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خالفات األحزاب بشأنها تطلبت استضافة العبادي في البرلمان

المالية النيابية :قانون الموازنة لن يقر قبل تموز المقبل
بغداد  -أسامة نجاح:
أج��ل مجل��س الن ّواب ،جلس��ته
الت��ي كان من املق��رر عقدها يوم
أمس األربعاء ،إلى اليوم اخلميس،
لعدم اكتم��ال النصاب القانوني
ولكثرة الس��جاالت السياس��ية
بشأن قانون املوازنة الذي اعترضت
علي��ه أغلب الكت��ل النيابية من
التحال��ف الكردس��تاني واحت��اد
القوى والتحال��ف الوطني ،فيما
أكد رئيس مجلس الن ّواب سليم
اجلب��وري ،على حض��ور مفوضية
االنتخابات ورئيس الوزراء العبادي
الى جلسة البرملان اليوم ملناقشة
قانونها ".
وكش��ف النائب عن ائتالف دولة
القانون محم��د الصيهود ،أمس
األربع��اء ،عن تفاصي��ل االجتماع
الذي عق��د بني اللج��ان النيابية
والكت��ل السياس��ية ملناقش��ة
قانون املوازنة لعام  ،2018مشيرا
إل��ى أن ،اجملتمع�ين اتفق��وا على
اس��تضافة رئيس ال��وزراء حيدر
العبادي بس��بب كث��رة اخلالفات
بشأن القانون.
وق��ال الصيهود في حديث خاص
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "
إقرار قانون املوازن��ة العامة لعام
 2018يواج��ه صعوبات بس��بب
كثرة اخلالفات بش��أنه” ،مش��يرا
الى أن "ن��واب احملافظات اجلنوبية
يطالب��ون بضرورة ص��رف مبالغ
البترودوالر وإعطاء نسبة  50%من
إيرادات املنافذ للمحافظة فضال

عن إط�لاق الدرج��ات الوظيفية
اخلاصة باحلذف واالستحداث".
وأض��اف أن "اجملتمع�ين ناقش��وا
هذه املطالب خالل اجتماع الكتل
النيابي��ة م��ع اللج��ان اخملتص��ة
وأكدوا عدم إمكانية مترير املوازنة
بدون تضمينها هذه املطالب".
وأوضح أن " ما مت االتفاق عليه هو
إعادة املوازنة إل��ى اللجنة املالية
مج��ددا لتضمينه��ا مطال��ب
احملافظات اجلنوبية أو استضافة
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي
به��ذا اخلص��وص” ،الفت��ا الى أن
" اس��تضافة ألعب��ادي ضروري��ة
ملناقشة هذه اخلالفات" .
من جانبها أكدت املالية النيابية,
أم��س األربع��اء ,أن إق��رار قان��ون
املوازن��ة املالي��ة للع��ام اجل��اري
س��يطول إلى ش��هر متوز املقبل,
مش��يرة إلى ،عدم أمكانية إقرار
املوازنة ما قبل إجراء االنتخابات .
وق��ال مقرر اللجن��ة احمد حمه
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن
"إق��رار املوازنة ما قبل االنتخابات
أمر مستحيل كون اغلب الكتل
السياس��ية تعارض وبشدة مترير
ما أرس��لته احلكومة من مقترح
للموازن��ة فيما تؤك��د احلكومة
عدم إمكاني��ة إج��راء أي تعديل
بسبب أزمة السيولة املالية".
وأض��اف إن " الوق��ت املناس��ب
إلقرار املوازنة سيكون خالل شهر
متوز أي ما بعد إج��راء االنتخابات
خالل ش��هر أيار املقبل وتشكيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مص��رف الرافدي��ن ،أم��س
االربعاء ،قبول الهيكل املسقف في
منح قرض  50مليون دينار ،مشترطا
أن ال تقل مس��احة الهيكل عن 50
مترا.
وقال املكت��ب اإلعالم��ي للمصرف
في بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد"
نسخة منه "لغرض التخفيف عن
كاهل املواطنني وتبس��يط إجراءات
من��ح الق��رض تقرر قب��ول الهيكل
املسقف للطابق الثاني واالختصار
على منحه الدفعة الثانية والثالثة
فقط".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي،
أمس األربعاء ،أمرا ً يقضي بترقية
ضباط جه��از مكافح��ة اإلرهاب
املستحقني.
وق��ال التلفزي��ون الرس��مي ف��ي

بتأمينات تصل الى مائة مليون دينار

العبادي في جلسة سابقة جمللس النواب
حكومة جدي��دة وتعي�ين رئيس
وزراء جدي��د او جتدي��د والية حيدر
العبادي وبرملان جديد".
وتاب��ع أن “احلكوم��ة س��تتصرف

وفي سياق آخر شدد القائد العام
للق�� ّوات املس��لحة حيدرالعبادي
عل��ى حتقي��ق أقص��ى درج��ات
االنضباط للحفاظ على النصر.
وأك��د العب��ادي خ�لال كلمة في
احتفالي��ة النص��ر الكبي��ر التي

جبهـة موحـدة للمرحلـة المقبلـة فـي
كردستـان تقودهـا أحـزاب المعارضـة
تقرير

وف��ق قان��ون اإلدارة املالي��ة حلني
انقضاء مدته��ا القانونية وإجراء
االنتخاب��ات بس��بب االعت��راض
الش��ديد م��ن قب��ل الكت��ل

أقامه��ا جهاز مكافح��ة اإلرهاب
أن "جه��از مكافح��ة اإلره��اب
قدم درس��ا ً كبيرا ً في التعاون بني
ّ
األجه��زة األمني��ة واملواطن�ين"،
يعد أفضل جهاز في
مبينا أن��ه " ّ
املنطقة ،وهذا ما أكده أغلب قادة

السياسية".
م��ن جهت��ه ق��ال النائ��ب ع��ن
التحال��ف الوطني عام��ر الفايز,
أمس األربع��اء ,أن مجلس النواب

ينتظ��ر ردا م��ن احلكوم��ة عل��ى
مطال��ب حتالف��ه واحت��اد القوى
لتمرير قانون املوازنة من عدمه.
تتمة ص3
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بغداد  -وعد الشمري:
كش��ف مجل��س ال��وزراء ،أم��س
االربع��اء ،ع��ن إج��راءات س��ريعة
لتدقي��ق روات��ب موظف��ي إقليم
كردس��تان ،وفيم��ا لف��ت إل��ى أن
التدقي��ق وص��ل حت��ى اآلن إل��ى
منتسبي وزارتي التربية والصحة،
أشار إلى البدء بإطالق مستحقات
قطاع املوارد املائية.
تقريـر

لالجتم��اع مع احلكوم��ة االحتادية
وحس��م مل��ف حتق��ق موظف��ي
وزارتي الصحة والتربية".
وكش��ف ع��ن "املباش��رة باطالق
رواتب موظفي قطاع املوارد املائية،
فيما حت��رص احلكومة عل��ى اجناز
امللف باسرع وقت بالنسبة لبقية
القطاعات".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت س��لطة الطي��ران املدني
العراق��ي الش��ائعات بش��أن
تو ّقف عمل مطار بغداد الدولي
واستقباله الرحالت اجلوية.
وذك��ر بي��ان إلع�لام س��لطة
الطيران املدني تلقت "الصباح
اجلدي��د" نس��خة من��ه ،ان "أي
مط��ار يح��وي عل��ى أجه��زة
مالحي��ة تس��تعمل ف��ي حالة
الهب��وط الى املدرج واملس��ؤول
املباش��ر عن عمل هذه األجهزة
املالحي��ة هو قس��م االتصاالت
وقس��م الرقاب��ة اجلوي��ة وف��ي

ترامب يهدد بقطع المعونات عن الفلسطينيين
ما لم يعودوا للتفاوض مع إسرائيل

وكاالت ـ الصباح الجديد:
ه��دد الرئي��س األميرك��ي دونال��د
ترامب بقط��ع املعونات املالية عن
الفلس��طينيني واتهمهم بأنهم
يقدروا هذه املساعدات.
لم ّ
وفي تغريدة على تويتر ،قال ترامب
إن ب�لاده دفع��ت للفلس��طينيني
"مئات املاليني من الدوالرات سنويا
ولم حتصل على تقدير أو احترام".
وع ّب��ر الرئي��س األميرك��ي ع��ن
اعتقاده ب��أن الفلس��طينيني لم
يع��ودوا مس��تعدين للمش��اركة
في املباحثات مع إس��رائيل بشأن
السالم.
وكان الفلس��طينيون ق��د ع ّب��روا
عن غضبهم بس��بب ق��رار ترامب
االعت��راف بالقدس مب��ا فيها اجلزء
الشرقي احملتل عاصمة إلسرائيل.
ورفضت الس��لطة الفلسطينية
استقبال مايك بنس نائب الرئيس
األميركي الذي ينوي زيارة املنطقة
الشهر احلالي.
وتساءل ترامب عن دواعي استمرار

دونالد ترامب
"دفع الواليات املتحدة هذه املبالغ
الهائلة للفلسطينيني".
وكان محم��ود عب��اس ،رئي��س
السلطة الفلسطينية ،قد أعلن

الش��هر املاض��ي أن الس��لطة لن
تقبل ب��أي خطة س�لام أميركية
مقترح��ة .ووص��ف واش��نطن
بأنها ل��م تعد وس��يطا أمينا في

مجلس الوزراء ّ
يخول "المالية"

3

السويدية

بغداد ـ الصباح الجديد:
خ ّول مجلس الوزراء ،أمس األربعاء،
وزير املالي��ة وكالة صالحية توقيع
اتفاقية القروض السويدية بشأن
متوي��ل مجموع��ة م��ن املش��اريع
العائدة الى وزارة الكهرباء.
وذك��ر بيان لالمان��ة العامة جمللس
الوزراء ،تلقته "الصباح اجلديد" ،ان
"مجلس الوزراء وافق على تخويل
وزير املالي��ة وكال ًة صالحية توقيع
اتفاقية القروض السويدية بشأن
متوي��ل مجموع��ة م��ن املش��اريع

العائ��دة ال��ى وزارة الكهرب��اء
احملددة".
واض��اف ان " اجمال��ي املبال��غ
املذكورة وفقا ً للشروط الواردة في
كتاب وزارة املالية بهذا اخلصوص،
مائة وثالث��ة وثالثني مليون ومئتني
وواح��د واربعني ألف وخمس��مائة
وتس��عة دوالر ،استنادا ً الى احكام
امل��ادة ( /2ثاني��اً .العج��ز – جـ) من
قانون تعديل قانون املوازنة العامة
االحتادية للسنة املالية ."2017 /
تتمة ص3

ّ
سلطة الطيران المدني تنفي توقف عمل مطار بغداد

مجلس الوزراء يتخذ إجراءات دقيقة
لتسليم رواتب الموظفين األكراد
تواص�لاً مس��تمرا ً م��ع إقلي��م
كردستان بش��أن رواتب املوظفني
".
وتابع أن "العمل مستمر من أجل
إحص��اء كام��ل أع��داد املوظفني
ف��ي اإلقليم ،وتدقيق س��جالتهم
لتجاوز أي خرق أو شبهة" ،مشيرا ً
إل��ى أن "احلكومة اطلق��ت دعوة
لزيارة وفد فني وجلنة متخصصة

العالم".
وكان مكتب رئيس ال��وزراء أعلن،
االثنني ( 1كانون الثاني  ،)2018أنه
اص��در أمرا ً ديواني��ا بترقية ضباط
وزارة الدفاع.
يذك��ر أن ق�� ّوات جه��از مكافحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��در البن��ك املرك��زي العراق��ي،
أمس االربعاء ،ش��رطا جديدا على
ش��ركات التوس��ط لبيع وش��راء
العمالت األجنبية لالس��تمرار في
الدخول لنافذة بيع العمالت.
وق��ال البن��ك ف��ي بي��ان تلق��ت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه،
"تق��رر قيامكم بإي��داع مبلغ 100
ملي��ون دينار في حس��اب تأمينات
ل��دى البن��ك املرك��زي ب��دال م��ن

خطابات الضمان عن طريق إشعار
نظام املدفوعات باملبلغ املذكور من
حساب املصرف الذي تتعامل معه
شركاتكم لصالح البنك املركزي"،
مبينا أن "القرار يأتي اس��تنادا الى
ق��رار مجلس إدارة البنك املرقم 55
في  25كانون األول املاضي".
وأضاف البنك ،أن " مدة استكمال
اإلي��داع تنتهي ف��ي  31من كانون
الثاني اجلاري".
تتمة ص3

صالحية توقيع اتفاقية القروض

اإلرهاب ش��اركت بنحو فعال في
عمليات اس��تعادة وحترير العديد
م��ن احملافظ��ات وامل��دن العراقية
التي كانت حتت نير تنظيم داعش
ومتيزت عملياتها باحلرفية واملهنية
العالية واالنضباط العسكري.

العراق يسجل أكثر من  10آالف
إصابة عمل خالل عام 2017

أكد إطالق مستحقات منتسبي ّ
قطاع الموارد المائية

يأت��ي ذلك في وقت ،دعا مس��ؤول
ك��ردي احلكوم��ة االحتادي��ة إل��ى
التعجي��ل ف��ي تس��ليم الرواتب
ملوظفي اإلقليم ،مبينا ً أن احلوارات
الرس��مية ب�ين الطرفني س��تبدأ
قريباً.
وق��ال املتح��دث الرس��مي جمللس
الوزراء س��عد احلديثي في تصريح
إل��ى "الصباح اجلديد" أن " هنالك

وأض��اف املكتب "مت قب��ول الهيكل
املس��قف في منح قرض  ٥٠مليون
دين��ار للمواطنني ألغراض البناء في
قطعة ارض التقل مس��احتها عن
 ٥٠مترا".
واش��ار املكتب الى ان��ه "تقرر قبول
قطعة ارض من الدار الذي مت هدمه
مع بقاء جنس العقار ( دار س��كن )
بعد وصول مرحلة البناء الى مرحلة
الرباط وإجراء الكشف من قبل جلنة
الكشف عن قطعة االرض" ،مؤكدا
عل��ى ض��رورة "وصول ذل��ك اإلجراء
من مرحلة البناء الى إكمال الرباط
واالعتذار عن اقل من ذلك".

"المركزي" يطالب شركات الصرافة

العبادي يصدر أمرًا بترقية ضباط جهاز مكافحة اإلرهاب المستحقين
خبر تابعت��ه "الصباح اجلديد" ،إن
"رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر
أم��را ً ديوانيا ً بترقي��ة ضباط جهاز
مكافحة اإلرهاب من مس��تحقي
الترقية في جدول  6كانون الثاني
."2018

"الرافدين" يعلن قبول
ّ
"الهيكل المسقف" في
منح قرض  50مليون دينار

عملي��ة الس�لام ب�ين إس��رائيل
والفلسطينيني.
وج��اءت تغري��دة ترام��ب بش��أن
املس��اعدات للفلس��طينيني بعد

أن كش��فت نيكي هيلي ،مندوبة
أميركا ف��ي األمم املتح��دة الثالثاء
عن خط��ط أميركية لوقف متويل
وكال��ة غ��وث وتش��غيل الالجئني
الفلسطينيني (أونروا).
وردا على أسئلة الصحفيني بشأن
التموي��ل األميرك��ي املس��تقبلي
لألونروا ،قالت هايلي "قال الرئيس
فعال أنه اليريد إعطاء متويل إضافي
أو وق��ف التموي��ل حل�ين موافقة
الفلس��طينيني على الع��ودة إلى
مائدة التفاوض".
يذكر ان الواليات املتحدة هي أكبر
متب��رع لألونروا .وتقول املنظمة إن
واش��نطن تعه��دت بحوالي 370
مليون دوالر بداية من عام .2016
وكان��ت الوالي��ات املتح��دة ق��د
أجهضت باستخدام حق النقض
"الفيتو" مشروع قرار في مجلس
األم��ن الدولي يطال��ب بإلغاء قرار
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة
بإسرائيل.
تفصيالت ص6

جميع املط��ارات العاملية تعمل
األجه��زة املالحي��ة بصالحي��ة
مح��ددة فهي حتت��اج الى إعادة
فح��ص ب�ين الفين��ة واألخرى
ويتم الفحص عن طريق طائرة
خاصة معنية بهذا األمر تقوم
باالقت��راب من امل��درج لتعطي
نتائج وإجازة رسمية بصالحية
ه��ذه األجه��زة (أي األجه��زة
املالحية) ومن أهم هذه األجهزة
هي ( )ILSو(.")VOR
وأض��اف "م��ا ج��رى ف��ي مطار
بغ��داد الدولي ي��وم 2018/1/1
ليس كما أشاع البعض من أن

أجهزة املط��ار تعرضت لعطل
كبير وأن املطار س��يتوقف ،وأن
ما ج��رى يتمث��ل بتأخير صدور
نتائج فحص جهاز الـ ( )ILSمن
قبل الشركة املعنية بهذا االمر
و ان النتائج التي تنبثق عن هذا
الفح��ص تع��د اجازة رس��مية
تسمح للطائرات بالهبوط".
وتاب��ع "إضاف��ة لذل��ك ان تأخر
ص��دور نتائج هذا الفحص كان
بس��بب نهاي��ة الس��نة والتي
رافقه��ا س��وء االح��وال اجلوية
ملط��ار بغداد ف��ي الوق��ت ذاته
وه��ذا م��ا أدى الى ع��دم متكن

بع��ض الطائرات م��ن الهبوط
في مدرج املطار ،علما ان توقف
االجهزة والذي كان بسبب تأخر
ص��دور نتائج الفح��ص بلغت
ب��ه جمي��ع ش��ركات الطيران
التي لديه��ا رح�لات متوجهة
ال��ى مط��ار بغ��داد ف��ي تبليغ
رس��مي ( )NOTAMوأص��درت
املنش��أة العامة في أمس األول
 )NOTAM( 2018/1/2آخ��ر يوعز
بع��ودة صالحي��ة عم��ل اجلهاز
( )ILSبع��د أخ��ذ النتائ��ج م��ن
الشركة املعنية باألمر".
تتمة ص3

ارتفاع حجم الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط ،جبار اللعيبي،
ام��س االربعاء ،ارتف��اع معدالت
التصدي��ر اليومي��ة م��ن املؤانئ
اجلنوبية الى  3مليون و 535الف
برميل باليوم خالل ش��هر كانون
االول  2017املاضي ،وهي معدالت
تصديرية "غير مسبوقة".
وقال اللعيبي في برقية أرسلها
الى رئيس ال��وزراء حيدر العبادي

وتضمنها بي��ان تلقت "الصباح
اجلديد" نس��خة من��ه ،إن "هذا
اإلجن��از الوطن��ي غير املس��بوق
الذي حتقق في ظروف استثنائية
وحتديات اقتصادي��ة صعبة كان
ثمرة للجهود الكبيرة للعاملني
في القطاع النفطي وإصرارهم
على زي��ادة مع��دالت الصادرات
اليومية بإضاف��ة كميات اخرى
م��ن املوان��ئ اجلنوبي��ة تعويضا

عن توق��ف التصدير من احلقول
الشمالية".
واض��اف ان "ال��وزارة كان��ت قد
اتخذت في وقت سابق من العام
املاضي ق��رارا بزيادة كميات ضخ
النفط اخلام من املوانئ اجلنوبية
بهدف حتقي��ق زيادة في اإليرادات
املالية وذلك لرفد املوازنة االحتادية
تعويضا ع��ن توق��ف الصادرات
عبر املنفذ الشمالي".

قاض أميركي يأمر بإطالق
سراح مهاجرين عراقيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمر قاض أميركي ،بإطالق س��راح
مهاجري��ن عراقي�ين مت القب��ض
عليهم العام املاضي أو السماح
لهم بجلسات للنظر في اإلفراج
عنهم على ذم��ة القضايا وذلك
ف��ي أح��دث قي��د قضائ��ي على
مس��اعي إدارة الرئي��س دونال��د
ترامب لتش��ديد قواعد الهجرة
إلى الواليات املتحدة.

وكان��ت احلكوم��ة االميركية قد
اعتقل��ت الع��ام املاض��ي مئ��ات
املهاجري��ن العراقي�ين الذي��ن
ص��درت بحقه��م قبل س��نوات
أوامر بالترحيل بس��بب إدانتهم
جنائيا.
ورف��ض العراق حت��ى وقت قريب
استقبالهم لكنه أبرم اتفاقا مع
الواليات املتح��دة في اذار املاضي
الس��تعادة مواطني��ه ،وأعقب��ت

ذلك حمالت اعتقال املهاجرين.
ورف��ع العراقي��ون ومنظم��ات
مدافع��ة ع��ن احلق��وق املدني��ة
متثله��م دع��وى قضائي��ة ض��د
السلطات االميركية.
وكان القاض��ي م��ارك جول��د
س��ميث في ديترويت ق��د أوقف
بالسابق ترحيل العراقيني ،وكثير
منهم مسيحيون.
تتمة ص3
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

نصف مليون اسم في سجالت ناخبي اإلقليم مشكوك به

جبهـة موحـدة للمرحلـة المقبلـة فـي
كردستـان تقودهـا أحـزاب المعارضـة

العناوين ال تكفي !!..
يقترب موعد االنتخابات العامة في العراق وتقترب
معه االمال بحصول تغيير جذري يفضي الى واقع
جدي��د للحياة في هذا البلد فق��د مرت اربع جتارب
انتخابية مارس فيها الناخبون حقهم في استفتاء
دستوري كان من املأمول فيها ان تكون اختياراتهم
مح��ل رض��ا وقب��ول وان تتس��ق م��ع طموحاتهم
بصواب هذا االختيار ..لكن هذه التجارب اثبتت ان
ثمة عناوين مخادعة وثمة خطاب معسول الكالم
وثم��ة وع��ود زائف��ة ميك��ن ان يخدع املالي�ين ومن
يس��تعرض الش��عارات والعناوين التي رفعت في
مواسم االنتخابات سيجد مايكفي من الشواهد
واالدلة عل��ى مانقوله ولرمبا كانت التجربة الفتية
للش��عب العراقي في مضمار الدميقراطية سببا
مب��ررا لهذا اخلداع ولهذا التضليل اال ان مرور اكثر
م��ن اربعة عش��ر عاما عل��ى التغيير ف��ي العراق
ستكون زمنا كافيا ملراجعة ماحصل واعادة تأهيل
وتعديل مسارات االنتخابات في العراق ومن املؤكد
ان املواطن العراقي بوصفه الناخب الش��رعي في
ه��ذا االس��تحقاق الدس��توري هو املس��ؤول االول
ع��ن فلس��فة التعدي��ل وم��ن املف��روض ان تكون
س��مات النضوج واالحاط��ة باملش��هد االنتخابي
قد ترس��خت في عقول الفئ��ات اخملتلفة من ابناء
الش��عب العراقي وم��ن املف��روض ان التجارب قد
افادته��م كثيرا وع��ززت من خبراتهم في ممارس��ة
هذا احلق وبالتالي فان االنتخابات املقبلة س��تكون
محط��ة مفصلي��ة ميك��ن م��ن خالله��ا االطالع
ومعرف��ة مدى حص��ول التغيير ف��ي العراق ومدى
قدرة العراقي�ين في عودتهم الى االجواء الصحية
والى الس��كة الس��ليمة لقطار الدميقراطية فما
فعلته النخب السياسية احلاكمة ممثلة باالحزاب
والكيان��ات اس��هم ال��ى ح��د كبي��ر في تش��ويه
معالم الدميقراطية وتسببت افعالهم وقراراتهم
وانتهاكاته��م ف��ي ح��رف النظ��ام الدميقراط��ي
وافضى كل ذل��ك الى فقدان الثق��ة عند الناخب
العراق��ي ف��ي مكتس��بات االنتخاب��ات بوصفها
الوس��يلة االجنع لقيادة الدولة وثمة ش��عور اليوم
ينت��اب ماليني العراقيني يحفزه��م على مقاطعة
االنتخابات وعدم التصويت الي عنوان من العناوين
الت��ي تس��تعد لتق��دمي نفس��ها للجمه��ور وقد
تأكد بعد كل تلك املش��اهد للس��نوات املنصرمة
ان الوف��اء بالعه��ود والوع��ود بع��د االنتخابات هو
املفصل االهم في العملية الدميقراطية وهو الذي
يعزز الش��رعية ومينح القبول والرضا من الشعب
وان صنادي��ق االقتراع وعمليات التصويت التكفي
للق��ول ان الدميقراطية جنحت في بلد من البلدان..
الش��عب يريد منكم امنا ً ورفاهية وكرامة فعال ال
قوال او عنوانا او شعارا .

السليمانية  -عباس كاريزي:

شكل عدد من أحزاب املعارضة
في إقليم كردس��تان جلنة عليا
تأخذ عل��ى عاتقها العمل على
إعداد برنامج سياس��ي ش��امل
لتش��كيل جبه��ة واس��عة من
القوى واألحزاب السياسية في
اإلقليم.
وأعلن ريبوار كرمي املتحدث باسم
حتال��ف الدميقراطي��ة والعدالة
ال��ذي يتزعمه القيادي الس��ابق
في االحتاد الوطني برهم صالح،
ان التحالف يس��عى لتشكيل
جبه��ة اصالحي��ة واس��عة في
اقلي��م كردس��تان،تضم كاف��ة
ق��وى املعارضة ،نافي��ا ً وضع اية
خطوط حم��راء عل��ى اي طرف
يدع��م االص�لاح والتغيي��ر في
االقليم يس��عى للمشاركة في
اجلبهة املرتقبة.
وأش��ار ك��رمي ال��ى ان التحالف
ف��ي تواصل مس��تمر مع حركة
التغي��ر واجلماع��ة االس�لامية
وبعض التيارات والش��خصيات
السياس��ة واملس��تقلة ،لك��ي
تنض��م ال��ى هذه اجلبه��ة التي
قد تاخذ ش��كال مختلفا وميكن
ان تش��ارك ف��ي االنتخاب��ات
املقبلة بقائمة واحدة او بقوائم
مختلفة.
وعن األس��باب الت��ي حالت دون
مفاحتته��م حلزب��ي الس��لطة
لالنضمام ال��ى اجلبهة اجلديدة،
اوض��ح ك��رمي ان التحالف حاول
مفاحتتهم��ا عب��ر العدي��د من
البيان��ات وحثهما على التخلي
ع��ن سياس��اتهم واملوافق��ة
على اج��راء االصالحات الالزمة،
اال انهم��ا لم يس��تجيبا واصرا
على املضي في حكمهما الذي
وصفه بالفاشل لالقليم.
وع��ن م��دى إمكاني��ة أن تق��وم
حكومة اإلقلي��م احلالية بإجراء
االصالح��ات املطلوبة  ،اكد كرمي
ان احلكومة احلالية الميكن لها ان
جتري اي نوع من انواع االصالحات
نظ��را لفش��لها عل��ى الصعد

إن التحالف يسعى
لتشكيل جبهة
إصالحية واسعة في
اقليم كردستان،تضم
قوى المعارضة ،كان
نافي ًا وضع أية خطوط
حمراء على اي طرف
يدعم اإلصالح والتغيير
في اإلقليم يسعى
للمشاركة في الجبهة
المرتقبة

تظاهرات السليمانية

كافة ،رغم مرور اكثر من عقدين
من الزمن على حكمها لالقليم
الذي جر عل��ى املواطنن الويالت
وتكبد الشعب في ظل حكومة
فاشلة املاسي ووصلوا الى ادنى
مستويات املعيشة.
واض��اف ان حل احلكومة احلالية
وتش��كيل حكوم��ة انتقالي��ة
تاخ��ذ عل��ى عاتقه��ا معاجل��ة
املش��اكل االقتصادية بالتعاون
مع احلكوم��ة االحتادي��ة ،والبدء
بحوارا بن��اء مثمر مع بغداد حلل
املسائل واملشاكل العالقة،ياتي
ف��ي مقدم��ة س��لم اولي��ات
االطراف املعارضة ،كما اكد انه
عل��ى احلكوم��ة التهيئة الجراء
انتخاب��ات نزيهة ش��فافة ،بعد
ان يتم تنقية سجالت الناخبني
من االسماء الوهمية والوفيات

والتك��رار ،ال��ذي كان بقائها في
سجالت الناخبني يضمن حلزبي
الس��لطة قرابة  30مقعدا في
االنتخاب��ات كردس��تان ،الفت��ا
ال��ى ان اخلطوة الثالث��ة تتمثل
بـ»إيج��اد طريق��ة عاجلة لدفع
رواتب املوظفني وتفعيل اخلدمات
العامة».
واك��د املتح��دث باس��م حتالف
الدميقراطي��ة والعدال��ة ان
اجتماع��ات االط��راف املعارضة
س��تبدا خ�لال االي��ام املقبل��ة
ملناقشة الية تش��كيل اجلبهة
السياس��ية املرتقب��ة ،لالتفاق
عل��ى اه��م النقاط املش��تركة
واع��داد برنامج عم��ل للجبهة
السياسية املعارضة املرتقبة.
وح��ول برنام��ج عم��ل حتال��ف
الدميقراطي��ة والعدال��ة ،اك��د

بدء العمل بجدول العوائد واألجور الجديد في الموانئ العراقية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت الشركة العامة للموانئ العراقية،
أمس األربع��اء ،العمل بج��دول العوائد
واألجور اجلديد.
وذكر بيان ل��وزارة النقل تلقت «الصباح
اجلدي��د» نس��خة من��ه ،إن «الش��ركة

العامة للموان��ئ العراقية بدأت العمل
بجدول العوائ��د واالجور والذي مت اعداده
واجن��ازه م��ن قبل جلن��ة مش��كلة لهذا
الغرض».
وأضاف «مت العمل باجلدول اجلديد مع بداية
العام امليالدي احلالي ومت اجنازه ومصادقته

وترجمت��ه الى اللغة االنكليزية وتوزيعه
لغرض اس��تفادة التجار ومس��تخدمي
املوانئ العراقية منه».
وأك��د ان «اللجن��ة الت��ي امت��د عملها
لستة اش��هر ماضية اعتمدت العلمية
واملهني��ة ف��ي اع��داد اجل��دول وكيفية

احتس��اب واقرار العوائ��د لتكون جاذبة
جلميع الش��ركات التي تستخدم موانئ
الع��راق خصوص��ا وان التناف��س عل��ى
أشده بني موانئ املنطقة لتقدمي افضل
اخلدم��ات للزبون جلذبه ليحط بس��فنه
وبضائعه في امليناء األفضل».

فرض ضرائب على مواطني اإلقليم من دون غطاء قانوني
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد
اهلل ،أم��س األربع��اء ،ع��ن قيام مجل��س وزراء
كردس��تان بإصدار قرار يقضي بجباية رس��وم

وضرائب جديدة من املواطنني من دون أي غطاء
قانون��ي ،مؤك��دا أن حكوم��ة اإلقلي��م تصدر
قراراته��ا م��ن دون موافقة البرملان�ين االحتادي
والكردستاني .وقال عبد اهلل في مؤمتر صحفي

عقده ف��ي مجلس الن��واب وتابعته «الصباح
اجلديد» ،إن «مجلس وزراء اإلقليم أصدر القرار
رقم  126لس��نة  2017واملتعلق بجباية رسوم
وضرائ��ب جديدة من الناس م��ن دون أي غطاء

قانوني ،في ظل استمرار تهريب نفط اإلقليم
الى اخلارج وسوء استخدام الواردات الداخلية
من قب��ل األحزاب املس��يطرة عل��ى احلكومة
وعدم توزيع رواتب املوظفني».

املتحدث ان التحالف س��يجري
خالل االيام القليلة املقبلة ،بعد
حصول��ه على ترخيص رس��مي
من احلكومة االحتادية مبمارس��ة
النشاط السياسي ،عن اهدافه
الساسية عن مؤمتره التأسيسي
االول مؤكدا ان اهداف التحالف
اقام��ة العدال��ة التي ق��ال انها
مفق��ودة ف��ي االقلي��م واج��راء
االصالحات السياس��ة واالدارية
وغي��اب العدال��ة للمجتم��ع
وانعدام الش��فافية ف��ي امللف
االقتصادي.
وكان حتال��ف الدميقراطي��ة
والعدالة برئاس��ة ،برهم صالح
قد طعن بسجالت الناخبني في
االقليم مش��يرا الى وجود نحو
نصف مليون اس��م «مشكوك
فيه» في سجالت ناخبي إقليم

كردستان.
وأوض��ح التحالف ف��ي بيان أنه
«بحس��ب مص��ادر مفوضي��ة
االنتخابات هن��اك أكثر من 120
ألف ناخب أعمارهم أقل من 18
س��نة ،وهناك أكثر من  24ألف
ناخ��ب بني النازح�ين والالجئني،
وهناك أكثر م��ن  65ألف ناخب
متوف�ين م��ا زال��ت أس��ماؤهم
موجودة في قوائم الناخبني».
وأضاف أن «هن��اك نحو  42ألف
ناخ��ب أعماره��م أكب��ر من 90
س��نة» ،الفتا في الوقت نفسه
إل��ى أن «هناك أس��ماء موجودة
في س��جل الناخبني من مواليد
سنة .»1870
وب�ين التحال��ف أنه «ف��ي حال
احتس��اب  18ألف ص��وت لكل
مقع��د ف��ي برمل��ان االقلي��م

ستش��كل ه��ذه األس��ماء
املشكوك فيها نحو  30مقعدا
ف��ي البرمل��ان الكردس��تاني»،
معتبرا أن «هذه األصوات ذهبت
خ�لال االنتخاب��ات املاضية إلى
صنادي��ق األح��زاب احلاكمة في
املنطقة».
بحسب معلوماتنا فإنه حلد اآلن
ال توج��د آليات واضحة لتطهير
س��جل الناخب�ين باس��تثناء
محاوالت إزالة أس��ماء الناخبني
املتوف�ين البالغ عددهم  65ألف
فقط» ،وفي حال إجراء انتخابات
نزيه��ة ف��ي كردس��تان فانه��ا
س��تؤدي إلى تغيير في املعادلة
السياسية ،في حال وجود اإلرادة
إلج��راء انتخاب��ات نزيه��ة ف��إن
اإلقليم لن يش��هد أي تغييرات
في خارطته السياسية».

تزايد أعداد المسافرين برا إلى األردن
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مدي��رة قس��م النقل
الدول��ي ف��ي الش��ركة العامة
لنقل املسافرين والوفود ،اسراء
صباح ،أم��س االربعاء ،عن تزايد
اعداد املسافرين برا عبر حافالت
الشركة الى العاصمة األردنية
عمان.
ّ
وذك��رت صباح في بي��ان تلقت
"الصباح اجلديد" نس��خة منه،
ان "هن��اك إقب��اال متزاي��دا من
قبل املواطنني للس��فر برا عبر
حافالت املس��افرين والوفود الى
عمان نتيجة
العاصمة االردنية ّ
اخلدم��ات والتس��هيالت الت��ي

تقدمه��ا الش��ركة باإلضاف��ة
ال��ى في��زا الس��فر الت��ي يتم
منحها للمسافرين مما جعلها
محط ثقة واهتمام زبائنها من
املواطنني واجملاميع السياحية".
وأضاف��ت ان "اخل��ط الب��ري مع
االْردن ع��اد بفعالي��ة اكبر بعد
انقط��اع دام اكث��ر م��ن ث�لاث
سنوات نتيجة االوضاع االمنية
التي عاشتها البالد" ،مبينة ان
"موعد انطالق رحالتها كل يوم
خميس اس��بوعيا والعودة يوم
االح��د لنقل املس��افرين ما بني
البلدين بتوقيات زمنية محددة
عبر حافالت حديثة ومكيفة vip

مع سيارات خاصة "".GMC
وأش��ارت صباح الى ان "هنالك
دعم��ا ً كبي��را ً م��ن وزي��ر النقل
كاظ��م فنج��ان احلمام��ي
ومتابع��ة مدي��ر عام الش��ركة
املهن��دس عب��د اهلل لعيب��ي
في تق��دمي جميع التس��هيالت
الالزم��ة وتذلي��ل املعوق��ات
والعقب��ات التي تقف امام ذلك
اخل��ط الدولي مع االْردن وكذلك
التوس��ع في خدمات الشركة
مع بقية دول اجل��وار عبر خطة
عمل تش��مل منهاجا متكامال
يحمل رؤية النقل الدولي بأفاق
أوسع واشمل".

تقـرير

من أوراق السياسة المصرية :خطايا العلمانيين واإلسالميين
عمرو حمزاوي*
إ ّبان االنتخاب��ات البرملانية املصرية
للع��ام  2011تش� ّ
�ظت األح��زاب
العلماني��ة .فائتالفاته��ا املتباني��ة
أربك��ت الناخب�ين ورتب��ت تفتي��ت
كتله��ا االنتخابي��ة ،وأصوله��ا
التنظيمية واملالية احملدودة سلمت
أقس��اما ً كبي��رة م��ن الناخبني إلى
تيارات اإلس�لام السياس��ي خاصة
اإلخ��وان والس��لفيني .هيمن حزب
احلري��ة والعدال��ة ال��ذي أسس��ته
جماعة اإلخوان واألحزاب السلفية
وف��ي مقدمتها ح��زب الن��ور الذي
أسس��ته الدع��وة الس��لفية على
مجل��س الش��عب اجلدي��د بع��د
حصدها مع��ا ثالثة أرب��اع املقاعد.
الت��أم اجملل��س ف��ي كان��ون الثاني/
ّ
تشظي
يناير  ،2012وداخله استمر
األحزاب العلمانية .حزب الوفد ،وهو
حص��ل عل��ى  32مقعداً ،م��ال إلى
التعاون مع اإلخوان والسلفيني .أما
ن��واب الكتلة املصري��ة املكونة من
أح��زاب املصري�ين األح��رار واملصري
الدميقراط��ي االجتماعي والتجمع،
وكان لها  34مقعداً ،فاختاروا انتهاج
اس��تراتيجية ُمعارض��ة .وح��اول

نف��ر قليل م��ن الن��واب العلمانيني ُمحققة .ال بل أكثر ،اعتبر كل هؤالء
املس��تقلني ،وكن��ت م��ن بينه��م ،أن ه��ذه احلصيل��ة هي ثان��ي هزمية
االضط�لاع ب��أدوار توافقي��ة بغية له��م بعد فش��لهم في إس��قاط
تأمني فعالية السلطة التشريعية االستفتاء الدس��توري الذي فرضه
وتأم�ين االنتق��ال املص��ري إل��ى اجمللس األعلى للقوات املسلحة في
الدميقراطي��ة التي كانت خطواتها آذار/مارس .2011
التالي��ة ه��ي كتاب��ة الدس��تور كانت اجملموع��ات العلمانية ،ماعدا
اجلدي��د واالنتخابات الرئاس��ية .أما ح��زب الوف��د ،ق��د ح ّث��ت الناخبني
اإلس�لاميون فق��د ب��دا ف��ي العام ف��ي ربي��ع  2011عل��ى التصوي��ت
 2012أنه��م يتمتعون بحظوة لدى ب��ـ”ال” في االس��تفتاء الذي ُطرحت
املؤسسة العسكرية ،وأنهم بدأوا في��ه تعدي�لات على دس��تور 1971
يش��قون طريقه��م ليصبحوا مع تستهدف إحداث انفتاح في احلياة
اجليش احملور السياس��ي اجلديد في السياس��ية ُ
وطل��ب م��ن الناخبني
التصدي��ق عليه��ا .س��اورت هن��ا
مصر.
كان الوفدي��ون ،الذي��ن تأقلم��وا اجملموعات العلمانيني والناش��طني
سيمهد
دوم��ا ً مع حقائ��ق التعددية احملدودة اآلمال بأن التصويت بـ”ال”
ّ
في عه��د مب��ارك ،على اس��تعداد الطريق أمام صياغة دس��تور جديد
للمش��اركة في سياس��ات ما بعد ُقبيل إج��راء االنتخاب��ات البرملانية
 2011وف��ق واق��ع هيمنة اإلس�لام والرئاس��ية (ب��دال ً م��ن العك��س)،
السياس��ي .أما األحزاب العلمانية ولذلك شنّوا حمالت إعالمية قوية
ف��ي الكتل��ة املصرية فق��د تبنّت لتعبئ��ة الناخبني ض��د التعديالت
اس��تراتيجية ُمغاي��رة .فه��ي بدال ً املقترحة .بيد أن أغلبية كاس��حة
من أن تعتبر املكاس��ب املتواضعة من اجلس��م االنتخابي (نحو  78في
التي حققتها في االنتخابات بداية املئ��ة) صوت��ت لصال��ح التعديالت
طيبة ألح��زاب طرية العود وحديثة التي تبنّاها اإلسالميون واملؤسسة
التأس��يس ،أط ّلت ،ومعها ممولوها العس��كرية .ث��م أن اإلس�لاميني،
عمقوا
م��ن رجال األعم��ال وناخبوها ،على وخاصة منهم الس��لفيونّ ،
هيمنة اإلسالميني على أنها هزمية مش��اعر الهزمية ه��ذه في صفوف

العلمانيني م��ن خالل تصوير نتائج
االس��تفتاء الدس��توري عل��ى أن��ه
تصوي��ت لصال��ح اإلس�لام ،وأيضا ً
على أنه تفويض كاس��ح لإلس�لام
السياس��ي ورف��ض ألي فك��رة عن
فصل الدين والسياس��ة ،هذا على
رغم أن أي��ا ً من التعديالت املقترحة
ال تتع ّلق بدور الدين في السياسة أو
بشؤون الدولة .وبينما طالب بعض
العلماني�ين ،وكن��ت م��ن بينه��م،
بضرورة احت��رام نتائج االس��تفتاء
الدستوري وااللتزام مبسار االنتخابات
البرملاني��ة أوال التي أقرتها األغلبية
الش��عبية ،واصل عديد اجملموعات
العلماني��ة التش��كيك ف��ي نتائج
االس��تفتاء وقدم بذل��ك مثاال رديئا
عل��ى املمارس��ة الدميقراطية التي
حتتم قب��ول نتائ��ج االس��تفتاءات
واالنتخاب��ات احل��رة واالمتن��اع عن
االنقالب عليها.
بعد أن واجه��ت األحزاب العلمانية
في الكتلة املصرية في أوائل 2012
مجلس شعب يُهمني عليه اإلسالم
السياس��ي ،وبعد أن جت ّرعت ما رأته
كأس هزميتها الثانية ،قررت االمتناع
عن التعاون مع اإلسالميني وحاولت
بلورة برنامج ُمع��ارض في البرملان.
وهكذا ،ومنذ اليوم األول جللس��ات

البرمل��ان ،كان��ت التوت��رات وغي��اب
الثقة بني نواب اإلخوان والسلفيني
وبني النواب العلمانيني في الكتلة
واضحة للعيان.
أم��ا اإلخ��وان املس��لمون فكان��وا
يعتبرون السلفيني منافسني لهم
وداعبوا فكرة التعاون مع اجملموعات
العلماني��ة ،لك��ن ح�ين واجه��وا
طيف��ا ً علمانيا ً متش��ظيا ً ومعاديا ً
حد ما ،حت ّرك��وا للتقارب
لهم إل��ى ّ
مع الس��لفيني ،وبذلك ع��ززوا بقوة
البرنامج السلفي احملافظ واملتطرف
ال��ذي كان عم��اده فه��م رجع��ي
للش��ريعة وإس��باغ لتهمة الكفر
على اآلراء العلمانية .وخالل الفترة
القصي��رة من عمر برمل��ان ( 2012مت
حل مجلس الش��عب ف��ي حزيران/
يوني��و  2012بعد ق��رار من احملكمة
الدس��تورية العليا) ،ل��م ت ُظهر أي
مرحل��ة أخرى مدى عم��ق التوترات
بني اإلسالميني والعلمانيني وانزالق
اإلخ��وان نح��و الس��لفيني ،كتلك
املرحل��ة الت��ي ش��هدت تش��كيل
اجلمعي��ة التأسيس��ية املنوط بها
نصت
وضع دس��تور جديد للب�لادّ .
التعدي�لات الدس��تورية التي أُقرَّت
في ربيع  2011بأن البرملان مبجلسيه
(مجلس الشعب ومجلس الشورى)

سيش� ّ
�كل اجلمعية التأسيس��ية.
في البداية ،عمد اإلخوان املسلمون،
وبفعل ح َذرَهم من السلفيني ،إلى
مفاحتة الن��واب العلمانيني لالتفاق
عل��ى كيفي��ة تش��كيل اجلمعي��ة
التأسيس��ية .غي��ر أن اخلالف��ات
التي دبت بني الطرفني بش��أن عدد
املقاع��د املخُ صص��ة لإلس�لاميني
باملقارن��ة م��ع األح��زاب العلمانية
ف��ي اجلمعي��ة التأسيس��ية أدت
إل��ى إحباط التس��وية .ف��ي خامتة
املط��اف ،تش� ّ
�كلت اجلمعي��ة
بأغلبية إس�لامية وأقلية علمانية
ضئيل��ة للغاية ،فانس��حب النواب
العلماني��ون منه��ا وكن��ت من بني
املنس��حبني .وف��ي نيس��ان/أبريل
 ،2012أس��قطت محكم��ة إدارية
اجلمعية التأسيس��ية حتى قبل أن
تب��دأ مداوالتهاُ .
ش� ِّ
�كلت جمعية
ثانية ،سبقتها مرة أخرى مفاوضات
فاش��لة بني اإلس�لاميني واألحزاب
تأمنت
العلمانية .ومرة أخرى أيضا ً ّ
أغلبية لإلخوان والس��لفيني ،لكن
م��ع عدد أكب��ر قليال ً م��ن األعضاء
العلماني�ين م��ن كل م��ن البرمل��ان
وخارجه (ل��م أكن منهم) ،ومت متثيل
املؤسس��ات الديني��ة الرس��مية
اإلس�لامية واملس��يحية ،جنب��ا ً

إل��ى جن��ب م��ع األذرع القضائي��ة
والتنفيذية للدولة.
أس��فرت الصراعات حول اجلمعية
التأسيس��ية إلى مزيد من تقويض
الثقة بني أحزاب اإلسالم السياسي
والعلماني�ين .وعم��د العلماني��ون
الرافض��ون للتع��اون م��ع اإلخ��وان
إلى عرقلة احلياة السياس��ية ونزع
الش��رعية ع��ن اإلطار الدس��توري
والقانوني الناظم له��ا ،بينما كان
اإلخ��وان يواصل��ون االن��زالق أكث��ر
وأكثر باجت��اه الس��لفيني ورؤيتهم
الرجعي��ة .وفي وقت مبكر من ربيع
 ،2012كانت أح��زاب مثل املصريني
والتجم��ع حتث املؤسس��ة
األح��رار
ّ
العسكرية على التدخّ ل في الشأن
السياس��ي وتأجيل وضع الدستور
اجلديد واالنتخابات الرئاس��ية (ولم
يك��ن قد حت��دد موعدها بع��د) إلى
التوص��ل إل��ى موازين قوى
أن يت��م
ّ
أخرى جديدة بني القوى اإلس�لامية
والعلمانية .وحينها صار واضحا أن
ثمة خيانة ألمل التحول الدميقراطي
في مصر بات يعد لها.
* ينش��ر ه��ذا املق��ال باالتفاق مع
مؤسس��ة كارنيغ��ي للس�لام
الدولي ٢٠١٤
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رصدها المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

العراق يسجل أكثر من  10آالف إصابة عمل خالل عام 2017
تمكن المركز
الوطني للصحة
والسالمة المهنية
من رصد وتسجيل
إصابات العمل من
خالل برنامج أعد
خصيصا لهذا
الغرض من قبل
قسم المعلومات
في المركز
بالتنسيق مع وزارة
الصحة
الظرف االقتصادي وعمالة األطفال

على ش��تى االن��واع  ،الفتا الى ان
بيان نس��ب االصاب��ات وانواعها
ه��و تنبي��ه ع��ن خط��ورة بعض
االعم��ال ونتيج��ة لع��دم اتب��اع
طرائق ووسائل الوقاية واجراءات
الصحة والسالمة املهنية  ،مبينا
ان اغل��ب بيئ��ات العم��ل تفتقر
لشروط السالمة ،فضال عن قلة
الوعي بهذا اجلانب للحفاظ على
صح��ة وحي��اة العاملني في تلك
املواقع وسالمتهم.
كان��ت اجلمعي��ة العام��ة ل�لأمم
املتحدة قد أصدرت في عام 1989

(اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل) التي
عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم
يتجاوز الثامنة عش��رة من عمره
وأك��دت عل��ى ض��رورة الس��عي
حلماي��ة الطفل من االس��تغالل
االقتص��ادي وم��ن أداء أي عم��ل
يرج��ح أن يك��ون خط��را أو ميثل
إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته
أو بنم��وه البدن��ي أو العقل��ي أو
الروح��ي أو املعنوي أو االجتماعي
 ،وأوجب��ت عل��ى ال��دول األطراف
فيها اتخاذ التدابير التش��ريعية
واإلداري��ة واالجتماعية والتربوية

التي تكف��ل هذه احلماية ،وبنحو
خ��اص وض��ع ح��د أدن��ى لس��ن
االلتح��اق بالعم��ل ونظام مالئم
لس��اعات العمل وظروفه وفرض
عقوبات مناسبة لضمان فعالية
تطبيق هذه النصوص.
م��ن جانب آخر اش��تكى عاملون
ف��ي بع��ض املعام��ل واملنش��آت
األهلي��ة م��ن انه��م يتعرض��ون
الى انتكاس��ات صحية وامراض
مختلفة ج��راء أجواء العمل غير
املالئم��ة وتذبذب درج��ات احلرارة
والرطوبة فيها ،وفي هذا الصدد

أوردت دراس��ات وبح��وث دولية ان
جتن��ب اخملاط��ر يف��رض أن يعمل
اإلنس��ان في بيئة عم��ل توفر له
درجة حرارة معتدلة س��واء أكان
العم��ل ذهني��ا أم عضلي��ا ف��إن
كف��اءة الف��رد تقل في��ه  ،كلما
كانت درج��ة احل��رارة مرتفعة أو
انخفضت عن املعدل املناس��ب،
ذلك أن درجة احلرارة غير املناسبة
في مكان العمل سواء ارتفاعا ً أو
انخفاضا ً تسبب الضيق للعامل
و تؤث��ر س��لبا عل��ى إنتاجيت��ه
ونفسيته .

وأكدت هذه الدراس��ات أن احلرارة
املرتفع��ة و الهواء الراكد يخـالن
بالعم��ل البدن��ي ،واملع��روف أن
العم��ال في مث��ل ه��ذه األجواء
يكون��ون أكث��ر عرض��ة لألمراض
كالروماتيزم واألم��راض التنفس
وأن ذلك يعيق قدرة اجلس��م على
تنظي��م حرارته ،و م��ن هنا يأتي
شعوره بالضيق واخلمول واإلرهاق
واالختناق مع انعدام حترك الهواء،
يـنصح دائما بتكييف الهواء
لذا ُ
وجتديده للحص��ول على النتائج
املرغوبة.

تتمات ص1
املالية النيابية :قانون
املوازنة لن يقر قبل متوز
املقبل
وقال الفايز لصحيفة ‘‘الصباح
اجلدي��د‘‘ إن " ل��دى مجل��س
النواب فقرات كثيرة من قانون
املوازن��ة س��تبحثها الكت��ل
السياسية فضال عن مراجعة
الفق��رات الت��ي مت االعت��راض
عليها من قبل الكتل والعائدة
إلى احلكومة".
وأضاف إن " مترير قانون املوازنة
بشكل جزئي غير مطروح في
الوق��ت احلال��ي لك��ن بإمكان
احلكومة إرس��ال الرد الرسمي
بش��أن اعت��راض التحال��ف
الوطن��ي عل��ى حص��ص
محافظات اجلنوب واحتاد القوى
بشأن احملافظات احملررة لتمرير
املوازنة او رفضها بشكل تام".
وكان م��ن املق��رر أن يس��تأنف
البرمل��ان  ،يوم أم��س األربعاء ،
عقد جلسته األولى من فصله
التش��ريعي األخير بقراءة عدد
من مشاريع القوانني من بينها
مشروع قانون املوازنة االحتادية
لعام .2018
"املركزي" يطالب شركات
الصرافة بتأمينات تصل الى
مائة مليون دينار
يذك��ر أن البنك وضع ش��روطا
وتعليم��ات جدي��دة عل��ى
املصارف وش��ركات التوس��ط
للدخول الى نافذة بيع العملة
ملنع عمليات الفساد واملتاجرة
بالعملة الصعبة.

مجلس الوزراء يخوّل
"املالية" صالحية توقيع
اتفاقية القروض السويدية
مش��يرا ال��ى ان "الق��رار يأتي
لدعم مشاريع الكهرباء وتوفير
الطاقة للمواطن العراقي".
مجلس الوزراء يتخذ
إجراءات دقيقة لتسليم
رواتب املوظفني األكراد
ونب��ه احلديث��ي إل��ى "وض��ع
مجموع��ة معايي��ر تعم��ل
عليها احلكومة ألجل التحقق
والتدقي��ق كونهم��ا اجرائ�ين
اساسيني البد منهما".
وأوض��ح أن "ذلك يأت��ي حرصا ً
عل��ى س��رعة اط�لاق الرواتب
والتخفي��ف من اعب��اء االزمة
املالي��ة الت��ي يعان��ي منه��ا
املواطن��ون ف��ي االقلي��م
بوصفه��م عراقي�ين اس��وة
بغيره��م ومتس��اوين أم��ام
الدستور والقوانني النافذة".
ون�� ّوه املتح��دث الرس��مي
للحكوم��ة إل��ى أن "مجل��س
ال��وزراء االحت��ادي يتطل��ع الى
مج��يء الوف��د الفن��ي م��ن
االقليم قريباً ،وعقد اجتماعات
ومباحثات للتوصل إلى النتائج
بنحو سريع".
وأكم��ل احلديث��ي الق��ول إن
"احل��وارات الب��د منه��ا حالي��ا ً
وس��تركز على اجلان��ب الفني،
ونحن م��ع اي جه��د يبذل في
سبيل تذليل االزمة مع اقليم

على "قرعة الحج
اإللكترونية"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ددت الهيئ��ة العلي��ا للح��ج والعم��رة ،أم��س
األربعاء ،منافذ تسجيل املواطنني على قرعة احلج
اإللكتروني��ة لألع��وام ( )2021 – 2020 – 2019ف��ي
بغداد واحملافظات.
وذكر املتحدث الرس��مي باسم الهيئة حسن فهد
الكناني ،في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة
منه ،ان "الهيئة س��تفتتح في يوم االحد املقبل 7
كانون الثاني ،جمي��ع منافذها املعتمدة في بغداد
واحملافظات لتس��جيل املواطنني عل��ى قرعة احلج
لألع��وام الثالثة املقبل��ة ،حيث ميكنهم اس��تالم
بطاقة التقدمي وضوابط وآلية التسجيل".
وأضاف "بعد تس � ّلم بطاقة التقدمي واالطالع على
الضوابط وآلية التس��جيل ميكن للمواطنني ملء
اس��تمارة التقدمي بطريقة إلكترونية التي سيتم
نشر رابطها في املوقع الرسمي للهيئة والصفحات
الرئيسة في (فيسبوك وتويتر وتليغرام وانستغرام)
لتسجيل أسمائهم في القرعة اإللكترونية التي
ستجرى بعد فرز االستمارات وتدقيقها".
وأش��ار الكناني إل��ى أن "الهيئة ستنش��ر قاعدة
بيانات مركزية في موقعها الرس��مي وصفحاتها
مبواق��ع التواص��ل االجتماع��ي بأس��ماء املواطنني
املتقدم�ين عل��ى القرع��ة للتأك��د م��ن دخولهم
فيها".

متابعة الصباح الجديد:
أعل��ن العراق ممثال ب��وزارة العمل
والش��ؤون االجتماعية تسجيل
أكثر من  10آالف إصابة عمل في
قطاع��ات العمل الع��ام واخلاص
مبحافظ��ات الع��راق كاف��ة عدا
اقلي��م كردس��تان خ�لال الع��ام
.2017
وق��ال مدير ع��ام املرك��ز الوطني
للصحة والس�لامة املهنية في
وزارة العم��ل املهندس عمار عبد
الواح��د ان املرك��ز الوطني متكن
م��ن رص��د وتس��جيل اصاب��ات
العمل وخاص��ة عمالة االطفال
م��ن خالل برنام��ج اعد خصيصا
له��ذا الغ��رض م��ن قبل قس��م
املعلومات في املركز بالتنس��يق
مع وزارة الصحة  ،مش��يرا الى ان
النتائج ظهرت بع��د اجراء الفرز
والتحلي��ل واالدخال حس��ب نوع
االصابات لقطاعات العمل.
وأض��اف مدي��ر ع��ام املرك��ز ان
مجم��وع االصاب��ات املس��جلة
خ�لال ع��ام  2017بل��غ ()10770
اصابة عمل ومت تصنيفها حسب
نوع الوس��يلة املس��بب لالصابة
منها ( )669اصابة بواسطة آالت
و( )378بواس��طة ادوات العم��ل
و( )442ع��ن طري��ق س��قوط او
انزالق و( )104بواس��طة سقوط
االش��ياء واملع��دات و( )42اصابة
عن طريق م��واد كيمياوية و()62
اصابة بصعقة كهربائية  ،فضال
ع��ن ( )73اصابة من خالل احلرائق
واالنهيارات.
وأوض��ح عب��د الواح��د ان اعل��ى
نس��بة لالصاب��ات س��جلت في
محافظة بابل بواقع ( )572اصابة

تحديد منافذ التسجيل

كردس��تان ألن شرخا كبيرا قد
حص��ل بس��بب االص��رار على
اجراء استفتاء االنفصال خالفا ً
للسياقات الدستورية".
م��ن جانب��ه ،ذك��ر املستش��ار
االعالم��ي لبرمل��ان كردس��تان
طارق جوهر أن "هناك ش��عورا
ب��أن البع��ض يس��عى ال��ى
اس��تغالل موض��وع االقلي��م
للحص��ول على مكاس��ب في
االنتخابات".
وأض��اف جوهر في تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "احلوارات
بني بغ��داد واربيل س��وف تبدأ
قريب��اً ،فل��ن يكون هن��اك حل
بالتصعيد ،واقليم كردس��تان
اب��دى اس��تعداده الج��راء
مباحثات على وفق الدستور".
ولفت إلى أن "موضوع تسليم
روات��ب موظف��ي االقلي��م امر
ضروري كونه يخص ش��ريحة
مواطنني ال ذنب لهم باخلالفات
السياسية".
وحت��دث جوه��ر ع��ن "ضغوط
متارس��ها جه��ات خارجية في
مقدمته��ا الوالي��ات املتح��دة
االميركية ودول االحتاد االوروبي
وكذل��ك دول املنطقة من اجل
انهاء حالة التوتر السياس��ي
بني حكومتي بغداد واالقليم".
ومض��ى جوه��ر إل��ى أن "لدى
االقلي��م اس��تعدادا للتعامل
على وفق الدس��تور بالنس��بة
للموضوعات املهمة سيما ما
يتعلق منه��ا باملعابر احلدودية
واملطارات".
وفي س��ياق متص��ل علمت "

الصب��اح اجلديد " من املتحدث
باس��م وزارة الصح��ة ف��ي
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان
الدكتور خالص ق��ادر  ،ان وفدا
رفي��ع املس��توى م��ن وزارت��ي
الصحة والتربي��ة في االقليم
توجه ال��ى بغداد أمس االربعاء
بهدف تق��دمي قوائم املوظفني
ال��ى احلكوم��ة االحتادي��ة
لتدقيقه��ا ،عق��ب موافق��ة
رئيس ال��وزراء على منح رواتب
موظفي االقليم.
واوضح ق��ادر ان الوف��د يتألف
م��ن مدير ع��ام التخطيط في
وزارت��ي الصح��ة والتربية في
االقلي��م ،وهو يحم��ل قوائهم
روات��ب ومخصص��ات مالكات
الوزارت�ين وفقا لنظام التدقيق
البايومت��ري ،ال��ذي يعد احدث
تدقيق اجرته حكومة االقليم
ملالكاته��ا ،مش��يرا ال��ى ان
القائمة تض��م رواتب املالكات
للوزارتني وس��يتم مناقشتها
م��ع اللجن��ة التي ش��كلتها
احلكوم��ة االحتادي��ة لتدقي��ق
قوائم رواتب ومالكات موظفي
الوزارتني.
واوض��ح ان الوف��د الك��ردي
س��يجتمع صب��اح الي��وم
اخلميس في بغداد مع اللجنة
املش��كلة من قب��ل احلكومة
االحتادي��ة والت��ي تض��م وكيل
وزارة الداخلي��ة وعضوي��ن
ع��ن وزارة التربي��ة والصح��ة
االحتاديت�ين ،مبين��ا ً ان القائمة
املرسلة تضم رواتب املوظفني
املس��تحقني املس��تمرين في

الدوام للوزارتني لش��هر كانون
االول املنص��رم ،نافي��ا ان تضم
اية اسماء وهمية ،مؤكدا وجود
عالقات جيدة بني وزارة الصحة
ف��ي االقلي��م ووزارة الصح��ة
االحتادي��ة ،معربا ع��ن امله في
ان تس��هم هذه اللق��اءات في
تبديد الشكوك لدى احلكومة
االحتادية بشأن صحة القوائم
وارسال رواتب موظفي الوزارتني
وانهاء األزمة.
سلطة الطيران املدني تنفي
ّ
توقف عمل مطار بغداد
وأوض��ح البي��ان ان "س��لطة
الطي��ران املدن��ي العراقي ومن
منطلق احلفاظ على س�لامة
املس��افرين وم��ن منطل��ق
احلرص الش��ديد على مواكبة
جميع التط��ورات احلاصلة في
املطارات العاملية والعمل وفقا
للتعليم��ات واملعايير املعمول
بها عامليا عملت ه��ذا االجراء
الش��ائع في جمي��ع املطارات
العاملية وما اشيع من ادعاءات
كاذبة بشأن توقف عمل املطار
وعطل االجهزة املالحية يهدف
الى تشويش املشهد وتظليل
الرأي الع��ام ألبعادٍ ال تخلو من
الغرض السياسي ".
قاض أميركي يأمر بإطالق
سراح مهاجرين عراقيني
الذين قالوا إنهم سيتعرضون
لالضطه��اد إذا أعي��دوا إل��ى
العراق.
وف��ي احلكم الذي أص��دره قال

جول��د س��ميث إن��ه "يج��ب
اإلف��راج ع��ن أي واح��د م��ن
العراقيني احتجز لستة أشهر
وأكث��ر أو عـرض أمـ��ام قـاض
فـي غض��ون  30يوم��ا للنظر
بإطـ�لاق س��راحه عل��ى ذمـة
القضيـة".
وقال" :الع��رف القانوني لدينا
مينع احتجاز الناس أثناء حتديد
حقوقهم القانونية".
وحاول��ت إدارة ترام��ب ترحي��ل
العراقي�ين في إط��ار حملتها
لزي��ادة تنفي��ذ الق��رارات
اخلاص��ة بالهج��رة ودفع الدول
إل��ى اس��تقبال مواطنيه��ا
الذين ص��درت بحقه��م أوامر
بالترحيل من الواليات املتحدة
بعدم��ا قاومت تلك الدول ذلك
باملاضي.
وتؤك��د معلوم��ات قدمه��ا
محامو العراقيني إلى احملكمة
أن "سلطات الهجرة اعتقلت
منذ حزي��ران قرابة  300عراقي
صدرت بحقه��م أوامر نهائية
بالترحيل".
ويوجد بالوالي��ات املتحدة نحو
 1400عراقي ص��درت بحقهم
أوامر نهائية بالترحيل.
وق��ال القاضى جولد س��ميث
إن "احلكم الذي أصدره ينطبق
عل��ى املعتقل�ين العراقي�ين
بظروف مماثل��ة في أنحاء البالد
حتى إذا لم يكونوا مش��اركني
في الدعوى".
ولم ترد وزارة العدل ،التي متثل
احلكوم��ة في القضي��ة ،على
طلب للتعليق.

إعداد خطة لنقل

الصالحيات للمحافظات
المحررة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مجل��س الوزراء ،أمس األربع��اء ،إعداد خطة
تدريجي��ة لنقل الصالحيات الى احملافظات احملررة
خالل عام  ،2018فيما وافق على تسجيل مشروع
النظام الضريبي اإللكتروني الشامل.
وقالت األمانة العام��ة للمجلس في بيان تلقت
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه ،إن "مجلس
ال��وزراء قرر ان تعد الهيئة العليا للتنس��يق بني
احملافظات خطة تدريجية لنقل الصالحيات الى
احملافظات احملررة خالل عام  2018بعد اس��تكمال
متطلبات إعادة االس��تقرار في احملافظات الثالثة
(نينوى ،صالح الدين ،واالنبار)".
وأضاف��ت ان " يج��ب ان تنتظ��م االجتماع��ات
الدوري��ة جملالس احملافظات في احملافظة ذاتها ملدة
أربعة أش��هر بعد تش��ريع قانون املوازنة العامة
االحتادية للسنة املالية ."2018
وواف��ق مجل��س ال��وزراء بحس��ب البي��ان على
"تسجيل مش��روع النظام الضريبي االلكتروني
الش��امل وفق��ا ً ألح��كام الدليل االسترش��ادي
ملشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص".
وتابع��ت ان " عل��ى الهيئ��ة العام��ة للضرائب
ف��ي وزارة املالي��ة ،واملكتب االستش��اري لنظم
املعلومات واحلاس��بات واالتص��االت في جامعة
بغداد (اجلهة الس��اندة) إبرام عقد الشراكة مع
املستثمر (القطاع اخلاص) باتباع أسلوب الدعوة
املباشرة من اجل البدء في املشروع".

العراق يطلب من تركيا
تأجيل ملء سد اليسو

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب وزير املوارد املائية العراقي ،حس��ن اجلنابي،
أمس األربع��اء ،من وزارة الغاب��ات واملياة التركي
تأجيل ملء سد اليسو إلى حزيران املقبل.
وقال اجلناب��ي في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد"
نس��خة منه ،إن "اجتم��اع اليوم ف��ي مقر وزارة
الغابات واملياة التركي كان مطوال ،حيث نوقشت
فيه كل جوانب العالقة املائية وباألخص توقيت
ملء سد اليسو وتشغيله".
وأض��اف اجلناب��ي بحس��ب البيان "لق��د طرحنا ً
موقفن��ا بكل وضوح وقوة" ،مؤكدا ً على "اجلانب
التركي بضرورة عدم اإلضرار مبصلحة العراق ،وال
س��يما في هذة السنة الش��حيحة" ،مبينا ً اننا
"طلبنا تأجيل ملء الس��د الى حزي��ران وضرورة
االتفاق على االطالقات املائية".
يذك��ر أن وزير املوارد املائية حس��ن اجلنابي ،وصل
في وقت س��ابق من صباح أمس االربعاء ،برفقة
مسؤول املياه والسدود بوزارة الزراعة في حكومة
إقليم كوردس��تان محمد ف��ارس ،إلى العاصمة
التركي��ة انقرة للق��اء نظيره الترك��ي للتباحث
بشأن حصة العراق املائية.

الملف األمني

اعتقال إرهابي في منطقة المنصور غربي بغداد * تفكيك عبوة ناسفة قرب مركز صحي شمالي بعقوبة

مقتل مسؤول في الجبهة التركمانية جنوبي كركوك * اعتقال ثالثة مطلوبين بتهم اإلرهاب في ميسان وواسط
بغداد – عملية أمنية
أعل��ن مص��در أمن��ي ف��ي مديرية
االس��تخبارات العس��كرية أم��س
األربع��اء ،اعتقال أح��د "اإلرهابيني"
ف��ي منطقة املنصور غرب��ي بغداد،
مبينا أن املعتقل ه��ارب من مدينة
الفلوجة.
وقال املصدر" :ضمن توجيهات مدير
االستخبارات العسكرية القاضية
مبالحق��ة وتعقب فلول ما تبقى من
عصابات داع��ش املندحرة ومطاردة
الهارب�ين م��ن مناط��ق س��كناهم
احمل��ررة ال��ى مناط��ق اخ��رى ،متكن
ابطال االستخبارات العسكرية من
الفرقة السادسة من القاء القبض
عل��ى اح��د االرهابيني ف��ي منطقة
املنصور غربي بغداد".

ديالى – تفكيك ناسفة
كش��ف مص��در أمني في ش��رطة
محافظة ديالى أم��س األربعاء ،عن
تفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب
مركز صحي شمال غربي بعقوبة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف
ع��ن اس��مه إن "قوة م��ن مكافحة
املتفج��رات جنحت برص��د وتفكيك
عب��وة ناس��فة وضع��ت م��ن قبل
مجهول�ين ق��رب مرك��ز صحي في
ناحية هبهب شمال غربي بعقوبة"
 ،مضيفا أنه "مت رفع العبوة ومتشيط
املنطق��ة بحثا عن عبوات اخرى دون
أية اضرار".
كركوك – هجوم مسلح
أف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة

محافظة كركوك أمس األربعاء بأن
مسؤول مقر في اجلبهة التركمانية
قت��ل بهج��وم مس��لح جنوب��ي
احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف
عن اس��مه إن "مجموعة مسلحة
هاجمت ،مس��اء يوم امس مسؤول
مق��ر احل��ي العس��كري للجبه��ة
التركماني��ة ف��ي منطق��ة احل��ي
العسكري جنوب كركوك" ،مبينا ان
"املسلحني فروا الى جهة مجهولة
بعد اصابة املس��ؤول بعدة طلقات
نارية اردته قتيالً".
بابل – ضبط أسلحة
أعل��ن مص��در أمن��ي ف��ي مديرية
شرطة محافظة بابل أمس األربعاء
عن متكن مفارزها من ضبط أسلحة

متنوعة وكدس لألعتدة في عملية
استباقية نفذتها قوة مشتركة في
قضاء املسيب شمالي احملافظة.
وب�ين املص��در األمن��ي ال��ذي رفض
الكش��ف ع��ن اس��مه ان ق��وة
مش��تركة م��ن ف��وج ط��وارئ بابل
الثالث ومفارز األمن الوطني نفذت
عملية استباقية في قضاء املسيب
ش��مالي بابل بناء عل��ى معلومات
اس��تخبارية دقيق��ة ،أس��فرت عن
ضب��ط اس��لحة متنوع��ة وكدس
لالعت��دة فضال عن مع��دات تصوير
وعارضة شاش��ة مخبأة في احدى
األراضي الزراعية .
ميسان – عمليات استباقية
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن
التي تقوم ببسط األمن واالستقرار

في ميس��ان أمس األربع��اء وضمن
عملي��ات أمني��ة اس��تباقية إلقاء
القبض عل��ى ثالثة م��ن املطلوبني
بتهم اإلرهاب واخملدرات في ميس��ان
وواسط.
وقال قائد عملي��ات الرافدين اللواء
عل��ي ابراهي��م دبع��ون إن الق�� ّوات
األمنية الق��ت القبض على املتهم
(م ك ح) من سكنة بغداد واملطلوب
للقضاء وف��ق املادة  4إرهاب كما مت
وبالتعاون مع مديرية اس��تخبارات
ومكافحة إرهاب محافظة ميسان
من الق��اء القبض على املتهم ( ص
س ع) واملطل��وب للقضاء وفق املادة
 4ارهاب .
الديوانية – اعتقال مطلوبني
أف��اد مص��در أمن��ي ف��ي مديري��ة

ش��رطة محافظة الديوانية ،أمس
األربعاء بإلقاء القبض على تس��عة
مطلوبني على وفق قضايا مختلفة
في احملافظة.
وق��ال املص��در االمني ال��ذي رفض
الكشف عن اسمه إن "مفارز قسم
مكافح��ة اإلج��رام ف��ي محافظة
الديوانية متكن��ت من إلقاء القبض
عل��ى ع��دة متهم�ين باخلط��ف
مطلوبني على وفق املادة  ،421فيما
ألقت دوريات قس��م األسرة ومركز
الس��نية وعفك القبض على اربعة
متهم�ين مطلوبني للقض��اء مبواد
قانوني��ة مختلف��ة"  ،مضيف��ا ان
"مفارز مركز الدغارة واحلمزة متكنت
من القبض على شخصني متهمني
بقضايا التهديد.

البصرة – عملية امنية
ّ
أك��د مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة البص��رة أم��س األربعاء
أن الق�� ّوات األمنية ألق��ت بعملية
أمني��ة مش��تركة القب��ض عل��ى
أخط��ر عصابة لتج��ارة اخملدرات في
محافظة البصرة .
وذك��ر املص��در االمني ال��ذي رفض
الكشف عن اسمه ان عملية القاء
القبض على س��بعة اشخاص من
كبار جت��ار اخمل��درات ف��ي محافظة
البصرة  ،مضيفا ان " مفارز شعبة
مكافح��ة اخملدرات وجه��از اخملابرات
الوطن��ي نف��ذوا عملي��ة امني��ة
مش��تركة ومن خالل كمني محكم
متكنوا من القاء القبض على سبعة
اشخاص من اخطر جتار اخملدرات في
شمالي محافظة البصرة".
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انتشار زراعة

بعد انتهاء مجلس الوزراء من الصيغة النهائية للقانون

الفراولة في مناطق

«السوداني « :المدن الصناعية تهيء فرص
ّ
وتنوع الدخل وتجذب االستثمار
العمل

واسعة من البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د الوكيل الفن��ي ل��وزارة الزراع��ة الدكتور
مهدي ضمد القيس��ي انتش��ار زراعة الفراولة
باستعمال األسمدة العضوية ومنها مخلفات
الشلب لسد حاجة السوق احمللية .
واضاف الوكيل الفن��ي أن وزارة الزراعة متمثلة
بدائرتي البس��تنة واإلرش��اد والتدريب الزراعي
 ،ق��د تبن��ت انتش��ار مش��روع زراع��ة الفراولة
بطريقة البيوت البالستيكية من قبل الفالحني
واملزارع�ين  ،باس��تعمال التس��ميد العض��وي
ومخلفات الش��لب ( الس��بوس ) خ�لال زراعته
لزيادة إنتاجه كما ً ونوعا ً .
وأش��ار الوكي��ل الفن��ي ال��ى انتش��ار زراعتها
في مناطق واس��عة م��ن الب�لاد وخصوصا ً في
محافظات النجف االش��رف وكربالء املقدس��ة
وواس��ط  ،بهدف تغطية السوق باإلنتاج احمللي
ال��ذي يعد أكث��ر أمان��ا ً واطمئنان��ا ً على صحة
املستهلك.

افتتاح ردهة طوارئ
وصالة للوالدة في
مركز الكريعات

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتت��ح نائب محاف��ظ بغداد جاس��م البخاتي
والدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير
ع��ام دائرة صحة بغ��داد /الرصافة ردهة طوارئ
وصالة والدة في مرك��ز صحي الكريعات الثاني
والتابع الى قطاع االعظمية .
وب�ين البخات��ي ان صح��ة الرصاف��ة جنحت في
العمل كفريق واحد ب�ين الدائرة واحملافظة من
جه��ة والدائ��رة ووزارة من جهة اخ��رى وان هذا
العمل اسهم في افتتاح ردهة الطوارئ وصالة
ال��والدة التي س��تنهي معاناة اهال��ي املنطقة
وخصوصا بعد الدوام الرسمي وحاجة املنطقة
الى مثل هذه الوحدات .
م��ن جانبه بني املدير العام ان ه��دف الدائرة هو
ايص��ال اخلدم��ات الى ابع��د نقطة ف��ي جانب
الرصاف��ة وان افتتاح الردهة بعد اكمال وتوفير
املس��تلزمات الطبية والصحي��ة اخلاصة بفتح
ردهة الوالدة وكذلك رفد املركز بعجلة إسعاف
لنقل احلاالت الطارئة وتوفير املالكات الصحية.

ربط الدوائر

الحكومية في المثنى

بشبكة النفاذ الضوئي
المثنى ـ الصباح الجديد:
اجن��زت امل�لاكات الهندس��ية والفني��ة تنفي��ذ
مشروع ربط مس��ارات القنوات الضوئية البالغ
عدده��ا ثمان��ي قن��وات م��ع احللق��ة الرئيس��ة
للمشروع عبر جس��ر السماوة احلديدي والدوائر
املشمولة بهذا املشروع هي ( منطقة القشلة
 ،الس��جن املركزي  ،دائرة الصحة  ،كلية الطب )
في مدينة السماوة .
وذكر تقري��ر اعالمي صادر م��ن مديرية اتصاالت
محافظ��ة املثن��ى التابع��ة للش��ركة العام��ة
لالتص��االت ان هيئ��ة الكاب��ل في بدال��ة املركز
متكنت من صيانة تقاس��يم في منطقة س��وق
الس��ماوة وتاهيل  13تقسيم وكذلك مت صيانة
 3كابينات ف��ي مجمع اليرموك واصالح عارضة
كابل سعة  300زوج مغذي لكابينة في منطقة
الفجرية ومت ابدال عقدتني واستبدال جزء متضرر
من كابل سعة  1000زوج وبطول 18م .
وفي س��ياق اخر كس��بت املديرية املذكورة عدد
من الدع��اوي القضائية واجلزائية املقامة ومنها
الدعوى املقامة ضد بلدية السماوة وحصل قرار
احلك��م على الدرجة القطعي��ة وحتصل مبوجبه
مديري��ة اتص��االت املثن��ى عل��ى غرام��ة مالية
قدرها  35ملي��ون دينار جراء التخريب الذي طال
شبكتها الهاتفية.

متابعة الصباح الجديد:

اك��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن
املهندس محمد شياع السوداني
اهمي��ة تش��ريع قان��ون امل��دن
الصناعي��ة ف��ي تنظيم انش��اء
وادارة وتش��غيل املدن الصناعية
والذي متت املصادقة على صيغته
النهائية من قبل مجلس الوزراء
بع��د اع��داده م��ن قب��ل ال��وزارة
بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
وق��ال الوزير لقد متت مناقش��ة
القان��ون من قبل الهيئات الثالث
ف��ي مجل��س ش��ورى الدول��ة
والدائ��رة القانوني��ة ف��ي االمانة
العام��ة جمللس ال��وزراء وبالتعاون
مع منظمة اليونيدو وذلك بهدف
استقطاب املش��اريع الصناعية
وتش��غيل االيدي العاملة احمللية
والقضاء على البطالة.
واض��اف الس��وداني ان امل��دن
الصناعية تعد احد أهم مقومات
تسريع التنمية الصناعية وجذب
االس��تثمار في ظروف االقتصاد
املفت��وح كما أظه��رت التجارب
الناجحة في دول العالم العربي
واالجنبي مامن شأنه ان يسهم
ف��ي خلق ف��رص العم��ل وتنويع
مص��ادر الدخ��ل وايج��اد بيئ��ة
اعمال مناس��بة واستغالل املواد
اخلام احمللي��ة وصوال ال��ى حتقيق
اه��داف التنمي��ة االقتصادي��ة
بعيدة املدى  ،الفتا الى ان اهمية
املناط��ق الصناعي��ة تكم��ن في
توفير فرص جاذبة لالس��تثمارات
م��ن خ�لال تس��هيل حص��ول
املس��تثمرين على األرض والبنى
التحتية وحتقيق انتشار جغرافي
متوازن للصناعة واالس��تثمارات
الصناعي��ة وتوفي��ر ف��رص عمل
جديدة وتس��ريع حركة التنمية
الصناعية والنمو الصناعي.
ولفت الس��وداني ال��ى ان قانون
امل��دن الصناعي��ة يه��دف ال��ى
االس��هام ف��ي حتقي��ق اه��داف
السياس��ة االقتصادي��ة العامة
للدول��ة وتنظي��م االنش��طة

تكمن اهمية
المناطق الصناعية
في توفير فرص
جاذبة لالستثمارات من
خالل تسهيل حصول
المستثمرين على
األرض والبنى التحتية
وتحقيق انتشار
جغرافي متوازن
للصناعة واالستثمارات

وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد شياع السوداني

الصناعية ف��ي مواقع مخدومة
بالبن��ى التحتي��ة واخلدم��ات
وكذلك الترويج الستخدام املدن
الصناعي��ة ف��ي توجي��ه عملية
االصالح االقتصادي وتنظيم املدن
الصناعية وتأسيسها وتطويرها
وادارته��ا فض�لا ع��ن تش��جيع
مش��اركة القط��اع اخلاص احمللي
واالجنب��ي في اس��تثمارات املدن
الصناعية ف��ي جميع احملافظات
والش��راكة م��ع القط��اع العام
وجذب وحتفيز انتقال االنش��طة
الصناعي��ة القائم��ة ف��ي املدن
والتجمعات الصناعية الى املدن
الصناعي��ة املنش��أة مبوجب هذا
القانون .
م��ن جان��ب اخ��ر أك��د مدي��ر
ع��ام ش��ركة الف��رات العام��ة
للصناعات الكيمياوية واملبيدات

إح��دى ش��ركات وزارة الصناعة
واملع��ادن املهندس علي قاس��م
كاظ��م الش��مري حتقي��ق أعلى
كمي��ة مبيع��ات ملنت��ج حامض
الكبريتي��ك املركز في عام 2017
وألول م��رة من��ذ عقدي��ن بدعم
مباشر ومتواصل من الوزير.
وبني الشمري في تصريح للمركز
اإلعالمي في الوزارة بأن الشركة
متكن��ت من حتقي��ق أعلى كمية
في مبيعاتها الس��نوية ،فخالل
العام  2017بلغ��ت (  )8500الف
طن مقارنة بالسنوات العشرين
املاضية متجاوزين بذلك اخملطط
ل��ه والبال��غ ( ) 8400ال��ف ط��ن
أي بنس��بة اجن��از  ، 101%الفت��ا
إل��ى أن ه��ذه الزيادة ف��ي حجم
املبيعات جاءت نتيجة السياسة
التس��ويقية الت��ي اعتمدته��ا

ّ
االتصاالت تنفذ مشروع

ّ
التجارة تواصل تسلم الشلب
ّ
ّ
وتجهز النازحين بالرز
المسوقين
من
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن
مواصلته��ا تس��لم الش��لب من
املس��وقني فضالعن جتهيز نازحي
محافظة االنبار بحصص جديدة
من الرز الفيتنامي
وقال مدير عام الشركة املهندس
هيثم جميل اخلش��الي ان املراكز
التس��ويقية ف��ي محافظ��ة
الديوانية واصلت تسلم محصول
الش��لب من الفالحني واملسوقني
للموسم التسويقي احلالي حيث
جتاوزت الكميات املتس��لمة ()20

الف طن توزعت على سايلو شلب
الش��امية بكمية بلغت ()19218
طن��ا وس��ايلو ش��لب الديواني��ة
بكمية ( )728طنا ومركز تسويق
االمني بكمية (  )182طنا .
واضاف املدير العام ان فرع الشركة
ف��ي محافظة بابل ق��ام بتجهيز
نازح��ي محافظ��ة االنب��ار بال��رز
وبلغت الكمي��ة اجملهزة للعائالت
النازحة املتواج��دة في احملافظة (
 ) 48طنا ضمن احلصة التموينية
وحس��ب البيانات اخلاص��ة بتلك
العائالت  ،كما باش��ر الفرع ايضا
بتس��لم وجتهيز ال��رز الفيتنامي

الش��ركة م��ن خ�لال توس��يع
املساحة التس��ويقية ملنتجاتها
في داخل البالد ش��ماله وجنوبه
موزعة على اجلهات املس��تفيدة
ف��ي ش��ركات ووزارات الكهرب��اء
والنف��ط والصناع��ة والقط��اع
اخلاص واخملتلط ..
اكث��ر م��ن ه��ذا ،وقعت ش��ركة
اور العام��ة احدى ش��ركات وزارة
الصناع��ة واملعادن في محافظة
ذي ق��ار الثالث��اء اول عق��د م��ع
بداية العام اجلديد لتجهيز وزارة
النفط بانتاجه��ا من القابلوات
الكهربائية .
وقال مدير عام الشركة املهندس
حيدر س��هر نعيم��ه في تصريح
للمرك��ز االعالمي في ال��وزارة ان
العق��د يقضي بتجهيز ش��ركة
تعبئ��ة الغ��از التابع��ة ل��وزارة

النف��ط بالقابل��وات الكهربائية
بقيمة ( )350مليون دينار وبفترة
جتهي��ز ( )60يوم��ا  ،مش��يرا الى
ان مراس��يم توقي��ع العقد جرت
خ�لال زي��ارة ق��ام بها ال��ى مقر
ش��ركة تعبئة الغاز برفقه مدير
التس��ويق ف��ي الش��ركة ومدير
مكتبه��ا ف��ي بغ��داد  ،معرب��ا
عن امل��ه بأن يكون ه��ذا العقد
انطالقة جدي��دة وبداية موفقة
نح��و مزيد م��ن التعاقدات خالل
هذا العام الس��يما وان الشركة
متتل��ك االمكاني��ة واالس��تعداد
لتجهي��ز مؤسس��ات الدول��ة
وتأمني احتياجاتها من القابلوات
واالسالك الكهربائية وفق افضل
املواصفات .
يذكر ان الش��ركة اعلنت مؤخرا
ع��ن جتهي��ز دوائ��ر ومؤسس��ات

الدول��ة مبنتجاته��ا الكهربائية
خ�لال الرب��ع االخي��ر م��ن العام
املاض��ي متثلت بتجهيز ش��ركة
ديال��ى العامة بأس�لاك ايناميل
بكمي��ات واوزان مختلفة وجتهيز
مديرية كهرباء النجف باس�لاك
هوائية معلقة واس�لاك القابلو
الريف��ي مؤك��دة حرصه��ا على
تقدمي اخلدمات جلميع املؤسسات
احلكومي��ة وغي��ر احلكومية من
خالل تس��هيل كاف��ة االجراءات
فضال ع��ن احلفاظ عل��ى نوعية
ومتان��ة وج��ودة املنتج الس��يما
وان انت��اج الش��ركة يعد مبصاف
املنتج��ات العاملية احلاصلة على
شهادة اجلودة (االيزو) وانها تسير
بخطوات ثابتة نح��و التميز من
خالل حتديث خطوطها االنتاجية
مبا يتالئم واحلاجة العامة للبلد.

الحكومة اإللكترونية

وال��رز احمللي ال��ى ال��وكالء ضمن
احلصة التموينية وبلغت الكمية
اجملهزة ( ) 6136طنا .
وف��ي الس��ياق ذات��ه اش��ار املدير
العام الى ان مجرش��ة ابو صخير
احلكومية ف��ي محافظة النجف
االشرف باشرت بتصنيع الشلب
العنب��ر املنتج ه��ذا العام لغرض
توزيعه ضمن البطاقة التموينية
كما قامت اجملرشة ايضا بتصنيع
كمي��ات م��ن ش��لب الياس��مني
والف��رات احملول للمجرش��ة حيث
بلغ اجمالي مامت تصنيعه ()١٤٠١
طن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي اط��ار تنفي��ذ املش��اريع
االس��تراتيجية الت��ي تضطلع بها
وزارة االتص��االت لالرتق��اء بواق��ع
اخلدم��ات املقدم��ة ف��ي مج��ال
االتص��االت وتكنولوجيا املعلومات
فضالً عن تنفيذ مش��روع احلكومة
االلكتروني��ة به��دف رب��ط جمي��ع
املؤسس��ات احلكومي��ة بالكاب��ل
الضوئي وبش��بكة انترنيت واحدة
مؤمنة وتقدمي خدماتها ملؤسسات
الدولة واملواطنني .
تتواصل جهود املالكات الهندسية
والفني��ة لهيئ��ة صيان��ة الكاب��ل

الضوئي التابعة لش��عبة التراسل
وش��بكة البيان��ات ف��ي مديري��ة
اتصاالت الكرخ مبد وايصال الكابل
الضوئي  ،اذ باشرت بتنفيذ مشروع
احلكوم��ة االلكترونية ملبنى االمانة
العامة جمللس الوزراء ونفذت املسار
الضوئ��ي من مق��ر مكت��ب رئيس
ال��وزراء ال��ى فن��دق الرش��يد ف��ي
املنطق��ة اخلض��راء ومبس��افة الف
متر والعمل مايزال مستمرا ً النهاء
جميع املسارات .
عل��ى صعي��د متص��ل نف��ذت
امل�لاكات الهندس��ية والفنية في
مديري��ة اتصاالت النج��ف التابعة

للش��ركة العامة لالتصاالت احدى
تش��كيالت وزارة االتصاالت ،بلغت
اعم��ال تنصيب محط��ة  BTSمع
الب��رج مراحله��ا األخيرة ف��ي قرية
الغدير ف��ي احملافظة لتامني خدمة
االتص��االت للقرية واالحياء احمليطة
بها  ،كم��ا قامت م�لاكات مديرية
اتص��االت االنب��ار بتنفي��ذ اعم��ال
ش��بكة بن��ى حتتية خلدم��ة النفاذ
الضوئي في مرك��ز مدينة الرمادي،
والت��ي تأت��ي ضمن خط��ة صندوق
االعمار ،وذلك لالستفادة منها خالل
الفترة املقبلة في تنفيذ مش��اريع
االتصاالت واحلكومة االلكترونية.

الجيش العراقي في ذكراه  97عاما
هاشم مهدي السوداني*
انته��ى العه��د العثمان��ي ف��ي العراق
بانتهاء احلـرب العامليـة االولى ( 1914-
 ) 1918وب��دأ البريطاني��ون احملتل��ون
يتحكم��ون بالب�لاد خالف��ا ً لطم��وح
العراقييـ��ن وكفاحهم من اجل احلريـة
واالس��تقالل الس��يما التصريح��ات
والوعود الرسمية التي اصدرها القـادة
العس��كريون البريطاني��ون خالل وبعد
احلرب اال انهم اخلفـوا ذلك .
ازداد س��خط الش��عب العراقـي وبـدأ
االح��رار باالنتفاض��ات واجله��اد ض��د
الس��لطــات البريطانيـ��ة حتى جاءت
الـش��ـرارة االول��ى عندم��ا مت اعـتقال
الش��يــخ ( ش��عالن ابو اجلون) ش��يخ
قبيلة الظوال��م من بني حجيم عندما
هبت العش��ائر وحررت الش��يخ بالقوة
وعل��ى اث��ر ذل��ك اندلع��ت ث��ورة (30-
حزيران )1920 -وقد برز دورالعسكرييـن
العراقيـ�ين بهذه االحـ��داث وغيرها مما
احرج االس��تعمـار البريطانـي فجلس
مضطرا ً للتفاوض ...
وفي ( 25-تشرين االول )-1920مت تشكيل
رئاس��ة الـ��وزراء املؤقتة برئاس��ة عبد
الرحمـن النقيب وضمت حكومته اول
وزي��ر للدفاع الفري��ق (جعفر مصطفى
العس��كري) ...وهكذا ش��ـرع بتأسيس
اجليـ��ش العراق��ي ف��ي ي��وم (6-كانون
الثاني )-1921وعقـد اول اجتماع رسمي
وتـم فتح دوائر الوزارة وكان (املقر العام

للجيش العراقي قصر عبد القادر باشا
اخلضيري) .
وف��ي البداي��ة مت تش��كيل الدوائر وهي
(احل��ركات -االدارة-الل��وازم -الطباب��ة-
احملاس��بات) ...وق��د تول��ى اول منص��ب
لرئاس��ة اركان اجليش(الفري��ق ن��وري
س��عيد)وقد كانت نواة تأسيس اجليش
بعشرة عراقيني كانوا في جيش احلجاز
والذين حارب��وا الدول��ة العثمانية بعد
اعالن الدول العربية ع��ام ( )1916وبعد
ان امتلكت هذه املؤسس��ة خبرة هوالء
الضب��اط وغيره��م فخط��ت خطـوات
كبيـ��رة ورصينة ابتدأت بتش��كيل اول
فوج في اجليش العراقي وكان باسم(فوج
االمام موس��ى الكاظم) (ع)  ..وتال ذلك
تش��كيل االفواج والتشكيالت وقيادات
الفرق ليخـطط باكتمال القوات الثالث
(البرية -واجلوية -والبحرية) ..
وكان��ت للجي��ش صوالت وج��والت في
االنتفاض��ات والث��ورات واحل��رب ضـ��د
الصهاين��ة مم��ا ترس��خ ف��ي العقلي��ة
العراقيـة مشروعية االستعانـة باجليش
بأمـ��ور كثي��رة ليتم حس��مها  ...حتى
جاءت ثورة  14مت��وز  1958املباركة التي
انهت احلكم امللكي واعالن (اجلمهورية
العراقية) وبتأييد ش��عبي واس��ع اال ان
هذه التطلعات الت��ي حققتها الثـورة
للكادحني من عم��ال وفالحني بل ولكل
الشعب العراقي لم تدم بعد ان طالتها
املؤام��رات الرجعي��ة والدكتـاتـوريـ��ة

اجليش العراقي
لتقود انقـالبا مش��بوها في (  8شباط
 ) 1963وجترأ اجملرمـ��ون من اعدام قائـد
الث��ورة (الزعيم الوطني الش��هيد عبد
الكرمي قاسم ) ليمر العراق مبحنة سوداء

ومم��ا (زاد الطني بلة) تس��لم احلكم من
عام  1963وطيلة اكثر من ( اربعة عقود
) م��ن قبل زم��رة من القتل��ة واجملرميـن
لتقـع البالد مبـحن واحزان وحروب جراء

التصرفـات الصداميــة التي ادخــلت
الب�لاد واجملتم��ع العراقـ��ي بجميـ��ع
طوائف��ه واديان��ه وقوميات��ه باملزيد من
املأساة الس��يما دوامـة احلروب مع دول

اجلوار والتي راح ضحيتها خيرة الضباط
واجلن��ود والش��باب حي��ث كان��ت اوامر
الس��لطة اجلائرة حتكم الب�لاد (باحلديد
والنار) حتى انهار اجملتمع باكمله والكل
يبح��ث عن م�لاذ هربا من املتس��لطني
الذي��ن اباحوا الدم العراقي وكان اجليش
العراق��ي الضحية االول��ى عندما اجبر
على االنحراف من مهنيته العس��كرية
حتى تدنت املستويات واملعنويات وطمر
كل نفس وطني بسـبب حكومه جائره
...
وتوالـت قرارات االمم املتحـدة التي اثرت
عل��ى لقمـة عيش الش��عـب العراقي
ليفق��د كل امل بعد ذل��ك  ...وفي اذار
عل��م  2003ش��نت الق��وات متع��ددة
اجلنس��ية حربها الش��املة على البالد
وادت ال��ى احتالل الع��راق وهزمية صدام
واعوان��ه ..وبتاري��خ 26اي��ار  2003اصدر
احلاك��م االمريكي عل��ى الع��راق (بول
برمي��ر) ق��راره س��يىء الصيـ��ت والذي
مبوجبـه ( حل اجلي��ش العراقي )  ...هذا
القرار الذي عرض البالد الى اخلراب وفتح
احلدود على مصراعيها امام االرهابييـن
واملفس��ديـن واذن��اب النظام الس��ابق
الذين طال خرابهم جميع مؤسس��ات
الدولة
لتدخ��ل الب�لاد بدوامة فقـ��دان االمن
والتخري��ب املتعمد والنهـب والس��لب
والقتل ...
وهنا دع��ت احلاجة الع��ادة اجليش على

وف��ق عقيدة تعتمد الدف��اع عن الوطن
واحترام دول اجلوار وبناء افضل
العالقات لترس��يخ االمن والس�لام في
املنطق��ة والعال��م  ،وف��ي مطل��ع عام
 2004فتحت ابواب التطوع الس��تيعاب
الش��باب واع��ادة منتس��بي اجلي��ش
السابق لالس��تفادة من خبرتهم لبناء
بلدنا وجيش��ـنا والتصـدي للمعتديـن
واالرهابييـ��ن بع��د ان مت اع��ادة هيبـ��ة
اجليـ��ش وترس��يخ عقيدت��ه الوطنية
بدم��اء وتضحي��ات اجلي��ش العراق��ي
ال��ذي ارتقى بتصدي��ه ال��ى العمليات
االرهابي��ة وه��و يقاتل اجملرم�ين وصناع
املوت حت��ى اصبح امنوذج��ا ً يفتخـر به
كل العراقيني ويعيـد مكانتـه وهيبته
بني جي��وش العالم  ...الس��يما بعد ان
حرر االرض والع��رض من دنس الدواعش
ودح��ر ارهابه��م ومبس��اندة ش��عبيه
واس��عه من قبل الق��وات البطله من (
مكافح��ة االرهاب والش��رطة االحتادية
والتدخل الس��ريع واحلش��ود الشعبية
والعشائرية) تتقدمهم جحافل اجليش
العراق��ي صاحب الص��والت والبطوالت
واالنتصارات حتى حتق��ق النصر ورفرف
العلم العراقي على ربوع ارضنا احلبيبة
عراق املأثر والتضحيات  ..وهكذا نحتفل
بالذك��رى (  ) 97عاما لتأس��يس اجليش
العراقي الباسل .
*كاتب عراقي
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عقدتها كلية التربية للبنات في جامعة البصرة

الموارد المائية تواصل

ندوات عن القضية الكردية وجدلية النص
والعقل والشخصية االستغاللية
البصرة ـ سعدي السند:
تواص��ل كلي��ة التربي��ة للبنات في
جامع��ة البص��رة اقام��ة املزيد من
الن��دوات واحللق��ات النقاش��ية في
شتى التخصصات التي يتضمنها
املنهج الدراس��ي وف��ي موضوعات
أخرى تخدم اجملتمع من خالل اساتذة
الكلية والكلي��ات واملراكز العلمية
األخرى في اجلامعة ودوائر حكومية
ومنظمات اجملتمع املدني .
فقد نظم قس��م التاريخ في كلية
التربي��ة للبنات ندوة علمية بعنوان
« الكرد حلم الدولة ،ميراث املاضي
واحتم��االت املس��تقبل» حضره��ا
الدكت��ور ثامر أحم��د حمدان رئيس
جامعة البصرة وش��ارك فيها عدد
كبير م��ن الباحث�ين م��ن الكليات
واملراكز العلمية في اجلامعة .
وتضمنت تسع محاضرات ناقشت
اجلذور التاريخي��ة للقضية الكردية
من خالل محاضرتني االولى للدكتور
حمي��د احم��د حم��دان بعن��وان
النشاط السياسي الكردي - ١٩٠٨
 ١٩٥٨والثانية بعنوان جذور احلركة
الكردية وانتقالها الى العراق لغاية
 ١٩٣٠للـدكت��ورة ليل��ى ياس��يـن
االمير .
وتطرق��ت الندوة الى تطور القضية
الكردي��ة واملواقف احمللي��ة والدولية
منه��ا وق��د طرحت ورق��ة للدكتور
ناظم رشم معتوق بعنوان انعكاس
اتفاقي��ة اجلزائ��ر ع��ام  ١٩٧٥عل��ى
احلركة الكردية املسلحة في العراق
واخرى بحثت بعمق الوضع الكردي
الداخلي ووصوال لعملية االستفتاء
وفيه��ا قدم الدكت��ور كاظم هيالن
ورقة بعنوان الكرد العراقيون وتقرير
املصير بع��د  ٢٠٠٣وورق��ة للدكتور
باسم حمزة عن اخلالف الكردي .
وكان��ت الورقت��ان االخيرت��ان ع��ن
االس��تفتاء ..األول��ى للدكتور علي
ج��ودة املالك��ي بعن��وان املوق��ف
الدولي واحمللي من اس��تفتاء اقليم
كردس��تان  ٢٥أيل��ول  ٢٠١٧واألخرى
للدكت��ورة فراق��د داود ع��ن موقف
احلكوم��ة املركزي��ة م��ن اس��تفتاء

تطرقت الندوة الى
تطور القضية الكردية
والمواقف المحلية
والدولية منها وقد
طرحت ورقة للدكتور
ناظم رشم معتوق بعنوان
انعكاس اتفاقية الجزائر
عام  ١٩٧٥على الحركة
الكردية المسلحة في
العراق واخرى بحثت
بعمق الوضع الكردي
الداخلي ووصوال لعملية
االستفتاء

االقتصادية الستثمار
األراضي العائدة لها

د .حميد أحمد حمدان يتسلم شهادة تقديرية من د .عميد الكلية عن بحثه في الندوة
اقليم كردستان .
وذكرت عميد كلية التربية للبنات
الدكتورة ام��ل عبد الرزاق املنصوري
ان الهدف من الندوة ،تسليط الضوء
عل��ى اه��م قضايا الع��راق وأحداثه
السياسية  ،فيما قال رئيس قسم
التاريخ ف��ي الكلية الدكتور صبيح
نوري احللفي ان الندوة جاءت لتطرح
املوضوع ب��كل تفصيالته التاريخية
إلعطاء صورة واضحة عنه ولتعزيز
دور اجلامعة في طرح قضايا الوطن
املهمة.
الشخصية االستغاللية
كم��ا أقام قس��م العل��وم التربوية
والنفس��ية ف��ي كلي��ة التربي��ة

للبنات ن��دوة بعنوان (الش��خصية
االس��تغاللية) وحتدث��ت فيه��ا
الدكت��ورة رفي��ف عب��د احلافظ ان
تعريف الش��خصية االس��تغاللية
ه��و الش��خص ال��ذي يعم��ل على
اس��تغالل اآلخري��ن واالس��تفادة
منه��م ويعمل على ذل��ك من اجل
مصلحته و اس��تعمال العديد من
الوس��ائل لتحقي��ق غايت��ه كاملكر
واخل��داع والقوة  ،واوص��ت املتحدثة
ان م��ن األهمية عالج الش��خصية
االستغاللية وحتويلها الى شخصية
جيدة في اجملتمع.
جدلية النص والعقل
وأق��ام قس��م اللغ��ة العربي��ة في

التعاون الصناعي واالستثماري
وتون��س والتأكيد على ضرورة تبادل
اخلبرات واالستفادة من االمكانيات
املتاح��ة ومب��ا يحق��ق مصلح��ة
الشعبني الشقيقني .
واك��د الوزي��ر خ�لال اللق��اء رغبة
الوزارة بتطوي��ر العالقات مع تونس
ف��ي جمي��ع اجمل��االت الصناعي��ة
الس��يما ف��ي مج��ال الصناع��ات
الكهربائي��ة والدوائي��ة والتوص��ل
الى اتفاقات للش��راكة واالستثمار
مع شركات الوزارة اخملتصة ودعمه

ملش��روع الشراكة بني شركة ديالى
العام��ة للصناع��ات الكهربائي��ة
وشركة س��يام التونس��ية اضافة
ال��ى نق��ل التجربة التونس��ية في
مجال اس��تغالل امل��وارد الطبيعية
واالس��تثمار خصوص��ا وأن الوضع
االقتص��ادي في العراق يواجه حاليا
حتدي��ات حقيقية ما يحت��م اعادة
النظ��ر بالسياس��ة االقتصادي��ة
وحماي��ة قطاع��ي الصناع��ة
والزراعة.

كلي��ة التربية للبنات ن��دوة بعنوان
(جدلية النص والعقل) وحتدث فيها
الدكت��ور س��الم العقاب��ي معرفا
النص بأن��ه منظومة لغة حتيل الى
دالالت وأعني هي الصفات املطلقة
التي يحملها النص اي س��واء كان
نص��ا أدبي��ا او نصا آخر فالش��فرة
االساس��ية ف��ي الفه��م تب��دأ من
عالقة الدال باملدلول التي يرسمها
الوعي االجتماعي للغة املش��تركة
واالمر الش��ائك يكمن ف��ي ضرورة
ان يحيل الن��ص اي الواقع (ببعديه
الذاتي واملوضوع��ي) فالواقع حامل
جلميع املتغيرات وجميع الس��ياقات
ف��ي حلظ��ة الفه��م والتأوي��ل أي
املتغيرات املرتبطة في سياق الوالدة

األت��ي فهنا يتدخل الط��رف الثالث
املتمث��ل بالعق��ل ف��ي عملية ربط
النص بالواق��ع  ،مضيفا ان الهدف
م��ن الندوة هو اقام��ة فهم متوازن
للن��ص ودور العقل في رس��م أبعاد
الفهم .
تدريسي من الكلية يشارك في
ملتقى دولي بتونس
وشارك التدريسي من كلية التربية
للبنات في جامعة البصرة الدكتور
عم��ار فاض��ل حم��زة ،ببح��ث في
امللتقى الدولي العاش��ر للجمعية
التونس��ية املتوس��طية للدراسات
التاريخية واالجتماعية.
وقال حمزة ان املش��اركة تضمنت

القاء البحث املوس��وم (الس��ياحة
البيئي��ة في اه��وار جنوب��ي العراق
أهميتها ،واقعها ،مشكالتها ،آفاق
تطورها) وقد تن��اول البحث العمق
التاريخ��ي واحلضاري ملناط��ق اهوار
الع��راق والتعري��ف بأه��م املواق��ع
األثري��ة والتاريخي��ة كونها موطن
احلض��ارة األول في العراق فضال عن
ش��رحه خصائص البيئ��ة وتنوعها
ومشكالتها وس��بل تطوير االهوار
حتى تصبح أحد اهم مراكز اجلنوب
السياحي.
و ش��ارك ف��ي املؤمت��ر  69باحثا من
ش��تى دول العالم وألقيت البحوث
بثالث لغات هي العربية واالجنليزية
والفرنسية.

إعادة فتح طريق رئيس
ضمن بلدية الشعب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت امان��ة بغ��داد اع��ادة احد
الطرق الرئيسة ضمن قاطع بلدية
الش��عب الى العمل بعد التنسيق
مع قيادة عمليات بغداد».
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم
ان»امل�لاكات املتخصص��ة في دائرة
بلدية الشعب بالتعاون مع مديرية
االمن واحلراس��ات وبالتنس��يق مع
قيادة عملي��ات بغداد أعادت افتتاح
ش��ارع س��وق (األربع��ة االف) بع��د

إزال��ة التج��اوزات احلاصل��ة علي��ه
فقد واصلت العمل حتى س��اعات
متأخرة من الليل لرفع كل ما يعيق
حركة املرور ورفع النفايات واالنقاض
ومخلفات الباعة اجلوالني واالكشاك
ومس��قفات احملال التجارية ومواقع
بيع الفواكه احلاصلة على االرصفة
ونهر الش��ارع لتهيئته امام حركة
املواطنني باستعمال اجلهدين اآللي
والبشري».
وبين��ت املديرية ان «م�لاكات دائرة

بلدية االعظمي��ة نفذت حملة في
منطق��ة الكريعات ش��ملت ازالة
التجاوزات احلاصل��ة على االرصفة
والش��وارع املتمثل��ة باالكش��اك
ومس��قفات احملال التجارية وعربات
الباعة اجلوالني» .
مشيرة الى ان» دائرة بلدية الرشيد
نفذت ه��ي االخ��رى حمل��ة ليلية
إلزال��ة التج��اوزات احلاصل��ة عل��ى
الشارع العام واالرصفة في منطقة
السيدية.

إنجاز تأهيل وإكساء عدد من شوارع البصرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة االعم��ار واالس��كان
والبلديات واالش��غال العامة أجناز
اعم��ال تأهي��ل وإكس��اء العديد
من الش��وارع في مركز محافظة
البصرة.
وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان
مديري��ة بلدي��ة البص��رة التابعة
ملديري��ة البلدي��ات العام��ة أحدى
تش��كيالت ال��وزارة اجن��زت اعمال
صيانة وتبليط العديد من الشوارع

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصل��ت امل�لاكات الفني��ة والهندس��ية ف��ي
دائ��رة اعم��ال تنفي��ذ ك��ري االنهر ف��ي موقع
الديواني��ة اعمالها بتنظيف امين ش��ط احللة
من الترس��بات الطينية والرملية ضمن قاطع
شعبة ري الهاشمية عند الكم ( ) 67من شط
احللة به��دف تامني احلصص املائي��ة واحلصول
على انسيابية عالية للمياه
كما واصلت املالكات الفنية والهندس��ية في
مديرية صيانة مش��اريع الري والبزل  /ش��عبة
ري الني��ل في محافظة بابل اعمالها بتنظيف
ج��دول بابل ( اجلزء املبطن ) واملس��افة ( 8كم )
من الترس��بات الطيني��ة من نبات الش��نبالن
به��دف تامني احلصص املائية وايصالها لذنائب
اجلدول.
وفي س��ياق متصل اس��تمرت املالكات الفنية
والهندس��ية في مديرية صيانة مش��اريع الري
والبزل وباش��راف املوارد املائية ف��ي بابل اعمال
تنظي��ف ج��دول الكفل م��ن نبات الش��نبالن
والقص��ب وازال��ة الترس��بات الطينية بهدف
تام�ين احلصص املائية واس��تعدادا للموس��م
الش��توي احلالي وتنفي��ذا للخطة املرس��ومة
له��ا ومن جهة اخرى  ،فيما اس��تمرت املالكات
الفنية والهندس��ية في مديرية امل��وارد املائية
في مشروع املس��يب باعمال االزالة للتجاوزات
الواقع��ة عل��ى ج��دول الزبيدي به��دف ايصال
احلص��ص املائي��ة لذنائ��ب اجل��دول حي��ث مت
اس��تعمال االلي��ات املتخصص��ة اضاف��ة الى
االليات الساندة لها.

«إالنشائية» تدرس الجدوى

العراق وتونس يبحثان توسيع

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن
املهندس محمد ش��ياع السوداني
مبكتبه الرس��مي امس االربعاء مع
س��فير تونس لدى الع��راق أبراهيم
الرزقي مج��االت التعاون الصناعي
والف��رص االس��تثمارية املتاحة بني
البلدين .
وتن��اول اللق��اء مناقش��ة الس��بل
الكفيل��ة بتعزي��ز العالق��ات
االقتصادي��ة والتجاري��ة بني العراق

تنظيف أيمن شط الحلة

الرئيس��ة في مركز املدينة ضمن
املوزانة التش��غيلية لع��ام 2017
بكمية ( )137456م 2من اإلكساء
 ،اضافة الى أعمال املقرنص والتي
تق��در( )153م 2وأعم��ال رص��ف
القال��ب اجلانبي مبقدار (  )220م.ط
.
وب�ين املركز االعالمي أن مش��اريع
تأهيل الش��وارع تضمنت قش��ط
أإلس��فلت الق��دمي ومعاجل��ة
التخس��فات وف��رش الس��بيس

واحلدل و اإلكس��اء لتشمل تأهيل
وتبليط ش��ارع (املوقفي��ة مجاور
املب��زل  ،و ش��ارع أب��و األس��ود ،
وش��ارع بصرة عش��ار م��ن تقاطع
مستشفى اجلمهوري إلى تقاطع
اجلزائر ذهابا وإيابا ,و شارع دينار من
فلكة عارف البص��ري إلى معرض
البص��رة الدول��ي ) ،اضاف��ة ال��ى
تبليط األجزاء املتضررة من ش��ارع
الكورني��ش و تبليط ( )12ش��ارعا
مبنطقة اجلمعيات و تبليط األجزاء

املتضررة من ش��ارع املستش��فى
العسكري وشارع األندلس و شارع
صناعي��ة حم��دان (ذهاب��ا وإيابا) ،
فضالً ع��ن صيانة األجزاء املتضررة
من مجسر ساحة سعد  ،و تبليط
األج��زاء املتضررة في ش��ارع الزبير
ذهاب��ا واياب��ا وحت��ت جس��ر الزبير
واالس��تدارة و تبليط شارعني في
من��اوي باش��ا  ،فضال ع��ن تبليط
األجزاء املتضررة في ش��ارع جامع
العرب في البصرة القدمية و فلكة

احل��ي املركزي في املعق��ل واألجزاء
املتضررة للش��ارع التج��اري ذهابا
وايابا .
وأض��اف املركز أن أعمال اإلكس��اء
ش��ملت أيض��ا ً تبلي��ط املقاط��ع
املتض��ررة من ش��ارع الس��ينالكو
( م��ن تقاط��ع اجلمهوري��ة ولغاية
فلك��ة احلكيمي��ة ذهاب��ا واياب��ا،
الش��وارع الواصل��ة ب�ين ش��ارع
املنظومة في دور الضباط والشارع
التجاري ،وتبليط املقاطع املتضررة

في ش��ارع الكورنيش قرب كازينو
شط العرب ،وتبليط شوارع بوابة
الكرمة ذهابا وايابا ،تبليط ش��ارع
ألسراجي ( من القنصلية اإليرانية
ولغاية جسر الس��راجي) وتبليط
االجزاء املتضررة من ش��ارع مقبرة
االجنلي��ز ،مش��يرا ً إل��ى أن تنفي��ذ
أعمال محجرات اجلس��ور و أعمال
رف��ع املنهوالت في الش��وارع التي
مت تبليطها واكسائها بعدد ()100
منهول.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد االنشائية
عن اجراء دراس��ة للج��دوى االقتصادية جلميع
املقترحات املقدمة الس��تثمار األراضي العائدة
لها في بغداد واحملافظات .
واوضح مدير عام الش��ركة زهير احمد سلمان
بان��ه مت مناقش��ة املواضي��ع االداري��ة واملالي��ة
والتس��ويقية الت��ي تخ��ص عم��ل الش��ركة
ومنه��ا موافق��ة اجملل��س عل��ى اع��ادة تأهي��ل
امليازين اجلس��رية العائدة للش��ركة في املنافذ
احلدودية بأس��لوب عقد املشاركة بعد مفاحتة
املنافذ احلدودية لغرض اس��تحصال املوافقات
االصولية.
واض��اف املدير الع��ام بأنه مت كذلك مناقش��ة
موض��وع بيع م��ادة حدي��د التس��ليح املتضرر
قي��اس (  ) 10مل��م واعادة تثم�ين تأجير قهوة
ش��كر اح��دى البناي��ات العائدة الى الش��ركة
عل��ى وفق الضوابط والتعليم��ات املعمول بها
وحتدي��د الفت��رة الزمنية لاليجار وهي س��نتني
قابل��ة للتجديد على ان تنهي اللجنة اعمالها
خ�لال  14يوم��ا اضاف��ة ال��ى ع��رض مس��ودة
النظ��ام الداخلي على جميع األقس��ام لغرض
إبداء أرائهم ومناقش��اتهم على وفق األنظمة
والقوانني املعمول بها.

 12برجا عمالقا إلنارة
شارع أبي نؤاس

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه��ت امني بغ��داد الدكت��ورة ذك��رى علوش
بإنش��اء ( )12برجا عمالقا إلنارة شارع ابو نؤاس
« احملاذي لنهر دجلة وسط العاصمة .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالع�لام ان « امني
بغ��داد وخ�لال جولة له��ا في الش��ارع وجهت
قسم الطرق واجلسور في دائرة املشاريع بإنشاء
( )12برجا عمالقا لإلنارة احلديثة مس��تثناة من
القطع املبرمج إلنارة ش��ارع ابو نؤاس واحلدائق
املمت��دة عل��ى طول��ه وتهيئت��ه ام��ام األس��ر
البغدادية لقضاء امتع االوقات في افيائه».
واش��ارت الى ان» امان��ة بغداد تول��ي اهتماما
خاصا بش��ارع ابو نؤاس ملا له من اثر في نفوس
العراقي�ين وم��ا يحوي��ه م��ن حدائ��ق ومعالم
وبغية تهيئة اجواء مناسبة إلقامة الفعاليات
الثقافي��ة والترفيهية في األعياد واملناس��بات
الوطنية».
واضاف��ت ان» ام�ين بغ��داد وجهت ايض��ا دوائر
بلدي��ات مرك��ز الرصاف��ة والك��رادة والرش��يد
مبضاعف��ة حمالت إزال��ة التج��اوزات احلاصلة
عل��ى الش��وارع واالرصفة والس��احات العامة
وتكثي��ف املتابعة البلدية ملنع عودة املتجاوزين
الذين تس��ببوا بش��كل كبير في إحل��اق الضرر
بالتصميم االساس للعاصمة بغداد فضالً عن
اعاقتها حلركة السير واملرور «.

ٌ
تعاون بين (زين كاش) ومؤسسة العين للرعاية االجتماعية

لتسهيل وصول اإلعانات النقدية لليتامى عن طريق (الصدقة االلكترونية)
بغداد ـ الصباح الجديد:
حرص��ا ً منه��ا عل��ى توفير أفض��ل اخلدمات
اإللكترونية ملش��تركيها بس��رعة وسهولة
وأم��ان ،أعلنت (زين كاش) إح��دى أبرز بوابات
الدف��ع اإللكترون��ي عب��ر الهات��ف احملم��ول
واإلنترنت في العراق عن عقدها اتفاقية تعاون
مع مؤسس��ة الع�ين للرعاي��ة االجتماعية
وهي مؤسسة إنس��انية مستقلة ذات نفع
عام تُعنى بش��ؤون اليتام��ى ودعم العائالت
النازحة .
وتتمثل ه��ذه االتفاقية بفت��ح بوابة التبرع
ملؤسس��ة الع�ين ع��ن طري��ق (زي��ن كاش)
مببال��غ نقدية ،وتندرج ه��ذه اخلطوة في إطار
املس��ؤولية االجتماعي��ة الت��ي تلت��زم به��ا
منص��ة «زي��ن كاش» في س��بيل تس��هيل
حتويل األموال إل��ى الفئات االجتماعية التي
حتتضنها املؤسس��ة مبا يضم��ن لهم حياة
كرمية.

وتش��ير (زي��ن كاش) ال��ى ان ه��ذه االتفاقية
«تهدف الى توفير وس��ائل وحلول ملس��اعدة
ودعم شريحة مهمة من اجملتمع وهي االيتام
والعائالت النازحة وكذلك لتس��هيل عملية
التبرع للراغبني الى اجلمعية اخليرية وبأسهل
طريق��ة ممكنة عبر أجهزتهم النقالة ،مبينا
بان املس��اعدة النقدية من خالل منصة (زين
كاش) التي تعد محفظة إلكترونية مرتبطة
برقم ش��ريحة الهاتف النقال ملس��تعملي
احملفظ��ة ،هي احلل األمثل نظرا الس��تعمال
الهواتف احملمولة بصورة كبيرة.
ف��ي الس��ياق ذاته ذك��رت مؤسس��ة العني
للرعاي��ة االجتماعي��ة إن «عق�� َد مثل هكذا
اتف��اق للتع��اون م��ع (زي��ن كاش) يتي��ح
ٍ
للمواطنني وس��يلة حديثة وبوابة س��ريعة
للتب��رع للمؤسس��ة مببال��غ نقدي��ة دعم��ا ً
لليتامى وعائالت النازحني .وهي بادرة مباركة
تأتي ضمن املش��اريع اخليرية للمؤسسة في

مج��ال الصدق��ات االلكتروني��ة التي حتظى
مببارك��ة ومأذوني��ة املرجعي��ة العلي��ا التي
جتددت في  5من صفر عام (.)1439
وتضيف املؤسسة بان « هذه اخلطوة تهدف
إل��ى تس��هيل آلية حتوي��ل تل��ك املبالغ إلى
الفئات االجتماعية التي حتتضنها املؤسسة
وبشكل
من دون أي اس��تقطاع من املتصدق
ٍ
يضمن وصولها الى هذه الش��ريحة املهمة
من أبناء مجتمعنا الكرمي بش��كل س��لس،
ويسهم في بناء حياة كرمية لهم ،كما يوفر
هذا املش��روع طريقة حديثة للمتبرعني من
خالل وس��ائل س��ريعة للتب��رع باملبالغ عبر
أجهزتهم النقالة».
كما أعلنت إن هذه اخلطوة تأتي في س��ياق
الس��عي املتواص��ل ملؤسس��ة الع�ين ف��ي
مواكبة التطور املعلوماتي ،وتوظيف وسائل
االتصال االلكترونية في مجاالت نشاطاتها
اإلنسانية واالجتماعية كافة.

وم��ن املتوقع أن تس��هم هذه الش��راكة في
دعم فئة كبي��رة من اجملتمع عن طريق توفير
مص��ادر التمويل املتمثل��ة باملتبرعني بطرق
سهلة وحديثة عن طريق تطبيق (زين كاش)
ال��ذي ينش��ط ب��ه ش��تى الفئ��ات العمرية
الق��ادرة على مس��اعدة احملتاج�ين املتمثلني
باأليتام والعائالت النازحة وعائالت الشهداء
بسالسة وسرعة وانسيابية عالية مما يصب
في صالح املنتفعني منها.
حي��ث ميكن ملن يو ّد التبرع بإنش��اء محفظة
في تطبيق (زين كاش) ليتم حتويل املال املودع
فيها الى محفظة املؤسس��ة والتي بدورها
ستوظفها في مساعدة اليتامى املسجلني
لديها والبال��غ عدده��م ( )50.723يتيما في
عم��وم العراق ويتم ذلك بفت��ح تطبيق (زين
كاش)  -اختي��ار منظم��ات خيري��ة  -اختيار
مؤسسة العني -حتديد املبلغ املراد التبرع به
واالسم ثم االرسال.
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تحطم مروحية عسكرية
روسية في سوريا

دمشق ـ أ ب ف :
أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس األربعاء أن إحدى
مروحياتها حتطمت ليلة رأس الس��نة في س��وريا
جراء عطل تقني ما أسفر عن مقتل طيارين كانا
على متنها.
ونقلت وكاالت األنباء عن الوزارة قولها إن املروحية
العس��كرية من ط��راز «ام آي »-24كانت متجهة
إلى حماة في ش��مال غرب سوريا عندما حتطمت،
مؤكدة عدم تعرضها الطالق نار من األرض.
وذك��رت ال��وزارة أن «الطياري��ن قتال اثن��اء هبوط
مفاج��ئ على بعد  15كلم م��ن القاعدة اجلوية»،
مضيفة أن خبيرا تقنيا أصيب ومت نقله إلى قاعدة
جوية أخرى ملعاجلته.
ونقلت منظمة «كونفلكت انتيلجنس تيم» غير
احلكومي��ة عن منتدى «فورمافي��ا» للطيران قوله
إن خط��وط طاقة عرقل��ت حرك��ة املروحية التي
حتطمت أثناء مرافقتها لقافلة.
ولم يوضح املنتدى إن كانت املروحية ترافق قافلة
إنس��انية أم وح��دة قتالي��ة فيما لم تع��ط وزارة
الدفاع مزيدا من التفاصيل.
وانخرطت روس��يا في النزاع الس��وري في ايلول ،
 2015عندما بدأت حملة قصف جوي دعما جليش
النظام السوري.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الشهر
املاض��ي أن اجليش اس��تكمل انس��حابا جزئيا من
سوريا مبوجب أوامر الرئيس فالدميير بوتني في حني
ستبقي موسكو وجودها في البالد من خالل ثالث
كتائب وقاعدتني.
وأقرت موس��كو خالل األش��هر األخيرة بأن قواتها
اخلاصة تنش��ط كذلك على األرض في العمليات
العسكرية ضد مقاتلي تنظيم» داعش «.

خبراء أمميون يطالبون
السعودية باإلفراج عن
ّ
الكتاب والناشطين

الرياض ـ بي بي سي:
دعا خمسة خبراء مستقلني يعملون لدى مجلس
حق��وق اإلنس��ان التاب��ع ل�لأمم املتح��دة ،اململكة
العربي��ة الس��عودية إل��ى اإلف��راج عن عش��رات
الناش��طني احلقوقيني الذين تعتقلهم منذ أيلول
املاضي.
وقال اخلبراء في بيان مش��ترك إن «أكثر من  60من
رج��ال الدين والكت��اب والصحفي�ين واألكادمييني
والناشطني البارزين سجنوا».
وألقى البيان الضوء على الداعية س��لمان العودة
والكات��ب عب��د اهلل املالكي وعيس��ى ب��ن حميد
احلميد ،من اجلمعية الس��عودية للحقوق املدنية
والسياسية احملظورة.
ولم يص��در ردود فع��ل فوري من جان��ب احلكومة
الس��عودية ،الت��ي تنف��ي دائم��ا وج��ود س��جناء
سياسيني لديها .لكن مس��ؤولون كبار باململكة
اعترف��وا بأن مراقبة األنش��طة ض��روري للحفاظ
على االستقرار االجتماعي.
السعودية دائما ما تنفي وجود معتقلني سياسيني
لكن مس��ؤولني اعترفوا مبراقبة األنشطة حفاظا
على السلم االجتماعي
وأوض��ح اخلب��راء أن ه��ؤالء س��جنوا بعد ممارس��ة
حقوقهم املدنية والسياس��ية بصورة س��لمية،
ونددت منظم��ة العفو الدولي��ة وهيومان رايتس
ووت��ش باالحتجاز .لكن تلك ه��ي واحدة من املرات
الن��ادرة الت��ي ينتق��د فيه��ا خب��راء األمم املتحدة
الرياض.
وق��ال اخلب��راء ف��ي بينه��م «نش��هد اضطه��ادا
للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،جملرد أنهم ميارسون
حقوقه��م في حرية التعبي��ر والتجمع واالعتقاد
وتكوي��ن جمعية ،ويتعرضون النتق��ام ملا يقومون
به».
وشجب اخلبراء األمميون« ،االنتشار الواسع للنمط
املقل��ق من االعتق��ال واالحتجاز التعس��في «من
خ�لال اس��تخدام قوانني مكافح��ة اإلرهاب وتلك
املتعلقة بأمن اململكة.
ووصف اخلب��راء الداعية االس�لامي الع��ودة ،بأنه
«إصالحي» ورج��ل دين مؤثر حث على زيادة احترام
حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية.
وحتدثوا أيضا عن األكادميي والكاتب املالكي ،ورجل
األعمال عص��ام الزام��ل ،وعبد العزيز الش��بيلي
وعيسى بن حميد.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

واشنطن تدعو لجلسة طارئة في مجلس األمن حول احتجاجات طهران

بسبب «االضطرابات» التي شهدتها البالد منذ نحو أسبوع

عشرات اآلالف من المؤيدين للنظام يتظاهرون في إيران
متابعة ـ الصباح الجديد:
جتمع عشرات اآلالف من االشخاص
في عدد م��ن امل��دن االيرانية امس
االربع��اء للتعبي��ر ع��ن دعمه��م
للنظام وادانة «االضطرابات» التي
ش��هدتها البالد منذ نحو اس��بوع
والتي تخللتها اعمال عنف دامية.
وش��هدت طه��ران ام��س االربعاء
ليل��ة هادئ��ة بع��د التظاه��رات
االحتجاجية خالل االيام السابقة
التي مت خاللها توقيف حوالى 450
شخصا ،بحسب االعالم الرسمي.
ورف��ع املتظاه��رون الفت��ات تدي��ن
«مثيري الش��غب» ،ورددوا هتافات
مؤي��دة ملرش��د اجلمهوري��ة آي��ة
اهلل عل��ي خامنئ��ي ،وأخ��رى م��ن
بينها «امل��وت الس��رائيل» و»املوت
للمنافقني» ،في إش��ارة الى حركة
مجاه��دي خل��ق الت��ي تتهمه��ا
السلطات االيرانية بتأجيج أعمال
العنف.
وبث التلفزي��ون احلكومي لقطات
مباش��رة ملس��يرات خصوص��ا في
االحواز (جنوب غرب) واراك (وسط)
واي�لام (غ��رب) وكرمنش��اه (غرب)
وغرغان (غرب).
وهتف بعض املتظاهري��ن «بالدم،
بال��روح ،نفدي��ك مرش��دنا» ،ورفع
كثيرون االعالم االيرانية.
وتش��هد ايران منذ اي��ام تظاهرات
احتج��اج عل��ى الصعوب��ات
االقتصادية وضد السلطة.
وقت��ل  21ش��خصا بينه��م 16
متظاه��را من��ذ أن انطلق��ت
التظاه��رات ف��ي  28كان��ون االول
في مش��هد (ش��مال ش��رق) ،ثاني
مدن إيران ،قبل أن تنتش��ر س��ريعا
ومتت��د إل��ى جمي��ع أنح��اء البالد.
ويحتج املتظاهرون على الضائقة
االقتصادي��ة وسياس��ات حكومة
الرئيس حسن روحاني املتقشفة.
وأعلنت السلطات توقيف عدد من
«مثي��ري» االضطرابات في مناطق
مختلف��ة .وتفي��د أرقام نش��رتها

بث التلفزيون الحكومي
لقطات مباشرة
لمسيرات خصوصا في
االحواز (جنوب غرب)
واراك (وسط) وايالم
(غرب) وكرمنشاه
(غرب) وغرغان (غرب).
وهتف بعض
المتظاهرين «بالدم،
بالروح ،نفديك مرشدنا»،
ورفع كثيرون االعالم
االيرانية

تظاهرات تؤيد النظام االيراني

السلطات ان  450شخصا أوقفوا
في طه��ران منذ الس��بت املاضي
ومئ��ات آخري��ن ف��ي احملافظ��ات
االخرى.
ومن��ذ انطالقه��ا ،ل��م يتوق��ف
الرئي��س االميركي دونال��د ترامب
ع��ن إع�لان تأيي��ده للمتظاهرين،
وانتقاد السلطات االيرانية ،وصوال
ال��ى وص��ف النظام بـ»الوحش��ي
والفاس��د» .وتعمل واشنطن على
استغالل التطورات لزيادة الضغط
على اجلمهورية االسالمية.
وطلب��ت الس��فيرة االميركية في
االمم املتح��دة نيك��ي هايل��ي امس
االول الثالث��اء عق��د «اجتماع��ات
طارئ��ة جملل��س االمن ف��ي نيويورك
ومجل��س حق��وق االنس��ان ف��ي
جنيف» لبحث التطورات في ايران
و»احلرية» التي يطالب بها الشعب
االيراني.

واضاف��ت هايلي «علين��ا اال نبقى
صامتني .الش��عب االيراني يطالب
بحريته» ،م��ن دون ان حتدد مواعيد
لهذه االجتماعات.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م البي��ت
االبيض س��ارة س��اندرز امس االول
الثالثاء ان النظام االيراني «يصرف
ثروات بالده على االنشطة واالرهاب
في اخلارج ،بدال من تأمني الرخاء في
الداخل».
واضاف��ت ان «اس��عار الس��لع
االساس��ية والنفط ترتف��ع ،فيما
احلرس الثوري تص��رف ثروات البالد
على اجملموع��ات املقاتلة االجنبية
يجمع ثروة على الطريق».
واتهم املرش��د األعلى للجمهورية
اإلس�لامية آية اهلل علي خامنئي
ام��س االول الثالثاء «أع��داء» إيران
بالتآمر ضد اجلمهورية االسالمية.
وكان الرئي��س االيران��ي حس��ن

روحان��ي اته��م «أقلي��ة صغي��رة»
بإثارة االضطرابات ،مش��يرا الى أن
«أمتنا س��تتعامل مع هذه األقلية
الت��ي تردد ش��عارات ض��د القانون
وإرادة الشعب».
ون��ددت مجموع��ة االصالحي�ين
الرئيس��ية ف��ي اي��ران برئاس��ة
الرئي��س االس��بق محم��د خامتي
بأعم��ال العن��ف الت��ي تخلل��ت
االحتجاج��ات ف��ي االي��ام االخيرة
وب��ـ «اخلداع الكبير» الذي متارس��ه
الواليات املتحدة عبر اعالن تأييدها
التظاهرات.
في ش��وارع طهران ،عب��ر عدد من
املواطنني عن تفهمهم لألس��باب
االقتصادية واالجتماعية الكامنة
وراء االحتجاج��ات غير املس��بوقة
منذ  ،2009في وقت ترتفع نس��بة
البطال��ة بني الش��باب الى  40في
املئة ،لكنهم شجبوا بقوة اعمال

العنف.
وقال��ت س��كينة عي��دي وه��ي
صيدالنية في الس��ابعة والثالثني
ان «الش��ريحة االكث��ر فقرا تعاني
من ضغط كبي��ر ،لكنني ال اعتقد
ان هذه االحداث ستتواصل».
واضاف��ت «حت��ى الذي��ن نهب��وا
وأحرقوا ممتلكات عامة  ،يعرفون ان
يصب في
انعدام األمن في البالد ال
ّ
مصلحة أحد».
وقالت س��وريا س��عدات ( 54عاما)
إنها ال توافق على مقولة إن هناك
جه��ات أجنبي��ة وراء االضطرابات،
مضيفة «الناس وصلوا الى نقطة
حتمل
لم يع��ودوا قادرين فيها على ّ
ضغط الس��لطات ،فخرج��وا الى
الشارع» .وكان االنتشار االمني أقل
ظهورا امس االربعاء في طهران.
واعلن��ت الرئاس��ة الفرنس��ية أن
الرئي��س إميانوي��ل ماك��رون أبل��غ

نظيره االيراني حسن روحاني خالل
مكاملة هاتفية امس االول الثالثاء
«قلقه» حيال «عدد الضحايا على
خلفي��ة تظاهرات» االي��ام االخيرة
في ايران ،داعيا الى «ضبط النفس
والتهدئة».
وكان التلفزي��ون االيران��ي ذكر في
وقت س��ابق ان روحان��ي طلب من
ماكرون اتخاذ اجراءات ضد أنشطة
«مجموع��ة إرهابي��ة» إيراني��ة
موج��ودة في فرنس��ا ،وضالعة في
رأيه في التظاهرات االخيرة.
وتتهم ايران جماعة مجاهدي خلق
بتأجيج أعمال العن��ف وباالرتباط
بالسعودية ،خصمها اللدود.
وف��ي خض��م االح��داث اجلارية في
ايران ،أعلن االليزيه إرجاء زيارة كان
مق��ررا ان يقوم بها وزي��ر اخلارجية
الفرنسي جان ايف لودريان لطهران
نهاية االسبوع ،الى موعد الحق.

بعد تهديد ترامب بقطع المساعدات

الرئاسة الفلسطينية :القدس ليست للبيع
القدس ـ أ ب ف :
أكد مسؤولون فلسطينيون امس
االربع��اء ان الفلس��طينيني ل��ن
يخضعوا «لالبتزاز» بعد تهديدات
الرئي��س االميرك��ي دونالد ترامب
بوقف املساعدة املالية االميركية
الت��ي تزي��د عن  300ملي��ون دوالر
سنويا للفلسطينيني.
وكان الرئي��س الفلس��طيني
محمود عباس اكد ان القرار املثير
للج��دل الذي اعلن في الس��ادس
من كانون االول املاضي ولقي ادانة
دولية ،ميث��ل «اعالنا بانس��حاب»
الوالي��ات املتح��دة م��ن دوره��ا
كوسيطة في عملية السالم.
وتعتمد الس��لطة الفلسطينية
بشدة على املس��اعدات الدولية
الت��ي يؤك��د احمللل��ون وحت��ى
االسرائيليون منهم انها تساعد

في احلف��اظ على االس��تقرار في
املنطقة.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر
«ندف��ع للفلس��طينيني مئ��ات
ماليني الدوالرات سنويا وال نحصل
منه��م على اي تقدي��ر او احترام.
هم ال يريدون حتى التفاوض على
معاهدة سالم مع اسرائيل».
وأض��اف في تغري��دة ثانية «طاملا
ان الفلسطينيني ما عادوا يريدون
التف��اوض عل��ى الس�لام ،مل��اذا
نس��دد لهم ايا
ينبغ��ي علينا ان
ّ
من هذه الدفع��ات الضخمة في
املستقبل؟».
وتفيد ارقام نش��رت عل��ى املوقع
االلكترون��ي لوكالة مس��اعدات
التنمي��ة االميركية (ي��و اس ايد)
ان الوالي��ات املتح��دة دفعت 319
ملي��ون دوالر الى الفلس��طينيني

عب��ر وكالته��ا .تضاف ال��ى ذلك
 304ماليني دوالر من املس��اعدات
الت��ي قدمته��ا واش��نطن ال��ى
برام��ج االمم املتح��دة في االراضي
الفلسطينية.
وحتصل اسرائيل سنويا على اكثر
م��ن ثالثة ملي��ارات دوالر في اطار
مساعدات عسكرية من الواليات
املتحدة.
ردا عل��ى التهدي��دات االميركية،
اعلنت الرئاس��ة الفلس��طينية
ام��س االربع��اء ان مدينة القدس
«ليست للبيع».
وق��ال املتحدث باس��م الرئاس��ة
الفلس��طينية نبي��ل اب��و ردينة
لوكال��ة فران��س ب��رس «القدس
العاصمة االبدية لدولة فلسطني
ليس��ت للبي��ع ال بالذه��ب وال
باملليارات».

واض��اف اب��و ردين��ة «اذا كان��ت
اإلدارة األميركي��ة حريص��ة على
مصاحله��ا الوطني��ة عليه��ا ان
تلتزم بالشرعية الدولية ومبادرة
السالم العربية».
وأكد ابو ردينة مرة اخرى استعداد
الفلسطينيني للعودة الى طاولة
املفاوض��ات م��ع اس��رائيل .وقال
«لس��نا ضد العودة للمفاوضات
لك��ن عل��ى اس��اس الش��رعية
الدولي��ة الت��ي اق��رت بدول��ة
فلسطينية مستقلة وعاصمتها
القدس الشرقية» احملتلة.
ومن جهتها ،اكدت حنان عشراوي
عض��و اللجن��ة التنفيذي��ة ف��ي
منظمة التحرير الفلس��طينية
االربع��اء ان الفلس��طينيني ل��ن
يخضع��وا «لالبت��زاز» بع��د ق��رار
ترامب.

وقال��ت عش��راوي ف��ي بي��ان «لن
نخض��ع لالبت��زاز» .واضاف��ت ان
«الرئيس ترامب خرب سعينا الى
الس�لام واحلرية والعدال��ة ،واآلن
يلوم الفلسطينيني على عواقب
اعماله الالمسوؤلية».
ام��ا حركة حماس التي تس��يطر
عل��ى قط��اع غ��زة ،فوصف��ت
التهدي��د االميرك��ي ب��ـ «ابت��زاز
سياسي رخيص يعكس السلوك
األميركي الهمجي وغير األخالقي
في التعامل م��ع عدالة القضية
الفلس��طينية وحقوق الش��عب
الفلسطيني».
ودعت حماس الى مزيد من الوحدة
الفلسطينية و «تصليب املواقف
الفلس��طينية في مواجهة هذه
الضغ��وط والسياس��ات وع��دم
االستجابة لها».

وقالت وزي��رة الثقاف��ة والرياضة
مي��ري ريغيف من ح��زب الليكود
الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامني
نتانياه��و «ال ميكن��ك م��ن جهة
تلق��ي  300ملي��ون دوالر كدع��م
اميركي س��نوي وف��ي ذات الوقت
اغالق الباب امام املفاوضات».
وأثن��ت ريغي��ف عل��ى ترام��ب
ف��ي حدي��ث م��ع اذاع��ة اجلي��ش
االس��رائيلي ،مش��يرة ال��ى ان��ه
«رئيس يقول ما يفكر به بوضوح
وال يلجأ الى مناورات دبلوماسية
ليس لها اي معنى».
وكان ترام��ب ال��ذي زار اس��رائيل
والضف��ة الغربية احملتل��ة في ايار
 ،عبر عن اعتق��اده بانه قادر على
التوس��ط لعق��د اتف��اق س�لام
نهائي ،األمر ال��ذي عجز عنه كل
الرؤساء االميركيني السابقني.

تسعى الى الدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات األميركية

الخط الساخن يعود الى العمل بين الكوريتين
سيؤل ـ أ ب ف:
أعادت الكوريتان العمل باخلط الساخن
احلدودي املتوق��ف من��ذ  2016بينهما،
متابعت�ين بذل��ك االنفتاح ال��ذي عبرتا
عن��ه أخيرا عل��ى الرغم م��ن انتقادات
الرئي��س االميركي دونال��د ترامب الذي
اكد ان بتصرف��ه زرا نوويا «اكبر بكثير»
من زر كيم جونغ-اون.
وأعيد تش��غيل قن��اة االتصال في قرية
بامنوجن��وم احلدودية حيث وقعت الهدنة
في نهاية حرب الكوريتني ()1953-1950
بعد سنتني تقريبا على اغالقها.
وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية
اجلنوبي��ة لوكال��ة فرانس ب��رس إن اول
«محادثة هاتفية اس��تغرقت عش��رين
دقيقة» ،بدون ان يضيف أي تفاصيل.
وكان الشمال اقترح إعادة قناة االتصال
ف��ي قري��ة بامنوجنوم بعد عرض س��يول
إج��راء ح��وار عل��ى مس��توى ع��ال ردا
عل��ى انفتاح عبر عن��ه الزعيم الكوري
الشمالي.
وحت��دث كي��م جونغ-اون خ�لال خطابه
مبناسبة رأس السنة عن امكانية اجراء
محادثات مع اجلنوب ومشاركة الشمال
في دورة االلعاب االوملبية الشتوية التي

ستجري من  9الى  25شباط في كوريا
اجلنوبية.
وجاءت هذه املبادرة في اجواء من التوتر
املتصاعد بعد اطالق كوريا الش��مالية
عددا من الصواريخ البالستية وإجرائها
جتربة نووي��ة سادس��ة ،مواصلة بذلك
طموحاتها العسكرية على الرغم من
االعتراضات الشديدة.
وردا عل��ى ذل��ك ،اقترحت س��يول اجراء
مفاوضات على مستوى عال في التاسع
م��ن كانون الثاني س��تكون االولى منذ
 ،2015ف��ي بامنوجنوم تتناول مش��اركة
الش��مال في االلعاب االوملبية و»قضايا
اخرى ذات اهتمام مش��ترك لتحس�ين
العالقات بني الكوريتني».
وفي خطابه مبناس��بة رأس السنة ،كرر
كيم جون��غ-اون التأكي��د ان بلده دولة
نووي��ة ،محذرا من ان «ال��زر» النووي في
متناول يدي دائما» .وقال ان «الزر النووي
موجود دائما على مكتبي .على الواليات
املتحدة ان تدرك ان هذا ليس ابتزازا ،بل
هو الواقع».
ودفع هذا التصري��ح الرئيس االميركي
ال��ى إط�لاق حتذي��ر .وق��ال ان «الزعيم
الك��وري الش��مالي كي��م جون��غ-اون
ق��ال لت��وه ان ،الزر الن��ووي موجود على
مكتبه دوما ،اّ
هل يبلغه أحد في نظامه

الرئيس االميركي والكوري الشمالي
املتهالك واملتض ّور جوعا بأنني انا ايضا
لدي زر نووي ،ولكنه اكبر وأقوى من زره،
وبأن زري يعمل!» .وجاءت تغريدة ترامب
بعدما قللت س��فيرة الواليات املتحدة

في االمم املتحدة نيكي هايلي من اهمية
ع��رض س��يول اج��راء مفاوض��ات م��ع
الشمال ،معتبرة انها «هملية ترقيع».
وقال��ت الناطقة باس��م وزارة اخلارجية

االميركي��ة هيذر نويرت ان كيم «يحاول
االيقاع بني سيول وواشنطن».
وصرح رئيس اللجنة الكورية الشمالية
إلع��ادة التوحي��د الس��لمية لكوريا ري

س��ون-غوون ان كيم جونغ اون «رحب»
بالدع��م ال��ذي قدمته كوري��ا اجلنوبية
القتراحه بشأن السالم.
ومنذ عقود ،تفصل الشمال عن اجلنوب
منطقة منزوعة السالح تعد واحدة من
احلدود االكثر عسكرة في العالم .وتعود
آخر محادث��ات ثنائية ب�ين البلدين الى
كانون االول  2015وقد باءت بالفشل.
وكان خط االتصال الهاتفي بني البلدين
في بامنوجنوم يستخدم لتقييم الوضع
مرتني يومي��ا ،لكنه قطع في  2016مع
تدهور العالقات الثنائية على اثر خالف
حول مجمع كايسونغ الصناعي.
ورحبت س��يول بإعالن كوريا الشمالية
اعادة فتح خط االتصال بني الكوريتني،
معتب��رة ان��ه خط��وة «مهم��ة ج��دا»
الستئناف احلوار املتوقف مع بيونغ يانغ.
وقال رئيس املكتب االعالمي للرئاس��ة
يو يونغ-ش��ان ان «اع��ادة العمل باخلط
الساخن امر مهم جدا».
وأض��اف ان هذه اخلط��وة «تخلق أجواء
تس��مح باالتص��ال (ب�ين س��لطات
الكوريتني) في كل االوقات».
ويؤيد رئيس كوري��ا اجلنوبية مون جاي-
ان من��ذ فت��رة طويل��ة إجراء ح��وار مع
الش��مال ،لكنه يؤكد باستمرار انه لن
يقب��ل بكوريا ش��مالية متتلك س�لاحا

ذري��ا .وتؤكد بيونغ يان��غ انها حتتاج الى
ه��ذه االس��لحة حلماي��ة نفس��ها من
واشنطن.
ويحاول الش��مال إنتاج رأس نووية قادرة
على ضرب أراضي القارة االميركية .وقد
فرضت عليه االمم املتح��دة مجموعات
م��ن العقوب��ات لكنه ل��م يتراجع على
االرض قيد امنلة.
ورحب الرئيس الك��وري اجلنوبي بـ»الرد
االيجاب��ي (للش��مال) عل��ى اقتراحن��ا
العم��ل عل��ى ان تك��ون دورة االلع��اب
االوملبي��ة في بيونغش��انغ فرصة ثورية
للسالم».
وس��يجري اي تقارب ب�ين الكوريتني في
اجواء من التشكيك والعداء من جانب
واش��نطن بينم��ا يتب��ادل ترامب وكيم
الشتائم الشخصية منذ اشهر.
ورأى غ��و ميونغ-هيون ،احمللل في معهد
«اسان» للدراسات السياسية ،ان بيونغ
يانغ تس��عى ال��ى الدفاع عن نفس��ها
ف��ي مواجه��ة العقوب��ات والضغ��وط
االميركي��ة عب��ر اس��تخدام س��يول
«درعا».
وق��ال لفرانس ب��رس «اذا اصبح اجلنوب
ش��ريكا في ح��وار م��ع الش��مال ،فان
التحال��ف االميرك��ي الك��وري اجلنوبي
سيواجه صعوبات».

اقتصاد
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مدرسة لـ  800طالب حصيلة برامجها االجتماعية
40

رفع الحد األدنى لألجور

ّ
ّ
تخرج  1150متدربًا
الغراف
بتروناس
فـي تخصصات علمية ومهنية

في  18والية أميركية
واشنطن ـ أ ف ب:
رفع احلد األدنى لألج��ور اعتبارا ً من األول من كانون
الثان��ي  2018ف��ي  18والية أميركي��ة ،في خطوة
لتحس�ين األجور يس��تفيد منها نحو  4.5مليون
عامل.
وتختل��ف زي��ادة الرواتب بني الوالي��ات واملقاطعات
وامل��دن ،إذ تبدأ من  35س��نتا ً إضافيا ً في الس��اعة
في ميش��يغن وصوال ً إلى دوالر واحد في الس��اعة
في ماين.
وتأتي هذه الزيادات بعد إجراءات تشريعية محلية
أو استفتاءات أو توجيهات من وزارة العمل أعلنت
في  ،2017لزيادة عدد بعض املسؤولني.
ومن املتوق��ع أن تبلغ قيمة ه��ذه الزيادات  5باليني
دوالر س��نوياً ،موزعة على  4.5ملي��ون عامل ،على
وفق مس��ح أجراه معهد السياس��ات االقتصادية
للدراسات.
وسيتقاضى العاملون في واليات :ماين وفيرمونت
وواش��نطن وميشيغن ومينيس��وتا ونيويورك ورود
ايالند وكاليفورنيا وكول��ورادو واريزونا وهاواي ،أجرا ً
أدنى في الساعة الواحدة يراوح بني نحو  10دوالرات
وأكثر بقليل من  15دوالرا ً (في والية واشنطن على
سبيل املثال).

بغداد ـ احسان ناجي:
قال��ت ش��ركة بترون��اس املاليزية
العاملة في حقل الغراف النفطي
انه��ا خرجت نح��و  1150من أبناء
منطق��ة احلقل ال��ذي تعمل على
تطويره ف��ي محافظ��ة الناصرية
جنوبي البالد ،وبينت أن املتخرجني
ف��ي دوراته��ا وورش��ها املتواصلة
شملت املراحل العمرية كافة.
وذك��رت الش��ركة ،ف��ي بي��ان لها
خصت به «الصب��اح اجلديد» ،أنها
متكن��ت م��ن تدريب وتأهي��ل نحو
 1150م��ن أبناء قضائ��ي الرفاعي
وقلعة س��كر واملناط��ق املتاخمة
للقضائني في اختصاصات علمية
ومهنية مختلفة».
واضافت الشركة ،في البيان ،انها
«خصص��ت برنامج (بيتروس��اينز)
لالس��تثمار االجتماعي الس��نوي
ال��ذي تعود جذوره إل��ى عام 2013
فض�لاً ع��ن اقامته��ا العديد من
الورشات املهنية واحلرفية والدورات
العملي��ة الت��ي عقدت ف��ي مركز
التدريب املهني في الغراف».
وأشارت الى أن «الشركة ساعدت
نحو  20٪من املتخرجني في دوراتها
من فتح ورش خاصة بهم ..يزاولون
فيه��ا تخصصاتهم الت��ي تدربوا
عليها في الدورات».
وأك��دت ،أنها «وفي غضون  10أيام
توصلت الى عدد مس��تفيدين من
برامجها لدفع عجلة التعليم في
منطق��ة احلق��ل بلغ  40مدرس��ة
لع��دد ط�لاب بل��غ  800طالب��ا ً
مبدرس�ين ومعلمني جت��اوز عددهم
الـ.»120
ومض��ت الش��ركة ال��ى الق��ول،
ان «مرك��ز التدري��ب املهن��ي ف��ي
الغ��راف قام وم��ا زال يق��وم بعدة
دورات تعليمي��ة ومهنية تتضمن:
اإلجنليزي��ة االبتدائي��ة ،تكنولوجيا
املعلوم��ات ،الكهرب��اء ،التكييف
والتبريد ،النج��ارة ،اللحام ،البناء،
فضالً عن اخلياطة والتجميل».
يذك��ر أن برنام��ج «بيتروس��اينز
الغراف» هو جزء من خطط شركة
«بترون��اس كاريجالي العراق» ،وهو
من��وذج ألح��د برام��ج االس��تثمار
االجتماعي الس��نوي الذي تش��رع

الشركة ساعدت
نحو  ٪ 20من
المتخرجين في
دوراتها من فتح
ورش خاصة بهم..
يزاولون فيها
تخصصاتهم التي
تدربوا عليها في
الدورات

العملة اإليرانية

تهبط أمام الدوالر

جانب من احدى دورات بتروناس
ب��ه الش��ركة جنبا ً ال��ى جنب مع
شريكتها جابيكس اليابانية.
وأكدت شركة بتروناس حرصها ،ال
سيما في السنة الرابعة من عمر
وجودها في حقل الغراف النفطي،
على جتديدها النشاط االستثماري
االجتماع��ي األكث��ر اهتمام��ا ً في
منطق��ة احلق��ل ومتاخمات��ه من
املناطق.
وبين��ت ،أن «فريق من بيتروس��اينز
الذي��ن س��افروا عل��ى مس��افة 7
آالف كيلومت��را من قلب كواالملبور
يعرفون جيدا ً ما تعيش��ه الغراف
م��ن ظ��روف جوية قاس��ية ،حيث
م��ن املعروف أن درج��ات احلرارة في
املنطق��ة تنخف��ض إل��ى الصفر
درج��ة مئوي��ة في صباح الش��تاء
الباكر ..مع هذا فانهم لم يتعثروا

(الفري��ق) ف��ي تصميمه��م على
تقدمي م��ا هو مطل��وب منهم في
مجتمع الغراف احمللي».
وتابع��ت الش��ركة في البي��ان ،أن
«الع��روض العلمي��ة املقدمة من
بترون��اس كان��ت مفاج��أة كبيرة
ألطف��ال املنطقة ..ه��ذه العروض
الت��ي تس��تهدف املعلمني وطالب
املدارس االبتدائية على حد س��واء
مت تصمي��م أنش��طتها وورش��ها
العملي��ة الس��قاطها بنح��و
ايجاب��ي على كيفية تقدمي العلوم
والرياضي��ات التي ميك��ن أن تكون
مثيرة لالهتمام من خالل أساليب
مختلفة مت وضعها لتحفيز الطالب
وجلذب اهتمامهم وتقبلهم لهذه
املواضيع العلمية».
وأوضح��ت ،أن «فريق بيتروس��اينز

ق��دم أفضل م��ا لدي��ه للمعلمني
الذي��ن مت تأهيلهم لتطوير خطط
تعليمي��ة مثي��رة لالهتم��ام وفقا
لس��ير مناه��ج مدارس��هم م��ع
األنشطة التي تس��تعمل األدوات
املنزلية الشائعة» ،مشير ًة الى أن
«في جوهر عمل الفريق ،س��تكون
أمام املعلمني ،مس��تقبالً ،وسيلة
مس��تدامة الس��تمرار األنشطة
املدرس��ية ،التي تدربوا عليها على
ي��د بيتروس��ينز ،ف��ي مدارس��هم
لصالح طالب ُجدد».
وعلى نحو مباشر ،يعكف السيد
س��حيمي عب��د اهلل الرئي��س
التنفي��ذي لعمليات الغراف مبعية
الدكت��ور ريوه��ي موراياما العضو
املنتدب لشركة جابيكس اليابانية
(الشريك في مشروع حقل الغراف

الطاقة الوزارية تدرس

مبيعات المركزي في مزاد العملة

آلية خصخصة الكهرباء
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مص��در في مجلس الوزراء ،أمس
االربع��اء ،ان جلنة الطاق��ة في اجمللس
تدرس مع البن��ك الدولي تعديل الية
خصخص��ة الكهرب��اء بع��د اخفاق
الش��ركات املتعاقد معها في اإليفاء
بالتزاماتها.
وذكر املصدر ،ان «نسبة اجناز مشروع
خصخصة الكهرباء في عموم العراق
وصل��ت الى  6%فق��ط ،بعد مرور عام
على اطالقه» ،الفتا الى انه «كان من
املتوق��ع ان يغطي املش��روع  60%من
العراق في غضون عام».
واض��اف ان «وزارة الكهرب��اء اك��دت
انته��اء املهل��ة احمل��ددة للش��ركات
لاليفاء بالتزاماتها منتصف الش��هر
احلال��ي ،وانها تنتظ��ر التبريرات لهذا

تقـرير

اإلخفاق».
وتاب��ع املص��در ان «العق��د املبرم بني
وزارة الكهرباء وش��ركات اخلصخصة
فيها الكثير م��ن الغموض ،ولم تبني
عملية التسويق والتوعية».
ف��ي ش��أن متص��ل ،اعلن��ت وزارة
الكهرباء ,أمس االربعاء ,االستمرار في
حمالتها لترشيد الطاقة الكهربائية
بالتعاون مع الوزارات الساندة.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م
وزارة الكهرب��اء مصع��ب املدرس في
بي��ان صحاف��ي ،إن «ال��وزارة ماضية
ف��ي اجراءاته��ا للح��د من االس��راف
في اس��تهالك الطاق��ة الكهربائية
بوس��ائل ع��دة ,منها تفعي��ل تنفيذ
ق��رار مجل��س ال��وزراء بش��ان حتديد
اصناف االجهزة الكهربائية املسموح

باس��تيرادها ,وقي��ام وزارة التخطيط
والتع��اون االمنائ��ي بابالغ الش��ركات
الفاحصة املرخص��ة واعتماد ملصق
كف��اءة الطاقة كاحد ش��روط قبول
او رفض استيراد االجهزة الكهربائية
واملكائن الصناعية».
واض��اف أن «اجله��ات ذات العالق��ة
قامت بالتنس��يق بينها والسلطات
الكمركي��ة واخذ اجله��ات الفاحصة
دوره��ا ف��ي من��ع ادخ��ال واس��تيراد
االجهزة الكهربائية ذات االس��تهالك
العال��ي للطاق��ة الكهربائي��ة ,ال��ى
جانب قيام وزارت��ي الدفاع والداخلية
وجه��از اخملاب��رات الوطن��ي العراق��ي
والهيئ��ة العامة للكم��ارك بتطبيق
قانون ضبط االموال املهربة واملمنوع
تداولها في االسواق احمللية رقم .»18

النفط��ي) على تق��دمي التجربة أو
التجارب العلمية بأنفسهم .هذا
ما أكده بيان شركة بتروناس.
الى ذلك ،أوضح الس��يد سحيمي
عب��د اهلل الرئي��س التنفي��ذي
لعملي��ات الغ��راف ،أن «اله��دف
الرئيس من وجود برنامج بيتروسينز
في الغراف ه��و إيجاد طرق خالقة
من خالل أس��اليب تفاعلية ممتعة
لتحس�ين أس��اليب التدريس في
امل��دارس وإضف��اء الفائ��دة ،ب�ين
الطالب ،من وراء التعلم».
وأض��اف أن «هذه اجله��ود هي جزء
ال يتجزأ من اخلطط التي نس��عى
له��ا جلعل مجتمع الغ��راف احمللي
أقرب إل��ى بتروناس ..ولزيادة الوعي
بعملي��ات الش��ركة وكيفي��ة
اس��هامها اجملتمع��ي في منطقة

احلقل واملناطق احمليطة به».
اجلدي��ر بالذكر ،أن مدي��ر التعليم
احملل��ي في محافظ��ة ذي قار مدير
قس��م تربي��ة الرفاع��ي الس��يد
احم��د خلي��ل والس��يد س��الم
وحي��د مدير قس��م تربي��ة قلعة
س��كر ،كانا حريصني على حضور
برنام��ج بتروناس (بيتروس��اينز) ما
أعط��ى زخم��ا ً مضافا ً للمش��روع
بوصفهما أن إلتزام بتروناس مثمر
وساعي لتطوير اجملتمع احمللي بعد
املشاركة فيه.
وكانت ردود أفعال الطالب واملعلمني
غامرة أزاء ما تقدمه بتروناس ،إذ لم
يتمكن جميع املشاركني املتدربني
من وصف حجم استفادتهم أمام
جتربة برامج بيتروسينز املثمرة وما
اكتسبوه من بتروناس عموماً.

 170مليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن البن��ك املرك��زي العراقي
انه ب��اع في مزاده لبي��ع العملة
االجنبية أم��س االربعاء أكثر من
 170مليون دوالر.
وذك��ر البنك في بي��ان ،إن «املبلغ
املباع اليوم (أمس) بلغ 170مليوناً،
و 863الف��ا ً و 283دوالرا ،بس��عر
ص��رف  1182دينارا مقابل الدوالر
الواحد ،مبش��اركة  34مصرفا ً و8
شركات للتحويل املالي».
واوض��ح ،ان « بي��ع املبالغ احملولة
حلس��ابات املص��ارف ف��ي اخلارج،
وكذلك البيع النقدي كان بسعر
 1190دينارا ً لكل دوالر».
في شأن آخر ،افتتح مؤشر سوق
العراق لالوراق املالية لليوم االول

من العام احلالي ت��داول اكثر من
 200مليون سهم بقيمة جتاوزت
املئة مليون دينار.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه
أحم��د عبد الس�لام في تصريح
صحافي ،ان س��وق العراق االوراق
املالية افتتح اولى جلس��اته من
العام  ،2018مبينا ان عدد االسهم
التي مت تداولها في اجللسة بلغت
 297,221,041س��هم  ،بقيم��ة
بلغت  197,260,345دينار.
وأضاف ان مؤشر االسعار ISX 60
اغلق في اجللس��ة على ()577.84
نقطة منخفضا بنس��بة ()0.47
عن اغالقه في اجللسة السابقة
البال��غ ( )580.54نقط��ة ،فيما مت
ت��داول اس��هم ( )25ش��ركة من

اص��ل ( )101ش��ركة مدرجة في
الس��وق ،ليصبح عدد الشركات
املتوقفة بقرار م��ن هيئة االوراق
املالية لعدم التزامها بتعليمات
االفصاح املالي ( )23شركة”.
وبني عبد السالم ،ان عدد االسهم
املش��تراة م��ن املس��تثمرين غير
العراقي�ين بل��غ ( )1,855ملي��ون
س��هم بقيم��ة بلغ��ت ()5,749
مليون دينار م��ن خالل تنفيذ ()9
صفقات على اس��هم شركتني،
فيم��ا بلغ عدد االس��هم املباعة
من املس��تثمرين غي��ر العراقيني
( )25مليون س��هم بقيمة بلغت
( )15,250ملي��ون دين��ار من خالل
تنفيذ ( )12صفقة على اس��هم
شركة واحدة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع سعر الدوالر األميركي أمام العملة اإليرانية،
إلى مس��توى عال في ظل االحتجاجات الشعبية
الت��ي تش��هدها الب�لاد ،في ح�ين أغلق��ت أغلب
محال الصرافة في عدد من املناطق التي تش��هد
تظاهرات مستمرة.
وبل��غ س��عر ص��رف ال��دوالر الواحد أم��ام العملة
اإليراني��ة  43000ريال ،بحس��ب ما ذكرت صحيفة
“فرهيختجان” اإلصالحية اإليرانية.
وكان س��عر بيع الدوالر قب��ل االحتجاجات41500 ،
ريال إيراني.
وكش��فت الصحيف��ة في تقري��ر لها أن مؤش��ر
البورصة في طهران فقد نحو  2400نقطة بسبب
االحتجاجات التي تشهدها البالد ضد احلكومة.
في املقابل ،اعتبرت وكالة أنباء «تسنيم» اإليرانية،
أن ارتفاع سعر الدوالر «مرتبط بحلول العام امليالدي
اجلديد الذي يتزايد عليه الطلب بش��كل كبير مع
وجود رغبة لدى بع��ض اإليرانيني في مغادرة البالد
للخارج بسبب أعياد امليالد».

انتعاش السياحة

التونسية خالل 2017
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ش��هدت تونس خالل عام  2017زيادة كبيرة بعدد
السياح الوافدين إلى البالد ،مقارنة بالعام .2016
وأظه��رت بيان��ات وزارة الس��ياحة التونس��ية ،أن
عدد الوافدي��ن للبالد العام املاضي وصل إلى 7.51
ماليني سائح بزيادة نسبتها  23.2%عما بلغه في
.2016
وجاء في بيان للوزارة ،أن  515ألف س��ائح روس��ي
زاروا تون��س خالل  ،2017وهو ثان��ي أعلى عدد بني
الوافدي��ن األجانب بع��د الفرنس��يني الذين بلغوا
 570ألف سائح بزيادة قدرها .46%
ه��ذا ووصل ع��دد الوافدي��ن األملان إل��ى  182ألف
س��ائح وأكثر من  50ألف س��ائح بلجيكي ،فيما
س��جلت الس��ياحة الصينية منوا بقرابة  19ألف
ّ
سائح.
وحقق��ت الس��ياحة اجلزائري��ة إل��ى تون��س رقما
قياس��يا في ع��ام  2017بع��د أن جت��اوز العدد 2.5
مليون سائح بحسب الوزارة.
وتعد هذه األرقام دليال على عودة الثقة باملنتجعات
السياحية التونسية وأمنها بعد هجمات إرهابية
كانت ق��د طالتها في  ،2015قتل عل��ى إثرها 60
سائحا أوروبيا ،في هجوميني منفصلني استهدفا
متح��ف «ب��اردو» بالعاصمة التونس��ية ،ومدينة
سوس��ة الس��احلية ،حيث حظرت عل��ى إثرهما
بعض الدول األوروبية ،وروس��يا ،س��فر مواطنيها
إلى تونس.

ارتفاع معدل الغاز الطبيعي إلى  690مليار متر مكعب

أعلى مستوى لإلنتاج النفطي الروسي في  30عامًا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
واص��ل إنت��اج روس��يا م��ن النفط
من��وه ف��ي  2017إذ بلغ متوس��طه
اليومي  10.98مليون برميل يوميا ً
مس��جال ً أعلى مس��توياته في 30
عاماً ،برغم أن وتيرة النمو تباطأت
ع��ن  2016نظ��را ً ملش��اركة البالد
في اتفاق عامل��ي خلفض اإلمدادات
تق��وده «منظم��ة ال��دول املصدرة
للنفط» (أوبك).
واتفق��ت «أوب��ك» ،الت��ي يهيم��ن
عليه��ا منتج��ون م��ن الش��رق
األوس��ط ،ومنتج��ون كب��ار آخرون
على خف��ض إمداداتهم بنحو 1.8
مليون برميل يوميا ً من بداية 2017
لدعم األسعار.
وقال��ت روس��يا إنه��ا س��تخفض
إنتاجه��ا بنح��و  300أل��ف برميل
يوميا ً من أعلى مستوى شهري في
 30عاما ً عند  11.247مليون برميل
يوميا ً الذي س��جلته في تش��رين
األول  2016وحقق��ت اخلف��ض
املس��تهدف بحلول الرب��ع الثاني.
واتفقت «أوبك» وروسيا على متديد

اخلفض حتى نهاية .2018
وأظه��رت بيان��ات وزارة الطاق��ة
الروسية أن إنتاج النفط ومكثفات
الغاز بلغ  10.95مليون برميل يوميا ً
ف��ي كان��ون األول املاض��ي ،ارتفاعا ً
م��ن  10.94مليون برميل يوميا ً في
تشرين الثاني املاضي.
وباألطن��ان ،ارتفع إنتاج النفط إلى
 46.322مليون طن الشهر املاضي
من  44.782مليون طن في تشرين
الثاني الس��ابق له ،مدعوما ً بزيادة
 0.2في املئة في إنتاج «روسنفت»
أكب��ر ش��ركة منتجة للخ��ام في
روسيا.
وبالنس��بة للع��ام  2017بأكمله،
بلغ متوس��ط اإلنتاج  10.98مليون
برمي��ل يومي��اً ،مقارنة م��ع 10.96
ملي��ون برمي��ل يومي��ا ً ف��ي ،2016
و 10.72ملي��ون برمي��ل يومي��ا ً في
.2015
وبلغ إنتاج روس��يا النفطي 546.8
ملي��ون ط��ن الع��ام املاض��ي ،في
مقابل  547.5مليون طن في .2016
وتستخدم «رويترز» نسبة البرميل
إلى الطن  7.33إلى واحد.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر

عامل في حقل نفطي روسي

نوفاك إن من املتوقع أن يبقى إنتاج
النفط ف��ي  2018عند  547مليون

طن إذا استمر اخلفض حتى نهاية
العام ،مبوجب االتفاق.

وقالت «وكالة الطاقة الدولية» في
تقريرها في كانون األول املاضي ،ان

«من املرج��ح أن يبقى اإلنتاج حول
املس��تويات احلالية في أعقاب قرار
أوبك ومنتجني آخرين أخيرا ً لتمديد
اخلفض حتى نهاية .»2018
وتعززت أس��واق النفط بفعل عام
من خف��ض اإلنتاج وطلب قوي من
الص�ين .وبالنس��بة للع��ام ،2017
ارتفعت أس��عار اخلام  20في املئة
إلى حوالى  67دوالرا ً للبرميل.
وإنتاج الوالي��ات املتح��دة املتزايد،
ال��ذي اقت��رب م��ن عش��رة ماليني
برمي��ل يومياً ،ه��و العامل الوحيد
الذي يضغط على أفق األسعار في
.2018
وبل��غ إنت��اج روس��يا م��ن الغ��از
الطبيع��ي  63.5مليار متر مكعب
الش��هر املاضي ،ف��ي مقابل 60.6
ملي��ار مت��ر مكع��ب في تش��رين
الثاني السابق له.
وارتف��ع إنت��اج الغ��از الطبيع��ي
الروس��ي ألعل��ى مس��توى عل��ى
اإلطالق خالل الع��ام املاضي بدعم
زيادة الص��ادارات إلى أوروبا ،إضافة
للطلب احمللي املتزايد.
وأظه��رت بيان��ات حكومي��ة ف��ي
روس��يا ،أن إنت��اج الغ��از الطبيعي

الروسي قفز بنحو  7.9%خالل عام
 2017ليص��ل إلى  690.5مليار متر
مكعب ( 24.4تريليون قدم مكعب)،
ليتج��اوز املس��توى القياس��ي
املس��جل في ع��ام  ،2011نقال ً عن
شبكة «بلومبيرج» األميركية.
وتلق��ى إنت��اج الغ��از الطبيع��ي
الروسي دفعة قوية من خط أنابيب
للمش��اريع مب��ا ف��ي ذل��ك خطط
للتوسع في الصني ومحطات الغاز
الطبيعي املسال اجلديدة.
وص��رح الرئي��س الروس��ي فالدميير
بوتني ،الشهر املاضي ،بأن موسكو
حتت��اج لتقوية موقعها في س��وق
الغاز العاملية.
وتعم��ل روس��يا أيضا ً عل��ى إبقاء
الش��حنات إلى أوروب��ا بالقرب من
مس��تويات قياس��ية ه��ذا العام،
حيث تخط��ط ش��ركة «غازبروم»
أكبر مورد في الق��ارة لبدء تصدير
خط��وط األنابيب إل��ى الصني في
أواخر عام .2019
وبلغ��ت أرب��اح «غازب��روم» نحو 37
مليار دوالر خالل العام املاضي حيث
أن الش��ركة تق��دم ثل��ث الطلب
األوروبي على الغاز الطبيعي.
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المقاالت و اآلراء التي
تنشر ّ
تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال ّ
تمثل بالضرورة
رأي الجريدة

كيم جونغ اون والعام الجديد
عبدالمنعم األعسم

عام الصعوبات

عن موقع «كارتون سياسي»

في مش��افهة مبناس��بة رأس الس��نة لف��ت زميل لي
النظر الى اننا ننتظر عاما من الصعوبات ،فوجدت في
حافظتي سطورا الوذ فيها للجواب ،اقول:
نعم ،ننتظر عاما نواجه فيه امورا صعبة ،لكن ال يصح
ان ننسى ان احلياة نفسها صعبة ،ولو لم تكن صعبة
ملا خرجنا من بطون أمهاتنا نبكي .ش��يء واحد يجعل
احلياة س��هلة ورقراقة ،كما يقترحه علينا البلهاء ،هو
ان نهج��ر احلي��اة ال��ى صومعة ال يدخلها اوكس��جني
االخرين.
اما االمم التي تعزل نفسها ،فانها لن حتصل على حياة
اجدر وانعم على اية حال .بطل رواية ماركيز (مائة عام
م��ن العزلة) العقيد اورليان��و هتف في حلظة احتجاج
على عزلة اختارها ابناء جلدته“ :انظروا الى البالء الذي
جلبناه النفسنا».
وإذ نعترف بصعوبة امورنا ،فاننا احيانا نلوذ بغيرنا اتقاء
مصاعب احلياة ،او مماشاة لهم ،وال ندري ان للوذ احكاما
وضرورات .في نهج البالغة ،كما اورده مستطرف هادي
العلوي ،كان االمام قد ركب حلاجة ،فاتبعه ٌ
رجل ميشي
خلفه ،فقال له :إرج ْع ،فان مش��ي (شخص)مثلك مع
(شخص) مثلي فتنة للمتبوع ،ومذلة للتابع.
على مس��توى اوس��ع ،علين��ا ان نق ّر ب��ان بالدنا متر في
ظ��روف صعبة ،وش��اقة ،فثم��ة حاجة لبن��اء املصانع
والش��واهد وخطوط املاء والكهرباء والعمران واملدارس
وش��بكات النقل والبريد وبناء وحماية الس��دود وكري
االنهار ،وثمة حاجة لبناء البش��ر والنفوس مما ش��ابها
م��ن تص��دع ومعايب وم��كاره وجتفيف مص��ادر الفنت
واالباطي��ل ،وانه كلما قللنا من ش��أن هذه الصعوبات
واملش��اق فانن��ا ال نغير من االمر ش��يئا ،وقد نس��يء،
في ذلك ،الى انفس��نا وبالدنا معا ،ألننا س��نلقي على
الثغرات والفجوات واالخطاء واالخطار غاللة مخادعة
من س��تائر احلرير تخ��در الناس ومتنعه��م من الكفاح
لقهر التحديات.
واحل��ال ،فاننا ينبغي ان ال نلق��ي بكلفة هذه املصاعب
على غيرنا ،او ان ن ْبسطها على قارعة الطريق ليتكرم
علينا كل من هب ودب بفتات اإلحسان .ان ثمة كرامات
علين��ا ان نحميها من االبت��ذال .كان ابو ذر الغفاري قد
م��ر في موقف ينبغي ان نتذكره دائما ،فقد ارس��ل له
(اخلليفة) ثمانني الف دينار مع احد عبيده ،وقال احلاكم
فانت ح�� ٌر ،فذهب الرجل
للعب��د :إ ْن ق َبلها منك ابو ذر
َ
(العبد) الى ابي ذر وعرضها عليه قائال :يا أبا ذر ،إقبلها،
فان فيها عتق��ي .فاجابه اب��و ذر :إن كان فيها عتقك،
فإ ّن فيها ر ّقي.
الى ذلك علينا ان نحذر ،فليس كل من يدعي انه يعيش
مصاعب احلياة هو على حق ،فثمة البعض ميثل امامنا
دور املعوز واحملتاج واملظلوم على غير حق .وفي رواية من
التاري��خ ،جاءت امرأة تخاصم رجال ل��دى احد القضاة،
وه��ي تبك��ي ،وكان عند القاض��ي احد االدب��اء ،فقال
فطرت قلب��ي ،ما اظنها إال مظلومة»
للقاضي «لقد
ْ
فقال له القاضي« :يا هذا ،إن اخوة يوسف جاءوا اباهم
عشاء يبكون».
ـــــــــــــــــــــ
تولستوي:
»».عندما ال توجد احلديقة ،ال يوجد البستاني

لم نبرأ من جنون الحرية بعد !

حسن خضر
ينشر باالتفاق مع
صحيفة األيام
الفلسطينية.

PROJECT

SYNDICATE

خافيير سوالنا
الممثل األعلى
السابق لالتحاد
االوروبي للسياسة
الخارجية واألمنية.

ظهر في احلقل الثقافي ،احمللي ،بيانان
ينتس��بان إلى مؤسس��تني قائمتني.
ش��اء الثان��ي أن يك��ون تعقيب �ا ً على
األ ّول ،وكان األ ّول أث��ار لغط �ا ً فع��اود
الك ّرة ،بصيغة ُمنقّ حة ،لعل فيها ما
يبدد صخبا ً «ال يحتمل».
وال أجد ،ف��ي هذا املقام ،وصفا ً يختزل
األ ّول والثان��ي أكث��ر دالل��ة ودق��ة من
تعبيري��ن باإلجنليزي��ة ()minimalist
و( .)maximalistللتعبيري��ن دالالت
سياس��ية وثقافي��ة ف��ي آن ،وف��ي
رصيديهم��ا نق��اش يغط��ي عق��ودا ً
طويل��ة ،ويتجلى ف��ي قواميس اللغة
في أكثر من تعريف محتمل.
ل�لأ ّول ف��ي األدب والفن��ون دالل��ة
ّ
التقش��ف ،واالكتف��اء بأق��ل قدر من
اخلط��وط ،واملف��ردات ،واألل��وان .أم��ا
الثاني فعكسه متاماً .في السياسة،
لأل ّول داللة احل��د األدنى ،وللثاني داللة
احلد األقصى.
وعل��ى س��بيل املث��ال ،والتمثي��ل ،ال
احلصر :يش��به األ ّول قصيدة الهايكو

اليابانية مقارنة بالقصيدة الغنائية،
هذا في األدب والفن .وفي السياس��ة
والفك��ر :يش��به األ ّول ح��زب ميرتس
اإلسرائيلي مقارنة بالليكود.
وعل��ى خلفي��ة كهذه ،وعلى س��بيل
املث��ال ،والتمثي��ل ،واحلص��ر ،يص��ح
عما يسم البيان األ ّول ،الذي رد
الكالم ّ
عل��ى اعتراف ترامب بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،من اقتصاد لغوي ،وسياسة
ُم ّ
تقش��فة .وال ضرر وال ضرار .فالبيان
ّ
عص��ارة مك ّثفة
ومرك��زة للموقفني
الرس��ميني الفلس��طيني والعرب��ي.
ولك��ن ف��ي حقيق��ة كون��ه «بي��ان
مثقف�ين» م��ا فتح ،ويفت��ح ،صندوق
بان��دورا العجيب ،ال م��ن حيث ضرورة
اخت�لاف لغ��ة «السياس��ة» عن لغة
«الثقاف��ة» وحس��ب ،ولكن من حيث
مفارقته املفاجئة لفصل مت ّوهم بني
«السياسي» و»الثقافي» ،أيضاً.
فمن��ذ أوس��لو نش��أ فص��ل وهمي،
و ُمت ّوهم ،اكتس��ب ق � ّوة البداهة ،بني
كينونتني غامضتني هما «السياسي»

و»الثقافي» ،ميكن لكليهما أن يتجلى
في صورة ش��خص أو موقف ،ليصبح
حص��ة «السياس��ي»،
«التكتي��ك» ّ
حصة «الثقافي».
و»الثابت» ّ
ولم يكن حملاصص��ة نفعية كهذه أن
تبدو ُمقنعة من دون متويه ،وتش��ويه،
االثنني معاً.
ولنذه��ب بعي��دا ً لنقت��رب أكث��ر .في
الس��ابع من ش��باط (فبراي��ر) ،1987
ح��اول محم��ود دروي��ش ،ف��ي املؤمت��ر
التوحيدي الحتاد الكتاب والصحافيني
الفلس��طينيني ،ف��ي اجلزائ��ر ،حتذي��ر
احلاضرين (كان كاتب هذه الس��طور،
والبعض من موقعي «بيان املثقفني»
بينه��م) م��ن مخاطر الوق��وع في ما
س��ماه «ت��رف التنافر الش��كلي» بني
«السياسي» و»الثقافي» .قال« :كثيرا ً
ما يتداخل املس��تويان ،ويحتاجان من
البارع فينا هامشا ً أكثر من مجازي».
واستفاض ،يومها ،في وصف العالقة
الش��ائكة بني اجلانبنيُ ،مستش��هدا
بغرامش��ي لتحليل ما تنطوي عليه

عالقة كه��ذه من تعقي��د .لم يفعل
ذلك للتدليل على كفاءة الشاعر في
قراءة الغيب ،بل فعل ما فعل في مؤمتر
كان في مج ّرد انعقاده ما يعني إحباط
مؤامرة حاكها نظام آل األسد ،لشق
منظمة التحرير ،واالس��تيالء عليها.
وفي مؤمتر اجلزائر ،ع��اد اخلارجون على
املنظمة ،والش��رعية ،إل��ى صفوفها،
على وقع مدافع امليليشيات الطائفية
في لبنان ،التي ّ
نكلت بالفلسطينيني
ف��ي مخيماتهم ،بأوامر مباش��رة من
ّ
حكام دمش��ق .مبعنى آخر ،كان جدل
«السياس��ي» و»الثقافي» حاضرا ً في
منعطف��ات مختلف��ة .وال يحق ألحد
أن يقول لم أعرف ،ولم أسمع .ومبعنى
أكث��ر مباش��رة :كان الفصل الوهمي
ب�ين االثن�ين ،بع��د أوس��لو ،محاولة
نفعية إلع��ادة إنتاج احلق��ل الثقافي
مبا يضمن بق��اء وتأبيد عالقات الق ّوة،
واحملاصصة ،في ظ��روف جديدة ،ضاق
فيه��ا الهام��ش ،ال��ذي تك ّل��م عن��ه
محمود درويش ،ليصبح مجازيا ً فقط،

وف��ي ح��االت كثي��رة مج � ّرد ضوضاء
لغوية.
وبه��ذا نع��ود إل��ى م��ا ابتعدن��ا عنه
لنقت��رب أكثر :ف��ي «بي��ان املثقفني»
بوصفه عصارة ّ
مركزة ،ومكثفة ،هي
أقرب إلى قصيدة هايكو يابانية بلغة
السياس��ة ،اختف��ى حت��ى الهامش
اجملازي بني «السياسي» و»الثقافي» ،أي
بني «التكتيك��ي» و»الثابت» ،وخرجت
حت��ى الضوض��اء اللغوي��ة (س��مها
ما ش��ئت) من امل�تن ،بوعي ُمس��بق،
والدليل عودتها ،بوعي ُمسبق ،أيضاً،
في الصيغة املُنقّ ح��ة ،بعدما قوبلت
الصيغ��ة األصلي��ة مبوج��ة غاضب��ة
احتجاجا ً على ما صمتت عنه.
وبهذا املعنى ،أص��اب مريد البرغوثي،
وه��و اب��ن الم��ع م��ن أبن��اء الثقافة
والوطني��ة الفلس��طينية ،عندم��ا
وصف النص بالس��اكت .وإذا وضعنا
جانب �ا ً حقائق من ن��وع هبوط املكانة
التقليدي��ة للمثقف�ين في كل مكان
م��ن عال��م الي��وم ،وكف��اءة مواق��ع

التواص��ل االجتماع��ي ف��ي زحزح��ة
املكانة التقليدي��ة للبيانات ،يصعب
على «الثقاف��ي» حت��ى إذا أُريد له أن
يكون داعما ً «للسياسي» ،في املوقف
ّ
م��ن الق��دس ،أن يقتصد
ويتقش��ف.
فالقدس احتلت ،في خطاب الثقافة
والوطني��ة الفلس��طينية ،م��كان
ومكانة حلظ��ة التالقي ب�ين الدنيوي
والس��ماوي ف��ي تاري��خ فلس��طني،
والعالم .الصراع بني الفلس��طينيني
واإلس��رائيليني عل��ى الق��دس لي��س
سباقا ً على األبد ،ال أحد يعرف ما األبد،
واألبد ال ينتظر أحداً ،وال يتعاطف مع
أحد ،بل هو صراع بني معاني احلصرية
اإلسرائيلية ،والتعددية الفلسطينية:
بني رواية تسعى الختزال تاريخ جماعة
ف��ي مدينة ،وتع ّلق االثن�ين على رمح
األبد ،باس��م ثأر ال ينام ،ورواية تسعى
لترتقي املدينة ،بق��در ما اختزلت من
تاريخ الدنيوي والسماوي في اإلنسان،
سارية السالم.
كلم��ا اقت��رب الفلس��طينيون م��ن

خصوصية بالد كفلس��طني ،ومدينة
كالق��دس ،أصبحت هويته��م أغنى،
وفرصه��م ف��ي الف��وز أكب��ر .وف��ي
س��ياق كه��ذا ،فق��ط ،تتجل��ى داللة
«السياس��ي» و»الثقاف��ي» مع �اً،
ومنه ،وبه ،وعلي��ه ،تُصاغ العالقة بني
االثنني ،ويتجلى فيها احتمال الفصل
والوصل.
وبه��ذا نصل إل��ى البيان الثان��ي .وإذا
وضعنا اللغة اإلش��كالية والشكلية
جانب �اً ،يح��ق لك ّت��اب فلس��طينيني
انتق��اد الثورات العربية ،كأفراد ،ولكن
نش��ر بيان يصفها «بالربيع األس��ود»
باس��م نقابة مهنية ،تدعي متثيلهم،
يصادر حق��وق ومواقف الكثيرين .في
مؤمت��ر اجلزائر نفس��ه يُع � ّرف محمود
درويش ما يجعلنا فلسطينيني قائالً:
«إن ما يجعلنا فلس��طينيني هو هذا
الس��ر البس��يط ،أن نُص��اب بجن��ون
احل ّرية».
ومن حسن احلظ أننا لم نبرأ من جنون
احلرية بعد.

ينبغي اعتراف االتحاد األوروبي بالدولة الفلسطينية
مرة أخرى ،اتخ��ذ الرئيس األميركي
دونال��د ترام��ب نهج��ا انفرادي��ا
للسياسة اخلارجية  -هذه املرة ،من
خ�لال االعت��راف بالق��دس عاصمة
إلس��رائيل .وق��ام ترام��ب مج��ددا
بتحري��ف واق��ع الش��رق األوس��ط.
ونظ��را ألن تصرف��ه األخي��ر  -الذي
نسف أكثر من  70عاما من اإلجماع
الدول��ي  -قد يعجل بتدهور س��ريع
في املنطقة ،أضح��ى تدخل االحتاد
األوروبي ضروريا.
ترتكز سياس��ة ترامب في الش��رق
األوس��ط عل��ى حتال��ف نش��ط بني
الواليات املتح��دة واململكة العربية
الس��عودية .قام كل رئيس أميركي
منذ الرئيس جون كينيدي بأول زيارة
خارجية له س��واء إلى املكسيك أو
كن��دا أو أوروبا .ما ع��دا ترامب .فقد
توجه مباش��رة إلى الري��اض ،حيث
ش��ارك في قم��ة م��ع  54دولة ذات
أغلبي��ة مس��لمة وألق��ى خطاب��ا
حتريضيا يهدد إيران من خالله ،حيث
أكد أنه على اجملتمع الدولي جتنبها.
بع��د زيارت��ه للمملك��ة العربي��ة
الس��عودية ،ق��ام ترام��ب بزي��ارة

إس��رائيل ،حيث أطلق وابال آخر من
اخلط��اب املناه��ض إلي��ران .ال توجد
بني الس��عودية وإس��رائيل عالقات
دبلوماس��ية لكنهم��ا حليف��ان
ألمي��ركا ولهما خصم :إي��ران .وفي
نوفمب��ر /تش��رين الثاني م��ن العام
املنص��رم ،أعرب قائ��د جيش الدفاع
اإلس��رائيلي ،امل�لازم اجلن��رال غادي
إيس��نكوت ،ع��ن انفتاح��ه بش��أن
تب��ادل املعلوم��ات االس��تخباراتية
مع الس��عودية ملواجهة إيران .وقال
ايسنكوت للصحافيني السعوديني
«بصحبة الرئيس ترامب» ،إن «هناك
فرصة لبن��اء ائتالف دولي جديد في
املنطقة».
وقد س��اعد في التقارب السعودي
اإلس��رائيلي ولي العهد الس��عودي
اجلدي��د محمد ب��ن س��لمان ،الذي
يس��عى إل��ى برنامج حتدي��ث على
الصعيدي��ن احملل��ي واخلارج��ي .وفي
وقت سابق من هذا الشهر ،أُطلقت
ش��ائعة ب��أن محم��د بن س��لمان
قد اقترح خطة س�لام إس��رائيلية
فلس��طينية كانت ستكون مواتية
للغاية إلسرائيل ،على الرغم من أن

احلكومتني األميركية والس��عودية
نفتا تلك التقارير حينها.
وعل��ى أي��ة ح��ال ،فق��د أراد ترامب
بوض��وح االس��تفادة م��ن ه��ذه
الظروف إلحداث انقالب دبلوماسي.
لك��ن ق��راره بش��أن الق��دس يجبر
السعوديني على مواجهة معضلة:
والتي تكمن في م��ا إذا كان ينبغي
إعطاء األولوية القصوى للدفاع عن
القضية الفلس��طينية ،أو لتطبيع
العالق��ات مع إس��رائيل كوس��يلة
الحتواء إيران.
ويب��دو أن بع��ض الس��عوديني
يأمل��ون ف��ي تطبيع العالق��ات مع
إس��رائيل ،ويقترحون ترك املس��ائل
الش��ائكة جانبا حول وضع القدس
والفلسطينيني بش��كل عام .كما
حاول ترامب إضافة ش��يء بس��يط
إل��ى إعالن��ه ،مؤكدا أنه ل��م يتخذ
موقف��ا عل��ى احل��دود اجلغرافي��ة
لصالح الس��يادة اإلس��رائيلية في
القدس ،وأن السفارة األميركية لن
تنقل من تل أبيب على الفور.
لكن كم��ا قال املبع��وث األميركي

الس��ابق للمفاوضات اإلس��رائيلية
الفلس��طينية ،مارت��ن إندي��ك،
بإم��كان األميركي�ين «محاولة احلد
م��ن األض��رار ،لكنه��م ل��ن يكونوا
قادرين على ذلك ،ألن القدس قضية
خالفية للغاية» .هذا الواقع انعكس
في اندالع احتجاجات الش��وارع في
جميع أنحاء الش��رق األوس��ط بعد
إع�لان ترامب مباش��رة ،على الرغم
من أن العنف على نطاق واسع الذي
كان يخشاه البعض لم يحدث.
وع�لاوة على ذلك ،عق��دت منظمة
التعاون اإلس�لامي قمة استثنائية
ف��ي اٍس��طنبول أك��د م��ن خاللها
أعضاؤها «مركزية قضية فلسطني
والق��دس الش��ريف عن��د األم��ة
اإلس�لامية» ،وقد اعترفت بالقدس
الش��رقية عاصم��ة لفلس��طني،
وأدانت بشدة تصرفات ترامب.
لن يس��تطيع أي مس��لم نس��يان
أن الق��دس ه��ي موط��ن املس��جد
األقصى ،وهو ثالث أقدس موقع في
اإلس�لام .وأش��ار العاهل السعودي
امللك س��لمان إلى املس��جد عندما
حذر ترام��ب من مدى الض��رر الذي

س��يلحقه ق��رار الق��دس .وعندما
أعلن ترامب عن القرار على أي حال،
عدته اململك��ة قرارا «غي��ر مبرر» و
«غير مسؤول».
واحلقيق��ة هي أن اململك��ة العربية
الس��عودية ال تس��تطيع أن تن��أى
بنفسها عن القضية الفلسطينية
وتس��مح لدول أخ��رى مث��ل تركيا
وإي��ران بالتدخل .ومن ش��أن ذلك أن
يصبح خط��أ تكتيكي��ا مثل قطع
العالق��ات م��ع قط��ر قب��ل بضعة
أشهر .كما س��يكون من الصعب،
إن لم يكن من املستحيل ،أن يدعم
الس��عوديون فجأة خطة مختلفة
جذري��ا عن مبادرة الس�لام العربية،
املعروفة باسم «املبادرة السعودية»،
والتي متت املوافق��ة عليها في عام
 2002وأقرتها جامعة الدول العربية
هذا العام.
وبذل��ك فإن س��يناريو حل��م ترامب
 ال��ذي تش��ارك في��ه الس��عوديةم��ع إس��رائيل للضغ��ط عل��ى
الفلس��طينيني لتحقيق الس�لام
 ل��ن يتحقق لعدة أس��باب .يتمثلالسبب األول في أن اململكة العربية

السعودية ليست في وضع يسمح
له��ا بالتنازل عن املطال��ب العربية
بش��أن الق��دس .والس��بب الثاني،
أن اإلس��تراتيجية الت��ي ال تعط��ي
الفلسطينيني حق حتديد مصيرهم،
ومصي��ر الق��دس ،ل��ن تنج��ح أبدا.
وثالث��ا ،أن إدارة ترام��ب  -مبا في ذلك
صهره جاري��د كوش��نر ،الذي عهد
إليه ترامب بدور في عملية السالم
العربي��ة اإلس��رائيلية  -تش��تغل
مع رج��ال أعمال وليس سياس��يني
كما أش��ار كوشنر مؤخرا .لكن من
احملتم��ل أن تت��م معامل��ة القدس،
والصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني
على نطاق أوسع ،كصفقة جتارية.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن ترام��ب ل��م
يستبعد حل الدولتني  -وهو النهج
ال��ذي أقرت��ه األمم املتح��دة  -لكنه
قد يتس��بب في فش��له .والطريقة
الوحي��دة إلنقاذه ،أو القي��ام بإعادة
اإلس��رائيليني والفلس��طينيني إلى
طاول��ة املفاوضات ،ه��ي العمل من
أج��ل حتقيق تكافؤ الف��رص .ولهذا،
يج��ب على االحت��اد األوروبي أن يأخذ

زم��ام املب��ادرة وأن يبع��ث برس��الة
قوي��ة ،من خالل االعت��راف الفوري -
كم��ا فعلت أكثر من  70٪من الدول
األعضاء ف��ي األمم املتحدة بالفعل -
بدولة فلسطني.
وينبغ��ي أن يب��دأ املس��ار نح��و حل
الدولت�ين مبب��ادرة الس�لام العربية
الت��ي تنص عل��ى اعت��راف اجلامعة
العربي��ة بإس��رائيل لتع��ود إل��ى
حدودها قبل عام  ،1967على الرغم
من أنه ميكن النظ��ر في نهج بديل
أكثر تدرج��ا .إن حل الدولتني  -الذي
م��ن ش��أنه أن يس��مح إلس��رائيل
باالحتف��اظ بطابعه��ا اليه��ودي
والدميقراط��ي ،وأن يضم��ن بق��اء
الدولة الفلس��طينية  -ما زال ميثل
أكثر احلل��ول مصداقية للخروج من
املستنقع العربي اإلسرائيلي .ولكن
إذا أردن��ا حتقي��ق مب��دأ «االنفصال
بسبب االحترام» الذي اتخذه يتزاك
راب�ين في التس��عينيات ،فلن يكون
هن��اك وق��ت لنضيع��ه :إن نهاي��ة
الدول��ة الفلس��طينية تقت��رب مع
كل يوم مير.

10

اخلميس  4كانون الثاني  2018العدد ()3851
)Thu. 4 Jan. 2018 issue (3851

ثقافة

حوار
الباحث عبد األمير الحمداني لـ»الصباح الجديد»:

ّ
التنقيب عن اآلثار يحتاج الدعم الحكومي والمنقبون العراقيون مقتدرون
زج الشباب في مواقع العمل األثرية غاية نسعى إليها

بصفته مفتش��اً آلث��ار محافظ��ة ذي قار،
احملافظة التي تضم معظم املدن السومرية
العظيمة املتضمنة أور ،أريدو  ،الرسا ،جلش
 ،جرسو ،و أو ّمــأ ،كان من الواجب عليه هو
ومن معه من الزم�لاء أن يقوموا بدورهم »:
كنا ملزمني أن نفعل ما بوس��عنا من أجل
حماية وحف��ظ وتوثيق املواق��ع أألثرية في
املنطقة في أثناء وبعد حرب .٢٠٠٣
في أثناء حرب  ٢٠٠٣كان يعمل في متحف
الناصري��ة ،وخ�لال معرك��ة الناصري��ة لم
ّ
يتمك��ن من الوص��ول الى املتح��ف ،ولكن
ّ
ح�ين توفرت له فرص��ة الوصول وجد وحدة
من مشاة البحريّة األميريكية (املارينز) قد
استولت على املتحف.
وفـر له فرصة ّ
هذا األمر ّ
حثهم على إدراج
حماية املواقع األثرية ضمن مهامهم .كانت
األي��ام القليل��ة األولى متوت��رة  ،ولكن بعد
وقت من الزمن بدأت وحدة املارينز باإلصغاء
له ،وفي ش��هر آيار  ٢٠٠٣ق��دم لهم إيجازا ً
باملواقع املستهدفة من قبل اللصوص.
أألهوار والتراث
الباحث واآلثاري الدكتور عبد االمير احلمداني
حدثن��ا ع��ن عمل��ه وكي��ف ميك��ن ان نطور
أجياال ً تكون حامية للتراث بدال من س��رقته
وتش��ويهه ،وي��رى ان التنظي��م و الش��باب
وسيلتان ضامنتان لهذه احلماية ،يقول:
«هناك محاوالت لتشكيل جمعية لآلثاريني،
تُعنى وتهتم بش��ؤون االثاريني ،من الش��باب
خصوص��اً ،ونق��ل مطالبه��م ورغباته��م
للجهات االثارية والثقافية في احلكومة.
بع��د التغيير الذي حصل في س��نة ، 2003
جرى تش��كيل جمعية لآلثاري�ين ،وكنت من
ب�ين مؤسس��يها ،وأصدرت اجلمعي��ة هويات
لألعض��اء كما أص��درت مجلة بإس��م «أثر»،
وإستمرت في عملها لكن بنحو محدود.
خريجو االثار من الشباب ينبغي العناية بهم
وإحتضانه��م في املؤسس��ة اآلثاري��ة بغية
زجهم في األعمال امليدانية.
ّ
ش��خصيا ً قم��ت بتدري��ب مجموع��ة م��ن
خريجي االثار الشباب على األعمال امليدانية
من مس��ح وتوثي��ق وتنقيب وتس��جيل ملدة
ثمانية أس��ابيع في أثن��اء تنقيب��ات البعثة
العراقية-األميريكية في مدينة أور في بداية
هذا العام».
يستش��ف املرء من احل��وار م��ع احلمداني ،ان
التراث واآلثار ش��غله الش��اغل ،فحني حتدثنا
عن ضم اليونسكو ،األهوار الى الئحة التراث
العاملي قال بنبرة عميقة:
«أتش ّرف أني أول من أع َّد ملف ترشيح مدينة
اور لالئحة التراث العاملي لليونس��كو س��نة

وقدم لليونس��كو سنة  ،2009وكنت
ّ 2005
أول من أجرى مسوحات أثرية للمواقع األثرية
في األهوار اجلنوبية .وحني عدت من أميريكا
نهاي��ة س��نة  ،2015أس��همت ف��ي مل��ف
األهوار واآلثار من خالل عملي في هيئة االثار
وأس��همت كذلك بالتروي��ج للملف محليا ً
م��ن خالل جلنة دع��م ملف ترش��يح األهوار
واآلثار ،ودوليا ً من خ�لال الترويج للملف في
ع��دد من البل��دان املؤثرة في اليونس��كو ،أو
الكتاب��ة ال��ى آثاري�ين ومثقف�ين وإعالميني
ومهتم�ين بالطبيع��ة والبيئ��ة واألهوار في
أرجاء العالم.
لك��ن ثم��ة مخ��اوف م��ن بن��اء ج��زر
استيطانيّة داخل أهوار اجلبايش  -جنوبي
محافظة ذي قار ،س��يما واليونسكو تعد
األمر « مخالفة صريحة لضوابط انضمام
األهوار إلى الئحة التراث
العاملي ،هل هناك
ّ
سعي باجتاه اكمال االتفاقية اخلاصة بهذا
املوضوع؟
 جتدر اإلشارة الى ان محافظة ذي قار كانتتضم مساحات واسعة من األهوار الى وقت
التجفيف الذي حص��ل بالتدريج بني عامي
احلمار الذي ميتد
 ١٩٩٢و .٢٠٠٠من بينها هور ّ
من س��وق الش��يوخ غربا ً الى ش��ط العرب.
برغ��م أن العدي��د من اجلزر ف��ي األهوار التي
تعلوها الق��رى احلديثة ه��ي باألصل مواقع

أننا بحاجة الى ورش وحمالت
ميدانية لزيادة الوعي اآلثاري
لدي الجمهور ،وكذلك الى إدخال
مواد دراسية تعرّف باآلثار والتراث
والبيئة واألهوار في المناهج
المدرسية حتى من المراحل
ّ
المبكرة ،نحن نحتاج ورش
الدراسية
مك ّثفة وممنهجة ،وتغطية
وبرامج إعالمية ،تستهدف جميع
شرائح المجتمع يمكن أن تُسهم
في زيادة الوعي باآلثار الذي
يؤدي بالضرورة الى حماية اآلثار
والمحافظة عليها.

أثر ّية ،فأن املياه والنباتات العالية التي حتيط
بتلك اجل��زر منعت وصول اآلثاري�ين اليها الاّ
بشكل نادر.
وأما بش��أن مل��ف األهوار فاجله��ود ما زالت
متواصل��ة من أجل إكمال املش��اريع املقررة
واملتفق عليها ،وال ب��د من تعاون اجلميع في
هذا املوضوع  ..إعالم ..مواطنون ..مؤسسات
معني��ة باملوضوع ،ونحت��اج حتى الى اجلهد
الشعبي»
ويضيف في هذا الصدد ان العشائر اجلنوبية
ساهمت في حماية اآلثارن اذ قال»:
في بعض احلاالت حافظ النظام العشائري-
وهو النظام املتبق��ي الوحيد للردع في أثناء
فوضى حرب  -٢٠٠٣على املواقع من النهب.
ظهر ذلك واضحا ً في حماية العشائر ملواقع
أوروك وجل��ش ونيني��ا وأري��دو والعبيد وتلول
الناصريات ،على سبيل املثال ،في شهر أيلول
م��ن س��نة  ٢٠٠٣وردت معلوم��ات ان هناك
ش��خصا ً من القرية التي تق��ع قريبا ً من تل
زرغل (نين��ا القدمية) في ناحية الد ّواية يقوم
بتهديد حارس املوقع والتغطية على لصوص
آث��ار يأتون من الفجر وقلعة س��كر ومعهم
تاجر مح ّلي ،يؤويهم جميعا ً في بيته مقابل
ثمن .في فج��ر اليوم التال��ي خرجت ومعي
فريق من الش��رطة اإليطالية لتفقّ د املوقع،
لكن اللصوص وعند مش��اهدتهم سيارات
الفريق من مس��افة بعيدة هربوا  -عدا تاجر
اآلثار ألنه كان ثقيل الوزن -داخل مزارع الذرة
القريبة .كانت القرية تضم مضيف املرحوم
الشيخ عبدالهادي نايف ،شيخ عام عشيرة
بن��ي س��عيد ،وم��ن ب��اب اللياق��ة والعرف
اإلجتماعي طلبت م��ن الفريق التو ّقف عند
املضي��ف وأن أقوم بإخبار الش��يخ مب حصل
لغرض املس��اعدة في حماي��ة املوقع .إعتذر
الش��يخ كثيرا ً وأحس باخلجل ،ب��ل إعتبر أن
التج��اوز على املوق��ع هو جت��اوز على حرمة
ّ
وتكفل بتأم�ين حماية
املضي��ف والقري��ة،
املوق��ع ومعاقبة املتورطني من عش��يرته مبا
فيهم تاجر اآلثار ،ومن حينها لم يتم تأشير
أو مالحظة أي جتاوز على تل زرغل.
هل م��ا زال العبث باآلث��ار قائما أم تغيّر
السلوك إزائها؟
 نوع��ا ً ّما أصبحت النظ��رة جيدة ،برغم انالنظرة لآلثار والتراث ،القدمي منها باألخص،
ما زالت غير إيجابي��ة .الوعي اآلثاري يحتاج
ال��ى عم��ل ثقافي وفك��ري وإعالم��ي كبير.
ميكن للمدارس واإلع�لام أن يلعبا دورا ً حيويا ً
ومهماً .اإلستهداف املمنهج الذي تعرضت
له املواقع األثرية واملدن التاريخية في العراق
ّ
يؤش��ر موقف
الس��كان احملليني منها وربط
الت��راث بالنظ��ام الس��ابق.خالل عم��ل في

تشملها املسوحات السابقة .فقد مت مسح
أومـا بني
املناط��ق الواقع��ة ش��رق وجن��وب ّ
املصب العام غربا ً الى ش��ط الغ ّراف ش��رقا ً
نزوال ً ال��ى مدينة الناصرية احلالية على نهر
الفرات جنوباً ،وتبينّ أن املواقع التي مت توثيقها
قد ازدهرت من��ذ منتصف األلف الثالث الى
نهاية األلف الثاني ق.م ،مثلما جرى مس��ح
املنطقة الواقعة جن��وب أريدو بإجتاه البادية
الغربي��ة ،إذ تنتش��ر فيها ع��دة مواقع تعود
ال��ى نهاي��ة العصر احلج��ري احلديث األعلى
مب��ا فيها أماكن قدمية لصيد الطرائد وأخرى
لصن��ع األدوات احلجرية تقع قريبا ً من عيون
توص��ل الى فهم
م��اء وأودية مطري��ة .كما ّ
التحضر للفترة مابني األلف الرابع
لعمليات
ّ
واألل��ف الثاني في دويلة جل��ش في املنطقة
التي تقع ش��رق ش��ط الغ ّراف احلالي ابتدا ًء
من مدينة أبيشال ( تل احمللق ّيات  ٥كم شرق
الرفاعي) مرورا ً بجرس��و (تل ّل��و) وجلش (تلول
الهباء) إلى نينا ( تل زرغل) شرق الشطرة.
ويضي��ف :الحظنا خلو بع��ض املناطق التي
شملها املسح أعاله من أية مستوطنات من
األلف الرابع الى منتص��ف األلف األول قبل
امليالد ،لكنها إس��توطنت في عصورٍ الحق ٍة
إبتدا ًء من نهاية األلف األول قبل امليالد وصوال ً
الى العصور اإلسالمية .ميكن اإلستدالل على
أن هذه املناطق لم تكن صاحل ًة لإلس��تيطان
ألنها كانت إما مس��طحات مائية أو أهواراً.
من هذه املناطق ،املنطقة الواقعة مباش��ر ًة
بأوما الى
جنوب بادتبي��را ،واملنطقة احمليطة ّ
مسافة  ١٠كم من جميع اجلهات ،واملنطقة
التي تبدأ شمال وجنوب وشرق خط جرسو-
جل��ش -نينا ،واملنطقة التي تبدأ بعد  ٢٠كم
شرق أور.

عبد األمير احلمداني
حماي��ة املواقع األثرية ف��ي محافظة ذي قار
ف��ي أثناء وبعد ح��رب  ، 2003بصفتي مديرا ً
الث��ار ذي قار ،واجهت العديد من املش��كالت
الت��ي تتعلق بنظ��رة الناس لألث��ار ،برغم أن
النظام العش��ائري حافظ قليالً على املواقع
األثرية.
أننا بحاجة الى ورش وحمالت ميدانية لزيادة
الوع��ي اآلثاري ل��دي اجلمه��ور ،وكذلك الى
إدخال م��واد دراس��ية تع ّرف باآلث��ار والتراث
والبيئة واألهوار في املناهج املدرس��ية حتى
من املراحل الدراس��ية ّ
املبك��رة ،نحن نحتاج
ورش مك ّثف��ة وممنهج��ة ،وتغطي��ة وبرامج
إعالمية ،تس��تهدف جميع ش��رائح اجملتمع
ميكن أن تُس��هم في زيادة الوعي باآلثار الذي
ي��ؤدي بالضرورة الى حماي��ة اآلثار واحملافظة
عليها.

تقرير

مواقع تعود الى العصر احلجري
أجري��ت ضم��ن ممارس��ات دائ��رة االث��ار في
الناصري��ة عمليات تأمني احلماي��ة للمواقع
األثرية ،وجرى تنفيذ مسوحات أثرية حملافظة
ذي قار وأجزاء من احملافظات اجملاورة ،ومن هنا
اضي��ف نحو  ٨٠٠موقع أث��ري جديد لقائمة
املواقع التي جرى تس��جيلها في املسوحات
األثرية السابقة.إس��تهدف املس��ح مواقعا ً
أثري��ا ً ف��ي مناط��ق جدي��دة ل��م تش��ملها
املسوحات السابقة ومواقع أخرى لم تعرها
املسوحات الس��ابقة إهتماما ً ألنها صغيرة
احلج��م نس��بيا ً وكان��ت تقع ضم��ن أراضي
زراعية حني ّ
نفذت املسوحات.
وأج��رى الفريق مابني األع��وام ٢٠١٠ -٢٠٠٣
مس��وحات ملواق��ع أثري��ة ف��ي مناط��ق لم

ال��ى أي م��دى تعاونك��م أو تدعمك��م
اجلهات الرسمية؟
التعاون موج��ود لكن يحتاج الى اإلس��هام
ودع��م أعم��ال التنقي��ب م��ن قب��ل جميع
اجله��ات ،ألن هذا العمل امله��م الذي يهدف
الى حماي��ة التراث العراق��ي والى التعريف
به واس��تظهاره للعالم ه��ي مهمة الدولة
واجملتم��ع .اآلثاريون في الع��راق على معرفة
كاف للعم��ل بالتنقيب
وخب��رة واس��تعداد ٍ
ع��ن اآلث��ار وإجراء أعم��ال ميداني��ة لكن ما
ينقصه��م ه��و التمويل املطل��وب للعمل.
أثبت املنقٌّب العراقي حرفية ومهنية عالية
ألنه إبن البيئ��ة .آن اآلوان للبعثات الوطنية
للتنقيب عن اآلثار ان تبدأ العمل.

شعر

بوصلة الفنان (مازن أحمد)

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

وأفق التحديث في الموروث الرافديني
محسن الذهبي
يجته��د الفن��ان التش��كيلي العراق��ي
املغت��رب (مازن أحمد ) في اس��تلهام العناصر
التش��كيلية م��ن م��وروث االب��داع الرافديني
عبر الغ��ور في البحث عن معب��رات مرجعية
اليج��اد املع��ادل املوضوع��ي املعاص��ر املرتبط
بتلك اجلذور كعناصر تش��كيلية ،ليس بغرض
اقام��ة بناء فن��ي جتريدي معاصر وحس��ب بل
خلق اج��واء تعبيري��ة ذات دالل��ة رمزية حيث
تشكل احلروف املس��مارية واالشارات اللغوية
واالش��كال املعاصرة لالنس��ان املستمدة من
اف��ق التاريخ كمرجعية يس��تند اليها الفنان
ليطوعها بش��كل انس��اني على نحو جديد.
ففي معرضه الثامن املق��ام مؤخرا ً في قاعة
ح��وار بالعاصم��ة العراقية بغ��داد  ،بعنوان (
ب ّوصلة ) وهو اس��تمرار ملعارضه السابقة في
أماكن متعددة م��ن مدن العالم  .والذي جمع
بني اللوحة واملنحوتة .
ان اس��تلهام التراث الرافدين��ي والذي يعتمد
عل��ى امل��زج الفن��ي الواع��ي واملبتك��ر ب�ين
التصويري��ة والنحتي��ة ف��ي العم��ل الواحد.
وتوظي��ف املس��احات الهندس��ية امللون��ة
توظيف��ا ً مثي��را ً للع�ين ،برغ��م نزع��ة الفنان
التبس��يطية للش��كل الفن��ي والغنائية في
الل��ون وامليتافيزيقية ف��ي الفكر على خلفية
روح فطري��ة تبح��ث مبش��خصاتها الرمزي��ة
املعب��رة عن حصار االنس��ان املعاصر وضياعه
على ارضية من التجريد الهندسي واملوتيفات
التراثي��ة ف��ي خل��ق منحوت��ات ذات أش��كال
تقت��رب م��ن روح التراث باس��تياء حداثوي  ،مما
دفعه للبحث عن مواد خاصة به أبتكرها ذاتيا
وم��ن جتاربه النحتية خاص��ة  ،قد تبدو بال لون
ويغلب عليها اللون االس��ود النها صنعت من
مواد حتمل اللون ذات��ه لتقترب من روح التراث
وه��ذا أقت��راب اعتقد أنه مقص��ود من الفنان
لتبسيط رؤى البحث .
ان الفنان يسعى بجد المتالك تقنيات جديدة
حتتفي بابه��ار الفنون الش��رقية والوانها ذات
ال��روح املتوثبة واس��تيعابها لتل��ك البدائية
املتفردة بالتعبيرية في الفكر االنساني باظهار
رؤى فني��ة حديث��ة ،فه��و يحتفي باالش��كال
التجريدية الهندس��ية ويغلفها بحس تزيني

محاوالت الفنان االبداعية
يملؤها الطموح بخلق لوحة
عراقية رافدينية المرجع تسعى
الستيعاب الموروث ومناهج
المدارس العالمية الحديثة
في الوقت ذاته ،وخلق لوحة
تحاكي طابع التراث بتوجهاتها
واساليبها مع انها تنحو نحو
التبسيط الشكلي الذي اليخلو
من روح االبتكار والمعاصرة

جمالي ،مأخوذ بطيف االلوان الراس��خة في
الذاكرة الش��رقية ومعبرا ً ع��ن غنائية لونية
تغري العني .ان اعمال��ه تقرأ وكأنها نصوص
تعويذية أو قدسية،
فمحاوالت الفن��ان االبداعية ميلؤها الطموح
بخلق لوحة عراقية رافدينية املرجع تس��عى
الس��تيعاب املوروث ومناهج املدارس العاملية
احلديثة في الوقت ذات��ه ،وخلق لوحة حتاكي
طاب��ع الت��راث بتوجهاته��ا واس��اليبها مع
انه��ا تنحو نحو التبس��يط الش��كلي الذي
اليخلو من روح االبت��كار واملعاصرة ،اذ يخلق
الفنان توفيقية جميلة بني العمل التزويقي
والتعبيري��ة باحث��ا ً بج��د ع��ن خصوصي��ة
جتديدي��ة بانفتاحه على املنج��ز وا الجتاهات
التش��كيلية العاملي��ة والتأثر به��ا ،فاعماله
توحي بتلك الثقة الواضحة بالنفس والوعي

بعاملية الثقافة والفنون
ومع ذل��ك يبقى (م��ازن أحم��د ) يتأرجح بني
قطبني جماليني يحاول ان يؤائم بينهما :هما
ايقاظ مخزون التراث الرافديني و خلق لوحة
معاصرة .فهو ينطلق في مسعى خصوصي
م��ن مبدأ التفكير في الت��راث – احلي ،و تراث
املرجع التاريخي  -تراث الفرد -فالشيء الذي
يبح��ث عنه الفن��ان هو خل��ق ارضية ملرجع
تاريخ��ي بالنس��بة اليه .وهكذا ن��رى انفجار
االش��كال االكادميية من الداخل كي يولد فن
اخر ذو خصوصية ش��خصية باب��داع الفنان
ومتيز لوحاته واسلوبة الفني
فهو يبحث عن رومانسية حسية ومشهدية
روحية فاالشكال لديه توقظ احساس التفرد
وتنقل احس��اس االنسان املعاصر وتبرز اتكاء
الفنان على التاريخ كمعني تاريخي وفني.
كم��ا ان معاجلة الس��طوح الثابت��ة للوحات
من طريق العجائن ،وتقنيات البناء املضاعف
وإنش��اء العم��ل ،وكذلك اس��تعمال تقنية
الكوالج على بعض الس��طوح الثابتة وغير
الثابت��ة ،أتاحا لها تعددا ً ف��ي خيارات تنفيذ
الفكرة التي يعم��ل عليها .فالكتلة تتحرك
عبر ترادف اللوحات بأحجامها اخملتلفة ،حراك
بخط��وات ثابتة تتمحور عب��ر خلق عالم من
الكتل��ة املعب��رة والس��طوح ذات التكتالت

اللوني��ة الب��ارزة التي تش��ي بعمق س��طح
اللوحة.
ويبقى الفن��ان (مازن احم��د ) محافظا ً على
املن��اخ امللحم��ي التجريدي مس��يطرا ً على
اجواء لوحته ومنحوتات��ه حيث تاخذ الرموز
واحلروف واملوتيف الش��خصي لالنسان مركز
االهتمام .اذ تنجذب اليه كل الكتل واحلجوم
احمليط��ة به فهو يحاول خلق تداعيات لصدى
ص��وت تاريخ��ي مس��ترجع يوق��ظ ص��داه
مسترجع الصوت في الذاكرة احمللية فاملعنى
الرم��زي الذي تختزنه تلك الرموز يخلق توازنا ً
مابني مجرى الذاك��رة العينية للفرد ومجرى
الذاكرة اجلمعية للمجتمع،
ان فن��ه يح��اول ان يس��تبدل حقيق��ة نظرة
اكتش��اف قوى االبداع التي يخفيها املاضي،
وثبات ماهو شعوري مستور في عمق املوروث
املهم��ل او املنس��ي وجتدي��ده على مس��توى
الالش��عور باجملابه��ة م��ع ثقاف��ة االخ��ر .ان
لوح��ات الفنان تعطي فرصة للتفكير وليس
للتلقي الس��لبي واالستهالكي للموروث انه
يح��اول اخلروج عن الش��كل املتع��ارف عليه
للوح��ة املس��ندية وابت��كار اش��كال ت��وازي
القيمة الفنية لذلك املوروث عبر اللوحة غير
التقليدية املتعددة األجزاء.أنه صرخة احلاضر
في أستحضار املاضي بشكل مغاير .

الفنان مازن أحمد
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نحو عراق جديد

سبعون عامًا من البناء واإلعمار
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 شاهداً 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 .
وبناء 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 ( )670صفحة من القطع الكبير ،صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن ،وموثق بعشرات الصور التأريخية.
الفصل اخلامس عشر
أيام احملنة
الوق��وف ام��ام محكم��ة الث��ورة
واحلكم باالعدام
ابلغنا بان نهيئ انفس��نا لالنتقال
الى أب��و غريب  ،ويتض��ح ان جميع
التحقيق��ات معنا قد مت��ت .نقلنا
الى أبو غريب بحراس��ة مش��ددة ،
حيث كان هناك موقف او سجن هو
عبارة عن بناية مس��تطيلة طولها
ثالثون مترا تقريبا وعرضها عشرون
مترا  .بقي في القاعة الكبيرة عبد
الوهاب املفت��ي وجماعته والدكتور
محم��ود البحراني الذي التقيت به
بعد اكم��ال التحقيق معه بتهمة
سخيفة.
قاع��ة ابو غريب عبارة عن س��احة
وس��طية محاط��ة م��ن جانبيه��ا
بالزنزان��ات  ،كل واح��دة بنح��و 4
× 2.5م  ،وف��ي كل منه��ا ش��باك
هوائ��ي مرتفع وباب م��ن القضبان
احلديدية  ،تغلق علينا ليال  .وضعت
مع موفق العالف في نفس الزنزانة ،
وقسم االخرون على الغرف الباقية
 .صباح كل يوم تفتح االبواب وتوزع
علينا االرزاق  ،وحتلق ذقوننا كل ثالثة
ايام  ،كما ميكننا الس��ير والتحدث
م��ع االخرين بحرية  .كان مس��ؤول
القاعة ش��خص م��ن املوصل  ،فظ
الطباع وس��يئ االخالق  ،وقاس الى
درج��ة التصدق مع البعض  ،وكانت
تلك طب��اع مس��ؤولي اخملابرات من
مدراء ومحققني ومراقبني .
قضين��ا في ه��ذا املوق��ف املؤقت
نح��و ش��هرين  ،مترقب�ين االحداث
القادمة احيانا  ،واخرى في االحاديث
والقصص والذكريات وقراءة القرآن
 ،وق��راءة الش��عر واالدب  ،وغير ذلك
م��ا يلهين��ا لقضاء الوق��ت  .خالل
تلك الفترة كانت معنا نسخة من
الق��رآن الكرمي  .وقد قرأت مع موفق
العالف القرآن مبعدل س��اعة يوميا
 ،كم��ا كن��ا نصل��ي ص�لاة الظهر
جماع��ة  ،يؤمنا احد املتضلعني من
الدين .
ف��ي تل��ك الفت��رة تعرف��ت كثيرا
عل��ى موف��ق الع�لاف  ،اخالق��ه
وطباعه ونفس��يته  .لق��د حدثني
بالتفصي��ل ع��ن حيات��ه واس��رته
وعمله وصالته  .كم��ا كان حافظا
للكثي��ر من اآلي��ات القرآني��ة  ،وله
معرف��ة بق��راءة الق��رآن  ،حتى أنه
كان يص��وب لغت��ي عند الق��راءة .
قد يكون هذا الش��خص ناجحا في
حياته العملية بس��بب تواطئه مع
مسؤولني كبار واشراكهم معه في
اعمال املق��اوالت  ،وكان متخصصا
بأعمال املرمر  ،اال اني اس��تطيع ان
اقول انه كان انسانا وضيعا وبخيال
وغير مثقف  ،وجاه��ل بالكثير من
اخ�لاق العمل  ،وآداب مزاولة املهنة
 .يتظاه��ر بش��كل غي��ر طبيع��ي
وجش��ع جتاه املال  ،مما يدعوه الى ان
يكون منافقا خداعا  .اني اذكر هذا
خدمة للتاريخ واحلقيقة .
بلغنا ان��ا وموفق الع�لاف بتهيئة
انفس��نا الخذن��ا ال��ى احملكمة في
اليوم التالي الذي يصادف  27كانون
االول  . 1986قضينا تلك الليلة في
التفس��ير والتحليل ونوع االحكام
املتوقع��ة  .اال اني كنت اش��عر في
قرارة نفس��ي بأني لم ارتكب جرما
واني غي��ر مذنب  ،لق��د كانت لدي
ثقة باني ال اس��تحق ما يجري لي .
وال اعرف كيف ستتعامل محكمة
الثورة مع قضيتي ؟
نقلنا في اليوم التالي الى محكمة
الث��ورة  ،وكن��ت الب��س بجام��ة
رصاصية اللون  ،ومعي كيس نفايات
اس��ود وضعت فيه بعض مالبسي
وحاجيات��ي  .وبقينا ننتظر مع عدد
كبي��ر م��ن املوقوفني نحو س��اعة
ونصف قبل ان ينادى علينا للدخول
ال��ى قاع��ة احملكمة  .ف��ي املمر الى
القاعة استوقفني شخص رشيق
القامة  ،يرتدي مالبس مدنية جيدة
 ،وقال  :انت هش��ام املدفعي ؟ قلت
ل��ه  :نعم  .قال  :ان��ا احملامي اخلاص
بك ووكلت من قبل عائلتك بالدفاع
عنك  .ودفع الي اس��تمارة التوكيل
الرسمي  ،فوقعت عليها .
دخلنا قاع��ة احملكمة  ،وادخلنا الى
قفص االتهام  .احلاكم امامي وعلى

أشجار جميلة في احدى اجلوالت

أنا أؤشر على خط العرض للدائرة القطبية الشمالية

في استراحة الفندق في عاصمة جامايكا مع عبد املطلب العريبي

من منائر إسطنبول اخملتلفة

رئيس وفد بغداد هشام املدفعي على املنصة الرئيسية

هشام املدفعي يرأس وفد بغداد الى املؤمتر الثامن

جانبيه عضوا احملكمة  .على يساره
جل��س املدع��ي العام وعل��ى ميينه
خلف املنصة جلس احملامون  ،ووقف
عدد من ح��رس احملكمة في القاعة
 .وجه��ت الينا االس��ئلة الروتينية
عن االسم الكامل والعمل وما الى
ذل��ك  .بعدها نه��ض املدعي العام
وتال االتهام وهو في صفحة واحدة
على ما اتذك��ر  .وقد الحظت ان ما
ت�لاه املدعي العام ه��و نفس االمور
التي س��جلت ف��ي التحقيق الذي
ج��رى في حاكمية اخملابرات وما فيه
من مغالطات وتلفيقات  .س��ألني
احلاك��م  :هل انت مذن��ب ام بريء ،
قل��ت  :انا بريء  .ووج��ه الى العالف
الس��ؤال نفس��ه  ،وكان��ت االجابة
نفسها  .القى احملامي كلمة الدفاع
 ،وكان��ت من صفحة واحدة  ،مبينا
طبيع��ة عمل��ي واندفاعي اخمللص ،
واني لس��ت موظفا في الدولة  ،بل
امارس عملي بعقد س��نوي مؤقت
 ،ف�لا تطبق عل��ي امل��واد القانونية
اخلاص��ة مبوظف��ي الدول��ة  .وج��ه
احلاكم سؤاال الى املدعي العام  :هل
لديك اي تعليق او رد على مطالعة
محام��ي الدف��اع  ،اج��اب بالنفي .
ط��رق احلاك��م املنض��دة مبطرقته
وق��ال  :ترف��ع اجللس��ة للمداولة .
لم تستغرق اجللس��ة اكثر من ربع
ساعة  ،واخرجنا من قفص االتهام
الى خارج قاعة احملكمة .
بع��د انتظ��ار نح��و س��اعة  ،نودي
علينا وادخلنا القاع��ة ثانية  .دخل

اخللفي منها حمام  .اقتادني احلرس
ال��ى الغرف��ة االخيرة م��ن الطابق
العلوي  ،وادخلني اليها  ،وهي تضم
عشرين شخصا محكوما باالعدام
 .اتضح لي اني الوحيد فيهم كبير
الس��ن  ،وجميعه��م من الش��باب
االكراد املنتمني ال��ى جماعة جالل
الطالباني.
ف��ي الصب��اح توزع علين��ا صمونة
وكوب ش��اي غامق اللون  ،يقال انه
مم��زوج مبواد مهدئ��ة للمحكومني ،
وبع��د الظهر ت��وزع االرزاق  ،وجنلس
جميعا ح��ول االكل ونبدأ باحلديث
 .كثيرا ما س��ألني الش��بان االكراد
احملكوم��ون باإلع��دام ع��ن جتارب��ي
واعمالي واسفاري وحملات من حياتي
 ،وه��م حدثون��ي ع��ن قراه��م في
كردس��تان وعوائله��م  ،وق��د اقروا
بأن مصيرهم املوت اال اذا مت االتفاق
والصل��ح بني زعيمه��م الطالباني
وص��دام حس�ين  .وحتدثت لهم عن
س��بب مجيئي الى ه��ذه الزنزانة ،
واختصرت لهم احلديث بأن مصيري
سيتقرر خالل اسابيع  ،إما ان أتوجه
ال��ى االع��دام  ،او الى طري��ق آخر ال
اعلمه .
لم تتسع القاعة الى هذا العدد من
االش��خاص  ،وكان علينا ان نتناوب
للن��وم عل��ى االرض  .يبقى البعض
واقف��ا  ،واالخرون يفترش��ون االرض
للنوم  ،وقد شعرت ان هؤالء الشبان
تقدي��را لعمري قد اس��تثنوني من
الوقوف  ،لذا كن��ت اقضي معظم
يومي ف��ي ه��ذه الزنزان��ة الرهيبة
نائما ويائسا والحول لي وال قوة .
في زنزان��ات الطاب��ق االرضي عدد
غير قليل م��ن اعضاء حزب الدعوة
او املتهم�ين باالنتم��اء ل��ه  .كان
اثن��ان يتناوبان قراءة الق��رآن طوال
الليل  ،وتالوة الق��رآن في مثل هذه
الظ��روف القاس��ية تخف��ف م��ن
االالم النفس��ية وته��دئ االرواح
كثيرا  .كانت الدعوة الى اهلل وضد
الس��لطة تتوالى ونس��معها ليال
بصورة مس��تمرة بني فت��رات قراءة
الق��رآن  .كان اعضاء ح��زب الدعوة
يذكرون دائما بأن قوافل الش��هداء
التنتهي ابدا .
****
في الطريق لتنفيذ حكم االعدام
بعد نحو اسبوع نودي على اسمي
 ،وبدأ اصحابي في الزنزانة ينبهوني
بالتهيؤ  ..كنت ال اعلم سببا واحدا
له��ذه الدعوة س��وى س��وقي الى
حبل املش��نقة  ..ودع��ت اصحابي
وخرجت من الزنزانة وعصبت عيني
كي ال ارى ما يحدث  ،تركت بالطبع
كي��س النفاي��ات ال��ذي احتف��ظ
مبالبس��ي وحاجات��ي في��ه  .قادن��ي

خفض ...
من هو هذا الشخص الذي اخبرني
بهذا الش��يء ؟ وم��اذا يعرف اكثر ؟
وكي��ف ع��رف ؟  ..ملاذا ل��م يخبرني
اح��د قبل��ه ؟ وال��ى اي مصير اجته
اليه ؟ ..اس��ئلة كثيرة تواردت علي
 ،ولك��ن الاج��د لها جوابا ش��افيا ،
اع��رف ب��ه احلقيق��ة  .وق��د علمت
بعدئ��ذ ان الش��خص ال��ي كان
بجانبي في س��يارة امل��وت  ،وحتدث
الي هو التاجر الضرير محمد حمرة
الذي لم اعرف��ه او اتعرف عليه من
قبل  ،ويتضح ان��ه ممن تصله اخبار
الس��جناء واالخب��ار االخ��رى يوميا
من مصادرها الرئيس��ية عن طريق
عالقاته مع املسؤولني .
وصل��ت بن��ا الس��يارة ال��ى بناية
حاكمي��ة اخملاب��رات  ،وادخلت احدى
الغ��رف اخلارجي��ة  ،واذا ب��ي ام��ام
ش��قيقتي العزيزة مي��ادة  .ال ادري
كي��ف كان مظه��ري امامه��ا .
حليت��ي طال��ت كثي��را  ،ومالبس��ي
قذرة للغاية بق��ذارة زنزانة االعدام
 ..بكي��ت وحضنته��ا في مش��هد
انس��اني ال انس��اه ما حييت  .بدأت
تتحدث وفي حديثها يش��ع االمل ،
تتحدث ويجلس بجانبنا احد ضباط
اخملابرات  ،قالت  :هل اخبروك بتغيير
عقوبة االعدام الى السجن املؤبد .
لم اعرف وفوجئ��ت باخلبر  ،والتفت
الى الضابط وصح��ت معاتبا  :ملاذا
ل��م تخبرون��ي باالمر ! وك��ررت هذا
مرت�ين .انني وان كن��ت متوقعا ان

احلاكم فوقف جميع من في القاعة
 .اوجز احلاكم بان احملكمة نظرت في
القضية املرقمة واملؤرخة كذا حول
املتهمني هش��ام املدفع��ي وموفق
الع�لاف  ،واص��درت حكمه��ا كما
يلي  :احلكم على املهندس هش��ام
املدفعي باالعدام شنقا حتى املوت
 ،وعلى موفق العالف بالسجن ملدة
عشر سنوات وفق املواد كذا وكذا .
رفع احلاكم اجللسة رغم اعتراضي
بأن احلك��م غير صحي��ح واني غير
مذن��ب  .اخرجن��ا الى خ��ارج قاعة
احملكمة  ،ولم تستغرق اجللسة اكثر
من عشر دقائق  ،لتنتهي التمثيلية
املأس��اة  ،وان��ا صامت ب�ين مصدق
ومكذب  .شاكيا الى السماء ظلم
االنس��ان  ،ومعتقدا ان اجملتمع البد
ان يعترض على ذلك !
****
في زنزانة االعدام
اقتادنا احل��رس الى موقف حاكمية
اخملاب��رات  ،الكمال اوراقن��ا  ،ونقلنا
كال ال��ى االجتاه املرس��وم ل��ه  .بعد
ثالثة ايام اقتادوني مع حاجياتي الى
س��جن ابو غريب  ،وادخل��ت زنزانة
احملكوم�ين باالع��دام  ،وه��ي بناية
طوله��ا نحو  30مت��را وعرضها 20
مت��را وبطابقني  .يق��ع على اجلانب
الطول��ي وفي الطابق�ين غرف × 5
 2,5مت��ر  ،مغلقة بش��كل محكم
 ،واجلان��ب االمامي لكل غرفة جدار
مع مش��بك حديدي يض��م بابا ً من
القضبان احلديدية الغليظة واجلانب

إن المجتمع يعرف من هو هشام المدفعي
 ،وستتوضح الحقيقة للجميع  ،ويكشف
عن إخالصي لعملي ووطني  ..وأنا بهذه
األفكار والشعور باليأس والعدم  ،واحيانا
براحة النفس  ،سمعت صوت من بجانبي
وأنا معصوب العين :تهانينا أبو كميت !! ..
تهنئني على أي شيء ؟ أجبته وأنا مصعوق
من قمة راسي الى أخمص قدمي  ..قال :
أهنئك ألن حكم اإلعدام قد خفض

احلرس وانزلوني ال��درج  ،ثم امروني
بالصعود الى خلف السيارة البيك
اب املغط��اة  .ش��عرت ان هناك من
يجل��س بجانب��ي  ،وكن��ت مقتنعا
بأني متوجه الى االعدام  ،وتبادر الى
ذهن��ي ان تنفيذ االعدام س��يجري
ام��ام س��احة نص��ب الش��هيد .
وسارت الس��يارة وانا اهيئ نفسي
لهذا الشيء اجلسيم .
فكرت بعائلتي واوالدي واصدقائي
 ..اال ان اميان��ي ببراءت��ي كان قوي��ا ،
وان ظلم��ا كبيرا حاق بي  ،والى اهلل
املش��تكى  ..لك��ن ال��ذي يعرف ما
تفكر به اخملاب��رات قد يقتنع باملوت
القري��ب  .وهك��ذا م��رت الدقائ��ق
والسيارة متجهة الى اجملهول .
هل ه��ذا مصي��ري بع��د كل تلك
الس��نوات من العمل اجلاد واخمللص
والتفان��ي في خدمة الصالح العام
؟ ..كيف س��اواجه املوت ؟ لم افكر
باملغف��رة م��ن اهلل الن ذل��ك ل��م
يتب��ادر الى ذهني  .لكني كنت ادرك
ان اجملتم��ع يع��رف م��ن هو هش��ام
املدفع��ي  ،وس��تتوضح احلقيق��ة
للجميع  ،ويكش��ف ع��ن اخالصي
لعمل��ي ووطني  ..وانا بهذه االفكار
والش��عور باليأس والعدم  ،واحيانا
براح��ة النف��س  ،س��معت ص��وت
من بجانب��ي وانا معص��وب العني:
تهانينا ابو كميت !!  ..تهنئني على
اي ش��يء ؟ اجبته وانا مصعوق من
قم��ة راس��ي الى اخم��ص قدمي ..
قال  :اهنئ��ك الن حكم االعدام قد

اتضح لي أن صدام حسين هو الوحيد الذي
لم يؤمن بالمؤامرة والمخطط الذي دبر
ضدي  ،ألنه يعرف كيف تعمل المخابرات
وأساليب عملها  .انتهت المقابلة وأزال
الخبر المفاجأة الكثير من مشاعر اليأس ،
وفتح الطريق امامي من جديد  ،للتفكير
بحياة جديدة  .بقيت في موقف الحاكمية
عدة أيام لحين وصول أمر تنفيذ المرسوم
الجمهوري بتخفيض حكم اإلعدام ،
وإرسالي ثانية الى سجن أبو غريب  ،ولكن
هذه المرة الى سجن األحكام الخاصة

يحدث مثل هذا العفو  ،ولكنه كان
مفاجئا متاما .
اتض��ح ل��ي ان صدام حس�ين هو
الوحي��د الذي ل��م يؤم��ن باملؤامرة
واخملطط الذي دبر ضدي  ،النه يعرف
كي��ف تعم��ل اخملاب��رات واس��اليب
عمله��ا  .انتهت املقابلة وازال اخلبر
املفاجأة الكثير من مش��اعر اليأس
 ،وفت��ح الطريق امام��ي من جديد ،
للتفكي��ر بحياة جديدة  .بقيت في
موق��ف احلاكمي��ة عدة اي��ام حلني
وصول امر تنفيذ املرسوم اجلمهوري
بتخفيض حكم االعدام  ،وارسالي
ثانية الى س��جن أب��و غريب  ،ولكن
ه��ذه امل��رة ال��ى س��جن االح��كام
اخلاصة .
****
العودة الى زنزانة االعدام
اس��تدعيت من القاعة الرئيس��ية
ف��ي احلاكمي��ة ظهر ي��وم اخلميس
 ،فوضع��وا القن��اع عل��ى عين��ي ،
واخبرن��ي احلرس بأني س��انقل الى
س��جن االح��كام اخلاص��ة  .وه��ذا
الس��جن يختل��ف ع��ن الس��جون
االخرى  ،حيث يرسل اليه احملكومون
بقضايا تعتب��ر تاديبية  ،وال تخضع
الح��كام القان��ون الع��ام  ،ومنه��ا
صدرت لرغبة ما في نفس مسؤول
كبير  .وملا وصلت بي الس��يارة الى
دائرة السجن  ،كان الدوام الرسمي
ق��د انته��ى  ،فطل��ب من��ي النزول
م��ن الس��يارة  ،واذا ب��ي اس��اق الى
نف��س بناي��ة احملكوم�ين باالعدام .
ومل��ا تس��اءلت عن االم��ر وامتنعت
من الدخول  ،اجابني السجان بأني
ساقضي ليلتي هنا  ،وفي الغد انقل
الى سجن االحكام اخلاصة  .قادني
الس��جان الى الطاب��ق االعلى والى
نفس الزنزانة الت��ي خرجت منها .
لكني رأيت شيئا غريبا  ،فقد كانت
الزنزانات خالية من احملكومني سوى
عش��رة تقريبا  ،وضعوا في الزنزانة
التي ام��ام زنزانتي املؤقتة  .اجلدران
قد صبغت بالل��ون االبيض  ،واعيد
صبغ احملجرات .
من��ت تل��ك الليل��ة مفترش��ا االرض
ٌ
ورأس��ي حت��ت يدي  ،اذ ل��م يكن معي
اي ش��يء  .لم ازل مس��تغربا  ،ولكن
من يدلني عل��ى ما حدث ؟ ناداني من
اجلانب االخ��ر احد االش��خاص الذين
كان��وا معي في نف��س الزنزانة  ،وقال
 :اب��و كميت اهلل س��ترك ..فقد كنت
محظوظا للغاي��ة  ،فعندما اقتادوك
الى خارج ه��ذه الزنزان��ة  ،وفي اليوم
نفس��ه  ،تقررتنفي��ذ حك��م االعدام
ببعض احملكومني  ،وسيقوا الى خارج
زنزاناتهم بعد ذهابك بنحو ساعة  ،وملا
جتمعوا في الس��احة السفلى التف
عدد منه��م على احلراس واش��تبكوا
معه��م  ،واس��تعملت االس��لحة
النارية  .وبهذه احلالة اس��تدعت ادارة
الس��جن فصائل االعدام املس��لحة ،
وداهموا الس��جن وقتلوا من كان فيه
 ،فتطاي��رت دماء واش�لاء القتلى من
احملكوم�ين  ،من اعض��اء حزب الدعوة
وانصار جالل الطالباني واخرين  ،ولم
يب��ق على قي��د احلياة س��وى من كان
حت��ت جث��ث القتلى  .ق َدر الش��خص
الذي اخبرني بأن ع��دد القتلى يقارب
(  ) 256ش��خصا ً  .وبع��د انتهاء اجملزرة
واخ�لاء اجلث��ث واجلرحى  ،ج��اءت فرق
الصيانة ونظفت القاعات وصبغتها
م��ن جديد الزالة اث��ار اجلرمية املروعة .
واعي��د محدثي ومن مع��ه الى زنزانة
االعدام مرة اخرى .
يا لها من مجزرة بش��رية  ،يندى لها
اجلب�ين  .كان من املف��روض ان يعامل
احملك��وم باالعدام وهو ف��ي ايام عمره
االخي��رة معامل��ة انس��انية خاصة .
ايرض��ى اجملتمع به��ذه اجلرائ��م التي
اعتقد ان ادارة السجن هي املسؤولة
عنها بش��كل رئيسي ؟ وهل سجلت
ف��ي صحائ��ف التاري��خ ؟ وك��م جرى
مثلها يا ترى ؟ اس��ئلة تتبادر الى ذهن
االنسان  ،ولكن هل من مجيب ؟
ف��ي صباح اليوم التال��ي  ،نقلت الى
س��جن االحكام اخلاصة  ،واحلمد هلل
ترك��ت زنزان��ات االعدام الت��ي تركت
الكثي��ر من الذكري��ات التي لم ارغب
باحلديث عنها  ،لقس��وتها وما تثيره
م��ن مش��اعر اليم��ة  ،ق��د اليرغ��ب
الكثيرون في التعرف عليها
التش� ُ
�ك للناس جرحا ً أنت صاحب ُه
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شريط

«بالل« و»قصص األنبياء« محطات مهمة
بتأريخ «الرسوم المتحركة» في الشرق األوسط
الرس��وم املتحرك��ة من األش��ياء
املبهج��ة الت��ي قدمته��ا لن��ا
مجموع��ة مجته��دة وحامل��ة من
الرس��امني واخملرج�ين ومخترع��ي
التقنيات املتطورة ،والتي أسهمت
ف��ي التطوي��ر م��ن قدرة الرس��وم
املتحركة على إبه��ار العالم يو ًما
بع��د ي��وم ،ولكن ما نش��اهده اآلن
عل��ى شاش��ات الع��رض الكبيرة
وبتقني��ة  ImaXأو  ،3Dيقف وراءه
الكثير م��ن اجلهد واالبت��كار على
مدار العشرات من األعوام ،متمثلة
ف��ي الكثير م��ن االبت��كارات التي
يصعب حصرها بالنس��بة للعالم
أجمع.
وقد اعتمد إنتاج الرسوم املتحركة
في الشرق األوس��ط لفترة طويلة
على دبلجة األعمال األجنبية للغة
العربي��ة الفصح��ى أو العامي��ة،
وبجانب ه��ذا كانت هن��اك بعض
التجارب التي حقق��ت جماهيرية
داخل العالم العربي متمثلة ،فيما
أنتجت��ه مص��ر م��ن مسلس�لات
رس��وم متحرك��ة كوميدي��ة مثل
س��وبر هني��دي وب��كار ،ولكن كان
ملسلس�لات الرس��وم املتحرك��ة
الديني��ة النصي��ب األكب��ر والتي
متثلت في قصص احليوان والنساء
واألنبياء من القرآن.
لك��ن فيل��م الرس��وم املتحرك��ة
«بالل» مهد الطريق إلى مستقبل

لقطة من املسلسل الكرتوني «قصص األنبياء»
جديد للش��رق األوسط في مجال
الرس��وم املتحرك��ة ،ح�ين أعل��ن
اإلع�لام األميركي ف��ي نهاية عام
 2016احتمالية ضم��ه إلى قائمة
أفالم الرس��وم املتحركة املرشحة
جلائزة األوس��كار ،مشيرين الى أنه
أول فيلم رس��وم متحرك��ة عربي

طويل أُنتج فن ًيا ومال ًيا في العالم
العربي م��ن خالل ش��ركة Dubai
 ،Design Districtباإلمارات مبيزانية
وصلت إلى  30مليون دوالر أميركي.
وتدور قصة الفيلم حول شخصية
بالل م��ؤذن الرس��ول محمد وأحد
اوائل املؤمنني بالدين اإلسالمي.

من أين ظهرت الرسوم
املتحركة؟
ه��ذا الس��ؤال ال يعرف��ه الكثيرون
ففي يوم ما في ع��ام  ،1908جلس
الفنان الفرنس��ي إميل كول وسأل
نفس��ه «ومل��اذا ال أح��رك الرس��وم
التي أرس��مها وأب��ثُّ فيها احلياة؟»

ملون

ً
صعقا بالكهرباء
وفاة فرنسية
بسبب المحمول
لقيت سيدة فرنس��ية حتفها صعقا بالكهرباء في أثناء
وجودها في حوض االس��تحمام واستعمال الهاتف احملمول
في أثناء شحنه.
ويذك��ر أن الس��يدة ،كانت ف��ي أيامها األخي��رة من احلمل،
توفيت أثناء االس��تحمام إثر اس��تخدامها هاتفها الذكي
الذي كان موص�لا بالكهرباء في ذلك الوقت ،وقد فش��لت
الفرقة الطبية في إنعاش��ها ،وقد عانت من سكتة قلبية
كما لم يتمكنوا من إنقاذ جنينها.
ووق��ع احلادث ،ف��ي منزل الس��يدة « 21عام��ا» وكانت على
وش��ك الوالدة في بلدة «س��ان-مارتان – ديريس» بالقرب من
مدينة جرونوبل.
وق��د عثر زوجه��ا عليها مغمورة وغير واعي��ة في «البانيو»
ه��ذا األس��بوع ،وكان قد خرج مس��رعا من املن��زل من دون
مفاتيح��ه واضطر لكس��ر الب��اب اخلارجي عندم��ا لم ترد
زوجته على الباب.
وفتحت الشرطة حتقيقا في احلادث ولكن يعتقد أنها ماتت
صعق��ا بالكهرباء بعدما عثر عل��ى الهاتف احملمول اخلاص
بها قريبا ج ًدا ً من حوض االستحمام.
وكان خبير فرنسي قد حذر من استعمال الهاتف النقال في
أثناء االستحمام ألن اإلنسان يكون مبتالً ،ونصح األشخاص
بعدم اصطحاب أي أجهزة كهربائية داخل احلمام.

تنفيذه��ا ،حت��ى وإن ك ّلف��ه األمر
جتميع  700صورة ومحاولة حتريكها
في مدة تزيد عن ثالثة أشهر ،لينتج
فيل ًم��ا مدته دقيق��ة واحدة فقط
باألبيض واألسود!
تداولت األقاويل أن السبب األساسي
الذي دفع الرس��ام الفرنسي إلنتاج
فيلم الرس��وم املتحركة القصير،
هو حادثة س��رقة ألحد رس��وماته
الفنية واس��تغاللها في عمل فني
آخر ،وس��يطر الغضب على إميل،
بحس��ه الفني ح�� ّول طاقة
ولكن
ّ
الغض��ب إلى عمل فن��ي هو حجر
األس��اس لن��وع جديد م��ن الفنون
حول العالم ،وبرغم س��نه الكبيرة
–  50عا ًم��ا – في ذاك الوقت ،إال أنه
بذل جه ًدا كبيرًا خلروج هذا الفيلم
إلى العالم.
واجلدير بالذكر ،أن الفنان الفرنسي
ج��ورج ميليس ،وال��ذي أطلق عليه
لق��ب الس��احر الس��ينمائي ،ق َّدم
أفال ًم��ا س��ينمائية ف��ي بداية عام
 1902وكان ينت��ج ف��ي إطاره��ا
بعض الص��ور والرس��وم املتحركة
م��ع املمثلني في مزي��ج جعل منه
أيقونة هام��ة في الس��ينما حتى
وقتن��ا ه��ذا ،ولعلك تتذك��ر صورة
القمر الش��هيرة املصاب في عينه
م��ن فيل��م «،»Trip To The moon
وقد قدم الفيل��م األميركي Hugo
قص��ة ه��ذا اخمل��رج العظي��م في
إطار م��ن الفانتازيا التي تليق بروح
الفنان الذي أطل��ق عليه في وقته
الساحر.

متابعة الصباح الجديد:

تل��ك اللحظ��ة كان��ت بداي��ة كل
ش��يءّ ،
كل فيلم رس��وم متحركة
رأيت��ه في حيات��ك ،بُن��ي على تلك
اللحظة ،ولذل��ك أُطلق على إميل
كوهل اسم «األب الروحي للرسوم
املتحركة».
الفكرة س��يطرت عل��ى إميل وقرَّر

جزيرة كورية تشكي من كثرة السياح
بالرغم من أن عدد سكانها يبلغ  660ألف نسمة فقط ،إال
أن جزيرة «جيجو» الكورية تس��تقبل نحو 15مليون سائح
سنويا ً مما جعل سكانها يشتكون من كثرة السياح.
وعلى مدى العقد املاضي ،حتولت اجلزيرة إلى مركز للسياحة
الكورية حيث ش��هدت تشييد الكثير من الفنادق الفاخرة
واملنتجع��ات ،وذل��ك بفض��ل الع��دد املتزايد من الس��ياح
القادم�ين م��ن اخلارج وخاص��ة بالصني ومناط��ق أخرى من
البالد.
ويذكر ان النجاح التج��اري للجزيرة ،كان له تكلفة باهظة
حيث يشتكي السكان من «العدد الكبير جدا ً من السياح»،
والذي أدى إلى انتش��ار القمام��ة والضوضاء التي أصبحت
ج��زءا ً من حياة املواطنني ،إلى جان��ب االزدحام املروري ،فضلاً ً
عن خطر استنزاف املياه اجلوفية باجلزيرة.

ّ
تشغل حافالت لندن
القهوة
يبح��ث قادة النقل في العاصمة البريطانية لندن عن طرق
جديدة ونظيفة لتش��غيل نظام النقل العام ،وتوصلوا إلى
طريقة مبتكرة وفريدة من نوعها.
وم��ن املقرر أن تعم��ل القهوة على تش��غيل حافالت لندن،
حيث تعتقد شركة تقنية يطلق عليها اسم «،»bio-bean
أنه ميكن استعمالها لتشغيل حافلة واحدة ملدة تصل إلى
عام.
وقامت الش��ركة بإنش��اء وقود حيوي عن طريق استخراج
النفط من نفايات القهوة وخلطها بالديزل.
وجتدر اإلش��ارة إل��ى أن لندن تنت��ج نحو 200أل��ف طن من
نفاي��ات النب س��نويا ،وترغب إدارة النقل ف��ي لندن بإضافة
الوقود احليوي للمساعدة في تقليل انبعاثات النقل.
وتعاونت شركة “ ”Bio-beanمع “ ،”Shellلتحويل النفايات
الت��ي مت جمعه��ا من املقاهي ف��ي الش��وارع واملعامل ،إلى
الوقود احليوي .B20

منشورات أحذفها من حسابك في موقع التواصل االجتماعي
متابعة الصباح الجديد:
لالستمتاع بحسابك على موقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك»
حدد نوعية املنشورات التي من
الض��روري حذفها في هذا العام
ومن هذه املنشورات نذكر.
األخبار املفبركة
أثب��ت اس��تطالع أن  %54م��ن
املش��تركني يلج��ؤون إل��ى

مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
كمص��در لألخب��ار ،ف��ي حني أن
 %24يس��تطيعون التفرقة بني
األخبـ��ار الصحيحة واملفبركة،
مم��ا يزيد م��ن خط��ورة تـ��داول
األخب��ار املضللة على ش��بكات
التواصـ��ل االجتماع��ي ،ل��ذا
ينصح بع��دم اس��تقاء األخبار
س��وى من املنص��ات اإلعالمية
املوثوقة.

املقوالت املأثورة
نش��رها ميكـن أن يك��ون مؤذيًا،
إذا كانـ��ت املقـ��والت غيـ��ر
محققـ��ة املصدر ،أو منس��وبة
لغي��ر قائلهـ��ا ،وه��و م��ا رأيناه
مؤخرًا بكث��رة بوضـ��ع املقولة
على صورة أحد املش��اهيـر من
أصح��اب الش��عبية الكبي��رة،
ويت��م تداولها بني املش��تركـني
بنحو كبير.

ذاهب لقضاء عطلة
اإلعـ�لان عـ��ن الذهـ��اب فـ��ي
عطلـ��ة قبـ��ل التنفيـ��ذ
ق��د يجعلـ��ك صي�� ًدا س��هال
للمجرم�ين ،ل��ذا حـ��اول أال
تعلـ��ن عـ��ن ذلـ��ك ،إال بعـ��د
العـودة م��ن الرحلـ��ة وإن كان
البد فاجعـل املنش��ور مقتصرا
علـى األصدقـاء فقـط وليـس
للعامـة.

املنشورات املنسوخة
صادفتن��ا عل��ى م��دار الس��نة
املاضية الكثير من احلسابات التي
تنشر منشورات تدعو متابعيها
إل��ى نس��خها ولصقه��ا وليس
مشاركتها ،املشكلة تكمن في
أن الكثي��ر من هذه املنش��ورات
تروج لش��ائعات ،وكان من بينها
شائعات عن الفيسبوك نفسه
مثل أنه سيجعل اخلدمة مقابل

سؤال

هل الجفاف يهدد العالم؟
متابعة الصباح الجديد:
لإلجاب��ة ع��ن ه��ذا الس��ؤال ،توق��ع علم��اء
بريطانيون جفاف نحو ربع األراضي في العالم
إذا زادت درج��ة ح��رارة األرض أكثر من درجتني
مئويت�ين ف��وق مس��تويات م��ا قب��ل احلقبة
الصناعية.
الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون بجامعة إيس��ت
أجنليا البريطانية ،وقد توصلت احلكومات في
قمة باريس للمناخ التي عقدت في ديسمبر/
كانون الثاني  ،2016على أش��مل خطة حتى
اآلن للتح��ول عن اس��تعمال الوق��ود احلفري،
وح��ددوا هد ًفا باحلد من زيادة حرارة األرض إلى
أقل م��ن درجتني مئويتني فوق مس��تويات ما
قبل احلقبة الصناعية.
ويه��دف اتف��اق باري��س للمن��اخ إل��ى تثبيت
مس��توى ارتف��اع متوس��ط درج��ات احل��رارة
العاملي��ة عن��د درج��ة ونصف إل��ى الدرجتني
مئوية بنهاية القرن احلالي.
واعد الباحث��ون البريطانيون ،في دراس��تهم
اجلدي��دة ،أن احلد من ظاه��رة االحترار العاملي،
إل��ى أقل م��ن  1.5درجة مئوية ،من ش��أنه أن

لقطة

يقلل بنح��و كبير من خطر التصحر واجلفاف
واحلرائق على كوكب األرض.
وللوصول إلى نتائج الدراس��ة ،درس الباحثون
توقع��ات 27
امنوذج��ا مناخ ًيا عامل ًي��ا لتحديد
ً
مناطق العالم التي يتغير فيها اجلفاف بنحو
كبي��ر مقارنة بالتغيرات التي تش��هدها هذه
البلدان من سنة إلى أخرى.
ورصد الباحث��ون تأثيرات ارتف��اع درجة حرارة
األرض أكثر من درجتني مئويتني على األراضي
الزراعية واملياه والتنوع البيولوجي.
وأظهرت الدراس��ة أن التصحر س��يظهر في
نحو 20إلى  30باملئة من س��طح اليابسة في
العالم ،عندما يبلغ متوسط التغير في درجة
احلرارة العاملية أكثر من درجتني مئويتني.
وأشارت الدراسة إلى أن  ،أكثر املناطق تضررًا
م��ن ارتف��اع درجات احل��رارة هي جنوب ش��رق
آسيا وجنوب أوروبا واجلنوب اإلفريقي وأميركا
الوسطى وجنوب أستراليا.
ف��ي املقابل ،فإن ثلثي املناطق التي قد تتضرر
م��ن ارتفاع درجة احلرارة إل��ى درجتني مئويتني
ميكن أن ننقذها إذا اقتص��ر االرتفاع على 1.5

درجة مئوية فقط.
وق��ال الدكت��ور تش��انغ -ي��وي ب��ارك أح��د
املش��اركني في الدراس��ة  :إن اجلفاف تهديد
خطي��ر ،ألنه ميكن أن يؤث��ر على مجاالت مثل
الزراعة ونوعية املياه والتنوع البيولوجي.
أيضا إلى
وأض��اف :أن اجلف��اف ميكن أن ي��ؤدي ً
املزي��د من التصحر واحلرائ��ق على غرار حرائق
الغابات التي اندلعت ف��ي جميع أنحاء والية
كاليفورنيا األميركية مؤخرًا.
فيما قال الدكتور س��و  -جون��غ جيونغ  ،أحد
املش��اركني ف��ي الدراس��ة  ،إنه ميك��ن تقليل
ارتف��اع درج��ة ح��رارة األرض عن طري��ق احلد
من انبعاث��ات الغ��ازات الدفيئة ف��ي الغالف
اجل��وي ،من أج��ل احلفاظ على درج��ات احلرارة
عند مس��توى دون درجتني مئويت�ين ،لتقليل
احتمال حدوث جفاف كبي��ر في أجزاء كثيرة
من العالم.
وبصورة عام��ة ،بدأت درجة ح��رارة األرض في
االرتفاع منذ نهاية س��تينيات القرن املاضي،
وه��ي ظاهرة يرجعها مختص��ون إلى انبعاث
الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري.

جانب من قداس إحدى كنائس العراق «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

الحريق:

األنواء الجوية:

7788927

الشكوى من رئيسك
في العمل
لن تؤدي الش��كوى من رئيس��ك
في العمل إلى حتسن أحوالك أو
حل ما بينكما من مشكالت ،بل
س��تؤدي إلى مزيد من االحتقان
بينكما ،لذا فمن األفضل أن حتل
املشكالت بنحو ودي.

أفقي

عمودي

 – 1ممثلة فرنسية
 – 2م��اء بلغ��ة األجنبي��ة –
أحصل
 – 3قرع  -وقعة لنابليون
 – 4يسعدان – يشق
 – 5أحت��د {مبعث��رة} –دول��ة
أفريقية
 – 6وجع – يحنق
 – 7ضمي��ر متص��ل – كث��ر
شحمه ودسمه – عرب
 – 8يفاخر
 – 9دولة أسيوية .

 – 1دول��ة إس�لامية ف��ي
أفريقيا الغربية
 – 2شاعر ش��عبي لبناني 3
– خنزير ب��ري – بيت اجلنني –
نصف أديب
 – 4جزي��رة تق��ع قبال��ة
الش��اطئ الس��وري – غفلة
 – 5أداة نصب – قسم
– 6أقتربت -مطرب مجزومة
 – 7عاصمة أوروبية – ركيزة
 – 8ممثلة مصرية
 – 9عكسها يظلمك – عبأ
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الحمل

الثور

الجوزاء

مهنياً :ال تتخاذل أمام املش��اكل بل واجهها
ب��كل ق��وة وعزمي��ة فأنت ق��ادر عل��ى ح ّلها
عاطفي��اً :تس��تخدم كل الوس��ائل إلب��راز
مواهب��ك أم��ام احلبي��ب ولفت نظ��ره وإثارة
إعجابه وهو يستجيب لك جيدا

مهنياً :عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت
لكن التريث مطلوب الختيار العرض
جدارتكّ ،
األنسب واألكثر جد ّية عاطفياً :االحتكاكات
الس��لبية مع الش��ريك قد تترك آثارا ً وخيمة
على العالقة ،فحاول جتنبها

مهنياً :احلظ حليفك هذا اليوم وحتقق أرباحا ً
كبيرة لم تكن تتوقعها أو حتلم بها عاطفياً:
ال تس��تمع إل��ى أقاوي��ل اآلخري��ن وال حتك��م
عل��ى احلبيب قبل أن تتعرف إلى ش��خصيته
احلقيقية النه افضل مما تعتقد

السرطان

األسد

الميزان

مهني��اً :يتطل��ب عمل��ك تنق�لات كثيرة ،ال
تتأخر في القيام بها مع أنها مضيعة للوقت
عاطفي��اً :تعي��ش مع الش��ريك س��عادة لم
تعرفها من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة
معه

مهنياًّ :
احلظ إلى جانبك وحتصل على مكافأة
مالي��ة ل��م تك��ن تتوقعه��ا تفرح��ك كثيرا ً
عاطفي��اً :ال تش��عر ب��أي حب جتاه الش��ريك
ولكنك متضي في عالقتك به بس��بب وضعه
الصحي

مهني��اً :احلظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقا ً
جديدة ويح��دث حتوال ً في أهداف��ك عاطفياً:
يس��ود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك
عل��ى التغ ّل��ب عل��ى املش��كالت العاب��رة
والتخطيط ملستقبل أفضل

العذراء

العقرب

القوس

مهنياً :تتمتّع بذكاء كبير في ّ
حل املشكالت
وجت��د أش��خاصا ً قادري��ن عل��ى مس��اعدتك
عاطفياً :ال ميكنك جتاهل مشاعرك وحاجتك
العاطفي��ة لذا كن إيجابيا ً ف��ي تعاملك مع
الشريك

مهنياًّ :
ركز اهتمام��ك على عملك وعالقتك
لتحقّ
ق التقدم املنشود
بزمالئك واملسؤولني
وتن��ال الترقي��ة الت��ي تس��تحقها عاطفياً:
يس��يطر علي��ك قل��ق داخلي ،تخ ّل��ص منه
لتستق ّر أوضاعك مع احلبيب

مهنياً :نش��اطك ف��ي العمل غير مس��بوق
ه��ذا اليوم وتنجز امله��ام املطلوبة منك على
خير ما يرام عاطفياًّ :
تفكر جديا ً في االرتباط
بالشريك ،فأنت تش��عر بالفرح عندما تكون
قريبا ً منه ويدللك

الدلو

الجدي

الحوت

مهني��اً :تش��عر باملل��ل بس��بب الروت�ين في
حياتك املهنية ،حاول إدخال بعض التعديالت
للخ��روج منه عاطفياً :ينتظر احلبيب إش��ارة
من��ك ،ال تتردد ف��ي اإلفصاح عن مش��اعرك
الصادقة جتاهه

مهني��اًّ :
نف��ذ أعمالك بكل دقة ومس��ؤولية
وجتنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها
ألن بعض الزمالء يتربصون بك ش��را ً عاطفياً:
يع ّبر لك أحد األشخاص عن إعجابه بك وعن
رغبته في االرتباط ،وتبادله الشعور نفسه

مهنياً :ال تتوقع الكثير وال تغامر ببدء مشاريع
صعب��ة قد تكون نتائجها س��لبية عاطفياً:
حتس��ن ف�لا تتذمر وال
وضعك العاطفي في ّ
تكن متش��ائما ً وانظ��ر إلى احلي��اة بأمل الن
هناك مفاجآت سعيدة بانتظارك.

ص
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املال وغيرها من الشائعات.

كلمات متقاطعة
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7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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هيديرسفيلد تاون

يستعير كونجولو
لندن ـ وكاالت:
عزز فريق هيديرس��فيلد تاون اإلجنلي��زي خط دفاعه
بالتعاقد م��ع املداف��ع الهولندي تيرين��س كوجنولو
على س��بيل اإلعارة حتى نهاية املوسم من موناكو
الفرنس��ي.وانضم كوجنول��و  /23عام��ا /إلى موناكو
الصيف املاضي قادما من صفوف فينورد الهولندي.
وم��ن املرجح أن يس��جل كوجنولو ظه��وره األول مع
هيديرس��فيلد من خ�لال املب��اراة أمام بولت��ون يوم
الس��بت املقب��ل ف��ي ال��دور الثال��ث ل��كأس االحتاد
اإلجنليزي .وق��ال ديفيد فاجنر مدرب هيديرس��فيلد:
«تيرين��س العب كبير وقد تابعن��اه منذ أن كان العبا
ف��ي فينورد».وأضاف« :صفقة انتقال��ه الكبيرة إلى
موناك��و الصيف املاضي منعتن��ا من ضمه في ذلك
الوقت ،لكننا سعداء بالتمكن من جلبه على سبيل
اإلعارة في الوقت احلالي».

تونس يواجه

الدحيل القطري وديًا
الدوحة ـ وكاالت:
يب��دأ املنتخب التونس��ي لك��رة القدم ،معس��كرًا
تدريب ًي��ا ،بأكادميي��ة اس��باير ،بالعاصم��ة القطرية
الدوح��ة ،اعتبارًا من الغ��د ،بعد وصوله املنتظر ،في
إطار حتضيرات نسور قرطاج ،ملونديال روسيا.
ومن املقرر أن يلعب املنتخب التونس��ي ،مباراة ودية
م��ع فريق الدحي��ل القطري ،وذلك في الس��ابع من
كانون الثاني اجلاري.
واختار نبيل معلول ،املدير الفني للمنتخب التونسي،
 26الع ًبا ملعس��كر الفريق في الدوح��ة ،يتقدمهم
أمي��ن املثلوثي ،ومعز بن ش��ريفية ،وك��رمي العواضي،
وماهر بالصغير ،وفراس بالعربي ،ورامي بدوي ،وأنيس
البدري ،ومحمد أمني بن عمر ،وخليل شمام ،وغيالن
الش��عاللي ،وفراس ش��واط ،وعلي العابدي ،وأحمد
خلي��ل ،وط��ه ياس�ين اخلنيس��ي ،وحم��زة املثلوثي،
وياس�ين املرياح ،وحمدي النقاز ،وفرجاني ساس��ي،
وأمين الطرابلس��ي ،وزياد العونلي ،ووليد الهيشري،
وسيف الش��رفي ،ومكرم البديري ،وجاسر اخلميري،
وعالء الدين املرزوقي وفوسيني كوليبالي.

«سيدات الفلبين»

يعسكر في أميركا
العواصم ـ وكاالت:
أك��د االحت��اد الفلبين��ي لك��رة الق��دم ،أن منتخب
الس��يدات ،س��يقيم معس��كرا تدريبي��ا طويال في
الوالي��ات املتح��دة األمريكية ،من أجل االس��تعداد
خلوض منافس��ات كأس أمم آس��يا للس��يدات 2018
في األردن .وأوضح االحت��اد الفلبيني عبر الصحيفة
الفلبينية «مانيال تاميز» ،أن املعسكر التدريبي سيبدأ
من األسبوع احلالي وسيمتد لثالثة أشهر ،وسيقام
في مدينة كورونا بوالية كاليفورنيا األمريكية.
وسيش��هد املعسكر الطويل مش��اركة  40العبة
فلبينية ،ومن بينهن  4العبات يلعنب في أندية الدوري
األمريكي للجامعات ،وفي مقدمتهن املهاجمة إيفا
م��اداراجن ( 20عاماً) من فريق جامعة روجرز س��تيت،
حي��ث س��يتم اختي��ار أفض��ل  23العبة ف��ي ختام
املعسكر للمشاركة في البطولة اآلسيوية.
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منهيًا إجازة عيد الميالد وملتحقا بتدريبات البارسا

 7تحديات تواجه النجم األرجنتيني ليونيل ميسي في 2018
مدريد ـ وكاالت:
يأم��ل النجم األرجنتين��ي ،ليونيل
ميس��ي ،في احلفاظ على توهجه
خ�لال العام اجلديد ،ال��ذي تنتظره
في��ه العديد من التحديات س��واء
عل��ى املس��توى الش��خصي ،أو
م��ع فريقه برش��لونة اإلس��باني..
وقالت صحيفة «آس» اإلس��بانية
إن برش��لونة ،وضع  7حتديات أمام
النج��م األرجنتين��ي لتحقيقه��ا
خالل العام اجلديد.
سيكون ميسي في مهمة جديدة
وهي الوصول إلى الهدف رقم 100
ف��ي دوري أبط��ال أوروب��ا ..وميتلك
ميس��ي حاليا  97هدفا ،وسيكون
عليه تس��جيل  3أه��داف لدخول
نادي الـ  100بالبطولة األوروبية.
وكان كريس��تيانو رونال��دو ،جن��م
ري��ال مدريد قد تخط��ى حاجز الـ
 100هدف ،ورف��ع رصيده إلى 114
هدفا ،وسيس��عى بالطبع ميسي
لتس��جيل مزيد من األهداف أمال
في اللحاق به.
التحدي الثاني متمث��ل في الفوز
ب��دوري األبط��ال للمرة اخلامس��ة
في تاريخ ميس��ي والسادسة في
تاري��خ البارس��ا ..وحقق ميس��ي
اللق��ب مع برش��لونة من قبل في
أعوام  2006و 2009و 2011و،2015
وسيعمل على إضافة لقب جديد
هذا املوس��م لس��جله الرائع في
البطولة.
وس��يكون أم��ام ميس��ي مهم��ة
صعب��ة تتمث��ل في كس��ر الرقم
القياس��ي حل��ارس ري��ال مدري��د
الس��ابق ،إيك��ر كاس��ياس ،الذي
ميتل��ك  334انتصارا ف��ي الليجا..
ووصل ميس��ي إل��ى  301انتصار،

ميسي
وبالتال��ي س��يكون علي��ه الف��وز
ف��ي  33لق��اء ،علم��ا ب��أن الفريق
الكتالون��ي قد يخ��وض  40مباراة
خالل ه��ذا العام باملس��ابقة ،وهو
ما يج��ل األمر صعب��ا لكنه ليس
مستحيال.
وت��وج لوني��ل ميس��ي ف��ي العام
املنته��ي حديث��ا ،بلق��ب احل��ذاء
الذهب��ي كأفض��ل ه��داف ف��ي
الدوري��ات اخلمس الكب��رى ،بعدما

سجل  37هدفا مع البارسا.
كم��ا تص��در أيضا قائم��ة هدافي
الليجا ،وس��يكون عليه الس��عي
مجددا للف��وز باجلائزت�ين ،خاصة
وأنه سجل حتى اآلن  15هدفا في
الدوري اإلسباني.
كما ،يتطلع ميس��ي لكس��ر رقم
اإلجنلي��زي جيم��ي جريف��ز ،ال��ذي
س��جل  366هدفا ف��ي البطوالت
احمللية ،منها  357في إجنلترا ،و 9في

من على ّ
قمة ماديرا ..كريستيانو
رونالدو يستعرض جوائزه
لشبونة ـ وكاالت:
نش��ر كريس��تيانو رونال��دو هداف
املنتخ��ب البرتغالي وري��ال مدريد
اإلس��باني ص��ورة له عبر وس��ائل
التواصل االجتماعي وهو يتوسط
جميع اجلوائز الفردية التي فاز بها
خالل مسيرته الساحرة.
ووضع رونال��دو عبر صفحاته على
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي
صورة له وهو في مادييرا البرتغالية
وحتيط��ه جوائزه القيم��ة املتمثلة
ف��ي خم��س ك��رات ذهبي��ة وأربع
أحذية ذهبية إضافة لثالث نس��خ
من جائ��زة األفضل ب��دوري أبطال
أوروب��ا إلى جان��ب جائزتي األفضل
بالعالم.

كريستيانو رونالدو
وعلق رونالدو على الصورة بالقول
"عندم��ا كن��ت ألعب في ش��وارع
مادي��را وأحل��م بأنن��ي س��أكون
عل��ى القم��ة ،ل��م اتخي��ل بأنهم
س��يقومون بالتق��اط مث��ل هذه

الص��ورة لي ،أهدي ه��ذه اللحظة
إلى عائلتي واصدقائي وزمالئي في
الفرق واملدربني ..وشكر خاص ج ًدا
إلى اجلماهير ،هذه اجلوائز ملك لك
أيضاً".

إيطاليا ..ووصل رصيد ميسي في
الليج��ا إلى  364هدفا ،وس��تكون
مهم��ة البرغ��وث س��هلة للغاية
في كس��ر هذا الرقم واجتياز هذا
التحدي.
ويع��د جيرونا هو فريق الوحيد في
الدرج��ة األولى الذي لم يس��جل
في ش��باكه ميس��ي حت��ى اآلن..
وسيأمل ميسي في التسجيل في
مرمى جيرونا ف��ي الليجا إلضافة

ضحية جديدة لسجله الكبير في
هذا األمر.
م��ن جانب آخ��ر ،ع��اد األرجنتيني
ليونيل ميس��ي ،إلى برشلونة أول
أمس ،بعد أن قض��ى عطلة أعياد
امليالد مع عائلته مبس��قط رأسه،
متهي��دا ً للمش��اركة ف��ي تدريبات
الفريق قبل مباراة ربع نهائي كأس
ملك إسبانيا.
ووصل البرغوث إلى مطار برشلونة

بصحب��ه زميل��ه األوروجويان��ي
لوي��س س��واريز ،على م�تن طائرة
خاصة ،بعد أن قرر املدرب إرنس��تو
فالفيردي ،مد عدد أيام عطلتهما..
وس��يواجه الفري��ق الكتالون��ي
نظيره س��يلتا فيجو ،ف��ي مباراة
الذهاب ي��وم اخلميس املقبل ،على
ملع��ب بااليدوس ،فيما س��تكون
مباراة اإلياب على ملعب كامب نو
يوم  11من نفس الشهر.
وس��بق وأن ف��رض س��يلتا فيجو
التعادل اإليجابي بنتيجة  2-2على
برشلونة ،الش��هر املاضي باجلولة
الـ 14من الليجا.
إلى ذلك ،تفوق األرجنتيني ليونيل
ميس��ي ،جن��م ن��ادي برش��لونة
اإلس��باني على نظيره كريستيانو
رونال��دو ،مهاج��م ري��ال مدري��د،
ف��ي اس��تفتاء صحيف��ة «ماركا»
اإلس��بانية ،املقرب��ة م��ن الن��ادي
امللكي.
وقالت الصحيفة ،املعروفة مبيولها
املدريدية ،إن القراء اختاروا ميسي
كأفضل الع��ب في العال��م لعام
.2017
وأش��ارت إلى أن األرجنتيني حصد
ه��ذا اللق��ب على الرغ��م من فوز
البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدد
من األلقاب الفردية في عام ،2017
كالك��رة الذهبية وجائ��زة الفيفا
ألفضل الع��ب في العالم ،وأفضل
العب أوروب��ي ومؤخرًا جائزة جلوب
سوكر.
وأوضحت أن ميس��ي ف��از بجائزة
وحي��دة ه��ذا الع��ام ،وه��ي احلذاء
الذهب��ي ،حيث س��جل في الدوري
اإلسباني املوسم املاضي  37هد ًفا،
وأنه سيحاول الفوز بكأس العالم
مع األرجنتني الصي��ف املقبل في
روسيا.

كافاني :ال خالفات مع نيمار
والهدف الجماعي هو األهم
باريس ـ وكاالت:
نفى مهاجم باريس س��ان جيرمان
الفرنس��ي ،األوروجوائي إدينس��ون
كافان��ي ،وج��ود أي مش��كلة مع
زميل��ه في الفريق ،البرازيلي نيمار.
وقال كافاني في مقابلة نش��رتها
أم��س النس��خة اإللكتروني��ة من
صحيف��ة «أوباثي��ون» الرياضي��ة
اإلس��بانية« :تخترع وتختلق أمور
غي��ر موج��ودة ،م��ا يهم هن��ا هو
الهدف اجلماعي» ..وأضاف« :يجب
علينا العمل لتحقيق أهدافنا مع
الفريق ،وكل ما يخدم هذه املسألة
سيكون جيدا».
وتاب��ع كافاني« :مس��ألة نيمار لم
يكن بها ش��يء يذكر ،وأثير حولها

كافاني ونيمار
أمور كثيرة ،ضخم��ت أمور وقعت
داخ��ل أرض امللع��ب أو ف��ي غرفة
املالبس ،وهي األشياء التي ال يجب
أن تخ��رج منه��ا فه��ذه ه��ي كرة
القدم».

وكان��ت تقارير قد حتدثت عن وجود
خالفات واس��عة ب�ين الثنائي ،في
أعقاب األزمة التي تفجرت مطلع
املوس��م حول هوية منفذ الكرات
الثابتة وركالت اجلزاء.

القرني يلتحق بمعسكر
السعودية في ألمانيا
جدة ـ وكاالت:
يغ��ادر عس��اف القرن��ي حارس
مرمى احت��اد جدة الس��عودية،
الي��وم للدخ��ول في معس��كر
خ��اص بأملانيا حل��راس املنتخب
الس��عودي حتت إشراف األملاني
أوليفر كان ،املسؤول عن تطوير
ح��راس األخض��ر املش��ارك في
مونديال روسيا .2018
وبذل��ك يتأك��د غي��اب القرني
عن لق��اء فريقه أمام الكوكب،
األح��د املقب��ل ،ف��ي دور ال��ـ
 32م��ن كأس خ��ادم احلرم�ين

الش��ريفني ،باإلضاف��ة إل��ى
مواجه��ة الكالس��يكو أم��ام
اله�لال املنتظ��ر إقامته��ا 13
كان��ون الثاني اجلاري في الدوري
السعودي للمحترفني.
ويغ��ادر القرن��ي م��ع الثالث��ي
وليد عبداهلل (ح��ارس النصر)،
عب��داهلل املعي��وف (ح��ارس
الهالل) ومحمد العويس(حارس
أهلي ج��دة) الي��وم لالنضمام
إلى معس��كر أملانيا بالتنسيق
ب�ين أنديتهم وهيئ��ة الرياضة
السعودية.

دي روزان بطل مباراة
ماراثونية في NBA
نيويورك ـ وكاالت:
تأل��ق دمي��ار دي روزان مجددًا مع
تورنت��و رابت��ورز ،وق��اد الفري��ق
بج��دارة إل��ى التق��دم للمركز
الثان��ي ف��ي مجموع��ة الغرب
بف��وزه الثم�ين  127 / 131على
ميلواك��ي ،أول أمس ،في مباراة
ماراثوني��ة بدوري كرة الس��لة
األمريك��ي للمحترفني.وحق��ق
دي روزان رقم�ين قياس��يني في
املب��اراة ،الت��ي احتك��م فيه��ا
الفريق��ان للوقت اإلضافي بعد
انتهاء الوقت األصلي بالتعادل
.114 / 114
س��جل دي روزان  52نقط��ة،
ليك��ون أكبر عدد م��ن النقاط
يس��جله أي الع��ب ف��ي مباراة
لفريق تورنت��و رابتورز ،وهو أكبر
عدد م��ن النقاط يس��جله دي
روزان ف��ي أي مب��اراة على مدار
مسيرته الرياضية.
وأصب��ح دي روزان ثال��ث الع��ب
في تاريخ الفريق ،يكس��ر حاجز
 50نقط��ة في أي مب��اراة على
مدار تاريخ رابتورز ،حيث سبقه

دي روزان
فين��س كارت��ر وتيران��س روس
برصيد  51نقطة لكل منهما.
وفي مباريات أخرى ،فاز بروكلني
نيتس على أورالتندو ماجيك 98
 ،95 /ومينيس��وتا تيمبروولف��ز
على لوس أجنلي��س ليكرز 114
 ،96 /وبورتالن��د تري��ل بلي��زرز
عل��ى مضيفه ش��يكاغو بولز
 120 / 124بع��د التمديد لوقت
إضافي.
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فاز أمس على نادي قطر وديًا

األولمبي يصل الصين اليوم وشهد يتطلع لتجاوز إخفاق اإلمارات
الدوحة ـ ضياء حسين*
ف��از منتخبن��ا األوملب��ي أم��س في
مبارات��ه التجريبي��ة عل��ى فري��ق
نادي قط��ر بهدف س��جله الالعب
محم��د جفال ف��ي الدقيق��ة ،40
وغادر فجر الي��وم اخلميس الدوحة
وفد منتخبن��ا األوملبي لكرة القدم
متوجها ال��ى الصني للمش��اركة
ف��ي نهائيات آس��يا حت��ت  23عاما
بنس��ختها الثالثة التي حتتضنها
أربع مدن ما بني التاس��ع والس��ابع
والعشرين من هذا الشهر مبشاركة
 16منتخب��ا بينه��ا الع��راق ال��ذي
يتناف��س في اجملموع��ة الثالثة الى
جانب منتخبات السعودية واألردن
وماليزيا فيما تتنافس في اجملموعة
االول��ى منتخب��ات الص�ين وقط��ر
وأوزبكستان وس��لطنة عمان وفي
الثاني��ة منتخب��ات الياب��ان وكوريا
الش��مالية وتايلند وفلسطني وفي
الرابع��ة منتخبات كوري��ا اجلنوبية
وأستراليا وسوريا وفيتنام.
س��تة من العبي منتخبنا الوطني
ال��ذي و ّدع خليج��ي  23أول أم��س
الثالثاء في مباراة الدور قبل النهائي
أمام اإلم��ارات بركالت الترجيح من
عالمة اجل��زاء  4-2بعد التعادل في
الوقتني األصلي واإلضافي  0-0هم
أمين حس�ين وعالء مه��اوي وأمجد
عط��وان وحس�ين عل��ي وإبراهيم
بايش وأحمد عب��د الرضا التحقوا
بالوفد في الدوحة مع رئيس الوفد
يحي��ى زغير الذي حض��ر من بغداد
اليوم ليكتمل عقد الوفد الول مرة
منذ م��دة طويلة عان��ى منها هذا
الفريق من ضعف التجمع وتواضع
التي خسرت السيما التي خاضها
خالل املدة االخيرة التي تزامنت مع
انط�لاق منافس��ات بطولة اخلليج
حي��ث خ��اض املنتخب معس��كرا
الربع��ة ايام في النجف ومثلها في
الكويت خاض خالله��ا مباراة ودية
امام نظيره القطري خس��رها 1-0
قبل ان يش��د الرحال ال��ى الدوحة
والتي عس��كر فيها ملدة ستة ايام
خاض خاللها مباراة واحدة مس��اء
امس االربعاء ام��ام نادي قطر على
ملعب الغرافة.
مدرب منتخبنا األوملبي عبدالغني
شهد اس��تقر أخيرا على  24العبا
من ب�ين قائمة ضم��ت  50لتمثيل

املنتخب األوملبي في مباراة أمس
الع��راق في نهائيات آس��يا املقبلة
والالعب��ون بواقع  3ح ّراس للمرمى
هم أحمد باسل وعلي عبد احلسن
وحي��در محم��د و 8مدافع�ين هم
ع�لاء مهاوي وعل��ي لطيف وخضر
علي وبرهان جمعة ورس�لان حنون
وحم��زة عدنان وعلي كاظم واحمد
عب��د الرضا و 9العبي وس��ط هم
علي رحي��م وصفاء ه��ادي وأمجد
عط��وان وابراهي��م بايش وحس�ين
علي وطاهر حميد واحمد محسن
(أوميغا) واحمد محس��ن عاش��ور
(أب��و كريش��ه) ومحمد جف��ال و4
مهاجمني امين حسني وعالء عباس
وفرحان شكور ووليد كرمي.
من املقرر ان يع��ود الى بغداد عصر
اليوم اربعة العبني مت اس��تبعادهم
م��ن النهائي��ات اضاف��ة لالع��ب
خامس محترف الس��باب مختلفة
بعد ان خاضوا معسكرات النجف
والكوي��ت وقطر وهم ني��از محمد
وع�لاء رعد ورع��د فنر وجب��ار كرمي
فيما سبقهم بالعودة الالعب عبد
اهلل اخلالص��ي احملترف ف��ي الدوري
النيوزيلن��دي بع��د اصابت��ه قب��ل
ثالث��ة ايام في التدريبات بكس��رين

في مش��ط الق��دم اليمن��ى حيث
يحتاج الى شهرين كاملني للعودة
للعب مجددا  ،فيما تسببت اصابة
املداف��ع رع��د فن��ر في اس��تبعاده
ايضا بعد تب�ين تعرضه لتمزق في
العضلة الضامه لقدمه اليس��رى
بحس��ب الدكتور غالب املوس��وي
ال��ذي اكد موف��د االحت��اد العراقي
لالع�لام الرياض��ي ان الالع��ب اكد
للمدرب في بداية معسكر النجف
انه تعافى للتو من االصابة وس��بق
ان لع��ب مل��دة  60دقيقة ف��ي اخر
مب��اراة لفريقه النف��ط في الدوري
وظل يتدرب بص��ورة منفردة الكثر
م��ن ثالث��ة اي��ام قب��ل انخراط��ه
بالتدريبات واش��راكه في الدقائق
العش��ر االخي��رة ملب��اراة املنتخب
امام االوملب��ي القطري في الكويت
واثن��اء معس��كر الدوحة احس��ن
بوجع بس��يط تبني بعد مراجعتنا
ملركز(س��بيتارالطبي ) ان��ه مصاب
بتم��زق يتوجب علي��ه ان يرتاح ملدة
اس��بوعني مايعني ع��دم امكانية
مشاركته في النهائيات حيث تقرر
اشراك العب اخر بدال عنه .
خروج منتخبنا الوطن��ي من الدور

كاظم عودة في مهمة قارية بتركمانستان
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال احملاضر ومقوم احلكام املعتمد
لدى االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم،
كاظم عودة ،انه س��يكون مقوما
ً لطاق��م حتكيم م��ن قطر بقيادة
خمي��س الك��واري ال��ذي س��يدير
مباراة ضم��ن تصفيات اجملموعات
ل��كأس االحتاد اآلس��يوي ي��وم 30
من ش��هر كان��ون الثان��ي اجلاري،
حي��ث تقام في تركمانس��تان بني
ممث��ل البل��د املضي��ف وفريق من
قيرغس��تان ،وقال انه يسعى إلى
تعزيز جدارة مقوم احلكام العراقي
في احملفل القاري الكروي.
وبش��ان املش��اركة العراقي��ة في
خليج��ي  ،23ق��ال ع��ودة :متك��ن
قضاتن��ا ف��ي خليج��ي  23م��ن
فرض حضوره��م الفني اجليد في
املباراتني ،ومتكنوا من تأكيد جدارة
التحكي��م العراق��ي ف��ي احملافل
اخلارجي��ة ،وال س��يما ف��ي بطولة
تنال االضواء واألهتمام مثل كأس
اخلليج العربي لكرة القدم.

كاظم عودة
وتكلي��ف الطاقم العراقي املؤلف
م��ن عل��ي صب��اح ومس��اعديه
أمي��ر داود وواثق مدل��ل ،بتحكيم
مبارات�ين في اجملموع��ة ،امنا يؤكد
مقدرت��ه الفنية اجليدة وكس��به
لالش��ادة ف��ي اجلول��ة االولى بعد
متابعة دؤوبة م��ن اللجنة احملايدة
التي تش��رف عل��ى التحكيم في
البطول��ة اخلليجي��ة الت��ي تضم

ممثلني عن جل��ان التحكيم الدولي
والقاري.
وبني ان لوائح البطولة كانت تنص
على مغادرة الطواقم التحكيمية
الت��ي يص��ل منتخب بالده��ا إلى
ال��دور نصفغ النهائ��ي ،ولوال ذلك
لبل��غ طاقمن��ا مديات أبع��د كنا
نطم��ح رؤيت��ه فيه��ا ل��كان قرار
الفصل كان للوائح البطولة.

تقرير

قبل النهائ��ي امام نظيره االماراتي
خلليج��ي  23اول ام��س الثالثاء ولد
حزنا كبيرا بني اعضاء الوفد االوملبي
املتواج��د ف��ي الدوحة حي��ث كان
اجلمي��ع يتوقع ان ينج��ح منتخبنا
الوطن��ي باجتيازه��ا والتأه��ل الى
املباراة النهائية نظرا للفرق الفني
الكبير بني املنتخبني وهو ماتوضح
جلي��ا اثن��اء املب��اراة حيث س��يطر
العبون��ا عل��ى مجري��ات املب��اراة
االانهم اخفقوا في حتقيق الشيء
االهم في كرة القدم وهو تسجيل
االهداف  ،م��درب منتخبنا االوملبي
عبد الغني ش��هد لم يخف حزنه
ملالت اليه نتيجة املنتخب وماميكن
ان حتمل��ه م��ن اث��ار س��لبية على
مش��اركتهم ف��ي النهائيات كونه
كان يتطل��ع ان ينجح املنتخب في
حص��د اللقب وان يك��ون الالعبون
ف��ي وض��ع نفس��ي جي��د  ،لك��ن
ماحصل قد حصل وعلينا ان نتوقع
كل شيء في لعبة مثل كرة القدم
 ،موضحا انه س��يحاول خالل املدة
املتبقي��ة قب��ل انط�لاق النهائيات
اع��ادة تأهي��ل نفس��ية الالعب�ين
وحصر تفكيره��م باملهمة اجلديدة

واملراهن��ة عل��ى حتقي��ق نتيج��ة
متقدمة تكون تعويضا ملا واجهوه
من اخفاق في بطولة اخلليج.
م��ع كتاب��ة رس��الة الي��وم كانت
هنالك اتصاالت حول حضور العب
الوسط حسني علي الى الصني من
عدمها قبل ان يحس��م االمر ويتم
حجز تذكرة السفر اخلاصة به الى
الصني حيث كانت هنالك شكوك
ح��ول حض��وره بع��د تلقي��ه ثالثة
ع��روض احترافية اثنان من االمارات
احدهما من نادي االهلي والثاني من
نادي الوصل اضافة الى عرض ثالث
من نادي االهلي القطري لكن يبدو
ان االمر لم يحس��م في هذه االيام
برغم م��ن بقاء  8اي��ام على موعد
انتهاء فترة االنتقاالت الشتوية في
الدوريات اخلليجية .
جل املشاركة العراقية في نهائيات
اس��يا لكرة القدم في النس��ختني
املاضيتني تعد جيدتان حيث س��بق
ان ت��وج منتخبن��ا االوملب��ي بلقب
النس��خة االول��ى التي ج��رت عام
 2013في سلطنة عمان بعد تغلبه
ف��ي املب��اراة النهائية عل��ى نظيره
السعودي  0-1بقيادة املدرب حكيم

شاكر فيما مت اختيار الالعب امجد
كلف افض��ل العب ف��ي البطولة
وفاز املنتخب االردني حينها باملركز
الثال��ث بع��د الفوز عل��ى املنتخب
الك��وري اجلنوبي ب��ركالت الترجيح
م��ن عالمة اجل��زاء  2-3بعدالتعادل
في الوقت�ين االصلي واالضافي 0-0
وفي النس��خة الثاني��ة التي جرت
ف��ي العاصم��ة القطري��ة الدوحة
في ش��هر كانون الثاني عام 2016
وكانت مؤهل��ة الى نهائي��ات دورة
االلعاب االوملبية ف��ي ريودي جانيرو
بالعام ذات��ه احرز منتخبن��ا املركز
الثال��ث بع��د ف��وزه عل��ى نظي��ره
القط��ري  1-2ف��ي الوقت االضافي
بعد التعادل  1-1في الوقت االصلي
فيم��ا توج��ت الياب��ان باللقب بعد
فوزه��ا على كوريا اجلنوبية  2-3في
املباراة النهائية.
مباري��ات منتخبن��ا االوملب��ي ف��ي
النهائي��ات س��يخوض اوله��ا امام
ماليزيا في العاشر من هذا الشهر
ثم يواجه الس��عودية ف��ي الثالث
عش��ر ويالع��ب االردن ف��ي اجلول��ة
الثالثة واالخيرة في السادس عشر
من��ه  ،وستش��هد املب��اراة الول��ى
غياب العب الوسط احمد محسن
(اوميغ��ا) بع��د تلقي��ه انذاراي��ن
ف��ي التصفي��ات الت��ي اقيمت في
الس��عودية فيم��ا يغي��ب املهاجم
امين حس�ين ع��ن مبارات��ي ماليزيا
والس��عودية بع��د تلقي��ه بطاقة
حمراء في اخر مباراة في التصفيات
امام املنتخب السعودي.
إدارة الوفد وجه��ت اإلداري املعروف
حميد ابو رج��وة الذي دائما مارافق
منتخباتنا الوطني��ة للتغلب على
مش��كالت الطع��ام ال س��يما في
البط��والت التي تقام بدول ش��رق
اس��يا حيث مت االيعاز اليه بتس��وق
بعض املواد اجلاف��ة والتهيؤ لتوفير
افض��ل الظروف التي تس��هم في
اجن��اح مهم��ة منتخبن��ا االوملب��ي
م��ن جمي��ع الوجوه به��دف حتقيق
نتيج��ة طيب��ة في نس��خة عدها
املراقبون انها س��تكون االقوى على
خلفي��ة االس��ماء الت��ي ضمته��ا
مختلف املنتخبات املشاركة والتي
ميث��ل قس��م كبير منه��ا املنتخب
الوطني.
* موفد االحت��اد العراق��ي لإلعالم
الرياضي

في أول وأكبر استفتاء تجريه مجلة عراقية متخصصة

بارالمبياد تختار األفضل لعام 2017
في رياضة أصدقاء الحياة
بغداد ـ إعالم البارالمبية:
أطلقت مجلة باراملبياد املتخصصة
بش��ؤون رياضة املعاق�ين في العراق
يوم أمس االربعاء نتائج االس��تفتاء
الكبي��ر ال��ذي نظمته أس��رة حترير
اجمللة الختي��ار االفضل لع��ام 2017
ف��ي رياض��ة ( أصدقاء احلي��اة ) وهو
االس��م ال��ذي تطلق��ة اجملل��ة على
املعاقني في العراق.
وقال رئيس حترير ( باراملبياد ) هش��ام
الس��لمان ان اجمللة أجرت اس��تفتاء
كبيرا هو االول من نوعه في االعالم
الرياض��ي املتخصص ش��اركت فيه
(  )114ش��خصية رياضي��ة باراملبية
متخصص��ة برياض��ة املعاق�ين
ف��ي الع��راق  .وكش��ف الس��لمان
ال��ذي يش��غل منصب مدير قس��م
االع�لام ف��ي اللجن��ة الباراملبي��ة

الوطني��ة العراقية النتائج الكاملة
لالس��تفتاء الذي نش��رته اجمللة في
عدده��ا االخير لهذا الش��هر معلنا
عن فوز الدكتور عقيل حميد رئيس
اللجنة الباراملبية العراقية كأفضل
ش��خصية باراملبي��ة بع��د حصوله
عل��ى  50صوتا و مدرب املبارزة رحيم
فالح كافضل مدرب جامعا  47صوتا
وبطل رفع االثقال رس��ول كاظم فاز
كافض��ل العب بحصول��ه على 37
صوتا والعبة القوس والس��هم زمن
حس�ين كأفضل العبة جامعة 32
صوتا .وقال ان احلك��م الدولي مزهر
غامن ف��از كافضل حك��م عراقي في
رياضة اللجن��ة الباراملبية العراقية
بلعام  2017بع��د ان حصل على 66
صوتا  ,مش��يرا ال��ى ان اصدار قانون
اللجنة الباراملبية العراقية فاز كأبرز

حدث رياضي ف��ي اللجنة الباراملبية
للع��ام املنته��ي بحصوله على 71
صوتا وفاز احتاد رفع االثقال كأفضل
احتاد ف��ي الباراملبية مبجموع اصواته
البالغ��ة  47صوتا وجاء نادي وس��ام
اجمل��د كأفض��ل ن��اد تخصصي في
الع��راق لعام  2017بع��د ان حصل
على  89صوتا وفازت اللجنة الفرعية
في باب��ل كأفضل جلن��ة فرعية في
احملافظات جامعة  54صوتا.
واوض��ح الس��لمان ان املش��اركني
ف��ي االس��تفتاء اختاروا اجناز اس��يا
للش��باب في دبي كأفضل مشاركة
واجن��از لع��ام  2017بع��دد االصوات
البالغ��ة  48صوتا وف��از مصطفى
فالح س��عيد كافضل اداري ( مدخل
بيانات ) في اللجن��ة الباراملبية بعد
ان حصل على  28صوتا.

اتحاد الكرة يشكر عبطان
لدعمه أسود الرافدين

بغداد ـ قسم اإلعالم:
قدم االحت��اد العراقي املركزي لكرة القدم ش��كره
وتقديره الى وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني
عبطان ملواقف��ه الداعمة للمنتخب��ات الوطنية
والكرة العراقية.
وق��ال رئي��س احتاد الك��رة عبد اخلالق مس��عود ان
مواق��ف وزي��ر الش��باب والرياضة تؤك��د حرصه
الدائم على تطوير الرياضة العراقية ،وان تكليف
مدير ع��ام دائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور
عالء عبد القادر الس��تقبال وفد املنتخب العراقي
املش��ارك في خليجي  23تركت اطي��ب االثر لدى
الوفد والالعبني خالل استقبالهم في مطار بغداد
الدولي ،وتقليدهم باقات الورود عرفانا وامتنانا ملا
قدموه من مستويات جيدة في خليجي . 23
واضاف مس��عود ،ان رئيس واعض��اء مجلس ادارة
االحت��اد العراق��ي املرك��زي لكرة الق��دم يتقدمون
بعمي��ق الش��كر واالمتنان للس��يد الوزير ملوقفه
الرياض��ي الرائ��ع جت��اه املنتخ��ب ال��ذي يض��م
خامات ش��ابة س��يكون لها مس��تقبل كبير في
االس��تحقاقات املقبلة تلب��ي طموحات اجلماهير
العراقية.

السبت ..خمسة لقاءات

في استئناف دوري الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
قرَّرت جلنة املس��ابقات باالحتاد العراقي لكرة القدم،
اس��ئتناف بطول��ة ال��دوري املمتاز بإقام��ة مباريات
اجلولة السابعة يومي السبت ،واألحد املقبلني.
وق��ال ص��ادق عبداحلس�ين ،عضو جلنة املس��ابقات
في تصريحات صحفية إ َّن اللجنة قررت اس��تئناف
ال��دوري بع��د انتهاء مش��وار املنتخب ف��ي بطولة
خليجي  ،23وس��يتم إقامة اجلولة الس��ابعة يومي
السبت واألحد.
وأشار إلى أنه س��يقام يوم السبت  5مباريات ،وهي
الصناع��ات الكهربائية مع النفط ،ونفط الوس��ط
ضد احلسني ،في حني يلتقي الكهرباء ،أمانة بغداد،
كما يواجه كربالء ،الس��ماوة ،وأخيرًا يلتقي الطلبة
مع البحري.
أيضا  5مباريات؛ حيث
وأضاف «يوم األحد ،سيشهد ً
يلتقي الش��رطة مع نف��ط اجلنوب ،وميس��ان ضد
القوة اجلوية ،واحلدود م��ع امليناء ،بينما يلتقي زاخو،
ال��زوراء ،فيما تختتم اجلولة بلق��اء النجف وضيفه
الديوانية».

تايكواندو بالدي

يتفوق في ماليزيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
حص��ل فري��ق ن��ادي ب�لادي عل��ى  4أوس��مة ملونة
ف��ي اختتام مش��اركته ضم��ن بطولة أندية آس��يا
بالتايكواندو املفتوحة التي جرت مؤخرا ً في العاصمة
املاليزية كواالملبور ،وقال املدرب ثائر خضير ،ان الفريق
اش��ترك في البطولة باشرافه إلى جانب املدرب أنور
محس��ن وترأس الوف��د محمود ش��اكر ،موضحا ً ان
الفريق حصل على وسامني ذهبيني لالعبني مقتدى
حس��ن ل��وزن  25كغم بعد ف��وزه عل��ى العبني من
ماليزيا والص�ين والنيبال ،فيما فاز مصطفى عدنان
بالوسام الذهبي ايضا بوزن  50كغم بعد الفوز على
العبي فيتنام والهند وباكستان والنيبال.
وقال :الوس��ام البرونزي فقد ناله الالعب مصطفى
حس��ن بوزن  33كغم بعد فوزه عل��ى العب ماليزي
واخر هندي وخس��ر مع العب من الصني ،مضيفا ً ان
الوس��ام البرون��زي الثاني خطف��ه الالعب علي عبد
احلسن في منافس��ات وزن  58كغم بعد الفوز على
العب�ين من الص�ين وتايالندي وخس��ارته امام العب
ماليزي.
وق��دم امل��درب ثائ��ر خضي��ر ش��كره إل��ى إدارة نادي
ب�لادي الرياضي حلرصها على مش��اركة وفد فريقها
بالتايكواندو في منافسات بطولة االندية اآلسيوية،
حيث ج��اءت النتائ��ج ملبية لطموح��ات اإلدارة في
احملفل القاري.

ُعمان واإلمارات في لقاء القبض على الكأس ..غدًا

رحلة أسود الرافدين تتوقف في نصف نهائي خليجي 23
الكوي��ت ـ موف��دا االتح��اد
العراقي لإلعالم الرياضي

و ّدع منتخبن��ا الوطني لكرة القدم
منافس��ات خليجي  23في الكويت
وتوقف��ت رحلت��ه عن��د منتص��ف
البطول��ة بع��د أن أقص��ي على يد
املنتخب اإلماراتي بخسارته بركالت
الترجي��ح بنتيج��ة أربع��ة أه��داف
مقابل هدفني حيث جنح اإلماراتيون
في تنفي��ذ أرب��ع ركالت بنجاح ولم
يحتاج إل��ى الركلة اخلامس��ة بعد
أن فش��ل منتخبن��ا بتنفيذ ركلتني
من أصل أربع جنح س��عد عبد األمير
وامج��د عط��وان في تنفي��ذ اثنتني
ويب��دو أن العبينا كانوا مرعوبني في
تنفيذها وال س��يما الذي��ن تراجعوا
عن استهالل تنفيذها وهذا من دون
ش��ك انس��حب فورا على معنويات
واس��تعداد بقي��ة الالعب�ين قبل أن
ينفذوها وذلك التخوف والتردد القي
بتأثيره أيض��ا على معنويات احلارس
جالل حسن فسمح ألربع كرات تهز
شباكه تباعا خصوصا بعد أن اخفق

ع�لاء عبد الزه��رة في التس��جيل
عندم��ا ب��دا منتخبن��ا بتنفيذ تلك
الركالت.وهذا منح ح��ارس اإلمارات
دافعا معنويا في مهمته .
وبه��ذه النتيج��ة يك��ون منتخ��ب
اإلمارات حلق باملنتخب العماني إلى
املباراة النهائية التي ستقام يوم غ ٍد
اجلمعة اثر فوزه على البحرين بهدف
دون رد في املباراة التي س��بقت لقاء
الع��راق واإلمارات على اس��تاد جابر
الدولي.
أب��دت جماهير املنتخبات اخلليجية
املش��ارك في خليج��ي  23مبا فيها
تل��ك املنتخب��ات الت��ي واجهناه��ا
،تعاطفه��ا مع منتخبنا وتأس��فها
ف��ي الوقت ذات��ه على م��ا آلت إليه
نتيج��ة مباراتن��ا م��ع اإلم��ارات في
نص��ف نهائي البطول��ة التي قطع
فيه��ا منتخبن��ا مس��افة مهم��ة
ف��ي الدور األول ومس��تغربني غياب
الفاعلية التي أظهرها في مبارياته
الثالث الس��ابقة قبل لقاء اإلمارات
خصوص��ا إن املنتخب اإلماراتي كان
يعتق��د ب��ان املنتخ��ب العراقي هو
العقبة احلقيقي��ة في رحلته لكنه
في نهاي��ة املطاف وجد نفس��ه قد

همام طارق أمام املنتخب اإلماراتي

اجت��از تل��ك العقبة الت��ي لم تكن
بالصعوب��ة الت��ي كان يتصوره��ا
اإلماراتي��ون ،هك��ذا اجم��ع كل من
حض��ر إل��ى الكويت فضال ع��ن تأثر
األج��واء مب��ا مت تداول��ه في وس��ائل
اإلع�لام م��ن ج��دل أحي��ط ببعثة
املنتخب عب��ر تصريحات غير متزنة

وغير منضبطة للبعض استثمرها
من استثمرها ووظفها إلثارة التوتر
عشية املباراة.
وقال باسم قاسم مدرب منتخبنا
الوطني املشارك في خليجي  23في
الكوي��ت عقب خ��روج املنتخب من
البطولة بعد اخلسارة أمام اإلمارات

بركالت الترجي��ح :ان العبيه قدموا
مب��اراة قوية وكانت لهم األفضلية
النسبية رغم اخلسارة بركالت احلظ
الترجيحي��ة وخروجه��م م��ن الدور
نص��ف النهائي وأضاف قاس��م في
املؤمتر الصحفي الذي عقد في املركز
اإلعالمي في استاد جابر الدولي بعد

انتهاء املباراة بأنه اعد العبيه لتنفيذ
ركالت اجلزاء إال ان تسلس��ل تنفيذ
ال��ركالت تغير بعد رفض أول العبني
تنفي��ذ ال��ركالت األول��ى للمنتخب
العراق��ي وأوضح بان فريقه س��عى
للتس��جيل منذ بداي��ة املباراة إال ان
التنظيم الدفاعي ملنتخب اإلمارات
ح��ال دون ذل��ك مبينا ً بان مس��ألة
اس��تمراره بتدري��ب املنتخ��ب تعود
الحت��اد الكرة العراقي طاملا انه مازال
مرتبط بعقد م��ع االحتاد ينتهي في
شهر آب املقبل .
م��ن جانبه ،ق��ال االيطال��ي البرتو
زاكيروني م��درب املنتخب اإلماراتي
عقب تأهل فريقه للمباراة النهائية
خلليج��ي  23ف��ي الكوي��ت :حققنا
األه��م في البطول��ة ونتطلع للفوز
باللقب اخلليجي مضيفا ً بان العبي
اإلم��ارات متكن��وا م��ن التحكم في
املب��اراة أم��ام الع��راق وخل��ق فرص
عدي��دة ولعبوا بت��وازن بالرغم من
اعتم��اد املنتخ��ب العراق��ي عل��ى
للهج��وم بصورة اكب��ر معبرا ً عن
س��عادته وتطلع��ه حلص��د اللقب
اخلليج��ي بعد الفوز عل��ى املنتخب
العراقي بركالت الترجيح من عالمة

اجل��زاء ف��ي ال��دور نص��ف النهائي
للبطولة .
التق��ى رئي��س احتاد الك��رة في دولة
اإلم��ارات العربية املتح��دة بالبعثة
اإلعالمي��ة والصحفي�ين اإلماراتيني
املش��اركني في تغطية خليجي 23
في الكويت املرافقني لوفد املنتخب
اإلماراتي قب��ل املب��اراة املهمة أمام
منتخبن��ا في الدور نص��ف النهائي
والت��ي انته��ت إماراتي��ة بف��ارق
ب��ركالت الترجيح م��ن عالمة اجلزاء
 2-4بع��د انته��اء الوقت�ين األصلي
واإلضافي بالتعادل م��ن دون أهداف
 .مش��يدا ً بدوره��م اله��ام واحليوي
ملواكبة مس��يرة منتخبهم ومثمنا ً
عطائه��م وجهده��م ومبينا ً لهم
الرؤى املس��تقبلية ملسيرة منتخب
اإلم��ارات في البطولة وم��ا ينتظره
م��ن اس��تحقاقات مقبل��ة مؤكدا ً
عل��ى عم��ق العالق��ة الت��ي جتم��ع
املنتخ��ب باإلعالم وضرورة تس��خير
كل الطاقات ألجل حتقيق النجاحات
وخل��ق أج��واء مناس��بة للتواص��ل
ولالس��تفادة من اخلب��رات اإلعالمية
والصحفي��ة لتج��اوز اإلخفاق��ات
وتفعيل االيجابيات.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وجهان لرسالة خالدة!..
لم مير وقت طويل على استئصال املشرط اخلارجي لطركاعة
عفلق وش��عار دمارها الشامل (العراقي بعثي وإن لم ينتم)،
حتى سارعت احلش��ود املتدفقة من كهوف ومعاهد احلملة
اإلمياني��ة ،إلع�لان البيع��ة لش��يوخ وأم��راء حقب��ة "الفتح
الدميقراطي املبني" وشعارها العتيد (تأسلموا تسلموا) والذي
لم يش��ذ قيد أمنلة عن س��لفه في العداء مل��ا ميثل روح هذه
األرض وسر مراحل توهجها؛ أي احلرية والكرامة والتعددية .ما
حصل من حتول قشري وسطحي على صعيد الدولة واجملتمع
بع��د زوال النظ��ام املباد ،يعد أم��را طبيعيا متام �اً ،فالتغيير
حص��ل مبش��يئة ودوافع خارجية ال عالقة له��ا بظروف البلد
احمللية واس��تعداده ملواجهة مثل تلك التحديات .إن املواجهة
الفعلية واجلادة لشبكات الفساد والفشل املرافقة لنا طوال
عق��د ونصف من زوال النظام املب��اد ،تبدأ من وعي هذا اخللل
البني��وي واإلقرار بحقيقة أن التغيير ليس لم يبدأ وحس��ب،
بل زادت��ه التوجهات والنزاعات الش��عبوية الضيقة انحدارا ً
وانحطاطاً .ال يكل فرس��ان حقبة (التأسلم) هذه؛ عن ترديد
نفس العبارات والديباجات حول نفوذهم وش��عبيتهم التي
لم يستثمروها بتحويل مشروعهم ألسلمة الدولة واجملتمع
الى واقع ،حيث أماكن اللهو واحتساء املشروبات الكحولية
وبيعه��ا ما تزال قائمة ،ويعدون ذلك دليالً على دميقراطيتهم
وسعة صدورهم وتسامحهم جتاه اآلخر اخملتلف ،هكذا ميرون
عل��ى مثل ه��ذه األمور ،م��ن دون التوقف قليالً عند أس��باب
مث��ل هذا النف��وذ وعالقته بحجم االنحط��اط الذي انحدرنا
الي��ه قيميا ً وأخالقيا ً ومعرفيا ً ف��ي العقود األخيرة من حكم
النظام املباد ،وقمعه املنظم لكل أش��كال التعددية والتنوع
الثقافي والسياسي والفكري في البلد .ال يطيقون االعتراف
بحقيقة أن نفوذهم مي ّثل الوجه اآلخر لذلك القمع املمنهج
الذي اتبعه قادة احلمالت اإلميانية والرس��ائل اخلالدة في هذه
املضارب املنحوسة ،والتي لم تبق حلطام تلك التجارب سوى
مالذاتهم التقليدية والبدائية للبقاء على قيد البشر.
إن اس��تمرار هيمنة جماعات اإلس�لام السياسي اجتماعيا ً
وسياس��يا ً يعكس ما متر به هذه البلدان واجملتمعات من مأزق
حض��اري واغتراب هائل ع��ن حتديات عصره��ا الواقعية ،وقد
برهنت التجرب��ة العملية لهم في احلك��م عن عجز فاضح
في التعاطي مع أبسط مستلزمات الدولة احلديثة .وما بقاء
بعضها على س��دة احلك��م فيعود الى اس��تعانتها بالقمع
املمنه��ج ملناوئيه��ا أوالً ،وباآللي��ات والتش��ريعات الوضعية
احلديثة ،كما يحصل مع حزب التنمية والعدالة التركي (فرع
جماعة اإلخوان املس��لمني) ،ومع جترية جمهورية الفقيه في
إي��ران ،وقد مي ّثل حزب النهضة التونس��ي مثاال ً أكثر وضوحا ً
ألفول عصر األس��لمة وورس��الته اخلالدة (اإلسالم هو احلل).
لق��د أكدت األحداث الكارثية الت��ي ح ّلت على مضاربنا منذ
نهاية الس��بعينيات ال��ى يومنا هذا مدى دقة ه��ذه العبارة
الت��ي تق��ول( :كان املس��لمون إخ��وة قبل أن يظه��ر اإلخوان
املسلمني) تلك اجلماعة التي اندلقت من رحمها كل سالالت
"التكفي��ر والهجرة" وتوج��ت بعصابات القاع��دة وطالبان
وداع��ش ،وأهدت بلدها (مصر) آخر ابتكارات مراكز بحوث جند
وقندهار ودور األزياء الباكس��تانية وتقنيات تخصيب كراهية
اآلخ��ر اخملتل��ف ،وغير ذل��ك من بضائ��ع وس��رديات املوتى .ما
يجري في مصر على س��بيل املثال ال احلصر؛ من تبادل لألدوار
ومتوي��ه في االصطفافات والتحالفات بني جماعة العس��كر
وجماع��ة اإلخ��وان واملتجحفلني معهما مبصالح ومش��اريع
فئوية ضيقة؛ يدعونا للتنقيب بعيدا ً عن هذه البرك اآلسنة
واملصال��ح والعقائ��د والعقلي��ات التي فتك��ت ال بحقوقنا
املش��روعة في احلرية والكرامة وحس��ب بل مبا تبقى لنا من
سليمة..
فطرة إنس��انية

افتتاح بيت الطفل
في الديوانية

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

الديوانية  -الصباح الجديد:
ش��هد اليوم األول من عام  2018االنتهاء من وضع اللمسات
األخي��رة لبيت الطفل ضمن بناية قصر الثقافة والفنون في
الديوانية ،إحدى تشكيالت دائرة العالقات الثقافية.
وق��ال مدير القصر صادق املرزوق :أن بيت الطفل جاء في أطار
التعاون بني القصر الثقافي ومنظمة  ISHOالتي تعمل ضمن
مهام اإلنقاذ اإلنس��انية .ويحتوي بيت الطفل على مس��رح
دمى ،وعروض س��ينما ،ومكتبة خاصة بالطفل ،وورش رسم،
إضافة إلى األجهزة املوس��يقية إلقام��ة الدورات والفعاليات
اخلاصة باألطفال .وأشار املرزوق إلى أن بيت الطفل يعد األول
من نوعه على مس��توى احملافظة ،مؤكدا على أن يوم األربعاء
من كل أسبوع سيكون مخصصا الستقبال األطفال ضمن
املدارس االبتدائية ،واملنظمات التي تعنى بالطفولة.
ه��ذا ،ومن املؤم��ل أن يكون االفتتاح الرس��مي لبيت الطفل
يوم الثامن من كانون الثاني ضمن مهرجان فني بالتزامن مع
االحتفال بأعياد رأس السنة امليالدية.

الفنون تسترد لوحة للعطار وتفتتح زوايا تشكيلية
بغداد  -وسام قصي:
تسلم قسم املتحفية في دائرة
الفنون العامة في وزارة الثقافة
والسياحة واآلثار ،لوحة متحفية
مهم��ة للفنان حمي��د العطار،
وهي ضمن األعمال الفنية التي
فقدت بعد أحداث عام .2003
س��لم اللوحة األس��تاذ س��عد
الكعب��ي املقيم خ��ارج العراق،
عن طريق مخولني وهما األستاذ
صباح محم��د حس��ن ،والناقد
صالح عباس ،جرى التسليم في
مكتب مدير عام الدائرة الدكتور
ش��فيق املهدي ،بحض��ور مدير
قسم املتحفية في الدائرة علي
الدليمي ،ومدير قس��م الثقافة
الفنية قاسم العزاوي.
وق��ال الدكتور ش��فيق املهدي،
ان ه��ذه املبادرة متث��ل فاحتة خير
لنشاطات الدائرة في هذا العام،
وكل إع��ادة لوح��ة ميث��ل موقفا ً
م��ن الف��ن العراق��ي ،والقضية
ليست ش��خصية بقدر ما هي

احترام للمؤسس��ات احلكومية
وارث الدول��ة ،ونكرر على قضية
استعادة األعمال.
جدي��ر بالذكر ان الفن��ان حميد
العط��ار محام��ي م��ن كرب�لاء
م��ن اجلي��ل الس��ادس للفنانني،
مواليد عام  1935توفي في لندن
ع��ام ،2016وكان فنانا بالفطرة،
درس الفن على يد الفنان الكبير
عط��ا صب��ري ،وكان م��ن زم�لاء
الفنانني كاظ��م حيدر ،ومحمد
مهر الدين ،وعيدان الش��يخلي،
وعش��رات م��ن خي��رة الفنانني
التشكيليني العراقيني.
ش��ارك العطار ف��ي العديد من
املعارض داخل الع��راق وخارجه،
آخره��ا مع��رض في لن��دن قبل
س��نوات مضت ،عرف في بدايته
برس��م األس��واق الش��عبية
والطبيعة ،وأعمال أخرى تعالج
أس��طورة جلجام��ش ،واخلل��ق
األول ،بتوظيف تقنيات من مواد
متنوع��ة ،وعجائن خاصة ضمن

العلم يكشف ..القلب ينكسر
فعال وقد ال يتعافى
الصباح الجديد  -وكاالت:
أثب��ت العل��م س��ابقا وج��ود متالزمة
القلب املكسور ،واآلن استنتج الباحثون
أن القل��ب املكس��ور نتيج��ة اإلصاب��ة
النفسية قد ال يتعافى أبدا.
وعندما يتركن��ا األحبة واألع��زاء ،تطفو
على الس��طح دائما فكرة القلب املكسور.
وق��د أثب��ت العلم��اء فع�لا أن احلالة
النفس��ية التي يعيش��ها اإلنسان
عند فراق احلبيب تسبب متالزمة
القل��ب املكس��ور ،أي اضطرابا
طويل األمد في عمل القلب.
ولكن ،إذا كان العلماء ينظرون
س��ابقا إل��ى عب��ارة القل��ب
كاس��تعارة
املكس��ور
جميل��ة ،فإنه ف��ي املدة
األخي��رة ،مت إثب��ات أن
هذه العبارة تعني ما

يس��مى "تاكوتسوبو" (كلمة يابانية تعني
حرفي��ا مصي��دة كان��ت تس��تخدم لصيد
األخطبوط) وتشير إلى حالة اعتالل عضلة
القلب التي تظهر لدى النس��اء بعد س��ن
الي��أس عادة ،ولك��ن هذه احلالة تش��خص
عند املرضى بس��بب اإلجه��اد العاطفي ،أو
اجلسدي الشديد.
واآلن ،بينت الدراسة األخيرة لعلماء جامعة
أبردي��ن األس��كتلندية أن ضحاي��ا متالزمة
"تاكوتس��وبو" ق��د ال تع��ود قلوبه��م إلى
عمله��ا الطبيع��ي كالس��ابق .فقد ظهر
أن  90%م��ن املرضى الذي��ن يعانون من هذه
املتالزم��ة هم من النس��اء ( 75-58س��نة)،
وهذا يعك��س عمق تأثرهن بفقدان احلبيب.
كم��ا تؤدي هذه املتالزمة الى حدوث آالم في
الصدر وتس��بب ضيق التنفس وشذوذ في
عمل البطني األيسر ،وحتى احتشاء عضلة
القلب.

الفنون تسترد لوحة للعطار

"س��تايل" مع�ين ،كان العط��ار
مفك��را ،وله تنظيرات في النقد
الفني.
يذكر ان العديد من املؤسس��ات
وال��وزارات العراقية تعرضت الى

عمليات س��رقة ف��ي وبعد عام
 2003وخاصة األش��ياء الثمينة
املتمثل��ة باللوح��ات والتح��ف
االثري��ة ،لك��ن وبالتع��اون م��ع
اخليرين م��ن أبناء الوطن ،وبعض

دول العالم مت استرداد عدد كبير
منها مؤخرا.
وف��ي س��ياق متص��ل افتت��ح
الدكتور ش��فيق امله��دي صباح
أم��س األربع��اء ،املع��رض األول
ال��ذي أقامته مجموع��ة بابلون
التش��كيلية بعن��وان (زواي��ا
تش��كيلية) ،في القاعة الثانية
لقسم املعارض الفنية في مقر
الوزارة.
ض��م املع��رض  40عم�لا ً فني��ا ً
تنوعت ما بني الرس��م والنحت
واخل��زف ،مبش��اركة فنان�ين من
محافظ��ات( :بغ��داد ،بص��رة،
ناصرية ،ومدينة احللة)
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة الفنون
العامة الدكتور ش��فيق املهدي:
دخ��ول ق��وي ألس��ماء معروفة
وأسماء أخرى عرفناها عن طريق
أعمالها ،تتع��دد األفكار وتتنوع
م��ا ب�ين التجري��د والواقعي��ة
والتعبيرية ،إذ ان متالزمة الدماغ
تعمل باجتاهني ،فالفنان في هذا

واتساب يتوقف بنحو
نهائي على آالف الهواتف
الصباح الجديد  -وكاالت:
م��ع بداي��ة  2018توق��ف تطبيق واتس��اب
للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة
من الهواتف بقرار من الشركة املطورة.
وأوقفت الش��ركة التابعة لفيسبوك دعم
التطبيق على بعض األجهزة ،ألنه "مصمم
بتقني��ات جدي��دة ال تتماش��ى م��ع بعض
األنواع القدمية من الهواتف".
وتشمل األجهزة التي توقف عمل التطبيق
عليه��ا تلك التي تعمل بنظ��ام "بالكبيري
 ، ”OSوبالكبي��ري  ،10ونوكي��ا س��يمبيان
 ، S60وويندوز فون  8.0الذي تطوره ش��ركة
مايكروس��وفت ،وتقدر أعداد تلك الهواتف
باآلالف على مستوى العالم.
أم��ا بخصوص مس��تعملي هوات��ف نوكيا
 ،S40فل��ن يك��ون بإمكانه��م تش��غيل
واتساب بحلول نهاية  .2018على أن يتوقف
عل��ى أنظمة أندرويد  2.3.7ف��ي اليوم األول

من فبراير  .2020وأوضح واتس��اب ان بعض
خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه
األجهزة في أي حلظة".

الك��رة األرضي��ة املوجودة ف��ي لوحة
املفاتي��ح االعتيادي��ة ،لتظهر قائمة
متنحك خي��ار نقل لوحة أحرف أصغر
حجما إلى يسار أو ميني الشاشة.
ويعتم��د اختي��ار الش��خص للجهة
املفضل��ة عل��ى الي��د الت��ي يعتمد
عليها ف��ي الكتابة ،فف��ي حال كان
املس��تعمل لها ممن يعتم��دون بنحو
أكبر على يده��م اليمنى ،فيمكن ان
يق��وم بوضع لوحة املفاتيح على ميني
الشاشة ،وبالعكس.
وميك��ن الع��ودة إل��ى لوح��ة األحرف
األصلية بالطريقة نفسها (الضغط
على عالمة الكرة األرضية).

ّ
"ألمح لك"
بلقيس تستعد لطرح أغنية
الصباح الجديد  -وكاالت:
أبدت الفنانة بلقيس ،س��عادة كبيرة
وهي تختت��م حفالتها الغنائية للعام
 2017م��ن مدين��ة أبو ظب��ي عاصمة
دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة،
ومس��قط رأس��ها ،بحضور جمهور
غفير من جنسيات عربية متعددة،

وصلوا إلى مكان احلفل في جزيرة "املاريا".
وقالت بلقيس " :انا س��عيدة ألنني أختتم
العام في مسقط رأس��ي أبوظبي ،املدينة
واملكان ال��ذي ترعرعت به" ،وأضافت" :هذه
أول م��رة أغني في أبو ظب��ي في حفل رأس
الس��نة ،وقد أحببت فكرة الوقوف هنا مع
نهاية عام ناجح ومهم لي على الصعيدين

الشخصي والفني ،وتفاؤل بعام آخر 2018
من النجاح بإذن اهلل".
هذا وكانت بلقيس قد كشفت أنها بصدد
طرح أغنية منفردة جديدة ستحمل عنوان
"ألمّ ح لك" ،من دون الكشف عن أي تفاصيل
أخرى ،سوى أنها ستكون بني أيدي ومسمع
اجلمه��ور خالل املدة القليل��ة املقبلة ،كما

أخبــارهــــــــــم
شاروخان
ش��ارك املمث��ل الهن��دي
ش��اروخان ،جمه��وره
ومتابعيه اإلعالن الدعائي
لفيلم��ه اجلدي��د املق��رر
طرحه خالل العام احلالي،
" ."Zero
ونشر ش��اروخان الفيديو
عب��ر صفحت��ه اخلاص��ة
على أحد مواقع التواصل
اإلجتماعي يظهر مقاطع
م��ن الفيلم إضاف�� ًة إلى
أبطاله .وكان الفتا ً ظهور
ش��اروخان ف��ي الفيدي��و
وهو يؤدي دور "قزم".

آيفون ..مفاتيح "سرية" للكتابة بيد واحدة
الصباح الجديد  -وكاالت:
توفر شركة أبل ما يشبه "لوحة
مفاتيح سرية" في أجهزة آيفون،
متكن مش��تركيها من الكتابة
بسهولة باستعمال يد واحدة،
بسبب صعوبة هذه املهمة في
أجه��زة آيفون ذات الشاش��ات
الكبيرة.
وتتوف��ر هذه اخلاصي��ة في هواتف
آيف��ون الت��ي تعتم��د عل��ى نظ��ام
تش��غيل " "iOS11وم��ا ت�لاه م��ن
حتديثات.
وميك��ن تفعيل اخلاصي��ة من خالل
الضغ��ط املس��تمر عل��ى عالم��ة

املعرض يقدم مدينته بأسلوبه،
وينفذ م��ا بداخله من متطلبات
ن��داء املدينة ،كل ه��ذه االعمال
تشكيل طيف املدن العراقية.
وق��ال الناقد قاس��م الع��زاوي:
جماع��ة بابل��ون ف��ي زواياه��م
التش��كيلية الت��ي تتضم��ن
الرس��م والنحت واخل��زف ،برغم
إن هذا معرضه��م األول ،حاولوا
أن يبوحوا بش��يء  ..أن ال ش��يء
يضاه��ي اجلم��ال م��ن خ�لال
تن��وع أس��اليبهم ومدارس��هم
التش��كيلية س��واء بالتقنيات
امالرس��م  ..أيض��ا نش��اهد
املدرس��ة التجريدي��ة كان له��ا
حض��ورا أكبر وكذلك املدرس��ة
التعبيرية والواقعية.
جتدر اإلش��ارة إلى جماع��ة بابلون
التش��كيلية تأسس��ت بتاري��خ
 ،2017/11/17هدفها نشر فن نبيل
وإنساني يجسد احلداثة واملعاصرة
من خالل إبداع فنانني تشكيليني
من صفوة فناني العراق.

تس��تعد للوقوف على خشبة مسرح اجملاز
في إمارة الش��ارقة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ي��وم  12يناير/كان��ون الثاني اجلاري
 2018برفق��ة الفنان الكويت��ي القدير عبد
اهلل رويش��د ،وبقيادة املايس��ترو وليد فايد،
برنامج��ا غنائ ًيا مختل ًفا
والتي س��تعد له
ً
ومميزًا.

ويشارك شاروخان بطولة
الفيل��م ع��دد كبي��ر من
جن��وم بوليوود ،من أبرزهم
كاترينا كييف ،وأنوشكا
ش��ارما ،وكاجول ،وعاليا
باهات.

جيسيكا ألبا
املمثل��ة
إس��تقبلت
العاملي��ة جيس��يكا ألبا
ع��ام  2018إس��تقباال ً
خاصاً ،اذ وضعت مولودها
أما ً للم ّرة
اجلديد لتصبح ّ
الثالثة.
ونشرت البا صورة طفلها
"هاي��س " عبر صفحتها
اخلاصة عل��ى أحد مواقع
التواصل االجتماعي.
وعلق��ت عل��ى الص��ورة
بالقول ":هايس ألبا وارين
 ،2017/12/13أفض��ل
هدي��ة مبناس��بة الع��ام
اجلديد ،أنا وكاش نش��عر

بنعمة كبيرة".
وكش��ف موقع لـ" ،"Eأن
ألبا وطفلها بصحة جيدة
وإبنتيه��ا متحمس��تني
ج��داً ،وأطلقت��ا عل��ى
شقيقهما لقب معجزة
عيد امليالد.

ويل سميث
إحتف��ل املمث��ل العامل��ي
ويل س��ميث ،بذكرى مرور
 20عام �ا ً عل��ى زواجه من
النجم��ة العاملي��ة ج��ادا
بينكيت س��ميث ،بصورة
خاص��ة مم ّي��زة وبرس��الة
مؤث��رة كش��ف فيها عن
بع��ض ال��دروس الت��ي
تعلمها على مدى سنوات
وس��اعدت على اس��تمرار
عالقتهما.
ونش��ر س��ميث الص��ورة
عب��ر صفحت��ه اخلاص��ة
على أحد مواقع التواصل
اإلجتماعي والتي هي من
حف��ل زفافهم��ا ف��ي عام
 ،1997وأرفقه��ا برس��الة

أع��رب فيها عن س��عادته
به��ذه احلي��اة الزوجي��ة
التي تعلم منه��ا الكثير،
قائالً ":تعلمت أن أس��عد
مبس��اعدتك ف��ي تنمي��ة
أحالمك ،بدال من الدخول
ف��ي صراع��ات م��ن أج��ل
إشباع احتياجاتي األنانية،
وعدم إحساسي باألمان".

