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السليمانية ـ الصباح الجديد:
طال��ب النائب عن كتل��ة التغيير 
احلكوم��ة  عب��داهلل  هوش��يار 
روات��ب موظفي  بتوزيع  االحتادي��ة 
وزارتي الصحة والتربية في إقليم 
كردس��تان بنحو مباشر، عبر آلية 
جدي��دة تتضم��ن التنس��يق م��ع 

املصارف املوجودة في اإلقليم.
وعل��ل عبد اهلل طلبه قائال " هذه 
الطريق��ة هي األضم��ن في توزيع 
روات��ب املوظف��ن بش��كل كامل، 
خصوصاً وأن هناك أنباء تفيد بأنه 
في حال توزيعها من قبل حكومة 
االقليم سيتم اس��تقطاع ربعها 
أو نصفه��ا، كم��ا ه��و حاصل مع 
موظفي االقليم الذين يستقطع 
اكثر م��ن نص��ف رواتبه��م وفقا 
لنظ��ام االدخار االجب��اري املعمول 
به في االقليم منذ س��نتن خالفا 

للقانون".
"روات��ب موظف��ي  أن  ال��ى  ون��وه 
اإلقليم ولألس��ف كانت تستغل 
طيل��ة الس��نوات املاضي��ة كأداة 
للتناف��س السياس��ي م��ن قب��ل 
االحزاب الرئيسية، وقد وصل احلال 
في كثي��ر من األحي��ان الى فصل 
موظفن بسبب تصويتهم جلهة 

معينة ".

عل��ى صعي��د ذي صل��ة بالنتائج 
اس��تفتاء  افرزها  التي  الس��لبية 
إقليم كردس��تان، جتمع املئات من 
والتج��ار  املس��ؤولن احلكومي��ن 
واملواطن��ن  االعم��ال  ورج��ال 
والكس��بة ف��ي منف��ذي حاج��ي 
احلدودي��ن،  وبرويزخ��ان  عم��ران 
الذين اعي��د فتحهما امام احلركة 
التجارية، وتنقل املسافرين، صباح 
امس الثالثاء، بق��رار من احلكومة 
اإليرانية، عق��ب موافقة احلكومة 
املناف��ذ  فت��ح  عل��ى  االحتادي��ة 

احلدودية.
وكان��ت احلكوم��ة االيراني��ة ق��د 
قام��ت باغالق منافذه��ا احلدودية 
مع اقليم كردستان قبل 80 يوماً، 
العراقية  احلكوم��ة  بطل��ب م��ن 
االس��تفتاء  اج��راء  عل��ى خلفية 
ف��ي االقلي��م، الذي اب��دت طهران 
اعتراضها على اجرائه، محذرة من 
النتائج الس��لبية التي سيلقيها 

على العالقة بن الطرفن.
مس��ؤول منف��ذ حاج��ي عم��ران 
احل��دودي مس��عود باديني قال في 
تصريح للصباح اجلديد، ان املنفذ 
ام��ام    2018-1-2 الثالث��اء  فت��ح 

احلركة التجارية والسياحية.
تفصيالت ص2

في حين تجّمع المئات عند فتح المنافذ الحدودية مع إيران

نائب كردي يطالب الحكومة
بتولي توزيع رواتب موظفي اإلقليم 

احتجاجات املواطنني في اإلقليم بشأن الرواتب

النظام السوري ومعضلة إنقاذ
"العمل" تتخذ إجراءات للحد من انتشار 2سوريا بعد القضاء على اإلرهاب

3المخدرات والتصدي لتداعياتها على المجتمع

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت جلنة نيابية، أمس الثالثاء، 
التعدي��الت املرش��حة عل��ى قانون 
االنتخاب��ات العام��ة جملل��س النّواب 
للع��ام احلال��ي، وفيما أش��ارت إلى 
أن املش��روع يحت��اج إل��ى مزيد من 
النقاش��ات بن الكتل، اس��تبعدت 

إقراره بالصيغة املطروحة حالياً.
وقال عض��و اللجن��ة القانونية في 
مجل��س النواب فائق الش��يخ علي 

في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، إن 
"االخبار التي يتم تداولها في وسائل 
االع��الم بوج��ود اتف��اق عل��ى قانون 

االنتخابات عارية عن الصحة".
وأضاف الش��يخ عل��ي أن "عدداً من 
املقترح��ات واملش��روعات مت طرحها 
بعضها مقدم م��ن نواب واخرى من 

السلطة التنفيذية مت رفضها".
وزاد أن "ال��رأي اس��تقر عل��ى اجراء 
تعديل يط��ال القان��ون النافذ الذي 

اجريت مبوجبه االنتخابات السابقة 
."

وب��ن الش��يخ عل��ي أن "التعدي��ل 
ن��ص على تخفيض س��ن املرش��ح 
لالنتخابات إلى 28 عاماً عند تقدميه 
محكوم��اً  يك��ون  وإال  للترش��ح، 
بس��جن أو حب��س عل��ى وف��ق قرار 

قضائي بات".
ترش��يح  من��ع  "القان��ون  أن  وأردف 
كل م��ن اف��راد القوات املس��لحة أو 

القضاة أو رؤساء الهيئات املستقلة 
عند الترشيح".

وبن الش��يخ علي أن "احلظر شمل 
ايض��اً العامل��ن ف��ي املفوضية مبن 
فيهم املفوضون وش��اغلي املناصب 
العلي��ا فيه��ا، يس��تثنى منهم من 
انهى عمله في املفوضية قبل مدة 
ال تق��ل عن اربع س��نوات م��ن تاريخ 

الترشيح".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت سلطة الطيران املدني، أمس 
املالحية  األجه��زة  الثالث��اء، خ��روج 
ملطار بغداد الدولي عن اخلدمة، فيما 
حّملت ش��ركات الطيران مسؤولية 
عدم مراجعة اعالن الطيارين اخلاص 

باملطارات املتوجهة لها.
وق��ال مص��در في س��لطة الطيران 
املدن��ي ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن 
"سلطة الطيران املدني العراقي قد 
نشرت في ظهر يوم اخلميس املاضي 
املوافق 2017/12/28 اعالن الطيارين 

)نوت��ام NOTAM( بخص��وص خروج 
األجهزة املالحية ملطار بغداد الدولي 

عن اخلدمة بداعي الصيانة".
وأضاف أن "شركات الطيران تتحمل 
كافة العواقب الت��ي ترتبت بتأخير 
الرح��الت او إلغائه��ا بس��بب عدم 
مراجعتها إعالنات الطيارين اخلاصة 
مبط��ار بغ��داد الدول��ي قب��ل تنفيذ 
رحالته��ا ال��ى املط��ار"، موضحا ان 
"ش��ركات الطيران وحدها هي التي 
تق��رر تنفي��ذ الرحالت م��ن عدمها 
في ظل هذه الظروف وال تس��تطيع 

الس��لطة منع ه��ذه الرح��الت من 
الهبوط بعد استحصالها املوافقات 

االصولية".
اع��الن  مراجع��ة  "ع��دم  أن  وأك��د 
الطيارين اخلاص باملطارات املتوجهة 
لها الرحالت يعد خرقاً ملبدأ سالمة 
الطيران وتتحمل ش��ركات الطيران 

نتائجه".
وأشار الى ان "سلطة الطيران املدني 
العراقي جتدد دعوتها لكافة شركات 
الطي��ران املس��تخدمة للمط��ارات 
اللوائح  العراقي��ة بااللتزام بكاف��ة 

والتعليم��ات الدولية والعراقية من 
اجل احلفاظ على سالمة املسافرين 

وسالمة طائراتها".
وكانت جلن��ة اخلدم��ات النيابية قد 
كش��فت في وقت سابق، عن إيقاف 
شركات الطيران العربية واألجنبية 
رحالتها الى مطاري بغداد والبصرة 
أجه��زة  عط��ل  بس��بب  الدولي��ن 
الهب��وط اآللي في املط��ار، وطالبت 
ف��ي  بالتحقي��ق  ال��وزراء  مجل��س 
األمر وعقد اجتم��اع طارئ ملعاجلته 

ب�"السرعة القصوى".

اللجنة القانونية النيابية تستبعد إقرار
تعديل قانون االنتخابات بصيغته الحالية

الطيران المدني تحّمل الشركات مسؤولية
تأخير الرحالت لعدم مراجعة التعليمات

متابعة الصباح الجديد:
الدولية  العمل  أعلنت منظمة 
وفق تقريرها الس��نوي، بأن عام 
2017 كان األسوء حسب بيانات 
تزاي��داً  س��جلت  اذ  املنظم��ة 
مضطردا ألع��داد العاطلن عن 

العمل في العالم.
وج��اء في تقري��ر املنظمة، الذي 
الدولية  )العمالة  حمل عن��وان 
واآلفاق االجتماعية لعام 2017(، 
أن "اعداد األش��خاص العاطلن 
ع��ن العمل ف��ي جمي��ع أنحاء 
العالم قد تخط��ى 200 مليون 
ش��خص، مرتفع��ة مبق��دار 3.4 
ملي��ون ش��خص من��ذ الع��ام 

املاضي".
وح��ذرت املنظم��ة م��ن رك��ود 
األعم��ال التجاري��ة الصغي��رة، 
عل��ى  الس��لبي  وتأثيره��ا 
االقتصادات النامية، حيث يعمل 
أكثر م��ن نص��ف العاملن في 
ومتوسطة  صغيرة  الش��ركات 

احلجم.
وميث��ل ه��ذا القطاع م��ا يصل 

إل��ى 70 % من جمي��ع الوظائف 
ف��ي بعض الدول العربية، وأكثر 
من 50 % في أج��زاء من إفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
ولفت��ت املستش��ار االقتصادي 

لدراس��ات  الدول��ي  باملعه��د 
العمل، مارفا كورلي كولوبالي، 
إلى أن توفير التدريب للموظفن 
ميك��ن أن يؤدي إلى زي��ادة األجور 
بنس��بة 14 %، وزيادة اإلنتاجية 

وعل��ى  تقريب��ا.   %  20 بنس��بة 
العكس من ذل��ك، فإن االعتماد 
على املتعاقدين لفترات قصيرة 

يأتي بنتائج عكسية.
وف��ي س��ياق متصل، كش��فت 

املنظمة في تقرير آخر أن مظلة 
احلماي��ة االجتماعي��ة ل��م متتد 
الغالبية العظمى من  لتشمل 

سكان العالم.
وتشير بيانات واردة في "التقرير 
العامل��ي للحماي��ة االجتماعية 
توفير  الى ض��رورة   ،2019/2017
ش��املة  اجتماعي��ة  حماي��ة 
التنمي��ة  أه��داف  لتحقي��ق 
املستدامة"، إلى أن 45 % فقط 
من سكان العالم يتلقون فعليا 
واح��دة على  اجتماعية  إعان��ة 
األقل، بينما ما تزال نسبة 55% 
املتبقي��ة )4 مليارات ش��خص( 

من دون حماية.
وتظه��ر الدراس��ة أيًض��ا أن 29 
% فق��ط م��ن س��كان العال��م 
يحصلون على ضمان اجتماعي 
ش��امل )وهي زيادة طفيفة عن 
نس��بة 27 % في 2015-2014(، 
في حن أن 71 % من الس��كان، 
غي��ر  نس��مة،  ملي��ار   5.2 أو 
مشمولن باحلماية االجتماعية 

أو مشمولن جزئًيا.

العمل الدولية: أعداد العاطلين تخطى 200 مليون شخص

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين يوم 
، أمس الثالثاء، ع��ودة اكثر من 37 
ألف نازح م��ن محافظات املوصل 
واالنبار وصالح الدين على دفعتن 

ف��ي أواخ��ر كان��ون األول املنصرم 
، فيم��ا أش��ارت محافظ��ة االنبار 
ال��ى نق��ل 172 عائل��ة ي��وم أمس 
م��ن مخيمات املدينة الس��ياحية 
في احلباني��ة ومخيم 18 كيلو في 

الرمادي إلى مناطقهم السكنية 
في هيت وحديثة وعنه .

وق��ال مدي��ر اع��الم وزارة الهجرة 
ف��ي  صب��اح  س��يف  واملهّجري��ن 
حديث خ��اص لصحيفة ‘‘الصباح 

اجلديد‘‘  أن" أكثر من 37 ألف نازح 
عادوا أواخر ش��هر كانون االول إلى 
ديارهم في عدد من احملافظات في 
املوصل واالنبار وصالح الدين على 
دفعت��ن ش��ملت األول��ى 15 ألف 

و277 نازحا والثانية 21 ألف و743 
نازحا.

واك��د ب��أن "أغل��ب العائدي��ن من 
ف��ي  يقيم��ون  كان��وا  النازح��ن 
مخيم��ات اخل��ازر وحس��ن ش��ام 

ش��رق نين��وى ومخيم��ات اجلدعة 
وامل��درج وحاج علي وحمام العليل 
جنوب احملافظ��ة فضالً عن مخيم 

النركزلية في محافظة دهوك.
تتمة ص3

37 ألف نازح عادوا الى ديارهم أواخر الشهر الماضي
172 عائلة نقلت الى هيت وعنه وحديثة

العاطلني عن العمل

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر مس��ؤول ب��وزارة 
الداخلي��ة، أمس الثالث��اء، ان وزير 
الداخلية قاس��م االعرجي ناقش 
مع هيئة النزاهة عقود التسليح 
الس��ابقة بال��وزارات الت��ي حتوم 

حولها شبهات فساد.
وقال املصدر في تصريح صحفي، 
ان "وزير الداخلية قاسم االعرجي 

التقى أمس الثالثاء، رئيس هيئة 
النزاهة حسن الياسري".

واضاف املصدر ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، ان "االعرجي 
عق��ود  الياس��ري  م��ع  ناق��ش 
التس��ليح الس��ابقة لل��وزارات، 
وش��بهات الفس��اد الت��ي حت��وم 
حولها"، مشيرا الى ان "االعرجي 
توع��د بتس��ليم اي ش��خص او 

مسؤول متورط بتلك امللفات".
يذك��ر ان رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي اك��د ف��ي 27 تش��رين 
الثاني املاض��ي، دور احلكومة في 
مكافحة الفس��اد ال��ذي يتعدى 
االجه��زة الرقابي��ة ف��ي الدولة، 
فيم��ا اش��ار ال��ى ان معركتن��ا 
مع��ه اصعب م��ن املعرك��ة مع 

"الدواعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر مص��رف الرافدي��ن، أم��س 
الثالث��اء، إعفاء الذين ش��ملهم 
قرض 30 مليون دينار في املناطق 
الساخنة من الفوائد التأخيرية.

وجاء في بي��ان املكتب اإلعالمي 
"الصب��اح  وتلق��ت  للمص��رف 

اجلدي��د" نس��خة من��ه "نظ��را 
ملراع��اة الظ��روف االس��تثنائية 
الت��ي تعرضت لها فروع املصرف 
في املناطق الساخنة تقرر اعفاء 
ق��رض  املمنوح��ن  املقترض��ن 
 30 البال��غ  املواطن��ن  اس��كان 
مليون دينار من الفوائد التأخيرية 

عن الفت��رة التي توقفت خاللها 
الفروع في املناطق الساخنة عن 

مزاولة اعمالها".
احتس��اب  س��يعاد   " واض��اف 
التأخيري��ة اعتبارا من  الفوائ��د 
تاريخ صدور هذا القرار في حالة 

تلكؤ املقترضن عن التسديد".

"الداخلية" و"النزاهة" تناقشان
شبهات الفساد في عقود التسليح

"الرافدين" يعفي مقترضي المناطق 
الساخنة من الفوائد التأخيرية

انتقل الى رحمة اهلل يوم أمس 
أبو ذر علي زاير الشقيق األوسط 
لرئيس تحرير جريدة "الصباح 
الجديد" األستاذ إسماعيل زاير 

إثر صراع مرير مع المرض.
 أسرة تحرير الصحيفة إذ تشارك 

رئيس التحرير أحزانه بوفاة 
أخيه تتقدم إليه ولشقيقات 

الفقيد وأشقائه يوسف ومحمد 
ويحيى وهاني وجهاد بأحر 
التعازي والمواساة سائلين 
المولى القدير أن يلهمهم 
جميعا الصبر والسلوان وأن 

يدخله فسيح جناته.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

نعي ومواساة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
أمس الثالثاء، أهمية إجناز التشريعات 
الدستورية املتأخرة، داعيا الى التريث 

بتعديل قانون االحوال الشخصية. 
وقالت رئاس��ة اجلمهوري��ة في بيان، 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد"، نس��خة 
من��ه، إن "رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
معص��وم اس��تقبل بقصر الس��الم 
ببغ��داد، صب��اح امس، نائ��ب رئيس 
اللجنة القانونية في مجلس النواب 

قاسم العبودي"".
وأوضح البيان أن معصوم "اس��تمع 
ف��ي مس��تهل اللق��اء إل��ى ع��رض 
العب��ودي عن الس��تراتيجية  قدمه 
التش��ريعية جمللس الن��واب للفصل 
التشريعي الثاني من السنة الرابعة 
وم��ن بينها التش��ريعات االنتخابية 
ومش��روع قان��ون احملكم��ة االحتادية 
العليا ومجلس االحتاد وقانون االحوال 

الشخصية".
تتمة ص3

معصوم يدعو للتريث بتعديل 
قانون األحوال الشخصية



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

طال��ب النائب عن كتل��ة التغيير 
احلكوم��ة  عب��داهلل  هوش��يار 
االحتادي��ة بتوزي��ع روات��ب موظفي 
وزارتي الصحة والتربية في إقليم 
كردس��تان بنحو مباشر، عبر آلية 
جدي��دة تتضم��ن التنس��يق م��ع 

املصارف املوجودة في اإلقليم.
وعلل عب��د اهلل طلبه قائال » هذه 
الطريق��ة هي األضمن ف��ي توزيع 
رواتب املوظفني بش��كل كامل، ال 
س��يما وأن هناك أنب��اء تفيد بأنه 
في حال توزيعها من قبل حكومة 
ربعها  اإلقليم سيتم اس��تقطاع 
أو نصفه��ا، كم��ا ه��و حاصل مع 
موظفي االقليم الذين يس��تقطع 
اكث��ر م��ن نص��ف رواتبه��م وفقا 
لنظ��ام االدخار اإلجب��اري املعمول 
به في اإلقليم منذ س��نتني خالفا 

للقانون«.
موظف��ي  »روات��ب  أن  ال��ى  ون��وه 
اإلقليم ولألس��ف كانت تس��تغل 
طيل��ة الس��نوات املاضي��ة كأداة 
للتناف��س السياس��ي م��ن قب��ل 
االحزاب الرئيسية، وقد وصل احلال 
ف��ي كثير م��ن األحي��ان الى فصل 
موظفني بس��بب تصويتهم جلهة 

معينة ».
عل��ى صعي��د ذي صل��ة بالنتائج 
الس��لبية الت��ي افرزها اس��تفتاء 
إقليم كردس��تان، جتمع املئات من 
املسؤولني احلكوميني والتجار ورجال 
االعمال واملواطنني والكس��بة في 
منف��ذي حاجي عم��ران وبرويزخان 
احلدودي��ني، الذي��ن اعي��د فتحهما 
ام��ام احلرك��ة التجاري��ة، وتنق��ل 
املس��افرين، صباح ام��س الثالثاء، 
بقرار م��ن احلكومة اإليرانية، عقب 
موافق��ة احلكوم��ة االحتادية على 

فتح املنافذ احلدودية.
وكانت احلكومة االيرانية قد قامت 
باغالق منافذها احلدودية مع اقليم 
كردستان قبل 80 يوماً، بطلب من 
احلكوم��ة العراقية عل��ى خلفية 
اج��راء االس��تفتاء ف��ي االقلي��م، 
ال��ذي اب��دت طه��ران اعتراضه��ا 

عل��ى اجرائه، محذرة م��ن النتائج 
الس��لبية الت��ي س��يلقيها على 

العالقة بني الطرفني.
مس��ؤول منف��ذ حاج��ي عم��ران 
احلدودي مس��عود بادين��ي قال في 
تصريح للصب��اح اجلديد، ان املنفذ 
ام��ام    2018-1-2 الثالث��اء  فت��ح 
والس��ياحية،  التجاري��ة  احلرك��ة 
بعد موافقة اجلان��ب االيراني على 
التجاري��ة،  التب��ادالت  اس��تئناف 
مؤك��دا ان احلرك��ة التجارية عادت 
ال��ى املنفذ »بع��د ان مت ابالغنا من 
اجلان��ب االيران��ي وموافقة اجلهات 
احلكومي��ة املعنية ف��ي ايران على 
ب��دء التب��ادالت التجاري��ة وحركة 

املسافرين بني اجلانبني.
وتابع باديني ان املنفذ فتح »ونحن 
نبل��غ جمي��ع التج��ار واملواطن��ني 

بان��ه بامكانهم اج��راء تبادالتهم 
التجاري��ة عب��ر املنف��ذ واس��تيراد 
البضائ��ع االيرانية، الت��ي قال انها 
تدخل من ه��ذا املنفذ وتذهب الى 

كافة مناطق االقليم والعراق.
بدورهم قال س��واق مركبات حمل 
يعمل��ون عل��ى نق��ل البضائع من 
والى ايران، بعد ان مت فتح املنفذ ان 
اعادة فتح املنفذ يسهم في احياء 
التجارة واحلركة في اسواق االقليم 

التي توقفت جراء اغالق املنفذ.
للش��ؤون  الع��ام  املدي��ر  وكان 
الداخلي��ة  وزارة  ف��ي  احلدودي��ة 
االيرانية شهريار حيدري، اعلن عن 
أع��ادة افتتاح معب��ري مترجني في 
وبرويزوخان  كرمانش��اه  محافظة 
ف��ي محافظة اذربايج��ان الغربية 

مع كردستان العراق.

    واف��اد املوق��ع االعالم��ي ل��وزارة 
الداخلية االيرانية امس الثالثاء ان 
وزير الداخلية االيراني كان قد أعلن 
س��ابقا، ان أع��ادة افتت��اح معبري 
برويزخ��ان ومترج��ني ي��وم الثالث��اء 
متت إثر اب��الغ اجمللس األعلي لألمن 
القومي ومجل��س األمن في البالد 
وبعض  الدبلوماسية  واملش��اورات 
االجه��زة األمنية ب��ني احلكومتني 
االيراني��ة والعراقي��ة، فيم��ا أعلن 
ممثل حكومة إقليم كردس��تان في 
إي��ران ناظم دب��اغ، أن فتح معبري 
حاج��ي عم��ران وبروي��ز خ��ان م��ع 
إقليم كردستان جاء بعد اتفاق مع 

احلكومة العراقية. 
االيراني��ة ق��د  وكان��ت احلكوم��ة 
اغلق��ت منافذه��ا احلدودي��ة م��ع 
اقليم كردستان، باش��ماغ و برويز 

الس��ليمانية  مبحافظ��ة  خ��ان 
اربيل،  وحاجي عم��ران مبحافظ��ة 
في 14 من شهر اكتوبر من  العام 
املاضي 2017، كرد فعل على اجراء 
لتفتح  االستفتاء في كردس��تان، 
بعد عش��رة اي��ام منفذ باش��ماغ 
في محافظة الس��ليمانية، اال ان 
منفذي برويز خ��ان وحاجي عمران 
بقيا مغلقني حلني فتحهما مجددا 

يوم امس الثالثاء.   
وفي السياق ذاته رد املتحدث باسم 
حكومة اقليم كردس��تان س��فني 
دزئي عل��ى انباء تناقلتها وس��ائل 
اعالم، تفي��د مبوافقة االقليم على 
تس��ليم املعابر واملناف��ذ احلدودية 
ال��ى بغ��داد، ان اربي��ل ل��م توافق 
على تسليم املعابر بشكل كامل 
لبغ��داد، مؤكدا احلديث عن ادارتها 

بنحو مشترك.
واض��اف في تصريح رس��مي امس 
الثالث��اء »ل��م ي��رد ف��ي القان��ون 
املباش��ر  التس��ليم  والتعليم��ات 
للمعابر بل هناك اش��راف مباشر 
من قبل الطرفني وسبق ان اعلنت 
اس��تعدادها  االقلي��م  حكوم��ة 

للعمل املشترك مع بغداد«.
واش��ار ال��ى ان »االقلي��م ملت��زم 
بالقوان��ني التي تنص عل��ى اإلدارة 
احلدودي��ة  للمناف��ذ  املش��تركة 
واملط��ارات، فيم��ا بني ع��دم وجود 

كلمة »تسليم« في القانون«.
وكانت وسائل اعالم عربية تناقلت 
لي��ل ام��س األول انباء أف��ادت بأن 
أربيل وافقت على تس��ليم املنافذ 
احلدودية ومن ضمنها املطارات الى 

احلكومة االحتادية.

إيران تفتح الحدود مع كردستان
وأربيل تنفي تسليم منافذها الى بغداد

في حين طالب نائب كردي الحكومة بتوزيع رواتب موظفي اإلقليم مباشرة د. علي شمخي

من اهم املباديء التي تس��تهدفها الدميقراطية 
حتقي��ق املس��اواة والعدالة االجتماعية وش��يوع 
ثقافة املواطنة ولطاملا نادت االنظمة الدميقراطية 
مببدأ تكافؤ الفرص واذا كان االختالف جوهريا بني 
األنظمة االس��تبدادية واالنظم��ة التعددية فان 
مضامني هذا االختالف تنعك��س بالتأكيد على 
النش��اط اجملتمعي ومكان��ة االف��راد ..والقاعدة 
العام��ة في النظ��ام الدميقراطي تق��وم على ان 
االفراد متساوون في احلقوق وبحسب )جان جاك 
روسو( ليس هناك تفوق طبيعي بني االفراد والبد 
م��ن وجود عق��د اجتماع��ي ينظ��م العالقة بني 
السلطة واالفراد واذا كانت امللكية هي التي متيز 
بني االفراد فان على الس��لطة العادلة ان تش��رع 
القوان��ني التي يصبح مبقتضاه��ا  جميع األفراد 
متساوين منذ والدتهم  وعليها أن توفر وتضمن 
هذه املس��اواة في احلق عبر قانون . ومنذ حصول 
التغيير ف��ي العراق بعد 2003 تكفل الدس��تور 
العراق��ي اجلديد بتأم��ني احلقوق الفردي��ة ونادى 
باملس��اواة وش��رع مجموعة م��ن القوانني التي 
تنهي او تلغي مفاصل  التمييز والتهميش وكان 
من املامول ان تتخذ احلكومات العراقية املتعاقبة 
االلي��ات الناج��زة الت��ي تتيح تطبي��ق مثل هذه 
القوانني مبا يش��عر ابناء الشعب العراقي بانهم 
حتت رعاي��ة وحماية النظ��ام الدميقراطي اجلديد 
ويبع��د عنهم مخ��اوف ومخاطر نتائ��ج التغيير 
ويكرس مظاه��ر االمن واالس��تقرار واالطمئنان 
على مس��تقبل حياتهم اال ان ماحصل ويحصل 
اليوم ان مس��ارات التنفي��ذ الغلب هذه القوانني 
اصطدمت مبجموع��ة من االنتهاكات والعراقيل 
اس��هم فيها فاسدون وفاش��لون ارادوا االنتفاع 
من مقدرات الش��عب العراقي ولم يسرهم رؤية 
معال��م التغييروتلبس بعضهم بعقدة االنتقام 
وت��رك العن��ان لن��وازع الطم��ع واالس��تحواذ ان 
تس��تولي على تفكيره وطريقت��ه في ادارة ملف 
االستحقاقات التي نادى بها النظام الدميقراطي 
وتعاه��د عليها ممثل��و االحزاب السياس��ية في 
االجتماعات واجللسات االولى لهم ابان املعارضة 
العراقية وفي اوائل سنوات التغيير التي اعقبت 
س��قوط النظام الس��ابق ..وقد ادت السياسات 
والق��رارات املهزوزة الى تكري��س طبقية واضحة 
بني ابن��اء الش��عب العراق��ي بانت م��ن خاللها 
مشاهد الظلم وارتفعت فيها اصوات التظلمات 
وسمحت مثل هذه القرارات بوصول غير املؤهلني 
ال��ى املناصب ومنح��ت غير املس��تحقني مغامن 
ومناف��ع مالي��ة وحجبت عن الفق��راء واحملتاجني 
حقوق��ا كثي��رة وخالفا ملا كان ينتظره الش��عب 
العراق��ي م��ن مكتس��بات ل��م يع��د باالمكان 
التفريق بني املضحني واملنتفعني وعمت الفوضى 
في التأس��يس ملنظومة اقتصادية ومالية تؤمن 
حي��اة اجتماعية كرمية اليش��عر فيه��ا العراقي 
بالتميي��ز وتغل��ق منافذ التزوي��ر واالحتيال التي 
مارسها االالف من غير املستحقني واستطاعوا 
م��ن خالله��ا االس��تحواذ عل��ى حق��وق غيرهم 
وترسيخ معالم الفساد بشرعية مزورة .واصبح 
من الطبيعي ان ترى في العراق مظاهر الطبقية 
باجل��ى صورها في احلي��اة اليومي��ة .ومالم تتم 
مراجعة  االخط��اء واالنتهاكات في آليات تنفيذ 
القون��ني والقرارات التي مكنت م��ن ظهور هذه 
الطبقية فان الفقراء في العراق س��يزدادون فقرا 

واالغنياء سيزدادون غنى..!!  

)لن تكون عادال ما لم تكن انسانا(.
) دوكالبييه(

طبقية قائمة !

تقـرير

عال الرفاعي*

ف��ي ه��ذا املنعط��ف الراه��ن، ما من 
سبيل عملي للقوات الثورية السورية 
وال للمعارضة للفوز باحلرب مبفردهم. 
يتطلب إنقاذ س��وريا تعاونًا دولًيا عبر 
تنفي��ذ خّطٍة فعال��ة إلنه��اء األزمة. 
ولذلك، ف��ان أفضل الس��بل للمضي 
قدم��اً هو أن تق��وم الوالي��ات املتحدة 
بالدخول في حتالٍف تكتيكي مع روسيا 
وإيران، وهما دولتان تتمتعان بأكبر قدر 
من النفوذ حالًيا في احلرب الس��ورية. 
ولك��ن ينبغي أن يتوقف إنقاذ س��وريا 
وإعادة إعمارها على إزالة عائلة األسد 
وش��ركائه من احلك��م حلماية املدنيني 
وإحلاق الهزمية باإلرهابيني اإلسالميني.

في خ��الل العقد املنص��رم، دعا نظام 
بش��ار األس��د إلى اإلصالح في سوريا. 
ولك��ن أّدى فش��له ف��ي تنفي��ذ هذه 
اإلصالحات السياس��ية واملؤسس��ية 
واالقتصادية إل��ى اندالع الثورة واحلرب 
األهلية في آذار/ مارس 2011. وفي تلك 
الفترة، كان أربعون في املئة من سكان 
سوريا يعيشون حتت خط الفقر وأكثر 
من خمس��ة وعش��رين ف��ي املئة من 
الش��بان عاطلون عن العمل. ونتيجة 
لذل��ك، هاج��ر الكثير من الس��وريني 
إل��ى البل��دان اجمل��اورة بحًث��ا عن عمل 
وعن حياة أفض��ل. ومنذ اندالع الثورة، 
اّدع��ى نظ��ام األس��د أّن املتظاهري��ن 
الس��لميني، ومعظمهم من األطفال 
والش��باب الذين يطالبون باحلرية، هم 

“إرهابي��ون”. والرس��الة التي أرس��لها 
إل��ى اجملتم��ع الدولي ه��ي أّن اخليار هو 
بقاء األس��د في السلطة وإالّ سيقوم 
ما يس��مى ب� “اإلرهابيني” بإدارة البالد. 
ومتّكن األس��د من أن يخ��دع الكثيرين 
أه��َون  أّن��ه  يتص��ورون  ويجعله��م 
“القاعدة”  ب�تنظيم  الش��رَين مقارنًة 
وتنظي��م “الدول��ة اإلس��المية”. وألّن 
املتظاهري��ن األصليني ل��م يكونوا في 
الواق��ع إرهابيني، كان عل��ى النظام أن 
يش��ّكل تهديًدا. وبالتالي إلنشاء هذه 
النبوءة التي حتّقق��ت، قام النظام في 
ع��ام 2011 بإطالق س��راح والعفو عن 
مقاتلني سوريني أجانب سابقني قاتلوا 
مع تنظيم “القاعدة” في العراق، وهو 
اإلس��المية”،  “الدولة  تنظيم  س��لف 
في العقد املاضي من س��جن صيدنايا 
السيئ الس��معة في دمشق. وهؤالء 
ه��م األش��خاص عينه��م الذي��ن قد 
س��اعدهم النظام ف��ي االنضمام إلى 
املعرك��ة م��ع تنظيم “القاع��دة” ضّد 
الوالي��ات املتحدة ل��ردع حملة “احلرب 
ضّد اإلره��اب” التي تقودها أميركا من 

الوصول إلى سوريا.
وأّدى إدخال هؤالء املتطرفني في حركة 
االحتج��اج في بداية الثورة الس��ورية 
إل��ى تط��رف عناص��ر م��ن جماع��ات 
الث��وار. وفي الوق��ت عينه، قمع جيش 
والثوار  املتظاهرين الس��لميني  األسد 
اس��تمر  الطريقة،  وبه��ذه  املعتدلني. 
بقاء النظام مع اس��تهداف اجلماعات 
املعارض��ة  وإف��راغ  للث��وار  املتطرف��ة 
املشروعة لنظام األسد وحكومته من 
مضمونها. عالوًة على ذلك، وفًقا لوزارة 

اخلارجية األميركية التي أدرجت سوريا 
ف��ي قائمتها لل��دول الراعية لإلرهاب 
من��ذ أواخر الس��بعينيات م��ن القرن 
املنصرم، إّن “وعي س��وريا وتشجيعها 
املتطرف��ني  لعب��ور  س��نوات  لع��دة 
العنيفني عبرها لدخول العراق بهدف 
محاربة قوات التحال��ف موّثق جيًدا”. 
وهذه هي الش��بكات الت��ي “أصبحت 
منبًت��ا للعناصر املتطرف��ة والعنيفة 
مبا فيها تنظيم “الدولة اإلس��المية”، 
الس��وريني  الس��كان  أرهب��ت  والت��ي 
والعراقيني”. وقد تالعب نظام األس��د 
باإلره��اب واس��تغّله لصاحله، س��واء 
عب��ر تصديره إلى اخل��ارج أو احتضانه 
محّلًيا. ولذلك فإّن اس��تعادة األطراف 
الفاعلة الرئيسية املنخرطة في هذه 
السياس��ات من نظام األسد من أجل 
إنقاذ س��وريا يكافئهم على التسّبب 
بع��دم االس��تقرار الذي ل��م يؤثر على 
الع��راق وس��وريا فحس��ب، ب��ل على 

مناطق كثيرة من العالم.

مصادر قوة األسد
في ظّل غياب آلي��ات دميقراطية، متيل 
األنظم��ة الديكتاتورية إلى تش��كيل 
حتالف��ات م��ع احل��ّكام ذوي التفكي��ر 
املماث��ل م��ن أجل البق��اء، والس��ّيما 
عندم��ا تواج��ه اضطراب��ات محلي��ة 
ف��ي بلدانه��ا. ولذل��ك، اعتم��د نظام 
األس��د عل��ى روس��يا وإي��ران لدعمه 
مالًيا وعسكريًا وسياسًيا ضّد جميع 
أشكال األخصام احملليني. ونتيجًة غياب 
الواليات املتحدة، استغّلت روسيا هذا 
الفراغ في الس��لطة خلدمة مصاحلها 

الديناميكي��ات في  وتغيي��ر  اخلاص��ة 
س��وريا لصاحلها. وباملثل، وافقت إيران 
م��ع ميليش��ياتها الش��يعية و”حزب 
اهلل” اللبنان��ي على تقدمي املس��اعدة 
إلى األس��د ضد الثوار بس��بب ضعف 
أداء قتال النظام. ف��أّدى ذلك إلى زيادة 
الطابع الطائفي عل��ى احلرب وتطرف 
املعارضة وحتريك دول اخلليج برامجها 
اخلاص��ة  الطائفي��ة  اجليوسياس��ية 
للمس��اعدة في متويل ما كان عنصرا 
هامشًيا متطرًفا من طيف املتمردين. 
وهكذا، ازدهر اجلهاديون في سوريا مثل 
تنظيم “الدولة اإلسالمية” واجلماعات 
التابعة لتنظي��م “القاعدة”. ومن دون 
الكثي��ر من الدع��م الدول��ي والقيادة 
األمريكية، ه��رب مع الوقت عدد كبير 
م��ن الث��وار املعتدل��ني فق��د هزمهم 
اجلهادي��ون أو أُجبروهم على االنضمام 
إلى العناصر املتطرفة بس��بب نقص 
اخلي��ارات البديل��ة واألموال.  وأس��فر 
التقاع��س ع��ن اّتخ��اذ أي إج��راء إلى 
تضاع��ف ع��دد املتطرف��ني عل��ى مّر 
السنني، مما سبب حالة من التشويش 
بني املعتدلني واملتطرفني، وعّزز اّدعاءات 

األسد: هو أو اإلرهابيون في سوريا.

ملاذا تختلف سوريا عن العراق؟
في حني كانت حكومة أميركا وشعبها 
مترددين إزاء التدخل في سوريا نتيجة 
ذك��رى س��نوات احل��رب الطويل��ة في 
الع��راق، إال أنه يجدر تس��ليط الضوء 
على االختالف��ات بني العراق وس��وريا 
قبل نهاية احلرب وبعده��ا. أّواًل، كانت 
احلرب العراقي��ة تدخاًل أجنبًيا متعّلًقا 

باجلغرافيا السياس��ية ملا بعد أحداث 
11 أيلول وثأر ش��خصي جلورج و. بوش 
وحركة احملافظني اجلدد. إال أن ما حدث 
ف��ي س��وريا كان انتفاض��ًة جماهرية 
ش��عبية ش��رعية تدعو إلى اإلطاحة 
بنظام األس��د. ثانًيا، ليس��ت الواليات 
املتح��دة الوحيدة التي تدي��ن النظام 
الس��وري وتدع��و إل��ى تنّحي األس��د، 
فبل��دان املنطقة مب��ا في ذل��ك تركيا 
واألردن والس��عودية حّثته��ا عل��ى مّر 
الس��نني عل��ى التدخ��ل دبلوماس��ًيا 
وعسكريًا خش��ية من أنه بدون وجود 
تع��اون دولي إلس��قاط نظام األس��د 
ستنتش��ر األزم��ة في نهاي��ة املطاف 
ف��ي املنطق��ة بأس��رها. ثالًث��ا، قرأت 
إدارة أوباما بش��كل خاطٍئ تاريخ حرب 
الع��راق. وبخ��الف أح��د مب��ررات غزو 
الع��راق -- أس��لحة الدمار الش��امل، 
وجد البيت األبيض برئاسة أوباما أدلًة 
مستفيضة متعّلقة باستخدام نظام 
األس��د لألس��لحة الكيميائي��ة ضد 
املدني��ني. وهذا ما أّك��ده محققو األمم 
املتحدة الذين قدموا هذه النتائج على 
مر السنني إلى اجملتمع الدولي. ولذلك، 
هن��اك حج��ة أكث��ر ش��رعية مبنية 
على املعايير الدولية لردع اس��تخدام 
أسلحة الدمار الشامل في املستقبل. 
رابًعا، مع اكتساب اجلماعات اإلرهابية 
اإلسالمية أراٍض في س��وريا، ارتفعت 
التهدي��دات لألم��ن اإلقليمي والعاملي 
أكث��ر م��ن أي وق��ٍت مضى. خامًس��ا، 
يُعتب��ر تدفق أعداد كبيرة من الالجئني 
واألزمة اإلنس��انية األس��وأ منذ احلرب 
العاملية الثانية. وأخيرًا، يجري التدخل 

العس��كري في س��وريا عب��ر التعاون 
م��ع حلف��اء إقليمي��ني باإلضافة إلى 
القوات الكردية احمللية. فعلى س��بيل 
املث��ال، إّن الق��وات األمريكية موجودة 
في ش��مال وشرق سوريا لدعم “قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة”، وه��و حتال��ف 
ب��ني األك��راد والعرب واآلش��وريني ضّد 
تنظيم “الدولة اإلسالمية”. باإلضافة 
إلى ذلك، إن الضربات اجلوية املستمرة 
التي تستهدف نظام األسد واجلماعات 
التابعة له واجلماع��ات اإلرهابية مثل 
تنظيم “الدولة اإلسالمية” و”القاعدة” 
ه��ي ن��وع م��ن التدخ��ل اخملتل��ف عن 

التدخل في العراق في عام 2003.
التعاون األميركي- الروسي

وروس��يا  املّتح��دة  الوالي��ات  كان��ت 
تتفاوض��ان طيل��ة فترة األزم��ة حول 
كيفي��ة مكافحة اإلرهاب في س��وريا 
بصورٍة مشتركة من خالل استهداف 
اإلرهابيني اإلسالميني بشكٍل أساسي 
مث��ل تنظي��م “الدول��ة اإلس��المية” 
و”جبه��ة النصرة”، وهي جماعة تابعة 
لتنظيم “القاعدة” في إدلب. ويطمح 
البلَدان إلى إضعاف العناصر املتطرفة 
العنيفة وتدميره��ا في نهاية املطاف 
من أجل فت��ح الباب أم��ام مفاوضات 
س��الم فّعالة وحتول سياسي محتمل 
في دمشق. ولدفع روسيا إلى التعاون 
م��ع الوالي��ات املتحدة بش��كٍل فعال، 
ينبغي أن يتفق الطرفان على مستقبل 
األس��د بناًء على وم��ع اإلحترام لرغبة 
الش��عب الس��وري وكفاحه املشروع 
على مدى الس��نوات الس��ت املاضية 
لإلطاحة بديكتاتور وحش��ي كبش��ار 

األس��د. بالنسبة إلى روسيا، إّن األسد 
راب��ط ضعي��ف ومب��ا أّن بوت��ني مهتم 
بش��كٍل أساس��ي بتأمني استثمارات 
ف��ي  العس��كرية  وقواعده��ا  ب��الده 
املنطقة الساحلية السورية، فيمكن 
من��ح األس��د عف��ًوا ملغ��ادرة س��وريا 
والس��ماح حلكومة مؤقتة تتألف من 
املعارض��ة املدني��ة الس��ورية – داخل 
البل��د وخارجه��ا- أن تتس��لم احلكم 
خالل املرحل��ة االنتقالية. لكن ينبغي 
أن تكون هذه الهيئة املؤقتة مستعدًة 
للتفاوض مع روس��يا مقابل السماح 

لألسد باملغادرة. 
 م��ن ش��أن حتال��ٍف أميركي-روس��ي 
ل  حتت إش��راف األمم املتحدة أن يس��هّ
نزع الس��الح وإع��ادة دم��ج اجلماعات 
الس��وري  اجملتم��ع  ف��ي  املس��لحة 
النهاء التش��رذم واإلره��اب وتهديدات 
املس��لحني للمدنيني بشكل تدريجي، 
ومن ث��م القضاء عليه��ا. فينبغي أن 
تكون مكافح��ة التطرف معركًة ضد 
نظام األس��د في س��وريا، وه��و نظام 
صنفت��ه الوالي��ات املتح��دة كراع��ي 
وممّك��ن لإلره��اب. ويج��ب أن نتذكر أن 
الصراع في س��وريا قد وصل إلى هذه 
املرحلة من التعقيد نتيجًة لسياسات 
األس��د من أجل البقاء. وقد أّدى فشل 
الواليات املتحدة في العمل بحزٍم أكبر 
إلى مفاقم��ة األزمة في س��وريا وفي 
اخل��ارج. ومع ذلك، ل��م يفت األوان بعد 
لتغيير الوضع عل��ى األرض إلى االجتاه 

الصحيح.

* عن معهد واشنطن.

النظام السوري ومعضلة إنقاذ سوريا بعد القضاء على اإلرهاب

أحد املعابر احلدودية بني العراق وإيران »ارشيف«

هوشيار عبداهلل: 
رواتب موظفي 

اإلقليم ولألسف كانت 
تستغل طيلة السنوات 

الماضية كأداة 
للتنافس السياسي من 
قبل األحزاب الرئيسية، 

وقد وصل الحال في 
كثير من األحيان الى 

فصل موظفين بسبب 
تصويتهم لجهة 

معينة
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بغداد - الصباح الجديد:
أم��س  النزاه��ة،  هيئ��ة  أعلن��ت 
الثالث��اء، ضب��ط معامل��ة ق��رض 
زراع��ي مصروفة بضمان��ات مزورة 
في املص��رف الزراعي التعاوني فرع 
بعقوبة مبحافظة ديالى، مبينة أن 
عملية الضبط متت مبوجب مذكرة 
قبض صادرة ع��ن قاضي التحقيق 

املعني بالنظر في قضايا النزاهة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة 
ف��ي بيان تلقت »الصب��اح اجلديد« 
معلوم��ات  »وردت  من��ه،  نس��خة 
تفي��د بوجود ق��رض زراعي في فرع 
بعقوبة مبحافظ��ة ديالى مصروف 

بضمانات عقارية مزورة«، موضحة 
أن »مقدار الهدر في املال العام بلغ 

مليارين و350 مليون دينار«.
وأضافت، أن »مالكات مكتب حتقيق 
الهيئ��ة مبحافظ��ة ديال��ى، متكنوا 
م��ن ضبط أصل معامل��ة القرض، 
وضمنها الضمانات العقارية التي 
هي عبارة عن سندين مزورين مببلغ 
ملياري دين��ار لكل منهما«، مبينة 
أن »عملي��ة الضبط مت��ت مبوجب 
مذك��رة قب��ض صادرة ع��ن قاضي 
التحقيق اخملتص بالنظر في قضايا 

النزاهة«.
وكان��ت الهيئ��ة أعلنت ف��ي، )12 

كان��ون األول 2017(، عن ضبط 46 
زراعي��ة صرفت  لق��روض  معاملة 
مبوجبها ملي��ار و113 مليون دينار، 
والتعليم��ات  للضواب��ط  خالف��ا 
ف��ي املص��رف الزراع��ي التعاون��ي 
ف��رع املقدادي��ة مبحافظ��ة ديال��ى 
ألش��خاص متوفني وآخرين من دون 

علمهم.
يذك��ر أن هيئ��ة النزاه��ة طالب��ت 
ف��ي تش��رين الثاني املاض��ي وزارة 
املالي��ة بضرورة وضع حد لعمليات 
الفساد اإلداري واملالي التي تشوب 
معام��الت الق��روض الزراعي��ة في 

فروع املصرف الزراعي التعاوني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أب��دت الهيئ��ة الوطني��ة العلي��ا 
أم��س  والعدال��ة،  للمس��اءلة 
الثالثاء، اس��تعدادها إلعادة النظر 
بالضب��اط واملراتب الذين ش��اركوا 
بعملية حترير الع��راق من »داعش« 
واملش��مولني بقانونها، مشيراً إلى 
أحقي��ة وزارة الداخلي��ة في طلب 
بقرارات  للمش��مولني  االس��تثناء 

الهيئة.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد« نس��خة منه، إن 
االعرجي  قاس��م  الداخلية  »وزي��ر 
والوف��د املرافق املك��ون من الفريق 

ياس��ني مستش��ار وزي��ر الداخلية 
ش��ؤون  وكي��ل  موف��ق  والفري��ق 
الش��رطة والل��واء عل��ى الغري��ري 
قائد شرطة بغداد ومحمد مهدي 
مصطفى مفتش عام الوزارة زاروا، 
ام��س، الهيئ��ة الوطني��ة العلي��ا 

للمساءلة العدالة«.
وأضافت الهيئة، أن »وزير الداخلية 
دعا إلى تش��كيل جلنة مش��تركة 
العالق��ة  القضاي��ا  ف��ي  للنظ��ر 
بإجراءات املس��اءلة  للمش��مولني 
والعدال��ة من ضب��اط ومراتب ممن 
نالوا ش��رف املش��اركة ف��ي حترير 

العراق من زمرة داعش اإلرهابية«.

م��ن جهت��ه أع��رب رئي��س هيئ��ة 
املس��اءلة باسم البدري عن »ثقته 
بإجراءات الوزارة ف��ي هذا اجلانب«، 
مبدياً »اس��تعداد الهيئة للتعاون 
والتنسيق املشترك من اجل تطبيق 

اإلجراءات بشكلها األمثل«.
وأكد البدري، وفقاً للبيان، أن »للوزير 
اخملت��ص احلق في طلب االس��تثناء 
للمشمولني بإجراءات الهيئة بعد 
مفاحت��ة مجلس الوزراء كما نصت 
امل��ادة )١٢( من قان��ون الهيأة رقم 
عش��رة لس��نة2008 »، داعي��اً الى 
واملنسوبية من  احملس��وبية  »ابعاد 

إجراءات االستثناء في الوزارة«.

النزاهة تضبط معاملة قرٍض زراعي بنحو 
ملياري دينار مصروفة بضماناٍت مزَورة

المساءلة والعدالة مستعدة إلعادة النظر 
بملفات الضباط المشاركين في عمليات التحرير



بغداد – اطالق نار 
ذك��ر مص��در أمن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة امس الثالث��اء، بان صاحب 
عل��وة لبيع اخلضر قتل بس��الح كامت 

شرقي العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه إن "مسلحني 
ي��وم  ظه��ر  هاجم��وا،  مجهول��ني 
ام��س بس��الح كامت صاح��ب عل��وة 
لبي��ع الفواكه واخلض��ر في منطقة 
النهروان ش��رقي بغداد، ما أسفر عن 
مقتله في احل��ال" ، مضيفا أن "قوة 
أمنية توجهت الى املكان فور تلقيها 

بالغا باجلرمية". 

ديالى – مقتل ارهابي 
كشفت اللجنة األمنية في مجلس 
محافظ��ة ديال��ى ام��س الثالثاء عن 

"داعش"  بتنظي��م  مقتل "مفت��ي" 
في اطراف حوض الزور شمال شرقي 

احملافظة .
وق��ال رئي��س اللجن��ة األمني��ة في 
مجل��س ديالى ص��ادق احلس��يني إن 
"مفتي ال��زور في تنظيم داعش قتل 
مع عدد من مرافقيه بعملية نوعية 
جرت في أط��راف حوض الزور )45كم 
شمال ش��رق ب عقوبة( نفذها احلشد 
الشعبي واجليش باسناد من الطيران 

احلربي .

بابل – ضبط اعتدة 
أعلن مصدر امني في قيادة ش��رطة 
بابل امس الثالثاء العثور على كدس 
للتفجير  وم��واد تس��تعمل  أعت��دة 
في عملي��ة اس��تباقية نفذتها قوة 
مشتركة في قضاء املسيب شمالي 

احملافظة.

وقال العقيد احلقوقي عادل احلسيني 
"ق��وة  إن  القي��ادة  باس��م  الناط��ق 
مشتركة من فوج طوارئ بابل الثالث 
ومفارز االم��ن الوطني نفذت عملية 
اس��تباقية في قضاء املسيب شمال 
بابل, بناًء على معلومات استخبارية 
دقيقة ، اسفرت عن العثور على كدس 
للتفجير  وم��واد تس��تعمل  اعت��دة 
فضال ع��ن معدات تصوي��ر وعارضة 
شاش��ة مخب��أة ف��ي اح��د االراضي 

الزراعية مبنطقة البهبهاني".

كركوك – قذائف هاون 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس الثالثاء بأن ثالث قذائف 
هاون سقطت قرب احد فروع اجلبهة 

التركمانية وسط احملافظة.
ع��دم  طل��ب  ال��ذي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه ان "مجهولني 

اطلقوا ثالث قذائف هاون س��قطت 
قرب اح��د مقرات اجلبهة التركمانية 
في ح��ي تس��عني وس��ط كركوك" 
مبين��اً ان" القذائ��ف لم تس��فر عن 
وقوع اية خس��ائر مادية او بشرية" ، 
مضيفا ان "الق��وات االمنية طوقت 
مكان احلادث، وفتحت حتقيقاً ملعرفة 

مالبساته". 

صالح الدين – تفجير عبوات 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة 
عملي��ات س��امراء التابع��ة حملافظة 
ص��الح الدين ع��ن تفجي��ر 7 عبوات 
ناس��فة ف��ي ناحي��ة يث��رب التابعة 

للمحافظة .
وقال املصدر االمني ان قطعات قيادة 
عمليات س��امراء بقيادة اللواء قوات 
خاصة الركن عماد الزهيري، شرعت 
بواج��ب تفتيش مناط��ق الفرحاتية 

والرفيعات والسيد غريب للبحث عن 
بقايا خاليا داعش اإلرهابي". 

االنبار – انفجار الصقة 
اف��اد مصدر عس��كري في محافظة 
األنبار امس  الثالثاء، بأن منتسبا في 
الشرطة اصيب بانفجار عبوة الصقة 
ش��مالي مدينة الرمادي، مشيرا الى 
أن الق��وات األمني��ة طوقت املنطقة 

على خلفية التفجير. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "عب��وة الصقة كانت 
مثبتة اس��فل الس��يارة الشخصية 
الحد منتسبي الشرطة في منطقة 
الرمادي،  البوذياب، ش��مالي مدين��ة 
انفج��رت، صباح يوم امس ما اس��فر 
ع��ن اصابته بج��روح"، مبينا أن "قوة 
امنية نقلت املصاب الى مستشفى 
قري��ب لتلق��ي الع��الج" ، مضيفا أن 

"قوة م��ن اجلي��ش طوق��ت منطقة 
البوذياب لغرض تفتيش��ها والبحث 
عن العناص��ر اإلرهابية التي وضعت 
س��يارة  اس��فل  الالصق��ة  العب��وة 

املنتسب".

نينوى – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قيادة عمليات 
نينوى امس الثالثاء، بأن قوات اجليش 
العراقي، اعتقلت عشرة ارهابيني من 
تنظيم داعش االرهابي تس��للوا الى 

حي سومر شرقي املوصل.
وق��ال املص��در إن "عش��رة ارهابي��ني 
تس��للوا إلى حي س��ومر في اجلانب 
الشرقي من املدينة قادمني من اطراف 
النم��رود، ج��رى اعتقاله��م ونقلهم 
الى مركز امن��ي للتحقيق معهم" ، 
مضيفا ان "االرهابيني كانوا يحملون 
هوي��ات م��زروة متكن��وا م��ن خاللها 

الدخ��ول إلى املوص��ل لتنفيذ اعمال 
اجرامية". 

البصرة – عملية امنية  
القت قيادة شرطة محافظة البصرة 
ام��س الثالثاء القب��ض على عدد من 
املطلوب��ني بجرائ��م االجت��ار باخملدرات 

والتسليب بضمنهم امرأة.
وافاد مصدر امني رفض الكشف عن 
اسمه ان" مفارز قسم شرطة الزبير 
ومن خالل عملي��ة امنية متكنت من 
القاء القبض على عدد من املطلوبني 
بتهم��ة االجتار باملواد اخمل��درة ، ضبط 
بحوزتهم كميات من اخملدرات وادوات 
للتعاط��ي واس��لحة" ، مضيف��ا ان 
" مفارزه��ا متكن��ت ايضاً م��ن القاء 
القبض على شخص متهم بسرقة 
ش��احنة بع��د هروب��ة ال��ى دار امرأة 
مطلوبة قضائيا في ناحية سفوان .

مقتل مواطن بسالح كاتم في النهروان شرقي بغداد * العثور على كدس عتاد ومواد تفجير شمالي بابل 
سقوط ثالث قذائف هاون وسط محافظة كر كوك * إصابة شرطي بانفجار عبوة الصقة شمالي الرمادي

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، عن قتل 15 
عنصراً انغماسياً بتنظيم "داعش" لدى تنقلهم 

على الشريط احلدودي بني العراق وسوريا.
وق��ال الوزارة في بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه، "بجهد اس��تخباري نوعي متكنت 
مفارز استخبارات الش��رطة االحتادية في وكالة 
االس��تخبارات م��ن قت��ل 15 ارهابيا انغماس��يا 
ينتمون إلى عصابات داعش االرهابي"، مبينة أن 
"ذل��ك جاء اثناء تنقلهم عند الش��ريط احلدودي 

العراقي السوري".
وأضاف��ت الوزارة، بحس��ب البيان أن " أس��لحة 
متوس��طة وأحزمة ناسفة كانت بحوزة القتلى 
الذين مت رصدهم بعد مراقبة استمرت لعدة أيام 
باس��تخدام التقنيات احلديثة"، مشيرا الى ان " 
املعلومات االس��تخبارية أمن��ت تنفيذ العملية 

بنجاح".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس االدارة االنتخابية رياض البدران، أمس 
الثالث��اء، ب��دء مفوضي��ة االنتخابات بتس��جيل 

العراقيني في اخلارج.
وق��ال البدران في بيان تلق��ت، "الصباح اجلديد"، 
نس��خة منه، إن "املفوضية وضعت آلية جديدة 
لتس��جيل عراقيي اخلارج باس��تخدام ش��بكة 
االنترنت والدخ��ول الى موق��ع املفوضية العليا 
املس��تقلة لالنتخابات"، الفتا ال��ى انه "بإمكان 
الناخب العراقي في اخلارج تس��جيل بياناته في 
االس��تمارة االلكترونية وارسالها الى املفوضية 
الت��ي س��تقوم بتدقي��ق البيان��ات املرس��لة من 
الناخب ومطابقتها مع بيانات س��جل الناخبني 

وبيانات اجلوازات بالتنسيق مع وزارة الداخلية".
واض��اف الب��دران: "س��يجري التأك��د م��ن دقة 
املعلوم��ات وعراقي��ة الناخب وس��يتم ارس��ال 
اس��تمارة ال��ى الناخب عب��ر البري��د االلكتروني 
له م��ع ابالغ��ه بقبوله باعتب��اره ناخب��ا عراقيا 
وسيس��مح له بالتصويت في انتخابات مجلس 

النواب عام 2018".
وتاب��ع الب��دران، ان "العمل بهذا االجراء س��يبدأ 
اعتب��ارا م��ن 2/1/2018 ومل��دة تس��عني يوم��ا"، 
داعي��اً جميع العراقي��ني الناخبني ال��ى "املبادرة 
بالتسجيل على املوقع الرسمي للمفوضية مع 
دعوة االحزاب السياسية اجملازة لتوعية ناخبيهم 
لغرض التس��جيل وف��ق اآللية الت��ي اعتمدتها 

املفوضية".
وحدد مجلس الوزراء، الثاني عشر من ايار املقبل 
موع��داً جديداً لالنتخاب��ات النيابية، معلنا دمج 
االنتخاب��ات احمللي��ة والنيابي��ة في وق��ت واحد، 

مؤكداً عدم وجود مبرر لتأجيل اي منها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جلت البورص��ة العراقي��ة، انخفاض��ا في 
التداوالت في أولى جلس��اتها، ام��س الثالثاء، 
من العام احلالي، بنسبة ٪0.47 بعد أن أغلقت 

عند النقطة 577.84.
وورد في بيان أصدره سوق العراق لألوراق املالية 
تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة من��ه، أن 
"البورصة سجلت انخفاضا في التداوالت في 
اولى جلساتها من العام احلالي بنسبة 0.47٪، 
بعد أن" أغلقت عن��د النقطة 577.84"، الفتا 
الى ان "البورصة تداولت أسهم 25 شركة من 
أصل 101 ش��ركة مدرجة، لتبلغ عدد األسهم 
املتداول��ة 297.2 مليون س��هم بقيمة 197.2 

مليون دينار". 
وأضاف ان "البورصة ش��هدت ارتفاع أس��هم 
ش��ركة بغ��داد الع��راق للنقل العام بنس��بة 
٪10 واس��يا س��يل بنس��بة ٪1.33 والس��جاد 
واملفروش��ات ٪8.1، بينم��ا انخفضت اس��هم 
انتاج وتس��ويق اللحوم بنس��بة ٪9.95 وإنتاج 
األلبسة اجلاهزة ٪9.92 وفندق املنصور بنسبة 

."7.49٪

مقتل 15 انغماسيا 
بـ"داعش" عند الحدود 

العراقية السورية

مفوضية االنتخابات 
تفتح باب التسجيل 

لعراقيي الخارج

انخفاض أسعار البورصة 
في أولى جلساتها للعام 

الحالي

الملف األمني

37 ألف نازح عادوا الى ديارهم 
أواخر الشهر املاضي

وأض��اف أن" النازح��ني ع��ادوا أيض��ا 
م��ن مناطق مختلف��ة داخل مدينة 
كالزجنيل��ي  والفلوج��ة  املوص��ل 
والوحدة واالنتص��ار واليرموك واحلي 
الصناعي و 17 مت��وز وأخرى خارجها 
مثل بعشيقة وزمار وربيعة والقيارة 
وتلعف��ر واحمللبية والكس��ك وحمام 

العليل وبادوش .
وأوضح أن" الوزارة خصصت حافالت 
وش��احنات صغي��رة لنقله��م م��ع 
الس��ابقة  ال��ى منازله��م  أثاثه��م 
بالتنس��يق م��ع قي��ادة العملي��ات 
تزويده��م  ع��ن  فض��ال  املش��تركة 

بسالت غذائية.
وب��ني أن" الوزارة عاكف��ة على دعم 
وتأهي��ل امل��دن احملررة ف��ي محافظة 
االنب��ار بالتع��اون م��ع اجله��ات ذات 
العالقة وش��ملت اقضية عنه وراوة 
بعملية  والش��روع  وحديثة  والقائم 
تأهيله��ا بالس��رعة املمكنة لغرض 
إعادة بقية النازحني اليها واملوافقة 
على دعم االستقرار والعودة كذلك 

في محافظة صالح الدين".
وأش��ار ال��ى ان" وزارة الهج��رة تقوم 
بجه��ود اس��تثنائية كبي��رة لغرض 

اع��ادة العائالت النازح��ة من مخيم 
الهول السوري الى مناطقهم احملررة 
في البالد وبالتنس��يق مع العمليات 
املش��تركة وهيئة احلش��د الشعبي 
ووزارة النق��ل، اذ مت إع��ادة قرابة ثالثة 
عش��ر االف ن��ازح خالل االس��بوعني 

أملاضيني".
وتابع ان "كوادر الوزارة مس��تمرة في 
عملها لغرض اع��ادة كافة العائالت 
النازح��ة الى مناطقه��م احملررة بعد 
تأم��ني االس��تقرار في تل��ك املناطق 
الناس��فة  العب��وات  م��ن  وخلوه��ا 

واخلاليا النائمة "
م��ن جانبها أعلنت محافظة االنبار، 
نقل 172 عائلة من مخيمات املدينة 
الس��ياحية في احلبانية ومخيم 18 
كيل��و ف��ي الرمادي إل��ى مناطقهم 
الس��كنية في هي��ت وحديثة وعنه 

وناحية العبيدي .
وقال الناطق باسم مجلس احملافظة 
عي��د عم��اش لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘، "بعد إكمال القوات األمنية 
املش��تركة املاس��كة لألرض تطهير 
أقضية عنه وراوه من املقذوفات غير 
املنفلقة فضال عن األلغام والعبوات 
إع��ادة  االتف��اق عل��ى  مت  الناس��فة 
العائالت النازحة إلى مساكنها بعد 

تدقيق وثائقهم الثبوتية .
وأض��اف أن" عودة العائ��الت النازحة 
إل��ى مناطقه��ا ف��ي عن��ه وراوه مت 
باتف��اق قي��ادة العملي��ات هناك مع 
وجهاء وش��يوخها يقضي بتسليم 
داع��ش  املتورط��ني م��ع  املطلوب��ني 
إلى الس��لطات األمني��ة إلحالتهم 
للقض��اء فضال عن تق��دمي تعهدات 
خطية بتحمل املس��ؤولية الكاملة 
ف��ي حال وق��ع أي خرق أمن��ي، علما 
أن تل��ك األقضي��ة حتظ��ى بإجراءات 
أمنية مشددة بالتنسيق مع احلشد 

العشائري من ابنائها.

معصوم يدعو للتريث بتعديل 
قانون األحوال الشخصية

رئي��س اجلمهورية، بحس��ب  وأك��د 
األولوي��ة  البي��ان، "ض��رورة اعط��اء 
التش��ريعية للقوان��ني الت��ي أوجب 
الدس��تور س��نها ضمن مدة زمنية 
كقان��ون مجل��س االحتاد ال��ذي كان 
لزاماً س��نه في ال��دورة االولى وعلى 
ان يشكل في الدورة الثانية، وكذلك 
قانون احملكم��ة االحتادية العليا الذي 

هو من متطلبات دستور 2005".
ودعا معصوم ال��ى "التريث بتعديل 
قان��ون االحوال الش��خصية وعرض 

املقت��رح عل��ى جه��ات متخصصة 
لدراسته والبحث فيه".

كما أش��ار الى "االلتزام بالتوقيتات 
الدس��تورية لالنتخاب��ات البرملاني��ة 
القادم��ة"، مؤك��دا ض��رورة "عرض 
حتديد موع��د االنتخابات على جدول 

اعمال اجمللس".
يش��ار إلى أن مجل��س النواب صوت 
باملوافقة من حيث املبدأ، في جلسته 
الت��ي عق��دت في )1 تش��رين الثاني 
2017(، عل��ى مقترح قان��ون تعديل 

مشروع قانون األحوال الشخصية.
ودعت بعثة األمم املتحدة لدعم العراق 
)يونام��ي(، ف��ي )10 تش��رين الثاني 
2017(، إلى االنخراط في مش��اورات 
ش��املة وواس��عة النط��اق بش��أن 
تعديالت قانون األحوال الش��خصية 
العراق��ي لضمان االحت��رام الكامل 
حلق��وق امل��رأة، مؤك��دة عل��ى وجود 
حاجة ماسة لوضع اس��تراتيجيات 
قانوني��ة ومؤسس��ية للقضاء على 

التمييز ضد النساء والفتيات.

اللجنة القانونية النيابية 
تستبعد إقرار تعديل قانون 
االنتخابات بصيغته احلالية

وأكد أن "التعديل من��ع ايضاً وكالء 

الوزارات واملديري��ن العامني ومن هم 
بدرجتهم من الترشح في السلطة 
تقدميه��م  بع��د  اال  التنفيذي��ة 
استقاالت قبل ثالثة اشهر من موعد 
االنتخابات في اقل تقدير، ويستثنى 

من ذلك اعضاء اجملالس املنتخبة".
وفيما أكد عض��و اللجنة القانونية 
مزدوج��ي  ايض��اً  ط��ال  "املن��ع  أن 
اجلنس��ية"، أفاد ب��ان "عملية العد 
والفرز مبوجب التعديل ستكون على 
وفق وس��ائل علمية متطورة تظهر 
النتائج خالل 24 ساعة وأن االمر لن 
يس��تغرق كما كان في السابق اياماً 
بارس��ال صناديق االقتراع إلى مراكز 

موحدة".
وأوضح الش��يخ عل��ي إن "النقطة 
االخيرة ف��ي التعديل، هي التي متنح 
احل��زب الدخول ف��ي اكثر م��ن دائرة 
انتخابي��ة"، معرب��اً عن اس��تغرابه 
ازاء ه��ذا التوج��ه، متابعاً أن "جميع 
لم  العاملي��ة  االنتخابي��ة  التج��ارب 
تش��هد نصا كه��ذا يس��مح حلزب 
واحد أن يكرر نفس��ه ف��ي أكثر من 

قائمة".
أن  إل��ى  عل��ي  الش��يخ  ومض��ى 
"التعدي��الت قد ال مت��ر بالنحو الذي 
مت طرح��ه حالياً، لوج��ود رفض على 

البع��ض منها، ما يس��توجب املزيد 
م��ن النقاش��ات، وصوالً إل��ى النص 

النهائي املتفق عليه"
م��ن جانبها، ذك��رت النائبة عن احتاد 
الق��وى العراقي��ة نورا البج��اري في 
حدي��ث إل��ى "الصب��اح اجلدي��د، أن 
"احلكوم��ة ملزمة بإع��ادة النازحني 
اج��راء  ق��ل  مح��ددة  م��دد  ضم��ن 

االنتخابات التشريعية أو احمللية".
وربط��ت البج��اري جن��اح االنتخابات 
واملش��اركة فيه��ا خ��الل موعده��ا 
املعل��ن عنه ب��� "إع��ادة ثالثة ماليني 
ن��ازح بس��بب العملي��ات االرهابية 

والعسكرية إلى ديارهم مجدداً".
واملنظم��ات  املتح��دة  االمم  ودع��ت 
الدولية االخرى إل��ى "الضغط على 
احلكوم��ة العراقية إلع��ادة النازحني 

خالل مدة قريبة"
م��ن  تخوفه��ا  البج��اري  واب��دت 
"اس��تغالل جهات سياسية معينة 
ألصوات النازحني املوجودين في اخليام 

للتصويت لكتل خالفاً إلرادتهم".
ومضت البج��اري إل��ى ان "موضوع 
النازحني ضمن اولوي��ات احتاد القوى 
خ��الل املرحلة املقبلة وه��ذا االمر ال 
يشمل فقط االنتخابات بل موضوع 
التصويت على قانون املوازنة ايضاَ".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

تعد ظاهرة االجتار باخملدرات وحيازتها 
وتعاطيها بانواعه��ا اخملتلفة احدى 
اهم املشكالت التي تواجه اجملتمعات 
لتأثيرها الكبيرعلى مجمل االوضاع 
االجتماعي��ة واالقتصادية واالمنية، 
اذ تؤث��ر عل��ى فئ��ات اجملتم��ع كافة 
وخصوص��ا الش��باب وه��ي الفئ��ة 
التي تُعق��د عليها االم��ال في بناء 

اجملتمعات وحتقيق خطط التنمية. 
وقد وضعت وزارة العمل والش��ؤون 
اولوياتها مكافحة  االجتماعية في 
التعاطي واإلدمان ضمن سياس��ات 
واه��داف وبرامج ال��وزارة وخصوصا 
وخف��ض  بالوقاي��ة  يتعل��ق  فيم��ا 
بتق��دمي  اخمل��درات  عل��ى  الطل��ب 
لتخصص  املطلوبة، وفقاً  املدخالت 
وحداتها االداري��ة للتعامل مع هذه 

املشكلة. 
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة عمار 
منعم ان وزارة العمل وضعت جملة 
مقترح��ات اهمه��ا اس��تثمار بيئة 
العم��ل للتوعية مبش��كلة اخملدرات 
م��ن خ��الل نش��ر املعلوم��ات التي 
حت��ذر م��ن مخاطر تعاط��ي اخملدرات 
ف��ي اماك��ن العمل بواس��طة جلان 
التفتيش التابعة للدائرة من  خالل 
الزي��ارات التفتيش��ية ، وبناء قدرات 
القيادية  واملالكات  العمل  مفتشي 
م��ن خ��الل ال��دورات وورش التوعية 
وتزويده��م مبعلوم��ات ع��ن قضية 
اخمل��درات ، ودورهم في نش��ر الوعي 

باملشكلة بني العاملني.
وتناولت املقترحات ايضا مد جسور 
التعاون مع رجال االعمال واصحاب 
العمل وتوعيتهم مبشكلة اخملدرات، 
واثارها على انتاجية العمل وتفعيل 
دور النقاب��ات املهني��ة ف��ي العمل 
عل��ى التوعي��ة م��ن اإلدم��ان على 
اخملدرات وتش��غيل الش��باب بايجاد 
فرص العمل املناس��بة لهم، وذلك 
من خ��الل برامج االق��راض اخملتلفة 
االطفال  ومكافحة ظاه��رة عمالة 
ألن االطف��ال العامل��ون معرض��ني 
خلط��ر االدم��ان وتعاط��ي اخمل��درات 
بنس��بة عالية والتوس��ع في إجراء 
إختبار طبي "الزامي" للعاملني في 
القطاع اخلاص للكشف عن تعاطي 
املواد اخمل��درة بهدف تنقية أوس��اط 

العمل من اخملدرات  والكشف املبكر 
عن تعاطيها.

بناء القدرات
كما تناولت املقترح��ات بناء قدرات 
مفتشي الصحة والسالمة املهنية 
وتزويده��م مبعلومات ع��ن اخملدرات، 
ودورهم في نش��ر الوعي باملشكلة 
ب��ني العاملني والتدري��ب على مهن 
يتطلبه��ا س��وق العم��ل لضم��ان 
اكس��اب العاطلني املهارات املهنية 
الت��ي متكنهم م��ن احلص��ول على 
فرص عم��ل منتج��ة وابعادهم عن 
البطالة فضال عن تأهيل من تعافوا 
من مشكلة ادمان اخملدرات والتوسع 
في ش��مول العم��ال ف��ي الضمان 
العامل��ني  ليش��مل  االجتماع��ي 
حلس��ابهم اخل��اص والعامل��ني في 
القط��اع غي��ر املنظ��م م��ع تطوير 
املناهج التدريبية االصالحية لوقاية 
الفئات االكثر عرضة للخطر، في دور 
املالحظة ورعاية االحداث واجلانحني 
وحتس��ني ظروف احتجازهم، وتوفير 

والثقافي��ة  االجتماعي��ة  البيئ��ة 
املطلوبة إلدماج األحداث في اجملتمع 
بعي��داً ع��ن احلي��اة املعرض��ة خلطر 
تعاطي اخملدرات ومعاجلة مش��كلة 
واملتس��ولني  م��أوى(  ب��ال  )أطف��ال 
إل��ى  بحاج��ة  بوصفه��م ضحاي��ا 
األهتم��ام والرعاي��ة، والعم��ل على 
تأهيله��م وإع��ادة ادماجه��م ف��ي 
اجملتمع وذلك الرتفاع نسبة تعاطي 
اخملدرات ب��ني هؤالء االطفال ، اضافة 
الى بناء قدرات الباحثني النفسيني 
واالجتماعيني واملعلمني واملش��رفني 
.. وجمي��ع املتعاملني م��ع األطفال، 
في مؤسس��ات االيواء او في مجال 
تدري��ب األطفال على مهارات حتليل 
املش��كالت واختيار البدائل املالئمة 
من احللول، ودعم ثقتهم بقدراتهم 
على التص��دي للضغوط واجتيازها 

بنجاح .
ودعت الوزارة الى توعية مستفيدي 
الدور االيوائية مبخاطر تعاطي وادمان 
اخملدرات واملؤث��رات العقلية وتطوير 
مناه��ج تدريبي��ة لوقاي��ة االطفال 

والشباب من ذوي االعاقة واستغالل 
طاقاته��م ف��ي أنش��طة اخلدمات 
الرياضي��ة  واالنش��طة  اجملتمعي��ة 
والثقافي��ة ، اضافة الى ضمان ادراج 
البرامج اخلاصة بالوقاية من  تعاطي 
وادمان اخمل��درات واملؤث��رات العقلية 
ضمن سياسات الوزارات ذات العالقة 
 ، الس��نوية ومتابعتها  وخططه��ا 
وكذلك التنسيق والتعاون مع وزارة 
واجلامعات السيما  العالي  التعليم 
االقس��ام املتخصص��ة مث��ل علم 
االجتم��اع وعل��م النفس واإلرش��اد 
النفس��ي والتوجيه التربوي، فضال 
ع��ن املراكز البحثي��ة االخرى إلجراء 
البح��وث لتحدي��د حج��م ظاه��رة 
اإلدم��ان عل��ى اخمل��درات، م��ن اج��ل 
الظاه��رة  أس��باب  عل��ى  الوق��وف 
وم��دى انتش��ارها وبالتال��ي تزوي��د 
املؤسس��ات بقاعدة بيانات تسهل 
عليها القيام باالج��راءات املطلوبة 
ملكافح��ة ه��ذه الظاه��رة ، والقيام 
بدراس��ات ومس��وحات اجتماعي��ة 
ملعرفة أهم املشكالت التي تسبب 

املعان��اة وطل��ب امل��واد اخمل��درة من 
اج��ل وضع خط��ط تدخ��ل واقعية 
االس��تهداف  وكذل��ك   ، وناجح��ة 
الدقيق لالسر التي تعاني من الفقر 
واحلرمان والت��ي تكون معرضة اكثر 
م��ن غيرها حل��االت تعاط��ي وادمان 
اخمل��درات ، وادراج موض��وع الوقاي��ة 
من اخمل��درات ضمن برنام��ج االعانة 
املش��روطة ، ومتكني الفئات الهشة 
وخصوصا النساء من خالل البرامج 
التي تقدمه��ا دائرة املرأة وخصوصا 
برامج التمكني االجتماعي والدعم 

النفسي.

حماية الطفل
ودعت وزارة العم��ل في مقترحاتها 
ال��ى ادراج موض��وع  تعاطي وادمان 
العقلي��ة ف��ي  واملؤث��رات  اخمل��درات 
برام��ج سياس��ة حماي��ة الطف��ل 
وايالئ��ه االهمية املطلوب��ة والعمل 
على تنفيذ برامج وقائية وانش��طة 
مجتمعية ومشاريع خاصة بالعالج 
واعادة التأهيل موجهة إلى الشباب 

واالطف��ال الذين يتعاط��ون اخملدرات 
واملؤث��رات العقلي��ة ، ووض��ع خطة 
اعداد وتدريب للعاملني عن اخملدرات 
واملؤث��رات العقلي��ة لرفع مس��توى 
ادائه��م، ومتكينه��م من اكتس��اب 
اخلبرات العلمية والعملية املطلوبة، 
ودع��وة  املس��تويات  وعل��ى ش��تى 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي املهتمة 
بالش��باب إلى اع��داد البرامج التي 
تنطوي على معاجلات غير مباش��رة 
لظاهرة تعاطي الشباب للمخدرات 
والعمل على توعيتهم مبخاطر هذه 
الظاهرة وكذلك التعاون مع وسائل 
اإلع��الم املرئي��ة منها واملس��موعة 
واملق��روءة وحثه��ا عل��ى اي��الء هذه 
الظاهرة االهتمام الذي تس��تحقه 
ملا متثل��ه من مش��كلة معقدة من 
شأنها تدمير بنية اجملتمع فضالً عن 
ما تش��كله من حتٍد حلركة التنمية 
الوطني��ة، وذل��ك ألنها تس��تهدف 
ش��ريحة الش��باب التي متثل عماد 
مس��تقبل الدولة والطاق��ة األكثر 

فاعلية في العملية اإلنتاجية.

وضعت وزارة 
العمل في أولوياتها 
مكافحة التعاطي 
واإلدمان ضمن 
سياساتها وال سيما 
فيما يتعلق بالوقاية 
وخفض الطلب على 
المخدرات بتقديم 
المدخالت المطلوبة

بعض أنواع اخملدرات التي مت ضبطها في العراق

سعت الى تعزيز التعاون الدولي لمحاربة المشكلة

"العمل" تتخذ إجراءات للحد من انتشار المخدرات 
والتصدي لتداعياتها على المجتمع 
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
ف��ي مكتب��ه مبق��ر  الس��وداني 
الوزارة مع غابرييل ممثل ش��ركة 
)BFS( االس��بانية املتخصص��ة 
في صناعة االدوية واملستلزمات 
التعاون وامكانية  الطبية سبل 
عقد اتفاقات شراكة او استثمار 
بني الش��ركة املذكورة وش��ركة 
صناع��ة االدوي��ة واملس��تلزمات 

الطبية العراقية في سامراء .
واك��د الوزي��ر خالل اللق��اء على 
لتس��هيل  تتطل��ع  ال��وزارة  ان 
عملية اجناز العقد االس��تثماري 
مع الش��ركة االس��بانية لتلبية 
احتياجات الس��وق العراقية من 
االدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة 
، مبدي��ا االس��تعداد لتقدمي كل 
للشركة  املمكنة  التس��هيالت 
كونها ضمن مجموعة شركات 
اوروبية متتلك من اخلبرة الكثر من 
70 عاما في مجال صناعة االدوية 
ومتتلك التمويل املطلوب لتنفيذ 
هذا املش��روع ، مش��ددا على ان 
وجود مث��ل هذه الش��ركات في 
العراق يعد امرا مهما في الوقت 
والدخول معها  للعم��ل  احلاضر 
ف��ي ش��راكات فاعل��ة وناجحة 
لتطوير الصناعة الدوائية احمللية 
الهميتها الكبيرة واملباشرة على 
حياة الفرد العراقي مبايسهم في 
نق��ل التكنولوجي��ا وانتاج ادوية 
ومستحضرات حديثة تنتج الول 
م��رة في الع��راق وتدريب وتنمية 

املالكات العراقية العاملة . 
واش��ار الى ان هيئة االس��تثمار 
الوطنية ستمنح اجازة استثمار 
لهذه الشركة بعد توقيع اتفاقية 
التصني��ع ب��ني وزارة الصناع��ة 

واملع��ادن والش��ركة االس��بانية 
الس��يما بعد ان مت اكمال جميع 
مامطلوب من هذه الشركة من 
ش��هادات كفاءة مالي��ة وفنية ، 
الفت��ا الى انه قد مت اس��تحصال 
املوافق��ات املطلوبة م��ن وزارتي 
التخطيط والتجارة بالتنس��يق 

مع وزارة الصناعة واملعادن .
من جهت��ه ابدى ممثل الش��ركة 
االس��بانية الرغبة اجلادة للعمل 
م��ع  واالس��تثمار  الع��راق  ف��ي 
ش��ركات وزارة الصناع��ة النتاج 
الطبية  واملس��تحضرات  االدوية 

مبايعود باملنفعة للجانبني .
عل��ى صعي��د متص��ل حصلت 
هيئة البحث والتطوير الصناعي 
احدى تش��كيالت وزارة الصناعة 
واملعادن وم��ن خالل مركز ابحاث 
اب��ن البيط��ار التاب��ع له��ا على 
ب��راءة اختراع مبج��ال تأثير مزيج 
مس��تخلصات النباتات الطبية 
املتمثل��ة باحللب��ة واوراق الزيتون 
على مستوى كلكوز الدم لعالج 

مرضى داء السكري . 
وقال مدير عام الهيئة املهندس 
عبد الغن��ي فخري ال جعفر في 

تصريح ملرك��ز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة ان باحث��ي 
مركز ابن البيطار اجروا دراس��ة 
مل��رض داء الس��كر املزم��ن الناجت 
من عوامل وراثية وبيئية تتس��م 
الكلكوز في  بارتف��اع مس��توى 
النق��ص املطلق  ال��دم بس��بب 
واجلزيئ��ي لهرمون االنس��ولني او 
وجود خلل معني مينع االنسولني 
م��ن اظه��ار تاثي��ره البيولوجي 

املطلوب . 
واضاف املدير الع��ام ان الباحثني 
في مركز ابن البيطار توجهوا الى 

اس��تخدام النباتات واالعش��اب 
الطبي��ة ف��ي ع��الج م��رض داء 
السكري املزمن من خالل توليفة 
من اوراق الزيتون وزيت بذور احللبة 
، وبين��وا ان الوراق الزيتون قدرات 
طبي��ة مذهل��ة وامل��ادة الفعالة 
ف��ي االوراق تس��مى اوليوروب��ني 
)OLEUROPEIN ( وه��ذه امل��ادة 
معروفة مبقاومتها للفيروس��ات 
والبكتيريا والفطريات والكائنات 
الدقيقة الضارة االخرى ، مشيرا 
الى ان هذه امل��ادة حتمي طبقات 
اجلسم املهمة واالوليوروبني قادر 

على قتل اجلراثي��م الضارة التي 
العادية  املض��ادة  االدوي��ة  تقاوم 
فيما اوضح الباحثون من جانبهم 
الى ان نبات احللب��ة ميتلك اربعة 
م��واد فعال��ة تخفض مس��توى 
الكلك��وز املرتف��ع وان لزيت بذور 
احللبة قدرة على خفض مستوى 
الكلكوز في الدم وبشكل فعال 
كما تعد مصدرا غنيا من االلياف 
قابلة للذوبان مما يبطيء عملية 
الهضم وزيادة امتصاص السكر 
االم��ر ال��ذي ي��ؤدي ال��ى تقليل 

مستوى الكلكوز في الدم .

الصناعة تبحث تطوير واستثمار الصناعات الدوائية مع شركة اسبانية

منحت هيئة االستثمار 
الوطنية اجازة استثمار 

للشركة االسبانية 
بعد توقيع اتفاقية 
التصنيع مع وزارة 
الصناعة سيما بعد 

اكمال جميع ما طلب 
من هذه الشركة من 

شهادات كفاءة مالية 
وفنية

جانب من اللقاء

مناشدة 

امام انظار دولة رئيس الوزراء احملترم 
معالي وزير الداخلية احملترم 

بعد التحية 
اضع مش��كلتي امام انظاركم لعل ان جتدوا حال لها 
من خ��الل معاناتي الطويلة التي ب��دأت منذ اقتحام 
ومداهمة داري الس��كني ف��ي 2015/12/3 مت خاللها 
تسليبي مبالغ ، ومن ثمة بيعها من دون علمي الكثر 
م��ن جهة ، وانا اق��ف مكتوف اليدين بع��د ان كتبوا 
على واجهة الدار » مطلوب عش��ائريا« لتبرير عملية 

البيع والتسليب .
عرض��ت قضيت��ي عل��ى القض��اء وراجع��ت احملاكم 
واملس��ؤولني من ذوي العالقة ولك��ن لم احصد منها 
سوى الوعود وليس غير ذلك ، فبقيت مشردا من داري 
طيلة هذه املدة النني لم اجد من يستجيب ملعاناتي 
وحل قضيتي ، علما انني س��جني سياس��ي في زمن 
النظام الس��ابق وحكم علي بالسجن املؤبد اضافة 
الى حج��ز اموالي املنقولة وغير املنقولة واملنش��ورة 

في جريدة الوقائع العراقية عام 1984.
ان قضيت��ي ه��ذه عرضتها امام احملاكم واملس��ؤولني 
واملع��ارف من االصدق��اء لكن اجلميع كان��وا يعدوني 
بحلها ومع االس��ف لم اجد منهم اال مجرد اكاذيب 
، وها اني امتس��ك بعدالة اخلالق وعدالتكم لكي يتم 
اس��تدعائي لش��رح جميع م��ا جرى ل��ي بالتفصيل 
م��ع جمي��ع املستمس��كات الثبوتية الت��ي بحوزتي 
لك��ي تطلعوا عليها النصافي واع��ادة حقوقي التي 

اغتصبت بال رحمة او شفقة .
ادعو اهلل ان يسدد خطاكم ملا فيه اعادة كل حق الى 

صاحبه وهو املستعان .

املواطن منير احلسني 
موبايل : 07721054140

جوالت تفقدية 
لمتابعة تسويق 
وإنتاج الرز في بابل

الصناعات الكهربائية وأوين 
التركية تبحثان التعاون 
في مجال الطاقة النظيفة

بغداد - الصباح الجديد:
قامت الش��ركة العامة لتجارة احلب��وب في وزارة 
التجارة بج��والت تفقدية ملتابعة تس��ويق وانتاج 
ال��رز احمللي ف��ي محافظة بابل. واوض��ح مدير عام 
الش��ركة املهندس هيثم جميل اخلشالي ان هذه 
اجل��والت تس��تهدف االط��الع على س��ير عملية 
التس��ويق اجلارية ف��ي احملافظة اضاف��ة الى عمل 
اجملرش��ة احلكومية وس��ايلو ش��لب احلل��ة حيث 
مت االس��تماع الى ش��رح مفصل ع��ن آلية العمل 
وصرف مستحقات الفالحني خالل االعوام املاضية 
ومناقشة املشكالت واملعوقات التي تواجه العمل 
وايجاد احللول املناسبة لها كما مت التوجيه بضرورة 
تذلي��ل جميع املعوق��ات خالل عملية التس��ويق 
وانتاج الرز في اجملرش��ة احلكومية فضالعن تنفيذ 

الضوابط والتعليمات من دون االضرار باملال.

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الش��ركة العامة للصناع��ات الكهربائية 
وااللكتروني��ة التابعة ل��وزارة الصناع��ة واملعادن 
مع ش��ركة أوي��ن التركية افاق التعاون املش��ترك 
في مج��ال الطاقة النظيفة وذلك خالل زيارة وفد 

الشركة املذكورة مطلع الشهر اجلاري.
وقال مدير عام الش��ركة املهندس محمد قاس��م 
توفيق في تصريح نش��ره مركز االعالم والعالقات 
العامة في الوزارة, لقد مت التباحث مع وفد شركة 
أوين التركية حول امكانية تصنيع معدات الطاقة 
الشمس��ية كونها م��ن الش��ركات املتخصصة 
والتي لها تاريخ طويل وخبرة في هذا اجملال ، مبيناً 
بأنه قد مت ايضاح الضوابط والتعليمات والقوانني 
النافذة التي يجب مراعاتها عند التعاقد والوصول 

الى تفاهمات وتعاون مشترك بني الطرفني .
واشار املدير العام الى ان الوفد الضيف قدم شرحا 
مفصال ح��ول امكانيات الش��ركة والعروض التي 
م��ن املمكن تقدميها ، الفتا الى ضرورة ايجاد بدائل 
اخرى للطاقة واالس��تفادة من اش��عة الش��مس 
املتوفرة ف��ي العراق وعدم االعتم��اد الكامل على 
الطاقة الكهربائية اسوة ببلدان العالم املتقدمة 

لتوفير اكبر قدر ممكن من الطاقة. 
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب ف��ي وزارة التجارة عن حتقيق 
نس��ب متقدم��ة ف��ي انت��اج وتوزيع 

احلصة املقررة من مادة الطحني .
وأوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
طه ياسني عباس ان اجمالي الكميات 
اجملهزة من انتاج وجتهيز مادة الطحني 
في عموم البالد للحصة املقررة جتاوز 
نسبة %75 حيث ان العمل جار الجناز 

كامل احلصة خالل االيام املقبلة .
وأضاف املدير العام ان اللجان الرقابية 
مخالف��ة   20 رص��دت  املش��تركة 
للمطاحن في بغ��داد خالل تنفيذها 
للمطاح��ن  تفتيش��ية  زي��ارة   56
العامل��ة حيث جرى خاللها س��حب 
97 امن��وذج حب��وب وطح��ني الغراض 
الفح��ص اخملتبري ، كم��ا نفذت جلان 
رقاب��ة ال��وكالء 85 زي��ارة مت خالله��ا 
س��حب 77 امن��وذج طحني وتأش��ير 
10 مخالف��ات فضال عن تس��جيل 3 

مخالفات بحق الناقلني. 
وأشار الى ان جلان شعبة رقابة اخملابز 
واالف��ران نف��ذت 219 زي��ارة للمخابز 
واالفران اجملازة رس��ميا في بغداد نتج 
عنها رصد 54 مخالفة حيث مت احالة 
جميع اخملالفات الى االقسام واللجان 
اخملتص��ة لتطبيق الش��روط اجلزائية 

بحق اخملالفني.
م��ن جانب اخ��ر اش��ار املدي��ر العام 
ال��ى اع��ادة تش��غيل مطحنتني في 
واج��راء  جتريبي��ا  نين��وى  محافظ��ة 
الكش��ف عن االض��رار التي تعرضت 
له��ا مطاحن بيجي ، مش��يراً الى ان 
جلنة فنية مشتركة من فرع الشركة 
ف��ي نين��وى اش��رفت عل��ى عملية 
ملطحنت��ي  التجريب��ي  التش��غيل 
)الغدي��ر واالخوان( بع��د االنتهاء من 
اعم��ال الصيان��ة واع��ادة التأهي��ل 
العمل  ال��ى  اس��تعدادا العادتهم��ا 
واالس��هام في انت��اج وتوزيع طحني 
احلص��ة التمويني��ة ، مبين��اً ان جلنة 
فني��ة من ف��رع الش��ركة في صالح 
الدين قامت بزيارة املطاحن املتضررة 

)الوف��اء والواح��ة( في قض��اء بيجي 
حي��ث مت اج��راء الكش��ف املوقع��ي 
من قبل اللجنة الفنية على نس��ب 
الدمار الت��ي حلقت باملطحنتني جراء 
التي شهدها  العسكرية  العمليات 
القض��اء خ��الل فترة احت��الل داعش 

للقضاء.
على صعيد متصل بحثت الش��ركة 
العام��ة لتصنيع احلب��وب مصفوفة 
عم��ل  لطبيع��ة  املرافق��ة  اخملاط��ر 
ونش��اط الش��ركة وحتديد مؤشرات 
واملعاجل��ات  واحلل��ول  به��ا  التنب��وء 

املقترحة لتداركها والوقاية منها .
وقال املدي��ر الع��ام ان اجتماع هيئة 
املديرين الذي ترأسه ناقش مضامني 
االمان��ة  م��ن  ال��واردة  التوجيه��ات 
العامة جمللس ال��وزراء بخصوص بناء 
قاعدة بيانات خاصة باخملاطر احملتملة 
واملرافق��ة اله��داف ونش��اط عم��ل 
املؤسسات والدوائر لغرض تشخيص 
مؤش��رات التنبوء بها والوقاية منها 
ودرئها في مراحلها االولى ومت توجيه 
االقس��ام بوضع رؤية موح��دة الجناز 

املصفوفة بالدقة املطلوبة.
   من جانب اخر اشار الى قيام اسطول 
الشركة بتنفيذ العديد من النقالت 
لصالح برنام��ج البطاقة التموينية 
، الفتا الى ان قس��م النقل والورشة 
حقق عدة نقالت للحنطة املستوردة 
من ميناء ام قصر الى صوامع احلبوب 
حس��ب اخلطة اخلزنية لشركة جتارة 
احلبوب وقد اسهمت 15 شاحنة في 
هذه العملي��ة اضافة ال��ى قيام 25 
ش��احنة بنقل احلب��وب من صومعة 
الطوز ال��ى املناطق احملددة في خطة 
املناقلة وكذلك تكليف 15 ش��احنة 
لنقل احلب��وب اخلام من الس��ايلوات 
الى املطاحن احلكومية فيما تقوم 8 
ش��احنات بنقل احلبوب من صومعة 
الرفاع��ي ف��ي ذي قار ال��ى محافظة 
بغ��داد بينم��ا عمل��ت 17 ش��احنة 
على نقل الطح��ني املنتج فضال عن 
نش��اط العجالت القالب التي تعمل 
عل��ى نقل احلبوب م��ن الصوامع الى 
املطاحن احلكومية والتفريغ في عني 

التسلم .

تقرير

»تصنيع الحبوب« تحقق نسبا متقدمة في إنتاج وتوزيع الطحين 
أّشرت 87 مخالفًة للمطاحن والوكالء والناقلين

اعالم المحافظة 
حض��ر محاف��ظ واس��ط احلقوق��ي 
محم��ود عبد الرضا م��ال طالل ندوة 
حوارية نظمها قس��م االقتصاد في 
كلي��ة اإلدارة واالقتص��اد / جامع��ة 
واس��ط وعلى قاعة الكلية تناولت 

تعيني اخلريجني في احملافظة .
اس��تعراض  الن��دوة  خ��الل  وج��رى 
ملشكلة تعيني خريجني فرع النفط 
والغ��از التابع لقس��م االقتصاد في 
كلي��ة االدارة ومناقش��ة مطالبهم 
واالس��تماع  بتعيينه��م  املتعلق��ة 
س��بل  تواج��ه  الت��ي  للمعوق��ات 
حصولهم على فرص عمل مناسبة 
ضم��ن تخصصه��م عب��ر زجه��م 
بالتعي��ني ف��ي الدوائ��ر وم��ن بينها 
املؤسس��ات والش��ركات النفطي��ة 

وغيرها املتخصصة.
به��ذه  اهتمام��ه  احملاف��ظ   واب��دى 

املهمة وس��عيه إليجاد  الش��ريحة 
احللول لهم واإلس��هام بإش��راكهم 

في التعيينات املقبلة .
على صعيد اخر تفقد احملافظ موقع 
عمل حملة تاهيل الش��ارع الرئيس 
في حي اله��ورة في الك��وت برفقة 
معاونه لش��ؤون اخلدم��ات املهندس 

نبيل شمه واطلع خالل اجلولة على 
مجريات العمل، وح��ث على أهمية 
تنفي��ذ العم��ل ألجل اإلس��هام في 
حتسني اخلدمات للمواطنني،وباالخص 
ف��ي ه��ذا الش��ارع احلي��وي واملهم 
بعملية مرور الس��يارات داخل مركز 

احملافظة وحركة السابلة .

بغداد - الصباح الجديد:
 اكدت مدير ع��ام دائرة الصندوق 
في هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية 
والش��ؤون  العم��ل  ب��وزارة 
االجتماعي��ة جاكل��ني صليوا ان 
الدفع��ة السادس��ة م��ن رواتب 
االعان��ات االجتماعي��ة اطلق��ت 
قب��ل نهاية الع��ام املاضي 2017 
وبناء على توجيه��ات الوزير التي 
حرصت على ايصال كل الدفعات 

خالل مواعيدها .
  على صعيد آخر اوجزت مدير عام 
الصندوق املبال��غ التي مت صرفها 
خ��الل الدفع��ات اخلم��س لرواتب 
االعان��ات االجتماعي��ة من العام 
اجل��اري وبلغ��ت اكثر م��ن ترليون 
وخمس��مائة مليار دينار ، مشيرة 
ال��ى ان ايرادات الصن��دوق  بلغت 

اكث��ر من خمس��ة وثمانني مليار 
دينار ولغاية 2017-9-30. 

وبين��ت جاكلني صلي��وا ان قيمة 
ارب��اح  م��ن  املتحصل��ة  املبال��غ 
الش��ركات والبالغ��ة %1 وكذلك 
الصندوق بنس��بة  اي��رادات  م��ن 
)%0025( بلغ��ت قراب��ة االربع��ني 
ملي��ار دين��ار ، مضيف��ة ان قيمة 
املبالغ املتحصل��ة من املتجاوزين 
بلغ��ت قراب��ة اثني عش��ر مليار 
دين��ار فيم��ا بلغت قيم��ة مبالغ 
الروات��ب املع��ادة اكثر م��ن اربعة 
وثالث��ني ملي��ار دينار ، ام��ا قيمة 
مبلغ الفائدة املتحصل عن مبلغ 
الوديع��ة الثابت��ة فبلغ��ت مائة 
مليون دين��ار ، مؤكدة ان مجموع 
هذه بلغ اكثر من خمسة وثمانني 
مليار دينار ولغاية 30-9 من العام 

اجلاري. 
يذك��ر ان وزي��ر العم��ل املهندس 
اكد  الس��وداني  محم��د ش��ياع 
خالل اجتماعه االخير مع املالكات 
االقس��ام في  ورؤس��اء  املتقدمة 
هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية على 
ب��ذل املزيد م��ن اجله��ود من اجل 
غل��ق مل��ف االيقاف��ات وايج��اد 
افضل االجراءات القانونية وبآلية 
واضح��ة لالس��ترداد .ه��ذا ويبلغ 
برواتب  املش��مولة  العائالت  عدد 
االعان��ات االجتماعي��ة اكث��ر من 
مليون وخمسني الف عائلة حيث 
يبل��غ الرات��ب اذا كان رب االس��رة 
رج��ال وثالث��ة اطف��ال )175( الف 
دين��ار ش��هريا فيما يبل��غ الراتب 
اذا كان رب االس��رة ام��رأة وثالثة 

اطفال )225( الف دينار شهريا. 

ندوة حوارية في كلية االدارة
 واالقتصاد بجامعة واسط 

85 مليار دينار ايرادات صندوق
 الحماية االجتماعية للعام 2017

بغداد - الصباح الجديد:
التش��غيل  دائ��رة  اس��تحدثت 
والقروض في وزارة العمل والشؤون 
أنظم��ة   ( ش��عبة  االجتماعي��ة 
وتعنيبإعداد  اجلغرافية(  املعلومات 
جلمي��ع  مكاني��ة  بيان��ات  قاع��دة 

أنشطة الدائرة . 
وق��ال مدير ع��ام الدائ��رة املهندس 

عم��ار عبد الواحد وزير العمل وافق 
الشعبة، موضحاً  على استحداث 
ان العم��ل الفعل��ي للش��عبة بدأ 
فعلياً عبر تزويد جلان كشف العمل 
التابعة لقسم اخلدمات الصناعية 
في الدائرة باس��تمارات أعدت لهذا 
الغ��رض وم��ن خ��الل اعتم��اد جلان 
الكش��ف برنامج��اً تطبيقياً على 

 )handy GPS( هواتفهم احملمول��ة 
لتحديد مواقع املشاريع الصناعية 
الصغيرة في محافظة بغداد وبناء 
بيان��ات جغرافي��ة لغرض  قواع��د 
اج��راء عملي��ة التحلي��ل املكان��ي 
واس��ناد اصحاب الق��رار بخصوص 

تطبيق قانون 30 لسنة 2000 . 
ان  الدائ��رة  ع��ام  مدي��ر  واض��اف 

البرنام��ج يكش��ف ويوضح مواقع 
العامل��ني في جلان كش��ف العمل 
الكش��ف  زي��ارة  اجرائه��م  عن��د 
امليداني على املش��اريع. من جانبه 
قال مدير قسم اخلدمات الصناعية 
ف��ي الدائرة املهندس ف��ؤاد حمدان 
ان الدائ��رة أع��دت قاع��دة بيان��ات 
مكاني��ة يتم من خالله��ا توضيح 

مواقع املش��اريع الصناعية حسب 
احملافظ��ة ومت تقس��يم مس��ؤولية 
متابع��ة املش��اريع املوج��ودة ف��ي 
التابعة  اللجان  احملافظات حس��ب 

للدائرة . 
يذكر أن دائرة التش��غيل والقروض 
ومنذ تس��نم املهن��دس عمار عبد 
الواحد مه��ام ادارته��ا تعمل على 

والس��عي  الوزير  توجيهات  ترجمة 
الى االنتقال في عملها الى النظم 
االلكتروني��ة احلديث��ة متاش��يا مع 
التوج��ه احلكومي بض��رورة تنمية 
بن��اء  العم��ل احلكوم��ي  وتطوي��ر 
على نظ��ام احلكوم��ة االلكترونية 
لتبس��يط االج��راءات واحل��د م��ن 

الفساد . 

العمل تستحدث شعبة النظمة المعلومات الجغرافية
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كاظم حياوي الجوراني* 

برعاي��ة وزيرة الصح��ة الدكتورة 
عديل��ة حمود افتتح مؤخرا مركز 
األورام الس��رطانية الذي يعّد من 
الت��ي حتققت  الكبيرة  اإلجن��ازات 
بالرغ��م م��ن الصعوب��ات املالية 
الت��ي تواج��ه الوزارة ف��ي املرحلة 

الراهنة . 
وقال الدكتور مدير املركز محمود 
ش��كيب عبد الرحم��ن تخصص 
أورام وأش��عة عالجي��ة إن اإلرادة 
واإلص��رار حقق��ا ه��ذا املش��روع 
والتأثي��ر  التم��اس  ذي  الصح��ي 
املباش��ر بفحص وعالج ش��ريحة 
واس��عة من املرض��ى ، والذي جاء 
اس��تجابة م��ن وزي��رة الصح��ة 
نظرا للزخم الكبير احلاصل على 
مستش��فى االورام الس��رطانية 
ف��ي مدين��ة الط��ب ، موضحا ان 
مستش��فى االورام الس��رطانية 
س��عته  الط��ب  مدين��ة  ف��ي 
ويش��هد  س��ريرا   50 الس��ريرية 
زخم��ا كبي��را ولذل��ك كان الب��د 
من انش��اء مركز اخر بالوس��ائل 
املتاحة بلغت س��عته 180 سريرا 
حاليا ويرتفع مس��تقبال الى 400 
س��رير الس��تيعاب اعداد املرضى 

للفحص والعالج .
ان  الدكت��ور عبدالرحم��ن  وق��ال 
االورام  املراجعني ملستشفى  عدد 
السرطانية في مدينة الطب عام 
2016 بلغ 95 الف مراجع ، إضافة 
ال��ى حاالت مرضي��ة بلغت 5400 
الجراء الفحوصات والتش��خيص 
احلدي��ث وعليه نالح��ظ ان هناك 
تباين��ا ف��ي الرقمني مبعن��ى اخر 
في مستش��فى االورام ان معدل 
املراجعني فيه يتراوح بني 200-150 
في حني ان الطاقة االس��تيعابية 

فيه تبلغ 50 سريرا فقط .
ان  ال��ى  املرك��ز  مدي��ر  ولف��ت 
مستش��فى االورام ف��ي املدين��ة 
يتس��لم احلاالت املرضية من كل 

انحاء العراق وكذلك يوجد مركز 
اخر وه��و مرك��ز الفرات ل��الورام  
وايضا مستشفى االمل وسعته 
السريرية 160 س��ريرا فقط ، وان 
البيانات اخلاصة باملرضى مسجله 
ل��دى مجل��س الس��رطان داخ��ل 
الوزارة كقاعدة بيانات مستحدثة 
لغاي��ة 2014 فق��ط ، اض��ف الى 
للح��االت  رده��ات  هن��اك  ذل��ك 
الطارئة لفحص وعالج االورام في 
،يتم اس��تغالل ردهات  احملافظات 
الباطنية او الكس��ور الستيعاب 

مثل هذه احلاالت .
وبني مدي��ر املركز وزي��رة الصحة 
تس��عى جاهدة الى توفير املراكز 
لس��د  االختص��اص  العالجي��ة 
اي نق��ص يحصل فيه��ا وتذليل 
املعوقات قدر املستطاع خصوصا 
ونح��ن نعي��ش ظرف��ا خاصا من 
الناحي��ة املالي��ة ، وعلي��ه فق��د 

وجه��ت الوزي��رة بتجهي��ز املركز 
بجهازي رنني ومفراس ، وس��يتم 
ذلك خالل االي��ام املقبلة ، اضافة 
ال��ى فتح ارب��ع ص��االت عمليات 
متكامل��ة فيه خاص��ة جلراحات 
االورام ، اضاف��ة ال��ى وجود بعض 
التحوي��رات الت��ي تتطلب الجراء 
العمليات فيها وسيتم تنفيذها 

باقرب وقت ممكن .
عبدالرحم��ن  الدكت��ور  وأك��د 
على ض��رورة اس��هام االعالم في 
التركي��ز عل��ى برامج الكش��ف 
املبك��ر للحاالت ل��الورام ، ولكننا 
م��ع االس��ف اننا نش��هد ضعفا 
في الوع��ي االجتماعي جتاه ذلك ، 
ومن هنا نؤكد على قيمة واهمية 
الكشف املبكر من ناحيتني االولى 
تفيد املريض بالتعرف على مرضه 
مبكرا وعندم��ا يكون في املراحل 
االولية فان عالجه يكون اس��هل 

اي مبعن��ى مع��دل بقائ��ه اعلى ، 
وثاني��ا ف��ان املصاري��ف العالجية 
في املراحلة املتقدمة تكون اعلى 

بكثير من املراحل املبكرة .
وق��ال مدير املركز ان لدى منظمة 
الصح��ة العاملي��ة WHO تقري��ر 
مفصل عن املواد املسببة لالورام 
وكل ذل��ك موث��ق ل��دى مجل��س 
الس��رطان الذي يقوم كل س��نة 
بخص��وص  بيانت��ه  بتحدي��ث 
وحاالته��م  واعداده��م  املرض��ى 
واخر تقري��ر لديهم هو عام 2014 
، ام��ا بخص��وص االدوي��ة اخلاصة 
به��ذا املرض ف��ان الغال��ب منها 
متوف��ر وتس��عى ال��وزارة جاهدة 
اوال  ولك��ن نس��تطدم  لتوفره��ا 
مبيزانية املالية للدولة وحال البلد 
بذلك وهي حال��ة عامة للجميع 
لتوفرها  الوزارة جاهدة  وتس��عى 
قدر املس��تطاع اما االمر االخر ان 

الية تسجيل الشركات املسجلة 
جلل��ب االدوية هي التي جتعل عدم 
جتهي��ز يع��ض االدوية ل��ذا هناك 
شركات ال يوجد لديهم اسم في 
الع��راق فكيف اجل��ب دواءها لذا 
نقوم بالبحث عن البديل عن ذلك 
الن الش��ركات ال يوج��د ممثل لها 

في العراق .
ويضيف: نحن كمركز تخصصي 
يج��ب ان يك��ون متكام��ال م��ن 
الكشف املبكر الى جراحة االورام 
الى ع��الج االورام الس��ريرية الى 
العالج باالش��عاع وكذلك الطب 
النووي واالش��عة التش��خيصية 
اضف ال��ى ذل��ك وح��دات اخملتبر 
احلديث��ة ، ل��ذا كخالص��ة ملركزنا 
وم��ن اجل تق��دمي خدم��ة فضل 
يح��ب ان تتواجد احللق��ات اعاله 
وهذا ه��و الغاية م��ن وجودنا في 
هذا املركز وهو جزء من مش��روع 

طم��وح مقب��ل س��وف يش��هد 
اس��تكماله مستقبال مبعنى اخر 
مركزنا يعد اللبن��ة االولية لهذا 
مس��تقبال  املتكام��ل  املش��روع 
والس��بب ه��و ان االورام ال يوج��د 
راي يعط��ى وح��ده جت��اه املريض 
وامن��ا املفروض توفر االختصاصات 
ملناقش��ة كل حالة واعطاء الراي 
اخيرا من بداية التش��خيص الى 

نهاية العالج .
حديث��ه  املرك��ز  مدي��ر  واختت��م 
بالقول ان��ه الداعي الى اخلوف من 
امل��رض لوج��ود االدوي��ة واالجهزة 
الت��ي حتد م��ن تفاقم��ه وخاصة 
للحالة املزمنة وكنصيحة يؤكد 
عل��ى ض��رورة الكش��ف املبك��ر 
للورم وممارسة التمارين الرياضية 
وتقليل ال��وزن واعتماد منط حلياة 

صحية سليمة . 
إعالم الصحة 

يتسع لـ 400 سرير مستقبال  

افتتاح مركز جديد لفحص وعالج األورام السرطانية 

تبلغ سعة مركز 
األورام السرطانية 
الجديد 180 سريرا 
حاليا ويرتفع مستقبال 
الى 400 سرير 
الستيعاب أعداد 
المرضى للفحص 
والعالج

مدير املركز مع احملاور

»اإلعمار« تنّفذ 5 مشاريع 
خدمية أيسر الموصل

وزير الزراعة يدعو 
الى توفير األمن

 الغذائي للمواطن 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
العام��ة إدراج خمس��ة مش��اريع خدمية معنية 
بصيانة ش��وارع وأزقة مدينة املوصل بس��احلها 

األيسر بدعم من منظمة undp  الدولية.
وذك��ر املرك��ز اإلعالمي لل��وزارة ان بلدي��ة املوصل 
التابعة ملديرية البلديات العامة احدى تشكيالت 
الوزارة ادرجت تنفيذ اعمال خمسة مشاريع لعدد 
من احياء ومناطق مدينة املوصل لصيانة الشوارع 
 undp واالزقة بالساحل االيسر، بدعم من منظمة
الدولية ،مش��يراً الى ان املش��اريع تتضمن أعمال 
معاجلة التكسرات واحلفر وصب األرصفة، ألحياء 
)السماح، االعالم، النور، البكر، الرشيدية، بيسان، 

العربي، الكندي، احلدباء والكفاءات(.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ناق��ش وزي��ر الزراعة املهن��دس فالح حس��ن زيدان 
اللهيبي عددا من املواضيع التي تس��هم في تعزيز 
وحتس��ني اإلنتاج الزراع��ي كماً ونوع��اً للوصول إلى 
االكتف��اء الذات��ي وتأمني األمن الغذائ��ي للمواطن، 
خ��الل ترؤس��ه اجتماعا لهيئ��ة الرأي في ال��وزارة ، 
بحض��ور كل من الوكيل اإلداري للوزارة ومستش��ار 
ال��وزارة لنش��اط الث��روة احليوانية واملفت��ش العام 
للوزارة ورئي��س االحتاد الع��ام للجمعيات الفالحية 

واملدراء العامني في الوزارة.
وتن��اول ج��دول األعم��ال تنمي��ة القط��اع الزراعي 
بش��قيه النباتي واحليواني وإيجاد احللول املناس��بة 
للمش��كالت التي قد تعت��رض العملي��ة الزراعية 
، ووافق��ت الهيئة على ش��مول احملاصي��ل الزراعية 
) اخلضر املغطاة واملكش��وفة والبطاط��ا الربيعية 
واألعالف والبساتني ( باجلرعة السمادية التي ستزرع 
في املوس��م القادم ، االجتماع ناقش ايضا املواضيع 
التي تسهم في تعزيز وحتسني اإلنتاج الزراعي كماً 
ونوع��اً للوصول إل��ى االكتفاء الذات��ي وتأمني األمن 
الغذائ��ي للمواط��ن ، عل��ى صعيد متص��ل أعلنت 
دائرة البيطرة / إحدى دوائر وزارة الزراعة عن أس��ماء 
الش��ركات واملس��الخ املصنعة للحوم ومنتجاتها 
املعتمدة من قبل اللجان الفنية املش��كلة من قبل 
دائ��رة البيطرة ومبش��اركة وزارة الصح��ة والتجارة 
واجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، بعد 
أن مت إرسال فرق فنية متخصصة إلى الدول املصدرة 
للح��وم ومنتجاتها لالطالع على واق��ع العمل في 

تلك املصانع واملسالخ ليتم اعتمادها من عدمه .
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لندن ـ وكاالت:

رمبا يحصل وزير اخلارجي��ة البريطاني، 
بوري��س جونس��ون، على ع��رض »وزارة 
فائقة« جديدة بعد خروج بريطانيا من 
االحت��اد األوروبي، وهي وزارة سياس��ية 
كبيرة، وذلك كجزء من خطة رئيس��ة 
الوزراء البريطاني��ة، تيريزا ماي، بإجراء 

تعديالت وزارية مبناسبة العام اجلديد.
ومن املتوقع أن تقدم له رئيسة الوزراء 
عرضا جديدا حيث س��يقوم بدور كبير 
ف��ي وزارة األعم��ال، واتخ��اذ الق��رارات 
الرئيس��ية لتحضي��ر بريطانيا ملغادرة 
االحت��اد األوروب��ي، ولكن يق��ول حلفاء 
الوزير إنه قد يرف��ض قبول أي منصب 
يقل��ل م��ن منصب��ه احلال��ن وس��ط 
توقع��ات بب��دأ التعدي��ل ال��وزاري في 

األسبوع املقبل.
وستركز السيدة ماي على السياسة 
الداخلية خالل األسابيع املقبلة، خاصة 
التعليم والبيئة، وكذلك خطابا بشأن 
خ��روج بريطانيا م��ن االحت��اد األوروبي 
في ش��باط املقبل، ولكن س��تبدأ ماي 
التغي��رات أوال عل��ى احلكوم��ة، ببعث 
طاقة جديدة داخل الصفوف الوزارية، 

والتي قد تش��هد رحيل السير باتريك 
ماك لوغلن من رئاسة حزب احملافظن، 
وم��ن املرج��ح أن يحل محل��ه جيرمي 
هنت، وكذلك تش��مل التعديالت وزارة 
الصح��ة، رغم دعمه خ��روج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
وفي هذا السياق، هناك تكهنات بتولي 
الس��يد هن��ت رئيس مكت��ب مجلس 
ال��وزراء بدال من دامي��ان غرين، أو نقله 
إلى وزارة الداخلية، ويصبح أمبير ريد، 
س��كرتير أول الدولة، ومن املرجح بقاء 
املستشار فيليب هاموند في منصبه، 
وزي��را للمالي��ة، وميي��ل وزي��ر الهج��رة 
براندون لويس، إلى تولي منصب رئيس 

احلزب.
وبتولي جونسون اإلشراف على األعمال 
التجارية وعناصر النقل، سيتيح ذلك 
له التحدث بش��كل أفضل عن خروج 
بريطاني��ا من االحت��اد األوروب��ي، وعلى 
الرغم من أن حلفائه يؤكدون سعادته 
كونه وزيرا للخارجية، سيحارب لعدم 
احلص��ول على منصب أقل، وس��يبقى 
ديفي��د ديفيس، في منصب وزير خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وتهتم الس��يدة ماي ببن��اء املنازل في 
الب��الد، لذل��ك س��يقع اختيارها على 
وزير جديد لإلسكان؛ ملعاجلة هذا األمر، 

ومن املرجح أن تعن ماي النواب صغار 
السن لتش��جعيهم ومنحهم الثقة، 

وفي رسالتها مبناسبة العام اجلديد. 
»إن معظ��م  ال��وزراء  رئيس��ة  قال��ت 

الشعب أراد من احلكومة تنفيذ خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، رغم أنهم 
صوتوا في االستفتاء، ولكن هذا ليس 
حدود طموحنا، نحن نسعى خللق فرق 

هنا من خ��الل التركيز عل��ى القضايا 
التي تهم الشعب في احلياة اليومية، 
فاخلطوة األولى نحو مستقبل أفضل 
ه��ي احلصول على مكان في مدرس��ة 

جي��دة، وهذا ما يتوقع��ه الوالدين وما 
يس��تحقه كل طفل، وس��وف نحمي 
البيئ��ة ونعزز النظ��ام البيئي لألجيال 

املقبلة«.
وف��ي ذل��ك االثن��اء طالب��ت رئيس��ة 
ال��وزراء البريطانية تيري��زا ماي أعضاء 
حكومتها بتوّخي احلذر من تسريب أي 
معلوم��ات حول اخلالف��ات داخل احلزب 

والقرارات التي تناقشها احلكومة.
وح��ّذرت ماي نواب حزبها ف��ي البرملان 
من أن البديل في منصب رئيس الوزراء 
س��يكون زعيم حزب العم��ال جيرميي 

كوربن.
م��ن جانبه ق��ال فيليب هامون��د وزير 
اخلزان��ة إن زم��الءه املعارضن خلططه 
االحت��اد  ع��ن  االنفص��ال  بخص��وص 
األوروبي يسربون خططه التي تناقش 

في اجتماعات احلكومة.
ونشرت الصحف البريطانية تعليقات 
لهامون��د أدل��ى به��ا ف��ي اجتماعات 
للحكومة بش��أن أج��ور العاملن في 

القطاع العام.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود لبي بي 
س��ي إن تيريزا ماي »محقة متاما« في 
أن تطل��ب من ال��وزراء أن »ما يقال في 
مجلس ال��وزراء يج��ب أن يبقى داخل 

مجلس الوزراء«.

وتأت��ي دعوة رئيس��ة ال��وزراء ألعضاء 
حزبها بالوح��دة بعد أن فقدت أغلبية 
مجلس العموم عندما أتت مغامرتها 
بإجراء انتخابات عام��ة مبكرة بنتائج 

عكسية.
تقول لورا كوينزبيرغ محررة الش��ؤون 
السياس��ية في بي بي س��ي إن هناك 
عدة عوامل تساهم في املوقف احلالي 
حي��ث ق��ام بع��ض ال��وزراء بتس��ريب 
معلوم��ات مفاده��ا أن هاموند يحاول 
تعطي��ل عملية االنفص��ال عن االحتاد 
األوروبي وعرقلة رئيس��ة الوزراء تيريزا 
م��اي خاصة بع��د تراج��ع نتائج حزب 

احملافظن في االنتخابات األخيرة.
من جانبه حاول وزير النقل البريطاني 
كريس غرايلين��غ التقليل من الدعاوى 
بوجود انقس��ام داخ��ل احلكومة حول 
مل��ف االنفصال ع��ن االحت��اد االوروبي 
وانتق��د كل من يس��رب معلومات عن 

املناقشات داخل اجتماعات احلكومة.
كم��ا رف��ض هامون��د التعلي��ق على 
التس��ريبات التي تضمن��ت قوله في 
اجتم��اع للحكوم��ة إن »العاملن في 
القط��اع الع��ام يتلقون روات��ب أعلى 
م��ن املفت��رض أن يتلقوه��ا« وطال��ب 
زمالئ��ه ف��ي احلكوم��ة بالتركيز على 

مسؤلياتهم.

طهران ـ رويترز:
ألق��ت قّوات األمن في العاصم��ة طهران أمس األول 
االثن��ن القبض عل��ى مائة متظاه��ر يحتجون على 
الغ��الء والفس��اد وسياس��ات احلكوم��ة اخلارجي��ة 

والداخلية.
ونقلت وكالة »ايلنا« اإليرانية أمس الثالثاء عن نائب 
حاكم طهران علي أصغر ناصر بخت تأكيده اعتقال 
مائة شخص يوم أمس، عالوة على 150 و200 آخرين 

مت اعتقالهم األحد والسبت املاضين على التوالي.
وأف��ادت وكال��ة »رويترز« نق��ال عن مص��ادر إعالمية 
محلي��ة بأن مئات احملتجن اعتقل��وا في مدن إيرانية 

أخرى في األيام األخيرة.
من جانبه، أعل��ن وزير العلوم اإليراني منصور غالمي 
عن إخالء س��بيل عدد م��ن الطالب املوقوف��ن أثناء 
املظاه��رات في محيط جامعة طهران، وذلك بفضل 
تدخله الش��خصي ورئيس اجلامعة، مضيفا أن عددا 

ال يُعرف من الطالب ما يزالون معتقلن.
بدوره، شدد رئيس محكمة الثورة في طهران، حجة 
اإلس��الم موس��ى غضنفر أبادي، على أن السلطات 
القضائية ستتعامل بحزم ووفق القانون مع كل من 
يلجأ إل��ى العنف ويثير الش��غب، مؤكدا في الوقت 
ذاته أن السلطات القضائية أصدرت تعليمات للقوى 
األمنية بع��دم التعاطي بعنف مع مثيري الش��غب 
واحملكم��ة هي اجلهة الوحيدة التي تقرر مصير هؤالء 

األشخاص.

دمشق ـ أ ب ف:
أصدر الرئيس الس��وري بش��ار األس��د أم��س األول 
االثنن مرس��وما بتعين العماد علي عبداهلل أيوب، 
رئي��س هيئ��ة األركان العام��ة، وزيرا للدف��اع خلفا 
للعماد فهد اجلاسم الفريج، حسبما أفادت وكالة 
األنباء السورية الرسمية )سانا(. وعن األسد أيضا 

وزيرين جديدين للصناعة واإلعالم.
ونقلت سانا أن »الرئيس بشار األسد اصدر املرسوم 
رق��م 1 للع��ام 2018 القاض��ي بتس��مية كل م��ن 
الس��ادة العماد علي عب��د اهلل أيوب وزي��راً للدفاع 
ومحمد مازن علي يوس��ف وزي��راً للصناعة وعماد 

عبد اهلل سارة وزيراً لإلعالم«.
وهي املرة الثالثة التي يعن فيها األسد وزيرا جديدا 
للدف��اع منذ اندالع احلرب في س��وريا في آذار العام 

.2011
وكان الفري��ج )67 عاما( قد عن في العام 2012 إثر 
مقتل وزي��ر الدفاع وقته��ا داوود راجحة في انفجار 
اس��تهدف مبنى األمن القومي في وس��ط دمشق 
وأس��فر أيضا عن مقتل قادة آخري��ن. وجرى حينها 

تعين أيوب رئيسا لهيئة األركان ليخلف الفريج.
وأي��وب من موالي��د محافظة الالذقية الس��احلية 
ف��ي العام 1952، وفق موقع وزارة الدفاع الس��ورية. 
انتس��ب إلى الكلية احلربية في العام 1971 وتدرج 

بالرتب إلى أن رقي إلى رتبة عماد في العام 2012.

القاهرة ـ أ ب ف:
نّفذ حكم اإلعدام ش��نقا في خمسة أشخاص في 
مصر امس الثالث��اء، اربعة منهم دين��وا في اعتداء 
بقنبلة على س��تاد كفر الشيخ )دلتا النيل( ما أوقع 
ثالثة قتلى من طلب��ة الكلية احلربية، واخلامس دين 

في قضية جنائية، بحسب مسؤول أمني.
ويأتي ذلك بعد عشرة أيام على تنفيذ حكم االعدام 
في س��جني برج الع��رب ووادي النظ��رون ب�15 رجال 
دين��وا باملش��اركة في هجم��ات على ق��وات اجليش 

والشرطة في شمال سيناء.
وقال املسؤول إن حكم االعدام شنقا نفذ في ساعة 
مبكرة من صباح امس الثالثاء باحملكومن اخلمس��ة 
في سجن برج العرب )غرب االسكندرية على ساحل 

املتوسط شمال مصر(.
ومت ف��ي 15 نيس��ان 2015 تفجي��ر عب��وة ناس��فة 
بغرفة مالصقة لبوابة الس��تاد الرياضي في مدينة 
كفر الش��يخ ش��مال القاهرة أمام مكان جتمع عدد 
م��ن طلبة الكلي��ة احلربية، ما ادى ال��ى مقتل ثالثة 

منهم.

اعتقال 450 محتجا في 
طهران خالل ثالثة أيام

األسد يستبدل وزراء 
الدفاع والصناعة واإلعالم

تنفيذ حكم اإلعدام شنقا في 
خمسة محكومين في مصر

متابعة ـ الصباح الجديد:

الليب��ي  الوطن��ي  اجلي��ش  أعل��ن 
تأس��يس كتيبة جديدة حتت اسم 
ل��م يح��دد  الس��ريع«  »التدخ��ل 
مهامها، فيما استمرت مساعيه 
إلخالء مدين��ة بنغازي، في ش��رق 
البالد، من األلغام وجثث املتطرفن 
بع��د إعالن��ه الس��يطرة عليه��ا 
بش��كل كامل األس��بوع املاضي، 
وأصدر املش��ير خليفة حفتر قراراً 
أمس االول االثنن بإنش��اء كتيب�ة 
»التدخل السريع« وتعيي�ن املقدم 
عماد ال��زوي آمراً لها، على أن تتبع 
إالي »هيئة السيطرة« في اجليش 
الوطني. ولم يحدد القرار طبيعة 
ه��ذه الكتيب��ة ومهماته��ا، لكن 
مصادر عسكرية أّكدت أنها تأتي 
في إطار استعداد اجليش للتحرك 
في اجتاه مدن ليبية أخرى ملواصلة 
عمليات��ه لتحريره��ا م��ن قبضة 

اجلماعات املتطرفة.
وانتش��ل الهالل األحمر الليبي 17 
جثة إلرهابين لقوا حتفهم خالل 
مع��ارك اجليش لتحري��ر منطقتي 
س��يدي إخريبيش والفندق البلدي 
في بنغازي. وأوضح العقيد ميلود 
الزوي الناطق باسم القوات اخلاصة 
)الصاعقة( أن مدينة بنغازي باتت 
الكاملة  الس��يطرة  بالفعل حتت 
لقوات اجليش، مش��يراً إلى انتحار 
أحد املتطّرف��ن امس االول االثنن 
غ��رب  القوارش��ة  منطق��ة  ف��ي 

املدينة. 
وأضاف أن الق��وات اخلاصة طلبت 
نفس��ه  تس��ليم  اإلرهاب��ي  م��ن 
طواعي��ة لكن��ه جل��أ إل��ى تفجير 
نفس��ه، وطبقاً إلحصائية قدمها 
االول  أم��س  عس��كري  مس��ؤول 
االثنن  فقد بلغت حصيلة القتلى 
ج��راء املفخخ��ات واأللغ��ام التي 
زرعها اإلرهابيون في بنغازي، خالل 
العام املاضي، 197 من العسكرين 
واملدنين، فيما ُقتل 27 خبيراً لدى 
محاولة تفكيك األلغام في بعض 

مناطق االشتباكات.
وقال عبد الس��الم املس��ماري آمر 
فصيل الهندس��ة العسكرية في 
اجليش إن قيادته أصدرت تعليمات 
لب��دء حمل��ة توعي��ة عب��ر نش��ر 
ملصقات وإرش��ادات ف��ي املناطق 
التي مت حتريرها من تنظيم داعش، 
وبدأت قوات اجليش عملية متشيط 
واسعة النطاق ملناطق القتال بعد 
أي��ام من إع��الن اجليش س��يطرته 
الكامل��ة على بنغ��ازي، علماً بأن 
املشير حفتر، قائد اجليش، كان قد 
أعلن حتري��ر املدينة في يوليو )متوز( 
املاض��ي، بعد معارك عنيفة دامت 

ثالث سنوات.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق الوطني التي يترأسها فائز 
الس��راج في طرابلس، جتنيد 500 
منتسب جلهاز األمن الدبلوماسي 
املكلف حماية املق��رات والبعثات 

األجنبية في البالد. 
وكش��ف العقي��د وس��ام اجلامع 
رئي��س جهاز األمن الدبلوماس��ي، 
في تصريح��ات أمس االول االثنن، 
عن مباشرة عدد من سفارات دول 
االحت��اد األوروب��ي مهامه��ا مطلع 
العام اجلديد بعدما غادرت معظم 
السفارات والبعثات الدبلوماسية 
إلى  األجنبي��ة طرابلس  والهيئات 
تون��س اجمل��اورة اعتباراً م��ن )متوز( 
2014، وأوردت وكالة األنباء األملانية 
)د ب أ( ف��ي تقري��ر م��ن القاه��رة 
رئي��س  أن   ، االثن��ن  االول  أم��س 
اجمللس الرئاس��ي حلكوم��ة الوفاق 
الوطني ف��ي ليبيا، فايز الس��راج، 
استنكر نبش ضريح زعيم احلركة 
السنوس��ية اإلم��ام امله��دي ب��ن 
محمد بن علي السنوس��ي، داعياً 
»النائ��ب الع��ام واجله��ات األمنية 
الدع��وى  حتري��ك  إل��ى  اخملتص��ة 

اجلنائية، والعمل على تقدمي اجلناة 
إلى العدالة لينالوا جزاءهم«.

وأضافت أن السراج وصف في بيان 
نقلت��ه »بوابة الوس��ط« الليبية، 
إن  وق��ال  ب�«الهمج��ي«،  احل��ادث 
»للقب��ور ُحرم��ة ال يج��وز التعدي 
عليها، وحرمة املسلم غير مقّيدة 
بحيات��ه، بل هي باقي��ة في احلياة 
وبعد املمات«، واصفاً ما حدث بأنه 
»جرمية تنته��ك حرمًة أوجب اهلل 

تعالى حفظها وصيانتها«. 
وأوض��ح أّن »الس��كوت على هذه 
اجلرمي��ة يع��د تش��جيعاً وتأيي��داً 
ملن ق��ام به��ا لالس��تمرار بجرائم 
مماثل��ة تخل��ق الفتن��ة وتس��تفز 
الليبين  املس��لمن وتهز وج��دان 
الدي��ن  علم��اء  داعي��اً  جميع��اً«، 
السياس��ية  والتي��ارات  والق��وى 
وإدانة  إلى »ش��جب  واالجتماعية 
ه��ذه األعمال اإلجرامي��ة البعيدة 

عن روح اإلسالم«، بحسب ما جاء 
في تقرير الوكالة األملانية.

وأش��ارت الوكالة إل��ى أن مصدراً 
تع��رض  أعل��ن  ق��د  كان  محلي��اً 
ضريح زعيم احلركة السنوس��ية، 
اإلمام املهدي ب��ن محمد بن علي 
ليبي��ا  مل��ك  وال��د  السنوس��ي، 
السابق إدريس املهدي السنوسي، 
ل�«عملية نبش بشعة« في واحة 

الكفرة ليلة اجلمعة املاضي.
وقال��ت بعث��ة األمم املتح��دة ف��ي 
ليبيا، في بيان أم��س االول االثنن 
، إنها وّثقت خالل الش��هر املاضي، 
وق��وع خمس حاالت وف��اة وإصابة 
واحدة بجروح أثناء س��ير األعمال 
العدائية في كافة أنحاء ليبيا، مما 
يعد انخفاضا في معدل اإلصابات 
التوال��ي.  الثان��ي عل��ى  للش��هر 
وأوضحت أن هذا الش��هر ش��هد 
أيضاً وقوع س��بع إصابات إضافية 

نتجت عن انتهاكات أخرى للقانون 
وانته��اكات  اإلنس��اني  الدول��ي 
وخروق��ات حلقوق اإلنس��ان، مبا في 
ذلك مقتل عمدة مصراتة محمد 

اشتيوي.
ونتج��ت معظ��م اإلصاب��ات ف��ي 
وسط املدنين عن مخلفات احلرب 
م��ن املتفجرات ويليه��ا حالة وفاة 
واحدة ناجت��ة عن إطالق ن��ار، كما 
أعلن��ت البعث��ة أنه��ا وثقت عدة 
ح��االت في بنغ��ازي )ث��الث حاالت 
وفاة وإصابة واحدة بجروح(، وحالة 
وفاة في الزاوية، وحالة وفاة واحدة 
ف��ي صبراتة، وقالت البعثة األممية 
إن��ه يُعتق��د أن مجل��س ش��ورى 
ثوار بنغ��ازي مع حلفاء ل��ه كانوا 
مسؤولن عن ترك ألغام ومخلفات 
حرب قابلة لالنفج��ار في مناطق 
بنغ��ازي الت��ي كان��وا يس��يطرون 

عليها قبل انسحابهم منها

في  حين أسست كتيبة للتدخل السريع لم تحدد مهماتها

حكومة السراج الليبية تجّند خمسمائة 
عنصر لحماية المقّرات األجنبية

مصادر عسكرية 
أّكدت أنها تأتي 

في إطار استعداد 
الجيش للتحرك في 

اتجاه مدن ليبية 
أخرى لمواصلة 

عملياته لتحريرها 
من الجماعات 

المتطرفة

تيريزا ماي

مجندين حلماية املقرات االجنبية

تقـرير

تكهنات بتغييرات وزارية مهمة في حكومة تيريزا ماي في بريطانيا

القدس ـ رويترز:
ش��ددت إس��رائيل أمس الثالثاء 
قيودها على أي تصويت قد يجري 
في املس��تقبل على التخلي عن 
أجزاء من القدس للفلسطينين 
الذين يريدون القدس الش��رقية 

عاصمة لدولتهم املستقبلية.
ورفع التعديل ال��ذي أقر البرملان 
تشريع  إدخاله على  اإلسرائيلي 
قائم بالفعل عدد األصوات الالزم 
للموافقة عل��ى أي اقتراح بترك 
جزء من املدين��ة »لطرف أجنبي 
»م��ن 61 صوت��ا إل��ى 80 صوت��ا 
م��ن أصوات أعضاء الكنيس��ت 

املؤلف من 120 عضوا.
ظ��ل  ال��ذي  التعدي��ل،  ويأت��ي 
مطروحا في الكنيس��ت لفترة 
طويل��ة، بع��د أق��ل من ش��هر 
األميركي  الرئي��س  إع��الن  على 

بالقدس  االعتراف  ترامب  دونالد 
عاصمة إلسرائيل مما أثار غضب 
الشرق  وزعماء  الفلس��طينين 

األوسط وقوى عاملية.
التي جرت  املفاوض��ات  وجتمدت 
بوس��اطة أمريكية بن إسرائيل 
 2014 عام  منذ  والفلسطينين 
ولك��ن إذا اس��تؤنفت ميك��ن أن 
يعقد رفع الكنيس��ت لألصوات 
الالزمة للموافقة على أي اقتراح 
بترك جزء من القدس من جهود 

التوصل التفاق سالم.
وأثار قرار ترامب في السادس من 
ديسمبر كانون األول احتجاجات 
في املنطقة وقال الفلسطينيون 
إن واش��نطن ال ميك��ن أن تكون 
بعد اآلن وس��يطا للسالم. ولم 
بقيادة  أمريكي��ة  حت��رز مس��اع 
مستش��ار ترام��ب وزوج ابنت��ه 

جاريد كوشنر إلحياء املفاوضات 
أي جناح حتى اآلن.

رئي��س  بيني��ت  نفتال��ي  وق��ال 
إئت��الف البيت اليهودي اليميني 
املتط��رف الذي يرعى التش��ريع 
”س��لطة التخلي عن أجزاء من 
األرض ليس��ت في يد أي يهودي 

وال في يد الشعب اليهودي“.
وق��ال صائب عريقات أمن س��ر 
مبنظم��ة  التنفيذي��ة  اللجن��ة 
التحري��ر الفلس��طينية إلذاعة 
صوت فلس��طن ام��س الثالثاء 
»الذي حدث في ليكود أول أمس 
على وضع السيادة اإلسرائيلية 
على املستوطنات االستعمارية 
وما حدث في الكنيست باألمس 
عندم��ا مت تعديل امل��ادة الثانية 
ع��ن  األساس��ي  القان��ون  ف��ي 
القدس هو امت��داد خملطط بدأه 

الق��دس عاصمة  بإعالن  ترامب 
إلسرائيل«.

وأضاف »اآلن بعد خطاب ترامب 
املاض��ي  ديس��مبر  ف��ي ش��هر 
هن��اك مرحلة جدي��دة.. مرحلة 
جدي��دة  إس��رائيلية  أميركي��ة 
عنوانها س��يكون فرض احلل أو 

اإلمالءات«.
الوطن��ي  »املش��روع  وتاب��ع 
بالتصفية.  الفلسطيني مهدد 
ال��ذي يق��وم به ترام��ب و)رئيس 
بنيام��ن(  اإلس��رائيلي  ال��وزراء 
نتنياه��و ه��و تصفية املش��روع 

الوطني الفلسطيني«.
وقال الزعيم املعارض اإلسرائيلي 
اسحق هرتزوج إن ائتالف البيت 
اليهودي يقود إس��رائيل »صوب 

كارثة مروعة«.
أه��م  أح��د  الق��دس  ووض��ع 

القضايا احلساس��ة في الصراع 
الفلس��طيني  اإلس��رائيلي 

املستمر منذ عقود.
الق��دس  إس��رائيل  واحتل��ت 
 1967 ح��رب  ف��ي  الش��رقية 
وضمتها ف��ي خطوة لم يعترف 
به��ا دولي��ا. وتقول إس��رائيل إن 
بأكمله��ا عاصمته��ا  الق��دس 

»األبدية وغير املقسمة«.
وكان ح��زب ليكود الذي يتزعمه 
نتنياه��و ح��ث األح��د املاض��ي 
باإلجماع املشرعن في قرار غير 
املس��توطنات  ملزم عل��ى ضم 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

احملتلة.
وق��ال معلق��ون سياس��يون إن 
الق��رار قد يعزز تأييد تيار اليمن 
لنتنياه��و الذي قد يس��عى إلى 
تفويض ش��عبي ف��ي انتخابات 

ص��دور  ينتظ��ر  وه��و  مبك��رة 
اتهامات جنائية محتملة ضده 
في مزاعم فساد. وينفى نتنياهو 

ارتكاب أي مخالفات.
ورغ��م أن االنتخاب��ات البرملانية 
غير مقررة حتى تش��رين الثاني 
2019 ف��إن حتقيقات الش��رطة 
في قضيتي مزاعم فس��اد ضد 
نتنياهو والتوترات بن الش��ركاء 
ف��ي ائتالفه احلاكم ق��د تعجل 

بإجراء االنتخابات.
ويق��ول معلقون، يش��يرون إلى 
قانون قائ��م بالفعل يضع قيودا 
مش��ابهة عل��ى التخل��ي ع��ن 
أراض ف��ي أي اتف��اق للتنازل عن 
أراض مقابل الس��الم، إن ائتالف 
يتناف��س مع  اليه��ودي  البي��ت 
ح��زب ليكود على كس��ب دعم 

القاعدة اليمينية.

فتح شهيتها ترامب

إسرائيل تشدد قيود التصويت بشأن القدس في أي اتفاق سالم



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراقي من العملة األجنبية، خالل 
م��زاد أم��س الثالث��اء، إل��ى 142.43 
مليون دوالر، في مقابل بيع 130.38 
ملي��ون دوالر مب��زاد ي��وم اخلمي��س 

املاضي، بزيادة 12.05 مليون دوالر . 
أن  املرك��زي،  للبن��ك  بي��ان  وذك��ر 
»مبيعات البنك املركزي من العملة 
االجنبي��ة ارتفعت في م��زاد اليوم 
)أمس( الثالث��اء، الى 142.43 مليون 
دوالر، في مقابل بيع 130.38 مليون 
دوالر مب��زاد ي��وم اخلمي��س املاض��ي، 

بزيادة 12.05 مليون دوالر«.
وأضاف ان »سعر الصرف بلغ 1190 
ديناراً لكل دوالر، ف��ي املزاد املنعقد 
مبش��اركة 37 مصرفاً، و8 ش��ركات 

للتحويل املالي«. 
ون��وه البنك بأن تل��ك املبيعات هي 
نتائ��ج املزاد املق��رر الي��وم األربعاء، 
موضح��اً أن إجمال��ي البيع الكلي 

بلغ نحو 184.93 مليون دوالر. 
وأش��ار البيان الى أن »حجم املبالغ 
املباعة لتعزي��ز أرصدة املصارف في 
اخلارج بلغ نحو 140.83 مليون دوالر، 
في حني ُقدرت كميات البيع النقدي 

ب� 1.6 مليون دوالر«.
وأوضح املركزي ف��ي البيان، أن »بيع 
املبالغ احملولة حلسابات املصارف في 
اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 
دوالر، أم��ا البيع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه«.
عل��ى صعيد آخر، س��جلت س��وق 
العراق لألوراق املالية، أمس الثالثاء، 
انخفاضا ف��ي الت��داوالت في أولى 
جلساتها، من العام احلالي، بنسبة 
٪0.47 بعد أن أغلقت عند النقطة 

 .577.84
للس��وق  التنفي��ذي  املدي��ر  وق��ال 

ط��ه أحمد عبد الس��الم ف��ي بيان 
صحافي، ان »س��وق الع��راق االوراق 
املالي��ة افتت��ح اليوم )أم��س(، اولى 
جلس��اته م��ن الع��ام 2018، مبينا 
ان »عدد االس��هم الت��ي مت تداولها 
في اجللس��ة بلغ��ت 297,221,041 
سهم، بقيمة بلغت 197,260,345 

دينار«.

واض��اف عبد الس��الم ان »مؤش��ر 
االس��عار ISX 60 اغلق في جلسة 
نقط��ة   )577.84( عل��ى  أم��س 
ع��ن   )0.47( بنس��بة  منخفض��ا 
اغالقه في اجللسة السابقة البالغ 
)580.54( نقطة، ف��ي حني مت تداول 
اسهم )25( شركة من اصل )101( 
شركة مدرجة في السوق، ليصبح 

عدد الش��ركات املتوقفة بقرار من 
هيئ��ة االوراق املالية لعدم التزامها 
 )23( املال��ي  االفص��اح  بتعليم��ات 

شركة«.
واضاف ان »عدد االس��هم املشتراة 
من املس��تثمرين غير العراقيني بلغ 
)1,855( مليون سهم بقيمة بلغت 
)5,749( مليون دينار من خالل تنفيذ 

)9( صفقات على اس��هم شركتني، 
ف��ي حني بلغ عدد االس��هم املباعة 
م��ن املس��تثمرين غي��ر العراقي��ني 
)25( مليون س��هم بقيم��ة بلغت 
)15,250( ملي��ون دين��ار م��ن خالل 
تنفي��ذ )12( صفق��ة على اس��هم 

شركة واحدة. 
وتاب��ع عب��د الس��الم ان »البورصة 

ش��هدت ارتف��اع أس��هم ش��ركة 
بغداد العراق للنقل العام بنس��بة 
٪10 واس��يل سيل بنس��بة 1.33٪ 
والسجاد واملفروش��ات ٪8.1، بينما 
انخفضت اس��هم انتاج وتس��ويق 
وإنت��اج   9.95٪ بنس��بة  اللح��وم 
وفن��ادق   9.92٪ اجلاه��زة  األلبس��ة 

املنصور بنسبة 7.49٪«.

انخفاض في أولى جلسات »األوراق المالية«

142 مليون دوالر مبيعات البنك المركزي

مبيعات البنك 
المركزي من العملة 
األجنبية ارتفعت في 
مزاد اليوم )أمس( 
الثالثاء، الى 142.43 
مليون دوالر، في 
مقابل بيع 130.38 
مليون دوالر بمزاد 
يوم الخميس 
الماضي، بزيادة 
12.05 مليون دوالر

مبيعات البنك املركزي

سنغافورة ـ وكاالت:
س��جلت أس��عار النف��ط أم��س الثالث��اء أق��وى 
مس��توياتها في بداية العام وذلك منذ 2014، مع 
صعود األسعار ألعلى مستوى منذ منتصف 2015 
وسط احتجاجات واس��عة ضد احلكومة في إيران 
واس��تمرار خفض اإلمدادات ال��ذي تقوده منظمة 

أوبك وروسيا.
واس��تقرت العقود اآلجل��ة خلام القي��اس العاملي 
مزيج برنت عند نح��و 66.80 دوالر للبرميل، بعدما 
صعدت إلى 67.29 دوالر في وقت سابق من اجللسة 

مسجلة أعلى مستوى لها منذ أيار 2015.
ومت ت��داول العق��ود اآلجل��ة خل��ام غرب تكس��اس 
الوسيط األميركي مستقرة عند نحو 60.40 دوالر 
للبرميل، بعدما صعد في وقت سابق من اجللسة 
إلى 60.74 دوالر، مس��جلة أعلى مس��توياتها منذ 

حزيران 2015.
وهذه هي املرة األولى من��ذ عام 2014 التي يفتتح 
فيها اخلامان العام عند مستوى أعلى من 60 دوالرا 

للبرميل.

لندن ـ وكاالت:
ارتفع اليورو ألعلى مس��توى في أربعة أش��هر في 
مقاب��ل ال��دوالر املتراج��ع على نطاق واس��ع أمس 
الثالثاء أول يوم تداول في 2018 وسط تفاؤل بوضع 

اقتصادي أفضل في منطقة اليورو.
وأنه��ي الي��ورو 2017 بتحقيق أفضل أداء س��نوي 
ف��ي مقابل الدوالر منذ عام 2003، في ظل حتس��ن 
االقتصادات األوروبية وتنامي التوقعات بأن يقلص 
البنك املركزي األوروبي برنامجه للتحفيز النقدي، 

مما يعزز الطلب على العملة املوحدة.
وبدأ الي��ورو الع��ام بتعزيز تلك املكاس��ب ليرتفع 
0.3 باملئ��ة إلى 1.2046 دوالر، ليقترب من مس��توى 
1.2092 دوالر الذي س��جله في أيل��ول وهو األعلى 

منذ أوائل 2015.
وارتفعت العمل��ة األوروبية املوح��دة أيضا مقابل 
ال��ني الياباني إلى 135.64 ين لتبلغ مس��تويات لم 

تسجلها منذ أواخر 2015.
وتراج��ع مؤش��ر الدوالر ال��ذي يقي��س أداء العملة 
األميركية مقابل س��لة من س��ت عمالت رئيسة 

إلى 91.932 وهو أدنى مستوياته منذ أيلول.
وبالنس��بة لع��ام 2017 بالكام��ل، تراجع مؤش��ر 
الدوالر مبا يزيد على 9.8 في املئة لتس��جل العملة 

األميركية أسوأ أداء سنوي منذ 2003.
وارتفع��ت العمالت املرتبطة بالس��لع األولية بعد 
صعود أس��عار املع��ادن والنف��ط كم��ا زاد الدوالر 
األس��ترالي 0.4 باملئة ليبل��غ 0.7836 دوالر أميركي 

مسجال أعلى مستوياته منذ تشرين األول.

لندن ـ رويترز:
تراجعت األس��هم األوروبية في بداية تداوالت 
العام أمس الثالثاء وهبطت أس��هم شركات 
املع��ادن والتعدين عقب موج��ة ارتفاع قوية، 
بينما لم يكن ارتفاع أس��هم شركات النفط 

والبنوك كافيا لوقف االنخفاض.
وهب��ط املؤش��ر س��توكس 600 األوروبي 0.2 
باملئة ف��ي التعامالت املبك��رة فيما انخفض 
املؤشر ستوكس ملنطقة اليورو 0.3 في املئة.

وتصدرت أس��هم امل��وارد األساس��ية قائمة 
القطاع��ات املنخفض��ة، م��ع هبوط مؤش��ر 
القط��اع 0.6 في املئة. وتراجعت أس��هم ريو 

تينتو وباسف وبي.إتش.بي بيليتون.
وارتفع قطاع التعدين إلى أعلى مس��توى في 

خمس سنوات بنهاية األسبوع املاضي.
وق��دم النف��ط الذي س��جل أعل��ى بداية في 
مس��توى ت��داوالت الس��نة منذ ع��ام 2014 
الدعم للمؤش��ر مع ارتفاع أس��هم شركات 
النفط الكبيرة في أنح��اء املنطقة بالتزامن 
مع ارتفاع اخلام. وكانت شتات أويل وتوتال من 

بني أكبر الشركات الرابحة.

66.80 دوالرًا
لبرميل »برنت« 

تراجع الدوالر
أمام سلة عمالت

بداية متعثرة ألسهم 
أوروبا في 2018  

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال��ت وزارة التج��ارة املصري��ة ف��ي 
بي��ان صحاف��ي، إن العج��ز التجاري 
في األش��هر ال��� 11 األولى من 2017 
انخف��ض 26 في املئة على أس��اس 

سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دوالر.
وذكرت الوزارة في البيان أن »الواردات 
انخفضت األش��هر ال� 11 األولى من 
2017 إل��ى 51 مليار دوالر مقارنة مع 
61 مليار دوالر في املدة نفس��ها من 
2016 ف��ي حني زادت الص��ادرات إلى 

20.4 مليار دوالر من 18.4 مليار«.
وأض��اف البي��ان أن الص��ادرات »م��ن 
املتوق��ع أن تصل إلي 22.4 مليار دوالر 
مع خت��ام العام 2017 بنس��بة زيادة 
تصل إلى نحو 10 في املئة عن العام 
2016 والذي بلغ��ت قيمة الصادرات 

فيه 20.4 مليار دوالر«.
وقال الوزي��ر طارق قابيل ف��ي البيان 
إن »القطاع��ات الت��ى حقق��ت زيادة 
ف��ى صادراته��ا خ��الل الع��ام 2017 
الصناع��ات  قطاع��ات  تضمن��ت 
واملالب��س  واألس��مدة،  الكيماوي��ة 
الهندس��ية  والصناع��ات  اجلاه��زة، 
واإللكترونيات، واملفروش��ات، والغزل 

والنسيج، والصناعات الغذائية«.
وحت��اول مص��ر الت��ي تعتم��د عل��ى 
ال��واردات تقلي��ص عج��ز كبي��ر في 
الصناع��ات احمللية  وتعزي��ز  املوازن��ة 
بعدما عانت لس��نوات من نقص في 
العملة الصعبة حد من قدرتها على 
االس��تيراد من اخلارج وأضر بأنشطة 

األعمال.
وتش��هد مص��ر من��واً في الص��ادرات 
وانخفاضاً في الواردات منذ أن حررت 
سعر الصرف في تشرين الثاني 2016 
مم��ا أدى إلى انخف��اض قيمة العملة 

احمللية إلى النصف تقريباً.
وأصبح��ت الس��لع املصري��ة أكث��ر 
تنافسية في األسواق العاملية بينما 
تراجع��ت قدرة املصريني على ش��راء 

السلع األجنبية.
عل��ى صعيد متص��ل، أعل��ن البنك 
املرك��زي املص��ري، أمس الثالث��اء، أن 
التزام��ات مالي��ة مس��تحقة عل��ى 
احلكوم��ة، تقدر قيمته��ا ب�12 مليار 

دوالر خالل 2018.
عل��ى  املس��تحق  املبل��غ  ويع��ادل 
مصر خ��الل العام اجل��اري، نحو ثلث 
االحتياط��ي األجنبي احلال��ي لديها، 
البالغ 36.723 ملي��ار دوالر في نهاية 

تشرين الثاني املاضي.

ونقلت وكالة أنباء الش��رق األوسط 
)حكومية(، عن مصدر مس��ؤول في 
املرك��زي املصري ل��م تذكر اس��مه، 

قوله: »مصر س��ددت نح��و 30 مليار 
دوالر ديون��ا والتزامات جلهات خارجية 

خالل 2017«.

وأش��ار املصدر إلى أن مبلغ 30 مليار 
دوالر توزع بني سندات وديون خارجية، 
لصال��ح عدد م��ن البن��وك الدولية، 

إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها 
الس��عودية وليبيا وتركيا، والتزامات 
على جه��ات حكومي��ة، منها هيئة 
البت��رول، والتزامات للدائنني من نادي 

باريس )جتمع ممولني عامليني(.
وارتفع الدين اخلارجي ملصر بنس��بة 
79 ملي��ار دوالر عل��ى  41.5 %، إل��ى 

أساس سنوي في حزيران 2017.
وم��ن املتوق��ع أن حتص��ل مصر خالل 
العام اجلاري، على دفعة رابعة بقيمة 
ملياري دوالر من قرض صندوق النقد 
الدولي، من إجمال��ي 12 مليار دوالر، 
إضاف��ة إلى ملي��ار دوالر م��ن البنك 
الدولي و500 ملي��ون دوالر من البنك 
اإلفريق��ي للتنمي��ة، عدا ع��ن طرح 
س��ندات دولية بنحو 4 مليارات دوالر 

خالل الشهر اجلاري.
ف��ي ش��أن آخ��ر، أك��د وزي��ر البترول 
املص��ري ط��ارق املال، أن الع��ام اجلاري 
سيش��هد ط��رح مزاي��دات عاملي��ة 
للبح��ث ع��ن البت��رول والغ��از ف��ي 
املناطق البري��ة والبحرية، وأوضح أن 
املي��اه االقتصادية املصرية في البحر 
األحمر وجنوب مصر، ستشهد طرح 
مزايدة عاملية للم��رة األولى للبحث 
ع��ن البترول والغاز، ف��ور االنتهاء من 
مشروع جتميع البيانات اجليوفيزيائية 

في تلك املناطق. وأضاف أن 12 اتفاقاً 
باستثمارات  قريباً  بترولياً س��ُيصَدر 
تق��در ب���433 ملي��ون دوالر، بإضافة 
االتفاقات التي تسفر عنها املزايدات، 

التي سيتم طرحها.
وم��ن املقرر أن يش��هد الع��ام اجلاري 
الكثي��ر م��ن املش��اريع  اس��تكمال 
البترولية الكب��رى، التي بدأت الوزارة 
ف��ي تنفيذه��ا وتهدف إل��ى تعظيم 
إنت��اج مص��ر م��ن البت��رول والغ��از 
الطبيع��ي واحتياطاته��ا، إلى جانب 
اس��تكمال بقي��ة خط��ة مش��روع 
توصيل الغ��از الطبيعي للمنازل في 

كل محافظات مصر.
وأش��ار امل��ال إل��ى أن الع��ام اجل��اري 
سيش��هد أيض��اً حتقي��ق االكتف��اء 
الذات��ي م��ن الغ��از الطبيع��ي، بعد 
االنتهاء من مش��اريع ع��دة لتنمية 
حق��ول الغاز املكتش��فة. وق��ال إن 
ال��وزارة قطعت ش��وطاً كبي��راً نحو 
القوم��ي  مص��ر  مش��روع  حتقي��ق 
إقليمي��اً لتداول  لتحويله��ا مرك��زاً 
الغ��از والبت��رول وجتارتهما، من خالل 
االس��تفادة من املوقع االستراتيجي 
ملصر واألصول والبنية التحتية التي 
تسمح بتدفق البترول والغاز من دون 

أي عوائق فنية أو تنظيمية.

القاهرة ملزمة بسداد 12 مليار دوالر من ديونها في 2018تقـرير

تراجع العجز التجاري المصري 26 %

من البورصة املصرية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كش��ف وزي��ر االقتص��اد واملالية 
الفرنس��ي، برونو لو مير، أن بالده 
تخط��ط ملد »خ��ط جت��اري« عبر 

روسيا، يربط أوروبا بالصني.
وق��ال لومي��ر ف��ي مقابل��ة م��ع 
صحيفة »وول س��تريت جورنال«: 
العالق��ات  تطوي��ر  أن  »نعتق��د 
التجاري��ة مع روس��يا والصني قد 
يخف��ف م��ن وطأة )ع��دم اليقني 
املتزايد( في العالقات مع الواليات 

املتح��دة، فرنس��ا تعتزم إنش��اء 
)خ��ط جتاري( من أوروب��ا إلى بكني 

عبر موسكو«.
وأض��اف الوزير الفرنس��ي: »نحن 
نريد التحرر من ذلك العالم الذي 
تس��وده العالق��ات التجارية عبر 
األطلسي، حصرا، إلى عالم أكثر 

توازنا«.
ووجه الوزير انتقادا الذعا لواشنطن 
بس��بب فرضه��ا عقوب��ات ض��د 
روس��يا واصفا إياها ب��� »عقوبات 

تتج��اوز احل��دود اإلقليمية« ومتنع 
الش��ركات األجنبية العاملة في 
الوالي��ات املتحدة، من التعاون مع 

روسيا.
ومن وجهة نظ��ر لومير، فإن هذه 
القوان��ني املفروضة م��ن الواليات 
املتحدة  ستجعلها »بحكم األمر 
الواقع، شرطة التجارة العاملية«.

وأك��د الوزير، أن »هذا يتناقض مع 
متعددة  العاملية  للتج��ارة  رؤيتنا 

األطراف«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نق��ل  ال��وزراء  مجل��س  ق��رر 
التخصيص��ات املالي��ة املتبقية 
الصح��ة  ال��ى  النف��ط  ل��وزارة 
إلكمال مش��اري�ع مستشفيات 
س��عة 400 س��رير املتلكئة منذ 

عام 2013.
العامة  بيان لالمان��ة  وبحس��ب 
جمللس الوزراء، أم��س الثالثاء, فان 
»التوصيات نصت على قيام وزارة 
التخطيط مبناقلة التخصيصات 

املتبقية ل��وزارة النفط الى وزارة 
الصحة لغرض اكمال مش��اريع 
املستشفيات س��عة 400 سرير 
بحس��ب نس��ب اإلجن��از، على ان 
تقوم وزارة املالي��ة بتمويل املبلغ 

املطلوب«.
وزارة  إل��زام  »مت  البي��ان  واض��اف 
التخصيصات  مبناقل��ة  النف��ط 
الالزمة لتمويل مشاريع الصحة 
البالغة مقدارها 24 مليون دوالر 
للزيادة الفعلية احلاصلة بنسب 

اإلجن��از ضم��ن املوازن��ة العام��ة 
االحتادي��ة للس��نة املالي��ة 2017 

املاضية«.
وتضمنت التوصي��ات أيضا قيام 
وزارة املالية بتمويل املبلغ، ومنح 
الش��ركات املنفذة مدداً إضافية 
بواق��ع ثمانية أش��هر م��ن تاريخ 
توفر التمويل املالي الالزم ألعمال 
تنفيذ املش��اريع واعتبار املدة من 
تاري��خ انته��اء اخر متدي��د العقد 

وحلني متديده مدة توقف.

فرنسا تخطط لربط أوروبا
تجاريًا بالصين عبر روسيا

متبقي تخصيصات النفط ينقل
إلى الصحة إلنجاز مشاريع متلكئة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
توق��ع تقري��ر أص��دره املص��رف 
املرك��زي املغرب��ي قب��ل عطل��ة 
نهاي��ة الس��نة من��واً نس��بته 3 
ف��ي املئة ع��ام 2018، وان ترتفع 
النس��بة ذاتها إلى 3.6 في املئة 
عام 2019، مع زيادة محتملة في 
معدالت التضخم س��تبلغ 1.5 
في املئة الع��ام املقبل و1.9 في 

املئة قبل نهاية العقد اجلاري.
ولفت إل��ى أن "الطلب الداخلي 

األجنبي��ة  واالس��تثمارات 
وحتس��ن  املالي��ة  والتدفق��ات 
ف��ي  سيس��هم  الص��ادرات، 
اس��تمرار النم��و، ال��ذي يرتبط 
بح��ال التغي��ر املناخ��ي وحجم 
األمط��ار الت��ي تؤث��ر بدورها في 
اإلنت��اج الزراع��ي الذي يس��هم 
بنح��و 14 ف��ي املئ��ة ف��ي الناجت 

احمللي".
أن "يس��تفيد  املرك��زي  وتوق��ع 
االقتص��اد املغرب��ي من حتس��ن 

خصوص��اً  العامل��ي،  االقتص��اد 
منطق��ة اليورو، التي س��يرتفع 
فيه��ا النم��و إلى 2.3 ف��ي املئة 
خ��الل الع��ام احلال��ي، قب��ل أن 
ينخف��ض إل��ى 1.8 ث��م 1.6 في 
املئة على التوال��ي عامي 2018 
و2019، على أن تنخفض معدالت 
البطالة إل��ى 8.6 في املئة وإلى 
4.3 في املئة في اميركا التي قد 
نسبته  منواً  اقتصادها  يس��جل 

2.3 في املئة العام املقبل".

واس��تفادت الس��ياحة املغربية 
خ��الل العام املاضي من حتّس��ن 
االقتص��اد العاملي، واس��تقبلت 
اململك��ة أكث��ر م��ن 11 مليون 
س��ائح خالل 11 ش��هراً، بينما 
جت��اوزت التدفق��ات 7 ملي��ارات 
دوالر، كما حتسنت االستثمارات 
األجنبية وقدرت ب�2.5 مليار دوالر 

خالل الربع الثالث املاضي.
واعتبر املركزي أن “حتسن أسعار 
النفط في الس��وق الدولية من 

 53 إل��ى   2016 دوالر ع��ام   42.8
دوالراً خالل العام احلالي، مؤش��ر 
االقتصاد  انتع��اش  بداي��ة  على 
العامل��ي، خصوص��اً ف��ي للدول 
الصاعدة، مدعومة بتحسن في 

الطلب الداخلي”.
وتوق��ع أن يبل��غ س��عر برمي��ل 
النف��ط متوس��ط 58 دوالراً عام 
2018، م��ا قد يدفع املواد األولية 
األخ��رى إلى تصحيح األس��عار، 
املغرب��ي،  الفوس��فات  ومنه��ا 

الذي يش��كل 75 ف��ي املئة من 
االحتياط العاملي.

ويالح��ظ تزاي��د الطل��ب عل��ى 
عب��ر  الفوس��فاتية  األس��مدة 
والغذائي  الزراعي  اإلنتاج  توسع 
في ع��دد م��ن مناط��ق العالم، 
خصوص��اً قارتي أفريقيا وجنوب 
آس��يا. وزادت أس��عار مشتقات 
الفوس��فات نحو 15 ف��ي املئة 
خالل العام احلالي إلى 370 دوالراً 

للطن املتري.

توقعات بارتفاع النمو المغربي



علي الشرع*

نح��ن مقبل��ون على انتخاب��ات جديدة 
للبرملان من املفت��رض أن يكون أعضاؤه 
املنتخبون ممثلني ع��ن األطياف اخملتلفة 
املكّونة للش��عب العراقي أوالً، ومن ثم 
تنبثق عنه حكومة تعّبر عن طموحات 

املقترعني في االنتخابات ثانياً. 
أم��ا ك��ون البرمل��ان املنتخ��ب يعّبر عن 
الطي��ف العراق��ي املتن��وع فه��ذا ل��ن 
نناقش��ه هنا؛ ألن��ه ش��ئنا أم أبينا فأن 
العراق موّزع ف��ي األقل مناطقياً.  وكل 
منطقة تضم كثافة س��كانية لطيف 
معني سيترتشح منه اشخاص ينتمون 
له��ذا الطيف. فال نتوقع ان ابن البصرة 
س��وف يترش��ح في االنبار او بالعكس؛ 
ألن الن��اس س��وف ميتنعون ع��ن منحه 
أصواتهم لسبب بس��يط هو انه على 
األق��ل ان ه��ؤالء ف��ي االنب��ار ال يعرفون 
تاريخ هذا املرش��ح القادم من منطقة 

أخرى.
وما نريد تسليط الضوء عليه هي تلك 
احلكومة الت��ي يفرزها البرملان املنتخب 

وعلى أي أسس تتشكل؟
في البداية البد من االعتراف انه ال مناص 
من قبول حقيقة واقعة هي ان األكثرية 
السكانية لطيف معني تتحكم كثيرا 
مب��ن يتولى منص��ب رئيس ال��وزراء. وما 
نس��معه م��ن نغم��ات تخرج م��ن هنا 
وهناك عن كتل ذات أغلبية السياسية 
وأخ��رى عاب��رة للطائفي��ة ل��ن جتد لها 
صدى مسموعا لدى اجلمهور، و لن ترى 
النور اب��داً؛ ألن األعضاء املنتمني للكتل 
م��ن ه��ذا الن��وع القادمني م��ن أطياف 
مختلفة سوف ينحازون بالنتيجة الى 
طيفهم الذين قدموا منه، وسيتمردون 
عل��ى اه��داف وطموحات رؤس��اء هذه 
الكتل، وتصوت لطيفها، حتى وان كان 
الشخص املصوت له ) املرشح لرئاسة 
الوزراء( ال يتمتع بالكف��اءة او البرنامج 
املقب��ول منهم ألس��باب كثي��رة منها 
ضغوط البيئة التي ينحدر منها أولئك 
االعضاء والوسط )الطيف( الذي ميارس 

فيه حياته اليومية.
ام��ا احلكومات الس��ابقة الت��ي ابتنت 
على أساس عنوان بّراق اسمه الشراكة 
الوطني��ة ف��ي احلك��م فق��د ش��هدنا 
فش��لها في مللمة ما هو مم��زق طائفيا 
وسياس��يا. والس��بب ه��و ان حكومة 
الش��راكة مكّون��ة من اش��خاص كل 
منها يحمل تص��ورات بل وميكن القول 
اجندات قد تكون ش��خصية وال عالقة 
له��ا بتنمية وتطوي��ر اجملتم��ع او حتى 
حتقي��ق الس��الم واالمن فيه. وق��د رأينا 
شخصيات كثيرة من اطياف مختلفة 
ومبواقع مختلفة هوت وتس��اقطت من 

جراء الفساد املالي واإلداري. 
فلم تب��ق أية قيمة ملفهوم الش��راكة 
وص��ار عبئ��ا كبيرا عل��ى الدول��ة؛ ألنه 
حتى يتحقق مفهوم الش��راكة عملياً 
كان الب��د م��ن الرضوخ الى التقس��يم 
واملناص��ب  املواق��ع  ل��كل  الطائف��ي 
واملؤسس��ات.  وس��تقع الكتل العابرة 
للطائفية او االغلبية السياس��ية في 
الفخ نفس��ه حيث انها متثل وجه اخر 
ملّمع للشراكة. ولكن بدال من ان يكون 
واملواقع  للمناص��ب  الطائفي  التوزي��ع 
واضح املعالم عبر التقسيم الطائفي 
للكت��ل، أصبح هذه املرة مندس��اً حتت 
هذا املس��مى اجلديد حتى وان أدى ذلك 
فرضاً الى اختف��اء الكتل ذات الصبغة 
الطائفي��ة م��ن الواجهة السياس��ية. 
ألنه س��يبرز في هذا احل��ال   منط خفي 
للتوزي��ع الطائفي اكثر ضغط��اً وقوة، 
حي��ث يتحت��م عل��ى رئي��س احلكومة 
املنبثق��ة م��ن ه��ذه الكتل��ة العاب��رة 
للطائفي��ة تنفيذ رغب��ات املنتمني لها 
واال س��تظهر اخلالف��ات ال��ى الواجهة 
بش��دة قد تقود في نهاي��ة املطاف الى 
تقويض عم��ل احلكومة متاما، وقد متتد 
اثاره��ا الس��لبية الى الش��ارع، فنكون 
بذلك خلقنا مشكلة تؤثر على السلم 
االجتماع��ي بع��د ان خرجن��ا من نفقه 
املظلم املأساوي قبل أيام بإعالن النصر 

على داعش.
اذن ما هو احلل املقترح إزاء هذا التعقيد 
ف��ي العملية السياس��ية الذي تغذيه 

مصالح متعددة؟
قلنا في البداية انه ال مناص من اإلذعان 
ال��ى قب��ول حقيق��ة ان رئيس ال��وزراء 
سيكون من نصيب الكتلة السكانية 
األكب��ر، وهو امر ال يغي��ب عن ذهن من 
يدعو الى كتلة ذات غالبية سياس��ية 
او عبارة للطائفية، وقبول هذه احلقيقة 
يسقط اهم شعارات هذه الكتل. وبناء 
على ه��ذا الواقع فاخلي��ار املتبقي لدى 
الناخب هو ان يحس��ن اختي��ار أعضاء 
البرملان م��ن خالل صناديق االقتراع ومن 
ث��م يُحس��ن البرملانيون اختي��ار رئيس 

الوزراء، لكن كيف نحسن االختيار؟
نالح��ظ ان��ه قبي��ل االنتخاب��ات تكثر 
البرام��ج االنتخابي��ة الت��ي تطرحه��ا 
الكت��ل السياس��ية وان كان��ت ه��ذه 
البرام��ج تقريب��اً متطابق��ة ومتك��ررة 
فض��ال عن انه��ا غي��ر واقعي��ة كونها 
ال تتناس��ب مع امل��وارد املالي��ة املتاحة 
لتنفيذه��ا. واملفروض انها تقتصر على 
بنود قليلة تتالءم مع هيكلية املوازنات 

االحتادية.
وحت��ى تك��ون مصداقية للمرش��حني 
لالنتخاب��ات الب��د ان تأت��ي كل كتلة او 
مرش��ح فردي مبوازنته اخلاصة الرقمية 
الت��ي يصيغه��ا متخصص��ون، وليس 
مجرد أحالم وردية ال عالقة لها باملوازنة 
من بعيد او قريب. وتعرض هذه املوازنات 
اجل��دي  يتب��ني  حت��ى  اجلمه��ور  عل��ى 
والواقعي منها الذي ميكن تنفيذه فعالً 
من تل��ك املوازن��ات غي��ر الواقعية. وان 
كان يصعب على بعض الناخبني فهم 
تفاصيل املوازنات، لكن الناخب الذكي 
س��وف يختار تلك املوازنات التي حتتوي 
عل��ى بن��ود قليل��ة وتس��تهدف تنفيذ 
خط��ط مح��ددة، ويترك تل��ك املوازنات 
الكثي��رة البنود.  وبناء هذه املوازنات قد 
تعط��ي للناخب فرصة للكش��ف عن 
مدى جدية وخبرة هذه الكتل في تنمية 
اجملتم��ع وحتقي��ق أهداف��ه االقتصادية. 
حت��ى اذا جل��أت هذه الكتل ال��ى مراكز 
استشارية لصياغة موازناتها اخلاصة، 
فأن��ه ال ضرر منه لك��ون الكتل األخرى 
س��وف تطعن مبوازنات بعضها البعض 

قب��ل االنتخاب��ات، وس��يتبني الغث من 
الس��مني وس��تفرز حينئ��ذ الكتلة او 
الترش��يح.  يس��تحق  ال��ذي  املرش��ح 
فتكون املنافس��ة، حينئذ، على نوعية 
املوازن��ة وواقعيتها، ال مجرد ش��عارات 
طويلة عريضة، وفارغ��ة احياناً. وبذلك 
نضمن ان يصعد الشخص املناسب ذو 

اخلبرة الى البرملان.
ولنفت��رض االن ان املقترع��ني اقتنع��وا 
مبا عرض عليهم م��ن موازنات، ومنحوا 
أصواتهم ملن كانت برامجه املتجسدة 
ف��ي موازنت��ه تلبي طموحاته��م، كما 
انه��ا واقعية م��ن ناحي��ة التنفيذ بعد 
ان فش��ل االخرون وخرجوا م��ن احللبة، 
كونهم لم يس��تطيعوا اقناع الناخب 
مب��ا عرض��وه. ه��ؤالء املرش��حون الذين 
وصل��وا ال��ى البرمل��ان س��وف يختارون 
رئي��س الوزراء الذي ينتم��ي الى الكتلة 
افض��ل  وميتل��ك  األكب��ر،  الس��كانية 
موازنة وبسببها حصد اعلى األصوات. 
وهنا س��وف نتج��اوز فك��رة الطائفية، 
وس��نحقق فكرة الغالبية السياسية 
ف��ي نف��س الوق��ت حيث س��يتحالف 
ويص��وت البرملانيون لرئيس الوزراء الذي 
يط��رح موازن��ة قريبة م��ن موازناتهم، 
لكن يسبقها، بالطبع، مفاوضات على 
تضمني البنود التي وردت في موازناتهم 
الت��ي ال تتطاب��ق مع م��ا طرحه هو مع 

موازنته.
ام��ا أعض��اء البرملان الذين ل��م يتفقوا 
مع املرش��ح لرئاس��ة الوزراء من ناحية 
تضمني بنود موازنتهم التي تختلف مع 
خططه فسوف لن يتمكنوا من تنفيذ 
وعودهم لناخبيهم وس��يمضي رئيس 
الوزراء بتنفيذ ما ورد في موازنته فقط. 
فتك��ون احلكوم��ة املش��ّكلة حكومة 
وينتظ��ر  متابعته��ا  يس��هل  موازن��ة 
الناخبون تنفيذها ب��دال من برامج غير 
واقعي��ة قد تس��بب اإلحب��اط للناخب 
وللدميقراطية. واذا جنحت احلكومة في 
تنفيذها فس��نكون قد دخلنا فعال في 
مرحل��ة البناء والتنمية وس��يقود هذا 

الى تعزيز الدميقراطية وتقويتها.
* أستاذ في االقتصاد

ماجد مندور*

أّدت التكتيكات ثقيلة الوطأة التي تلجأ 
إليها مصر في س��يناء إلى ارتفاع أعداد 
الضحايا املدنيني، مما قد يتسّبب بتأجيج 

مشاعر العداء ضد احلكومة.
فيما يبذل اجليش املصري قصارى جهده 
للقضاء عليتنظيم والية س��يناء التابع 
للدول��ة اإلس��المية ف��ي ش��به جزيرة 
املش��ّددة  اإلج��راءات  تصب��ح  س��يناء، 
التي يلج��أ إليها ثقيل��ة الوطأة بصورة 
مّطردة. فاالعتماد املتزايد على األسلحة 
الثقيلة وسالح اجلو يتسبب بارتفاع في 
أعداد الضحايا املدنيني وبتأجيج مشاعر 

العداء للحكومة.
بلغ��ت عملي��ات اإلع��دام خ��ارج نطاق 
القان��ون ف��ي س��يناء 1234 م��ن أص��ل 
1384 عملية ف��ي مختلف أنحاء مصر، 
بحس��ب مركز الن��دمي لتأهي��ل ضحايا 
العنف والتعذيب، لتشّكل بذلك 89 في 
املئة من مجموع احلاالت املوثَّقة. ووقعت 
الغالبية الكبرى لهذه العمليات )1177( 
في محافظة ش��مال سيناء التي تضم 
بلدتَي العريش والش��يخ زويد، فضالً عن 
جب��ل احلالل الذي يش��ّكل ب��ؤرة التمرد. 
وعلى مس��توى البالد بكاملها، تسّببت 
الهجمات اجلوية مبقتل 451 شخصاً من 
ب��ني احلاالت املبّلغ عنه��ا، في حني بلغت 
حصيلة عملي��ات االغتي��ال 443 قتيالً، 
والوفيات خالل العمليات احلكومية 368 
حالة، ولقي 56 ش��خصاً مصرعهم في 
ني��ران املدفعية. إذاً تس��تحوذ املدفعية 
وس��الح اجل��و عل��ى حص��ة 36.6 ف��ي 
املئة م��ن عمليات اإلعدام خ��ارج نطاق 
القان��ون في مصر. باملقابل، بلغ مجموع 
عملي��ات اإلعدام خ��ارج نط��اق القانون 
ف��ي العام 2015، 328 حالة في مختلف 
أنح��اء الب��الد، م��ع مصرع 43 ش��خصاً 
ف��ي الهجم��ات بواس��طة س��الح اجلو 
واملدفعي��ة، أو ما نس��بته 13.1 في املئة 

من مجموع الضحايا.
أدت حمل��ة القمع التي تش��تد وطأتها 
إل��ى زيادة ع��دد الهجمات الت��ي تبّناها 
تنظيم والية س��يناء، وه��و الفرع احمللي 
لتنظي��م الدولة اإلس��المية واجملموعة 
املتم��ردة األساس��ية في الب��الد، لتصل 
إل��ى 48 هجوم��اً ش��هرياً في األش��هر 
الس��تة األولى من العام 2016، باملقارنة 
م��ع 28 هجوم��اً ش��هرياً ف��ي األش��هر 
الس��تة الس��ابقة. غي��ر أن الزي��ادة في 
الهجمات اإلرهابية ليس��ت التفس��ير 
الوحي��د واألب��رز لالرتف��اع ف��ي حصيلة 
القتلى املدنيني الذي��ن تقّر بهم الدولة، 
بل إن العامل األساس��ي ه��و تكتيكات 
األرض احملروق��ة الت��ي يعتمده��ا اجليش 
املص��ري. على س��بيل املثال، وبحس��ب 
تقارير محلية صدرت في أيلول/سبتمبر 
2015 تعّرضت قرى بأسرها رُبِط اسمها 
بواس��طة  الكامل  للتدمير  باملقاتل��ني، 
القص��ف املكّث��ف، منه��ا ق��رى التومة 
واجلورة، وس��واها.  واملقاطعة  واملهدي��ة 
كذلك تتحّدث تقارير محلية عن إطالق 

الن��ار مباش��رًة عل��ى منازل يس��كنها 
مدنيون؛ وعندما يش��تكي السكان إلى 
الس��لطات، يّتهمه��م اجلي��ش بأنه��م 
ميتلكون رواب��ط مع املقاتلني. عالوًة على 
ذلك، تشير تقارير محلية أخرى إلى شّن 
س��الح اجلو املصري هجم��ات على قرى 
في س��يناء، ما أسفر عن تدمير عدد من 

املنازل وسقوط ضحايا مدنيني.
ه��ذا فضالً ع��ن أن أع��داد الضحايا في 
عملي��ات مكافح��ة اإلره��اب تتخّط��ى 
بأش��واط التقدي��رات عن ع��دد القتلى 
في صف��وف عناصر والية س��يناء. منذ 
انطالقة »عملية حق الشهيد« الواسعة 
النط��اق ملكافح��ة اإلرهاب ف��ي أيلول/

سبتمبر 2015، أشار اجليش املصري إلى 

مصرع 2529 مقاتالً والقبض على 2481 
آخرين اعتباراً من كانون األول/ديس��مبر 
االس��تخبارات  أجه��زة  أن  بي��د   .2016
اخلارجي��ة، ومنه��ا وكالة االس��تخبارات 
املركزية األميركية )س��ي آي أيه( وجيش 
الدفاع اإلس��رائيلي، أشارت في تقديرات 
نُِش��رت في منتصف الع��ام 2016، إلى 
أن عديد تنظيم والية س��يناء يتراوح من 
بضع مئات املقاتلني إلى ألف مقاتل، أي 
أقل بكثير م��ن أعداد القتل��ى املذكورة 
في التقارير. ميك��ن أن يُعزى هذا التباين 
في األرقام إلى ش��وائب ف��ي املعلومات 
االس��تخباراتية، أو إل��ى تضخيم أعداد 
القتل��ى ف��ي صف��وف املقاتل��ني بحيث 
تُضاف حصيل��ة الضحاي��ا املدنيني إلى 

أع��داد القتل��ى م��ن املس��ّلحني. ل��دى 
احلكومة املصرية س��وابق في مهاجمة 
املدني��ني عن طريق اخلط��أ اعتقاداً منها 
بأنه��م مقاتلون. تؤّكد مص��ادر محلية 
في سيناء وقوع مثل هذه احلوادث، منها 
اّدعاء حدوث هجوم على قسم للشرطة 
في الش��يخ زوي��د واس��تخدامه ذريعًة 
لتبرير س��قوط قتلى مدنيني في أيلول/

سبتمبر 2013.
تكش��ف عملي��ة مكافح��ة التمرد عن 
عشوائية مّطردة في استهداف السكان 
احملليني. في 13 كانون الثاني/يناير املاضي، 
أُعِدم خمس��ة ش��ّبان في س��يناء على 
خلفي��ة اتهامهم بالضل��وع في هجوم 
على نقطة تفتيش للشرطة أسفر عن 

مقتل ثمانية ش��رطيني. ف��رّدت القبائل 
البدوية احمللية حول مدينة العريش بشّن 
حمل��ة عصيان مدني مح��دودة النطاق 
بهدف تهدئة الرأي العام، معلنًة في 11 
شباط/فبراير رفضها تسديد فواتير املاء 
والكهرب��اء. وقد زعمت عائالت الش��بان 
اخلمس��ة أن هؤالء كانوا محتجزين لدى 
القوى األمنية، وحتديداً جهاز أمن الدولة، 
عند وقوع الهجوم على نقطة التفتيش. 
ليست هذه املرة األولى التي تُتَّهم فيها 
ق��وات األم��ن املصرية بإع��دام مّتهمني 
يكون��ون قي��د احلجز أثناء وق��وع اجلرائم 
املنسوبة إليهم، ولعل قضية الشركس 
الع��رب هي األبرز في هذا الس��ياق. فقد 
أُعِدم ستة رجال بعد اتهامهم باالنتماء 

إلى تنظيم والية س��يناء وتوّرطهم في 
مقتل س��تة جنود خالل غارة على قرية 
الش��ركس العرب في آذار/م��ارس 2014، 
عل��ى الرغم من وجود أدل��ة قوية بأنهم 
كانوا قيد التوقيف خالل وقوع الهجوم.

تش��ير ح��االت أخ��رى وّثقته��ا منظمة 
س��يناء حلقوق اإلنس��ان، وه��ي منظمة 
محلي��ة غير حكومية، إل��ى إعدام مزيد 
من املدني��ني خارج نط��اق القانون. فقد 
أُعِدم أربعة مدني��ني على املأل بعد إلقاء 
القبض عليه��م في 27 كان��ون الثاني/

يناي��ر 2017، وال ي��زال الداف��ع مبهم��اً. 
وهن��اك أيضاً ع��دد من احل��االت املوثَّقة 
عن مقتل مدنيني عن��د نقاط التفتيش 
ل  األمنية، وتزداد وتيرة احلوادث التي يُسجَّ

فيها مقتل مدنيني ف��ي هجمات جوية 
وبواس��طة األس��لحة الثقيل��ة. فعلى 
س��بيل املثال، في 20 كانون الثاني/يناير 
املاض��ي، أس��فر هجوم بطائ��رة من دون 
طيار عن مصرع عش��رة مدني��ني كانوا 
يؤّدون صالة اجلمع��ة جنوب مدينة رفح. 
وفي الش��هر نفس��ه، س��قطت قذيفة 
مدفعية ف��ي منطقة س��كنية جنوب 
العري��ش، فكانت احلصيل��ة مقتل ثالثة 

مدنيني بينهم طفالن.
لقد تس��ّبب العنف الذي جُتي��زه الدولة 
ضد املدني��ني، بتأجيج غضب الس��كان 
من اجليش الذي أفضت ممارس��اته أيضاً 
إل��ى تده��ور الظ��روف املعيش��ية عب��ر 
فرض حصار مس��تمر على السكان في 
ش��به جزيرة س��يناء. يؤّدي ه��ذا القمع، 
مقروناً بسياسات التهميش االقتصادي 
واالجتماع��ي الت��ي تنتهجه��ا الدول��ة، 
إلى اس��تفحال التم��رد. ونتيجًة لذلك، 
حت��وَّل بعض التعاطف جت��اه اجليش نحو 
املقاتل��ني الذي��ن يُنَظ��ر إليه��م بصورة 
مّطردة بأنهم أداة للث��أر. وقد جتّلى ذلك 
من خالل اس��تعراض املقاتلني لقوتهم، 
مبا في ذلك عب��ر طرد العائالت القبطية 
عل��ى امل��أل م��ن منازله��ا ف��ي مدين��ة 
العري��ش؛ وقد عجزت احلكومة عن وقف 
عملية الطرد ه��ذه، وإعادة الالجئني إلى 
منازلهم، مما يش��ير إلى فقدان احلكومة 
املركزي��ة الس��يطرة ف��ي س��يناء، على 
الرغم من تباهيه��ا بقتل آالف املقاتلني 
وإعالنه��ا مراراً وتك��راراً عن حتقيق تقّدم 
ف��ي مكافحة التم��رد. فضالً ع��ن ذلك، 
بحس��ب مصادر محلية، فرض املقاتلون 
س��يطرتهم على املدني��ني عالنيًة–عبر 
جباي��ة الضرائب، وفرض ارت��داء النقاب، 
وزي��ادة التعريفات على أنف��اق التهريب 

في رفح.
القم��ع  مزي��ج  أن  ه��و  احل��ال  واق��ع 
الش��ديد، وس��قوط أع��داد كبي��رة من 
الضحاي��ا املدني��ني، واالعتم��اد املتزاي��د 
على اس��تخدام س��الح اجلو واألسلحة 
الثقيل��ة لم يؤدِّ إلى امتعاض الس��كان 
من الس��لطات وحس��ب، بل تب��نّي عدم 
فعالي��ة هذه السياس��ات ف��ي مقاومة 
اإلرهاب إلى درجة كبيرة. بإمكان الدولة 
أن تعزز فعالية عملياتها في سيناء عبر 
التعاون مع القبائ��ل احمللية التي أعلنت 
استعدادها للتحالف مع اجليش املصري. 
بي��د أن احلكومة املركزي��ة تنظر بارتياب 
إل��ى القبائل احمللية، وقد أب��دت ترّدداً في 
تس��ليحها في إط��ار حمل��ة مكافحة 
اإلرهاب. لقد أخفقت احلكومة املصرية، 
عبر متّس��كها باألس��اليب العس��كرية 
التقليدية، في س��حق التمرد، ال بل ازداد 
ه��ذا التمرد جرأة وزخماً ورف��َع من وتيرة 

هجماته.

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

   ٢٠١٤
لقراءة النص األصلي٬ اتبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.

org/sada
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الخسائر البشرية في سيناء

إعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومة في العراق: 
حكومة الموازنة المالية
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لم تبق أية قيمة لمفهوم الشراكة وصار عبئا كبيرا على الدولة؛ 
ألنه حتى يتحقق مفهوم الشراكة عمليًا كان البد من الرضوخ الى 
التقسيم الطائفي لكل المواقع والمناصب والمؤسسات.  وستقع 

الكتل العابرة للطائفية او االغلبية السياسية في الفخ نفسه حيث انها 
تمثل وجه اخر ملمّع للشراكة

كشفت عملية مكافحة التمرد عن عشوائية مّطردة في استهداف السكان المحليين. في 13 
كانون الثاني/يناير الماضي، ُأعدِم خمسة شبان في سيناء على خلفية اتهامهم بالضلوع في 

هجوم على نقطة تفتيش للشرطة أسفر عن مقتل ثمانية شرطيين. فردت القبائل البدوية المحلية 
حول مدينة العريش بشنّ حملة عصيان مدني محدودة النطاق بهدف تهدئة الرأي العام، معلنًة 

في 11 شباط/فبراير رفضها تسديد فواتير الماء والكهرباء



9 االربعاء 3 كانون الثاني 2018 العدد )3850(اعالن

Wed. 3 Jan . 2018 issue )3850(



ثقافة10

ونح��ن على وش��ك اس��تقبال ع��ام جدي��د نتبادل 
التمني��ات والتهاني م��ع اآلخرين ونرج��و أن تكون 
الس��عادة عنوان��اً لألي��ام املقبلة ويع��ُم اخلير على 
اجلمي��ع وتس��كُت أفواه البن��ادق وتص��دح حناجر 
األطف��ال باألغان��ي بدالً من أن يخس��روا س��نوات 
البراءة في مناخ ُمتخم برائحة املوت، هذا بالنسبة 
ملاهو عام ويهُم كل من لم ينضْب ضميره، بالطبع 
فإن لكل إمرىٍء أمنية شخصية قد ال تشغله عما 
هو  مطلب للجميع، أكثر من ذلك  قبل وداع العام 
ال��ذي نعيش ف��ي حلظات��ه األخيرة يحت��ُم املوقُف 
كجاري العادة إستعادة ما عشناه وما أضفناه إلى 
حياتن��ا وما بقي قيد األُمنيات حتى اآلن، األمر الذي 
يختلُف من ش��خص إلى شخص آخر وفقاً لسلم 
اإلهتمامات، وال يوجُد من يتحاش��ي جرد حساباته 
ويتغافل عن مهمة مس��اءلة الذات، وإذا فتش��ُت 
عما ش��غلنى خالل هذه الس��نة وم��ا وضعُته في 
مقدمة إهتماماتي ال أرى ش��يأً ش��غلنى أكثر من 
الكتب والقراءة، لكن رمبا يس��أُل سائل ما جديدك 
في هذا اجملال، ماذا إكتش��فت في مجاهل القراءة؟ 
هل إكتفيت بالعناوين يكتُب عنها غيُرك ومشيت 
وراء إختي��ارات اآلخري��ن أو حتريت ع��ن دروب جديدة 
وغامرت بقراءة عناوين من إختياراتك،وماذا أضافت 
لك الش��بكة العنكبوتية على صعي��د القراءة مبا 
ه��ي كون موازِ ميوُج باملكتبات؟ طبعاً القراءة تفتح 
لك أفقاً لصداقات جديدة،إذ تستفيُد من خبرة من 
قض��ى عمراً أكثر ف��ي عالم الُكت��ب، إذن فالقراءة 
تنقيب لطبقات فكرية مجهولة ومحاولة للخروج 
من أس��ر الرؤية األُحادية مبزيد من احملاورة مع أفكار 
ُمغاي��رة، وُمعاينة عوال��م ُمختلفة، واإلنفتاح على 
عص��ر غير عصرك وإستش��راف ملالمح ماهو قادم، 
من هنا تأتى ضرورة جرد احلس��ابات بالنس��بة لكل 
من لدي��ه إهتمامات فكرية ومعرفي��ة عن الكتب 
التي قرأها خالل الس��نة والعناوي��ن التي خلخلت 
أنس��اقاً ثابتة أو ألقت الضوء على أصقاع ُمَعَتمة، 
كلم��ا كان احلدي��ث ع��ن العناوين وق��راءة الكتب 
أتذكر مقولة )ميالن كونديرا( يقول صاحب )حفلة 
التفاه��ة( أن الكت��ب كثي��رة والعمر قصي��ر، فعالً 
أنَّ عنصر الزمن يكتس��ُب أهمي��ة كبيرة في عالم 
القراءة وهذا اإلدراك للزمن ال يأتي إال بعد التجربة، 
أضف إلى ذلك أن اإلنسياق وراء ما ينشر من اللوائح 
ح��ول أكثر الكتب مبيعاً أو ق��راءًة قد يفرُغ عملية 
الق��راءة من ُمتعة اإلكتش��اف وإذا إقتنعت مبا تراه 
في وسائل اإلعالم عن اإلصدارات اجلديدة وإكتفيت 
مب��ا يق��رأه غيرك فه��ذا يعن��ي أنك لن تس��تطيع 
التفكير إال بالطريقة التي يفكر بها كل ش��خص 

سواك على حد قول )هاروكي موراكامي(.
كما أشرنا أعاله إلى رأي كونديرا حول ضيق الوقت 
وكث��رة العناوين م��ا يعنى أن الوقت قد اليس��عك 
لق��راءة كل م��ا حددت��ه م��ن العناوي��ن واملؤلفات 
في ظرف الس��نة املُنقضية، غي��ر أن ذلك ال يعني 
جتاه��ل تلك العناوين بل كل ماف��ي األمر أن قراءته 
تأجل��ت لوقت آخر ومن الكتب الت��ي فاتني الوقت 
قبل أن أقرأها ما ألفته س��فيتالنا أليكسييفيتش 
،ومحمود مس��عدى ،بول أوس��تر ،رس��ائل كافكا، 
الغثي��ان ،معارضة الغريب لكم��ال داود، وإن أمهل 
العمر والوقُت ستكون هذه العناوين سالفة الذكر 

وغيرها فاحتة قراءاتي للسنة اجلديدة. 
هنا البُدَّ أن أش��ير بأنَّ سلسلة املقابالت التي بدأت 

بإجرائها مع نخبة من الروائيني قد تستمر.

القراءة واستجواب الذات

كه يالن محمد

علوان السلمان
 

االبداع الشعري نص جمالي ينطلق من 
حلظة ش��عورية بلغة زئبقية تكش��ف 
عن قدرة تعبيرية وجتربة رؤيوية متفجرة 
تعك��س احلال��ة االنفعالي��ة واالنفتاح 
الداللي واستنطاق االشياء التي تسهم 
ف��ي تخصيب املعن��ى وتكثيف��ه ببناء 
متماس��ك محقق للدهشة الشعرية 
باعتم��اد اخليال واجملاز املس��اعدين على 
املغام��رة باخت��راق اللغ��ة اليومية من 
اج��ل خل��ق الرؤي��ة املتس��مة بالوعي 
الذي يعن��ي املوقف الفك��ري امللتصق 
باالنسان عبر منظور واع للفن الشعري 
لتقدمي صورة ش��عرية مس��تفزة لذهن 

املستهلك)املتلقي(..
الشعرية)هجير  اجملموعة  وباستحضار 
عوامله��ا  نس��جت  الت��ي  الهواج��س( 
انام��ل ش��اعرها حام��د عبداحلس��ني 
حميدي واسهمت دار ومكتبة كرمي في 
نش��رها وانتشارها /2017..كونها حتاول 
التحلي��ق في اف��ق الصورة الش��عرية 
املستفزة برؤية حتمل ركام الزمن ببنية 
تعتم��د التكثي��ف وااليحاء..ابتداء من 
العن��وان العالمة الس��يميائية الدالة 
وااليقونة املثيرة لهاجس التأويل والتي 
ش��كلت املفتاح االجرائي للتعامل مع 
الن��ص ف��ي بعدي��ه الدالل��ي والرمزي..
وقد اعتلى الواجه��ة االمامية للغالف 
ال��ذي ش��كل اللون الرمادي مس��احته 
وهو يش��ير ال��ى مدلول لوح��ة رمزية..
جتريدية حققتها ريش��ة الفنان محمد 
مصطف��ى الت��ي تخت��زل جوان��ب غير 
معلن��ة ف��ي النص..فض��ال ع��ن انه��ا 
تؤكد التفاعل النفس��ي واملكاني وهي 
تتوس��د اجلن��س االدبي)ش��عر( واس��م 
االخي��ر  الغ��الف  املنتج)الش��اعر(..اما 
فحمل صورة املنتج)الش��اعر( واش��ارة 
نقدية مستلة من قراءة الشاعر ماجد 
احلس��ن فرش��ت روحه��ا كن��ص مواز 
اجملموعة..منها)هجير  مقدم��ة  احت��ل 
الهواج��س( ذات العتب��ة الرومانس��ية 
ليست على مستوى البنية الهيكلية 
للنص فحس��ب ب��ل على مس��توى ما 

يبثه من رموز ودالالت..( /ص7 � ص8..
منارس طقوس النزف بالكلمات

ال احد يستل لغة االنقراض
من نوافذ النجوم

 
دعنا نتأسى للندى

للحيرة التي تتعلق 
على زوايا الدهشة

هل رأيت هجير الهواجس

تنبض ببرودة الرماد    ص38 � ص39
تقني��ات  م��ن  يس��تفيد  فالش��اعر    
قصي��دة النث��ر لتحقيق م��ا يقتضيه 
نس��ق التكثي��ف وااليج��از واالخت��زال 
نص��اً  فيق��دم  النصي��ة  واملقطعي��ة 
ينتمي الى القصيدة الرؤيوية باالقتراب 
م��ن اليوم��ي وتفصي��الت الواقع بكل 
تناقضات��ه وتوتراته من اجل تش��كيل 
عالق��ة تفاعلية بني الن��ص والذات مع 
تداع��ي الصور التي حتمل ب��ني طياتها 
خصبه��ا املعرف��ي وس��موها احلدث��ي 

وتساؤالتها  وهي تتناول الهم االنساني 
بلغ��ة متركزت فيها الطاق��ة االيحائية 
مبستوياتها وصورها ودالالتها وايقاعها 
الشعري املنبعث من بني ثنايا الفاظها 
البصري)احلس��ي( مع وحدة  وتشكلها 
موضوعية تؤطرالتجربة الشعرية التي 
اتسمت بتعلقها بالذاكرة عبر صورها 

وتشبثها باملكان..
على اليابسة.....

هنااااك غرقت
مرافيء العزلة

من خلفنا

ال اثر ملن.. اقتفى ظل الصنوبر
وال ملن..احرق

في رؤوسنا صلع
الشجر

دون انقطاع
      

 تساقطت اصابع..هلوسته
حتى تبعثرت   /ص53 � ص54

الن��ص تت��وزع مفردات��ه ب��ني حقل��ني 

دالليني:اولهما مرتب��ط بالذات املنتجة 
داللياً.. وثانيهم��ا دال مرتبط بفضاءات 

املنتج املفتوحة..
فالشاعر يوظف لغة تتميز بالبساطة 
والوضوح.. كونها وس��يلة للتعبير عن 
ال��ذات وال��ذات اآلخ��ر بهيمن��ة ضمير 
اخملاط��ب.. م��ع اعتم��اد تقني��ات فنية 
واسلوبية كالتنقيط الدال على احلذف 
والصمت من خالل ابدال الدال اللساني 
يس��تدعي  وال��ذي  الطباع��ي  بال��دال 
املستهلك)املتلقي( للمشاركة في بناء 

النص وملء بياضاته..
خارجاً...

تلملم بقايا السواد
تنش احزانك املتحجرة

في كأس مثقوب  /ص21
االحس��اس  في��ه  يتفاع��ل  فالن��ص   
احل��دث  فيرق��ى  اجلمال��ي  والش��كل 
الش��عري ومثيراته عبر خطاب تتعالق 
في��ه الوظيف��ة اجلمالي��ة بالوظيف��ة 
االبداعية املتخلقة في نسيجه اللغوي 
ال��ذي مينح��ه ق��درة اخلل��ق التصويري 
النفع��االت  مع��ادال  يش��كل  ال��ذي 
اخلي��ال  يح��ث  ال��ذي  املنتج)الش��اعر( 
على اعادة التراكي��ب اللغوية اليومية 
بتحفيز ذاكرتها وحثها على التشكيل 
البنائي بهندسية تستدعي املستهلك 
بصيرت��ه.. وتس��تفز  بص��ره  وجت��ذب 
كونها طاقة موجهة للش��عرية املؤثرة 
بايحائه��ا وانزياحها وطاقتها الصوتية 
والصوري��ة والتركيبي��ة والداللية التي 
تش��كل مبجموعها الوظيفة اجلمالية 

للشعرية..
تستطيل الزنابق

ترفرف..بال شواطيء
هكذا

كنا نزرع احداقنا..
في حقول الشمس  /ص68

   فالنص اش��تغال لغوي تتس��اوق في 
مش��اهده العناصر املعب��رة عن اجلمال 
وكوامن الوجد فيتخطى احلسيات الى 
اف��ق الرؤيا مبخاطبة الوجود فيتخذ من 
الطبيعة م��الذاً خللق صوره الش��عرية 
الت��ي قام��ت عل��ى تقني��ات بالغي��ة 
كاالستعارة واجملاز وهي غارقة في اخليال 

والتجريد..
  وبذلك قدم الشاعر نصوصاً متشابكة 
والواقع..قابضة على اللحظة ومصورة 
لها من اجل حتقيق نص ينس��ج عوامله 
بخلق شعري مؤثث بالتداعيات والصور 
واملوحي��ات احلس��ية واملكاني��ة بلغ��ة 
ش��عرية ترس��خ نفس��ها في الذاكرة 
وتخلق شاعريتها التي هي)جدلية بني 
الطبيعة بعناصره��ا وكائناتها والذات 

االنساني(..

)هجير الهواجس( والقبض على اللحظة الشعرية

أخبار

 استحوذ الكتاب والباحثون املغاربة على أغلب 
ف��روع )جائزة ابن بطوط��ة ألدب الرحالت(، التي 
تقدم س��نويا ألفضل األعمال في أدب الرحالت، 

بعد فوزهم بجوائز ثالثة فروع
واجلائزة تصدر عن املركز العربي لألدب اجلغرافي 
ضمن مشروع )ارتياد اآلفاق(، أحد مشروعات دارة 
السويدي الثقافية في أبو ظبي، ويشرف عليها 

مدير املركز الشاعر السوري نوري اجلراح.
حت��دث اجل��راح عن ه��ذه اجلائزة قائ��ال:« إن جلنة 
اجلائزة تلقت 64 عمال من 12 بلداً عربياً موزعة 
عل��ى 5 أفرع، مت��ت تصفيته��ا بعد اس��تبعاد 
األعم��ال غير املطابقة للش��روط إلى 27 عمال، 
وفاز باجلائ��زة في دورتها املزدوج��ة 2018-2017 
في فرع )النصوص الرحلية احملققة( ذي املهدي 
الغالي من املغرب عن كتاب »الرحلة الناصرية 

الكب��رى 1782« حملمد بن عبدالس��الم الناصري 
التمكروت��ي، وعز املغرب معنينو من املغرب عن 
كت��اب »رحلة ح��اج مغربي في زم��ن احلماية« 
إلدريس بن محمد بن إدريس اجلعيدي الس��لوي 
1930، وس��ليمان القرشي من املغرب أيضا عن 
كت��اب »من املغرب إلى احلجاز عبر أوروبا 1857« 
حملمد الغيغائي العمري الوريكي، وتيسير خلف 
من سوريا عن كتاب »من دمشق إلى شيكاغو- 
رحلة أب��و خليل القباني إلى أمي��ركا 1893«. ، 
مؤك��داً إن املؤلف��ات الفائزة ه��ذا العام »تؤكد 
تط��ور حض��ور أدب الرحلة ودراس��اته العلمية 
في الثقافة العربية مبا يكش��ف باستمرار عن 

جديد ممتع ومكتنز باملعارف.
وقد فازف��ي ف��رع )الرحلة املعاصرة - س��ندباد 
اجلدي��د( أمي��ر العم��ري م��ن مصر ع��ن كتاب 
»العالم في حقيبة سفر«، وفي فرع )اليوميات( 

ف��از باجلائزة كمال الرياحي من تونس عن كتاب 
»واح��د صف��ر للقتيل-يوميات جزائري��ة«. ، أما 
فرع )الدراس��ات( فقد فاز باجلائ��زة ثالثة كتاب 
هم أحمد بوغ��ال من املغرب عن كتاب »الرحلة 
األندلس��ية«، وعبد النبي ذاك��ر من املغرب عن 
كتاب »املغ��رب والغرب - نظ��رات متقاطعة«، 
ورش��ا اخلطيب من األردن عن كتاب »في سيرة 
أحمد بن قاس��م احلجري )أفوقاي( األندلس��ي/

املترجم والرحالة والسفير«.
وف��ي فرع )الترجم��ة( فاز باجلائ��زة عبد الرحيم 
حزل من املغرب ع��ن كتاب »النجمة والصليب 
املقدس��ة«  األراض��ي  إل��ى  رحل��ة   - واله��الل 
لريجي��س دوبريه، وم��رمي حيدري م��ن إيران عن 
كتاب »يومياتي - ذكريات تاج الس��لطنة- ابنة 
ناصر الدين شاه القاجاري 1914-1016«، ورشيد 
أركيلة من املغرب عن كتاب »رحلة ناصر الدين 

شاه إلى أوروبا 1873«.
تألفت جلنة حتكيم اجلائزة من الكاتب السوري 
الفلس��طيني  والكات��ب  الش��معة  خل��دون 
عبدالرحمن بسيس��و والكاتب السوري مفيد 
جنم والكاتب املصري وليد عالء الدين واألكادميي 
املغربي الطائع احلداوي، وتنشر األعمال الفائزة 
الثقافي��ة  الس��ويدي  دار  مطبوع��ات  ضم��ن 
بالتع��اون م��ع املؤسس��ة العربية للدراس��ات 
والنشر في بيروت فيما تنشر األعمال املترجمة 

بالتعاون مع )دار املتوسط( في ميالنو.
اجلدي��ر بالذك��ر ان توزي��ع اجلوائ��ز س��يتم في 
احتفال تعلن تفاصيله الحقاً، وقد أشار اجلراح 
إل��ى أن األنش��طة العلمية اخلاصة مبناقش��ة 
الكتب والدراس��ات الفائزة هذا العام س��تقام 
بش��كل رئيس��ي في بلدين عربيني هما املغرب 

واإلمارات.

جائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت ببصمة مغربية

دراسة

قصيدة
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أعلن احتاد الناش��رين العرب، ع��ن اختيار تونس 
العربية الشقيقة إلستضافة مؤمتر الناشرين 
الع��رب الراب��ع م��ن يناير/كانون الثان��ي 2018، 
وهو مبثابة إجناز وإنحي��از جديد يعكس التقدير 
الكبي��ر من قبل الناش��رين الع��رب للدور الذى 
تلعبه تونس اخلضراء فى صناعة النش��ر ودعم 

الكتاب على املستوى اإلقليمى والعربى.
وجاء إختيار تونس إلستضافة هذا املؤمتر، الذي 
يعتبر أكبر جتمع مهني للناشرين واملؤسسات 
املعني��ة بصناعة النش��ر والكت��اب في العالم 
العرب��ي والغربي، تأكيداً عل��ى الترحيب بالدور 
الثقافي ال��ذي تقوم به في ربط العالم العربي 
بالغرب��ي وجس��ر لتواص��ل الثقاف��ة واملعرفة، 
ودور كبي��ر وناجح ومس��تمر من قب��ل الثقافة 
التونسية في هذا الربط مما كان سبباً أساسياً 

إلختيارها مرتني عاصم��ة الثقافة العربية من 
قب��ل منظم��ة األمم املتح��دة للتربي��ة والعلم 
والثقافة )اليونس��كو( تون��س العاصمة 1997 
وصفاق��س 2016 والقي��روان عاصم��ة الثقافة 
اإلس��المية 2009 من قبل املنظمة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة )اإليسسكو(.
وأوضح  محمد رشاد رئيس احتاد الناشرين العرب، 
أن االحت��اد ال يرج��و إال تقدمي خدمة للناش��رين، 
وإطالعه��م على م��ا هو جدي��د بالصناعة من 
خالل دعوة خبراء ومس��ئولي الثقافة والنش��ر 
م��ن الدول العربية واألجنبية، ملناقش��ة قضايا 
النش��ر العربي وطرح مشروعات لتطوير مهنة 
النشر وإزالة معوقاتها ووضع أسس للتنسيق 
والتعاون مع اجلهات العربية، ومناقش��ة قضايا 
النش��ر احلديثة واحليوية، وكذلك تفعيل الدور 

العربي في حماية امللكية الفكرية.

كما أش��ار رئيس االحتاد إلى أن جلس��ات مؤمتر 
الناش��رين الع��رب الراب��ع وم��ا س��ينتح عنها 
من توصيات، س��تثري خبرات وجت��ارب العاملني 
ف��ي هذا القط��اع املهم، ونأمل أن تس��هم في 
مس��اعدتهم عل��ى مواجهة التحدي��ات التي 
تؤث��ر ف��ي صناع��ة النش��ر، إضافة إل��ى إتاحة 
الف��رص أمامه��م إلكتش��اف تأثي��ر التقنيات 
والتكنولوجي��ا احلديثة التي ميك��ن من خاللها 
اإلس��تفادة لتحس��ني صناع��ة النش��ر »فكر 
ومضمون ومحتوى وإخراج وطباعة وتوزيع« في 

الوطن العربى.
وسوف يتضمن مؤمتر الناش��رين العرب الرابع، 
ع��دداً من اجللس��ات احلوارية، وم��ن بينها أزمة 
املضم��ون في الوط��ن العرب��ي وحماية حقوق 
امللكي��ة الفكري��ة، وحتدي��ث حرك��ة النش��ر، 
واملكتب��ات  والكت��اب،  اإلعالمي��ة  والوس��ائط 

العربي��ة وتطويرها، ومعارض الكت��ب العربية 
وتوزيع الكتاب، والرقابة وسالحها.

وس��تتاح الفرصة للناشرين العرب للمشاركة 
في اجللس��ات والنقاشات، واستعراض جتاربهم 
في مجال النشر الورقي واإللكتروني، ومواكبة 
التط��ورات احلديث��ة في مجال صناعة النش��ر 

العربي.
وسيش��ارك ف��ي املؤمت��ر العدي��د م��ن اجلهات 
العامل��ة في قطاع النش��ر والعم��ل الثقافي، 
مثل جامعة الدول العربي��ة واملنظمة العربية 
للتربي��ة والثقاف��ة والعلوم )اإللكس��و(، واحتاد 
الناش��رين الدولي، واحتادات الناشرين في الدول 
العربية، ومس��ئولي بع��ض املكتبات الوطنية، 
ومدي��ري معارض الكت��ب في العال��م العربي، 
إضافة إلى ناشرين، ومفكرين، وأدباء، وإعالميني، 

وقانونيني، وأكادمييني من مختلف الدول.

تونس تستضيف المؤتمر الرابع للناشرين العرب

كما اعتاد أن يفعل كل شيء بهدوء، ومن دون 
صخب، غادرنا الفنان والناقد عادل كامل في 

آخر يوم من أيام 2017، بعد صراع مع المرض.
 عادل كامل فنان كبير طالما أغنى مكتبتنا 
ورفد صحافتنا بنتاجه الفنى واألدبي والنقدي.
الصباح الجديد بفريق عملها، تعزي الوسط 
الثقافي والفني برحيله وتتقدم بالتعازي الى 
اسرته الكريمة ونسال اهلل ان يلهمهم الصبر 
والسلوان وان يتغمده بواسع رحمته, وانا هلل 

وانا اليه راجعون .

بعد صراع مرير مع المرض.. 
عادل كامل يغادر ألوانه.. 

كريم جخيور

إنها ليست للذبح 

كما نفعل، عادًة ، في األضاحي
سأخفي طلعتها

عن الغزاة، وصانعي احلروب،
ومبتكري السرطانات احلديثة

وبكل ما أملك من مسامير

ورغبة في البقاء
سأثبتها على احلائط 

أوراقك 365 
وبأصابع ممهورة بالرفق

أقلبها

واحدة ً 
واحدة ً

وأتركها ترعى في الشوارع،
واملقاهي، واحلدائق

وأمنحها فسحة للتهجد 

ورخصة للتعّري
وأجعلها جتري وراء األنهار

وترقص حتت املطر
وحتى ال تصدأ صباحاتها

ويداهم عصافيرها الكسل

سأفتح كل نوافذها للشمس
أوراقك 365 

سأطوف بها القارات السبع 
والسموات السبع 

وهي معلقة على احلائط

أوراق السنة الجديدة

غالف اجملموعة الشعرية



الفصل اخلامس عشر
أيام احملنة

اعتقالي من قبل اخملابرات
داري  حديق��ة  ف��ي  جالس��ا  كن��ت   
باملنص��ور مس��اء يوم 16 مت��وز 1986 ، 
وف��ي نحو الس��اعة الثامنة مس��اء ، 
بعد زيارة موفق العالف مباش��رة ، قرع 
جرس الباب اخلارجي للكراج  ،فذهبت 
لفتح��ه واذا مبجموع��ة من الش��بان 
مبالبس مدنية ، س��ألني احدهم : هل 
ان��ت هش��ام املدفعي ؟ قل��ت : نعم . 
طلب مني عن��وة ان ادخل معهم الى 
احدى س��ياراتهم ، وفي الوقت نفسه 
قاموا بتفتيش سريع حلديقة الدار . لم 
يكن لديهم اي امر رسمي بتوقيفي او 
اي اج��راء اخر ، ول��م يجبني احد على 
استفس��اراتي . واذا باحدهم يصيح : 
س��يدي هذه احلقيبة موضوعة خلف 
باب الك��راج . بدا لي بوضوح ان موفق 
العالف قد وضعها هن��اك اثناء زيارته 

لي .
 اختطف��ُت م��ن داري واركب��ت احدى 
س��ياراتهم ، عصبوا عين��ي بقطعة 
قماش اسود وحشروا رأسي بني فخذي 

، وانا بني مصدق ومكذب .
  ما هذا االجراء ؟ ما الس��بب ؟ ماهي 
احلقيق��ة ؟ ... الادري . وكل م��ا علمته 
انن��ي دخلت اح��دى دوائر اخملاب��رات او 

األمن .
  عن��د دخولي دائرة اخملاب��رات ، اجبرت 
على خلع مالبسي ، والبسوني بجامة 
املوقوف��ني ، واقتادون��ي ال��ى مكت��ب 
مديرهم ، حيث كان عدد من املسؤولني 
هناك . دخلت املكتب والرعب في قلبي 
، واول من س��ألني املق��دم عبد ... عن 
امور عامة ، وملا س��ألته عن سبب هذا 
االج��راء ، طلب مني ان اتصل بعائلتي 
وابالغه��م بأن��ي بخي��ر ، وان االمر هو 
بعض االستفسارات ، وساعود بعدها 

الى داري بخير .
 اقتادن��ي احد االف��راد وان��ا معصوب 
العينني الى منطقة شبه مفتوحة او 
مكش��وفة ، وطلب مني البقاء واقفا 
. ممن��وع اجلل��وس ، الوق��وف على رجل 
واح��دة ، انحناء الى االم��ام ، رفع اليد 
الى االعلى ، وغيرها من احلركات التي 
تس��تغرق كل حركة نحو ربع الساعة 
. ث��م اقتادن��ي وان��ا مره��ق معصوب 
العين��ني ، وادخلني غرفة واغلق الباب 

احلديدي علي .
 اي��ن انا ؟ ومل��اذا ؟ والى مت��ى في هذه 
الزنزانة ؟ ال اعرف ش��يئا سوى اني لم 

اقم بعمل خاطئ .
 بع��د اي��ام وانا حبي��س الزنزان��ة ، بال 
اي ش��يء س��وى بطانية افترش��تها . 
لون اجل��دران بني ، والس��قف مرتفع ، 
وط��ول الزنزانة اربعة امت��ار وعرضها 
مترين ، منها متر واحد جعل مرحاض 
وحنفي��ة . ش��باكها الوحي��د ق��رب 
الس��قف بارتفاع 50 سم على عرض 
الغرف��ة . الباب احلديدي��ة غليظ فيه 
فتحة لتس��لم االرزاق . الهواء مكيف 
واالنارة من مصب��اح نيون ينير الغرفة 
عل��ى مدار اليوم . خط��ت على جدران 
الغرف��ة كتاب��ات ملوقوف��ني س��ابقني 
، وكله��ا تدع��و الى الي��أس والقنوط 
والقه��ر . ارض الغرفة س��احة تلعب 
بها احلشرات اخملتلفة . اسمع كل حني 
فتح االبواب احلديدية واغالقها بقوة . 
التحقيق يجري ليال في س��راديب هذا 
البناء القبيح . اصوات اجلالدين تسمع 
مع اصوات صراخ ) املتهمني ( .. واوامر 
احل��رس ترن في ذهني واذهان املوقوفني 
. بقي��ت لعدة اي��ام ال اف��رق فيها بني 
الليل والنهار، دون ان يس��أل عني وعن 

قضيتي احد .
 ُفتح باب الزنزانة في مساء احد االيام 
، وألبسوني الغطاء االسود ، واقتادني 
احد االف��راد الى الطابق االس��فل من 
البناي��ة . ق��دم الذي اقتادن��ي التحية 
العس��كرية بق��وة ، وق��ال : س��يدي 
هذا فالن . بقي��ت واقفا لفترة طويلة 
دون س��ؤال او حركة .. وب��دأ التحقيق 
معي .ُس��ئلت اوال عن اسمي وعملي 
وعائلتي وانتمائي .. الخ . وكنت اشعر 
ان هناك من يس��جل وقائع التحقيق . 
كانت العملي��ة وكأنها حرب اعصاب 
ليشعر االنسان باالنهيار ، فكل كلمة 
او عب��ارة توج��ه الي��ك حتم��ل معاني 

االهانة والتهديد .
  من االفضل ل��ك ان تعترف ؟ اذهب .. 
اعادني الشخص نفسه الى زنزانتي ، 

ولم اعرف ماذا يراد مني .
  بع��د اس��بوع فت��ح الب��اب احلديدي 
للزنزان��ة مس��اء ، وألبس��ت القن��اع 
األس��ود ، واخ��ذت الى مكت��ب املدير . 
بع��د ازالة القناع س��ألني املقدم عبد 

عن ش��خصي وطبيعة عملي قبل ان 
يوجه الي تهم��ة عرقلة اعمال موفق 
العالف بغية استحصال مبالغ منه ) 
رشاوى ( ، وقال ان هذه طرق املهندسني 
ف��ي احلصول على املال غير املش��روع . 
بينت له م��ا اعرفه كما مر ، وقلت له 
باني اعتبر كل هذا اعتداء على كياني 
لعمل��ي  مخلص��اً  مواطن��اً  لكون��ي 
وملس��ؤولياتي . اتهمني ب��ان احلقيبة 
الت��ي وج��دت ف��ي داري ه��ي حقيبة 
موفق الع��الف التي جل��ب فيها املال 
الذي طلبته منه ! ، نفيت االمر جملة 
وتفصيال وهي عملية مبيتة التهامي 

عن طريق هذا الكمني املفضوح .
 وبعد اسبوع اخر في الزنزانة ، اقتادني 
احده��م ال��ى غرف��ة احملق��ق ، فطلب 
من��ي االعتراف عن ام��ور ، وكيف كان 
تصرفي في حياتي م��ع االخرين ؟ قال 
ساصحبك الى غرفة مليئة بالثعابني 
والعقارب ، انزلني اثنان الى االس��فل ، 
وادخلت الغرفة ، وبدأ كالهما بالضرب 
املبرح على رأس��ي وظهري بالعصي ، 
لم اس��تطع تف��ادي الض��رب بعد ان 
طرح��ت ارض��ا . وازداد الضرب طالبني 
من��ي االعتراف بش��يء م��ا . وملا قلت 
لهم ب��أن اليوجد ما اعترف به ، توقف 
الض��رب واعادون��ي ال��ى زنزانت��ي وانا 
مكسور النفس ، مهان ، وآثار الضرب 
بادية على جسمي ، وانا اسأل نفسي 

: هل تستحق هذه احلياة ان نحياها ؟
 دامت فترة التحقيق على هذه الوتيرة 
زهاء ثالث��ة اش��هر ، تخلله��ا الكثير 
من اإلهان��ات وحرب األعص��اب وأنواع 
التعذي��ب والصفع املفاج��ئ . ومنها 
نقلي الى زنزانة اخرى لسبب ال اعرفه 

، وش��عرت ان ه��ذه الزنزانة خالية من 
اله��واء . اال اني وج��دت فتحة ضيقة 
بني باب الزنزانة واالرض ، فكنت انبطح 
على االرض واقرب انفي من هذا الشق 
حتت الباب الستنش��ق الهواء . بقيت 
في هذه الزنزانة الرهيبة اليام ال اعرف 

عددها .
  لم اكن قد مارست العمل السياسي 
. لكني سمعت ان بعض السياسيني 
مروا مبثل هذه االدوار بعد ان س��معوا 
من رفاقهم عنها ، فدربوا انفس��هم 
عل��ى مواجهتها . ل��ذا كان تاثير هذه 
االشهر عظيما علي . في تلك االجواء 
البائس��ة يبدأ املرء بالتفكير بكيفية 
التخل��ص من ه��ذا الع��ذاب واالرهاق 
وحتطي��م االعصاب . ص��راخ املعذبني 
يسمع ليال ويتسلل من غرف التعذيب 
بوض��وح مثيرا الرع��ب والي��أس . آثار 
الدماء على ج��دران الزنزان��ات اصبح 
أمرا اعتياديا . كل هذا لكس��ر النفس 
البش��رية ، والقبول ب��أي تهمة توجه 
لالنس��ان ويعترف ولو كذبا للتخلص 

من هؤالء الوحوش .
 اثن��اء التحقي��ق س��ألوني عن جميع 
العامل��ني معي ومنهم عب��د الوهاب 
املفتي ورفعة اجلادرجي ومعاذ اآللوسي 
واملهندس��ني االخري��ن . وب��كل امانة 
قلت م��ا اعرف ع��ن ه��ؤالء األصدقاء 
، ولم اذكر اي ش��يء يس��يء لهم من 
بعيد او قري��ب . بينت عملهم املتميز 
واندفاعهم اخمللص في اعمالهم ، ولم 
اذكر خالف ذلك ، بس��بب اني ال اعرف 

غيره .
 ام��ا عن عبد الوهاب املفتي الذي كان 
موقوفا في غرفة اخ��رى ال اعلم بها ، 

فقد س��لموني اوراقا وقلم��اً ، وكتبت 
ما اع��رف من اندف��اع ه��ذا املهندس 
والدؤوب ف��ي عمله امين��ا للعاصمة 
او غيره��ا من الوظائ��ف ، وبينت لهم 
اجنازاته في اجله��د املدني وطريق غرب 
دجلة في منطقة االهوار واعماله في 
مؤسس��ة الطرق واجلس��ور وسواها . 
خلصت قولي بان املفتي كان مهندسا 
عمالقا متفانيا في عمله ، يس��تحق 
التقدير والثناء ، على قدر معرفتي به 
واالعمال التي  اش��تركنا س��وية في 
اجنازها . ومن املؤس��ف ان شهادتي لم 
تك��ن ذات فائ��دة اذ ان التحقيق معه 

كان حول امور اخرى .
 ل��م اعرف كي��ف اتخلص م��ن احملنة 
التي املت بي بعد كل تلك اجلهود التي 
بذلته��ا باخالص طيلة حياتي املهنية 
. س��ئمُت احلي��اة ، وتضاءل��ت ف��رص 

التخلص من تلك احملنة القاسية .
  ال اعرف ماذا اعترف وانقذ نفسي من 
ه��ذا الع��ذاب والرعب . ق��ررت ان اذكر 
امام احملق��ق حقائق بس��يطة للغاية 
، لعلها تفيدني ف��ي التحقيق وانقاذ 
نفس��ي . كانت احدى الشركات بعد 
اجنازعملها ، قد فاضت لديها كميات 
م��ن بالط��ات الس��يراميك ، وملا علم 
مديره��ا بأن داري في مزرعتي في صدر 
القن��اة قي��د االنش��اء ، فق��د اهداني 
ثالثمائة متر مربع من الكاشي لتبليط 
ارضية داري باملزرعة . وقد قبلت هدية 
)س��اعة يدوية( من احدى الش��ركات 
احتراماً الجناز املش��روع وجهودهم في 
ذلك ومش��اعر الكرم بعد اجناز عملها 
بكل كفاءة وجناح ، قدمها لي مديرها 
الع��ام هدي��ة من��ه احترام��ا وتقديرا 
وتثمين��ا ملا اتخذته من قرارات الكمال 
العمل بالش��كل املطلوب ، وملصلحة 
مدين��ة بغ��داد . وكان رج��ال اخملابرات 
الذين صادروا جميع مفاتيح داري ، قد 
ذهب��وا الى مكتبي في الدار للتفتيش 
فس��رقوا الس��اعة التي احتفظ بها 
والعدي��د م��ن االحجار الكرمي��ة التي 
كنت اعتز به��ا كنت قد جمعتها في 
سفراتي الى كربالء والنجف والزيارات 
اخلارجي��ة . كم��ا ان احدى الش��ركات 
الهندية ، ملا علمت بان زوجتي مصابة 
بسرطان الثدي وتعالج في لندن ، بادر 
احد ش��ركاء الش��ركة ف��ي لندن الى 
ابداء مس��اعدته برعاي��ة زوجتي عند 
احلاجة , واس��تناداً الى ه��ذه الواقعة, 
اجبرت قسراً في احد الليالي ان ارتدي 
بدلة جلبوه��ا م��ن داري واعترف بأني 
تس��لمت مبالغ من الشركة الهندية 
, رغ��م اني انكرت ذل��ك نهائياً وبينت 
براءتي من اي تهمة مماثلة ولم اتسلم 

مبالغ ياله من ارهاب .
 في اجللس��ة التالية للتحقيق ، قررت 
ان اذكر تلك الوقائع ، كي انقذ نفسي 
من هذا املأزق ومن هذه احلياة ، وليكن 
ما يكون بعد ذلك . فطلبت من احملقق 
ان يسجل اعترافي بتلك الوقائع . وكان 
ذل��ك للمخابرات واحملقق��ني امر مهم 

يعدون��ه اعترافا ميك��ن ان تبنى عليه 
متثيلية تنس��ج وحتاك وتسجل . وبعد 
ذلك س��جلت ل��دى حاك��م التحقيق 
اخل��اص باخملابرات ، ويس��مى حاكمية 
اخملاب��رات . فع��دت تل��ك االعتراف��ات 
تخريباً لالقتصاد الوطني يعاقب عليه 
القانون . لم اكن مهتما مبا سيجري اذ 
كن��ت برما باحلياة ، اضافة الى ان ذلك 

اليعد تخريبا باي حال من االحوال .
يع��رف الكثير م��ن العراقي��ني ظهور 
اعترف��ت   ، كبي��رة  ش��خصيات 
بالتجس��س والعمال��ة لالجانب حتت 
ضغ��ط ش��ديد ،مثال املرح��وم مدحة 
احل��اج س��ري امني العاصمة االس��بق 
الذي ظهر في تلفزيون بغداد ليعترف 
بالتجس��س والعمالة لدول��ة اخرى ، 
م��ع ان جميع العراقيني ل��م يصدقوا 
ذلك واعتبروه من مهازل حكم البعث 

ومآسيه .
****

اعترافات عبدالوهاب املفتي
لم اهمل عملي في يوم من االيام ولم 
ات��ورط بأي عمل ض��د مصلحة البلد 
او مدينت��ي بغ��داد ، ول��م اق��دم على 
ارت��كاب ج��رم . ولم يرد ف��ي مخيلتي 
ان اقبل مبلغا م��ن مقاول مهما كان 
ذل��ك . كنت اتقاضى م��ن الدولة راتبا 
كبي��را )1000 دينار( ش��هرياً )أي 3250 
دوالر ش��هرياً( في س��نة 1986-1980 
وهذا مبلغ غير قلي��ل في تلك الفترة 
ولم احت��ج الحد ، فلدي داري وامالكي 
واوالدي ميارس��ون اعمالهم . ومكتبي 
العم��ل  م��ن  معقول��ة  ارباح��ا  ي��در 
االستشاري . ولكن القانون اليفرق بني 

الدينار الواحد واملاليني .

 بع��د ه��ذا نقلت الى قاع��ة كبيرة في 
صب��اح احد االي��ام ، واذا ب��ي ارى هناك 
نحو ثالثني من موظفي الدولة واخرين . 
من هؤالء كان هناك شخص لم اتبينه 
بسهولة ، اذ كان اشبه بالعمود الفقري 
، ضعيفا ، مس��حوقا ، لم اصدق عيني 
عندم��ا تق��دم جتاهي وعرف��ت انه عبد 
الوهاب املفتي امني العاصمة الس��ابق 
. كان مع��ه نح��و خمس��ة وعش��رين 
من م��دراء املش��اريع الكبيرة ورؤس��اء 
املهندس��ني واملقاولني واحملاس��بني مع 
شخص بريطاني اجلنس��ية ، كما كان 
موفق الع��الف هناك ايض��ا . اعطوني 
مكان��ا وفرش��ت بطانيت��ي واعطوني 
بطانية ثانية كغط��اء . كان جوا رهيبا 
، ال احد يتكلم . وقد ابدوا اس��تغرابهم 

من وجودي معهم .
  بعد ان جلسُت على بطانيتي ساهما 
مس��تغربا من ه��ذا الع��دد الكبير من 
املس��ؤولني واملهندس��ني ، ج��اء عب��د 
الوه��اب املفت��ي ورح��ب بي وق��ال لي 
بكلمات قصيرة : هش��ام .. اعتقد اني 
لم اذكر اسمك بسوء ، ولم اكن سببا 
ف��ي وجودك هنا . ثم اخ��ذ من يعرفني 
يتجمع حولي مس��تغربا مستفس��را 
.. االم��ر اليتطلب ال��كالم بالتفصيل ، 
فموف��ق الع��الف كان موج��ودا بينهم 
وه��و يعرف بعض ما حدث معي لكونه 
س��بب مأس��اتي . تع��رف كل منا على 
االخرين في هذه القاعة الكبيرة نسبيا 
، وكل منا بني قصة وجوده في حاكمية 

اخملابرات باملفهوم الذي يعرفه .
  معظم اجلماعة التي التقيتها في تلك 
القاعة من مؤسس��ة الطرق واجلسور ، 
ولكل منهم قصة اتهم بها بالتخريب 

االقتصادي في تلك املؤسسة التي كان 
عب��د الوهاب املفت��ي رئيس��ا لها قبل 
توليه امان��ة العاصمة . جلس بجانبي 
عب��د الوه��اب املفت��ي وحدثن��ي بكل 

صراحة عن قضيته ، فقال : 
  هشام انت تعرفني جيدا منذ سنوات 
طويل��ة ، وتع��رف بأن��ي كن��ت اعم��ل 
كمقاول ، اضاف��ة الى عملي احلكومي 
، فانا ال احتاج الى املال ألن اهلل مفضل 
عل��ي . وكنت ق��د احل��ت مقاولة ربط 
شبكة مش��روع ماء الكرخ مع شبكة 
. وكان  الرصاف��ة مببال��غ كبي��رة  م��اء 
وكي��ل الش��ركة التي تنفذ ه��ذا اجلزء 
من العم��ل هو احملامي اكرم ش���ماس 
وتعمل معه س��كرتيرة جميلة . بلغت 
العمولة الت��ي اخذها اكرم ش���ماس 
نحو خمس��ة مالي��ني دوالر ، اال انه كان 
يدعي ب��أن العمول��ة هي باس��م عبد 

الوهاب املفتي .
 نقل اكرم ش��ماس مكتب��ه الى لندن 
لكي يعمل من هناك على اعمال اخرى 
واكب��ر . وقد يس��اعد مكتب��ه هذا في 
مس��اعدة املفتي في اعمال��ه الكبيرة 
التي أنيطت به لتنفيذ مش��روع ميناء 
الف��او الكبير. طلب اكرم ش��ماس من 
عب��د الوهاب ان يس��اعده في احلصول 
على جواز س��فر س��مة خ��روج ، لنقل 
س��كرتيرته ال��ى لن��دن ، ألنه��ا كانت 
الليالي  انيس��تهم وتقض��ي معه��م 
ف��ي بغ��داد ، وس��يكون وجوده��ا ف��ي 
لندن مفيدا . فاص��در عبد الوهاب امرا 
بتعيني السكرتيرة مهندسة في امانة 
العاصمة ، ثم اص��در امرا بايفادها الى 
انكلترا للتدريب مع شركة معينة . اال 
انه��ا بعد حصولها على جواز الس��فر 
مزقت جميع تل��ك االوامر لكي التصل 
الى ادارة االمان��ة معلومات عنها ويتم 
االستفس��ار ع��ن اولياته��ا القانونية . 

وبعدها سافرت الى انكلترا . 
  اك��د عب��د الوهاب املفتي ل��ي انه لم 
يطلب عمولة ، ولم يس��تلم من اكرم 
ش��ماس اي مبلغ ، وهو اليحتاج مبالغ 
الف��ي الع��راق وال خارج��ه . غي��ر انه ملا 
القي القبض عليه وجدت في حقيبته 
اخلاصة دفاتر صك��وك ، تعود الى بنوك 
اوربية . ادعى بانها تعود الى خال اوالده 
وهو ش��خص ثري متمك��ن . لكنه لم 
يشرح لي س��بب وجود هذه الصكوك 
ف��ي حقيبت��ه ، ورمب��ا كان حس��ابهما 

مشتركا .
  اتضح ان تلك السكرتيرة كانت حلقة 
م��ن احللق��ات اخملابراتي��ة ملراقب��ة امني 
العاصمة ومراقب��ة حتركاته وعالقاته . 
فبعد ع��دد من الزيارات الرس��مية الى 
لندن ، وتنفيذ االعمال الرس��مية نهارا 
، والليال��ي الصاخب��ة لي��ال ، اصبحت 
حياته��ا مملة ف��ي لندن . وفج��أة عادت 
الى بغداد تاركة اكرم شماس في لندن 
، وقدم��ت تقريرها ووثائقه��ا الى دائرة 
اخملابرات ، لينهار ص��رح امني العاصمة 

عبد الوهاب املفتي !
 الق��ي القب��ض عل��ى املفت��ي ، ول��م 
يستطع اثبات عدم وجود عالقة له مع 
اكرم شماس ، وال مع الشركة املقاولة 
التي كان مهندس��ها ببغ��داد موقوفا 
في اخملابرات ، وموجود معنا في القاعة 

الكبيرة .
  حدثني عب��د الوهاب بهذه التفاصيل 
وهو منكس��ر النفس ضعي��ف بعد ان 
فقد ما اليقل عن ثالثني كيلوغراماً من 
وزنه واصبح شبيها بالهيكل العظمي 
. وم��ن احمل��زن ان اذكر ذل��ك ، واتذكر انه 
كان قبل هذا  يدخن نحو 120 سيكارة 
يومي��ا ، وجميع من ف��ي مكتبه يعمل 
خلدمته وراحته ليال ونهارا ، واصبح االن 
يتس��لم ثالث س��كائر يوميا ، ويتوسل 
حرس القاعة مس��تجديا ع��ود الثقاب 

الشعال سيكارته .. يالها من حياة .
  ام��ا املوقوف��ون االخ��رون ف��ي القاعة 
، فكله��م له��م صل��ة مع مؤسس��ة 
الطرق واجلس��ور او عبد الوهاب املفتي 
، ول��كل واح��د قضي��ة . احده��م كان 
متهم��ا بقضية الف دين��ار مع مقاول 
، والثان��ي مق��اول يعترك احلي��اة لبناء 
مس��تقبله ، وقد اتهم باعطاء ثمانية 
االف دينار مساعدة الى مهندس هارب ، 
واخر رئيس مهندسني متهم مبساعدة 
شركة اجنبية واخذ مبالغ . ومجموعة 
اخ��رى متهمة مع عب��د الوهاب املفتي 
بقضاي��ا مادي��ة ، وكل واح��د منه��م 
يذكرها بطريقة تختلف عن االخر . اما 
املهندس البريطاني ، فقد س��اعد على 
مترير عملية اكرم ش��ماس بش��كل قد 
يكون مقصودا او غير مقصود . وبعض 
احملتجزي��ن غي��ر متهمني ف��ي قضايا ، 
بل كان��وا محتجزين لعدة اش��هر كي 
اليتحدث��وا بقضاي��ا مت التحقيق فيها 

معهم .
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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

وبعد أسبوع أخر في الزنزانة ، اقتادني أحدهم 
الى غرفة المحقق ، فطلب مني االعتراف 
عن أمور ، وكيف كان تصرفي في حياتي 

مع األخرين ؟ قال سأصحبك الى غرفة مليئة 
بالثعابين والعقارب ، أنزلني اثنان الى األسفل ، 
وأدخلت الغرفة ، وبدأ كالهما بالضرب المبرح 

على رأسي وظهري بالعصي ، لم استطع 
تفادي الضرب بعد أن طرحت أرضا

 أكد عبد الوهاب المفتي لي أنه لم يطلب 
عمولة ، ولم يستلم من اكرم شماس أي 

مبلغ ، وهو ال يحتاج مبالغ ال في العراق 
وال خارجه . غير أنه لما ألقي القبض عليه 
وجدت في حقيبته الخاصة دفاتر صكوك 

، تعود الى بنوك أوروبية . ادعى بانها 
تعود الى خال أوالده وهو شخص ثري 

متمكن . لكنه لم يشرح لي سبب وجود 
هذه الصكوك في حقيبته ، وربما كان 

حسابهما مشتركا 

الحلقة 36

ممثلو السعودية واليمن والسودان

التهيؤ لركوب الزالجات

االستاذ علي شبو . مرتاح في مدخل املنظمة في نايروبي

مع السيد امني الرياض في املؤمتر

مع ممثل فلسطني في بناية املنظمة

شعار مؤمتر فانكوفر للمستوطنات البشرية
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

فتيات المقاهي 
ش��دني قب��ل م��دة خطبة لرج��ل دي��ن تعرض 
خالله��ا الى مس��ألة تهميش دور امل��رأة وإلغاء 
وجودها وكيف ان هذه القضية آثرت في اجملتمع 
واسهمت في العديد من املشكالت االجتماعية 
وفي مقدمتها هرب الفتيات، والسيما الريفيات 
ال��ى املدينة وما يتعرضن له خالل رحلتهن فيها 
واليه��ا، أذ تلج��أ الكثير منهن ال��ى العمل في 
املقاهي أو ما يعرف ب� »الكوفي شوب » ، واغلبها 
تدار م��ن قبل ش��بكات متخصص��ة باصطياد 
تلك الفتيات وأجبارهن  على ممارس��ة األمورغير 
االخالقي��ة ، فضالً عن ان تلك الش��بكات تقوم 
بتغيير امكنتهن من منطقة الى منطقة أخرى 

كي ال يتم العثور عليهن من قبل ذويهن .
وق��د استش��هد اخلطي��ب على م��ا روي مبلفات 
وقضاي��ا يت��م تس��جيلها ل��دى وزارة الداخلية. 
مشيراً الى ان تلك األماكن والشبكات محمية 
م��ن قب��ل بع��ض الش��خصيات املتنف��ذة في 

الدولة.
وهنا شعرت بالصدمة لسماعي هذا الكالم في 
الوقت ذاته أدركت مدى خطورته، بحيث يتناوله 
خطي��ب على املنبر مؤك��داً ان كل ه��ذِه األمور 
ما كان��ت حتدث ل��و ان اجملتمع تعام��ل بأنصاف 
وإنسانية وعدل مع املرأة، فضالً عن اتباع تعاليم 
الدي��ن التي لم تنص عل��ى ان جتبر القاصر على 
الزواج من رجل مس��ن او يس��لب ح��ق املرأة في 
اإلرث او ان حت��رم م��ن التعلي��م او حت��ى من حق 
التعبير عن رأيه��ا، وأن تعامل كجارية أو خادمة 
ال ينبغي لها ان تطالب بأكثر من لقمة العيش، 
في حني هي مطالب��ة باخلدمة والعمل والتربية 

وكل ما يتعلق بشؤون املنزل.
انه��ا ظاهرة خطي��رة ال يجب الته��اون معها او 
مع من تس��بب بها، ان تضطر الفتاة للهرب من 
منزلها لتالقي مصيراً اش��د س��وداوية من كل 
الظروف التي كان��ت متر بها لتتلقفها عصابات 
متخصصة وش��بكات اتخذت من املرأة س��لعة 
تباع وتش��ترى ف��ي ظل مجتمع م��ازال يحتكم 
الى العرف ت��اركاً العقل واملنط��ق خلف ظهره 
ليحمل امل��رأة وزر أخطائِه وجهل��ِه الذي دفعها 

الى الهرب صوب اجملهول.

بيروت - وكاالت: 
القلق النفس��ي والتوتر، من املشاعر السلبية التي 
تؤثر على جمي��ع نواحي حياتِك، إذا ما تطورت وباتت 

خارج السيطرة.
فيما يلي ممارسات لتحسني صحتِك النفسية:

* امش��ي أكثر: املش��ي ال يعمل فقط على حتس��ني 
اللياقة اجلسدية، والوقاية من أمراض القلب وغيرها، 
إمن��ا يعمل أيًض��ا على حتس��ني الصحة النفس��ية 
والتخل��ص من التوتر واالكتئ��اب والقلق، حاولي إذن 
املشي بضع خطوات إضافية، سواء في اختيار الدرج 
ب��داًل من الس��اللم الكهربائي��ة في امل��ول، أو بركن 
س��يارتك في مكان بعيد عن مدخل البقالة واملشي 

على قدميِك، أو حتى في املنزل، أو في الطبيعة.
*جّربي أن تفعلي ش��يًئا جديًدا كل أسبوع: قد يكون 
هذا الش��يء اجلديد وصفة طعام جديدة لألفوكادو، 
أو االنضمام إلى صفوف تعّلم الرقص، أو جتربة طريق 
جديدة إلى العمل، أي شيء ولكن متابعة مسلسل 
تلفزيوني جديد ليس��ت ضمن هذه األشياء اجلديدة 

أبًدا.
* كوني منّظمة: من السهل قول ذلك بداًل من القيام 
به، ولكن أثبتت الدراسات أّن كون املرء منّظًما ميكن 
أن يزي��ل التوت��ر ويزيد الش��عور باإليجابية؛ ش��يئان 

عظيمان لتحقيق أية أهداف أخرى.
* اتخذي ق��رار التوقف عن التدخ��ني: أضرار التدخني 
بأش��كاله كافة، تض��رُّ بالدماغ واجلس��م وبحالتك 
النفس��ية. اتخ��ذي الق��رار بالتوقف عن ه��ذه اآلفة 

حااًل.
*قومي بتقوية جس��مك: تقوية اجلسم عبر ممارسة 
الرياضة على نحو فاعل تضمن لِك صحة نفس��ية 
ممت��ازة، تقيِك من أمراض العصر النفس��ية األش��ّد 
فت��ًكا بالنس��اء والرجال. قوم��ي بااللت��زام ببرنامج 

لياقة بدنية يجعلِك قوية.

ممارسات تحميِك 
من القلق والتوتر 

لقب »المطلقة » يقّيد المرأة ويحاصرها اجتماعيا
إعداد - زينة قاسم: 

ف��ي  الغالب��ة  الرج��ل  س��لطة 
كل مج��االت احلياة حت��ى داخل 
األسرة، جعلت مجتمعنا يفتقر 
ال��ى انصاف املطلق��ة، فكثيرون 
يعتبرونه��ا مس��تلبة او فاق��دة 
لالهلية، وبالتالي فهي ال تصلح 
زوج��ة املس��تقبل وينظ��ر إليها 
ب��ازدراء ودوني��ة وكأنه��ا ارتكبت 

جرماً.
احلي��اة  أن  م��ن  الرغ��م  عل��ى   
تط��ورت وتغيرت ف��ي الكثير من 
املفاهي��م وأخذت املرأة مجاالتها 
في ش��تى نواح��ي احلي��اة، اال ان 
ه��ذه النظ��رة القاص��ر، بقي��ت 
مسمارا يخز مشاعر االف ممن لم 
يحالفهن احلظ بالعيش في اسر 

ومجتمعات تفهمهن 
املواطن��ة رمي الس��اعدي 42 عاماً 
تقول: ما أحوج املرأة املطلقة إلى 
أن يعطيها اجملتم��ع فرصة ثانية 
لتثب��ت فيها جدارته��ا وجناحها 
وأنوثته��ا وإنه��ا مازال��ت ام��رأة 
مرغ��وب فيه��ا فتك��ون حريصة 
كل احلرص على أال يتكرر فشلها 

مرة أخرى.
وتابعت الس��اعدي: ف��ي الغالب 
تك��ون املرأة ه��ي املالم��ة األولى 
على ه��ذا الفش��ل وه��و مبنزلة 
وصمة العار التي وصمت بها من 
قبل اجملتمع وكأنه��ا قد ارتكبت 
جرمية في حياته��ا، لذلك يوجب 
األه��ل عليه��ا املك��وث باملن��زل 
حتى تتجنب أقاويل الناس ولكن 
ق��د تكون ه��ي ضحي��ة االختيار 
غير الس��ليم منه��ا أو من األهل 

أنفسهم أو أن تكون هي ضحية 
العادات والتقاليد التي نعيشها 
في مجتمعنا فهي مغلوبة على 
أمره��ا، وإن كانت هي احملقة فقد 
يحدث الطالق على أتفه األسباب 

وأبسطها واألمثلة كثيرة.
املواطن فائز عبد الستار 36 عاماً 
قال: ان طبيعة اجملتمع تؤثر تأثيراً 
سلبياً في آراء األشخاص وخاصة 
امل��رأة املطلق��ة عل��ى الرغم من 
إنها إنسانة قد تعرضت للظلم، 
أو كان طالقها نتيجة عدم فهم 
أو ظ��روف مادي��ة، وغيره��ا م��ن 

األسباب الكثيرة.
وأض��اف ان اجملتم��ع ال يرحم هذه 
اإلنس��انة الت��ي رمب��ا ل��و كانت 
الظروف مناسبة لها قد ال يحدث 
الط��الق، وان ح��دث فق��د يكون 
املسؤول عنه الرجل، وبالتالي فان 
نظ��رة اجملتمع الضيق��ة جتعلها 
هامشية وغير فاعلة وبعيدة عن 
فك��رة االرتباط برجل ثان وتكوين 

أسرة سعيدة. 
وقال��ت س��عاد عبد احلس��ني 50 
عام��اً: أن اجملتم��ع ينظ��ر للرجل 
على أن��ه أكثر كم��ااًل وعقاًل من 
املرآة، لذا تكون النظرة السلبية 
في ح��ال الط��الق حليفتها في 

اجملتمع.
وأوضح��ت عبد احلس��ن: اجملتمع 
وكأنها  املطلق��ة  م��ع  يتعام��ل 
ع��بء ل��ذا تك��ون نظرت��ه له��ا 
س��لبية، ألن م��ن وجه��ة نظ��ره 
أن��ه ال يحدث الط��الق إال عندما 
تخط��يء امل��رأة، ويحملها كامل 
املسؤولية عن حياة من املفترض 

أنها مشتركة.
وأش��ارت: إل��ى أن نظ��ام ال��زواج 
في خطر حقيق��ي، وهناك درجة 
م��ن االندف��اع من قبل الش��باب 
والفتيات لف��ك العالقة الزوجية 
التمس��ك  محاول��ة  دون  م��ن 
به��ا، وه��و م��ا يحتاج إل��ى دعم 
ثقافي واخالقي مع احتش��اد من 

العقالء.
م��ن جهة أخرى بين��ت الدكتورة 
إميان غالب باحث��ة اجتماعية: أن 
معظم النس��اء يخشني الطالق 
حتى ل��و طلبته امل��رأة، فالطالق 

ب��ني الزوج��ني ال يت��م ب��ني ي��وم 
وليلة ولكن يأخذ مراحل طويلة 
تعطي الزوجة فرصة لكي تراجع 
نفس��ها واملس��ألة تتوّقف على 
الزوج ألنه يفكر في مصيره بعد 
االنفصال ومصير أبنائه ونفقات 

ما بعد الطالق.
وتدعو نس��رين البغدادي، أستاذة 
عل��م االجتماع، الزوج��ني إلى أن 
يح��اّل مش��كالتهما بعي��ًدا عن 
تدخل أي شخص، إال إذا كان قريًبا 
من الزوجني وتهمه مصلحتهما 
حت��ى يت��م احل��ل قب��ل الوصول 

إلى طريق مس��دود ويكون بعده 
الندم.

وتؤك��د البغ��دادي: أن جناح احلياة 
الزوجني  يتوقف عل��ى  الزوجي��ة 
مع��اً، وترف��ض حتمي��ل الزوج��ة 
وحدها املسؤولية كلها وتطالب 
الزوجني مبعرفة أن احلياة الزوجية 
مليئ��ة بالصعوبات واملش��كالت 
وجتب مقابلته��ا باملرونة والهدوء 

والتسامح.
وتنصح البغدادي الزوجني بضرورة 
اختيار الوقت املناس��ب ملناقشة 
تتط��ور  ال  حت��ى  مش��كالتهما 

بوقوع الطالق، فالكثير من حاالت 
الطالق ه��ي نتيجة انفعاالت من 
الطرف��ني في حلظ��ة غضب، ومن 
هن��ا ال ب��د من ح��ل املش��كالت 
بني الزوج��ني في ه��دوء ومن دون 

انفعال.
م��ن جان��ب آخ��ر اجم��ع خب��راء 
العالقات الزوجية أن نحو 60 باملئة 
من النساء يشعرن بعقدة الذنب 
بعد طالقهن حت��ى وإن كّن على 
ح��ق، وعندما تفكر املرأة املطلقة 
ف��ي ال��زواج ثاني��ة فإنه��ا حتاول 
التنازل عن الكثير من مبادئها في 
محاولة لتحقيق زواج ناجح بعد 

التجربة األولى الفاشلة.
مواجهتها  وش��ددوا على ضرورة 
للمجتمع بكل شجاعة، وأشاروا 
إل��ى أن م��ن يصن��ع أزم��ة امل��رأة 
املطلقة هي املرأة نفس��ها، فهي 
الت��ي تفق��د الثق��ة ف��ي ذاته��ا، 
بأق��وال  بالتأث��ر  تب��دأ  وبالتال��ي 
حالتها  وتصب��ح  به��ا  احمليط��ني 

النفسية سيئة للغاية.
وتش��ير اإلحصائي��ات إل��ى أن 70 
باملئة م��ن الزوجات الالتي يطالنب 
بالّط��الق يتراجع��ن ع��ن قرارهن 
ويفّضل��ن العودة م��ّرة أخرى إلى 
حياته��ن الّزوجية حتى وإن كانت 
صعبة التحمل بعد أن اكتشفن 
أن عليهن مواجهة مجتمع ينظر 
إليه��ن نظرة غير صحي��ة وفيها 
شيء من االتهام، وخاصة إن كان 
لديهن أبناء، وأن نسبة قليلة من 
النساء استطعن مواجهة اجملتمع 
وضغوطه، وفضلن االنفصال عن 

أزواجهن.

70 من المئة يتراجعن عن قرارهن باالنفصال

تراجع عدد كبير من النساء عن قرار الطالق بسبب الضغوطات االجتماعية

متابعة الصباح الجديد: 
منذ الِق��دم هناك ارتب��اط وثيق بني 
جن��س الف��رد وعمل��ه، وق��د كانت 
للنس��اء وظائف مح��ددة، اقتصرت 
عليه��ن، لذا تع��رَّض معظم الرجال 
الذي��ن جت��رأوا وعمل��وا فيه��ا إل��ى 
السخرية، وعلى الرغم من أنه ليس 
هن��اك عمٌل يعيب َم��ن يعمل به، إال 
أن��ه ولفترات طويل��ة ارتبطت بعض 
األعمال بجنس الف��رد وعرقه أيضاً، 
لذا مت انتقاد كل َمن يخالف ذلك، ومع 
تعاقب األزمنة، واخت��الف الثقافات، 
أصبح��ت هن��اك مس��احة أكبر من 
احلري��ة للرجال والنس��اء للعمل في 
كل اجملاالت، على أنه ولليوم تتَّس��م 
النس��ائي،  بالطابع  الوظائف  بعض 

منها:
لت النساء  التمريض: تاريخياً، ش��كَّ
التمري��ض،  مهن��ة  ف��ي  األغلبي��ة 
فمهم��ة امل��رأة ف��ي احل��روب، ه��ي 

تضميد اجل��راح، والعناية باملصابني، 
وتقدمي املس��اعدات لهم، وفيما بعد 
أصب��ح التحقق من نظافة األجنحة 
واملع��دات م��ن اختصاصه��ا أيض��اً، 
وكذلك تدوين املالحظات، واإلطعام، 
ومس��اعدتهم  اجلرح��ى،  وتنظي��ف 
لقضاء احلاج��ة، واحلركة، ووضعهم 
ف��ي أس��رَّتهم، ل��ذا كان ينظ��ر إلى 
التمري��ض بأن��ه من مهام النس��اء، 
ولي��س الرج��ال، ولعل الس��بب وراء 
ذلك، هو ما تتميز به املرأة من عاطفة 
جياش��ة وحنان ورحمة، وقد أظهرت 
إحصائي��ة ج��رت في ع��ام 2005، أن 
%92.3 م��ن العاملني ف��ي هذا اجملال، 

هم من اإلناث.
املربِّي��ة: منذ الِقدم وإلى اليوم، وهذه 
الوظيف��ة ترتب��ط بالنس��اء، حت��ى 
إن اس��مها »مؤنث«، فق��د ارتبطت 
التربي��ة ارتباطاً وثيقاً بامل��رأة، ولعل 
الس��بب وراء ذلك يرج��ع إلى »عامل 

األمومة« الذي يجعلها األجدر برعاية 
األطفال واالهتمام بهم، ومرافقتهم 

وتعليه��م، كم��ا أن طبيع��ة عم��ل 
املربية تقتضي وجودها في املنزل مع 

األم س��اعات طويلة، ولع��ل ذلك ما 
جعل الرجال يسندون تلك الوظيفة 

إلى النساء حتى اآلن، ومازال اجملتمع 
إل��ى اليوم يرفض تقبُّ��ل فكرة عمل 

الرجل بهذه الوظيفة.
األفضل  النس��اء هن  الس��كرتارية: 
في امله��ام التنظيمية، مث��ل إعداد 
والتقاري��ر،  واملراس��الت  املكاتب��ات 
واحلف��ظ واألرش��فة، باإلضاف��ة إلى 
تنظيم االجتماع��ات، وإعداد رحالت 
العمل، واستقبال الزوار وتوجيههم، 
كم��ا أنهن يتميزن باحت��رام مواعيد 
العم��ل، ولع��ل ذل��ك م��ا جعله��ن 
املكتبي��ة  األعم��ال  ألداء  األنس��ب 

اخلاصة بالسكرتارية.
عرض األزياء: اله��دف منه، التعريف 
بأح��دث صيح��ات املالب��س احلديثة، 
ومنذ الِق��دم وهذه الوظيفة تقتصر 
على النس��اء فقط إلى أن اقتحمها 
الرج��ال مؤخراً، ومع ذلك بقيت املرأة 
متربع��ة على عرش ه��ذه الوظيفة، 
حي��ث إنه��ا تلع��ب دوراً رئيس��اً في 

ج��ذب املش��اهدين إل��ى مجموع��ة 
معينة من املالبس واإلكسس��وارات، 
التي يعاد تصميمها لتتناس��ب مع 
السوق، كما أن اغلب املهتمني بهذه 
الصيحات، هم من النس��اء اللواتي 
يتابع��ن هذه الع��روض ليخت��رن ما 
يناسبهن مما يقدمه أحد املصممني، 
وغالب��اً م��ا يك��ون مرتبط��اً بإحدى 
الش��ركات املش��هورة ف��ي تصميم 

املالبس واإلكسسوارات وصناعتها.
وعلى الرغم من اقتحام النساء بقوة 
مجاالت عدة خاص��ة بالرجال، وفرض 
أنفسهن فيها، إال أن عديداً من الرجال 
م��ا يزال��ون متمس��كني بتقاليدهم، 
ويرفض��ون العمل ف��ي الوظائف ذات 
يصبح��وا  لكي��ال  األنث��وي،  الطاب��ع 
منبوذين من ِقبل أف��راد عائالتهم، أما 
الذين تشجعوا منهم، واقتحموا تلك 
اجملاالت، فق��د أثبت��وا جدارتهم فيها، 

ونافسوا النساء بقوة.

وظائف ارتبطت بالنساء لفترة طويلة

بغداد - الصباح الجديد: 
ش��اركت دائرة حماية املرأة في وزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعية في 
دورة تدريبية ع��ن توثيق العنف في 
حاالت الن��زاع بدعم م��ن البرنامج 
االمنائي لألمم املتحدة في فندق بغداد 
مبش��اركة )30( باحث��ة م��ن الدائرة 
واالقس��ام التابع��ة لها ف��ي بغداد 
ومحافظات )واسط، وديالى، وبابل(.

وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم: ان الدورة حاضرت فيها 
االجتماعي في  الن��وع  مستش��ارة 
البرنامج اإلمنائي الدكتورة س��ندس 
عباس، التي بين��ت ان الدورة تهدف 
الى تعزيز قدرات الباحثات في توثيق 
جرائ��م العنف اجلنس��ي في حاالت 
الن��زاع وجرائم األنظمة اجلائرة التي 

مر بها العراق. 
واش��ار منعم الى ان اليوم االول من 

ال��دورة تضمن مواضي��ع عدة منها 
حتويل املسارات، وآليات التعامل مع 
املاض��ي، وقد تخلله طرح األس��ئلة 
الباحث��ات  ب��ني  واالستفس��ارات 

واملدربة.
واضاف ان اليوم الثاني تضمن األطر 
القانوني��ة للتعام��ل م��ع املاض��ي، 
للتوثي��ق،  الدولي��ة  والبرتوك��والت 
وتفهم الصدمة وما هو االضطراب 
م��ع  والتعام��ل  الصدم��ة  بع��د 
األش��خاص املعرضني لها، مش��يراً 
الى ان��ه جرى خ��الل الي��وم الثالث 
ط��رح مواضيع ع��دة كعالقة قصة 
احلياة بالصدمة مع تطبيق مترين عن 
الكتابة التعبيري��ة والتوثيق، فضالً 
ع��ن معايي��ر املصداقي��ة والتوثيق 
واملصداقي��ة  بالس��رية  املتمثل��ة 
وحماي��ة احلال��ة واحت��رام املعلومة 

مهما كان نوعها.

وف��ي الي��وم الراب��ع ذك��ر منع��م : 
ان ال��دورة تناول��ت مراح��ل اإلعداد 
لعملية التوثيق وكيفية التخطيط 
لهذه احلالة، وخطوات جمع البيانات 
واالع��داد كمقابلة احلال��ة وما هي 
املبادئ املطلوبة في عملية التوثيق، 
الوثائ��ق  حف��ظ  آلي��ات  وكذل��ك 
واملعلوم��ات املادي��ة األخ��رى ألنه��ا 
عرض��ة للمخاط��ر، في ح��ني جرى 
خالل اليوم اخلامس اختبار للباحثات 
اكتس��بوها خالل  التي  باملعلومات 
م��دة التدريب ف��ي مج��ال الكتابة 
التعبيري��ة وخط��وات كتابة الرواية 
التعبيري��ة، ومنه��ج اخ��ذ البيانات 
واليات املقابلة وط��رق التعامل مع 
الضحية، واألجواء املناس��بة للقاء 
وتقنيات  املقابالت،  وإجراء  الضحية 
معلوم��ات  وتس��جيل  إجرائه��ا 

املقابالت.

الصباح الجديد - وكاالت: 
يعد زي��ت الزيت��ون م��ن الزيوت 
الطبيعي��ة املضادة لألكس��دة، 
ويُنص��ح ب��ه كغس��ول يوم��ي 
للوج��ه على م��دى طويل لكي 
ونعومة  حُتافظي عل��ى نض��ارة 
بشرتك، وألنه غني باملصادر التي 
حتتاجها البش��رة مث��ل الدهون 
األحادية غير املش��بعة وأوميجا 

3 والفيتامينات أ، ك، د، ه�.
وهناك فوائد متعددة الستعمال 
الزيت��ون كغس��ول يومي  زي��ت 

للبشرة منها:
-1ق��ال الدكت��ور ليزل��ي باومان 
استش��اري األم��راض اجللدي��ة: 
إن غس��يل الوجه بزيت الزيتون 
يجعل البشرة مشرقة وواضحة 
ورطبة، ويُخلصها من الشوائب 
العالق��ة بالوج��ه وخالي��ا اجللد 

امليتة ويحميها من التلف.
الدهنية  البش��رة  -2أن صاحبة 
ف��ي  تت��ردد  أن  املمك��ن  م��ن 

اس��تعمال زيت الزيت��ون، ولكن 
اس��تعماله  الزيت ميك��ن  ه��ذا 
جلميع أنواع البشرة من دون قلق، 
ألنه يُع��د مطهر ومرطب وميكن 
اس��تعماله ف��ي إزال��ة املكياج 

بسهولة.
-3غس��يل الوجه بزي��ت الزيتون 
املس��ام  انس��داد  يس��بب  ال 

ويعالج اجلفاف ويجعلها ناعمة 
امللم��س وطّرية، ويحت��وي على 
م��ادة الكلوروفي��ل وهي صبغة 
الت��ي  للش��يخوخة  مض��ادة 
تس��اعد على التجديد املستمر 
للخالي��ا البش��رة وتتخّلص من 
الدقيقة  التجاعي��د واخلط��وط 

حول الَعينني.

العمل تشارك في دورة 
عن توثيق العنف بحاالت النزاع

بيروت - وكاالت: 
رموش��ك طويلة جداً وجذابة، هذا 
بالتأكي��د ما تريد س��ماعه جميع 
النس��اء، فالرم��وش الطويل��ة هي 
إح��دى أكث��ر املي��زات الت��ي تلفت 
النظر في وجه املرأة، ملا لها من تأثير 
س��احر في طلته��ا وجمالها، لكن 
من الصعب احلص��ول عليها بنحو 
طبيع��ي مما يدعوا الى االس��تعانة 
بالرموش الصناعية، وبالتالي هناك 
حقائق يجب معرفتها عن الرموش 

االصطناعية.
تس��قط  ال   : صالحيته��ا  م��دة   -
االصطناعي��ة كلها في  الرم��وش 
وقت واحد، بالتالي، إذا كنت ترغبني 
في الظهور طيل��ة الوقت برموش 
طويل��ة وكثيف��ة، فأن��ت مضطرة 
لعم��ل رت��وش عليه��ا أس��بوعياً، 
وذلك كي تبقى كثيفة ومتناسقة 
وبالطول نفس��ه. لك��ن إذا تركتها 
ألكثر من أس��بوعني أو أكثر، فأنت 

بحاجة الى شراء مجموعة كاملة 
من الرم��وش االصطناعي��ة وإزالة 

القدمية كلياً.
- اختيارات متنّوعة: إذا كنت ترغبني 
ف��ي احلصول على نظ��رة طبيعية، 
قريبة  اصطناعية  رموش��اً  اختاري 
ال��ى ط��ول رموش��ك، وذل��ك مللء 
كن��ت  إذا  أم��ا  فيه��ا،  الفراغ��ات 
تفّضل��ني الرم��وش األكث��ر ط��والً 
وكثافة، عليك وض��ع طبقات عدة 
من الرم��وش االصطناعية، وبذلك 
حتصلني عل��ى رم��وش طويلة جداً 

وتستمر ألطول فترة ممكنة.
- كيفي��ة العناية بها: اعتني جيداً 
تراكم  برموشك االصطناعية ملنع 
األوس��اخ والغب��ار عليها، من خالل 
تنظيفها بش��امبو األطفال، كونه 
لطيف��اً وال ي��ؤدي الى تس��اقطها. 
كذلك، جتّنبي اقتراب مزيل املكياج 
أيض��اً  سيتس��بب  ألن��ه  منه��ا، 
بس��قوطها. أم��ا إذا كن��ت ترغبني 

في التخل��ص منه��ا وإزالتها، من 
األفضل عدم العبث بها، بل التوجه 
الى اختصاصية التجميل إلزالتها 

بالنحو الصحيح.
- ق��د تكون س��بباً للحساس��ية: 
لس��وء احلظ، ثم��ة الكثي��رات من 
النس��اء اللواتي لديهن حساسية 
مفرطة من الرموش االصطناعية، 
انتفاخ��ات  له��ن  تس��بب  حي��ث 
فإذا  واحمرارهم��ا...  العين��ني  ف��ي 
كن��ت م��ن ه��ؤالء وترغب��ني برغم 
ذل��ك بتركيب رم��وش اصطناعية، 
استش��يري صالون التجميل الذي 
تقصدين��ه في الع��ادة، فرمبا يتيح 
أمامك خيارات بديل��ة وغير مؤذية 
ل��ك، أو حت��ى جتربة أن��واع عدة من 
الت��ي قد  الرم��وش االصطناعي��ة 
تالئ��م بش��رتك. لكن ف��ي حال لم 
ينفع ذل��ك كله، فلألس��ف عليك 
إزال��ة الرموش فوراً ملن��ع حدوث أي 

مضاعفات ال حُتمد عقباها.

أضرار الرموش االصطناعية
متابعة الصباح الجديد: 

حتتاج البشرة الدهنية الى الكثير 
للحفاظ  والعناي��ة  االهتم��ام  من 
على جمالها ونضارتها إال أن طرق 
تنظيف البش��رة الدهني��ة كثيرة 
ومختلفة فإضافة الى األدوية التي 
تك��ون موج��ودة ف��ي الصيدليات 
للقي��ام بهذا األم��ر تفضل الكثير 
عل��ى  االعتم��اد  الس��يدات  م��ن 
الطبيعي��ة  املنزلي��ة  الوصف��ات 

للوصول الى الهدف املنشود.
خلطات طبيعية لتنظيف البشرة 

الدهنية: 
- خلط��ة احلليب وقش��ر الليمون: 
يع��د احللي��ب واح��داً م��ن أفضل 
املكونات الطبيعية التي تس��اعد 
بنحو كبير على تنظيف البش��رة 
الدهني��ة كي��ف إذا مت مزج��ه م��ع 
ملعقة صغيرة من قش��ر الليمون 
وللحص��ول عل��ى نتائ��ج أفض��ل 
يكفي تغميس قطعة من القطن 

ف��ي احللي��ب وطّبقيه��ا وتدلي��ك 
الوج��ه بها بلطف بحرك��ة دائرية 
باجتاه عقارب الس��اعة ثم باالجتاه 

املعاكس وذلك ملدة 5 دقائق.
- خلطة العسل والليمون: يكفي 
م��ن  صغيرت��ني  ملعقت��ني  م��زج 

العسل مع ملعقة صغيرة واحدة 
من عصي��ر الليمون واضافة بعض 
قطرات امل��اء ووض��ع اخللطة على 
البش��رة ف��ي املس��اء وتركها ملدة 
ساعتني في االقل، ومن ثم أزالتها 
بامل��اء الفاتر قبل الن��وم للحصول 
على نتائج فعالة منذ االستعمال 

األول.
- خلطة اخلي��ار والطماطم: يلعب 
ه��ذان املكون��ان دوراً مهم��اً ج��داً 
ف��ي تنظي��ف البش��رة الدهني��ة 
والعناي��ة بجماله��ا فيتحكم��ان 
بنسبة الزيوت التي تفرزها ويزيالن 
األوس��اخ. م��ا عليِك س��وى هرس 
حبتني م��ن اخليار مع حب��ة واحدة 
من الطماط��م حتى حتصلني على 
عجينة لّين��ة، يتم وضعها طّبقي 
على البشرة وتركها ملدة 15 دقيقة 
ث��م غس��ل البش��رة بامل��اء الفاتر 
لتالحظن الفرق بس��رعة ومن املرة 

األولى.

خطوات لبشرة نظيفة

زيت الزيتون غسول للوجه
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إعالم المركز الوطني
مبشاركة 7 فرق متثل مراكز املوهبة الرياضية 
لكرة الطاولة في بغداد ومحافظات النجف 
وكرب��اء وواس��ط واملنث��ى وبابل وميس��ان، 
اختتمت منافس��ات دورة األلع��اب الرياضية 
للمواهب لكرة الطاول��ة التي نظمتها وزارة 
الش��باب والرياض��ة، دائ��رة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظات/ قس��م املرك��ز الوطن��ي لرعاية 

املوهبة الرياضية عصر اليوم اجلمعة.
األش��بال  لفئت��ي  املنافس��ات  واقيم��ت 

والناش��ئني، حيث اسفرت نتائج األشبال عن 
فوز املركز الوطني في بغداد باملركز االول تاه 
فريق واس��ط ثم النجف ثالثاً واملثنى باملركز 
الثال��ث مكرر، وفي فئة الناش��ئني حل فريق 
بغ��داد فئة أ باملرك��ز االول ثم بغ��داد فئة ب 
باملرتب��ة الثانية والنجف ثالثاً وكرباء باملركز 

الثالث مكرر.
وأدار منافسات البطولة احلكام ) عبد الهادي 
محم��د وصباح عجي��ل ووالء عثم��ان وليث 
حكمت شفيق وحس��ني علي ونبيل محمد 

وكاظ��م ج��اري وص��ادق املعمار(.. وش��هدت 
البطولة تق��دمي املواهب الواعدة ملس��تويات 
فنية عالية، حيث حضرت الندية واإلثارة بني 

الاعبني املشاركني في البطولة.
ومت تقلي��د الفائزين بأوس��مة املراك��ز االولى 
وكؤوس التف��وق، من مدير عام دائرة ش��ؤون 
األقالي��م واحملافظ��ات الس��يد طال��ب جابر 
املوس��وي، ومعاون��ه س��والف حس��ن ومدير 
املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية 

الكابنت بسام رؤوف.
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»اليد« يحصد ثالثة 
مناصب عربية

رنكة وكاظم
في ذمة الخلود

دعوة قطرية
للجنة الكولف

بغداد - إعالم االولمبية:
اك��د رئي��س االحتاد العراق��ي لكرة اليد س��ام عواد ان 
ما حتق��ق للعراق م��ن مناصب خال انتخاب��ات االحتاد 
العربي واللجان العاملة فيه يعد اجنازا كبيرا للرياضة 
العراقية بشكل عام ولرياضة كرة اليد بشكل خاص.

وق��ال عواد ان العراق ميتل��ك عاقات اكثر من رائعة مع 
رؤس��اء واعضاء االحتادات الوطني��ة املنضوية حتت لواء 
االحت��اد العربي لك��رة اليد، ما ادى ف��ي نهاية االمر الى 
انتخاب رئيس احتاد اللعبة عضوا في املكتب التنفيذي 
لاحت��اد العربي لكرة اليد خ��ال االنتخابات التي جرت 
مؤخ��را في جمهورية مص��ر العربية، فضا عن اختيار 
امني سر احتاد اللعبة خليل ابراهيم عضوا في اللجنة 
الش��اطئية وايضا اختي��ار عضو احتاد اللعب��ة اعتبار 
محمد رئيس��ة للجنة النس��وية في االحت��اد العربي، 
مش��يرا في الوقت ذاته الى انه س��يبحث ش��خصيا 
مع رؤس��اء االحتادات العربية م��ن اجل دعم منتخباتنا 
الوطنية وانديتنا الرياضية من خال اقامة املعسكرات 
التدريبي��ة له��ا في افضل ال��دول العربي��ة فضا عن 
املشاركة في مختلف البطوالت العربية على مستوى 
املنتخبات واالندية خال العام احلالي واالعوام املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ودعت الرياض��ة العراقية رئيس احت��اد ألعاب القوى 
السابق غالب رنكة، كما، فقدت كرة القدم فقيدها 
الهداف الدولي السابق علي كاظم، ويشاطر رئيس 
واعضاء املكتب التنفيذي اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية   احزان عائلة االمني العام الس��ابق للجنة 
االوملبي��ة غال��ب رنك��ة رئيس احت��اد الع��اب القوى 
السابق سائلني اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد 
برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر 

والسلوان انا هلل وانا اليه راجعون .
كما، يشاطر رئيس واعضاء املكتب التنفيذي اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية  احزان االوساط الرياضية  
لوفاة جنم الكرة العراقية علي كاظم س��ائلني اهلل 
العلي القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواس��عة 
ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا هلل 

وانا اليه راجعون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقت جلنة الكولف في اللجنة األوملبية الوطنية دعوة 
للمش��اركة في بطولة قطر التي تبدأ منافساتها في 
النص��ف الثاني من ش��هر كانون الثاني اجل��اري، اعلن 
ذلك امني س��ر اللجنة، وصفي الكناني، مشيرا إلى ان 
الدعوة قيد الدراس��ة النها مرتبطة بالوضع العام في 

اللجنة االوملبية وآلية الدعم.
وثمن الكناني مشاركة منتخبنا في البطولة العربية 
ال��� 37 التي اقيمت ف��ي مدينة البقع��ة في اململكة 
األردنية الهاشمية، حيث شاركنا بالاعب عامر راضي 
الذي حصل على املركز 22 من بني 69 العباً، فيما تعذر 
مش��اركة الاعب ليث برنوطي بسبب وصوله املتأخر، 
وبالتال��ي أس��همت تعليمات اللجن��ة املنظمة بعدم 
مش��اركته في املنافس��ات، منوهاً إلى ان راضي حقق 
إجن��از مهم للعراق في وقت اش��تركت ال��دول العربية 
االخ��رى في البطولة معتمدة على الاعبني اجملنس��ني 

من دول أوروبا.

الدوحة ـ ضياء حسين* 

يخ��وض منتخبن��ا االوملب��ي لكرة 
القدم  في الس��اعة الرابعة والربع 
م��ن عص��ر الي��وم االربع��اء مباراة 
ودي��ة امام نادي قط��ر القطري في 
الس��اعة عل��ى ملع��ب الغراف��ة   
ضم��ن حتضيراته للمش��اركة في 
نهائيات اس��يا حتت 23 عاما املقرر 
ان حتتضنها الصني مابني التاس��ع 
ه��ذا  م��ن  والعش��رين  والتاس��ع 
الش��هر والت��ي اوقعت��ه فيها في 
الثالثة بجانب منتخبات  اجملموعة 

)السعودية واالردن وماليزيا(.
منتخبنا الذي وصل الى العاصمة 
الدوحة يوم اخلمي��س املاضي بعد 
اربع��ة اي��ام قضاها ف��ي الكويت 
خاض خاله��ا مباراة واح��دة امام 
نظيره القطري خسرها 0-1 حيث 
انتظ��م العبون��ا ف��ي تدريباته��م 
اليومي��ة وفقا للمنه��ج املعد من 
قب��ل املاك التدريب��ي بقيادة املدير 
الفني عب��د الغني ش��هد واملاك 
التدريبي املس��اعد ركز فيها على 
زيادة اجلرعات التدريبية قبل خوض 
لقاء اليوم والذي سيكون التجربة 
قب��ل االخيرة التي تس��بق مباراتنا 
االول��ى  امام املنتخ��ب املاليزي في 
العاش��ر من ه��ذا الش��هر  حيث 
يحاول احتاد الكرة البحث عن مباراة 
ميكن ان تقام ف��ي الصني كتجربة 
اخيرة تعقب انضمام العبي الفريق 
الذين سيلتحقون بالوفد امام يوم 
الس��بت الى الصني مباش��رة في 

ح��ال تاهل منتخبن��ا الوطني  الى 
املب��اراة النهائي��ة خلليج��ي 23 او 
عصرالي��وم في حال ع��دم التاهل 

الى النهائي )السمح اهلل(.
االوملب��ي  منتخبن��ا  الع��ب  وكان 
ن��ادي  م��ع  احملت��رف  رس��ن  بش��ار 
بيربولي��س االيران��ي  وص��ل امس 
ال��ى الدوح��ة لينضم ال��ى زماءه 

املتواجدي��ن  والعش��رين  الثاث��ة 
في املعس��كر التدريب��ي الذي من 
املق��رر ان ينتهي  اليوم حيث يغادر 
الوفد فجرغد  اخلميس الى مدينة 
ش��نغهاي الصيني��ة ومنه��ا الى 
مقاطعة تش��اندو  التي تبعد 130 
عن املدينة باجتاه احلدود الروس��ية 
منافس��ات  س��تحتضن  والت��ي 

مجموعتن��ا الثالث��ة ، وقال رس��ن 
انه عل��ى امت اجلاهزية خلوض مباراة 
الي��وم اذا ماارتاى املدرب اش��راكه 
في املباراة مؤكدا انه بامت جاهزيته 
البدنية والفنية السيما وان فريقه 
يتص��در ال��دوري االيران��ي بفارق 9 
نقاط عن اقرب منافس��يه مشيرا 
ال��ى ان��ه ت��واق للمش��اركة ف��ي 

نهائيات اس��يا وحتقي��ق اجناز كبير 
ف��ي ه��ذه البطولة التي س��بق ان 
ت��وج منتخبن��ا بنس��ختها االولى 
عام 2013 فيما حل باملركز الثالث 
في النس��خة الثانية والتي ضمن 
م��ن خاله��ا التاهل ال��ى نهائيات 

دورة ريودي جانيرو االوملبية .
املدي��ر االداري ملنتخبنا كرمي فرحان 

تس��ير  االموراالداري��ة  ان  اوض��ح 
بشكل كامل وان حجوزات السفر 
اكتملت جلميع الاعبني فضا على 
تواجد املنسق االعامي للمنتخب 
االوملب��ي حس��ني اخلرس��اني ف��ي 
الكوي��ت حيث ارت��اى املدير الفني 
يتواج��د  ان  الغن��ي ش��هد  عب��د 
مع العب��ي االوملب��ي املرتبطني مع 
منتخبنا الوطن��ي  وايصالهم الى 
الصني في حال متكنوا ان شاء اهلل 
م��ن التاهل ال��ى املب��اراة النهائية 
خلليج��ي 23 ، واض��اف فرح��ان ان 
رئي��س الوف��د عض��و احت��اد الكرة 
يحي��ى زغير من املؤم��ل ان يلتحق 
ببعث��ة االوملبي في قطر بعد اجنازه 
عدد م��ن املتعلقات اخلاصة بالوفد 

في العاصمة بغداد .
املديرالفن��ي ملنتخبنا االوملبي عبد 
الغن��ي ش��هد اك��د ملوف��د االحتاد 
ان  الرياض��ي  لاع��ام  العراق��ي 
مب��اراة اليوم امام ن��ادي قطر تعد 
فرص��ة مناس��بة لاط��اع عل��ى 
مس��توى بعض الاعبني ومستوى 
قب��ل  ع��ام  بش��كل  الفري��ق  اداء 
الى  التي س��تغادر  اختياراجملموعة 
الصني حيث من املقرر ان يتم اعادة 
خمسة العبني الى بغداد ، مشيرا 
الى ان��ه حاول منح الفرصة جلميع 
الاعبني الذين وقع عليهم االختيار 
سواء في التدريبات او في املباريات 
التجريبية قبل ان يتم اتخاذ القرار 

النهائي بعد مباراة اليوم.

* موف��د االحتاد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

اليوم.. »األولمبي« يالقي نادي قطر
وشهد ينتظر تجربة أخيرة في الصين

محترف بيربوليس يلتحق بالوفد أستعدادًا لنهائيات آسيا

لندن ـ وكاالت:

تخّلص ن��ادي مانشس��تر يونايتد من 
مسلس��ل التعادالت ال��ذي رافقه في 
املباريات الثاث األخي��رة، وتغلب على 
إيفرت��ون بهدف��ني نظيف��ني  ضيف��ه 
مس��اء أول أم��س، في اجلول��ة الثانية 
والعشرين من الدوري اإلجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وس��جل هدفي ش��ياطني مانشستر 
يونايت��د، كل م��ن الفرنس��ي أنطوني 
جيس��ي  واإلجنلي��زي   ،)57( مارس��يال 
لينجارد )81(.. وارتفع رصيد مانشستر 
يونايتد بهذا الف��وز إلى 47 نقطة في 
املرك��ز الثان��ي مؤّقتا، بف��ارق نقطتني 
أمام حام��ل اللقب تشيلس��ي، فيما 
توّقف رصيد إيفرتون عند النقطة 27، 
علما بأن��ه تلّقى اخلس��ارة الثانية له 

بقيادة املدرب اجلديد سام أالرادايس.
من جانبه، اقتنص ليفربول فوزا قاتا، 
على مضيف��ه بيرنلي، بهدفني مقابل 
واحد، في املباراة التي جمعتهما، على 
ملعب »تيرف مور«، ضمن منافس��ات 
اجلول��ة ال�22 من البرمييرليج.وس��جل 
هدفي ليفربول كل من، س��اديو ماني 
فيم��ا   ،)94( كاف��ان  وراجن��ار   ،)61(
جاء ه��دف بيرنل��ي عن طري��ق يوهان 

جودموندسون )88(.
وارتفع رصي��د ليفربول إلى 44 نقطة، 
ف��ي املركز الراب��ع، فيما جتم��د رصيد 
بيرنلي عند 34 نقطة، باملركز السابع.

اإلجنليزي��ة  »أوبت��ا«  ش��بكة  وقال��ت 
لإلحصائي��ات إن كاف��ان أصب��ح أول 
الع��ب إس��توني يس��جل ف��ي تاريخ 
مس��ابقة ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز.. 
وأصبحت اجلنسية اإلستونية رقم 97 
التي يس��جل أحد العبيها في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
من جانبه حق��ق املدرب األملاني يورجن 
كل��وب رقًما مميزًا مع ليفربول، فاملباراة 
هي رقم 16 على التوالي له مع الريدز 
من دون هزمي��ة، حيث حقق 11 فوزا و5 

تعادالت في مختلف املسابقات.
كما، سجل اجلزائري رياض محرز هدفا 
وصنع آخر ليقود ليستر سيتي للفوز 
-3صفر على هيديرسفيلد في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
بتل��ك النتيج��ة يبقى ليس��تر ثامنا، 
برصيد 30 نقطة، وهيديرس��فيلد في 
املرك��ز 11، ب�24 نقط��ة، رغم تعرضه 
ألول خسارة في 5 مباريات.وفي شوط 
أول باه��ت كان ويلفري��د نديدي العب 
ليس��تر األقرب للتسجيل لكنه سدد 
بعي��دا عن املرمى، بعدما أربك إس��ام 
س��ليماني دف��اع هيديرس��فيلد م��ع 

عودته لتشكيلة بطل إجنلترا 2016.
وبعد االستراحة دبت احلياة في املباراة 
ليس��جل مح��رز هدف��ا جمي��ا ف��ي 
الدقيقة 53، وضاعف سليماني الغلة 
بعد 7 دقائق اخرى مسجا أول أهدافه 
هذا املوسم.وسدد هيديرسفيلد كرة 
واحدة على املرمى طيلة اللقاء، حيث 

عانى لتق��دمي أداء س��لس بينما منح 
ليس��تر الفرصة للواف��د اجلديد أدريان 
س��يلفا بعدم��ا حصل عل��ى الضوء 
م��ارك  للمش��اركة.وأكمل  األخض��ر 
ألبرايت��ون الثاثية في النزع األخير من 

املباراة.
م��ن جان��ب اخر، أب��دى يورج��ن كلوب 

املدير الفن��ي لفريق ليفرب��ول، تقبله 
لس��فر ثنائي الهج��وم محمد صاح 
وس��اديو ماني إلى غان��ا، حلضور حفل 
توزي��ع جوائز االحت��اد األفريقي قبل 24 
س��اعة من لقاء الديربي أمام إيفرتون، 
يوم بعد غ��ٍد اجلمعة في بطولة كأس 

االحتاد اإلجنليزي.

وال يش��عر كلوب بالقلق حيال س��فر 
العبي��ه املهاجم��ني األساس��يني في 
الليلة، التي تس��بق مواجهة ايفرتون، 
قائا إنه يحت��رم قرار الاعبني بحضور 

احلفل.
وق��ال امل��درب األملان��ي: »كل ش��يء مت 
تنظيمه، منتلك في تش��كيلتنا اثنني 
من أفضل ثاثة العب��ني أفارقة، يجب 
أن نحترمه��م، إذا كان احلف��ل في يوم 

مباراة، كانا لن يطلبا ذلك«.
وأضاف »ننام في فندق وسينام االثنان 
ف��ي طائرة، ه��ذا كل ما ف��ي األمر، إذا 
لم يكن محمد الئق��ا )ملباراة ايفرتون( 
فهذا لن يكون السبب، من جانبنا هو 

مجرد إظهار لاحترام«.
ويتناف��س ثنائ��ي الريدز م��ع اجلابوني 
بيير إميريك أوبامياجن على جائزة أفضل 
الع��ب أفريق��ي ع��ام 2017، علًما بأن 
محم��د صاح نال جائ��زة األفضل في 
الق��ارة الس��مراء، املقدمة م��ن هيئة 

اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(.
وغاب ص��اح، متصدر قائم��ة هدافي 
ليفرب��ول برصي��د 17 هدف��ا ف��ي 21 
مباراة، عن مباراة بيرنلي بس��بب شد 

في عضات أعلى الفخذ.
كما مت اس��تبعاد البرازيل��ي كوتينيو، 
الذي س��جل س��بعة أه��داف في 14 
مب��اراة بالدوري، إلصابت��ه في الفخذ، 

في ح��ني ش��ارك مان��ي، وهز ش��باك 
بيرنلي بالهدف األول، وس��اعد الليفر 
على اقتناص ث��اث نقاط ثمينة خارج 

ملعبه.
إلى ذلك، ش��هدت كواليس الصفقة 
احملتمل��ة بانتق��ال البرازيل��ي فيلي��ب 
كوتينيو صانع ألعاب ليفربول اإلجنليزي 
إل��ى برش��لونة اإلس��باني، تط��ورات 
جدي��دة فجرتها تقاري��ر صحفية في 

إسبانيا.
وذكرت صحيفة س��بورت الكتالونية، 
إن كوتيني��و صاح��ب ال���25 عاًما، قد 
أخبر إدارة النادي اإلجنليزي، بأنه ال يريد 
ارتداء قميص الليفر مجددًا، خش��ية 
أن يتس��بب ذلك في شكوك لدى إدارة 
برش��لونة التي تريد حس��م الصفقة 

في أقرب وقت.
بق��وة  البرازيل��ي  الاع��ب  ويرتب��ط 
بإمكاني��ة االنتق��ال لنادي برش��لونة 
الش��هر اجلاري، في صفق��ة يُقال أنها 

ستتكلف 150 مليون يورو.
 ويرغ��ب كوتيني��و ف��ي االنضمام إلى 
البارس��ا من��ذ الصيف املاض��ي، إال أن 
تعنت إدارة ليفربول تسبب في تأجيل 
الصفق��ة. وكان��ت ش��ركة املاب��س 
»نايكي«،  الشهيرة  الرياضية  واألدوات 
ق��د أعلن��ت مؤخ��رًا ب��دون قصد عن 

انضمام فيليب كوتينيو لبرشلونة. 

محرز وسليماني يقودان ليستر سيتي لعبور هيديرسفيلد

الشياطين يكسرون أبغض الحالل.. ورأسية كالفان تمنح ليفربول فوزًا قاتاًل

تقرير

لقطة من مباراة مانشتر يونايتد وإيفرتون

جانب من ودية األوملبي أمام نظيره القطري
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مفكرة اليوم
كأس إيطاليا

الدوري اإلنجليزي
يوفنتوس ـ تورينو

أرسنال ـ تشيلسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��اركت دائ��رة ش��ؤون االقالي��م 
واحملافظ��ات ب��أدارة الس��يد طالب 
جاب��ر املوس��وي ف��ي حف��ل توزيع 
البومس��ي  ش��هادات دورة مدربي 
الت��ي اقيمت عصر الي��وم اجلمعة 
في قاع��ة االجتماعات ف��ي املركز 
الوطني للك��رة الطائ��رة باملدينة 

الشبابية.
واش��اد املوس��وي باقام��ة ال��دورة 
التي تش��رف عليها وزارة الشباب 
والرياض��ة/ دائ��رة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظات/ قس��م املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية، مبينا ان 
حضور اخلبير الدولي التونسي عبد 
اجللي��ل الهرابي والق��اء احملاضرات 
النظري��ة والعملي��ة، يع��د نقطة 
ايجابي��ة ف��ي اطار تعزي��ز التعاون 
تب��ادل  ف��ي  التونس��ي  العراق��ي 

اخلبرات ضمن خطة وزارة الشباب 
والرياضة لتعزيز املالكات التدريبية 

والتحكيمية.
وذكر املوس��وي في اثن��اء حضوره 
الس��يد  برفق��ة معاون��ه  احلف��ل 

سوالف حسن ومدير املركز الوطني 
الكابنت بسام رؤوف، ذكر ان نوعية 
احملاضرات تسهم في تعزيز اجلانبني 
التدريب��ي والتحكيم��ي للمدربني 
املش��اركني ف��ي ال��دورة التدريبية 

التحكيمي��ة، مما يؤس��س لقاعدة 
جيدة في اللعبة القتالية.

من جانبه، اش��اد احملاض��ر الهرابي، 
والرياض��ة  الش��باب  وزارة  ب��دور 
ودعوت��ه القامة ال��دورة التدريبية 
التحكيمية، منوهأً إلى انه سعيد 
عاصم��ة  بغ��داد  إل��ى  بحض��وره 
الس��الم، ومؤكداً انه وجد االجواء 
امن��ة، بعك��س م��ا تتح��دث فيه 
العدي��د من وس��ائل االع��الم التي 
حت��اول تش��وش الص��ورة وجع��ل 

العراق في ظالم دائم.
وذكر انه يتطلع إلى تعزيز التعاون 
مع وزارة الشباب والرياضة لتعزيز 
والتحكيمية  التدريبية  االمكانات 
وكذلك االش��راف عل��ى اختبارات 

ترقية االحزمة.
فيم��ا، قدم مدي��ر املرك��ز الوطني 
خال��د  الدك��ور  بالتايكوان��دو، 

محم��ود، ش��رحا ًموج��زاً ع��ن ما 
الفوائد الكبيرة التي حصل عليها 
املش��اركني ف��ي ال��دورة التدريبية 
التحكيمية، مشيراً إلى ان خطوة 
اس��تقدام اخلبير الدول��ي الهرابي، 
تاتي في االطار الصحيح للخطوات 
الواثقة لوزارة الش��باب والرياضة/ 
دائرة ش��ؤون االقالي��م واحملافظات 
لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز  قس��م 
املوهب��ة الرياضة في تطوير قدرات 
التحكيمية  التدريبي��ة  امل��الكات 

العاملة في فن البومسي.
كان��وا  املش��اركني  ان  واوض��ح 
النظرية  احملاض��رات  مع  متافعلني 
والعملي��ة، الت��ي ميك��ن ان ترتقي 
مبؤهالته��م الفنية ف��ي هذا الفن 
ال��ذي يع��د حديث��ا عل��ى رياض��ة 

العراق.
واش��ترك ف��ي ال��دورة التدريبي��ة 

حي��در   ( م��ن  كل  التحكيمي��ة 
يوس��ف وابراهيم قاس��م وصالح 
حي��در ونبي��ل عبد احلس��ن وعماد 
فاضل ومحمد خلف وحامت كومان 
وري��اض نعي��م ويوس��ف محم��د 
وميثاق طال��ب واحمد كرمي وقيس 
أك��رم ورع��د كاط��ع وفاطمة رعد 
ونور الهدى رعد وعدنان علي وعلي 
حكم��ت وعص��ام عطي��ة وعمار 
جابر وس��تار جابر وفاضل شحيت 
وعب��اس عزي��ز وعل��ي رع��د وعبد 
اله��ادي عطا واحم��د ثامر وايهاب 
ري��اض وطيف ري��اض واحمد حيدر 
وسجاد صفاء وعبد الرحمن ياسر 
وعب��اس علي وك��رار احم��د وكرار 
س��ليم وعباس ع��ودة واديب عبد 
الغن��ي واده��م احمد وعل��ي عبد 
احملسن وضياء سلمان وعبد الغني 

مجيد ومحمد كرمي حسني(.

"الهرابي" يثمن دور "الشباب والرياضة" في دعم مدربي وحكام البومسي

طاولة بغداد تحصد كأس دورة األلعاب الرياضية للمواهب

تتويج الفائزين باألوسمة

تسليم شهادات التخرج للمشاركني



البصرة - سعدي السند:
أجمع عدد كبير من اجلمهور الذي 
زار املع��رض الش��خصي للفنانة 
املاه��ود  ميس��ون  التش��كيلية 
والذي ضم أكادمييني متخصصني 
وفنان��ني وهواة وطلب��ة جامعيني 
عل��ى القول: ان املاه��ود مبعرضها 
ه��ذا، أكدت حضوره��ا املوفق في 
مي��دان الفن التش��كيلي وأثبتت 
قدرته��ا على التنوع التش��كيلي 

اجلميل.
ضم املعرض الذي أقامته في قاعة 
بجامعة  اجلميل��ة  الفن��ون  كلي��ة 
البصرة، وأسمته)تشاؤل(، أكثر من 
)70( لوح��ة، بتج��اوز كبير ملضامني 
الس��ابق،  معرضه��ا  وتعبي��رات 
وانطلق��ت أكث��ر في عال��م مفرح 
فيه من اللون واملضمون مايؤكد ان 
)ميسون( جنحت في جتربتها الثانية 
بنحو واضح، وبنحو أكثر نضجا في 

مضمون اللوحة.
ع��ن  تتح��دث  لوحاته��ا  وب��دت   
خطوات حتمل الكثي��ر من الثقة 

بالتعامل مع التشكيل، لتفصح 
كل لوحة عن نفس��ها من دون أن 
أو تش��كيالتها،  رموزها،  تتعب��ك 
عال��م  م��ع  املتلق��ي  ويعي��ش 
)ميس��ون( ف��ي معرضه��ا اجلديد 

بنحو مريح.
 وق��د أجن��زت ميس��ون لوحاته��ا 
بتقنية جديدة قالت عنها: رسمت 
لوحاتي في معرض��ي الثاني هذا 
بجه��از الت��اب والقل��م الضوئي 
اذ  والنق��ال،  للحاس��بة  مضاف��ا 
اس��تعملت برامج متعددة منها 
)ارت ري��ج(، و)أرت برنت(، والرس��م 
بالي��د فقط م��ن دون اللجوء الى 
الفوتوش��وب، اضاف��ة ال��ى انني 
أستعنت باأللوان خارج البرنامج، 
واس��تعملتها مع ألوان البرنامج، 
او  كاخلش��ب،  مع��ني  أو س��طح 
القم��اش، وأص��ّوره وأدخل��ه ف��ي 
البرنامج، وأش��تغل علي��ه، وفيه 

نوع من االبتكار.
وأضاف��ت ميس��ون: الف��ن لغ��ة 
جميلة، وكل م��ن يجيد التعامل 

م��ع الفن يبتك��ر الطريق��ة التي 
يراها مناس��بة وقريب��ة الى قلبه 
ومش��اعره، ليوصل مابداخله الى 
الن��اس، ومب��ا انن��ي أحبب��ت الفن 
التش��كيلي من��ذ طفولتي، فقد 
تعاملت مع كل امل��دارس الفنية، 
بطريق��ة  مابداخل��ي  وأوصل��ت 

األنفتاح  لكنه��ا طريق��ة  هادئة، 
على اجملتمع، ألستمع الى مايقول 
املتلقي عن )رس��وماتي( فأتفاعل 
جدا مع انطباع��ات الناس كونها 
تغن��ي جتربتي ألع��رف من خاللها 
نق��اط ضع��ف اللوح��ة وكي��ف 
انطل��ق بها الى عالم تش��كيلي 

ميثلني ويفرحني.
اس��تفدت  ميس��ون:  وتابع��ت   
ومن  ومدرس��اتي،  من معلمات��ي 
ث��م اس��اتذتي في كلي��ة الفنون 
اجلميل��ة، وقبله��ا م��ن كل م��ن 
ش��اهد لوحات��ي، وأفخر ج��دا مبا 
غرس��ه في موهبتي اساتذتي في 
الكلي��ة الذين ب��دأت من خاللهم 
ووع��ي  مبعرف��ة  موهبت��ي  أت��وج 
الفنية  أكادميي، وأطور إمكانياتي 
بدراسة أكادميية، وأنهل من معني 
أس��اتذتي جذوة جتاربهم وأس��رار 
تقنياتهم، وليأخذوا مبخيلتي نحو 
ضفاف الرؤي��ة، ويفتحوا لي آفاقاً 

جديدة يانعة.
  وأضافت: كانت كل كلمة اسمعها 
منذ بداياتي تعلق في ذاكرتي، ألنني 
أعدها خطوة نحو املسار الصحيح 
ألتق��ان ف��ن التعامل م��ع اللوحة، 
ومازلت أعيش هذا التفاعل الثر مع 
مايقول��ه عني مش��اهدو لوحاتي، 
وبعد أن تعاملت مع ش��تى املدارس 
الفني��ة أجد نفس��ي اآلن مرتبطة 

بعالقة محبة مع املدارس التعبيرية 
والتكعيبي��ة والوجداني��ة، وكأنني 
أجد نفس��ي في هذه املدارس، وهي 
قريبة جدا م��ن عالقتي مع اللوحة 
ومضمونه��ا، وطريقة ايصالها الى 
اجلمه��ور، ألكون م��ن خاللها وفية 
الى عالم التشكيل الذي أتخصص 
به وهو حياتي التي أطل من خاللها 

الى احلياة بكل تفاصيلها.
 وتابعت حديثها قائل��ة: أؤمن جدا 
بأن الرس��م لغة ال يب��رع بها اال من 
ميتل��ك احساس��ا مرهف��ا وموهبة 
متق��دة، وأن��ا من��ذ بواكي��ر حياتي 
وتناس��قها  الطبيع��ة  عايش��ت 
اجلمي��ل، وكل ما أراه من تش��كيل 
لألش��ياء ينمو ف��ي مخيلتي لكل 
شيء تالمس��ه عيناي، فأجسد ما 
أراه على الورقة البريئة كطفولتي، 
حني كنت أتفاع��ل معها بتعبيرية 
طفولي��ة نقي��ة وطيب��ة، وأن��ا اآلن 
أش��عر بأن الفن التشكيلي هويتي 
وعامل��ي اجلميل الذي أط��ل به على 

الناس.

زواج سعيد
يهني رئيس وأس�رة حترير 
"الصب�اح اجلدي�د" الزميلة 
الطاه�ر  يوس�ف  ح�ذام 
لدخوله�ا ع�ش الزوجي�ة ، 
نتمنى للعروسني السعادة 
والهناء يف حياتهما الزوجية 
اجلديدة وبالرف�اه والبنني ، 
ألف ألف مبارك من قلوب 

خالصة باحملبة والوفاء .

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

تايل��ور  النجم��ة  ع��دت 
أجن��ح  م��ن  س��ويفت 
 2017 للع��ام  النجم��ات 
عاملية،  صحف  بحس��ب 
وذلك ألنه��ا فضلت عدم 
بأمور السياسة،  التدخل 
فيما  برأيه��ا  ت��دِل  ول��م 
يح��دث ف��ي أمي��ركا من 
سياس��ية،  تغي��رات 
له��ذا ازداد الطل��ب على 
مشاهدة أغانيها، إضافة 
إل��ى ش��رائها وحتميله��ا 

إلكترونيا. 

وأصدرت تايلور س��ويفت 
 ،2017 الع��ام  خ��الل 
ألبوًما غنائًي��ا جديًدا هو 
وحق��ق   ،Reputation

جناحاً كبيراً.

أعرب��ت الفنان��ة الش��ابة 
هن��ا الزاهد عن س��عادتها 
"عقدة  اجلدي��د  بفيلمه��ا 
إن  قائل��ة  اخلواج��ة"، 
على  "البروم��و"  متابع��ة 
"يوتيوب" بل��غ فور عرضه 
نص��ف ملي��ون مش��اهد، 
أنها سعدت  إلى  مش��يرة 
بالتعاون م��ع فريق العمل 
ومنهم اخمل��رج بيتر ميمي، 
والفنان��ني حس��ن ال��رداد، 
وحسن حسني، موضحة: 
أن س��يناريو الفيل��م ممتع، 
فقد كتبه كل من هش��ام 
بنح��و  وش��يكو  ماج��د، 

ظريف وخفيف. 
الفيل��م  أح��داث  وت��دور 
ع��ن ش��اب فقي��ر يقع في 
ح��ب ابنة أحد كب��ار رجال 
لعدد  ويتع��رض  األعم��ال، 

م��ن املواق��ف الكوميدية. 
وتابع��ت زاه��د: أن الفيلم 
كوميدي��ا  عل��ى  يعتم��د 
تع��ود  م��ا  وه��و  املوق��ف 
عليه اجلمهور من ش��يكو، 
الل��ذان  ماج��د  وهش��ام 
كانا يش��تركان في كتابة 
أفالمهم��ا، والت��ي حققت 
جناح��ات جماهيرية كبيرة 
منها احلرب العاملية الثالثة، 
وبن��ات الع��م، وغيرها من 

األفالم الناجحة.

كش��ف الفن��ان أش��رف 
ع��دم  أن  الباق��ي،  عب��د 
وجود متس��ع من الوقت 
لدية خ��الل املدة املاضية، 
كان الس��بب األساس��ي 
والرئيس في سبب غيابه 
عن الس��ينما، خاصة في 
ظل تصوير عروض مسرح 
مصر األس��بوعي، إضافة 
أيًض��ا،  انش��غاله  إل��ى 
بتصوير مسلسل "عائلة 
عرض��ه  مت  ال��ذي  زي��زو" 
الفضائي��ة  بالقن��وات 
مؤخرًا، وحقق جناًحا باهرًا 

موضًحا أنه لم يجد وقت 
مناس��ب خالل هذه املدة 
العروض  بعض  لدراس��ة 
املعروض��ة  الس��ينمائية 
عليه ك��ي يختار األفضل 

منها .

تايلور سويفت

أشرف عبد الباقي

هنا الزاهد

أخبــارهــــــــــم

بغداد - الصباح الجديد:
شهدت باحة معهد التراث للفنون الشعبية التابع 
لدائ��رة الفن��ون ف��ي وزارة الثقافة، مهرج��ان التراث 
العراقي حتت شعار )س��الم وإبداع .. نبذ الطائفية .. 
للنصر واحملب��ة(، والذي أقامته منظمة ارض األمومة 

والطفولة.
عرضت ملناس��بة املهرجان مقتنيات تراثية شعبية، 
في سوق ضم أيضا بعض اللوحات الفنية املرسومة 
بالزي��ت حتكي قص��ة املناط��ق البغدادي��ة القدمية، 
كم��ا عرض املهرجان شناش��يل، وأخش��اب منتزعة 
م��ن بي��وت عراقية قدمية يع��ود عمرها إل���ى مائ�ة 
وخمسي�ن عاما، اسهمت به بعض احملافظات، فيما 
خصص��ت جوائز وش��هادات تقديرية للمش��ارك�ني 

ف�ي الس�وق.
وف��ي ختام املهرج��ان منحت رئيس��ة منظمة ارض 
األمومة والطفولة الدكتورة سعاد عبد اجلليل مدير 
معه��د احل��رف والفنون الش��عبية عدن��ان النقاش، 
ش��هادة تقديرية للتعاون الكبير في أجناح املهرجان 

الذي حضره عدد من منظمات اجملتمع املدني. 

الصباح الجديد - وكاالت:
ب��دأت أملاني��ا بتطبي��ق قان��ون جدي��د يل��زم مواقع 
التواصل االجتماعي باتخاذ إجراءات حاسمة إلزالة 

األخبار الكاذبة والتي حترض على الكراهية.
وتواجه املواق��ع التي لن تلتزم بالقانون دفع غرامات 

قد تصل ال�ى خمسني مليون يورو. 
ومينح القانون ش��بكات التواصل االجتماعي مهلة 
24 س��اعة التخاذ ما يلزم عقب إبالغها بشأن املواد 

اخملالفة.
وكانت السلطات األملانية قد أعطت ملواقع التواصل 
االجتماعي فرصة حتى نهاي��ة عام 2017، من أجل 

االستعداد لبدء تنفيذ القانون.
وقال��ت وزارة الع��دل األملاني��ة إنه��ا س��تتيح على 
موقعها طريقة س��هلة االستعمال على املواطنني 

لإلبالغ عن أي محتوى ينتهك القانون.
يذكر أن القانون اجلديد يثير جدال واس��عا في أملانيا، 
حيث يرى بع��ض املراقبني أنه قد ي��ؤدي لرقابة غير 

مقصودة واحلد من حرية التعبير.

بغداد القديمة 
وشناشيلها في مهرجان 

التراث العراقي

عقوبة أخبار الكراهية 
غرامة 50 مليون يورو

التشكيلية ميسون الماهود: لوحاتي هويتي وهي التي تزيد من عالقتي بالناس

التشكيلية ميسون املاهود مع احملرر

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
تبدأ النجمة وفاء عامر 
تصوير أول مش��اهدها 
"قرمط  فيل��م  ف��ي 
م��ع  بيتمرم��ط" 
آدم  احمد  النج��م 
من  الس��ادس  يوم 
حيث  املقبل،  يناير 
بأس��رة  س��تلتحق 

الفيل��م التي ب��دأت التصوير 
وحص��ل  املاض��ي،  األس��بوع 
فري��ق العمل عل��ى إجازة من 
الكريس��ماس،  أعي��اد  أج��ل 
ويشارك وفاء عامر في بطولة 
العمل دينا فؤاد، وبيومي فؤاد، 
ومحمد ثروت، وهو من تأليف 
عبد اهلل حسن، وإخراج أسد 

فوالد كار.

وف��اء عام��ر حال��ة  وتعي��ش 
نش��اط كبي��رة، بعدم��ا نالت 
إش��ادات واس��عة حول دورها 
في مسلسل "الطوفان" الذي 
انتهى عرض��ه مؤخراً، إضافة 
انتهائه��ا م��ن تصوي��ر  إل��ى 
فيلم "كارما" مع اخملرج خالد 
يوس��ف، حي��ث تش��ارك في 
الفيل��م كضيفة ش��رف، من 

خالل عدد من املشاهد املهمة 
خ��الل األح��داث، كم��ا تصور 
مسلس��ل "الس��ر" مع اخملرج 
محم��د حم��دي، ومبش��اركة 
ونض��ال  فهم��ي،  حس��ني 
البارودي، ومايا  الشافعي، ورمي 
عرض����ه  واملق����رر  نص��ري، 
خ���الل األش����هر القليل���ة 

املقبل�ة. 

وفاء عامر تنضم الى فيلم "قرمط بيتمرمط"

الديوانية - الصباح الجديد:
اإلنس��اني  فري��ق بصم��ات  أنطل��ق 
ف��ي حملة تنظيف وتأهيل واس��عة 
ف��ي مبنى القص��ر الثقاف��ي، ضمن 
مشروع )نظافة ثقافة( الذي أطلقه 
قصر الثقافة والفنون في الديوانية، 
ش��ملت مس��رح وحدائق وس��احات 
القص��ر الثقاف��ي، ليك��ون البداي��ة 
األولى للفريق، ومن ثم يش��مل قريبا 
أعمال صيانة ملقاعد املس��رح وطالء 

اجلدران اخلارجية للقصر.
وقال رئيس فريق بصمات اإلنس��اني 
العمل  الذبحاوي، بدأن��ا  مصطف��ى 
ف��ي قص��ر الثقاف��ة والفن��ون كونه 
املرك��ز الثقافي الوحيد في احملافظة، 
والذي يس��تقطب الش��باب، وينمي 
قدراتهم اإلبداعية، فنجده يستقبل 
األدباء والفنانني والكتاب والش��عراء 
واملبدع��ني، ويهت��م بامل��رأة والطفل، 
لذلك قررنا أن ننطلق من هذا املكان 
ال��ذي يع��د مرك��ز اش��عاع ثقاف��ي 

وإبداعي .
العم��ل  ب��أن  الذبح��اوي  وأض��اف 
ثقاف��ي  م��ع  بالتع��اون  سيس��تمر 
الديواني��ة خ��الل الع��ام اجلدي��د في 
ش��تى اجمل��االت الثقافي��ة والفني��ة 
واإلنس��انية، معرباَ عن أمله بتظافر 

جهود منظمات اجملتمع املدني لرسم 
خط��ة جديدة، من ش��أنها النهوض 
بالواق��ع الثقافي الذي ب��رز إلى النور 
من خالل قص��ر الثقافة والفنون في 

الديوانية.
من جانبه أه��دى مدير قصر الثقافة 
والفنون صادق م��رزوق مجموعة من 
الكتب إلى فريق بصمات اإلنس��اني، 
حلث الش��باب الديواني على القراءة 
واملعرف��ة، معربا عن ش��كره للفريق 
لتفانيه��م بالعم��ل، متمني��ا لهم 
التوفي��ق والنجاح، م��ن اجل تفعيل 
مش��روع نظاف��ة ثقاف��ة وان يك��ون 

الكتاب مقابل اجلهد البشري.

الصباح الجديد - وكاالت:
املهت��م   Gizchina موق��ع  أك��د 
أن  التكنولوجي��ا  بش��ؤون 
سامسونغ ستبدأ بصنيع هواتف 
 ،2018 "Galaxy S9" م��ع بداية 
لتطرحه��ا في األس��واق في آذار 

املقبل.
 Android Headlines ووفقا ملوقع
فإن "التحضيرات في سامسونغ 
 S9+و Galaxy S9 إلنتاج هاتفي

القادمني بدأت بالفعل.
بع��ض  الش��ركة  وتس��لمت   
القط��ع اإللكتروني��ة املطلوبة 
كش��رائح  لتصنيعهم��ا، 
 )Substrate Like PCB(
اإللكتروني��ة الت��ي تعاون��ت 
عل��ى تطويرها 5 ش��ركات، 
وأنتجت بنحو فريد لتكون 
أصغر، وتوفر مساحة أكبر 
في األجه��زة، األمر الذي 
سامسونغ  سيس��اعد 
هواتفها  تزوي��د  عل��ى 
ببطاري��ات أكبر وأكثر 
س��عة، فمن املفترض 
الهاتف��ان  يأت��ي  أن 
ببطاريات  اجلدي��دان 
3200 و3800  بسعة 

ميللي أمبير".
ومن األم��ور األخرى الت��ي حتدثت 
عنه��ا بعض املص��ادر املقربة من 
 Patron سامس��ونغ أن "ش��ركة
ب��دأت بتوري��د كامي��رات أمامية 
ف��ي هواتف  مزدوج��ة س��تركب 
وس��تدعم  املقبل��ة،   Galaxy S
مي��زة التعرف عل��ى الوجوه التي 
 Galaxy اس��تعملت في هواتف 
S8 و+S8 وتوف��ر حماي��ة إضافية 

ملعلومات وبيانات الهاتف".

فريق بصمات يبدأ 
حملته "نظافة ثقافة" 

آذار المقبل يشهد هواتف 
 "Galaxy S9"

الصباح الجديد - وكاالت:
أنفق إيفان سبيغل، مؤسس 
تطبيق "سنابش��ات"، اربعة 
مالي��ني دوالر، إلقام��ة حفل 
ل��وس  ف��ي  الس��نة  رأس 
أجنليس، حس��ب م��ا أفاد 

موقع "تي إم زي".
ووفقا للموقع اخملتص بأخبار املشاهير، 
فق��د أقام س��بيغل احلفل في مجمع 
"إل أي��ه اليف"، وهو مجم��ع ترفيهي 
ضخ��م بل��وس أجنليس، يحت��وي على 

عدد من املطاعم واملسارح.

وقام صاحب التطبيق الشهير بتأجير 
"مس��رح مايكروس��وفت" وكل احملال 
واملطاع��م املواجهة للمس��رح، داخل 
اجملم��ع. وأنفق س��بيغل، املليونير 27- 
س��نة - اربعة ماليني دوالر على حفلة 
"سنابش��ات" الضخم��ة م��ن جيبه 

اخل��اص. وأكد املوقع أن "سنابش��ات" 
خططت للحفلة منذ شهور، وقامت 
بدع��وة خمس��ة آالف ش��خص، م��ن 
ضمنه��م موظفي "سنابش��ات" في 
اخل��ارج، كم��ا أحي��ا املغن��ي الكندي 

املعروف "دريك" احلفل بعرض خاص.

"سبيغل" ينفق أربعة ماليين دوالر في رأس السنة
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