
واالنواع االخ��رى ذات االلوان اخملتلفة 
واالوراد الغريبة االس��توائية . النهر 
ينح��در بس��رعة كبيرة . تس��تغرق 
الس��فرة زهاء )90( دقيق��ة ، اال انها 
مكنتن��ا من مش��اهدة ج��زء كبير 

ومهم من جزيرة جامايكا.
التقين��ا م��ع فت��اة جميل��ة ونحن 
نس��بح في ح��وض الس��باحة في 
الفن��دق .. متت املعرفة بيننا وتعرفنا 
عليه��ا بأنه��ا س��كرتيرة ف��ي االمم 
املتح��دة ومترجم��ة فوري��ة ، وهذه 
مهمة قليل مم��ن يجيدها ، اعتذرت 
طالبة مغادرة املسبح كونها ذاهبة 
لصالة العصر وفي مساء ذلك اليوم 
التقينا ثانية مع وفود الدول العربية 
في دعوة امن عام املنظمة ... وعند 
حضور حامل املرطبات واملشروبات ، 
سألتها ماذا ترغبن في املشروبات . 
قالت وس��كي .. يالها من تناقضات 

في العبادة!! 

منظمة العواصم واملدن العربية 
وامل��دن  للعواص��م  األول  املؤمت��ر   .5

العربية في بيروت
كتبت عن هذا املؤمتر الذي انعقد في 
متوز 1968 في بيروت . الحظ الفصل 

السابع 
6. اجتماع منظمة العواصم واملدن 

العربية في ليبيا 
العواص��م  منظم��ة  تش��كلت    
وامل��دن العربية في س��نة 1968 في 
بي��روت ، وكن��ت احد اعض��اء الوفد 
العراقي املش��كل حلضور االجتماع 
بصفت��ي  للمنظم��ة  التأسيس��ي 
رئيس��ا للهيئ��ة الفنية ف��ي امانة 
العاصمة على عهد امينها الراحل 
مدح��ة احلاج س��ري . وبع��د انتهاء 
املؤمت��ر بع��د حركة 30 مت��وز 1968 ، 

عزل امن العاصمة واتهم فيما بعد 
زورا وبهتان��ا بالتعاون مع ش��ركات 
امريكي��ة لصالح اخملاب��رات املركزية 
االميركية ، فحك��م عليه باالعدام 
، ذل��ك الرج��ل اله��ادئ والبس��يط 
واملس��الم واخملل��ص لعمل��ه واحملب 

لبغداد .
  وفي ع��ام 1984 عقد املؤمتر الدوري 
للمنظم��ة ف��ي مدين��ة طرابل��س 
الوف��د  ، فش��كل  ليبي��ا  عاصم��ة 
العراق��ي للمؤمتر برئاس��تي ، وكنت 
المان��ة  الفن��ي  الوكي��ل  مبنص��ب 
املستش��ار  ، وعضوي��ة  العاصم��ة 
القانوني داود العزاوي وفؤاد احلسني 
مع��اون ام��ن العاصمة ومس��ؤول 
تخطيط بغ��داد ، واضيف في اليوم 
االخي��ر ممث��ل عن جه��از اخملاب��رات ، 
فاصدرت امرا اداريا بضمه الى الوفد 

كمهندس تخطيط . 
 س��افرنا ال��ى طرابل��س ع��ن طريق 
روما ، فقضينا ليلة في هذه املدينة 
اجلميلة وهي مبثابة متحف للفنون 
العاملية . اس��تضافنا االستش��اري 
االيطال��ي ) دي اوليف��و ( تكرمي��ا لنا 
. ول��م يحض��ر ممث��ل اخملاب��رات تلك 
االمسية اذ بقي متنقال بن االسواق 
لشراء ما طاب له ولرؤسائه او زمالئه 
ببغ��داد . ومل��ا وصلنا ال��ى طرابلس 
اس��تقبلنا عضو اللجنة الشعبية 
املسؤول عن املدينة ) رئيس البلدية 
( . وبع��د ان ارحتنا في الفندق ، رغبنا 
بالتج��ول على الكورني��ش البحري 
املطل على البحر االبيض املتوسط 
. وق��د الحظت رمال البحر تكس��و 
اجزاء من الشوارع ، وال وجود لعمال 

البلدية إلزالة تلك الرمال .
  دعانا السفير العراقي في طرابلس 
ال��ى داره تكرمي��اً لوجودن��ا هن��اك ، 
فالحظت ان ش��وارع احلي السكني 
يفتقر ال��ى النظافة ومتأله النفايات 
، فاخبرن��ا الس��فير بأن هن��اك جلاناً 
ش��عبية تتك��ون م��ن ممثل��ي ارباب 
ال��دور ، تق��وم بعملي��ات التنظيف 
وجمع النفاي��ات وتنظيف االحياء . 
اما كيفية جتمي��ع اكداس النفايات 
والرمال ، فالبد ان يكون هناك نظام 

او منظومة تقوم بهذه املهمة .
التس��ويقي  املرك��ز  ف��ي  جتولن��ا    

االحس��ن كما قيل لن��ا ، وهو قريب 
م��ن الكورني��ش ، ويق��ع عل��ى عدة 
ش��وارع منظم��ة ، تزينه��ا اعم��دة 
ب��ن  جميل��ة  وعق��ود   ، منس��قة 
االعمدة . وتقع خلف هذه الش��وارع 
اخمل��ازن  م��ن  مجموع��ة  الطويل��ة 
واملراكز التسويقية لعرض االلبسة 
الرجالية او النسائية . اال ان كالً من 
هذه اخملازن تعرض نوعاً واحداً او اثنن 
من البضاع��ة  ، واخملزن االخر يعرض 
فس��تاناً واحداً لسيدة ، واخملزن االخر 
يعرض مجموعة ال تتجاوز الس��تة 
ازواج م��ن االحذية ، وهك��ذا . ولكن 
الحظنا ش��يئا مهما في هذه اخملازن 
، ه��و عدم وجود جمهور للش��راء او 
االطالع . وملا تساءلنا بصفتنا اعضاء 
منظمة املدن العربية عن الس��بب 
؟ عرفن��ا بع��د التقص��ي ان النظام 
االقتص��ادي املعتمد ف��ي ليبيا مينع 
اصح��اب اخملازن من غل��ق مخازنهم 
وان لم تكن جتارتها مجزية ، كما ان 
النظام الشعبي واللجان الشعبية 
هي املس��ؤولة عن تنظيف الشوارع 
، وكل دار مس��ؤولة ع��ن نظافة ما 

امامها ..
  لم نناقش هذه االمور في اجتماعات 
املنظم��ة ، ولك��ن رئي��س اللجن��ة 
الش��عبية شرح لنا اس��اليب عمل 
تنظيف املدينة ومساهمة سكانها 
بذل��ك . ورغم هذا فلم نقتنع باالمر 

في قرارة انفسنا .
  قدمن��ا بحوثن��ا ح��ول نش��اطات 
مدننا ومش��اكلها وم��ا حتتاج اليه ، 
واس��تمعنا الى بحوث املدن االخرى 
، وناقش��نا االم��ور االداري��ة واملالية 
والفني��ة ، ومتت تهيئة منهاج املؤمتر 
الق��ادم . وفي احدى جلس��ات املؤمتر 
ابلغنا بالتهي��ؤ لزيارة ) االخ العقيد 

( عصرا .
 جتمعنا في الس��اعة الثالثة عصرا 
، واخذتنا س��يارات الباص الى ديوان 
الرئاسة . لم تكن االجراءات االمنية 
معقدة مقارنة مبا ه��ي في العراق . 
وبعد دخولنا غرفة مدير التشريفات 
، كان علين��ا االنتظ��ار نحو س��اعة 
، بانتظ��ار حض��ور الرئي��س معم��ر 
القذاف��ي . طلب الين��ا دخول قاعة 
متوس��طة الكب��ر ، ونح��ن زهاء 35 

ش��خصا من مختلف املدن العربية 
املدعوة للمؤمتر ، وانتظمنا باجللوس 
على اثاث بس��يط . وكانت في صدر 
القاعة مقاعد منخفضة مكسوة 

بجلد اسود اللون . 
 حض��ر ) االخ العقي��د ( القذاف��ي 
ودخل القاع��ة مرتديا قمصلة جلد 
تش��به تلك التي يلبسها الطيارون 
العس��كريون ، وكان سرواله اخلاكي 
كأن��ه س��روال الطيار العس��كري . 
دخ��ل القاعة وهو بش��عره الطويل 
، وابت��دأ مبصافح��ة اعض��اء املؤمتر ، 
وعن��د وصول��ه امام��ي ، قدمت له 
نفسي واعضاء الوفد االخرين . قال 
: اهال وس��هال ببغداد ، واكمل سيره 
حتى جلس على مقع��ده . وهو في 
جلسته اوطأ من اجلالسن االخرين 

.
  ب��دأ القذاف��ي حديث��ه بالترحيب 
باحلاضرين ، وبعدها س��أل : هل قرأمت 
الكت��اب االخضر ؟ اج��اب معظمنا 
بالنف��ي ، وحينئذ طلب من مرافقه 
توزيع الكت��اب على احلاضرين ، فوزع 
علينا الكتاب مع كتاب اخر هو شرح 
لالول . وملا ش��رح امن عام منظمة 
امل��دن العربي��ة عب��د العزي��ز الغامن 
اهداف املنظمة وهي س��بل التعاون 
بن امل��دن العربية ، قال القذافي بأن 
ذلك هو هدف ث��ورة الفاحت من ايلول 
، لك��ن ام��ن املنظم��ة داعب��ه بأن 
املنظمة تأسست قبل قيام الثورة .

  سأل عن مشاكل املنظمة ، اجابه 
الغامن : ان املش��كلة الرئيس��ية هي 
احلص��ول عل��ى س��مة الدخ��ول ال� 
عليه��ا  باحلص��ول  والتاخ��ر   )Visa(
، وكاد ه��ذا ان يؤخرنا ع��ن احلضور . 
وحت��دث القذاف��ي عن السياس��ات 
العربي��ة واوج��ز قائال : ان مش��كلة 
الدول العربية هي مشكلة حكامها 
اذ هم املتس��لطون على شعوبهم . 
وعن احلدود بن الدول العربية اقترح 
القذاف��ي ان ترف��ع ، وان��ه طلب من 
الرئي��س اجلزائ��ري ان يرس��م احلدود 
مع ليبيا بنفس��ه ، وبعد ان رسمها 
خس��رت ليبي��ا االف الكيلومترات ، 
غير ان الدول العربية ستتوحد يوما 

ما .
  وانتق��د حكومته بش��دة وقال : انا 

العالقة لي باحلكومة .. انا مستشار 
وموجه فق��ط ، وعل��ى احلكومة ان 
تعمل لصالح ش��عبها ع��ن طريق 
اللج��ان الش��عبية كم��ا ج��اء في 
الكتاب االخضر ، وان تفتح حدودها 
ال��ى جمي��ع العرب . ث��م حدثنا عن 
مش��روع النه��ر العظي��م وفوائده 
وتفاصيله . واختت��م اللقاء بتمنيه 
املوفقي��ة لن��ا ف��ي اعمالن��ا . وعند 
مغادرتي طرابل��س ، حدثني اجلالس 
بجانب��ي ف��ي الطائرة ب��ان معظم 
اصح��اب االعمال والتج��ار غادر الى 
الرك��ود  ، بس��بب  ايطالي��ا حالي��ا 
االقتصادي والسياس��ة االقتصادية 

املتبعة في ليبيا .
7. مؤمتر العواصم واملدن العربية في 

الرياض
دعيت مدين��ة بغداد حلض��ور املؤمتر 
الثامن للمنظمة في السعودية في 
آذار 1986 ومبناس��بة مرور خمس��ن 
س��نة على انش��اء بلدي��ة الرياض . 
شكلنا وفد بغداد مني رئيساً للوفد 
واملهندس  العل��ي  داوود  والقانون��ي 
فؤاد احلس��ني وممثل االوقاف د. جنن 
. زرنا مدينة الرياض وكانت بش��كل 
رئيس ترغ��ب بالترحي��ب بالضيوف 
مبناس��بة ميالده��ا اخلمس��ن ولذا 
كانت الزيارات واس��عة وعديدة في 
نف��س الوقت ال��ذي قدمن��ا بحوثنا 
حس��ب متطلب��ات املنظم��ة . كم 
كان م��ن الصعب عل��ّي ان أجد من 
يستطيع التحدث عن مدينة بغداد. 
مهندس��ونا تنقصهم جرأة الكالم 
. ل��ذا كنت س��عيداً ان اس��تعطت 
تهيئ��ة ف��ؤاد احلس��ني للتكلم عن 
بغداد ف��ي املؤمتر . صفقت له كثيراً 
عند االنته��اء راجياً ان يكرر هذا في 
املؤمترات االخرى. ساهمنا في بحوث 

املؤمتر واتخذنا القرارات الالزمة .
كان��ت لقاءات��ي م��ع ام��ن الرياض 
مفيدة للمدينتن وقدمت له هدية 
مدينة بغداد وهي عبارة عن لوحتن 
بش��كل خ��اص  رس��مها  زيتيت��ن 
الفنان العراقي الكبير فائق حس��ن 

عن اخليول العربية.
واش��ترك معنا ف��ي الوف��د أخي د. 
قحطان املدفعي ممثالً ملنظمة املدن 
العربية . اس��تقبلنا االمير عبد اهلل 

عندم��ا كان ولياً للعه��د في ديوانه 
الكبير وعلى مائدة العش��اء س��أل 

عن مدينة بغداد ورحب بحضورنا .
بعد ان ش��اركنا في احتفالية امانة 
الرياض م��ع امناء العواصم االخرين 
هنأت ام��ن الري��اض عل��ى اجنازاته 
العدي��دة وعل��ى رعايت��ه للش��باب 

السعودي الذي حضر االحتفالية.
ودعنا الرياض واجتهنا حس��ب رغبة 
الوف��د الى مدين��ة ج��دة . ألغراض 
اس��ماء  تس��جيل  ول��دي  العم��رة 
الوف��د في الفندق وعناوين عملنا ... 
اعلمنا بعدئذ ان اقامتنا في الفندق 
ستكون ضيافة على امن الرياض .. 

شكرنا االمن والسعودية كذلك.
حدثن��ي االس��تاذ داوود عل��ي بأن��ه 
يخش��ى دخول الكعب��ة وبيت اهلل 
، ذل��ك لكثرة معصيات��ه . ولذا عند 
توجهن��ا الداء العمرة توقف في باب 
الكعبة ورفع يده مس��تأذناً الدخول 
... ادين��ا املراس��م كامل��ة وزرنا قبور 
الصحابة وزرنا بعدئذ املدينة املنورة 
الداء الصالة على قبر س��يدنا النبي 
محم��د وزرنا كذلك ما تطلب زيارته 

وعدنا الى بغداد . 

منظمة العواصم واملدن 
اإلسالمية

8. مؤمتر املنظمة في أنقرة 
 حضرن��ا اجتماع منظمة العواصم 
وامل��دن االس��المية في انقرة س��نة 
1983 بوف��د مك��ون م��ن رئاس��تي 
وعضوي��ة املهندس يوس��ف العاني 
عن مدينة بغ��داد ومعنا ممثلون عن 
مدن البصرة واملوصل والتحق معنا 
بالوف��د االس��تاذ احس��ان ش��يزارد 

كمستشار للوفد .
لم ارغب ف��ي امان��ة العاصمة في 
بغداد ان اش��ترك في نشاطات هذه 
ان  ان��ي الحظ��ت  اال  اوالً  املنظم��ة 
عضوية هذه املنظمة تضم خمسة 
ممثل��ن عن احلض��ارات وهي احلضارة 
العثماني��ة  واحلض��ارة  الفارس��ية 
واحلض��ارة  العباس��ية  واحلض��ارة 
االموية واحلضارة االسالمية العربية 
، الت��ي اعطت العالم م��ن احلضارة 
والعل��م والتطور الكثي��ر مايجعل 
اجتماع عواصم هذه الدول االن أمراً 

يعتز به العالم واالنسان . 
أمن��اء  اصدقائ��ي  م��ع  التقي��ت 
العواص��م ، القاهرة والقدس وانقرة 
وج��دة  والس��عودية  واس��طنبول 
ف��ي محتويات  وتداولن��ا  واالخري��ن 
منهاج املنظم��ة واالمور التي علينا 

مناقشتها واتخاذ القرار بها . 
اقترحنا في نهاية اجللس��ات ان يتم 
االجتماع القادم في القاهرة لبحث 
مشاكل املرور في العواصم العربية 

ودراسة املتطلبات واحللول.
كم كنت سعيداً ان يدخل معي في 
ه��ذا املؤمتر رؤوس��اء بلديات البصرة 
واملواص��ل . انتقلنا الى اس��طنبول 
املدين��ة االس��طورية  لزي��ارة ه��ذه 

اجلميلة الساحرة . 
9. مؤمت��ر منظم��ة العواصم واملدن 

اإلسالمية في اليمن 
انعق��د ه��ذا املؤمتر ف��ي صنعاء في 

الفترة بن 26 – 29 اكتوبر – 1985 
وكان ه��دف املؤمت��ر ه��و للمصادقة 
عل��ى انش��اء صندوق احلف��اظ على 
حماي��ة الت��راث . تك��ون الوفد مني 
وف��واد احلس��ني مس��ؤول تخطيط 
بغداد ومدير الدائرة القانونية . وعند 
وصولي الى مطار بغداد وجدت عدداً 
كبيراً م��ن موظفي امانة العاصمة 
في توديع الوفد مما دعاني لالستغراب 
. استفسرت ، وكان السبب هو عدم 
ايفاد  تصدي��ق املوظف��ن حلقيق��ة 
واحد منهم ف��ي الوفد ويرغبون في 
توديع��ه الن ذل��ك يح��دث الول مرة 

حيث يوفد غير املهندس.
وصلنا الى صنعاء عن طريق القاهرة 
واس��تقبلنا مسؤول كبير في امانة 
عاصمة اليمن . التقيت االستاذ عبد 
اهلل كوشك وهو امن عام املنظمة 

حالياً وكان امن مكة سابقاً .
تفرغن��ا ملدة يومن في بحث منهاج 
عملن��ا واقرار مبادئ انش��اء صندوق 
القانوني��ة  اجلوان��ب  م��ن  احلف��اظ 

واهداف الصندوق .
وان ارتبط��ت م��ع امن��اء العواصم 
في املنه��ج العام لزيارة س��د مأرب 
، لكن��ي طلبت من أم��ن العاصمة 
ترتيب سيارة ومرافقن ملرافقتي في 

زيارة حرة الى بعض مدن اليمن . 
كان��ت زيارتنا الى موقع س��د مأرب 
جي��دة ج��داً لالط��الع على انش��اء 
»س��د« مأرب الق��دمي واالطالع على 
االعمال االنشائية لسد مأرب اجلديد 
الذي تبرع مببالغ انشائه الشيخ زايد 

، رئيس دولة االمارات .
تداول��ت م��ع ام��ن القاه��رة وامن 
الق��دس ح��ول مواضي��ع البح��وث 
علين��ا  وم��ا  القادم��ة  للمؤمت��رات 
احلف��اظ عليه من الت��راث في مدننا 
االسالمية . وكانت زيارتي في عصر 
اح��د االيام لبعض امل��دن اجملاورة الى 
صنعاء مفيدة حي��ث اطلعت على 
العديد من اجلوامع واالبنية القدمية 
واطلعت على اساليب بناء الدار في 
اليم��ن بطوابق عديدة ، اذا يُخصص 
الطابق االرض��ي للحيوانات والثاني 
لعل��ف احليون��ات والثال��ث للعائلة 
والراب��ع للمطب��خ  بص��ورة عام��ة 
واملرافق واخلامس والسادس للسكن 
والس��ابع يك��ون جلل��وس العائل��ة 
ويطلق عليه املنظر اي االطالع على 
محيط الدار والفضاءات اجملاورة من 

االعلى.
دور  حت��ى  اج��د  ان  املتوق��ع  وم��ن 
الفالحن  في الريف اليمني تش��يد 
بهذا االسلوب في املناطق السهلية 
واملناطق اجلبلية . وكان اطالعنا على 
طريقة انشاء س��د مأرب القدمي هو 
درس في كيف عالج االنسان القدمي 

احلفاظ على املياه وخزنها .
وبع��د املؤمت��ر عدن��ا الى بغ��داد عن 
ف��ي  معن��ا  وكان  القاه��رة  طري��ق 
الطائرة الوفد التونس��ي ف��ي زيارة 
رسمية للقاهرة . أصر أمن القاهرة 
وهو ضابط كبير في اجليش املصري 
على ان نكون ضيوفه طيلة تواجدنا 
هناك . وهو بهذه املناس��بة س��هل 
ل��ي تصوي��ر اجلوام��ع القدمي��ة في 
القاه��رة وهو املوض��وع الذي عملت 
عليه في تس��جيل ودراسة اساليب 
بناء االبني��ة التي عمره��ا اكثر من 

الف سنة . 
ومتكن��ت م��ن التقاط الص��ور التي 
كنت اريد في داخل األبنية واجلوامع 
او خارجه��ا ف��ي اس��واق القاه��رة  

القدمية. 

سافرنا الى طرابلس عن طريق روما ، فقضينا ليلة في هذه المدينة الجميلة وهي 
بمنزلة متحف للفنون العالمية . استضافنا االستشاري االيطالي ) دي أوليفو ( تكريما 

لنا . ولم يحضر ممثل المخابرات تلك األمسية إذ بقي متنقال بين األسواق لشراء ما طاب 
له ولرؤسائه أو زمالئه ببغداد . ولما وصلنا الى طرابلس استقبلنا عضو اللجنة الشعبية 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 34

رؤساء بلديات املوصل والبصرة بجانبي

في استراحة الفندق في عاصمة جامايكا مع عبد املطلب العريبي

مع امني جّدة في املؤمتر

مع رئيس بلدية البصرة

مؤسس اململكة عبد العزيز ابن سعود

عند قبر شاه ايران في القاهرة
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

ختامها نصر
س��نة أخرى انقض��ت ونحن على اعتاب س��نة 
جديدة وانت ما زلِت تتربعني على عرش السنني 
بحبك وتضحيتِك وتتصدرين االحصائيات بكم 
االح��زان واملعاناة، فما بني امرأة فاقدة لش��ريك 
عمره��ا واخ��رى فاقدة لفل��ذات كبده��ا تتراوح 

السنوات في محلها.
ال حتمل معها أي جديد س��وى الفقدان واملعاناة 
واحلرمان املتجذر بتاريخ نس��اء هذا الوطن الذي 
اجنب اولئك النس��وة اللواتي نثرن احبابهن على 
امتداد خارطة بالد الرافدين ليضربن اروع االمثلة 
ويس��طرن االمجاد بخطى من ذه��ب ، اذ ماتزال 
تترب��ع على ع��رش النجاح والتف��وق وعلى مدى 
السنوات االربع االخيرة  كانت حتتل املراكز االولى 
ف��ي النتائج النهائية ملرحلة االعدادية لتأخذ ما 
تستحق من تقدير واعتزاز من كل محبيها ، وما 
زالت تتصدر كل مجاالت العمل والدراسة حيث 
ما حلت وارحتلت لتكون آخر من استش��هد في 
ساحات القتال وهي تنقل اخلبر مواكبة خلطوات 
احلشد الشعبي والقوات االمنية لتنال الشهادة 

وجنات اخللد .
عام جديد سيحل وستحل معه حتديات جديدة 
تخوضينها وس��تجتازينها كسابقاتها لكونك 
البطل��ة التي ل��م تأبه مبا مضى من الس��نوات 
العج��اف ولن تنحني مل��ا يأتي منه��ا وان كانت 

أصعب.
س��نة جديدة ستوقد ش��موعها بعدد دموعك 
التي ذرفتها وانت تنازعني ايامك من على جدران 
النس��يان واحلرم��ان، س��نة جدي��دة وان��ت كما 
عهدن��اِك ش��امخة كنخل بالدك ل��م يخضعه 
جفاف الصي��ف وال نيرانه الت��ي اكلت االخضر 
قب��ل اليابس من عمرك وال برد الش��تاء وزمهرير 

أيامه.
عام جديد انتصرت دماء الشهداء ودموع االرامل 
وااليت��ام على عصابات داع��ش االرهابية معلنة 
س��نة جدي��دة خالية من االره��اب وأذنابه، فكل 
ع��ام وانت منتصرة وتقفني جنب��اً الى جنب مع 
اخيك وزوجك في ساحات الوغى واجلهاد والعمل 
وانت تناصرينه على كل من يحاول تدنيس تربة 
بالدك املقدس��ة، الت��ي لوال ابن��اؤك الذين باعوا 
الدنيا واش��تروا وطنهم الذي غرس��ِت حبه في 

اعماقهم وارواحهم الطاهرة.
عام بداية نصر وخامتته فرحة وس��رور تغمر كل 
النس��اء العراقيات املضحي��ات املناضالت على 
مدى س��نوات عمرهن الث��ري بالعط��اء وااليثار 
واحملب��ة الت��ي خيمت على س��ماء ه��ذا الوطن 

احلبيب.
ما الذي نتمنى لك اذن في العام اجلديد؟ اكبر ما 
ميك��ن ان نتمناه لك انت تبقي كما انت..معطاء 

وباسقة كما النخلة.

»رنا العجيلي« أول شهيدة إعالم حربي بالعراق 
متابعة الصباح الجديد:

م��ن أبرز االح��داث التي حصلت 
استش��هاد   2017 ع��ام  ف��ي 
اإلعالمية البطلة » رنا العجيلي 
» أول ش��هيدة اع��الم حربي في 
الع��راق، التي عملت مس��ؤولة 
إعالم الل��واء الثالث عش��ر في 
احلشد الشعبي )لواء الطفوف(، 
فيم��ا عملت س��ابقا في إعالم 
اللواء الثان��ي )فرقة اإلمام علي 
القتالية( حي��ث دأبت على نقل 
االنتص��ارات وتغطي��ة املع��ارك 
الشعبي  التي خاضها احلش��د 
مع بقية صنوف القوات األمنية 
عصاب��ات  انته��اكات  ورص��د 
املواق��ف  وتوثي��ق  »داع��ش« 
االنس��انية للق��وات احمل��ررة مع 

اهالي املناطق احملررة والنازحني.
وتع��دى دور رن��ا اجمل��ال اإلعالمي 
واإلع��الم احلرب��ي إل��ى القي��ام 
بحمالت إلغاثة العائالت النازحة 
اإلنس��انية  املس��اعدات  وتقدمي 
عب��ر تنظي��م زي��ارات دورية إلى 
مخيمات النزوح في بغداد وعدد 

من احملافظات.

»ل��م يب��ق منكم س��وى ذكرى 
غاب��رة مزيفة باس��م الدين .. يا 
من الدين لك��م«.. كان ذلك آخر 
املراسلة احلربية  منشور كتبته 
رنا العجيل��ي تعليقا على صور 
التقطتها داخ��ل احدى مقرات 
عصاب��ات »داع��ش« على احلدود 
ان  قب��ل  الس��ورية  العراقي��ة 
يختارها القدر شهيدة في ركب 
لتس��جل  احلربي��ني  املراس��لني 
س��بقا لي��س صحافي��ا بل في 
أول مراسلة حربية شهيدة، إثر 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت 
س��يارتها ف��ي قاط��ع عمليات 
القائ��م عل��ى احل��دود العراقية 
الس��ورية وأس��فر ايًضا عن بتر 
س��اق س��ائقها زي��د الكنان��ي 

وإصابة املصور منتظر عادل 
الش��خصية  البطاقة  وتش��ير 
لرن��ا العجيل��ي إل��ى أنه��ا من 
وحاصل��ة   1979 مت��وز  موالي��د 
على دبلوم فنون جميلة )قسم 
التصمي��م( فضال ع��ن عضوية 
العراقي��ني  الصحفي��ني  احت��اد 

وجتمع فنانو العراق.
اضاف��ة إلى ثالث ش��هادات في 
والتنمي��ة  االجنليزي��ة  اللغ��ة 

ام  واحلس��ابات، وهي  البش��رية 
خلمس��ة ابناء )ثالث بنات واثنني 

ذكور(.
احلافلة  حياته��ا  رن��ا  واختتمت 

في مجال اإلعالم عندما ارتقت 
معاق��ل  آخ��ر  عن��د  ش��هيدة، 
اإلجرامية  »داع��ش«  عصاب��ات 
بعدم��ا كحل��ت ناظره��ا برؤية 
دن��س  م��ن  مطه��را  الع��راق 

خفافيش الظالم.
امل��رأة  ل����دور  وتقدي����راً 
املشرف في معركة  العراق��ية 
احلق ض��د الباط��ل ووقوف�اً مع 
التضحيات الكبيرة للع���راقية 
الذي  الب��ارز  ودورها  الش��امخة 
كرم��ت  األجي��ال  ب��ه  تتفاخ��ر 
وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة عائلة 
االعالمي���ة الش��هيدة البطلة 
ان   ، العجي��ل��ي، مؤك��دة  رن��ا 
العجيلي جسدت املرأة العراقية 
االرض  س��بيل  ف��ي  املضحي��ة 
واملقدسات سائلة املولى اجلنان 
والس��لوان  والصبر  للش��هيدة 
لذويها وعائلتها وأبناء ش��عبنا 
كونه��ا رمز يحتذى ب��ه وجميع 
شهداء بلدنا احلبيب الذين لوال 
تضحياتهم ودماؤهم الزكية ملا 
حتق��ق النصر امل��ؤزر على داعش 

اإلرهابي . 

الحدث المحزن المشرف في عام 2017

الشهيدة رنا العجيلي

متابعة الصباح الجديد:
عام 2017 كان مليئاً باألحداث التاريخية 
لنساء الشرق األوسط اخترنا مجموعة 
م��ن االحداث التي أس��همت في تطوير 

وضع النساء في العالم العربي:
 - في تونس واألردن ولبنان، ألغيت قوانني 
جتنب املغتص��ب العقوبة في حال تزوج 

من ضحيته: 
األردني��ة  احلكوم��ات  توصل��ت  ع��دت 
والتونس��ية واللبناني��ة إل��ى منطقية 
إلغ��اء القوانني التي جتن��ب املغتصبني 
العقاب في حال تزوجوا من ضحياتهم 
، أهم إجناز في حقوق النساء في العالم 

العربي.
وهن��ا ال داع��ي لذك��ر م��دى اس��تغالل 
هذه املواد من قب��ل عدد من املغتصبني 
واجملرم��ني ف��ي العال��م العرب��ي، فف��ي 
معظم احلاالت، حس��ب بع��ض اخلبراء، 
كان��ت ه��ذه القوان��ني متن��ع املغتصبة 
من ني��ل حقوقها ف��ي التعويض املادي 
واملعنوي، كم��ا كان يضعه��ا ومبباركة 
اجملتم��ع والقان��ون، في م��كان واحد مع 

مغتصبها، حتى تتجنب العار.
 وقد قام مجلس الن��واب األردني بإلغاء 
املادة 308 من قانون العقوبات في أواخر 
مت��وز/  يولي��و ،والتي  تنص عل��ي أنه : » 
يعف��ى مغتص��ب األنثى م��ن العقوبة 
ف��ي حال زواج��ه من ضحيته بحس��ب 

املادة  كما تنص على أن اغتصاب الذكر 
ال يع��د اغتصابا بل هت��ك عرض، حتى 
وإن كان قاصرا« ، وق��د كانت هذه املادة 
محّط جدل واس��ع، وقد ناهضتها عدة 
حمالت من الناش��طني  واجملتمع املدني  
، واعد إلغاءه��ا انتصاراً للعدل واملنطق 

واملرأة.
فيم��ا ص��ادق مجل��س نواب الش��عب 
التونس��ي في أواخر يولي��و، على إلغاء 
أح��كام الفص��ل 227 مكرر م��ن اجمللة 
اجلزائية، والذي يقضي بإيقاف املالحقة 
القانوني��ة ض��د املغتصب ال��ذي يتزوج 

ضحيته. 
تنفي��ذ  بع��د  الق��رار  أت��ى ه��ذا  وق��د 
ن���اشط���ني وسي��اسيني وحقوقيني 
حم��الت وتظاهرات من أج��ل إلغاء هذا 

الفصل.
أما في لبنان، فقد صوت مجلس النواب 
اللبناني في  16 أب/ أغس��طس 2017، 
باملوافقة على إلغاء املادة 522 في قانون 
العقوبات، الت��ي تنص على أنه إذا عقد 
زواج ب��ني مرتكب جرائ��م االغتصاب، أو 
اخلطف بغية الزواج وبني املعتدى عليها 
أُوقفت املالحق��ة ،   لكّن هناك من رآها 
خطوة منقوصة، ألنها  ليس��ت كافية 

حلماية النساء واألطفال. 

- السماح للنساء السعوديات 

بقيادة السيارة 
على مستوى املرأة السعودية اعتبر عام 
2017 عام املفاجآت اذ صدر مرسوم من 
امللك الس��عودي سلمان بن عبد العزيز 
س��مح من خالل��ه للمرأة الس��عودية 

بقيادة السيارة داخل السعودية.  
وج��اء ه��ذا الق��رار بعد ص��راع طويل 
وحمالت عديدة كحمالت 1990 و2011  
الفردي��ة  واحلم��الت  و2014،   2013 و 
منال  الس��عوديات مثل  للناش��طات 

الشريف قائدة حملة سأقود سيارتي 
بنفسي وجلني الهذلول التي اعتقلت 
73 يوم��اً عام 2014 ، بس��بب قيادتها 
س��يارة خاص��ة في حتد ملن��ع اململكة 
قيادة الس��يدات للس��يارات، محاولة 
دخول اململكة عبر احلدود املش��تركة 

مع دولة اإلمارات. 

- السماح للنساء بالرياضة
ومن املفاجآت أيضا سماح السلطات 

مبمارس��ة  لليافع��ات  الس��عودية 
الرياضة ف��ي املدارس احلكومية، بداية 
من العام الدراسي املقبل، مبا يتناسب 
م��ع أح��كام الش��ريعة اإلس��المية، 
كم��ا مت رفع احلظر عن دخول النس��اء 
إلى مالع��ب رياضية، والس��ماح لهن 
بحض��ور فاعلي��ات في ثالث��ة مالعب 
)الرياض، جدة، الدمام(  بدءاً من مطلع 
العام 2018،وذلك بعد منع دام لعقود 

إثر التشدد ومنع االختالط .

تونس..مكافحة العنف ضد املرأة
كالع��ادة، كان��ت تون��س س��باقة في 
اجملال النس��وي في ع��ام 2017.  ولعل 
إقرار البرملان التونس��ي مشروع قانون 
للقض��اء على جميع أش��كال العنف 
ضد النساء، كان من أهم االنتصارات.

 ويعد ه��ذا االجناز مهماً ألنه يأتي بعد 
ع��دة من األع��وام الت��ي تعرضت لها 
املرأة العربية لكم ال يطاق من العنف 
والتش��ريد  والتهجي��ر  واالغتص��اب 
والظل��م، فيأت��ي هذا التغيي��ر مبنزلة 

نفس للمرأة العربية.

- بدء حوار املساواة في اإلرث 
من جانب اخر أكد الرئيس التونس��ي: 
أن املساواة بني الرجل واملرأة التي أقّرها 
الدس��تور التونس��ي يجب أن تشمل 
جميع اجمل��االت، مبا فيها املس��اواة في 
امليراث، وأن الدستور التونسي يفرض 
التناص��ف، وعلى إثر ذل��ك فإنه يجب 
تفعي��ل املس��اواة في اإلرث ب��ني املرأة 

والرجل. 
 وكان رد دي��وان اإلفت��اء، في بيان، صدر 
له في 14 أغسطس/آب إيجابًيا. فهذا 
يع��د من أهم االنتص��ارات في العالم 
العربي للنساء، بالرغم من أن القانون 
لم يس��ن، وذلك ألنه ب��دأ حوارا مهما 

في العالم العربي بني املدارس الدينية 
والثقافية اخملتلفة ح��ول حقوق املرأة، 

وهو موضوع طال انتظاره

- تعديل درزي لصالح املرأة
صّدق��ت جلن��ة امل��رأة والطف��ل على 
األح��وال  قان��ون  عل��ى  التعدي��الت 
الش��خصية لفئ��ة الدروز ف��ي لبنان 

لصالح املرأة. 
وقد ه��دَف التغيير إلى عصرنة بعض 
القوانني القدمية مبا يضمن حقوق األم 
وأطفالها، إلى جان��ب موضوع ميراث 
الفتي��ات اللوات��ي بات له��ن احلق في 
احلصول على ترك��ة األهل كاملًة من 
دون مشاركة األعمام، فقد حان الوقت 
إلعادة النظر في القوانني القدمية في 
العال��م العرب��ي، ومحاول��ة اعطاءها 

مساحة ملواكبة العصر.

 - قانون األسرة املوحد في البحرين
بع��د س��نوات من اجلهد اس��تطاعت 
امل��رأة البحريني��ة أن حتق��ق أحد أهم 
أحالمها، وه��و قانون األس��رة املوحد، 
الذي يعطي حقوقا للمرأة البحرينية 

بغض النظر عن طائفتها. 
وهو اجناز مهم كونه يجعل املرجعية 
للدول��ة وحك��م القانون ف��ي البلدان 

التي تتمتع بالتعددية.

إنجازات تاريخية للمرأة العربية في عام 2017

متابعة الصباح الجديد: 
  تتميز املنطقة العربية بتقاليد 
زواج غريب��ة، تختل��ف من دولة 
إلى أخرى، وتبدأ مثاًل من خروج 
العريس ب� »ش��معة العذرية« 
في موريتانيا وقفز العروس فوق 

السمك في تونس.
-في مدينة صفاقس التونسية 
تقف��ز الع��روس فوق الس��مك 
مرات عدة طلًبا للحظ السعيد 
فيما تق��وم العروس في مدينة 
بن��زرت التونس��ية أيًض��ا، بجر 
برجله��ا  مربوط��ة  س��مكة 
بضع��ة أمتار ثم تقف��ز فوقها 
س��بع مرات قب��ل أن تكون أول 
من ي��أكل منها إلبعاد احلس��د 

والشر.
العرائس في  -وتلص��ق بع��ض 
لبنان قطع��ة من العجني على 
اب��واب منازله��ن اجلديدة كنوع 

من التفاؤل.
-وحت��اول العروس في الس��ودان 
خ��الل رقصه��ا م��ع عريس��ها 
ف��ي الزفاف إس��قاط نفس��ها 
على األرض وف��ي كل مرة على 
العري��س أن يح��اول التقاطها 

وإال تعّرض لسخرية املدعوين.
-ومع بداية مراسم الزفاف في 
البحري��ن، حتض��ر الداي��ة وعاًء 
م��ن الفخ��ار وتضع��ه وس��ط 
باحة املنزل ويجلس العروس��ان 

متقابل��ني ويضع��ان قدميهما 
في الوعاء بحيث يتالمس إبهام 
كل منهم��ا باآلخر، بينما يقوم 
العري��س برمي قطع نقدية في 

الوعاء.
-اما في املغ��رب يختلف األمر، 
حيث تكس��ر العروس املغربية 
بيض��ة مطلية  دخلتها  ليل��ة 
منزله��ا  ج��دار  عل��ى  باحلن��اء 

اجلديد.
-ويرك��ض العريس ف��ي قبيلة 
الش��حوح اإلماراتية نحو منزل 
الفت��اة الت��ي يريد ال��زواج بها 
وين��زع عن��ه بع��ض مالبس��ه 
كالعمام��ة قب��ل وصول��ه إلى 

الدار، بحسب »نسمة«.
-ويذهب العريس في سوريا مع 
الزفة إلى منزل عروس��ه سيرًا 

على األقدام برفقة أصدقائه.
-وتق��وم الفت��اة الت��ي تبح��ث 
ع��ن عريس في الع��راق بكتابة 
اس��مها على ح��ذاء عروس في 

يوم زفافها.
-هذا ويقوم العريس ليلة زفافه 
ل��دى بعض قبائل اليمن، بتالوة 

بعض األدعية لتجنب الشر.
ف��ي  االحتف��االت  تب��دأ  -وال 
موريتاني��ا قبل خ��روج العريس 
حام��اًل  الزوجي��ة  غرف��ة  م��ن 
ش��معة مض��اءة دالل��ة عل��ى 

عذرية الفتاة.

أغرب تقاليد الزواج
 في البلدان العربية

متابعة الصباح الجديد:
بقيت أي��ام قليلة لنس��تقبل 
العام اجلديد، ونترك وراءنا 365 
يوماً، منا من اس��تطاع حتقيق 
بعضه��ا،  أو  األه��داف  تل��ك 
ينتظرون  مازالوا  آخرون  وهناك 

الفرصة لتحقيقها.
ينته��ي الع��ام بكل م��ا مررنا 

فيه من مش��كالت وعقبات 
وجناح��ات، وال يتبق��ى لنا 

فكل  الذكريات،  سوى 
ميك��ن  ال  مي��ر  ي��وم 
إليه، لذلك  الرجوع 
عليك املضي قدماً 
مس��تقبل  ورؤي��ة 
وقبل  إشراقاً،  أكثر 

ب��دء الع��ام اجلديد، 
عليك حتديد أولوياتك 

هذا العام ومنها: 
كي��ف كن��ت؟ وم��اذا تكون��ني 

اليوم؟
قومي بطرح هذا السؤال على 
نفسك وعلى أس��رتك، قدمي 
لكل واح��د منهم ورقة وقلماً، 
واكتب��وا كي��ف كنت��م العام 
املاضي؟ وكيف ترون أنفسكم 
الي��وم؟ س��تكون تل��ك الورقة 

مبنزلة مصارحة النفس 
بحقيقة اإلجنازات التي 
مت حتقيقها، والتي قمِت 
بإجنازها أنت وأس��رتك، 
فهل تش��عرين بالرضا 
عن نفس��ك أم ال؟ وهل 
ترين أن هناك جانباً ما، 
أنت مقصرة فيه؟ كل 
األم��ور صارحي  تلك 
في  نفس��ك  بها 

احلال.

التطلعات 
املستقبلية

م��ع  صادق��ة  كون��ي 
إمكانياتك  وح��ددي  نفس��ك، 
وقوم��ي  وعادات��ك،  وقدرات��ك 
بتحليله��ا جي��داً، وانظري إلى 
األم��ور التي من املمكن إجنازها 
ف��ي املس��تقبل وم��ا تريدي��ن 

حتقيقه، قد يكون ما 
حتلم��ني ب��ه يتطلب 
قومي  لذلك  أعواماً، 
امله��ام  بتقس��يم 
عاماً بعد عام إلى أن 
هدفك؛  إل��ى  تصلي 
فأن تقومي بخطوة، 
خير من الوقوف دون 

إجناز.

احلذر من اإلحباط 
والغرور

قد 
ن  يك����و

مرب�����كاً  األم���ر 
بالنسبة لك؛ فقد حظيت بعام 
سيئ مليء بالفشل والعقبات 
واألزمات الت��ي تالحقك، ولكن 
عليك احل��رص على أال يصيبك 
اإلحباط، وال تنس��ي أخطاءك، 

عل��ى ولكن اح�رصي 
ك�ذل��ك تصحيح���ها، 
م��ع األم�����������ر 
لنج���اح�ات  الكث�يرة؛ ا
يعتم��د  الكثيرون فق��د 
بقة على جناحاتهم  لسا ا
مما  كبير،  ق��د يؤث�ر بنحو 
عل��ى  قدراتهم س��لباً 

؛  ملستقبلية ا
ن  ضو فير

مب��ا 

إل��ى  يس��عون  وال  حقق��وه، 
تطوي��ره، وهن��ا علي��ك احل��ذر 
لكيال يس��قط ما حققته من 

بني يديك.
اجلدي��د  الع��ام  م��ن  اجعل��ي 
مستقبالً مشرقاً لك وألسرتك، 
بالتفاؤل  بدئ��ه  واحرصي على 

واألمل واحلب والعطاء.

كيف تستقبلين أنت وأسرتك العام الجديد؟

لندن - وكاالت: 
ذكر علم��اء أن العاملني مبراكز 
التجميل ال يغس��لون أيديهم 
الت��ي يس��تعملونها  واألدوات 
بنحو صحيح، مما يعرض الزبائن 
خلطر اإلصاب��ة بالتهاب الكبد 

الفيروسي واحلساسية.
وأشار الباحثون إلى أن ، خبراء 
العاملني  وخاص��ة  التجمي��ل 
معهم، ال يتدربون على كيفية 
الكيميائية  املواد  مع  التعامل 
اخلطرة املس��تعملة عبر أدوات 

تنظيف وتزيني األظافر.
واوض��ح العلم��اء: أن العدي��د 
من خب��راء التجميل يتجنبون 
الوقاي��ة  مع��دات  اس��تعمال 
القفازات  مث��ل  الش��خصية، 
وأقنع��ة  الس��المة  ونظ��ارات 
الغبار عن��د التعامل مع املواد 

الكيميائية اخلطرة.
وحذر فري��ق البحث من معهد 
»روجترز« للصح��ة العامة، في 
اململك��ة املتحدة، من تنظيف 
بنح��و  املس��تعملة  األدوات 
خاط��ئ وإع��ادة اس��تعمالها، 
العم��الء  يع��رض  رمب��ا  ال��ذي 

خلط��ر اإلصاب��ة بالتهاب اجللد 
التماس��ي، وهو أحد أش��كال 

األكزميا.
كما ميك��ن أن يع��رض الزبائن 
إل��ى مجموعة م��ن البكتيريا 
والفيروس��ات  والفطري��ات 
املمرضة التي تنتقل عبر الدم، 

مب��ا في ذل��ك في��روس التهاب 
.»C« و »B« الكبد

ورمبا يصاب الزبائن باحلساسية 
بس��بب اس��تعمال منتج��ات 
ذات تركي��زات عالي��ة من املواد 
الكيميائية املسببة للسرطان 

مثل الفورمالديهايد.
نتائجها  الدراس��ة  واستمدت 
من دراس��تني س��ابقتني حول 
مخاط��ر الذه��اب إل��ى مراكز 
والعناي��ة  الش��عر  تصفي��ف 

باألظافر. 
وينصح اخلب��راء العمالء الذين 
التجميل،  صالون��ات  يرت��ادون 
بض��رورة س��ؤال متخصص��و 
عم��ل األظافر ح��ول املكونات 
املنتج��ات  ف��ي  الكيميائي��ة 
كيفي��ة  وع��ن  املس��تعملة 

تنظيفهم لها.

أضرار »الباديكير« بمراكز التجميل
متابعة الصباح الجديد: 
تهتم النساء عموماً، واحملجبات 
تبييض  بعملي��ات  خصوص��اً، 
البش��رة كونه��ا تس��هم في 
منح التأل��ق واجلاذبية، في هذا 
السياق، تكثر خلطات تبييض 
البشرة وتقشيرها وغيرها من 

عمليات العناية بالبشرة.
اخترنا لِك إحدى هذه اخللطات 
الليمون  التي تتضمن عصي��ر 
ال��ذي  الطبيع��ي،  )احلام��ض( 
يحت��وي مادة مبّيضة تس��اعد 
على تبييض بش��رتك وتوحيد 

لونها.
أّما املك��ّون الثاني فهو احلليب 
بتأثيره  الق��دم  واملعروف من��ذ 
ف��ي جمال البش��رة حت��ى أنه 
مرتبط باسم كليوباترا، كونها 

اس��تخدمت حّمام��ات احلليب 
للعناية بجمالها.

 ويحت��وي احلليب عل��ى انزميات 
مهّمة للعناية بالبش��رة، كما 
أنه يحوي على أحماض خفيفة 
تعمل على تقشير اجللد وتعزيز 

جتديد اخلاليا.
طريقة التحضير: 

أن حتضير املاس��ك فيكون عبر 
استعمال نسبة متساوية من 

املكّونني.
 ويس��تعمل هذا املاسك من 3 

إلى 4 مرات في األسبوع.
ال بّد عند استعمال هذا املاسك 

من مراعاة النقاط اآلتية:
اختب��ار منطق��ة صغي��رة من 
اجللد مع عصير الليمون اخملفف 

للمرة األولى.

تبييض البشرة بقناع الليمون
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األولمبي يواجه 
قطر تجريبيًا

قرعة دوري الكرة 
الشاطئية في 3 المقبل

»صحة الكرخ« تختتم منافسات 
»نصر العراق« بالخماسي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقييام اليييوم االربعيياء املبيياراة الودية بيين منتخبنا 
األوملبييي لكرة القدم ونظيره القطييري في الكويت  
حيث سييتكون املباراة التجريبية مهمة للمنتخب 
االوملبي الذي سيييغادر بعدهييا إلى قطر للبحث عن 
اجييراء لقاء ودي اخر،  قبل التوجه الى الصن خلوض 
نهائيات بطولة اسيييا حتت 23 عاميياً املقرر اقامتها 

في الصن مطلع العام املقبل.
حيث يفتتح شوطه في نهائيات آسيا بلقاء ماليزيا 
يوم 10 كانون الثاني املقبل ويلعب في 13 منه امام 
السييعودية ويختتييم مبارياته في اجملموعيية بلقاء 

األردن يوم 16 من الشهر ذاته. 

بغداد ـ أثير الشويلي*
يجري يييوم االربعاء املقبل املوافييق 2018/1/3 موعد 
سييحب قرعة دوري كرة القدم الشيياطئية جملموعة 
بغداد في مقر احتاد كرة القدم عند الساعة الثانية 

عشرة ظهرا.
وقال نائب رئيس اللجنيية، علي حمدان: على جميع 
ممثلييي االندييية البغدادية التي ستشييارك في دوري 
كييرة القدم الشيياطئية احلضور الى مقيير احتاد كرة 
القدم يوم الثالث من الشييهر املقبل. واكد حمدان: 
ان انطالق منافسييات الدوري سييتكون يوم السابع 
من الشهر نفسه، وستجري منافسات الدوري على 

ملعب جلنة الشاطئية خلف مقر احتاد الكرة.
واوضح حمدان: كان من املقييرر ان ينطلق دوري كرة 
القدم الشاطئية يوم اخلميس املاضي، لكن بسبب 
توقف جميع نشاطات االحتاد لتضامنهم مع اللجنة 

االوملبية مت تأجيل الدوري الى يوم 7 / 1 /2018.

* املنسق اإلعالمي للجنة

بغداد ـ أحمد عبد الصاحب*
اختتمييت بطولة خماسييي الكييرة على ملعييب مديرية 
الشباب والرياضة في منتدى الشهيد مصطفى العذاري 
بطولة )نصر العراق( الكروية الثالثة خلماسييي الكرة بن 
فريقييي مدينيية االماميين الكاظمن )عليهما السييالم( 
الطبية و مستشييفى الطفل املركزي بفوز األول بهدفن 
قابييل هدف واحد، بحضييور مدير عام دائييرة صحة بغداد 
الكرخ الدكتور )جاسب لطيف احلجامي( راعي البطولة 
و مدييير مديرييية الرياضة و الشييباب في الكييرخ و مدير 
منتدى الشييهيد مصطفى العذاري ومعاون املدير العام 
للشييؤون الفنية الدكتييور ظافر كاظم و مدير القسييم 
الهندسييي املهندس عالء العبيدي ومديري املؤسسييات 
الصحية ووجهاء املنطقة و جمهور رياضي غفير،  ووقف 
احلضور دقيقة حداد على ارواح شييهداء العراق و شهداء 

القوات االمنية و احلشد الشعبي .
وبن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور )جاسب 
لطيف احلجامي( ان هذه البطولة التي تعد اكبر بطولة 
كروييية تنظمها دائرة صحيية بغداد الكييرخ و االولى من 
نوعها على مسييتوى دوائر الصحيية في جميع احملافظات 
حيييث اسييمينا البطولة االولى باسييم شييهيدنا اخلالد 
املمرض )هادي عبد الكرمي( اول شييهيد يسقط دفاعا عن 
مقدسات وارض العراق من ابناء دائرتنا متصديا لعصابات 
داعش التكفيرية واسمينا بطولتنا الثانية بأسم )عطاء 

الكرخ(.
* اإلعالم و العالقات

ــم  األقالي ــؤون  ش ــام  إع
والمحافظات:

عقييد معيياون املدير العييام لدائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات سوالف 
حسيين مسيياء أول أمس اجتماعاً 
تنظيمييياً ، بحضييور مدير قسييم 
املوهبيية الرياضية الكابنت بسييام 
رؤوف ومدير الشؤون اإلدارية حامد 
حنييون ، مييع عييدد ميين موظفييي 
الدائييرة من أجل وضع اللمسييات 
التحضيييرات  علييى  النهائييية 
النطييالق دورة االلعيياب الرياضييية 
للمواهييب للمدة ميين 27 ولغاية 
30 كانون األول اجلاري، حتت شييعار 
)منافسييات بطعم النصيير( التي 
تأتي اقامتها برعاية وزير الشييباب 
والرياضيية عبييد احلسيين عبطان، 
واشييراف املدير العام لدائرة شؤون 
االقاليييم واحملافظييات طالب جابر 
مييع  بالتزاميين  وتقييام  املوسييوي، 
االنتصييارات علييى فلييول داعييش 
االرهابي، ويشييارك في املنافسات 
الالعبون ميين مواليد 2000/ 2002 
متثل فييرق املركز الوطني في بغداد 
 ، االنبييار   ، نينييوى   ( ومحافظييات 
صييالح الدييين ،كركييوك ، ديالييى ، 
الديوانييية ،الناصرييية ، ميسييان ، 
البصرة ، واسييط ،املثنى ، النجف 
، بابييل وكربالء( ،في فعاليات ) كرة 
القدم ،السلة ،الطائرة ،اليد ،ورفع 
االثقال ، كرة الطاولة ، السييباحة 
،املصارعة  ،املالكمة  القوى  ،ألعاب 

، املبارزة والتايكواندو(.
ويقام اسييتعراض الفرق املشاركة 
اليييوم االربعاء في قاعة الشييعب 
املغلقة، فيما جترى السييباقات في 
قاعييات ومالعييب املركييز الوطني، 
هييذا و سييتبدأ الفييرق بالتوافييد 
على املدينة الشييبابية ابتداء من 
مساء يوم أمس الثالثاء، وال سيما 

فريييق نينوى، حيث راعييت اللجنة 
ام  مواهييب محافظيية  املنظميية 
الربيعن ميين أجل تأمن وصولهم 
بأريحييية قبييل بييدء املنافسييات.. 
هييذا واعلنييت اللجنيية املنظميية 
عن مشيياركة ١٥٠٠ العب، وبينت 
اللجنة أن املالكات اإلدارية والفنية 
جاهزة لتضييف احلدث املهم الذي 

سيكون مبنزلة عرس رياضي كبير 
ملواهب العراق مبشيياركة واسييعة 
ملراكز املوهبيية الرياضية املعتمدة 
فييي وزارة الشييباب والرياضيية في 

شتى احملافظات.
وثمنييت اللجنيية املشييرفة علييى 
البطوليية، جميييع اجلهييود التييي 
تبذلها املييالكات العاملة من أجل 

اخييراج البطولة بدرجيية متميزة، 
كما اشيياد بفرق املركييز التطوعي 
التي تعمل مسيياندة ملالكات دائرة 
شييؤون االقاليييم واحملافظييات من 

أجل حتقيق النجاح.
هذا وفي إطييار رعايته املسييتمرة 
للمنشييآت  امليدانييية  ومتابعتييه 
تفقد معالي  الرياضييية  واملواهب 

وزير الشباب والرياضة عبد احلسن 
عبطان صبيياح أول أمييس مجمع 
املركز الوطنييي لرعاية املوهبة في 
دائرة شييؤون االقاليييم واحملافظات 
يرافقه املدييير العام للدائرة طالب 
جابر املوسييوي و معاونه سييوالف 
اإلعييالم  قسييم  ومدييير  حسيين 
واالتصال احلكومي علي العطواني 
األثقييال  رفييع  زار قاعيية مركييز  و 
واطلع على االسييتعدادات اجلارية 
فييي الدائييرة إلقاميية دورة األلعاب 
الرياضية للمواهب التي ستنطلق 
في السابع والعشرين من الشهر 
اجلاري مبشاركة مراكز املوهبة من 
١٤فرعاً تنتشيير فييي عموم العراق 

وفي جميع االلعاب.
من جانبه، قال رئيس مهندسيين 
أقييدم فييي دائييرة شييؤون األقاليم 
واحملافظييات، عبد الرضا محمد، ان 
حمليية تأهيل كبييرى انطلقت في 
مجمع املدينة الشبابية للقاعات 
وتزويدها باألنارة املتكاملة واجهزة 
التدفئيية والتبريد لدميومة عملها 
بالصييورة الصحيحة، مييع حملة 
للحدائييق وزرعهييا بالييورد وايقيياد 
شييعلة البطوليية، وأنارة شييجرة 
عيد امليييالد احتفاالً بالعام امليالدي 
احلمامات  وتأهيييل   ،2018 اجلديييد 
باألبييواب احلديثة واملتابعة الدؤوبة 
لعمل املالكات املشييرفة كان لها 
الدور الكبيرفييي جناح احلملة التي 
تأتي في اطار التحضير ملنافسات 
األلعاب الرياضية وكذلك في ختام 
العام 2017 للحفيياظ على اجملمع 

الشبابي وتأهيله بالنحو االمثل.
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العواصم ـ وكاالت:

باالسييينجام  سيياجنيوفان  أشيياد 
املدير املسييؤول عيين احتادات آسيييا 
وأقيانوسيا في فيفا، بأهمية بطولة 
كأس اخلليج، مشيييرًا إلى أن االحتاد 
الدولييي يقدر متاًما قيميية البطولة 
ويعتبرها مبثابيية »مونديال مصغر« 
ألهييل منطقيية اخلليج العاشييقن 

لكرة القدم.
وحتدث باالسينجام عن رفع اإليقاف 
عن املالعب الكويتية بعد عامن من 
الغييياب، وتزاميين ذلك مييع انطالقة 
كأس اخلليييج التي جييرى نقلها إلى 

الكويت في توقيت قياسي.
وأشييار إلييى أن السويسييري جياني 
إنفانتينييو رئيييس االحتيياد الدولييي، 
سعى التخاذ قرار رفع اإليقاف بهدف 
تقدمي »قبلة حياة« للكرة الكويتية، 
وإعادتها سريًعا إلى احملافل الدولية 
واإلقليمييية، بعدمييا ملييس )فيفييا( 
حتييوالت إيجابييية وجادة ميين جانب 

الكويت لرفع اإليقاف.
الفيفييا  أن  سيياجنيوفان  وأضيياف 
يعمل سييواء من خييالل مكتب دبي 
أو اإلدارات اخملتلفيية باالحتيياد الدولي، 
ميين أجل معاونيية االحتيياد الكويتي 
علييى تعويض مييا فاتييه، واالنخراط 
في املشيياريع التطويرية التي بدأت 

بالفعل مع االحتادات باملنطقة.
وعيين رأيه في بطوليية كأس اخلليج، 
ومطالب االعتراف الرسمي بها من 
الفيفا، لتكون بطولة رسمية تدرج 
في الروزنامة الدولية، قال :«البطولة 
للمنطقيية،  أهمييية  األكثيير  تعييد 
والفيفا يقييدر مدى أهميتها، لذلك 
يحضر إنفانتينو االفتتاح، ما يعتبر 
اعتراًفييا بالقيميية الكبيييرة، وهييذا 
يتجيياوز كثيييرًا االعتراف الرسييمي 

نفسه«.
وتابع: »االعتراف الرسمي بالبطولة 
أميير يخييص جلنيية املسييابقات في 
الفيفييا، كمييا أنهييا مهميية االحتاد 
القاري، وهنا نتحييدث عن دور االحتاد 

اآلسيوي«.
ومضييى »يجب أن تتحييرك االحتادات 
الوطنييية املعنية بذلييك، وتبدأ في 

وضييع تصور بالتنسيييق مييع االحتاد 
اآلسيييوي وجلنيية املسييابقات فييي 

الفيفييا، لتحديد اخلطييوات الالزمة 
لالعتييراف بالبطولة رسييمًيا، ويأتي 

الفيفييا ليقر البطوليية عبر توصية 
االحتاد اآلسيييوي، وتلييك اخلطوة لن 

يتم تعطيلها بالتأكيد«.
إلييى ذلييك، أشيياد املييدرب الهولندي 
ملنتخب عمان، بيم فيربيك، مبا قدمه 
فريقه أمام الكويت )1-0(، مساء أول 
أمييس في اجلوليية الثانية ملنافسييات 

اجملموعة األولى، بخليجي 23.
وقييال فيربيك، في املؤمتيير الصحفي، 
بعييد املباراة، إن الفييوز جاء نتاج عمل 
جماعي، باإلضافيية إلى متتع الالعبن 

بالروح القتالية.
وحييول غياب أحمييد كانو، ُمسييجل 
هييدف عمان، عن املبيياراة املقبلة، قال 
املدرب: »دعونا نحتفل بالفوز، وبعدها 
للمواجهة  االسييتعداد  رحليية  نبييدأ 
القادمة، كانو العب مهم وأساسييي، 
ويبقى غيابه مؤثرًا، إال أننا سيينبحث 

عن حل لتعويضه«.
وأضيياف أنييه ال يسييتغرب الهجييوم 
اإلعالمييي، علييى دفيياع فريقييه، قبل 
البطولة وحتى اآلن، إال أنه على يقن 
بأنه ميتلك العبن، على مستوى عاٍل، 

وهو فخور بهم.
يذكيير أن منتخب عمييان، بفوزه على 
العمانية  العقييدة  الكويييت، كييرس 
لألزرق في بطوالت اخلليج، واملستمرة 
منذ النسييخة الي14، كمييا أنه بهذا 
الفوز، صار سييببا في خروج املنتخب 
الكويتي، من البطولة، للمرة الثانية 

على التوالي.
ميين جانب اخر، نفى فيياروق العوضي، 
املنسق اإلعالمي للمنتخب الكويتي، 
ما تردد بشأن اعتزال جنم وقائد األزرق، 
بدر املطوع، عقب الهزمية أمام عمان، 
بهييدف من دون رد، فييي اجلولة الثانية 
األولييى،  اجملموعيية  منافسييات  ميين 
لبطوليية خليجي 23.. وقال العوضي، 
في تصريحييات صحفية، »للتوضيح، 
بييدر املطوع لييم يعلن اعتزالييه، وهو 

مستمر مع املنتخب حاليا«.
وأضاف: »املطوع أكد لي، أنه مستمر 
مع القادسييية واملنتخييب، وأنه متى 
مت اسييتدعاؤه لتمثيييل املنتخب، في 
االستحقاقات القادمة، سيكون على 

أهبة االستعداد لهذا األمر«.

»قبلة الحياة« تنقذ الكرة الكويتية

الفيفا يحدد خطوات اعتماد بطولة الخليج دوليًا

تقرير

لقطة من بطولة كأس اخلليج بكرة القدم

جانب من اجتماعات التحضير لدورة األلعاب الرياضية
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مفكرة اليوم

ميالن ـ إنتر

نيوكاسل ـ مان سيتي

كأس إيطاليا

الدوري اإلنجليزي

بغداد ـ رحيم الدراجي*
عقييد املكتييب التنفيييذي للجنة 
االوملبية الوطنييية العراقية اليوم 
الثالثيياء اجتماعييا اسييتثنائيا في 
مقر اللجنة لدراسيية نتائج زيارة 
الدولية  االوملبييية  اللجنيية  ممثييل 
واجمللس االوملبي االسيييوي السيد 
حيدر فرمان ولقاءاته مع السييادة 
السييلطتن  فييي  املسييؤولن 
وتقييرر  والتشييريعية  التنفيذييية 

خالل االجتماع .
باالجييراءات  العمييل  اسييتئناف 
االدارييية واملالية للجنيية االوملبية 
الوطنييية العراقييية واعتبييارا من 
اليييوم الثالثيياء املوافق السييادس 
والعشرين من شييهر كانون االول 

اجلاري .
ومت تسييمية االمن املالييي للجنة 
االوملبية الوطنية العراقية السيد 
سييرمد عبد االله محمييد ناطقا 
رسييميا باسييم املكتب التنفيذي 
للجنة االوملبية الوطنية العراقية 

بدال من جزائر السهالني.
من جانب اخر، اثنييى االمن املالي 
للجنة االوملبية الوطنية العراقية 
سييرمد عبييد االلييه علييى اجلهود 
القيمة التي بذلها السيييد حيدر 
االوملبييية  اللجنيية  ممثييل  فرمييان 
الدولية واجمللس االوملبي االسيييوي 
ميين خييالل اللقيياءات االيجابييية 
واملثمييرة التييي تخييص الرياضيية 
العراقية مع السادة املسؤولن في 
احلكومتن التنفيذية والتشريعية 

واللجنة االوملبية الوطنية .
وقال عبد االلييه ان اجلهود القيمة 
التييي بذلها السيييد فرمييان كان 
لها االثر البالغ في تقريب وجهات 
النظيير بيين جميييع املؤسسييات 
الرياضييية بدء بلقاء السيييد امن 

الدكتييور  الييوزراء  مجلييس  عييام 
مهييدي العييالق ثييم دوليية رئيس 
الدكتور سييليم  النييواب  مجلس 
اجلبوري واللقيياء املميز بن معالي 
وزارة الشييباب والرياضة والكابنت 
رعد حمودي فييي املؤمتر الصحفي 
لتختتييم بلقاء نائييب رئيس جلنة 
البرملانييية  والرياضيية  الشييباب 
السيد عامر الفايز والسيد النائب 

رحيم الدراجي .
 وشكر االمن املالي رئيس مجلس 
النييواب الدكتييور سييليم اجلبوري 
الييذي اكييد خييالل اللقاء بييه بان 
هناك خارطة طريق ملعاجلة جميع 
املشاكل بسلة واحدة ، حيث حدد 
جلسة اجتماع مشتركة برعايته 
يوم ٣ كانون الثانييي املقبل تضم 
جلنة الشييباب واللجنة القانونية 
في مجلس النواب ووزارة الشباب 
االوملبية حلسييم ملفات  واللجنة 
واالحتادات  االوملبية  اللجنة  قوانن 

واالندية.
 وأشيياد عبييد االله بالييدور الكبير 
الذي ميارسه عبد احلسن عبطان 

وزييير الشييباب والرياضيية بدعمه 
املتواصل فييي كل االوقات وجلميع 
االحتادات الرياضية فضال عن حمله 
لواء رفع احلظر عن املالعب العراقية 
وعملييه الدؤوب فييي مواصله بناء 
املنشييأت الرياضية هييذه مما يدلل 
علييى ان الرياضيية العراقية بخير 
ما دام فيها شييخوص بحجم وزير 
الشييباب ورئيس اللجنة االوملبية 

رعد حمودي .
 وقدم االمن املالي للجنة االوملبية 
الشييكر والتقدير الى اعضاء جلنة 
الشباب والرياضة والسيد النائب 
رحيييم الدراجييي مبينييا ان النقد 
والتحييري عن كل االمييور من قبل 
السييادة النواب هو محط احترام 
وتقدير بالنسييبة للجنة االوملبية 
وليين تتطير فييي توضيييح اي من 
االمور التي ميكن االستفسار عنها 
الننا على يقن ان اجلميع يعمل ملا 
فيه خير عراقنا الذي دحر االرهاب 

الداعشي بهمة  أبنائه الغيارى.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكييدت جلنة الكولف فييي اللجنة 
االوملبية الوطنية، تلقيها مبلغ 10 
مالين من وزير الشييباب والرياضة 
عبد احلسيين عبطييان تثمينيياً ملا 
االخيرة  املشيياركة  حققتييه فييي 
بالبطوليية العربييية الييي 37 فييي 

مدينة البقعة األردنية مؤخراً.
اللجنيية،  اميين سيير  ذلييك  ذكيير 
وصفييي الكناني، مبينييا ان جلنته 
تنتظر احلصييول على دعم اللجنة 
االوملبية، بعد انتهاء االزمة احلالية، 
بعد املشيياركة علييى نفقة رئيس 
اللجنة حامد حنون واملتحدث في 
أكثر من مشاركة سييابقة بينها 
البطولة العربية بالنسخة الي 36 
في سلطنة عمان وأكثر من بطولة 
اقيمت في األردن، حيث كان حلضور 
العراق االثر املتميييز في البطوالت 
اخلارجية، مؤكداً ان  العراق اشترك 

فييي البطوليية العربييية بالبقعة 
بالالعب عامر راضييي الذي حصل 
على املركييز 22 من بيين 69 العباً، 
فيما تعذر مشيياركة الالعب ليث 
املتأخر،  برنوطي بسييبب وصولييه 

تعليمييات  أسييهمت  وبالتالييي 
اللجنة املنظمة بعدم مشيياركته 
في املنافسات، منوهاً إلى ان راضي 
حقق إجناز مهم للعييراق في وقت 
اشتركت الدول العربية االخرى في 
البطوليية معتمدة علييى الالعبن 

اجملنسن من دول أوروبا.
واشييار إلى ان العراق اشترك ايضا 
فييي اجتماعييات االحتاد اآلسيييوي 
التي اقيمت علييى هامش بطولة 
نيوزلنييدا التييي مثلنا فيهييا مدير 
العالقييات في جلنيية الكولف ليث 
برنوطييي حيث قييام ممثييل العراق 
بتقييدمي هدايييا اللجنيية العراقية 
إلييى رئيس االحتاد اآلسيييوي ديفيد 
شيييري وكذلييك إلى رئيييس احتاد 
نيوزلنييدا، مبينا ان العبييي العراق 
لم يحصلوا على فيزا الدخول إلى 
نيوزلندا للمشاركة في منافسات 

البطولة.

بغداد ـ عمر سامي*
توج فريق قرقوش بطال لبطولة العراق 
بكرة الطائرة للنساء، ظهر أول أمس، 
بعد تغلبه علييى فريق افروديت بواقع 
ثالثة اشواط مقابل الشيء في نهائي 
البطولة التي نظمها االحتاد العراقي 
بكييرة الطائرة ورعتها وزارة الشييباب 
والرياضة على قاعة الشعب املغلقة 

لاللعاب الرياضية مبشاركة ١٣ ناديا.
وقلييد ممثل وزييير الشييباب والرياضة، 
الدكتور حسن احلسييناوي مستشار 
الوزارة لشؤون الرياضة الفرق الفائزة 
باملراكييز االولييى، فضييال عيين اجلوائز 
املالييية حيييث حصل صاحييب املركز 
االول على مبلغ سبعة مالين ونصف 
مليون دينار ونال صاحب املركز الثاني 
مبلغ ثالثيية مالين ونصف املليون في 
حيين حصييل صاحييب املركييز الثالث 
علييى مليون ونصف، كمييا وزع الكادر 

املتقييدم في الييوزارة االوسييمة على 
احلكام والكادر التدريبي.

وقال رئيييس االحتيياد العراقييي للكرة 
الطائييرة منيياف فاضييل ان البطولة 
شييهدت منافسييات رائعة والول مرة 
وزارة الشييباب والرياضيية ترعييى مثل 
هكييذا بطييوالت بالتعيياون مييع احتاد 

اللعبيية ، مبينييا ان الييوزارة تواصييل 
رعايتها للكثير من البطوالت وخملتلف 
الفعاليييات وهييو ما يحقييق االهداف 
املرجوة في االرتقاء مبسييتوى الرياضة 

العراقية.

* إعالم الشباب والرياضة

»األولمبية« تثمن جهود فرمان وتؤكد 
احترامها لـ »برلمانية الشباب والرياضة«

عشرة ماليين دينار لـ»الغولف«

قرقوش يتّوج بلقب بطولة الكرة الطائرة للنساء 

تستأنف إجراءاتها اإلدارية والمالية وتسمي عبد األله ناطقًا إعاميًا

فرمان في مؤمتر صحفي عقدته األوملبية

عبطان

احلسناوي يقلد العبات الفريق الفائز باألوسمة



الصباح الجديد-وكاالت:
أك��دت مص��ادر مقرب��ة م��ن 
"هوندا اليابانية" أن الشركة 
امنوذج��ا  اس��تعراض  تن��وي 
 "CR-V" جديدا من س��يارة
الش��هيرة بحل��ة رياضي��ة 

مميزة أوائل العام املقبل.
وتتمي��ز هذه الس��يارة عن 
 "CR-V" سابقاتها من مناذج
بق��در أكبر م��ن العصرية 
واألناقة، فاخلبراء في هوندا 
بذلوا جهدهم جلعل هذه 
مبظه��ر  تب��دو  الس��يارة 
اخلط��وط  جتمل��ه  ممي��ز، 
وفقا  املدروس��ة  اجلانبية 

أليروديناميكية الهواء، واملصابيح 
األمامي��ة واخللفي��ة التي تضفي 

عليها املظهر الرياضي.
والش��يء امللفت للنظر أيضا في 
هذه الس��يارة ه��و تداخ��ل اللون 

األس��ود بنح��و ممي��ز م��ع األل��وان 
ألق��راص  إضاف��ة  األساس��ية، 
أت��ت بتصاميم  الت��ي  العج��ات 
تعكس الطابع الرياضي من خال 

تفصياتها املميزة.

 "CR-V" وم��ن املفت��رض أن تأت��ي
توربيني��ة  مبح��ركات  املقبل��ة 
متطورة بسعة 2 و2.4 لترات بقوة 
150 و186 حصان��ا. األول قادر على 
ضمان تسارع الس��يارة من 0 إلى 
100 كلم/ س��اعة في ظرف 11.9 
ثانية، أما األكبر فينقل الس��يارة 
من 0 إلى 100 خال10 ثوان فقط.

وتزامنا مع ط��رح هذا االمنوذج في 
مع��رض طوكيو للس��يارات الذي 
س��يعقد أوائل الع��ام املقبل، من 
املفت��رض أن تط��رح هون��دا أيضا 
 "NSX" مناذج جديدة من س��يارات
 Civic" وامنوذجها األخير لس��يارة

."Type R

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أك��دت املمثل��ة اللبناني��ة 
ماغي بو غصن، أّن مقياس 
أي جناح في الساحة الفنية 
يص��ب ف��ي خان��ة محبة 
الن��اس وتقديره��م للفنان 
وأعماله، مشيرة في افتتاح 
فيلمها اجلدي��د "كراميل" 
إلى أن العمل املش��ار إليه 
ه��و امت��داد للتف��وق الذي 
"حبة  مسلس��ل  حقق��ه 
كرامي��ل" ال��ذي عرض في 
ومضيفة:  املاضي،  رمضان 
"س��عينا إل��ى كل م��ا هو 
ممت��از، و لم ن��رض بالنتائج 

أت��ت  لذل��ك  االعتيادي��ة، 
األص��داء إيجابية من اليوم 
األول لع��رض العمل، الذي 
أتوقع أن يحّقق رواجاً كبيراً 
ف��ي أوس��اط املش��اهدين 

بشتى األعمار".

أعرب��ت الفنان��ة صابري��ن 
عن س��عادتها بجائ��زة دير 
حصل��ت  الت��ي  جيس��ت 
عليه��ا كأفض��ل ممثلة عن 
مسلسل اجلماعة، مشيرة 
إل��ى أن ش��خصية زين��ب 
قدمته��ا  الت��ي  الغزال��ي 
ف��ي اجلماعة يع��د إضافة 

لتاريخها الفني. 
وأوضح��ت أنه��ا ف��ي أثناء 
الغزالي،  لزين��ب  حتضيرها 
قام��ت بق��راءة مذكراتها، 
الكثير  رؤي��ة  جان��ب  إل��ى 
م��ن حواراته��ا الصحفية، 
وشكلها وطريقة جلوسها، 
ورأت أن ه��ذه الش��خصية 
ثري��ة ج��ًدا، مضيف��ة أنها 
متنت للكات��ب الكبير وحيد 

حامد الذي رش��حها لهذا 
ال��دور، وجعلها تع��ود مرة 
أخرى لألدوار القوية، خاصة 
وحي��د حامد  وأن كتاب��ات 
مارك��ة مس��جلة والفنان 
يس��تريح مع��ه خاصة أنه 
يح��رص عل��ى كتاب��ة كل 
الش��خصيات ف��ي العمل 
بطريق��ة متوازنة حس��ب 

قولها.

عّبر النج��م أحمد مكي، 
الكبي��رة  س��عادته  ع��ن 
ب��ردود الفع��ل املش��يدة 
بكليب��ه األخي��ر "وقف��ة 
ناصي��ة زم��ان" وال��ذي مت 
أي��ام على  طرح��ه قب��ل 
موقع "يوتيوب" وهي من 
كلمات��ه وإخراجه، وأحلان 

شادي السعيد.
وكشف مكي في تصريح 
خ��اص ال��ى أح��د املواقع 
اإلخباري��ة أن ع��دد مرات 
مش��اهدة الكلي��ب على 
موقع "يوتيوب" بلغت ما 
يقارب 9 مايني مشاهدة، 

مش��يرًا إلى أنه س��عيد 
جًدا بهذا النجاح، خاصة 
أن��ه مل��س ذلك بنفس��ه 
ف��ي الش��ارع املصري من 
خال رد فع��ل الناس عن 
الكلي��ب، وأن��ه يعبر عما 

يدور في داخلهم.

ماغي بو غصن

احمد مكي

صابرين 

أخبــارهــــــــــم

قحطان جاسم جواد
العراقي��ة  منت��دى  اس��تضاف 
التراث��ي عادل  الباح��ث  الثقاف��ي 
الع��رداوي للحدي��ث ع��ن مدين��ة 
بغداد، والشاعر املا عبود الكرخي 
املرتب��ط معظ��م ش��عره ببغداد 

وشخصياتها.
ادارت اجللس��ة الش��اعرة جناة عبد 
اهلل مديرة املنتدى والتي قالت في 
بداية اجللس��ة: اننا نحتفل مبدينة 
احلض��ارة والتراث والس��ام بغداد 
امي��رة امل��دن بذكرى تأسيس��ها. 
يتحدث لنا الباحث عادل العرداوي 
عنه��ا، وع��ن الش��اعر البغ��دادي 
املا عبود الكرخي ال��ذي كثيراً ما 
اثار اجل��دل بش��خصيته، وافعاله، 
وعاقته سواء مع احلكومة، او مع 

الناس.
ثم حت��دث الباح��ث الع��رداوي عن 
بغ��داد مدين��ة الس��ام واحلضارة 
بوصفها من "اهم امل��دن العربية 
وأجمله��ا"، وق��ال: بناه��ا املنصور 
على شكل دائرة، وسميت باملدينة 

املدورة، مكانها من جامع براثا الى 
س��احة عب��د احملس��ن الكاظمي. 
من��ذ  بس��اتني  منطق��ة  وه��ي 
تأسس��ت وما تزال كذلك، ايضا مت 
ذكرها كاس��م موجود من قبل ان 
يؤسسها املنصور، اذ يعود اسمها 

الى السومريني واالشوريني. 
وتاب��ع العرداوي حديث��ه عن بغداد 
قائا: االس��م مكون من قس��مني 
هما )"بغ" و"داد"( أحدهم قال انه 
اسم بستان لشخص ما، وآخر قال 
انها بستان الشيطان، وآخر يقول 
انها بس��تان الرب، او بس��تان اهلل، 
كذل��ك كان هناك س��وق اس��مه 
بغ��داد ف��ي وق��ت الف��رس عندما 
كانت "س��لمان باك" عاصمتهم 
قبل ان يفتتحها العرب ايام سعد 
ب��ن أب��ي وق��اص، وقبله ب��ن حارث 
الش��يباني. وعندما بن��ى املنصور 
مدين��ة بغداد مل��دة أربع س��نوات، 
سماها مبدينة السام، وهناك في 
املتحف العراقي مس��كوكات من 

ايام املنصور تثبت ذلك. 

ام��ا بخصوص الش��اعر املا عبود 
الكرخي الزبي��دي األصل، فهو من 
عشيرة البو سلطان، من منطقة 
احملاويل، س��مي باملا الن شخصية 
امل��ا مهمة في اجملتم��ع، ولم يكن 
هن��اك م��دارس كثيرة ب��ل كانت 
الكتاتي��ب. وول��د م��ع ب��دء بناية 
القش��لة، وقد ول��د بجانب الكرخ 

واخذ لقبه منها.
 وأضاف: كان والده من البو حسني 
وهو تاجر خيول يصدرها الى إيران، 
وتركيا، والس��عودية، وباكس��تان، 
واخللي��ج العربي، وم��ا عبود كان 
مرافقاً لوالده، ومن خال سفراته 
والفرنس��ية،  الفارس��ية،  تعل��م 

والكردية، وقليا من اإلجنليزية.

الكرخي  الشاعر  العرداوي  ووصف 
بالق��ول:" كان جريئاً الى احلد الذي 
يجعله يصط��دم باحلكومة دائما، 
حت��ى انه��م كان��وا ف��ي العهود 
الس��ابقة )يتجف��ون ش��ره(. ولم 
يترك ش��يئا اال وقال عنه قصيدة، 
وبعضها غنيت من قبل القباجني، 
ويوس��ف عم��ر، منها م��ن كايلك 
تش��تري ش��عير، وياب��و الس��دارة 
واجملرش��ة، وقبل وفاته س��لم كل 
اوراق��ه واش��عاره ال��ى اب��ن اخيه 
حسني حامت، الذي حافظ على تراث 
الكرخي، لكن بعد وفاته لم يهتم 

أحد من العائلة فأهملوها".
وم��ن مواقف��ه الطريف��ة يق��ال ان 
امللك فيصل االول عندما أصدر امرًا 
بجعل الس��دارة غط��اء للرأس بدال 
من الطربوش العثماني، اقام حفا 
النواب  واعض��اء مجل��س  لل��وزراء 
والش��خصيات املهم��ة، وطلب من 
مدي��ر املراس��م ان يدع��و الكرخي 
ألنه كان يعتم��ر العقال والكوفية. 
وعندما دخل أصبح نش��ازاً بينهم 

فس��لم علي��ه امللك، وكان��ت بيده 
اليسرى السدارة، ولم يرها الكرخي، 
فق��ال امللك م��اذا تعتقد امس��ك 
ف��ي يدي فرد علي��ه كلما ما حتمله 
على رأس��ي، فأعاد امللك قوله ثانية 
فأكد الكرخي على رأس��ي، فأخرج 
امللك الس��دارة والبسه إياها، فقال 
الكرخي ضاحكاً )بهاي جالة امللك 

غلبتني(. 
تخللت اجللس��ة مداخات من قبل 
احلض��ور منه��م الدكتور الش��اعر 
حس��ن عب��د النب��ي الذي ق��ال: ان 
م��ا يقال ع��ن الكرخ��ي ال يغير من 
اهميته ودوره، فهو يش��كل ظاهرة 
وكان  بالدراس��ة،  جدي��رة  مهم��ة 
انت��اج عصره قبل ع��ام 1946، وكل 
االم��راض املتوطنة في اجملتمع الذي 
كان يتح��دث عنه كان��ت موجودة 

فعا.
وكان اخلت��ام مس��كاً حي��ث ق��دم 
الفنان والباحث طه غريب مداخلة 
طريفة عن الكرخي انهاها بالغناء 

لقصيدة اجملرشة.

العرداوي يتحدث عن بغداد والمال عبود الكرخي بمنتدى العراقية الثقافي

الصباح الجديد - وكاالت:
صنع��ت آنا بوليفيو وهي طاهي��ة معجنات معتمدة في 
والية س��يدني، ، قطاراً من خبز الزجنبيل،  بلغ طوله أربعة 
أمتار، وأكملته ب�1000 كيلوغرام من الطوب املصنوع من 
خب��ز الزجنبيل، و 200 مصاصة، وقام��ت بتثبيته بالكرمية 
املصنوعة من السكر املطحون، ويتم عرض الهيكل الرائع 
حالًيا في فندق شانغريا في سيدني، حيث سيبقى خال 

موسم األعياد حتى 31 ديسمبر/كانون األول.
وقالت الس��يدة بوليفيو: "سيكون القطار مزخرفاً بنحو 
فخ��م مع مئات من املصاصات، وس��وف تفوح رائحة خبز 
الزجنبيل اجلميل��ة الطازجة إلى الضيوف، ومن املهم جًدا 
لضيوفنا احلصول على هذا الشعور السحري بعيد املياد، 
وأن��ا أحب أن أرى اآلباء متحمس��ني مث��ل األطفال عندما 

يرون حجم وشكل القطار".
وقد أصبحت اإلبداعات اخليالية للس��يدة بوليفيو دعامة 
أساس��ية في س��يدني خال عي��د املياد، فف��ي األعوام 
الس��ابقة، قام��ت بتصميم هياكل عماق��ة أخرى لعيد 

املياد.
 وقد قطعت آنا ش��وًطا طويًا خال عشرين عاًما، عندما 
كانت تعم��ل في بدايتها في س��وفيتيل ف��ي ملبورن، اذ 
اعترفت ب��أن تركيزها لم يكن دائما ف��ي العمل، بقدر ما 
كان لديها رغبة حلضور احلفات في النوادي، وكشفت آنا 
"كنا نذهب إلى احلفات، لم نهتم بالطبخ. أردت فقط أن 

أذهب إلى احلفات".

قطار من خبز الزنجبيل 
"بالحجم الطبيعي"

جانب من اجللسة

فريال حسين

أعادن��ي مقتل عل��ي عبد اهلل صال��ح الى زمن 
العنف والدماء املسفوحة..

أعادن��ي إل��ى مقت��ل القذافي وإع��دام من كان 
رئيسنا في وقت من األوقات.. 

إنني في هذه اللحظة أراجع تاريخ الدم العربي 
وأفككه بعيداً عن العواطف واألهواء واألغراض 
اخلاصة، فبالرغ��م من موقفي من النظام الذي 
جثم على صدور اليمنيني طويا، لكنني لست 
مستعدة لتمجيد القتل، ألنني أرفض أن يظل 

تاريخ العرب مكتوبا بالدم القاني.
أدرك ان صالح ليس ضحية ألن دمه املس��كوب 
لم يك��ن من أجل الوط��ن، لكنن��ي أدرك أيضا 
معنى أن يتحول العنف معبرا إلى جحيم آخر.

كانت صورته بش��عة في أنظار أبناء شعبه، إذ 
كان واحدا من اجلادين، ولم يشبع نهمه للدماء 
حت��ى بعد أن فق��د منصبه الرئاس��ي فواصل 
جرائم��ه برعايته للقاع��دة وتنظيمات إرهابية 
أخرى، واللعب عل��ى حبال القبلية، وكان كثيراً 
ما يتباهى بقدرة الس��لطة التي امتلكها على 

التعذيب والفتك باألبرياء. 
وفي الواقع، لم يك��ن الرجل الذي امتد حكمه 
38 عام��ا، وهي أط��ول فترة حك��م فيها رئيس 
عربي، ش��ريراً فقط، وامنا كان مسكوناً بقناعة 
ترى أن حكم بلد فقير ومسالم كاليمن لن يتم 
إال عبر القضبان والس��ياط وعواء املعذبني من 

أصحاب القناعات األخرى.
ال شماتة..
ال شماتة..

فقد جاء اليوم الذي يذوق صالح من ذات الكأس 
الت��ي أذاقها آلالف الضحايا الذي��ن ذهبوا هباء 
على مذبح شهوة القوة الغاشمة واالستبداد.
ل��م أف��رح ح��ني رأي��ت صورت��ه مبثوث��ة على 
التلفزيون��ات ألنني أملك م��ن الوعي ما يكفي 
لفهم م��ا ج��رى ويجري من��ذ أبي��دت العائلة 
املالك��ة ف��ي الع��راق وس��حل أف��راد منها في 
الش��وارع، منذ ذلك الوق��ت والضباط األجاف 
والثوري��ون املتمي��زون بالفظاظ��ة والناطق��ون 
الكذبة باسم األمة التعيسة املنكودة يشرعون 
القسوة، ويقننون االنتقام اخملزون داخل قلوبهم 

ورؤوسهم. 
ولم أكن بحاجة الى تفس��ير ك��ي أدرك ان من 
مارس بانتظام انتهاك حرمة احلياة اإلنس��انية 
املقدسة باسم توحيد شطري الباد سيتعرض 
للمصي��ر نفس��ه عاج��ا أم آج��ا، فثمة س��ر 
مكنون أس��مه "عدالة الس��ماء" تقتص دائما 
من الظاملني اجلبارين، وتسخر من أكذوبة األمة 
الت��ي يجب أن تغس��ل أرضها الدم��اء من أجل 
وحدتها، وأن األمر برمته ال يعدو تهريجا يجيده 
املولع��ون باألكاذي��ب، فالوص��ول ال��ى األهداف 
النبيلة يحتاج وس��ائل نبيل��ة أيضا وليس الى 
ال��روح االنتقامي��ة الهوج��اء املصاب��ة باخلب��ل 

وجنون العظمة.
تاريخ الطغاة ال يتك��ّرر مّرتني بذات التفاصيل، 
وإذا تك��ّرر تك��ون نس��خته املُكرَّرة أكث��رَ إياماً 

وسخريًة ودمويًة.

ال شماتة

الصباح الجديد - وكاالت:
إليس��ا  الفنان��ة  كتب��ت 
الرس��مية  على صفحتها 
ف��ي الفي��س ب��وك تهنئة 
مبناس��بة  ملتابعيه��ا 
اعي��اد املي��اد اجملي��دة، وبعد أن 
ش��اركتهم بص��ورة ظه��رت فيه��ا 
وه��ي تعان��ق والدتها، وّجهت إليس��ا 

رس��الة ملعجبيها مبناس��بة األعياد قالت 
فيها:"م��اذا أمتن��ى لك��م في عي��د املياد 
اجمليد يا محبيني األعزاء س��وى الس��عادة 
والصح��ة! راجي��ة أن يحم��ل لك��م هذا 
اليوم املبارك راحة البال وليمطركم الرب 

بالبركات".
هذا وقد اعتادت إليس��ا أن تقيم عش��اء 
ليل��ة  املقرب��ني  وأحبائه��ا  ألصدقائه��ا 

اخلامس والعش��رين من شهر كانون األول 
م��ن كل س��نة، وق��د ش��ّوقت متابعيها 
بنشرها صورة من طاولة العشاء معّلقة 
عليها:"عش��اء املياد في منزلي، وأنتظر 
أصدقائي ليحضروا"، ثم أذهلت جمهورها 
حي��ث ظهرت في صورة أخ��رى إلى جانب 
 ، .. Elissa ش��جرة املياد وكت��ب عليه��ا
 Starوف��ي مكان آخر من الش��جرة كلمة

ونالت الصورة استحسان املتابعني لشدة 
أناقتها التي ظهرت فيها.

إليس��ا كان��ت حص��دت جن��اح أعماله��ا 
خ��ال عام 2017 بع��دة جوائز ومراتب من 
بينها املرتبة الثالثة للش��خصيات األكثر 
بحثاً في مصر وذل��ك ضمن إحدى قوائم 
اإلحصاءات الت��ي أصدرها محرك البحث 

العاملي "غوغل".

إليسا تنشر صورًا لها وهي تحتفل 
بعيد الميالد وتهنئ الجمهور بالمناسبة

بغداد - الصباح الجديد:
تقي��م الفرقة الس��يمفونية العراقية 
حفاً موس��يقيا على خش��بة املسرح 
الوطني في الس��اعة اخلامس��ة مساًء 
م��ن ي��وم غد اخلمي��س مبناس��بة أعياد 

املياد ورأس السنة.
يقود احلفل املايسترو محمد أمني عزت، 
ومبشاركة للعازف املغترب علي العزاوي. 
س��تباع البطاق��ات ف��ي اس��تعامات 
املس��رح الوطني قبل س��اعتني من بدء 

احلفل. 
اختارت الفرقة عدة مقاطع موسيقية 
م��ن اش��هر س��يمفونياته إضافة الى 
الع��زف عل��ى بعض اآلالت املوس��يقية 
عزف��ا منف��ردا، منها أداء الصوليس��ت 
وخماس��ي  اهلل،  عب��د  عدن��ان  حملم��د 

تسلس��ل ٢٠ )كونتيت( ف��ي مقام مي 
بيم��ول الكبي��ر، أداء جني��د محم��ود، 
وكم��ان احم��د محم��ود، وبيان��و علي 
العزاوي، وچلو دعاء العزاوي، واوبوا رانيا 

نشأت. 

الصباح الجديد - وكاالت:
شاركت الفتاة الصومالية حمدية 
أحم��د، في مس��ابقة جمال والية 
أول  لتصبح  األميركي��ة،  "ماي��ن" 
فتاة محجبة تش��ارك ف��ي هكذا 

مسابقة.
وظه��رت أحمد ف��ي املس��ابقة وهي 
وش��اركت  احلج��اب،  ترت��دي 
متابعيه��ا صورا من احلفل عبر 
صفحتها اخلاص��ة على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي، 
حيث ظه��رت في الصورة 
األولى ترت��دي ثوباً ذهبياً 
م��ع  طويل��ني  بكّم��ني 
وف��ي  وردي،  حج��اب 
ارتدت  ثاني��ة  ص��ورة 

باحملجبات  اخلاص��ة  الس��باحة  مابس 
"بوركيني" باللون الوردي واألسود.

وكان��ت ق��د كتب��ت عب��ر صفحته��ا 
اخلاصة قائلًة:" أش��ارك في مس��ابقة 
ملكة جمال ماين، كأول فتاة مسلمة 
محجبة". وأوضحت حمدية أنها كانت 
ته��دف إلى إله��ام الفتي��ات األخريات 
واتب��اع  والثق��ة،  باجلم��ال  ليش��عرن 
أحامهن بغض النظر عن مكانهن، او 

ملبسهن.
وولدت أحمد ف��ي الصومال وترعرعت 
في مخيم لاجئني في كينيا، وتطمح 
ألن تكون عارضة أزياء، وهي تعيش اآلن 
في الواليات املتح��دة األميركية حيث 
تدرس العلوم السياس��ية في جامعة 

جنوب ماين.

لمناسبة الميالد ورأس السنة..
بيتهوفن في المسرح الوطني 

ألول مرة .. محجبة تشارك 
بمسابقة ملكة جمال

هوندا "CR-V" تعود بحلة رياضية
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