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بغداد - وعد الشمري:
تواص��ل الق��وى السياس��ية ف��ي 
اج��راء  بش��أن  تعنته��ا  الع��راق 
االنتخابات النيابية، ففي حني يرى 
البع��ض ان اجراءها ف��ي موعدها 
احمل��دد دس��توري وال ميك��ن االخالل 
به، تتذرع ق��وى أخرى بعوامل حتول 
دون تنفيذه��ا ف��ي املوع��د املق��رر 
منها، األزمة احلاصلة بني احلكومة 
وإقليم كردس��تان وعودة  االحتادية 
النازحني الى مدنهم ج��راء التدير 
الذي احدث��ه فيها داعش، ومن ابرز 
األط��راف املتعنتة في هذا الش��أن 
حتالف القوى العراقية الذي يطالب 
والتحال��ف  االنتخاب��ات  بتأجي��ل 
الوطن��ي ال��ذي ي��روم تنفيذها في 
موعدها احملدد، اذ حذر حتالف القوى 
العراقية م��ن اجراء االنتخابات في 
موعدها املقرر، منتصف ايار املقبل، 
مؤك��دا ان االصرار عل��ى موعدها 
يع��رض  احلكوم��ة  م��ن  املقت��رح 
نتائجها الى التالعب في احملافظات 
بإمكاني��ة اعادة  احملررة، مش��ككاً 
مليون و 500 الف نازح الى ديارهم 
قبل االقتراع، وفيما يجد التحالف 
الوطني ان املبررات املقدمة لتأجيل 

االنتخاب��ات غي��ر منطقي��ة، ق��ال 
خبي��ر قانون��ي ان تأجيله��ا يحدث 
فراغ��ا دس��تورياً س��يما وان أالماد 

الدستورية حتمية.
وذك��رت النائبة ع��ن حتالف القوى 
العراقية نورا البج��اري في حديث 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "احلكومة 
وعدت بحسم ملف عودة النازحني 
ف��ي آذار املقب��ل، اي قبل ش��هرين 
لتأم��ني  االنتخاب��ات  اج��راء  م��ن 

مشاركتهم فيها".
واضاف��ت البج��اري ان "املؤش��رات 
االولي��ة تدل على ع��دم وجود آلية 
حقيقي��ة إلع��ادة النازح��ني ال��ى 
دياره��م، وأن اجله��ود املبذول��ة دون 

املستوى".
واك��دت ان "االحص��اءات املتوف��رة 
لدينا تفي��د بتواجد مليون ونصف 
مليون عراق��ي مازالوا في اخمليمات 
محافظ��ة  ابن��اء  م��ن  اغلبه��م 

نينوى".
واشارت البجاري الى "تواجد مكثف 
للفصائل املس��لحة في احملافظات 
احملررة وكذلك نفوذ ألحزاب قد تؤثر 

سلبياً على االقتراع".
تتمة ص3

القوى السياسية تتذرع بالدستور والنازحين

اشتداد األزمة بين التحالفين األقوى
في مجلس النواب بشأن موعد االنتخابات

جلسة سابقة جمللس النواب

الديمقراطي الكردستاني يدعو األطراف الكردية 
"العمل": معالجة التحديات التي خّلفها2للمشاركة في االنتخابات المقبلة بقائمة موحدة

3داعش بحق أطفال العراق.. مهمة وطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س اجلمهوري��ة، ف��ؤاد 
معصوم، امس االثنني، وملناسبة 
حلول الذكرى السنوية لتأسيس 
ض��رورة  العراقي��ة،  الش��رطة 
دعمهم لتعزيز االمن واالستقرار 
املنظم��ة  اجلرمي��ة  ومكافح��ة 

وخدمة املواطنني.
وق��ال معص��وم في بي��ان تلقت 
نس��خة  اجلدي��د"  "الصب��اح 
منه، "مبناس��بة حل��ول الذكرى 
الس��نوية السادسة والتسعني 

لتأس��يس الش��رطة العراقي��ة 
نتقدم باحر التهاني جلميع رجال 
مراتبه��م  مبختل��ف  الش��رطة 
ومس��ؤولياتهم  وتخصصاتهم 
وحيثما كان��وا على أرض الوطن 
وتقدي��ر  باعت��زاز  نحي��ي  كم��ا 
م��ن  وتضحياته��م  س��هرهم 
أج��ل حماي��ة األم��ن الداخل��ي 
ف��ي كل امليادين التي تش��ملها 
مس��ؤولياتهم الوظيفية فضال 
ع��ن تق��دمي اخلدم��ات املطلوبة 
يومياته��م  ف��ي  للمواطن��ني 

ومعامالتهم".
وتاب��ع "اذ نغتنم هذه املناس��بة 
الكرمية لإلش��ادة بإسهام رجال 
النص��ر  صن��ع  ف��ي  الش��رطة 
النهائ��ي عل��ى تنظي��م داعش 
االرهاب��ي جنب��ا إل��ى جن��ب مع 
املس��لحة  قواتن��ا  تش��كيالت 
االخ��رى واملواطنني كافة"، نؤكد 
عل��ى "ضرورة تق��دمي كل الدعم 
واالس��ناد لهم لضمان متكنهم 
م��ن اجناز املهمات واملس��ؤوليات 
اجلس��يمة امللقاة على عاتقهم 

في تعزيز األمن الداخلي والنجاح 
في خدم��ة املواطنني ومكافحة 
اجلرمي��ة املنظمة، الى جانب لزوم 
الش��رطة  امت��الك مؤسس��ات 
ومواصل��ة  التقني��ات  ألح��دث 
التدريب والتأهيل املهني لضمان 
االرتقاء بالعمل واملسؤوليات الى 
مس��توى متطور يكفل تطبيق 
والقوان��ني  الدس��تور  مب��ادئ 
ومراعاة حقوق اإلنس��ان وحفظ 
احلريات وكرام��ة املواطنني ومنع 

أي جتاوز عليها".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراق��ي  املرك��زي  البن��ك  اك��د 
اس��تمراره بإجراءات قطع التمويل 
عن اجملاميع االرهابية، مش��يراً الى 
وج��ود دعم دولي كبير بش��أن هذا 

امللف.
وقال مصدر من داخل البنك املركزي 
العراقي في تصريح اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د" أمس االثنني، ان 
"البن��ك ق��ام بعدد م��ن االجراءات 
ش��ركات  رخ��ص  س��حب  منه��ا 
الصراف��ة الواقع��ة ف��ي مناط��ق 
الص��راع، باإلضافة ال��ى ايقاف أي 
حتوي��ل مال��ي من اي ن��وع الى تلك 

املناطق"، الفتا الى ان "البنك يتابع 
مص��ادر التموي��ل وايق��اف املبالغ 
املنقولة وغير املنقولة لألشخاص 
التي تثبت عليهم ادانات ارهابية".
ولفت املص��در ان "هنال��ك تعاوناً 
دولي��اً واس��عاً ملكافح��ة غس��يل 
م��ن  االره��اب  ومتوي��ل  االم��وال 
حي��ث حتدي��د االس��ماء املطلوبة، 
الى عمليات  والكيانات باإلضاف��ة 
للعاملني في  والتأهي��ل  التدري��ب 
هذا اجملال وتبادل املعلومات بشكل 
ش��فاف"، مبين��ا ان " من أس��باب 
اس��تمرار العملي��ات االرهابية في 
الع��راق هو التموي��ل املالي ما دفع 

بالبن��ك املركزي ال��ى العمل على 
قط��ع التموي��ل عن ه��ذه اجملاميع 

االرهابية".
وذكر املصدر الى ان "داعش االرهابي 
اس��تولى عل��ى قراب��ة 121 فرع��اً 
من املص��ارف احلكومي��ة واالهلية 
مب��ا فيها ف��رع البن��ك املركزي في 
محافظ��ة نين��وى بعد س��يطرته 
عل��ى عدد م��ن احملافظ��ات )االنبار، 
صالح الدين، ديالى، نينوى( في عام 

."2014
وفي سياق آخر اعلن البنك املركزي 
انضمام��ه، إل��ى عضوي��ة هيئ��ة 
احملاس��بة واملراجعة للمؤسس��ات 

املالية اإلسالمية )ايوفي(.
وق��ال البنك في بي��ان انه "حصل 
احملاس��بة  هيئ��ة  عضوي��ة  عل��ى 
املالي��ة  للمؤسس��ات  واملراجع��ة 
أن  مبين��اً  )ايوف��ي("،  اإلس��المية 
الت��ي حص��ل عليها  "العضوي��ة 
س��تجعله جنب��ا ال��ى جن��ب مع 
واملؤسسات  البنوك  مجموعة من 
والس��لطات  اإلس��المية  املالي��ة 
املصارف  واإلشرافية على  الرقابية 
وأسواق املال والتأمني والتمويل في 
مجموع��ة من ال��دول وضمن فئة 

"اجلهات الرقابية واإلشرافية".
تتمة ص3

معصوم يؤكد ضرورة دعم الشرطة 

وكاالت ـ الصباح الجديد:
كش��ف كتاب "ن��ار وغضب" عن 
خط��ة ترامب في حال عدم دعوته 
إلى زفاف األمير هاري املقرر إقامته 
ف��ي أيار املقب��ل، اذ اوضح الكتاب 
في نصوصه ان الرئيس األميركي 
س��يتعمد عرقلة االتفاق التجاري 

مع بريطانيا.
وأوض��ح مؤل��ف الكت��اب، مايكل 
"تلغ��راف"  لصحيف��ة  وول��ف 
العالق��ة  "س��يحترم  ترام��ب  إن 
اخلاصة فق��ط إذا حظي مبا يريد"، 
وب��ني وول��ف أن "رد فع��ل الرئيس 
األميركي س��يكون سيئا في حال 

لم تشمله قائمة املدعوين".
يك��ون  أن  ترام��ب  "يري��د  وتاب��ع: 
مركز االهتمام ط��وال الوقت، وما 
سيقوم به لن يكون مبثابة انتقام.. 
ولكن ميكن القول إنه جتسيد ملبدأ 

)متلقني وسأتزلف لك(".
واشارت الصحيفة إلى ان "ترامب 

ل��ن يتلق��ى دع��وة حض��ور حفل 
الزف��اف مطلقا لتخ��وف العائلة 
املالك��ة م��ن أن يتص��رف الرئيس 

األميركي بشكل غير ديبلوماسي 
خالل لقائه بامللكة".

ال��وزراء  رئيس��ة  أن  وبرغ��م 

البريطاني��ة تيري��زا م��اي وجهت 
لترامب دعوات في مناسبات عدة 
اال أن ترامب الغي حضوره بالرغم 

املبدئية  من استحصال موافقته 
على حضورها.

وتعد الواليات املتحدة أكبر س��وق 
تصدي��ر للمملكة املتح��دة، بعد 
خروجها من االحتاد األوروبي، ويعد 
االتفاق التجاري حاسما بالنسبة 

لالقتصاد البريطاني.
يذك��ر ان صحيفة التاميز نش��رت 
ف��ي صفحتها األول��ى مقاالً حتت 
عنوان "مستشار لترامب يشكك 

في قواه العقلية".
ويق��ول املق��ال، ال��ذي كتبه ريس 
بليكليلي من واش��نطن وكاثرين 
الدبلوماس��ية  املراس��لة  فيلبس 
للصحيف��ة، إن الرج��ل الذي كان 
للرئي��س األميركي  اليمن��ى  اليد 
دونالد ترامب شكك علنا في قواه 
العقلي��ة وقدرت��ه على الرئاس��ة 
وتكهن بأن يستقيل قبل أن جتبره 

إدارته على االستقالة.
تتمة ص3

ترامب هدد بعرقلة التبادل التجاري مع بريطانيا
ما لم يدع لزفاف األمير هاري

مستشاره شكك بقواه العقلية

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مكتب رئيس ال��وزراء فتح 
حتقيق مع حماية رئيس احلكومة 
"اعتداء"  العب��ادي بش��أن  حيدر 
واعالميني خالل  على صحفي��ني 
زيارته أم��س األول الى محافظة 

النجف األشرف.
وذكر بيان للمكتب اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلديد" ان "االعالميني 

وعملهم املهني محط احترامنا 
وتقديرنا، ونرفض رفضا قاطعا اي 
تعامل يسيء اليهم ولعملهم".

وأضاف "نؤك��د ان رئيس مجلس 
يول��ي  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء 
اهتماما وحرصا كبيرين الن يقوم 
الصحفيون واالعالميون بعملهم 
تتوف��ر  وان  دون مضايق��ات  م��ن 
املعلوم��ات له��م وكاف��ة االمور 

التي ت��ؤدي ال��ى إجن��اح عملهم 
ضمن مب��دأ احلرية واملس��ؤولية، 
م��ن  وس��يبقى  س��يادته  وكان 
اوائل الداعم��ني لعملهم ورفض 
��ارَس بحقهم،  التضيي��ق الذي ميمُ
فكان قراره منذ تس��لم رئاس��ة 
احلكومة ه��و التنازل ع��ن كافة 
القضايا الت��ي تخص اإلعالم في 

االعوام املاضية".

وأش��ار ال��ى ان "م��ا ج��رى ف��ي 
مدين��ة النج��ف االش��رف اثن��اء 
نقل احتفالية النصر الكبير في 
احملافظ��ة يتم التحقيق بش��أنه 
واجله��ة التي قامت به، وان رئيس 
مجلس ال��وزراء يتاب��ع التحقيق 
بنفسه، ويؤكد رفضه ألي اعتداء 
عل��ى اي اعالم��ي او صحف��ي او 
اي مواط��ن وع��دم الته��اون مع 

م��ن يثبت جت��اوزه وتقصيره بحق 
االعالميني".

وكان��ت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق اعلنت أمس 
األول ان حماية رئيس الوزراء حيدر 
العبادي قامت باحتجاز مجموعة 
م��ن االعالمي��ني و منعته��م من 
دخول مؤمتر حضره في محافظة 
النج��ف مبناس��بة النصر الكبير 

على داعش.
وذك��ر بيان للجمعية ان "قوة من 
حماية العبادي احتجزت عددا من 
الك��وادر اإلعالمية اثن��اء تغطية 
زيارته ال��ى النجف، بعد منعهم 
من دخول املؤمتر الصحفي لرئيس 
ال��وزراء وإحل��اق أض��رار مبعداتهم 

وكاميراتهم".
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العبادي يفتح تحقيقًا مع حمايته في االعتداء على صحفيين في النجف

دونالد ترامب

متابعة الصباح الجديد:
اعل��ن اآلمر الع��ام للجمارك في 
س��وريا العميد سعيد الصبيح، 
ام��س االثن��ني، أن منف��ذ الب��و 
كمال م��ع الع��راق بحالة جيدة 
ويسمح بعبور الشاحنات ونقل 

البضائع.
وقال صبيح في تصريح صحفي 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد:"، 

ان "البضائع والس��لع الس��ورية 
تلقى رواجاً واس��عاً في األسواق 
العراقي��ة وخاص��ة الصناع��ات 
واملنتج��ات الزراعية، حيث ميكن 
اس��تثمار ذل��ك وتصدير كميات 
كبيرة من احلمضيات في حال مت 

التوافق على ذلك".
وتوقع أن "تسجل حركة التبادل 
للبضائع عبر منف��ذ البو كمال 

رقم��اً متقدم��اً لرغب��ة اجلانبني 
الس��وري والعراق��ي ف��ي تطوير 

التبادل التجاري".
واضاف الصبيح  "مت العمل على 
تهيئ��ة الطرق��ات وه��ي بحالة 
جيدة وتسمح بعبور الشاحنات 
ونقل البضائع وأن الظرف العام 
في اجلانب الس��وري مهيأ لعودة 

التبادل التجاري مع العراق".

منفذ البو كمال آمن وجاهز
للتبادل التجاري بين العراق وسوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
صوت مجلس النواب، أمس االثنني، 
على قرار يل��زم وزارة النفط بإيقاف 
عمل ش��ركة كار بحقول كركوك، 
اضاف��ة ال��ى تصدي��ر النف��ط عبر 

سومو.
وق��ال مص��در برملاني ف��ي تصريح 
صحفي ان "مجل��س النواب صوت 
عل��ى ق��رار نياب��ي مقدم م��ن جلان 
الطاق��ة واملالي��ة والقانوني��ة يلزم 
وزراة النف��ط بإيقاف عمل ش��ركة 
كار ف��ي حق��ول كرك��وك وااليع��از 
الش��مال  نفط  بتكلي��ف ش��ركة 

باإلنتاج والتسويق".
واض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، ان " تصدير 
النفط س��يتم عبر ش��ركة سومو 
مع تشكيل جلنة حتقيقية من جلان 
الطاقة والنزاه��ة واملالية للتحقق 
من كميات النفط املصدرة على ان 
يقوم البنك املرك��زي مبعرفة حجم 
االم��وال املودع��ة نتيج��ة تصدي��ر 
النف��ط والتزويد بتقرير مفصل عن 
اسماء االشخاص واملصارف التي مت 

ايداع االموال فيها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  أعل��ن 
كردس��تان، نيجيرفان بارزاني، أمس 
االثنني، استعداد حكومته لتسليم 
جمي��ع بيان��ات نفط االقلي��م الى 

احلكومة املركزية في بغداد.
وأوضح ف��ي مؤمتر صحف��ي عقده 
"الصباح  وتابعت��ه  االثن��ني  ام��س 

اجلديد":
"إذا كان��ت بغداد ت��ود معرفة أرقام 

تصدي��ر نف��ط كردس��تان فنح��ن 
مضيف��ا  لذل��ك"،  مس��تعدون 
"س��نقدم كاف��ة التس��هيالت إذا 
كانت لدى بغ��داد اجلدية مبا يخص 

دفع رواتب املوظفني"
بارزاني قال ايض��ا إن "بغداد مدينة 
لفالح��ي اإلقليم مببلغ ق��دره 700 
مليار دينار"، مطالبا إياها بالسعي 
من أجل صرفها، ولم يذكر أسباب 

هذه املديونية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت احملكم��ة االحتادي��ة، أمس 
االثنني، أن القوان��ني النافذة واجبة 
التطبي��ق، الفت��ة إلى ع��دم جواز 
تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة 

دعوى للطعن بعدم دستوريتها.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
احملكم��ة إياس الس��اموك في بيان 
تلق��ت "الصباح اجلديد"، نس��خة 
منه إن "توجهات احملكمة االحتادية 
العليا وف��ق احلكم الص��ادر عنها 
بالرقم )75/ 2015( تؤكد أن القوانني 
تبقى ملزمة وواجب��ة التنفيذ من 
قب��ل الس��لطات حت��ى وأن كانت 

محالً للطعن بعدم دستوريتها". 
"احملكم��ة  أن  الس��اموك  وأض��اف 
اش��ارت في هذا الص��دد إلى املادة 
)129( م��ن الدس��تور الت��ي نصت 
على )تنش��ر القوانني ف��ي اجلريدة 
الرس��مية ويعم��ل بها م��ن تاريخ 
نش��رها ما ل��م ينص عل��ى خالف 
ذل��ك("، موضحا ان "احلكم أكد أن 
القانون املطعون فيه امام احملكمة 
االحتادية العليا يبق��ى نافذاً ما لم 
ينص ف��ي متنه على خ��الف ذلك، 
أو يصدر ق��رار من احملكمة االحتادية 

العليا بوقف تنفيذه".
تتمة ص3

البرلمان يصوت على إلزام وزارة 
النفط بإيقاف عمل شركة كار 

بحقول كركوك

نيجيرفان بارزاني: مستعدون 
لتسليم جميع بيانات نفط 

االقليم الى بغداد

"االتحادية": القوانين النافذة واجبة 
التطبيق وال تتعطل بالطعن فيها

المركزي يؤكد استمراره بإجراءات إيقاف تمويل اإلرهابلتعزيز األمن واالستقرار

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرافدين، أمس 
االثن��ني، اس��تثناء املقترض��ني 
م��ن  التقاع��د  عل��ى  احملال��ني 
تق��دمي س��ند عق��ار، مش��يرا 
الى االس��تعاضة عن��ه بتقدمي 
تعهد مصادق عليه من االدارة 
العام��ة يقضي بتس��ديد جزء 
من القرض م��ن مكافأة نهاية 

اخلدمة.
االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
تلق��ت  بي��ان  ف��ي  للمص��رف 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه 
انه "تقرر اس��تثناء املقترضني 
احملالني على التقاعد من تقدمي 
سند عقار ومنحهم براءة ذمة 
ف��ي حال تق��دمي تعهد مصدق 
بتس��ديد جزء م��ن القرض من 

مكافأة نهاية اخلدمة".
واضاف املكت��ب ان هذا االمر " 
يش��ترط تقدمي كفيل موظف 
ثاني مدن��ي ال يتجاوز عمره 55 
س��نة"، الفتا ال��ى ان "الفائدة 
ستكون 9 باملئة اذا كان املتبقي 
من الق��رض لغاي��ة 10 مليون 
دينار و 11 باملئة اذا كان املتبقي 

اكثر من 10 مليون دينار".

"الرافدين" يستثني المقترضين الذين
يحالون الى التقاعد من تقديم سند عقار



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ق��ال مصدر سياس��ي مطل��ع ، إن 
احلزب الدميقراطي يسعى لتشكيل 
األط��راف  تض��م  موح��دة  قائم��ة 
القريبة  الكردس��تانية  السياسية 
منه وف��ي مقدمتها االحتاد الوطني 
واالحتاد اإلس��امي للمش��اركة في 

االنتخابات املقبلة في الباد.
وأش��ار املص��در ال��ذي فض��ل عدم 
للصب��اح  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
اجلديد، ان احل��زب الدميقراطي وبعد 
الفش��ل الذي مني ب��ه عقب اجراء 
االس��تفتاء، واخفاق��ه على جميع 
الصع��د السياس��ية واالقتصادية 
وتقط��ع اوصاله دولي��اً، يعمل االن 
على جمع ش��تاته وتقدمي نفس��ه 
باوجه مختلفة وااليح��اء بانه قادر 
عل��ى اخ��راج االقلي��م م��ن ازماته 
املس��تفحلة، لذا يس��عى الى بث 
احلي��اة مجددا في عاقت��ه املهزوزة 
باالحت��اد الوطن��ي، الت��ي ش��هدت 
تدهورا وتراجعا كبيرا، على خلفية 
التداعي��ات التي تس��بب بها اجراء 

االستفتاء. 
واوضح املصدر ان احلزب الدميقراطي 
وبعد ان نفض يده من احلصول على 
موق��ف مؤيد من اح��زاب املعارضة 
التغيي��ر  )حرك��ة  االقلي��م  ف��ي 
وغيره��ا  االس��امية(  واجلماع��ة 
م��ن الق��وى السياس��ية، يس��عى 
الستعمال الورقة القومية، مجددا 
بع��د ان خس��رها في االس��تفتاء، 
عب��ر طرح فك��رة تش��كيل حتالف 
انتخابي ملواجهة ما يصفه بتعنت 
احلكوم��ة االحتادية في التجاوب مع 
دع��وات االقليم لفتح الب��اب امام 
حوار يضمن ل��ه االبقاء على نفوذه 
وهيمنته على مؤسس��ات االقليم 
عب��ر احلص��ول مج��ددا على حصة 
االقليم من املوازنة، وهو ما ترفضه 
االقليم بتس��ليم  بغ��داد وتطالب 
املنافذ احلدودي��ة املطارات واجلمارك 
وآبار النفط كش��رط لع��ودة احلوار 

مع االقليم من جديد.      
هيم��ن هورامي القي��ادي في احلزب 
السياسي  املستش��ار  الدميقراطي 
ف��ي رئاس��ة االقليم، اعل��ن عن ان 
الص��ف  لتوحي��د  يس��عى  حزب��ه 
الكردي، وهو يعمل على مش��اركة 
الق��وى واالح��زاب السياس��ية في 
االنتخاب��ات املقبلة بالعراق بقائمة 

موحدة.
وقال هورامي في سياق تصريح ادلى 
به ان حساس��ية املرحلة تستدعي 
ان يش��ارك الك��رد ف��ي االنتخابات 
املقبل��ة بقائمة موح��دة، وان حزبه 
س��يبذل كل اجله��ود النش��اء هذا 

التحالف.
واوضح هورام��ي ان حزبه بحث في 
اجتماع��ه أم��س األول االح��د ف��ي 
السليمانية مع املكتب السياسي 
لاحتاد الوطني مس��ألة االنتخابات 

العامة في العراق وتشكيل حتالف 
بن احلزب��ن وابقاء االبواب مفتوحة 
امام مش��اركة بقية االطراف فيها 
بهدف خ��وض االنتخاب��ات املقبلة 

بقائمة موحدة. 
كم��ا بن هورامي ان حزبه يس��عى 
الج��راء انتخابات اقليم كردس��تان 
ف��ي  العام��ة  االنتخاب��ات  قبي��ل 

العراق.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان 
نائ��ب رئي��س احل��زب الدميقراط��ي 
نيجيرف��ان البارزان��ي ق��د عب��ر عن 
تأيي��د حزب��ه مش��اركة األط��راف 
االنتخاب��ات  ف��ي  الكردس��تانية 
العراقي��ة املقرر إجراؤها في ش��هر 

أيار املقبل بقائمة واحدة.
وق��ال بارزان��ي ف��ي مؤمت��ر صحفي 
السياس��ي  املكت��ب  ف��ي  عق��ده 
الكردس��تاني في  الوطني  لاحت��اد 

الس��ليمانية، عقب انتهاء اجتماع 
مش��اركة  »نؤي��د  الطرف��ن  ب��ن 
جمي��ع األطراف الكردس��تانية في 
االنتخاب��ات العراقي��ة املقبلة معا 
وحس��م بقية املسائل العالقة مع 
بغ��داد وفق��اً للدس��تور«، مبيناً أن 
»رس��ائل الدعم اخلارج��ي حلكومة 
إقلي��م كردس��تان بالغ��ة األهمية 
خاصة فيما يخص احلوار مع بغداد 
لكن األهم هو حتقيق وحدة الصف 

داخلياً«.
ولف��ت نيجيرف��ان البارزان��ي إل��ى 
أن »تك��رار التأكي��د عل��ى موقفنا 
الداعي إلج��راء احلوار مع بغداد بات 
مم��ًا«، وفي الش��أن الداخلي قال إن 
»م��ن املق��رر إجراء اجتماع موس��ع 
خال األسبوع املقبل حلسم موعد 

إجراء االنتخابات.
وبينم��ا  وعل��ى صعي��د ذي صل��ة 

اش��ترطت قوى واح��زاب املعارضة 
وتنظي��ف  تنقي��ة  االقلي��م  ف��ي 
س��جات الناخبن في االقليم من 
االس��ماء الوهمية والتك��رار قبيل 
معه��د  اك��د  االنتخاب��ات،  اج��راء 
)PAE( للتنمي��ة الدميقراطية وجود 
900 الف اس��م وهمي ومتكرر في 
س��جات ناخب��ي االقلي��م لم يتم 

ازالتها حلد االن.  
واض��اف رئيس املعه��د عضو برملان 
كردس��تان الس��ابق الدكتور سرور 
عب��د الرحم��ن في مؤمت��ر صحفي 
عق��ده في اربيل أم��س األول االحد، 
ان املعه��د اجرى متابعة للخروقات 
التي تشوب س��جات الناخبن في 
االقلي��م، والتي اظه��رت وجود نحو 
900 ال��ف م��ن االس��ماء الوهمية 
والتك��رار والوفي��ات، الت��ي لم يتم 
ازالتها في سجات ناخبي االقليم 

حلد االن.
ف��ي  املصوت��ن  اس��ماء  ان  وتاب��ع 
التصوي��ت الع��ام واخل��اص لم يتم 
فصلها عن بعضها البعض حلد االن، 
فضا عن تسجيل اسماء النازحن 
واملهجري��ن م��ن اج��زاء كردس��تان 
االخرى في سجات الناخبن، الذي 
أكد ع��دم وجود احصائي��ة دقيقة 

ألعدادهم حلد االن.  
وتابع ان اجراء االنتخابات في اقليم 
كردستان في ظل السجات احلالية 
السماء الناخبن لن يفرز انتخابات 
شفافة ونزيهة، مش��يرا الى وجود 
نح��و 184 ال��ف م��ن املصوتن في 
االقتراع اخلاص بامكانهم التصويت 
مرة ثاني��ة في االقتراع العام، فضا 
عن وج��ود 100 الف اس��م مكرر، و  
218 الف اسم ملتوفن في سجات 

الناخبن لم جتر ازالتها حلد االن.   

الديمقراطي الكردستاني يدعو األطراف الكردية 
للمشاركة في االنتخابات المقبلة بقائمة موحدة

من أجل الهيمنة على مفاصل الحكم في اإلقليم عبد الزهرة محمد الهنداوي

الع��راق يعود من جدي��د قويا معافى ينع��م ابناؤه باألمن 
واألم��ان .. ولعل االمان االقتصادي يقف في املقدمة اذا ما 
اخذن��ا بنظر االعتبار ان واحدا من التحديات التي واجهها 
الع��راق خال املرحل��ة املنصرمة هو التح��دي االقتصادي 
.. وعلى هذا االس��اس ف��أن جميع اجله��ود واخلطط التي 
ستنطلق في املرحلة املقبلة من الضروري مبكان ان تعطي 
هذا اجلانب مس��احته الكافية .. واعتقد ان اهم س��مات 
الق��ادم من الزمن هي س��مة االس��تثمار للنهوض بواقع 
التنمي��ة  ، وعندما نتحدث عن الواقع التنموي في العراق 
ونس��تعرض هذا الواقع في ظل الظ��روف التي واجهتها 
الباد ، فإننا  سنقف بالتأكيد امام صورة غير مشجعة ، 
على الرغم من وجود مشاريع استثمارية هنا وهناك.. لذا 
نقول ، ونحن على ابواب اطاق خطة التنمية اخلمس��ية 
وخطة اعادة االعمار والتنمية للعش��ر س��نوات املقبلة ، 
ان االس��تثمار احلقيق��ي وحده كفيل بتحقي��ق  التنمية 
احلقيقي��ة الت��ي نريد ، ف��إن جنحنا في الوص��ول الى  هذا 
االس��تثمار عند ذاك ميكننا احلديث ع��ن تنمية حقيقية 
تسهم في تغيير حياة االنسان وحتقيق الرفاهية املطلوبة 
.. ,وال ش��ك ان هناك فرصا استثمارية عماقة متاحة في 
جميع احملافظات وفي مفاصل التنمية كافة ميكن اتاحتها  
امام املس��تثمرين السيما في مجال املش��اريع الصغيرة 
واملتوس��طة من خال االهتمام باملناطق الصناعية ، الن 
ذلك من شأنه ان يعوضنا عن حجم االنفاق االستهاكي  
الهائل وتعضيد االس��تثمار  ، وسنجد كبريات الشركات 
العاملي��ة  ذات الرس��اميل العالية والكف��اءات العماقة 
تتناف��س فيما بينها لتحظى بواح��دة من تلك الفرص او 
حتى املش��اركة مع بعضها  لتكون ق��ادرة على التنفيذ 
الذي سيكون على وفق مبادئ الوثائق القياسية العراقية 
التي ستتيح اجملال للتنافس بن املستثمرين بنحو يضمن 
تواجد الشركات الرصينة وعدم اتاحة الفرصة للشركات 
غير القادرة على املنافسة  .. ولكن كل ذلك مرهون بتوفير 
البيئة التي تُش��عر املستثمر باألمان فُيقبل بقوة للعمل 
ف��ي اي محافظة من احملافظات ، وه��ذه البيئة ال تتحقق 
إال م��ن خال اعتم��اد النافذة الواح��دة والقضاء على بؤر 
الفس��اد و«اخلاوات«  وتوفير املتطلبات االساسية إلقامة 

املشاريع مثل الكهرباء والطرق واألرض وسوى ذلك ..
وكل الدول التي حققت منوا متس��ارعا كانت قد اعتمدت 
على االستثمار بنحو كبير ، فهو كفيل  بتوطن الصناعة 
وتش��غيل االي��دي العامل��ة ودخ��ول االلي��ات  والتقنيات 

احلديثة الى الباد .
واعتق��د ان الظروف االس��تثمارية في الع��راق ، اصبحت 
اكثر ماءمة من ذي قبل ألس��باب كثيرة من بينها انتهاء 
احلكوم��ة من حربها ض��د االرهاب وهن��ا اصبحت جميع 
احملافظ��ات امن��ة ، ومبوج��ب قان��ون االس��تثمار العراقي 
واإلج��راءات احلكومي��ة ف��ي هذا اجمل��ال وف��ي مقدمتها 
تش��كيل مجلس اعلى لاستثمار  يرأسه رئيس الوزراء  ، 
من  شأنها توفير البيئة املناسبة   للمستثمرين  وتقليل 
نسب الفساد الذي كان احد االسباب الطاردة لاستثمار 
.. نحن بحاجة الى استثمارات ضخمة في  السكن وهذا 
القطاع وحده كفيل بتحريك الكثير من املفاصل املهمة 
فتنخفض نسب البطالة املتزايدة وتنمي القطاع اخلاص 
وحترك قطاع البناء واإلنش��اءات ، كما هناك حاجة كبيرة 
لاس��تثمار ف��ي قطاعات الطاق��ة  الكهربائي��ة والنقل 
بجمي��ع اش��كاله والزراعة  والس��ياحة واملي��اه والنفط  

والغاز والصناعات التحويلية .
واعتق��د ان بإم��كان القط��اع اخل��اص العراق��ي ان يكون 
منافس��ا قوي��ا ليتولى  جانبا م��ن املهمة االس��تثمارية 

بوصفه شريكا وطنيا للمستثمر االجنبي . 

التوّجه نحو المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 

تقـرير

عمرو حمزاوي*

ملّخ��ص:  كان��ت األح��زاب العلماني��ة 
م��ن  بق��در  متّتع��ت  الت��ي  القدمي��ة 
إل��ى  جزئي��اً  وس��عت  االس��تقالية 
املنافسة السياس��ية واالنتخابية قبل 
2011، تّواقة إلى املش��اركة بحرية أكبر 

فى سياسات ما بعد 2011.
تأقلم��ت األح��زاب العلماني��ة قدميه��ا 
واجلديد منها بشكل ُمتباين مع االنفتاح 
السياس��ي املُضط��رب ف��ي الفترة بن 
٢٠١١ و٢٠١٣. فاألحزاب التي تأسّس��ت 
وهدفه��ا الرئي��س دع��م الدول��ة وخلق 
صورة مزّيفة للتعددية احلزبية، فوجئت 
مبباشرة جماعة اإلخوان املسلمن وبقية 
أل��وان طيف اإلس��ام السياس��ي )من 
الس��لفين إلى األعضاء الس��ابقن في 
جماعة اإلخوان( تأس��يس األحزاب، كما 
فوجئ��ت بالترخي��ص ألح��زاب علمانية 
جدي��دة والس��ماح لها بالعم��ل بحرية 
نس��بيا. كان هذا تغييرا ُمربكا لألحزاب 
العلمانية املُوالية للدولة التي تشّكلت 
قبل الع��ام ٢٠١١، والت��ي كانت عموما 
صغيرة وتفتقد إلى قاعدة شعبية. في 
الفت��رة ب��ن ٢٠١١ و٢٠١٣، ص��ار الهدف 
الرئيس لهذه األح��زاب هو مجرد البقاء 

على قيد احلياة.
أم��ا األح��زاب العلمانية القدمي��ة التي 
االس��تقالية  م��ن  ق��در  لديه��ا  كان 
وسعت جزئيا إلى املنافسة السياسية 
واالنتخابية قبل ٢٠١١، ومن بينها الوفد 
وحزب التجمع الوطني التقدمي وحزب 
اجلبهة الدميقراطية، فق��د كانت تّواقة 
إلى املشاركة بحرية أكبر فى سياسات 
م��ا بع��د ٢٠١١. وق��د ح��ّددت طبيع��ة 
والسياس��ية  اإليديولوجية  تفضياتها 
نوعية نهجها، وش��ّكلت التفاوتات بن 

مختل��ف أصولها التنظيمي��ة واملالية 
آف��اق فرصه��ا وحظوظها. اخت��ار حزب 
الوف��د، أوال، بناء حتال��ف انتخابي ضخم 
مع حزب احلرية والعدالة الذي أسس��ته 
جماع��ة اإلخ��وان أُطل��ق علي��ه اس��م 
التحالف الدميقراطي من أجل مصر. هذا 
التحالف، ال��ذي أعلن خلوض االنتخابات 
البرملاني��ة ٢٠١١، ضّم العديد من أحزاب 
اإلسام السياسي الصغيرة، كما ضمَّ 
أيضا أحزابا علمانية منها حزب الكرامة 
الناصرى وحزب غد الثورة وحزب اجلبهة 
الدميقراطية. بي��د أن اخلافات بن الوفد 
وجماع��ة اإلخوان في م��ا يتعّلق بالعدد 
اإلجمالي ملرش��حي كٍل منهما، إضافًة 
إلى مسألة الدين في احلياة السياسية 
والبرنامج االنتخابي، أس��فرا عن فشل 

التحالف.
ق��رر الوف��د بع��د مغادرت��ه التحال��ف 
الدميقراطي خوض االنتخابات البرملانية 
ماكينت��ه  مّكنت��ه  وق��د  ُمس��تقا. 
التنظيمية املنّظم��ة جيدا وفروعه في 
معظم احملافظات واملدن الكبرى املصرية 
وإمكاناته املالية املستقرة، من ترشيح 
أعداد توازي عدد مرش��حي اإلخوان. أما 
األحزاب العلمانية األخ��رى، مبا في ذلك 
احل��زب الدميقراط��ي االجتماع��ي وحزب 
املصري��ن األح��رار، إضاف��ة إل��ى ح��زب 
التجمع، فق��د تعّهدت باملنافس��ة في 
االنتخاب��ات البرملاني��ة ض��د التحال��ف 
جماع��ة  قادت��ه  ال��ذي  الدميقراط��ي 
اإلخ��وان وأيضا املنافس��ة ض��د حتالف 
آخر لإلس��ام السياس��ي كان يؤسسه 
حزب النور الس��لفي. هنا ب��رزت الكتلة 
املصري��ة كائت��اف انتخاب��ي علمان��ي 
من��اوئ لإلخوان، وج��اء متويلها من رجال 
أعمال كب��ار. طرحت الكتلة املصرية �� 
التي اس��تقطبت إلى صفوفها بجانب 
املص��ري الدميقراطي واملصري��ن األحرار 

والتجم��ع وح��زب اجلبه��ة الدميقراطية 
وعددا من األح��زاب العلمانية الصغيرة 
���� برنامج��ا علمانيا يُص��ر على فصل 
الدي��ن عن السياس��ة وش��ئون الدولة. 
بي��د أنه��ا نّس��قت بقوة م��ع الكنائس 
املس��يحية لضمان تصوي��ت املواطنن 
األقباط ملرشحيها. نتيجًة لذلك، وعلى 
خاف األهداف املعلنة ألحزاب اإلس��ام 
السياس��ي وأح��زاب الكتل��ة املصرية، 
أضح��ت البيئة السياس��ية مع اقتراب 
موع��د االنتخابات البرملاني��ة ٢٠١١أكثر 

اس��تقطابا وفق متاي��زات وانقس��امات 
الهوية الدينية.

السياس��ية  التحدي��ات  م��ن  زاد  ومم��ا 
واالنتخابي��ة أم��ام الكتل��ة املصرية أن 
كا م��ن احلزب الدميقراط��ي االجتماعي 
وحزب املصرين األحرار، وهما كانا األكثر 
أهمي��ة داخل الكتلة، كان��ا جديدين وال 
س��جل خبرة يُذكر لهما في املش��اركة 
االنتخابية ولم يكن لهما س��وى أصول 
الكتلة  تنظيمية مح��دودة. اجته��دت 
للعث��ور على مرش��حن لهم ش��عبية 

تؤهله��م خلوض الس��باق االنتخابى فى 
٢٠١١، غي��ر أن األعض��اء الس��ابقن في 
احلزب الوطني الدميقراطي )احلاكم قبل 
٢٠١١( وهم كان��وا آنذاك األقوى حضورا 
في النس��يج االجتماعي للمدن والريف 
��ح على قوائم  املصري فضلوا إما الترشُّ

حزب الوفد أو على قوائم اإلخوان.
وفي هذه األثناء، كان الناشطون الشبان 
العلماني��ون الذي��ن ب��رزوا كمجموع��ة 
قوي��ة في ثورة يناي��ر ٢٠١١ وما تاها من 
مفاعي��ل، كانوا أق��ل اهتمام��ا عموما 

بتنظيم أنفس��هم خل��وض االنتخابات 
البرملانية وس��عوا إلى مواصلة حتّركهم 
السياس��ية  العملي��ة  خ��ارج  م��ن 
الرس��مية. وحت��ى حن ب��ات بعضهم 
مهتم��ا بالعملية االنتخابي��ة، إال أنهم 
ل��م ينجذبوا إلى الكتل��ة املصرية على 
الرغم من توجهاتها العلمانية بس��بب 
ما اعتبروه هيمنة رجال األعمال األقوياء 
عليه��ا، ودفعوا باجتاه تأس��يس حتالفات 
انتخابية إضافية. فقررت مجموعة من 
األحزاب اليس��ارية الصغيرة والليبرالية 
الصغيرة أيضا كسر طوق االستقطاب 
اإلسامي �� املس��يحي الذي انغمست 
فيه من جهة أحزاب اإلسام السياسي 
ومن جهة أخرى أحزاب الكتلة املصرية، 
فش��ّكلت ائتاف��ا علمانيا ثانيا باس��م 

ائتاف الثورة مستمرة.
هنا عمدت أحزاب يسارية تأسس العديد 
منه��ا بع��د ٢٠١١ مثل ح��زب التحالف 
الش��عبي أو بدأت مبادرات تأسيس��ها 
بعد ٢٠١١ مثل احلزب االشتراكي املصري 
واحلزب الش��يوعي املص��ري، عمدت إلى 
رّص الصفوف م��ع مجموعات ليبرالية 
صغيرة )كآن��ذاك مجموعة حزب مصر 
احلرية ومجموعة ح��زب التيار املصري(. 
وم��ع أن ائت��اف الث��ورة مس��تمرة جنح 
بالنأي بنفس��ه عن االستقطاب الديني 
ودميقراطي��ا  علماني��ا  برنامج��ا  وبل��ور 
واضحا، إال أن جاذبيته االنتخابية كانت 
ضعيف��ة ألس��باب متع��ددة. فالقدرات 
لائت��اف  والش��خصية  التنظيمي��ة 
لم متكن��ه من جمع األم��وال الضرورية 
للمش��اركة ف��ي االنتخاب��ات البرملانية 
بقوة. ثم إن اخلط��اب العلماني الواضح 
املق��رون بالنق��د ض��د جماع��ة اإلخوان 
والكتلة املصرية الس��تخدامهما الدين 
ألغ��راض سياس��ية ل��م ي��رق ألقس��ام 
واس��عة من الهيئة الناخب��ة املصرية. 

ل��ذا، طرح ائتاف الثورة مس��تمرة عددا 
صغيرا من القوائم واملرشحن الفردين 
في االنتخابات، ونظر إليه باعتباره مجرد 
باقة من األحزاب الصغيرة املثالية التي 

ال تستطيع الفوز في االنتخابات.
في االنتخابات البرملانية ٢٠١١، تشّظت 
األحزاب العلمانية. فائتافاتها املتبانية 
أربك��ت الناخب��ن، وانخ��راط بعضه��ا 
فى عملية االس��تقطاب الديني س��ّلم 
أقس��اما كبيرة من الناخب��ن املصرين 
إلى اإلخ��وان والس��لفين. وف��ي خامتة 
املطاف، س��اعدت األص��ول التنظيمية 
واملالية واإلرث التاريخي حزب الوفد على 
حصد ٣٢ مقعدا في مجلس الش��عب 
اجلدي��د )انعقد ف��ي يناي��ر ٢٠١٢(، فيما 
مّكنت األصوات القبطية رفقة التمويل 
الكثيف واحلمات اإلعامية النش��طة 
الكتل��ة املصرية من حص��د ٣٤ مقعدا. 
أم��ا ائت��اف الث��ورة مس��تمرة فحصل 
عل��ى ٧ مقاع��د فقط، وح��زب الكرامة 
٦ مقاع��د على قوائم جماع��ة اإلخوان 
املسلمن. وذهبت أغلبية مقاعد اجمللس 
إلى حزب احلرية والعدالة الذي أسسته 
جماعة اإلخ��وان وحزب النور الس��لفي 
وغيرهما من أحزاب اإلس��ام السياسي 
)أغلبي��ة الثلثن( التي حصلت على فوز 
انتخاب��ي عريض رتبه ب��ن عوامل أخرى 

تفتت وتشظي األحزاب العلمانية.
ماحظ��ة: التحلي��ل أعاه ه��و جزء من 
عم��ل أوس��ع أعده عن أس��باب فش��ل 
التحول الدميقراطي في مصر بن ٢٠١١ 

و٢٠١٣.
م��ع  باالتف��اق  املق��ال  ه��ذا  ينش��ر   *
الدولي  للس��ام  مؤسس��ة كارنيغي 

   ٢٠١٤
لق��راءة النص األصل��ي٬ اتب��ع الرابط 
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الحزب الديمقراطي 
وبعد الفشل الذي 

مني به عقب اجراء 
االستفتاء، واخفاقه على 

جميع الصعد السياسية 
واالقتصادية وتقطع 

اوصاله دوليًا، يعمل االن 
على جمع شتاته وتقديم 

نفسه باوجه مختلفة 
وااليحاء بانه قادر على 

اخراج االقليم من ازماته 
المستفحلة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزير النفط الس��يد جب��ار علي 
األس��اس ملش��روعي  اللعيب��ي حجر 
واجملم��ع  الضياف��ة  قص��ر  تش��ييد 
الس��كني على أرض ش��ركة تسويق 
كلم��ة  ف��ي  الوزي��ر  واك��د  النف��ط. 
باملناس��بة، حرص ال��وزارة على توفير 
احلياة احلرة الكرمية  ملنتسبي القطاع 
النفط��ي ومبا يلبي طم��وح العاملن 
في احلصول على الس��كن املناس��ب 
الوظيف��ي  اس��تقرارهم  لتحقي��ق 

واملعيشي.

وبدع��م  ال��وزارة  ان  اللعيب��ي:  وق��ال 
متواصل من قبل السيد رئيس مجلس 
ال��وزراء د.حي��در العبادي حت��رص على 
توفير احلي��اة احلرة الكرمي��ة للعاملن 
في الشركات والتشكيات النفطية 
كاف��ة م��ن خ��ال انش��اء مجمعات 
سكنية تتوفر فيها جميع متطلبات 
احلي��اة واخلدمات العصري��ة الفتا الى 
ان الوزارة اوعزت في وقت س��ابق  الى 
الشركات العاملية التي تقوم بتطوير 
احلقول النفطية ببناء مدن نفطية في 
كل من محافظات البصرة وميس��ان 

وذي ق��ار وواس��ط والنج��ف  وكرباء  
معماري��ة  تصامي��م  وف��ق  وغيره��ا 
اجملمع��ات  عصري��ة وحديث��ة تض��م 
والترفيهي��ة  واخلدمي��ة  الس��كنية 
واملس��توصفات  الصحي��ة  واملراك��ز 
ورياض االطفال واملدارس والس��احات 

الرياضية وغيرها .
واضاف كم��ا وجهنا بتخصيص قطع 
األراض��ي الس��كنية للعامل��ن ف��ي 
القطاع النفطي لتش��ييد مس��اكن 
لهم ولعوائلهم الكرمية، وهذا أقل ما 
ميك��ن تقدميه له��ؤالء اجملاهدين الذين 

يواصلون الليل بالنهار من أجل تطوير 
الصناعة النفطي��ة والغازية والعمل 
عل��ى زيادة االنتاج وتعظي��م االيرادات 
املالية دعما لاقتص��اد الوطني الذي 

يعتمد على ذلك.
اجملم��ع  مش��روع  ان  الوزي��ر  واوض��ح 
الس��كني ال��ذي يش��يد عل��ى أرض 
النف��ط.  تس��ويق  ش��ركة  مجم��ع 
اس��تثماري يقام على أرض مساحتها 
قرابة 32 دومن الهدف منه بناء وحدات 
س��كنية عمودي��ة وفق قان��ون هيئة 
االس��تثمار الوطنية رقم 13 لس��نة 

2006 وتعديات��ه ، حي��ث سيش��مل 
وح��دة   453 وتش��يد  بن��اء  املش��روع 
س��كنية ومبس��احات مختلفة وذلك 
التاحة الفرصة للعاملن في ش��ركة 
وللمش��مولن من  النف��ط  تس��ويق 
مركز الوزارة الختيار ما يتناس��ب مع 
قدراته��م املالي��ة واالجتماعية حيث 
تتول��ى ش��ركة املش��اريع النفطي��ة 
تنفيذ  املش��روع  ضمن امل��دة املقررة 

للمشروع 36 شهراً .
واض��اف فيم��ا يخص مش��روع قصر 
نظ��راً  بتنفي��ذه  أوعزن��ا  الضياف��ة 

ملتطلب��ات احلاج��ة امللحة ف��ي توفير 
وللمس��ؤولن  للضيوف  الئق  س��كن 
حي��ث تعد خط��وة مهمة لتش��ييد 
مجمع��ات ومش��اريع فندقي��ة كما 
معمول به في الكثير من الش��ركات 
النفطية العربية والعاملية لتس��هم 
املقدم��ة  اخلدم��ات  ف��ي  باإلرتق��اء 
للعامل��ن في ه��ذا القط��اع احليوي 
وتوفي��ر متطلبات الس��كن واالقامة 
والضياف��ة ومبا ينس��جم م��ع حجم 
ومكانة هذا القط��اع ودوره املهم في 

تعزيز االقتصاد الوطني .

وزير النفط يضع حجر األساس لمشروعي قصر الضيافة
والمجّمع السكني في شركة تسويق النفط )سومو(

جانب من االنتخابات البرملانية املصرية



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
أم��س االثنني، بأن ثالث��ة مدنيني أصيبوا 
بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي 

جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب طري���ق ق��رب 
س��وق ش��عبية ف��ي قض���اء النهروان 
جن��وب ش��رقي بغ��داد انفج��رت فجر 
ي��وم امس م��ا اس��فر عن اصاب��ة ثالثة 
مدنيي���ن بج�روح"، مضيف���ا أن "ق�وة 
امنية وصلت الى م��كان احلادث ونقلت 
املصابني الى مستشفى قري�ب لتلق�ي 

الع�الج" 

ديالى – عملية استباقية 
اعلن��ت اللجن��ة االمني��ة ف��ي مجلس 
محافظ��ة ديالى امس االثنني عن مقتل 
"ارهابي خطير" بعملية استباقية على 

احلدود مع صالح الدين.
وق��ال رئي��س اللجن��ة االمني��ة ص��ادق 
احلس��يني إن "قوة قتالي�ة من احلش��د 
الش��عبي جنح��ت بعملية اس��تباقية، 
عل���ى احل���دود م���ع ص���الح الدي���ن، 
بقت���ل ارهاب���ي خطي��ر ينتم��ي ال��ى 
تنظي��م داع��ش" ، مضيف���ا أن "أكث�ر 
م��ن 20 ارهابي��ا بينه�م قي��ادات قتلوا 
في منطقة امليتة بعمليات اس��تباقية 
املش��تركة  االمني��ة  الق��وات  نفذته��ا 
واحلشد الش��عب�ي وبدع�م من طي�ران 

اجلي�ش ".

كركوك – عمليات تفتيش 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االثنني ان قوات احلش��د 
الش��عبي عثرت على اكداس من العتاد 
والصواريخ في اثن��اء عمليات التفتيش 
في القرى احمليطة بقضاء احلويجة جنوب 

غربي محافظة كركوك.
وق��ال املصدر إن " ق��وات الل��واء 52 في 
احلش��د الش��عبي عثرت خالل عمليات 
التطهي��ر والتفتيش عل��ى أكداس عتاد 
وصواريخ دبابات وصورايخ 106 ومضافات 
متوس��طة  أس��لحة  إل��ى  باإلضاف��ة 

وخفيفة.".

بابل – ضبط عصابة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
بابل امس االثنني ان جهاز األمن الوطني 

القى القب��ض على أخطر عصابة تتاجر 
باخملدرات في محافظة بابل .

وذك��ر املصدر:" مت صب��اح يوم امس القاء 
القب��ض عل��ى أخط��ر عصاب��ة تتاج��ر 
باخمل��درات مكونة من اربع��ة عناصر في 

ناحية أبي غرق في بابل".

صالح الدين – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س االثن��ني، باعتقال 
شخصني هاربني من سجن التسفيرات 
ف��ي تكري��ت من��ذ ع��ام 2014، جنوب��ي 

احملافظة. 
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "ق��وة مش��تركة م��ن األمن 
الوطني واالستخبارات متكنت، فجر يوم 
امس من اعتقال اثن��ني من الهاربني من 

سجن التسفيرات في تكريت"، موضحا 
أن "املطلوبني هربا عام 2014" ، مضيفا 
أن "عملية االعتقال جرت وفق معلومات 
دقيق��ة ومتابع��ة ميدانية م��ن األجهزة 
األمنية ومتت في قرية البوصلبي شمالي 
الضلوعي��ة، الواقع��ة جنوبي محافظة 

صالح الدين". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
أعلن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االثنني، عن 
القاء القبض على ثالثة متهمني بجرائم 

قتل في احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي إن "مف��ارز مركز 
شرطة الش��افعية التابعة الى مديرية 
ش��رطة الديواني��ة متكن��ت، الي��وم، من 
القب��ض عل��ى 3 متهم��ني بجرمية قتل 

مطلوبني للقضاء على وفق املادة 406".
وأضافت انه "مت ضبط السالح املستخدم 
في اجلرمية، وذلك بعد تشكيل فريق عمل 

لغرض جمع املعلومات عن املتهمني ".

ميسان – عمليات دهم 
اكد مدي��ر ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي الساعدي 
امس االثنني تواصل تش��كيالت شرطة 
احملافظة ف��ي تنفيذ حمالته��ا اليومية 
ملتابع��ة تنفي��ذ اوام��ر الق��اء القب��ض 

الصادرة من القضاء  ، 
واوضح العميد الس��اعدي ان��ه مت إلقاء 
القبض على عدد من املتهمني  اس��تنادآ 
إلحكام ص��ادرة من احملاكم اخملتصة مبواد 
جنائي��ة ومخالف��ات متنوع��ة تنوع��ت 
بني بجرائ��م القتل العمد و الس��رقات، 

والتهدي��د والتزوير واالحتي��ال واملتاجرة 
وتعاط��ي اخمل��درات ، فض��ال ع��ن ضبط 
واعت��دة مختلف��ة وعج��الت  أس��لحة 

مخالفة خالل  األيام القليلة املاضية. 

ذي قار – ممارسة امنية 
متكنت مف��ارز مديرية اجلرمي��ة املنظمة 
في محافظة ذي قار امس االثنني وخالل 
ممارسة امنية من القبض على اثنني من 
املتهم��ني املطلوبني للقض��اء وفق مواد 
تتعل��ق بحيازة امل��واد اخمل��درة وضبطت 
بحوزتهما كمي��ة من مادة الكرس��تال 

اخملدرة.
كم��ا متكنت مف��ارز املديرية من القبض 
على ثالثة متهمني اخرين اثناء قيامهم 
بنق��ل ادوية وخزنها داخل كوفي ش��وب 

من دون موافقات واوراق رسمية.

انفجار عبوة قرب سوق شعبي شرقي بغداد * ضبط أعتدة وصواريخ بقضاء الحويجة غربي كركوك 
اعتقال هاربين من سجن التسفيرات في تكريت * مقتل ثمانية إرهابيين بقصف صاروخي شمالي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت قيادة العمليات املشتركة، األنباء عن فرض 
اإلعادة اإلجبارية على النازحني من اخمليمات الى 

مناطقهم احملررة.
وقال املتحدث باس��م العمليات العميد يحيى 
رسول في تصريح صحفي إن االدعاء بأن اجليش 
يرغ��م املدنيني النازح��ني على الع��ودة من دون 

إرادتهم مبالغ فيه".
وأض��اف "همنا األساس��ي، س��المة مواطنينا 
ومهمتن��ا هي حماية الش��عب، لك��ن البد من 
ع��ودة املواطنني لديارهم بع��د هزمية عصابات 

داعش اإلرهابية".
وقالت دبلوماس��ية ف��ي الس��فارة أالمريكية 
إنها س��معت تقارير عن الع��ودة اإلجبارية وإن 

السفارة نقلت ذلك إلى احلكومة العراقية".
وأضاف��ت أن "احلكومة ش��ددت عل��ى التزامها 
بالعودة اآلمنة والطوعية" مشيرة الى أن "ثمة 
رغب��ة حقيقية ف��ي إعادة الناس إل��ى بيوتهم 

بأسرع ما ميكن".
وتق��ول األمم املتحدة إن أكثر من نصف النازحني 

العراقيني عادوا بالفعل إلى ديارهم.
وأعلنت املنظمة الدولي��ة للهجرة إن أكثر من 
3.2 مليون ش��خص ع��ادوا ال��ى بيوتهم حتى 
نهاي��ة كان��ون األول املاض��ي وإن 2.6 مليون ما 

يزالون يعيشون بعيدا عن ديارهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت اللجن��ة األمنية ف��ي مجلس محافظة 
البصرة، أمس االثن��ني، احلكومة العراقية الى 
اإلس��راع بإرس��ال ق��وات كبيرة ال��ى احملافظة 
لتتولى ف��رض القان��ون ومكافح��ة النزاعات 
العش��ائرية املس��لحة التي تصاعدت حدتها 

مع مطلع العام اجلديد.
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في تصريح 
صحف��ي، إن "احلكومة العراقية إذا كانت تريد 
حتقي��ق االنتع��اش االقتصادي وبس��ط األمن 
وف��رض النظ��ام في البص��رة فعليها إرس��ال 
قوات كبي��رة مدججة باألس��لحة من اجليش 
والشرطة االحتادية الى احملافظة"، مبيناً "بعد 
حترير املناطق التي كان يحتلها تنظيم )داعش( 
اإلرهاب��ي ف��إن الفرص��ة متاح��ة حالي��اً أمام 

احلكومة للقيام بهذه اخلطوة الضرورية".
ولفت الس��اعدي الى أن "بع��ض التصريحات 
اإلعالمية السابقة التي حتدثت عن قرب وصول 
ق��وات احتادي��ة الى احملافظ��ة يب��دو أن غايتها 
التخويف، ولكنها ل��م تعد مؤثرة، ولذلك من 
الضروري القيام فعلياً بإرسال قوات قبل فوات 

األوان".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اإلعم��ار واإلس��كان والبلدي��ات 
واألش��غال العام��ة تنفي��ذ أعمال الكش��ف 
لألض��رار احلاصل��ة ف��ي جس��ري ذو الطابقني 

واجلادرية في بغداد.
وذك��ر بي��ان للوزارة تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه، ان "املالكات الهندسية والفنية 
في مديرية طرق وجسور بغداد التابعة لدائرة 
الطرق واجلسور أحدى تشكيالت الوزارة قامت 
بالكش��ف عل��ى جس��ر ذو الطابقني وجس��ر 
اجلادرية حيث مت حصر وتقييم األضرار احلاصلة 
للمباش��رة بصيانتهم��ا  فيهم��ا اس��تعداداً 

وتأهيلهما للعمل مجددا".
وب��ني ان "العم��ل سيش��مل صيان��ة االضرار 
الناجت��ة في املفاصل االنش��ائية جملرى الطريق 
وذلك بس��بب تبدل درجات احلرارة املتناوب بني 
فصلي الش��تاء والصيف مما تس��بب بحدوث 
مطب��ات ف��ي اجلس��ر، باإلضافة ال��ى معاجلة 
النق��ص احلاص��ل باألس��يجة الكونكريتي��ة 
واحلديدي��ة نتيج��ة احل��وادث املروري��ة وكذلك 
نتيجة تثبيت حاجب الرؤيا احلديدي الذي يعد 
مص��دا للرياح القوية، فضالً ع��ن وجود أضرار 

."]B[ في السياج الوقائي نوع

العمليات المشتركة 
تنفي إعادة النازحين 

قسرًا

البصرة بحاجة الى 
قّوات كبيرة لفرض 

األمن

"اإلعمار" تحصر أضرار 
جسري الطابقين 

والجادرية لصيانتهما

الملف األمني

اشتداد األزمة بني التحالفني 
األقوى في مجلس النواب 

بشأن موعد االنتخابات
ورأت ان "تلك القوى السياسية او 
املسلحة قد تعيق عودة النازحني 
م��ن اجل حص��ول قوائم محددة 
على مقاعد ف��ي مجلس النواب 
مس��تفيدة م��ن غياب ش��ريحة 

كبيرة من املواطنني".
واوردت ان "هن��اك مناط��ق برغم 
حتريره��ا من��ذ اكث��ر م��ن س��نة 
كش��مال نين��وى، ف��ان نازحيها 
ممنوع��ون م��ن الع��ودة الس��باب 

سياسية".
ب���" ذهاب  البج��اري  وش��ككت 
املواطنني الى صناديق االقتراع في 
ظ��ل عدم تعويضه��م عن اضرار 
العس��كرية  والعمليات  االرهاب 

وتوفير اخلدمات لهم".
"املرش��حني  ان  عل��ى  وش��ددت 
يواجه��ون حرج��اً ف��ي مواجهة 
الش��ارع في محافظاتنا بسبب 

استمرار الدمار نتيجة املعارك".
وحتدثت البجاري عن "مش��كالت 
داخ��ل  الكت��ل  ب��ني  تش��ريعية 
مجل��س النواب ال��ذي لم ينجح 
لغاي��ة االن ف��ي التصوي��ت على 
او  العام��ة  االنتخاب��ات  قان��ون 

احمللية".
ومضت البجاري ال��ى ان "جميع 
تل��ك العوامل وكذل��ك االوضاع 
في اقليم كردس��تان واخلالف مع 
ق��د تعرض  االحتادي��ة  احلكوم��ة 

االنتخاب��ات في حال االصرار على 
اجرائها في موعده��ا الى اخلروق 

والتالعب في نتائجها".
بدوره، قال النائ��ب عن التحالف 
أن  البيات��ي  عب��اس  الوطن��ي 
"االنتخاب��ات يج��ب أن جت��رى في 
موعدها كون املوضوع منصوص 
علي��ه ف��ي الدس��تور وال ميك��ن 

خرقه".
وأضاف البياتي ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "الكت��ل 
السياس��ية ال يحق له��ا جتميد 
اي م��ادة في الدس��تور مب��ا فيها 
الت��ي تتحدث ع��ن عم��ر الدورة 

النيابية".
أن "الس��لطات االحتادية  وأوضح 
في العراق كافة ال متتلك صالحية 
تأجيل االنتخاب��ات حتت اي ظرف 
مؤسس��ات  دول��ة  فنح��ن  كان، 

ويجب علينا أن نحترم القانون".
الت��ي  "اآلراء  أن  البيات��ي  وب��ني 
طرحت للتأجيل من بعض الكتل 
ل��م تدعم بأدلة دس��تورية ميكن 
االس��تناد عليها، وموضوع عودة 
النازحني اجرائي واحلكومة تعمل 
عليه وال يؤثر على مش��اركتهم 

في االقتراع".
م��ن جانبه، ذكر اخلبي��ر القانوني 
وائ��ل عب��د اللطيف ف��ي تعليق 
إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن "املدد 
ميك��ن  وال  حتمي��ة  الدس��تورية 
تخطيها"، منبهاً إلى أن "تأجيل 
لالنتخابات س��يجعلنا أمام فراغ 

دستوري للسلطة التشريعية".
وأض��اف عبد اللطي��ف أن "املواد 
الدستورية )54، 55، 56(، وضعت 
عم��ل  ف��ي  ف��راغ  اي  ملواجه��ة 
مجلس النواب من خالل س��قف 
زمني محدد لالنتخابات في وقت 
يس��بق انته��اء ال��دورة النيابية 

احلالية مبا ال يقل عن )45( يوماً".

العبادي يفتح حتقيقاً مع 
حمايته في االعتداء على 

صحفيني في النجف
العب��ادي "بفتح حتقيق  وطالبت 
مباشر وفوري مع عناصر حمايته 
الذين قام��وا باالعتداء كّون االمر 
مخالفة دستورية في حني مناط 
برئي��س الوزراء تطبيق الدس��تور 

والقوانني العراقية".

"االحتادية": القوانني النافذة 
واجبة التطبيق وال تتعطل 

بالطعن فيها
وتاب��ع أن "احلك��م تضم��ن عدم 
اجل��واز ألي جه��ة أن متتن��ع ع��ن 
بع��ض  أو  القوان��ني  تنفي��ذ 
نصوصه��ا أو تؤج��ل تنفيذها أو 
تتريث في ذلك بحجة أنها محل 
الطع��ن ام��ام احملكم��ة االحتادية 
العليا بعدم دس��توريتها"، الفتا 
الى أن "الدس��تور لم يرد فيه ما 
القانونية  يفيد تعليق النصوص 
مح��ل الطع��ن وع��دم تنفيذها 
عند الطعن فيه��ا امام احملكمة 

االحتادي��ة العلي��ا ألنه��ا واجب��ة 
التنفي��ذ م��ن تاريخ النش��ر في 
اجلري��دة الرس��مية أو اي تاري��خ 

حتدده تلك النصوص".
يذكر ان اعالن احملكم��ة االحتادية 
العم��ل  إيق��اف  ج��واز  بع��دم 
بالقوانني الناف��ذة واملطعون بها 
امامها جاء بناًء على اس��تيضاح 

من قبل رئاسة مجلس النواب. 

البرملان يصوت على إلزام وزارة 
النفط بإيقاف عمل شركة كار 

بحقول كركوك
وكان��ت النائب ع��ن كتلة االحتاد 
الوطني الكردستاني آال طالباني، 
قد كش��فت في وقت س��ابق إن 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احلزب 
)كار(  ش��ركة  ميل��ك  م��ن  ه��و 
التي تش��رف عل��ى تهريب نفط 

كركوك.
وأوضح��ت طالباني ف��ي تصريح 
صحف��ي، أن “احل��زب الدميقراطي 
مس��عود  بزعامة  الكردس��تاني 
بارزاني، ميلك شركة اسمها )كار( 
تش��رف على تصدي��ر وبيع نفط 
اآلب��ار في كرك��وك غير اخلاضعة 
لش��ركة نفط الشمال، وما يؤرق 
الدميقراط��ي من مقت��رح أحزاب 
املنتج  النفط  بتحويل  كردستان 
ال��ى ش��ركة س��ومو؛ أن��ه يريد 
تصدير النفط م��ن كركوك أقل 
من املتفق عليه، أو أن تكون هذه 

اآلبار غير خاضعة لالتفاق”.

وتابع��ت طالبان��ي، أن “املقت��رح 
الذي تقدمت به األحزاب الكردية، 
س��يما طرح حزب االحتاد – اخلاص 
بتصدير نفط كركوك عبر شركة 
س��ومو مقاب��ل روات��ب موظفي 
إقلي��م كردس��تان – يتخوف من 
الدميقراط��ي  احل��زب  حصول��ه 

الكردستاني ".

املركزي يؤكد استمراره 
بإجراءات إيقاف متويل اإلرهاب

وأضاف البنك، أن "العضوية من 
شأنها جعل البنك يتمتع بجميع 
احلق��وق والواجبات في الهيئة مبا 
يخدم العالق��ات املهنية والفنية 
الت��ي تنعكس ايجابيا على عمل 
الصيرفة اإلسالمية في العراق".

يذكر أن هيئة احملاسبة واملراجعة 
اإلسالمية  املالية  للمؤسس��ات 
الرئيس��ة  اجلهة  )األيوف��ي(، هي 
املعنية بوضع املعايير احملاس��بية 
الش��رعية  واملعايير  اإلس��المية 
واألخ��الق  احلوكم��ة  ومعايي��ر 
وتعد  اخلارجي،  للمدق��ق  املهنية 
معايير الهيئة في عدد من الدول 
إما إلزامي��ة أو اختيارية من قبل 

املؤسسات املالية اإلسالمية.

ترامب هدد بعرقلة التبادل 
التجاري مع بريطانيا

ما لم يدع لزفاف األمير هاري
وذل��ك حس��بما جاء ف��ي كتاب 

حاول ترامب حجبه.

املستش��ار  بانون،  وقال س��تيف 
االستراجتي السابق لترامب إنه ال 
يس��تبعد استخدام املادة 25 من 
الدستور األميركي إلقالة ترامب، 
وذل��ك حس��بما جاء ف��ي كتاب 
"النار والغضب ف��ي بيت ترامب 
األبي��ض"، ال��ذي كتب��ه ماي��كل 

فوكس.
وتق��دم امل��ادة 25 في الدس��تور 
لبروتوكول  تفصي��ال  األميرك��ي 
إقال��ة الرئي��س إذا ارت��أى نائ��ب 
الرئي��س وأغلبية ال��وزراء أنه "ال 

يستطيع أداء مهام وظيفته".
وتق��ول الصحيف��ة إن محاميي 
ترامب أرسلوا خطابا إلى مايكل 
وول��ف ف��ي محاول��ة ملنع نش��ر 
كتاب "نار وغضب"، بعد أن هددوا 
بالفعل باتخاذ إجراء قانوني ضد 

بانون.
ح��ول  بان��ون  ش��كوك  وج��اءت 
لترام��ب،  العقلي��ة  الصح��ة 
حس��بما أشارت الصحيفة، بعد 
أن وجه ترامب اللوم للجانبني في 
أحداث العن��ف العرقي في بلدة 
تشارلو تس��فيل في أغسطس/
يح��اول  أن  قب��ل  املاض��ي،  آب 
تصحي��ح موقفه ويوج��ه اللوم 

للمتظاهرين من النازيني اجلدد.
وتضيف الصحيف��ة إنه إثر ذلك 
عاد ترامب ليوجه اللوم للجانبني، 
في خطاب غاضب، ترك الكثيرين 
في إدارته متش��ككني في قدرته 

على أداء مهامه.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  دع��ا 
االجتماعي��ة رئي��س هيئ��ة رعاي��ة 
الطفول��ة ف��ي الع��راق املهن��دس 
محمد شياع السوداني الى معاجلة 
كل املش��كالت والتحدي��ات الت��ي 
االرهابية  خلفتها ممارس��ات داعش 
بحق اطفال العراق والعمل س��وية 
على تعزيز التدابير حلمايتهم ومنع 
واع��ادة دمجهم في  اس��تغاللهم 
اجملتم��ع من اجل بن��اء مجتمع قادر 
عل��ى الصمود ويس��هم في حتقيق 
االستقرار االجتماعي، وبناء السلم 

اجملتمعي .
وقال وزير العمل ف��ي كلمة القاها 
ف��ي املؤمتر الس��نوي الثاني عش��ر 
لهيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة اخل��اص 
بالدفاع عن حقوق الطفل الذي عقد 
مؤخ��را ، ان هيئة رعاي��ة الطفولة 
عمل��ت طوال امل��دة املاضي��ة على 
حتدي��د وتش��خيص اوج��ه القصور 
املؤسس��ات  واق��ع  يعت��ري  ال��ذي 
املعنية بالطفل ونوعية ومس��توى 
اخلدمات التي تقدمها الس��يما في 
اجمل��ال التعليم���ي والصحي فضال 
عن اجملاالت االجتماعية والثقافية ، 
الفتا الى ان الهيئة اعدت مش��روع 
ال��ذي  العراق��ي  الطف��ل  قان��ون 
واحلماية  الرعاية  س��يوفر لالطفال 
التي كفله��ا الدس��تور وتكفلتها 
االتفاقي��ات واملواثي��ق الدولية التي 

صادق عليها العراق.
الهيئ��ة  ان  الس��وداني  واوض��ح 
ومن خ��الل تعاونها م��ع املنظمات 
الدولي��ني  والش��ركاء  االقليمي��ة 
متكن��ت من اطالق وثيقة سياس��ة 
حماي��ة الطفل في العراق بالتعاون 
والتنسيق مع منظمة االمم املتحدة 
للطفولة )يونيس��يف( ، مؤكدا ان 
تنفيذ هذه السياسة يتطلب جهدا 
مشتركا من كل وزارات ومؤسسات 
، وش��دد عل��ى  العراقي��ة  الدول��ة 
ضرورة العمل س��وية اليجاد املناخ 

االيجاب��ي املالئ��م الذي س��يضمن 
حس��ن التخطيط والتنفيذ لشتى 
البرامج واملشاريع املوجهة للطفل 
مع اهمية اشراك منظمات اجملتمع 
املدني في هذه البرامج ، داعيا اياها 
ألن تأخذ دورها الفاعل لالسهام مع 
الهيئة في التصدي لظاهرة العنف 
املوج��ه ض��د االطفال، ف��ي الوقت 
ذات��ه طال��ب ايضا مجل��س النواب 
باالسراع في تش��ريع قانون العنف 
االس��ري للح��د من ح��االت العنف 

التي تزايدت في االونة االخيرة. 
واك��د وزي��ر العم��ل عل��ى ض��رورة 
اس��اتذة  م��ن  اجلمي��ع  مش��اركة 
ومس��ؤولني  وباحث��ني  واكادمي��ني 
اجملتمع  وممثلني ملنظمات  حكوميني 
املدن��ي ف��ي مواجه��ة التحدي��ات 

الت��ي  اخلطي��رة  الس��لبية  واالث��ار 
داعش  انتهاكات عصابات  خلفتها 
االرهابية، واعادة تأهيل حواضن هذا 
الفكر املتطرف م��ن خالل البحوث 
والدراسات العلمية الرصينة، معربا 
ع��ن امله في بلورة رؤي��ة متكاملة 
تضع في اولوياتها االهتمام الكافي 
مبتابعة القضايا امللحة التي تواجه 
الطفول��ة واالس��هام ف��ي تطوي��ر 
وبرامجها في  احلكومة  سياس��ات 
ظل الظ��روف الصعبة التي متر بها 

الطفولة في البالد.
عل��ى صعيد متص��ل نظمت هيئة 
رعاي��ة الطفول��ة ن��دوة علمية عن 
"تأثير وس��ائل االعالم احلديثة على 
مبش��اركة   " الطف��ل  ش��خصية 
مجموعة من موظفي دوائر الوزارة ، 

تضمنت محاضرة القتها الدكتورة 
ابتس��ام سعدون محمد النوري من 
اجلامع��ة املس��تنصرية ، بينت من 
خاللها أن وس��ائل اإلع��الم أدت إلى 
تع��دد األط��راف التي تش��ترك في 
تش��كيل الناش��ئة، بع��د أن كانت 
حكراً على األسرة ومن ثمَّ املدرسة، 
بل إن هذه الوس��ائل رمب��ا فاقت أثر 
األس��رة واملدرس��ة، وخاص��ة انهم 
يقض��ون أمام التلفزي��ون واالجهزة 
احلديث��ة كاالي باد واحلاس��بات وقتاً 
يع��ادل الوق��ت ال��ذي يقضونه في 
املدرس��ة، مما يؤدي الى آث��ارٍ خطيرة 

على الطفل. 
واضافت ان للتقنية دائماً نوعني من 
اآلثار، إيجابية وس��لبية، ومن يدافع 
عن آث��ار وس��ائل االتص��ال احلديثة 

اإليجابي��ة على ش��خصية الطفل 
يرون أنها تنم��ي اجلانب االجتماعي 
ل��دى الطف��ل مبش��اركة اآلخري��ن 
وتب��ادل أط��راف احلدي��ث معه��م، 
وتصقل وجدانه وأحاسيسه وتدرب 
حواس��ه منذ صغ��ره على اإلصغاء 
واملتابع��ة والرب��ط والتحليل، كما 
توس��ع خبرات الطفل كمصدر من 
مص��ادر املعرفة التي مت��ده بالقيم 
املعرفي��ة والس��لوكية وتنق��ل له 
الثقاف��ة واملعرفة، وتنم��ي امللكات 
العقلي��ة والفكري��ة ل��دى الطفل 
وتش��بع لديه حب االس��تطالع من 

خالل البرامج الثقافية. 
فق��د  الس��لبية  اآلث��ار  ع��ن  أم��ا 
اوضح��ت الن��وري انه��ا تؤث��ر على 
الفتة  والعقل��ي،  اجلس��مي  اجلانب 

الى ان جلوس��هم أمامها لساعات 
طويلة قد يه��دد صحتهم البدنية 
والعقلي��ة ويؤث��ر على حواس��هم 
ويح��د من  والس��معية  البصري��ة 
وقته��م  تقت��ل  وه��ي  حركته��م، 
وتبعده��م ع��ن من حوله��م فتؤثر 
عليهم اجتماعياً، ومن جهة أخرى 
قد تدفعهم إلى احمل��اكاة والتقليد 
والتحلل من القيم وتؤثرعلى لغته 
وقيمه  اللغوية  ومفردات��ه  العربية 
اجملتمعي��ة األصيل��ة، وتؤث��ر عل��ى 
جانبه��م النفس��ي بتنمي��ة امليل 
للعن��ف واخل��وف واجلرمي��ة واجلنس 
وتتدخ��ل في  واالنح��راف لديه��م، 
الثقافي��ة وما يتلقونه  توجهاتهم 
من عقائد وأفكار وأخالق، وتضعف 

الوازع الديني لديهم. 

إن تنفيذ هذه السياسة 
يتطلب جهدا مشتركا 
من كل مؤسسات 
الدولة للعمل معًا 
إليجاد المناخ اإليجابي 
المالئم الذي سيضمن 
حسن التخطيط 
والتنفيذ لشتى البرامج 
والمشاريع الموجهة 
للطفل

األطفال في مخيمات النازحني

بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية لحمايتهم ومنع استغاللهم

"العمل": معالجة التحديات التي خّلفها
داعش بحق أطفال العراق.. مهمة وطنية
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العمل ترعى أكثر من أربعة ماليين فقير 

محليات 4

تتقدم " الصباح اجلديد" بالش��كر والتقدير 
الى املدير الع��ام لدائرة توزيع كهرباء الصدر 
املهندس وفي املياحي وقصي املسعودي مدير 
اعالم الدائرة ومسؤول قطاع البنوك املهندس 
حسام كاظم س��يد جواد واملهندس فاضل 
عباس صكبان مس��ؤول قس��م الش��كاوي 
، واف��راد الصيان��ة الفنيون ش��اكر محمود 
مصلح وعمر يوس��ف محيسن وياسر رعد 
ملا يبذلونه من جهد كبير في تلقي شكاوى 
املواطنني وتنفي��ذ مهمات اصالح العطالت 

والصيانة بالسرعة املطلوبة .
آمل��ني دوم��ا ان يح��ذو حذوه��م العامل��ون 
ف��ي الدوائر واملؤسس��ات االخ��رى في تلبية 
احتياج��ات املواطن��ني والعمل عل��ى اعادة 
التي��ار الكهربائ��ي الى املناطق الس��كنية 
التي تتعرض للقطوعات وخاصة في اوقات 

الذروة ، مباركني جهودهم واهلل املوفق .

 شكر وتقدير

متابعة الصباح الجديد:

بحث الوكيل الفني لوزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة الدكت��ور 
عب��د الكرمي عبداهلل م��ع وفد من 
منظم��ة العم��ل الدولي��ة ض��م 
لري��ادة  االقليمي��ة  املستش��ارة 
االعم��ال واملؤسس��ات الصغي��رة 
رانيا  املنظم��ة  واملتوس��طة ف��ي 
البخعازي ومستشار بنك التنمية 
االملانية الع��ادة االعمار في العراق 
تنفي��ذ  امكاني��ة  خل��ف  رؤوف 
مشاريع دعم التنمية االقتصادية 
ومكافح��ة الفقر م��ن خالل دعم 
واملتوس��طة  الصغيرة  املش��اريع 
احلج��م التي تش��كل طريقا خللق 

فرص عمل. 
وقال الوكيل خالل االجتماع الذي 
حضره اخلبير االقدم للوزارة كاظم 
ش��مخي ومدي��رو دوائ��ر التدريب 
والتش��غيل والضمان االجتماعي 
والقانوني��ة ان الع��راق خ��رج من 
مرحلة صعبة نحو مرحلة جديدة 
بعد االنتصار على داعش االرهابي 
وق��دم تضحي��ات كبي��رة الع��ادة 
االس��تقرار ملناطقه ، مش��يرا الى 
ان منظم��ة العم��ل الدولية لها 
دور كبي��ر في دعم العراق ونطمح 
لدعم اكب��ر نظرا للظ��روف التي 
مت��ر به��ا الب��الد وخاص��ة االمنية 

واالقتصادية. 
واض��اف الوكيل ان هن��اك حتديات 
تواجه الدولة متمثلة باعادة تأهيل 
البنى التحتية للمناطق املتضررة 
وح��ل مش��كلة تزاي��د البطال��ة 
والفقر ، معربا عن امله في توفير 
الدعم للفئات الهشة في اجملتمع 
وخاصة الشباب من خالل املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة. 
واوض��ح ان ال��وزارة لديها صندوق 
لدع��م املش��اريع الصغي��رة وآخر 
م��ن  التخفي��ف  الس��تراتيجية 
الفقر وتوزع هذه القروض حسب 
النس��ب الس��كانية للمحافظة 
واسترداد املبالغ يتم تدويره لنفس 

احملافظ��ة ، الفت��ا ال��ى ان املبال��غ 
املوجودة لدى ال��وزارة ال تغطي او 
تس��د احتياج��ات العاطل��ني من 
الباحثني عن العمل نظرا الرتفاع 
نس��ب البطالة واع��داد اخلريجني 
سنوياً ، داعيا الى امكانية التعاون 
ف��ي دعم املش��اريع الصغيرة وزج 
الش��باب بفرص عمل للتخفيف 

من حدة البطالة. 
م��ن جانبه ق��ال مدير ع��ام دائرة 
املهن��دس  والق��روض  التش��غيل 
الدائ��رة  ان  الواح��د  عم��ار عب��د 
لديه��ا قاع��دة بيان��ات للعاطلني 
من العمل مس��جل لديها بحدود 
600 ألف عاط��ل ولديها آلية في 
واالس��ترداد سارية  القروض  منح 
وفق القانون، فيما باشرت بتنفيذ 

مشروع حاضنات االعمال بالتعاون 
مع منظمة نرويجية الهدف منه 
انتخاب مشاريع خاصة لتشغيل 

اكبر عدد ممكن من العاطلني. 
ال��ى ذلك اوض��ح مدير ع��ام دائرة 
التدري��ب املهني ص��ادق خزعل ان 
املشاريع الصغيرة هي احلل االمثل 
للوض��ع االقتص��ادي ف��ي العراق 
لكن��ه اكد عل��ى اهمي��ة وصف 
االعمال التي ستش��مل املشاريع 
الصغيرة وس��قف ه��ذه االعمال 
وواجبات صاحب العمل من خالل 
اجراء مسح لسوق العمل واعداد 
للمهن.  تصنيف وطني معي��اري 
فيما اشار مدير عام دائرة التقاعد 
والضم��ان االجتماع��ي علي احللو 
الى اهمية اش��راك تلك املشاريع 

او شمول العاملني فيها بالضمان 
االجتماع��ي لتكون هناك متابعة 
فعلي��ة من قب��ل ف��رق التفتيش 
ام��ل  بصي��ص  هن��اك  ليك��ون 
للعامل او املقت��رض بوجود تأمني 

له واستدامه ملشروعه. 
م��ن جانبه اوضح وفد املنظمة ان 
الهدف من الزيارة هو للتعرف على 
البيئ��ة التنظيمي��ة او القانونية 
والعملي��ة الس��ائدة حالي��ا ف��ي 
الع��راق للحص��ول عل��ى متوي��ل 
للمش��اريع الصغيرة واملتوسطة 
وحتديد الفرص احملتملة للمشروع 
والكيان��ات التمويلية الش��ريكة 
مؤهل��ة  تك��ون  ان  ميك��ن  الت��ي 
للحصول عل��ى دعم مالي، فضال 
عن الس��عي لتش��جيع الشباب 

من كال اجلنسني على الدخول في 
نظام االعم��ال احلرة وتعزيز ثقافة 
العم��ل في ه��ذا اجلان��ب وكذلك 
التدريب املهني على كيفية فتح 

مشاريع صغيرة وتنميتها.
عل��ى صعي��د متص��ل دع��ا وزير 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
املهندس محمد شياع السوداني 
الفعالي��ات االجتماعية الى دعم 
جه��ود ال��وزارة املطالب��ة بزي��ادة 
لإلعانات  املالي��ة  التخصيص��ات 
االجتماعية حتى تستطيع الوزارة 
شمول اعداد جديدة ، مشيرا الى 
ان الوزارة ش��ملت اكثر من )328( 
ال��ف اس��رة جديدة ولديه��ا اكثر 
م��ن )700( ال��ف اس��رة بانتظ��ار 
التخصيص��ات املالية وان ال يوجد 

شمول جديد .
واكد الوزير خالل محاضرة القاها 
في ملتقى )النب��أ( للحوار مبدينة 
كرب��الء ان��ه م��ن دواع��ي الفخر 
ان الدول��ة وم��ن خ��الل التزامه��ا 
الدستوري والش��رعي ترعى اكثر 
م��ن اربع��ة ماليني فقي��ر وحتافظ 
عليه��م وتوف��ر لهم احل��د االدنى 
من العيش الكرمي وهذا ما ملسناه 
من مجلس ال��وزراء املتعاطف مع 
الفق��راء ويعم��ل بجد م��ن اجل 
االضافي��ة  االم��وال  تخصي��ص 
لدعم الفئ��ات الفقيرة ، موضحا 
ان جه��ود وزارة العم��ل هذه تأتي 
البرنامج احلكومي  ضمن تنفي��ذ 
احملدد االولوي��ات ووفق االمكانيات 

املالية املتاحة . 

العراق ومنظمة العمل الدولية يبحثان دعم مشاريع التنمية ومكافحة الفقر

 خرج العراق من 
مرحلة صعبة نحو 
مرحلة جديدة بعد 

االنتصار على داعش 
اإلرهابي وقدم 

تضحيات كبيرة إلعادة 
االستقرار لمناطقه 

جانب من اللقاء

حملة إلعادة تأهيل 
وتطوير مركز صيانة 

الطائرات رقم )1(

إطالق البطاقة 
الوقودية رقم 12

تشغيل مختبر الصحة 
المركزي بعد الدوام الرسمي 

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت امل��الكات الهندس��ية والفني��ة ف��ي 
الش��ركة العام��ة للخطوط اجلوي��ة العراقية، 
االح��د، بتنفيذ مش��روع اعادة تأهي��ل وتطوير 
مركز صيانة الطائرات رقم )1( داخل مطار بغداد 
الدولي بالتعاون مع ش��ركة Gorkem التركية 

واملكتب االستشاري للجامعة التكنولوجية.
وبني مدير عام الش��ركة مي��ران فريد: ان اعمال 
التطوي��ر ستش��مل اضاف��ة مس��احة جديدة 
ان كان��ت  )15،500م2( بع��د  لتك��ون  للمرك��ز 
)9،500م2( ، موضح��ا ان تنفي��ذ هذا املش��روع 
س��يكون ضمن اخلطة االس��تثمارية للشركة 
، كم��ا ان��ه يعد من املش��اريع املهمة لش��ركة 
اخلطوط اجلوية العراقية وسيس��توعب جميع 
انواع الطائرات بش��تى احجامها الجراء اعمال 
الصيانة عليها مما سيس��هم في زيادة الواردات 

املالية للشركة .
وتابع مدير عام الش��ركة انه فيما يتعلق باملواد 
الداخلة في العمل فقد حرصت الش��ركة على 
اس��تيرادها من افضل املناش��ئ العاملية وقد مت 
القيام حالياً بنصب الهي��كل احلديدي للمركز 
وتأهي��ل البناية القدمية وحتدي��د مواقع املكاتب 
والورش واخملازن ، وس��تكون مدة تس��ليم املركز 

ب�)600 يوم (. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة النفط /ش��ركة توزي��ع املنتجات 
النفطية عن إط��الق البطاقة الوقودية اجلديدة 
رقم ) 12 ( بواقع خمس��ني لترا من مادة النفط 
االبيض . وقال مدير عام ش��ركة توزيع املنتجات 
النفطية كاظم مس��ير  ان الش��ركة أطلقت 
البطاق��ة الوقودية رقم 12  ب��دءا من يوم امس 
االثنني مع اس��تمرار العمل بالبطاقة الوقودية 

رقم ) 6 ( إلى إشعار آخر. 

بغداد - الصباح الجديد:
قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية تشغيل 
مختب��ر الصح��ة العام��ة املركزي بع��د الدوام 
الرسمي ضمن قانونها لتقليل الزمن املطلوب 

الجناز الفحوص الواردة إلى اخملتبر .
وق��ال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق 
اجلميلي:« اس��تناداً إلى بيان وزارة الصحة دائرة 
التخطيط وتنمية املوارد تقرر تشغيل مشروع 
مختب��ر الصحة العامة املرك��زي دائرة الصحة 
العام��ة والرعاية الصحية األولي��ة بعد الدوام 
الرس��مي على وفق قانون دائرتنا رقم 89 لسنة 
1986 املعدل من خالل ارتباط الوحدات العاملة 
ضمن الدوام املس��ائي في اخملتبر ويكون شعبة 

ترتبط مباشرة مع دائرة العيادات ».
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متابعة الصباح الجديد

للس��دود  العام��ة  الهيئ��ة  أج��رت 
واخلزانات / ادارة مشروع سدة سامراء 
والت��ي  للس��دة  الصيان��ة  أعم��ال 
ش��ملت املص��د االمني ف��ي مقدم 
احلديدية  الشبكات  بتصنيع  السدة 
وتثبيته��ا على جس��م املصد بطول 
)500( م تعويضاً للمستهلك أضافة 
الى قيام ادارة مش��روع سدة سامراء 
وناظم الثرثار بأعمال تنظيف االجزاء 
امليكانيكية وازالة الترسبات والصدأ 

وتزييت االجزاء املفصلية للبوابات .
م��ن جان��ب اخ��ر باش��رت محط��ة 
الض��خ املصب العام / فريق الصيانة 
امليكانيكية أعمال صيانة املضخات 
اخلاصة مبنظوم��ة التجفيف بهدف 
اعادته��ا ال��ى العم��ل ومتكينها من 

تفريغ املياه من املضخات .
من جانبه��ا اجنزت امل��الكات الفنية 
والهندس��ية ف��ي الهيئ��ة العام��ة 
للمي��اه اجلوفية / احدى تش��كيالت 
وزارة امل��وارد املائي��ة اعماله��ا بحفر 
بئر مائي��ة واحدة في ناحي��ة قزانية 
وبعم��ق)84( م بهدف تأمني احلصص 
املائية للسقي واالرواء واالستعماالت 
اليومية ، فيما واصلت مديرية املوارد 
املائي��ة في االس��حاقي ش��عبة ري 
يثرب بالتنس��يق مع منظمة االنقاذ 
بتأهيل  العراقية اعمالها  االنسانية 
جس��ر للمش��اة والس��يارات عل��ى 
اجلدول الش��رقي ملشروع االسحاقي 
الس��ير  بحركة  االس��تمرار  به��دف 
ومواصل��ة املواطن��ني العمالهم من 
دون تاخير كما واصلت مديرية صيانة 
مش��اريع ال��ري ف��ي كرب��الء اعمال 
تطهي��ر ج��دول احلس��ينية به��دف 

تأمني احلص��ص املائية وايصالها الى 
الذنائب للجدول .

وتضمن العمل ازالة نبات الشمبالن 
املتراكم��ة  الطيني��ة  والترس��بات 
والنباتات االخرى الت��ي تعيق مجرى 
املياه ف��ي اجلدول حيت اس��تعملت 
احلفارة ذات ال��ذراع الطويلة واالليات 
االخرى املس��اندة لها ، فيما تستمر 
املديري��ات باعمالها م��ن اجل تامني 

احلصص املائية ملناطقهم. 
امل��وارد  ال��ى ذل��ك نف��ذت مديري��ة 
املائي��ة ف��ي محافظة بابل/ ش��عبة 
ري املدحتي��ة وبالتنس��يق م��ع ادارة 
الناحي��ة وقوات الرد الس��ريع حملة 
لردم التجاوزات بهدف تأمني احلصص 
املائية وأيصالها الى اجلداول ، وتضمن 
العم��ل ردم التج��اوزات عل��ى عمود 
جدول اخلميس��ية اضاف��ة الى قيام 
مديرية صيانة مش��اريع الري والبزل 

في احملافظ��ة باعمال تنظيف جدول 
الع��وادل وج��دول احملاويل  م��ن نبات 
الشنبالن والقصب وازالة الترسبات 
الطيني��ة ، فيم��ا تواص��ل املديري��ة 
اعماله��ا برص��د التصاري��ف املائية 
عند مق��دم نواظم الدغ��ارة لتأمني 
احلصص املائي��ة حملافظتي الديوانية 

واملثنى . 
على صعيد متص��ل واصلت مديرية 
املوارد املائية في واس��ط ش��عبة ري 
الش��حيمية اعماله��ا ب��ردم املنافذ 
املنش��أة جتاوزا على االنه��ر واجلداول 
ضمن قاطع ري الش��حيمية بهدف 
وتأم��ني  املي��اه  توزيع��ات  تنظي��م 
احلصص املائية لالراضي الزراعية في 
الذنائب ، وتضمن العمل أزالة جميع 
التج��اوزات عل��ى االنه��ر واجل��داول 
ضم��ن القاط��ع وباس��تعمال آليات 

متخصصة لذلك. 

تقرير

بدء صيانة سدة سامراء الستثمار الموسم الزراعي الشتوي 
واصلت تطهير الجداول واألنهر في المحافظات الجنوبية 
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بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة الدكتور ص��الح نوري خلف 
رئيس ديوان الرقاب��ة املالية االحتادي 
مت افتتاح ورش��ة العم��ل التدريبية 
االول��ى لتنفيذ ما ورد في املادة )16( 
من قان��ون الديوان ح��ول التحقيق 
املالي��ة  اخملالف��ات  ف��ي  اجلنائ��ي 

املكتشفة من قبل الديوان .
وتعد هذه املادة احد احملاور الرئيسة 
ف��ي اخلطة االس��تراتيجية اجلديدة 
املوضوع��ة م��ن قبل الدي��وان لعام 
2018 والتي س��يتم فيه��ا تطبيق 
االسس اجلديدة في العمل الرقابي.

اجلدير بالذكر ان املادة )16( من قانون 
الديوان نص عل��ى ان )يلتزم الديوان 
باخبار االدعاء العام او هيئة النزاهة 

او اجله��ات التحقيقية اخملتصة كل 
حس��ب اختصاصة ب��كل مخالفة 
مالي��ة يكتش��فها اذا ما ش��كلت 

جرمي��ة(. هذا وحضر الورش��ة مدير 
عام دائرة الشؤون الفنية والدراسات 

ومدير عام الدائرة القانونية .

بغداد - الصباح الجديد:
تستعد وزارة الصناعة واملعادن القامة 
معرض ) صنع في العراق( الثالث على 
ارض معرض بغداد الدولي في اخلامس 
عشر من الشهر اجلاري ولغاية الثامن 
عشر منه وسط دعوات لتقدمي الدعم 

واالسناد للمنتج الوطني.
وق��ال مدي��ر مركز االع��الم والعالقات 
العامة في ال��وزارة عبد الواحد علوان 
الش��مري ان اقامة ه��ذا املعرض يأتي 
في اط��ار توج��ه ال��وزارة ال��ى اطالق 
حمالت متتابعة لدعم املنتج الوطني 
ولفت انظ��ار املواط��ن العراق��ي الى 
الصناعة الوطنية من خالل التعريف 
بأمكانيات شركات الوزارة ومنتجاتها 

املتنوعة .

واك��د الش��مري ان ش��ركات ال��وزارة 
بع��رض  فاع��ال  حضوره��ا  س��يكون 
منتجاته��ا النمطية وغي��ر النمطية 
على وفق أس��اليب حديث��ة ومبتكرة 
وستشمل قطاعات صناعية متعددة 
والهندس��ية  الكيمياوي��ة  منه��ا 
واالنش��ائية  والدوائي��ة  والغذائي��ة 

والكهربائية وغيرها .
ولفت الى ان املعرض يعد فرصة مهمة 
ام��ام هذه الش��ركات الط��الع جميع 
اخملتصني واملهتمني بالشأن الصناعي 
على ابرز منتجات الوزارة وامكانياتها 
التصنيعية في الوقت الذي تس��عى 
في��ه ه��ذه الش��ركات الى االس��هام 
الفاع��ل ف��ي اع��ادة اعم��ار املناط��ق 
االرهابية  نتيجة لالعم��ال  املتض��ررة 

اضاف��ة ال��ى رف��د دوائر ومؤسس��ات 
التخصصي��ة  مبنتجاته��ا  الدول��ة 
خلدمة قطاع��ات الدولة كافة ، فضال 
عن االعالن عن الفرص االس��تثمارية 
املتاح��ة ف��ي مصانعه��ا مبا يس��هم 
في تطوير البن��ى التحتية والنهوض 
بالواق��ع الصناع��ي واالقتص��ادي في 

البالد .
ودعا جميع اخملتص��ني ورجال االعمال 
واملواطن��ني ووس��ائل االع��الم لزي��ارة 
املنتج��ات  عل��ى  واالط��الع  املع��رض 
اجنح��ة  ف��ي  املعروض��ة  الوطني��ة 
للوزارة  التابع��ة  العام��ة  الش��ركات 
لدع��م جهودها ف��ي اقام��ة صناعة 
حقيقية ومنافسة تسهم في تعزيز 

االقتصاد الوطني . 

»الرقابة المالية » تفتتح ورشة
 عمل تدريبية لتطبيق المادة )16(

إقامة معرض )صنع في العراق(
 منتصف هذا الشهر 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش��ت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حسني مع 
وكيلي الوزارة الفني الدكتور حازم 

اجلميلي 
ش��ياع  زام��ل  الدكت��ور  واالداري 
ب��اداء  االرتق��اء  س��بل  العريب��ي 
املؤسس��ات الصحية ف��ي عموم 
البالد من خالل تبني وتطبيق عدد 

من البرامج احلديثة و في مقدمتها 
برنام��ج اجلباي��ة االلكتروني��ة في 
منافذ حتصيل املبال��غ والذي يوفر 
صورة متكاملة عن عدد مراجعي 
املؤسس��ات الصحي��ة والوحدات 
والردهات التي تلقوا العالج فيها .
كم��ا تن��اول اللقاء اط��الع الوزيرة 
على الزي��ارات امليدانية التي يقوم 
بها الدكتور عل��ي التميمي مدير 

دائ��رة التخطي��ط والتفتيش الى 
عدد من املؤسسات الصحية ومن 
العلوية  بينها مستشفى اطفال 
وتقدمي تعزيز مفصل حول مادونته 
فكرته من مالحظات عن مستوى 
االداء و نوعي��ة اخلدم��ة املقدم��ة 

للمواطنني .
كما ترأست وزيرة الصحة والبيئة 
اجتماعا ضم الوكيل الفني للوزارة 

الدكت��ور ح��ازم اجلميل��ي رئي��س 
اللجنة العليا للمش��روع الوطني 
للديلزة والدكتور س��امي ش��اتي 
مدير قس��م املراك��ز التخصصية 
في مركز الوزارة وعددا من اعضاء 
التق��دم  الس��تعراض  اللجن��ة 
احلاصل في مجال تطوير اداء مراكز 
الديلزة في عموم البالد واستدامة 
اخلدمات الطبي��ة والعالجية التي 

تقدمه��ا مل��رض الفش��ل والعجز 
الكلوي .

و تق��رر خ��الل االجتم��اع اط��الق 
املش��روع الوطن��ي للديل��زة والول 
مرة كتجربة اولية في محافظتي 
بع��د  س��يما  وكرك��وك  نين��وى 
الفني��ة  املتطلب��ات  اس��تكمال 
املتعلق��ة ب��ه عل��ى وف��ق احدث 

املواصفات العاملية .

على صعيد اخر تدارست الوزيرة مع 
الدكتور صباح املوس��وي مدير عام 
دائ��رة صح��ة كربالء جه��ود الوزارة 
وس��عيها ال��دؤوب لالرتق��اء ب��اداء 
املؤسس��ات الصحية في احملافظة 
م��ن خ��الل رفد تل��ك املؤسس��ات 
والصحي��ة  الطبي��ة  بامل��الكات 
واالجه��زة  واالدوي��ة  الكف��وءة 

واملستلزمات الطبية احلديثة  .

إطالق المشروع الوطني للديلزة واستحداث برامج جباية إلكترونية 
لتطوير الخدمات الصحية
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بغداد - الصباح الجديد:

والتطوير  البح��ث  اقامت هيئ��ة 
تش��كيالت  اح��دى  الصناع��ي 
وم��ن  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
خالل مركز البح��وث الكيمياوية 
له��ا   التاب��ع  والبتروكيمياوي��ة 
دورة تدريبي��ة علمي��ة ع��ن خاليا 
الوقود الهيدروجيني حتت ش��عار 
))وق��ود املس��تقبل – خاليا الوقود 
الهيدروجيني��ة( بصفته نوعا من 

انواع الطاقة .
واوض��ح احملاضر عبدالك��رمي عبد 
الس��تار فري��دون ان��ه ب��ات م��ن 
املمكن حتويل الطاقة الكيمياوية 
باس��تعمال  كهربائي��ة  ال��ى 

الهيدروجني 
وب��ني احملاض��ر ان انت��اج الطاق��ة 
الكهربائية به��ذه الطريقة تعد 
من أكثر وس��ائل تولي��د الطاقة 
حفاًظا عل��ى البيئة على عكس 
الوقود التقلي��دي مؤكدا بأن من 
املمكن احلصول على الهيدروجني 
بالطرق احلديثة من خالل نوع من 
البكتريا اخلاصة او من خالل بعض 

الفضالت واخمللفات الزراعية . 
واك��د احملاض��ر ان انت��اج الطاقة 
الهيدروجيني حتظى  الوق��ود  من 
باهتم��ام كبي��ر نح��و تطويره��ا 
وتسخيرها مستقبالً في تسيير 
الس��يارات وإمداد املن��ازل بالتيار 
الكهربائي حي��ث ان تقنية خاليا 
الوقود الهيدروجينية في بطارية 
السيارة تعمل على احتاد عنصري 
إلنتاج  واألكس��جني  الهيدروجني 
الكهرب��اء، وه��ي تعم��ل بصفة 
مستمرة بواسطة مخزون من غاز 
الهيدروجني  في حني أن البطارية 
الرصاصية تخزن الطاقة بواسطة 
العام��ل املؤكس��د بداخله��ا مما 
يستوجب إعادة شحنها من حني 

حلني آخر .
من جانب اخر اقامت الهيئة دورة 
 PHOTOSHOP    ح��ول برنام��ج
والذي يع��د من البرام��ج املهمة 

في معاجلة وحتري��ر الصور وعمل 
التصامي��م اخلاصة )بوس��ترات ( 
املعارض من اج��ل تطوير مالكات 

الهيئة .  
م��ن جانب آخر، أعلنت الش��ركة 
العام��ة للصناع��ات الكهربائية 
وزارة  واإللكترونية إحدى شركات 
الصناع��ة واملعادن عن املباش��رة 
بعملي��ات التنصيب خل��ط إنتاج 
منظوم��ات االنارة املوفرة للطاقة 
)الل��د( في موقع الع��ز التابع لها 
بعد إكمال تأهيل أبنية املشروع. 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وافص��ح 
املهن��دس محمد قاس��م املفتي 
ف��ي تصري��ح للمرك��ز اإلعالمي 
ع��ن وص��ول كافة مع��دات اخلط 

املصنعة  وامل��واد نصف  االنتاجي 
الصفرية  بالدفعة  اخلاصة  واملواد 
للمش��روع م��ع وص��ول اخلب��راء 
لغ��رض تنفيذ اعم��ال التنصيب 
للخ��ط اإلنتاجي وتدريب املالكات 
العاملة ، مش��يرا إلى ان املشروع 
يعد من املشاريع الرائدة واملهمة 
وال��ذي يت��م تنفيذه باملش��اركة 
مع شركة ش��ريدر العاملية التي 
اكمل��ت بدوره��ا كاف��ة اعم��ال 
التأهيل البنية املش��روع ، مؤكدا 
س��عي وح��رص الش��ركة عل��ى 
تنفي��ذ توجيه وزي��ر الصناعة بان 
يكون هذا املشروع امنوذجا جديدا 
لش��راكة حقيقي��ة وناجحة بني 
واخل��اص  احلكوم��ي  القطاع��ني 

تدخ��ل به��ا وزارة الصناع��ة بعد 
تنفيذ خطط االصالح وتصحيح 
املس��ار فيه��ا والتي ته��دف من 
خالله الى اتباع واستعمال امثل 
احللول واس��تثمار اخلب��رات واملواد 
املتوف��رة واالس��تفادة م��ن جتارب 
القطاع الصناعي اخلاص لتنفيذ 
مش��اريع صناعية وطنية فعالة 
تدعم االقتصاد الوطني ، مشددا 
ف��ي الوق��ت ذات��ه عل��ى ان ه��ذا 
التوجيه سيكون حافزا لبذل كل 
اجله��ود املمكنة في اجناز االعمال 

وحتقيق افضل النتائج .
على صعيد متصل أبرمت شركة 
ديالى العامة إحدى شركات وزارة 
يوم الس��بت  واملعادن  الصناع��ة 

املواف��ق 2018/6/6 عقدا لتجهيز 
صن��دوق أعمار املناط��ق املتضررة 
مختلف��ة  التوزي��ع  مبح��والت 
السعات. وقال مدير عام الشركة 
املهن��دس عبدالرس��ول محم��د 
عارف في تصريح للمركز اإلعالمي 
في ال��وزارة أن توقي��ع العقد جاء 
ثمرة للدع��م واملتابعة املتواصلة 
من السيد وزير الصناعة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
، مش��يرا إل��ى إن العق��د ال��ذي 
ج��رى توقيع��ه يقض��ي بتجهيز 
صن��دوق أعمار املناط��ق املتضررة 
ب )482( محول��ة توزيع مختلفة 
الس��عات وبواق��ع ) 322( محولة 
س��عة 11/250 كي في إي و)160( 

محولة سعة 11/400 كي في أي 
وبفترة جتهي��ز )30( يوم من تاريخ 
تس��ديد الدفع��ة املقدمة ومببلغ 
إجمالي للعقد ق��دره )3( مليار و 
)547( ملي��ون و )500( إل��ف دينار 
عراقي ألعم��ار املناطق احملررة في 
مركز قضاء ص��الح الدين وقضاء 
الط��وز وقضاء  احلويج��ة وقضاء 
امرل��ي . وأكد عارف بان ش��ركته 
س��باقة ف��ي تلبي��ة احتياج��ات 
صن��دوق أعمار املناط��ق املتضررة 
م��ن العملي��ات اإلرهابي��ة ووزارة 
األخ��رى  والقطاع��ات  الكهرب��اء 
مبنتجاته��ا الرصين��ة من احملوالت 
الضوئ��ي  والقابل��و  واملقايي��س 

بشتى أنواعها وسعاتها . 

إنتاج منظومات إنارة بمشاركة شريدر العالمية 

»التطوير الصناعي« تسعى الى إنتاج الطاقة من الوقود الهيدروجيني

يحظى إنتاج 
الطاقة من الوقود 
الهيدروجيني 
باهتمام كبير 
نحو تطويرها 
وتسخيرها 
مستقباًل في تسيير 
السيارات وإمداد 
المنازل بالتيار 
الكهربائي

هيئة البحث والتطوير الصناعي

استئناف العمل في 
مشروع مجاري النعمانية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار استئناف اعمالها مبشروع 
مج��اري النعمانية في محافظة واس��ط بعد 
اس��تحصال التخصيصات املالي��ة  املطلوبة 
ل��ه ، ضمن املش��اريع ذات االولوية والتي كانت 

متوقفة بسبب االزمة املالية.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املديرية العامة 
للمجاري إحدى تش��كيالت الوزارة اس��تأنفت 
اعمالها في مش��روع مجاري النعمانية الذي 
يخدم ) 50 ( الف نسمة وهو يعد احد املشاريع 
املهمة ، مش��يرا ال��ى ان العمل في املش��روع 
يتضمن رب��ط اخلط الناقل قط��ر ) 1000 ملم 
( الواص��ل م��ن محطة الرف��ع الرئيس��ة الى 
محطة املعاجلة ، وربط اخلط الناقل للش��بكة 
املطرية قطر ) 1000 ملم ( مع خط قطر ) 600 
ملم ( وصوال الى محطة الرفع ) RP1 ( ، فضالً 
عن اكمال بناء وصب اس��قف االبنية اخلدمية 
حملطة الرفع الرئيسة ) SPS1 ( ، وصب ما يقارب 

) 150 ( كلي .
وتابع املركز االعالمي إن االعمال حالياً مستمرة 
في مد اخل��ط الناقل قطر ) 600 ملم ( ، وصب 
رفع��ات املانه��والت ) CD1 ( ، كذلك اس��تمرار 
العمل في مد شبكات بواقع مجموعتي عمل 
, مبيناً ان نس��بة االجناز احلالية  70 % ، حيث مت 
التركيز على اجناز العمل في الشوارع الرئيسة 
مثل شارع ) القائممقامية - العلوة - ابراهيم 
العي��الن - اجملمع الطبي - ش��ارع البلدية ( في 
االحياء ) الش��هداء - الصدرين - املربع الذهبي 
- اجلمعي��ة االولى - االس��رى ( بغي��ة تهيئتها 

العمال التطوير واالكساء .

إتالف 38 طنا من المواد 
الغذائية منتهية 

الصالحية في واسط 

واسط - الصباح الجديد:
اعلنت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة 
واس��ط اتالفه��ا 38 طنا م��ن امل��واد الغذائية 
للش��روط  ومخالف��ة  الصالحي��ة  منتهي��ة 
الصحية مس��توردة من دولة مجاورة بحسب 
تقاري��ر نتائج فحص مختب��ر الصحة العامة 

املركزي .
وقال مدير ش��عبة الرقاب��ة الصحية في دائرة 
صحة واس��ط معتز كاظ��م ان املواد الغذائية 
مت ضبطها في منفذ زرباطية احلدودي نصفها 
منته��ي الصالحية والنصف االخر غير خاضع 
للمواصفة العراقية بس��بب انتهاء ثلث املدة 
قب��ل دخوله ال��ى الع��راق وهذا يع��د مخالفا 

للشروط الصحية والتجارية.
واض��اف: »ش��كلنا جلنة من قب��ل دائرة صحة 
واس��ط والدوائر الس��اندة العاملة في منفذ 
زرباطي��ة احل��دودي ملتابعة حالة تل��ك االغذية 
والت��ي باتت ال تقبل ش��كا في انه��ا منتهية 
الصالحي��ة ومن هن��ا اقتي��دت العجلتان نوع 
براد الى اماكن الطمر الصحي في قضاء بدرة 
وجرت عملية االتالف والطمر بشكل رسمي. 

احمد عبد الصاحب * 
اج��رت ص��االت العملي��ات ف��ي 
لدائرة  التابع��ة  املستش��فيات 
صح��ة بغداد الك��رخ )125682( 
متنوعة خالل  عملية جراحي��ة 
ع��ام )2017( عل��ى اي��دي امهر 
االطب��اء و اجلراح��ني وامل��الكات 
الطبي��ة والصحي��ة العامل��ني 
في مؤسس��اتنا الصحية على 

الرغم م��ن قل��ة التخصيصات 
املالية وما مير به البلد من حاالت 
االراضي  التقش��ف وحرب حترير 
املغتصب��ة م��ن قب��ل الدواعش 

واالرهابيني.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة صحة 
بغ��داد الكرخ الدكتور جاس��ب 
ان مؤسساتنا  احلجامي  لطيف 
الصحي��ة وما متلك��ه من اطباء 

جراحني ومالكات طبية وصحية 
كف��وءة قامت بتق��دمي اخلدمات 
الطبية واجراء العمليات النادرة 
و والكب��رى و بنج��اح كبير على 
الرغم م��ن قل��ة التخصصيات 
املالي��ة و م��ا مير ب��ه البل��د من 
حاالت التقش��ف الذي اثر على 
جميع اجملاالت ف��ي البلد ومنها 

اجلانب الصحي

واضاف احلجامي بلغت العمليات 
اجلراحي��ة في ع��ام )2017( اكثر 
م��ن )125682( عملي��ة جراحية 
منه��ا )3450( عملي��ة جراحية 
في االجنح��ة اخلاصة من بينها 
عمليات نادرة و متميزة جترى الول 
مرة في الع��راق منها ) عمليات 
تبديل الشرايني التاجية و تبديل 
و  بانواعه��ا  القل��ب  صمام��ات 

اغالق الفتحات القلبية بانواعها 
، و عملي��ات اس��تئصال االورام 
السرطانية والول مرة في العراق 
مت اس��تخدام تقني��ة الطباع��ة 
ثالثية األبعاد في جراحة الوجه و 
الفكني( و اجراء )10375( عملية 
جراحية فوق الكبرى و ) 15( الف 

عملية جراحية كبرى .
ان  احلجام��ي  الدكت��ور  واش��ار 

التعليمي  اليرموك  مستشفى 
اج��رت ) 34075( عملية جراحية 
متنوعة و اجرت مدينة االمامني 
الكاظم��ني )ع( الطبية )19180( 
 )15140( و  جراحي��ة  عملي��ة 
عملية جراحية في مستشفى 
 )5950( و  التعليم��ي  الكرام��ة 
عملي��ة جراحية ف��ي مركز ابن 

البيطار جلراحة القلب.
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باريس ـ أ ب ف :

باش��ر الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل 
ماك��رون امس االثنني زي��ارة دولة إلى 
الصني عند منابع طرق احلرير القدمية 
في مدينة شيان )ش��مال(، داعيا من 
هذا املوق��ع الرمزي إل��ى قيام حتالف 
بني باري��س وبكني عل��ى الصعيدين 

التجاري واملناخي.
الفرنس��ي صباحا  الرئي��س  ووص��ل 
القدمي��ة  العاصم��ة  ش��يان،  إل��ى 
يرتبط  والتي  الصينية  لالمبراطورية 
بها طريق احلرير، احملور التجاري القدمي 
ال��ذي بات مطروحا مجددا على ضوء 
طموح��ات الرئي��س الصين��ي ش��ي 

جينبينغ.
وكان ش��ي جينبينغ الذي اس��تقبل 
نظيره الفرنس��ي ام��س االول االحد 
في بك��ني، قد أطلق في 2013 مبادرة 
ضخمة تتضمن اس��تثمارات بقيمة 
الف ملي��ار دوالر، تقضي باقامة طرق 
ومرافئ وس��كك حدي��د ومجمعات 

صناعية عبر الصني وأوروبا وآسيا.
ويغطي مشروع »طرق احلرير اجلديدة« 
ه��ذا أو مب��ادرة »احل��زام والطري��ق« 
بحسب ما يعرف في الصني، 65 بلدا 
متثل س��تني باملئة من سكان العالم 

وحوالى ثلث اجمالي الناجت العاملي.
وقال ماكرون في خطاب مطول بشأن 
العالقات الفرنس��ية الصينية ألقاه 
في ش��يان »أمتن��ى أن تكون فرنس��ا 
وأوروب��ا ، حاض��رة ف��ي املوع��د الذي 
حددت��ه الصني«، م��ا يتباين مع احلذر 
الذي لزمته فرنس��ا حت��ى اآلن حيال 
مش��روع يعتبر قس��م من األوروبيني 
أن��ه ينم عن نزعة توس��عية خطيرة 
من جانب الق��وة االقتصادية الثانية 

في العالم.
وذه��ب ماكرون إلى ح��د التأكيد في 
مقابلة أجراها معه موقع »تش��اينا.
أورغ« الصيني استعداد باريس للعب 
»دور مح��رك« في احملادث��ات األوروبية 

الصينية بهذا الشأن.
وأبدى حتفظا واحدا غالبا ما يعبر عنه 
األوروبيون حرصا منه��م على تفادي 
أن تقتصر املشاريع على تدفق فائض 
إنتاج��ي صين��ي، إذ دعا إل��ى العمل 
»ف��ي إط��ار ش��راكة متوازن��ة تكون 
قواعد التمويل فيها منس��جمة مع 
معاييرنا ومع ما نس��عى إليه معا«، 
داعيا إلى جعله مش��روع »طرق حرير 

بيئية«.
وحذر ف��ي خطابه بأن »ه��ذه الطرق 
مشتركة وال ميكن أن تكون ذات اجتاه 

واحد«.

وبعد ق��رار الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب س��حب بالده من اتفاق باريس 
حول االحتباس احلراري، أعلن ماكرون 

أنه س��يعرض على نظي��ره الصيني 
»إعادة إطالق معركة املناخ«.

وش��دد عل��ى أن��ه ل��وال ق��رار الصني 

االلت��زام به، فإن »اتفاق باريس ملا كان 
استمر« بعد اخلطوة األميركية، الفتا 
في املقابل إلى أن الصني تبقى الدولة 

األول��ى من حي��ث انبعاث��ات الغازات 
املسببة الرتفاع حرارة األرض.

وأك��د »مصائرن��ا متداخلة« مضيفا 
»املستقبل بحاجة إلى فرنسا وأوروبا 
والصني. نحن ذاكرة العالم. يعود لنا 

أن نقرر أن نكون مستقبله«.
وم��ن املق��رر أن يبقى ماك��رون الذي 
يقوم بزيارته برفق��ه زوجته بريجيت 
ف��ي بك��ني حت��ى األربع��اء، والتقى 
ام��س االثنني ش��ي جينبينغ وزوجته 
بنغ ليوان قبل عش��اء خ��اص يجمع 

الرئيسني وزوجتيهما.
وسيقدم ماكرون لنظيره حصانا من 
احلرس اجلمهوري الفرنس��ي، ليبادله 
ينتهجها  التي  الباندا«  »دبلوماسية 

القادة الصينيون.
ويج��ري اس��تقبال ماكرون رس��ميا 
البرنامج  الثالثاء وس��يتضمن  اليوم 
زي��ارة للمدين��ة احملرم��ة ولق��اء م��ع 
رئي��س اجلمعية الوطنية الش��عبية 
ورئي��س الوزراء وحفل اس��تقبال، ثم 
توقيع اتفاقات وعق��ود وإصدار إعالن 
مشترك. ويختتم النهار بعشاء دولة 

في قصر الشعب.
وتش��كل هذه الزي��ارة األولى ملاكرون 
ف��ي  جدي��دة  مرحل��ة  آس��يا  إل��ى 
دبلوماس��يته التي كانت تتركز حتى 
اآلن عل��ى أوروب��ا وإفريقي��ا. ويطمح 

ماك��رون إل��ى التحال��ف م��ع ش��ي 
جينبينغ في العديد من اجملاالت مثل 
البيئ��ة ومكافحة اإلره��اب والدعم 
لقوة دول الس��احل اخلم��س وتطوير 

الطاقات املتجددة في إفريقيا.
لك��ن ال تزال هن��اك نق��اط احتكاك 
بني باري��س وبكني وال س��يما العجز 
التجاري الفرنس��ي البال��غ 30 مليار 
يورو جتاه الصني، وتسعى فرنسا بهذا 
الصدد ل�«إعادة التوازن« إلى العالقة 
التجاري��ة الثنائية وتدعو إلى املبادلة 
باملث��ل في فتح األس��واق ب��ني االحتاد 

األوروبي والصني.
كما تدفع فرنسا في اجتاه زيادة سيطرة 
االحت��اد األوروب��ي على االس��تثمارات 
األجنبي��ة وال س��يما الصيني��ة في 

القطاعات االستراتيجية.
وأكد قصر اإلليزيه أنه سيتم التطرق 
ف��ي األحادي��ث اخلاصة إلى مس��ألة 
ودع��ت منظم��ة  اإلنس��ان.  حق��وق 
هيومن رايتس ووتش ماكرون في بيان 
إلى مطالبة ش��ي جينبين��غ »علنا« 
بتحسني الوضع في هذا اجملال وطرح 
مس��الة ليو ش��يا أرملة احلائز جائزة 
نوبل للس��الم الصيني ليو ش��ياوبو 
الذي توفي الش��هر املاض��ي، وهي ال 
ت��زال عمليا قيد اإلقام��ة اجلبرية من 

دون أن توجه إليها أي تهمة رسميا.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن رئي��س وزراء مصر األس��بق أحمد ش��فيق 
امس االول األحد أنه قرر عدم الترش��ح النتخابات 

الرئاسة التي ستجرى هذا العام.
ويعتبر ش��فيق أقوى السياس��يني الذي��ن أعلنوا 
اعتزامهم منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الذي لم يعلن إلى اآلن رس��ميا اعتزامه الس��عي 

للفوز بفترة ثانية.
وعاد شفيق إلى مصر من اإلمارات العربية املتحدة 
في كانون األول بعد أن أعلن اعتزامه الترشح وهو 
ما أث��ار عاصفة انتق��ادات له في وس��ائل اإلعالم 
اململوكة أو املوالي��ة للدولة كما أثار تكهنات بأن 

السلطات حتتجزه في فندق بالقاهرة.
وكان ش��فيق، وه��و قائد س��ابق للق��وات اجلوية 
ووزي��ر س��ابق للطي��ران املدن��ي، قد خس��ر بفارق 
ضئيل في األصوات انتخاب��ات 2012 أمام الرئيس 
الس��ابق محمد مرس��ي املنتمي جلماعة اإلخوان 
املسلمني والذي عزله اجليش في العام التالي بعد 

احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال ش��فيق في حس��ابه على تويت��ر امس االول 
األحد »كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن 
احلبيب أن أعيد تقدير املوقف العام بشأن ما سبق 
أن أعلنت��ه أثناء وج��ودي بدولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة مقدرا أن غيابي لفت��رة زادت عن اخلمس 
سنوات رمبا أبعدني عن املتابعة الدقيقة ملا يجري 
على أرض وطننا من تطورات وإجنازات رغم صعوبة 

الظروف التي أوجدتها أعمال العنف واإلرهاب«.
وأض��اف ”رأي��ت أنني ل��ن أكون الش��خص األمثل 
لقي��ادة أمور الدولة خالل الفت��رة القادمة ولذلك 
فقد ق��ررت عدم الترش��ح لالنتخابات الرئاس��ية 

املقبلة 2018“.
وس��تعلن الهيئة الوطني��ة لالنتخابات في مؤمتر 
صحفي امس االثن��ني اجلدول الزمن��ي النتخابات 

الرئاسة التي يرجح أن جترى في نيسان.

دمشق ـ وكاالت :
متك��ن اجليش الس��وري من فك الط��وق الذي كان 
يفرضه االرهابي��ون وفصائل معارض��ة منذ اكثر 
من اس��بوع عل��ى قاعدتها العس��كرية الوحيدة 
في الغوطة الش��رقية معقل املعارضة املسلحة 
احملاص��رة قرب دمش��ق، كما افاد االعالم الس��وري 

امس االثنني.
وقال��ت الوكال��ة ان »وح��دات م��ن اجلي��ش أجنزت 
مهمتها بفك الطوق الذي فرضه إرهابيو تنظيم 
جبهة النصرة واجملموع��ات التكفيرية التابعة له 
على إدارة املركبات وذلك بعد معارك عنيفة سقط 

خاللها عشرات اإلرهابيني بني قتيل ومصاب«.
وأضاف��ت الوكالة انه »بعد فك الط��وق عن إدارة 
املركب��ات بدأت وحدات اجليش عل��ى الفور عملية 
عسكرية جديدة بهدف توسيع رقعة األمان حول 
اإلدارة وس��ط قيام س��الح املدفعية باس��تهداف 

أوكار وجتمعات اإلرهابيني في املنطقة احمليطة«.
م��ن جهته ذكر املرصد الس��وري حلقوق االنس��ان 
ان »اجليش الس��وري  متكن من فتح ثغرة توصلها 
بإدارة املركبات احملاصرة من قبل هيئة حترير الشام 
وحركة أحرار الش��ام وفيل��ق الرحمن، بالقرب من 

مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية«.
واوض��ح مدي��ر املرص��د رام��ي عب��د الرحم��ن ان 
»املواجهات مس��تمرة في غرب القاعدة لتوسيع 

املمر الذي فتحه فريق من القوات اخلاصة«.
وبحس��ب املرص��د الس��وري حلقوق االنس��ان فان 
املعارك منذ بدء حص��ار القاعدة اوقعت 72 قتيال 
ف��ي صف��وف الق��وات املوالي��ة للنظ��ام و87 من 

مقاتلي املعارضة املسلحة.
وحتاصر ق��وات النظام الغوطة الش��رقية، معقل 
الفصائل املعارضة قرب دمش��ق، بشكل محكم 
من��ذ العام 2013، ما تس��ّبب بنق��ص خطير في 
املواد الغذائية واألدوية في املنطقة التي يقطنها 

نحو 400 ألف شخص.

أحمد شفيق يقرر عدم 
الترشيح لالنتخابات 

الرئاسية في مصر

الجيش السوري
يفك الطوق عن
إدارة المركبات

متابعة ـ الصباح الجديد:

كش��ف أحم��د مجدالن��ي عضو 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
أن اجمللس املركزي، س��يتخذ قرارات 
حاس��مة منتصف الشهر اجلاري، 
إلى  الفلسطينية  السلطة  تنقل 

مرحلة جديدة.
ومن أب��رز القرارات التي س��يقرها 
اجمللس املركزي في اجتماعه املقرر 
اجل��اري عل��ى  الش��هر  منتص��ف 
وف��ق م��ا أعلن��ه مجدالن��ي أنهاء 
التعاقدية مع إس��رائيل  العالقات 
ب��كل تفاصيلها ، فضال الى فصل 
شراكة حكومة إس��رائيل احلالية 

لعملية السالم .
أضافة الى عدم مقدرة واش��نطن 
لرعاية عملية الس��الم، وبحث عن 
صيغة دولية جديدة، وتغيير طابع 
ووظيفة السلطة الوطنية احلالية، 
وحتويلها من س��لطة انتقالية إلى 
دولة حت��ت االحت��الل، وأن املطلوب 
ممارس��ة  م��ن  الس��لطة  متك��ني 

سيادتها على األرض احملتلة.
وأوضح مجدالني أن القرارات املقرر 
إج��راءات  الب��ت فيها س��تتبعها 
ودبلوماسية،  وسياس��ية  قانونية 
وهن��اك سلس��لة من اإلج��راءات 
املعدة وأخرى س��يتم وضعها على 

أرض الواقع.
كما أش��ار إلى أن ه��ذه اإلجراءات 
س��تكون م��ن مهم��ة احلكوم��ة 
احلالية، أو إعالن اللجنة التنفيذية 
حكومة فلسطني واجمللس الوطني 
برملان فلسطني، أو تشكيل حكومة 

وحدة وطنية تخدم الهدف.
وبحسب مجالني تبحث السلطة 
قانوني  الفلس��طينية عن وض��ع 
جديد في إطار الش��رعية الدولية 
مس��ارا  »نري��د  قائ��ال  والعربي��ة، 
آخ��ر لعملي��ة تفاوضي��ة برعاي��ة 
األمم املتح��دة ومش��اركة األعضاء 
الدائمني في مجلس األمن، صيغة 
تش��به صيغ��ة 5 1+ الت��ي رع��ت 
االتف��اق النووي اإليران��ي وتؤدي في 

النهاية إلى إنهاء االحتالل«.

وكشف مجدالني أن الدول الكبرى 
وعلى رأس��ها الصني وروسيا تؤيد 
ه��ذا املقترح وهي مس��تعدة ملثل 
هذه الصيغة وإقرارها في مجلس 
األم��ن واألمم املتحدة، إال أن الواليات 
احت��كار  عل��ى  مص��رة  املتح��دة 

العملية السياسية.
وع��ن ردة فعل اجلانب اإلس��رائيلي 
في حال اتخذت القرارات السابقة 
اس��رائيل  »إن  مجدالن��ي  ق��ال 
ومنذ ع��ام 2010 تعم��ل من خالل 
اإلدارة املدني��ة على اس��ترجاع كل 
الس��لطات املدني��ة الت��ي أحيلت 

للسلطة«. 
وأض��اف مجدالن��ي »إن أي إج��راء 
ممك��ن أن تتخذه إس��رائيل متوقع 
حتى ل��و أع��ادت احت��الل الضفة 
ودمرت املؤسس��ات، ليكن الصراع 
على الس��لطة بني دول��ة محتلة، 

ودولة واقعة حتت االحتالل«.
وأكد مجدالني أن املسار السياسي 
السابق انتهى واملرحلة االنتقالية 
التي ح��ددت بأربع س��نوات لقيام 
الدولة الفلسطينية انتهت »نحن 
اآلن نبح��ث ع��ن صيغ��ة انتقالية 
جديدة بديلة عن املرحلة االنتقالية 
الس��ابقة تس��تند إلى الق��رارات 
األممي��ة الت��ي تعترف بفلس��طني 

كدولة على حدود 67«. 
وف��ي أعقاب ق��رار الرئي��س دونالد 
ترام��ب اعتب��ار الق��دس »عاصمة 
الس��لطة  ورد  إلس��رائيل« 
العالقات،  بقط��ع  الفلس��طينية 
ق��ال الس��فير الفلس��طيني لدى 
زملط:  الدكتور حسام  واش��نطن 
الساحة  أميركا  تعتبر  »إس��رائيل 
اإلس��تراتيجية األول��ى، وقد تكون 
األس��اس  وعل��ى ه��ذا  الوحي��دة، 

صّبت تركيزها عليها، وجنحت في 
اخت��راق القرار السياس��ي واإلرادة 
فاملعرك��ة  وله��ذا،  السياس��ية، 
مس��تعرة في أميركا ومن مسافة 
سلس��لة  أن  واعتب��ر  صف��ر«. 
األخيرة ضد  واخلط��وات  القوان��ني 
الفلس��طينيني جنمت ع��ن تدخل 
إسرائيلي يهدف إلى ضرب التطور 
اجل��اري ملصلح��ة فلس��طني ف��ي 

اجملتمع األميركي.
وأوضح أن الرأي العام في الواليات 
املتحدة يش��هد تغي��رات وحتّوالت 
جتاه دعم القضية الفلس��طينية 
نتيجة انتش��ار املعلومات البديلة 
عبر وس��ائل التواصل االجتماعي، 
والتأثير الس��لبي لليم��ني احلاكم 
في إسرائيل على مكانتها، والدور 
املتنامي للجيل الثاني والثالث من 

أبناء اجلالية الفلسطينية. 

وأض��اف أن تنامي ه��ذا التعاطف 
يثير قلق إس��رائيل التي تعمل من 
خالل اللوبي الداعم لها على إنهاء 
الوجود الرسمي الفلسطيني في 
العالق��ة مع  ونس��ف  واش��نطن، 
أميركا عبر سلس��لة من القوانني، 
ووقف الدعم املالي، وإغالق مكتب 
مصي��ر  وع��ن  فلس��طني.  بعث��ة 
املكتب، أشار إلى أن »القانون يقول 
إن املكت��ب يُغلق خالل 90 يوماً من 
عدم متدي��د فتحه، لكنهم فتحوه 
خالل ه��ذه الفترة، لذل��ك أبطلوا 

القانون«.
وتابع زملط أن »هناك أيضاً حتوالت 
مهم��ة داخ��ل احلياة السياس��ية 
مبعن��ى  األميركي��ة،  واملنظوم��ة 
األول��ى في  الكونغ��رس، فللم��رة 
تاريخه يُقّدم قانوناً ضد إس��رائيل. 
قبل ش��هر ونصف الشهر، قدمت 

عض��و الكونغرس بيت��ي ماكولم 
مش��روع قان��ون يدع��و إل��ى وقف 
الدع��م املالي إلس��رائيل بس��بب 
اعتقالها األطفال الفلس��طينيني 

وتعذيبهم«. 
وقال: »ل��م يعد هناك ما يس��مى 
دع��م إس��رائيل العاب��ر لألح��زاب، 
فحت��ى داخ��ل احل��زب اجلمه��وري 
توج��د أصوات تع��ارض ذلك«، ورأى 
أن لقرار ترامب »أهدافاً عدة، أّولها 
إزالة القدس من املعادلة اس��تباقاً 
ألي حل سياس��ي، وهذا تراجع عن 
تعه��دات وسياس��ة أميركية، ما 
الوالي��ات املتح��دة أهليتها  يفقد 
واله��دف  الوس��يط،  دور  للع��ب 
الثاني إستراتيجي هو تصفية حل 
الدولتني والقضية الفلس��طينية 
من قلبه��ا، وهو الق��دس، ووصف 

القرار ب� »الكارثي«.

بحث صيغة دولية جديدة تغّير طابع السلطة الحالية

قرارات مقبلة قد تحسم العالقة بين
السلطة الفلسطينية وإسرائيل

نريد مسارا آخرا 
لعملية تفاوضية 

برعاية األمم 
المتحدة ومشاركة 

األعضاء الدائمين 
في مجلس األمن

القدس

تقـرير
ماكرون يستميل بكين »بدبلوماسية الجياد«

تحالف فرنسي أوروبي صيني من أجل »مستقبل العالم«

ماكرون خالل زيارته الصني

لندن ـ أ ب ف:
البريطانية  الوزراء  رئيس��ة  جتري 
تيريزا م��اي االثنني تعدي��ال وزاريا 
بعد استقالة نائبها داميان غرين 
ف��ي كان��ون األول عل��ى خلفية 
فضيحة تتعل��ق بامتالكه صورا 
إباحية على حاسوبه اخلاص في 

البرملان.
وم��ن املتوق��ع أن حت��دد احلكومة 
اجلدي��دة ب��دون إبط��اء موقفها 
متهي��دا  بريكس��ت  بش��أن 
م��ع  املفاوض��ات  الس��تئناف 
بروكس��ل في كانون الثاني حول 
النس��حاب  االنتقالي��ة  الفت��رة 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، وفي 
اذار في ش��أن العالق��ة التجارية 

املستقبلية بني الطرفني.

ومن اجل هذا الهدف، ستحتفظ 
تيريزا ماي في حكومتها بالوزراء 
البارزي��ن املعني��ني باملل��ف، وهم 
وزي��ر املال فيلي��ب هاموند ووزيرة 
الداخلي��ة أمبر راد ووزير اخلارجية 
بوريس جونس��ون والوزير املكلف 

ملف بركسيت ديفيد ديفيس.
غي��ر أنها ف��ي املقابل س��تبدل 
عل��ى األرجح أعض��اء آخرين في 
يعتب��ر  التنفيذي��ة  الس��لطة 
رصيده��م السياس��ي أقل، مثل 
وزيرة التربية جاس��تني غرينينغ، 
والوزي��ر ب��دون حقيب��ة باتري��ك 
ماكالفل��ني، رئيس احلزب احملافظ، 

ووزير االقتصاد غريغ كالرك.
كما قد يتم اس��تبدال رئيس��ة 
مجل��س العموم اندريا لدس��وم 

املكلف��ة العالق��ات ب��ني النواب 
واحلكوم��ة، لتدف��ع بذل��ك ثمة 
النكسة التي أحلقها البرملانيون 
بتيري��زا ماي ف��ي 13 كانون األول 
حني صوت 11 نائبا محافظا مع 
املعارضة ليفرضوا إجراء تصويت 
ف��ي البرمل��ان عل��ى بن��ود اتفاق 

بريكست النهائي.
كان��ت الترجيح��ات تش��ير إلى 
أن م��اي س��تعني وزي��ر الصح��ة 
احلالي جيرمي��ي هان��ت نائبا لها 
خلف��ا لغرين، لكن يبدو ذلك اآلن 
مس��تبعدا بس��بب األزمة التي 
الصحة وسط  يش��هدها جهاز 
موجة البرد الشديد التي تضرب 

البالد.
وأخي��را، س��تغتنم تيري��زا م��اي 

املزي��د  لترقي��ة  الفرص��ة  ه��ذه 
م��ن النس��اء والش��باب وإدخال 
املزي��د من التن��وع العرق��ي إلى 
حكومته��ا. ومن املتوقع في هذا 
الس��ياق تكلي��ف وزي��ري الدولة 
للهجرة براندون لويس )46 عاما( 
وللع��دل دومينيك راب )43 عاما( 

مبسؤوليات أكبر.
وه��ذا التعديل ميكن ان يش��كل 
انطالقة جديدة لرئيس��ة الوزراء 
الت��ي واجهت معارضة ش��ديدة 

في االشهر الستة االخيرة.
فش��ل  أضعفه��ا  فبعده��ا 
حزبه��ا احملاف��ظ ف��ي االنتخابات 
التش��ريعية ف��ي حزي��ران 2017 
ح��ني خس��ر غالبيت��ه املطلقة، 
واجهت ماي خالفات دائمة داخل 

حزبها بشأن بركسيت اضعفت 
موقفه��ا ف��ي املناقش��ات م��ع 

بروكسل.
لكن االتفاق ال��ذي توصلت إليه 
بريطانيا مع دول االحتاد ال�27 حول 
املرحلة االولى من املفاوضات عزز 
موق��ع تيريزا م��اي وأعطى زخما 
جدي��دا لش��رعيتها، وهو ما هي 
بحاجة ماس��ة إليه للشروع في 

املهمة الشاقة التي تنتظرها.
الوزراء  رئيس��ة  وس��يترتب على 
املس��تقبلية  العالق��ة  حتدي��د 
التي تأمل اململك��ة املتحدة في 
اقامته��ا م��ع االحت��اد االوروب��ي، 
م��ا يحت��م عليه��ا التوفيق بني 
وجهات النظر املتناقضة ملؤيدي 
داخ��ل  ومعارضي��ه  بريكس��ت 

حكومتها.
وعل��ى رغم التأخي��ر احلاصل في 
ج��والت املفاوض��ات االولى، بدت 
تيريزا ماي االحد واثقة من قدرتها 
عل��ى التوصل الى اتف��اق نهائي 
ح��ول بركس��يت هذه الس��نة، 
رغم ان مناقشاتها اجلديدة تبدو 

بالغة الصعوبة.
بي.بي. االح��د لش��بكة  واكدت 
س��ي »هذا هو هدفنا«. واضافت 
ان كبير مفاوضي االحتاد االوروبي 
»ميش��ال بارنييه نفسه قال انه 
يريد اتفاقا بحلول تش��رين االول 
حتى يتمكن بعد ذلك من عرضه 
على البرمل��ان االوروبي، ونأمل في 
ان يتمكن برملانن��ا من البت فيه 

قبل« ذلك.

تيريزا ماي تحتفظ بالوزراء المعنيين بملف بريكست
تعديالت وزارية بيريطانية
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تتجه إلى ضبط أسواق الخام في 2018

التزام قوي من
 أوبك بخفض اإلنتاج 

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت وزارة النفط إن س��وناطراك 
تدرس  للطاقة  احلكومية  اجلزائرية 
استثمارات محتملة في مشروعات 

للنفط والغاز في العراق.
ونقل بيان للوزارة، تلقت »الصباح 
اجلديد« نسخة منه، تعليقات لوزير 
النفط جبار اللعيبي ووزير الطاقة 
اجلزائري مصطف��ى قيطوني الذي 

وصل إلى بغداد يوم االحد.
وق��ال اللعيب��ي إن الوف��د اجلزائري 
»س��يلتقي جميع املس��ؤولني في 
الوطني��ة  النفطي��ة  الش��ركات 
والدوائ��ر املعني��ة بهدف توس��يع 
دائ��رة التع��اون والش��راكة الت��ي 

يسعيان لها«.
وعب��ر وزي��ر النفط ع��ن أمله »في 
حتقيق خطوات ملموسة نحو عقد 
تعاون ش��راكة مع س��وناطراك«، 
مش��يرا على وج��ه التحدي��د إلى 
الغاز  مش��روعات تطوير صناع��ة 

»واالستثمار األمثل لهذه الثروة«.
م��ن جانب��ه، اك��د وزي��ر الطاق��ة 
اجلزائ��ري ح��رص بالده عل��ى تعزيز 
العالق��ات الثنائي��ة والتع��اون في 
مجال الطاقة والنفط والغاز، جاء 
ذل��ك في مؤمتر صحافي مش��ترك 
مع وزير النفط جبار علي اللعيبي.

وقال وزير الطاقة اجلزائري مصطفى 
قيطون��ي ان »اله��دف م��ن ه��ذه 
الزيارة، اجراء املباحثات واملشاورات 
واللقاءات مع اش��قائناً في العراق، 
لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي 
بني البلدين الش��قيقني في مجال 
الطاق��ة ومنه��ا اس��تثمار الغ��از 
وغيرها  النفطية  واالستكشافات 
خصوصا وان ش��ركة س��وناطراك 
اجلزائري��ة متتل��ك اخلب��رة الكبي��رة 
لتحقي��ق االهداف املش��تركة بني 

االشقاء في العراق واجلزائر«. 
من جهته، قال اللعيبي ان »العراق 
حري��ص عل��ى تطوي��ر العالق��ات 
الثنائي��ة مع االش��قاء ف��ي اجلزائر 

التاريخي��ة  بالعالق��ات  مش��يدا 
ف��ي حقب��ة  النفط��ي  والتع��اون 
املاضي«،  القرن  من  الس��بعينيات 
معبراً عن امله في حتقيق خطوات 
تع��اون  عق��د  نح��و  ملموس��ة 
ش��راكة مع سوناطراك التي ميكن 
االس��تفادة من خبرتها في تطوير 
صناع��ة الغاز واالس��تثمار االمثل 
له��ذه الث��روة  فضال ع��ن اجملاالت 

االخرى.
وكان وزي��ر الطاق��ة اجلزائ��ري ق��د 
وص��ل بغداد عل��ى راس وفد إلجراء 
مباحث��ات مع املس��ؤولني في وزارة 
النف��ط وإجراء عدد م��ن اللقاءات 

مع املسؤولني.

واجلزائ��ر م��ورد رئي��س للغ��از إلى 
أوروبا، وتصدره عبر خطوط أنابيب، 
وتش��حنه أيض��ا في ناق��الت بعد 

تسييله في محطات خاصة.
يذك��ر أن اللعيب��ي كان دع��ا، ف��ي 
ش��ركة  املاض��ي،  األول  كان��ون 
لالس��تثمار  اجلزائرية  س��وناطراك 
ف��ي العراق، في ح��ني أكدت اجلزائر 
رغبتها في تنفيذ مشاريع نفطية 

بالعراق.
على صعيد متصل، أكد مس��ؤول 
نفطي إيراني أن محافظة البصرة 
اعلنت اس��تعدادها الستيراد الغاز 

االيراني خالل الشهرين املقبلني.
وق��ال حمي��د رض��ا عراق��ي املدير 

التنفيذي لش��ركة الغاز الوطنية 
االيرانية، بشأن تأمني الغاز حملطتي 
الكهرب��اء في بغ��داد والبصرة، أن 
»مت جتهي��ز محط��ة تصديري��ة في 
احلدودي��ة،  الش��المجة  منطق��ة 
وفعلي��ا مت ض��خ الغاز ف��ي انبوب 
الش��المجة(،  )اه��واز-  التصدي��ر 
ومبج��رد اع��الن العراق س��يتم بدء 
التصدير حملافظ��ة البصرة بطاقة 
متريرية قابلة للوصول ل� 25 مليون 
متر مكعب يوميا على غرار العقد 

مع بغداد.
وأضاف: »مت تنفي��ذ فعاليات البنى 
التحتي��ة الالزم��ة لتصدي��ر الغاز 
عبر االنب��وب الذي ب��ات جاهزا في 

األراض��ي االيرانية، غير أن االنطالق 
يعيقه عدم اكتمال البنى التحتية 

في البصرة«.
وب��نينّ املدير التنفي��ذي أن »التأخير 
ف��ي  االنش��ائية  العملي��ات  ف��ي 
البصرة يعود لض��رورة اجراء انفاق 
حت��ت االنه��ار وأن ه��ذه العمليات 
صعبة بطبيعته��ا، غير أنه وعلى 
وف��ق اع��الن املس��ؤولني العراقيني 
س��يتم االنتهاء من العمليات في 

غضون الشهرين املقبلني«.
ترف��د  املب��رم،  العق��د  ومبوج��ب 
اي��ران العراق ب��� 7 ال��ى 35 مليون 
مليون متر مكع��ب يوميا، وتتغير 
الكمية التمريرية على وفق حجم 

االس��تهالك احملل��ي االيراني وطلب 
محطتي بغداد والبصرة.

في الش��أن ذاته، قالت وزارة النفط 
ف��ي بيان له��ا، أمس االثن��ني، إنها 
توصل��ت إل��ى اتف��اق مبدئ��ي مع 
ش��ركة أوريون األميركية للطاقة 
لالس��تثمار ف��ي إنت��اج الغ��از من 
حق��ل نهر ب��ن عم��ر النفطي في 

جنوب البالد.
وق��ال البيان إن نهر ب��ن عمر، الذي 
تديره حاليا ش��ركة نفط البصرة 
احلكومي��ة، ينت��ج أكث��ر م��ن 40 
ألف برميل يومي��ا من النفط و25 
مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز 

الطبيعي في الوقت احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت س��لطة الطي��ران املدن��ي حصولها على 
ايرادات بأكثر من 5 ماليني دوالر شهريا )5.93 مليار 

دينار( من استخدام مجالها اجلوي.
وقال مدير عام س��لطة الطي��ران، أمس االثنني، إن 
من املتوقع مرور أكثر من 500 طائرة يوميا باألجواء 
العراقية، س��يتم خاللها احتساب ما قيمته 375 

دوالر )444.75 ألف دينار( عن مرور كل طائرة.
وأش��ار عباس عمران، إلى خ��روج العراق من طائلة 
البند السابع في برنامج النفط في مقابل الغذاء، 
وتخفيف العقوبات الدولية بحق بالده، مما س��اعد 
بتوسيع اجملال ملرور الطائرات عبر األجواء العراقية، 

وتعزيز موارد خزينة الدولة.
وكان��ت س��لطة الطي��ران املدن��ي أوردت في وقت 
س��ابق إن أكثر م��ن 10 ماليني مس��افر تنقلوا بني 
املط��ارات العراقي��ة خالل ع��ام 2017 بعدد رحالت 

جاوز 100 ألف رحلة جوية.

سنغافورة ـ وكاالت:
ارتف��ع ال��دوالر ف��ي مقاب��ل س��لة م��ن العمالت 
الرئيس��ة أم��س االثنني حي��ث لم يك��ن لبيانات 
تظهر تباطؤ من��و الوظائف ف��ي الواليات املتحدة 
تأثير يذكر على التوقعات بشأن مزيد من الزيادات 

في سعر الفائدة بالواليات املتحدة.
وصعد مؤش��ر ال��دوالر الذي يقيس ق��وة العملة 
األمريكية أمام سلة من ست عمالت رئيسية 0.1 
باملئ��ة إلى 92.051 ارتفاعا من أقل مس��توى منذ 
20 أيلول الذي سجله في الثاني من كانون الثاني 

عند 91.751.
وزاد ع��دد الوظائ��ف في القطاعات غي��ر الزراعية 
148 ألفا الش��هر املاضي بعد زي��ادة 252 ألفا في 
تش��رين الثاني بحس��ب البيان��ات الص��ادرة يوم 
اجلمع��ة. وتوقع اقتصاديون في اس��تطالع أجرته 

رويترز زيادة 190 ألف وظيفة في كانون األول.
وبدأت العملة األمريكي��ة العام على نزول بعدما 
خسر مؤشر الدوالر 9.9 باملئة في 2017 وهوضعف 

أداء منذ 2003.

»الطيران المدني«:
 5 ماليين دوالر شهريًا 

إيرادات متوقعة

ارتفاع الدوالر
أمام سلة عمالت 

قريبًا.. إيران تجّهز كهرباء البصرة بالغاز الطبيعي

استثمارات جزائرية محتملة في نفط العراق

عبر وزير النفط 
عن أمله »في 
تحقيق خطوات 
ملموسة نحو عقد 
تعاون شراكة مع 
سوناطراك«، مشيرا 
على وجه التحديد 
إلى مشروعات 
تطوير صناعة الغاز 
»واالستثمار األمثل 
لهذه الثروة«

سوناطراك
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الصباح الجديد:
انته��ى مس��ح حدي��ث إل��ى أن 
االلت��زام  مس��توى  زادت  أوب��ك 
باتف��اق خفض إم��دادات النفط 
ف��ي كان��ون األول املاضي بفعل 
املزي��د م��ن التراج��ع ف��ي إنتاج 
فنزويال وتخفيضات إضافية من 
للخام،  دول خليجي��ة مص��درة 
ما يظه��ر التزاماً قوي��اً باالتفاق 

بالرغم من ارتفاع األسعار.
وأظهر املس��ح أن نسبة االلتزام 
بالتخفيضات ارتفعت إلى 128% 

من %125 في تشرين األول.
يقل  وضخ��ت اإلم��ارات نفط��اً 
ع��ن املس��توى احمل��دد له��ا ف��ي 
أوب��ك وذل��ك للم��رة األولى منذ 
دخل االتف��اق حي��ز التنفيذ في 
كان��ون األول 2017 لتنض��م إلى 
الس��عودية والكويت، بحس��ب 

»اخلليج« اإلماراتية.
البل��دان  منظم��ة  وتخف��ض 
املص��درة للنفط )أوب��ك( اإلنتاج 
بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 
إطار اتفاق مع روس��يا ومنتجني 
آخري��ن غير أعضاء في املنظمة. 
ويس��تمر االتف��اق حت��ى نهاية 

.2018
وبلغ��ت أس��عار النف��ط أعل��ى 
مس��توياتها منذ حزي��ران 2015 
هذا األس��بوع بدع��م من هبوط 
في اخملزونات وقوة الطلب وارتفاع 
مس��توى التزام أوبك. ويستفيد 
الكثير م��ن املنتج��ني، الذين ما 
زالوا يعانون جراء انهيار األسعار 
ف��ي 2014، من ارتفاع األس��عار 

واإليرادات اإلضافية.
وق��ال مس��ؤول في إح��دى دول 
أوبك ع��ن ارتفاع س��عر النفط 
في مطل��ع العام احلال��ي »كلنا 

سعداء به«.
وال يظهر املس��ح أي إش��ارة إلى 
أن املنتج��ني يزي��دون اإلم��دادات 
لالستفادة من ارتفاع األسعار أو 
لتعويض االنخفاض في فنزويال 
حي��ث يتراج��ع اإلنت��اج في ظل 

أزمة اقتصادية.
أكب��ر  الس��عودية،  وخفض��ت 
مصدر للنفط، اإلنتاج بحس��ب 
مصادر في املسح عزت ذلك إلى 
استقرار أو انخفاض في الصادرات 
وتراجع أنشطة التكرير، ما يزيد 
من تراجع اإلمدادات عن املستوى 

املستهدف للمملكة في أوبك.
وأظه��ر املس��ح أن اإلنت��اج في 
فنزوي��ال، الت��ي يتعط��ش قطاع 

النف��ط به��ا للتمويل بس��بب 
أزمة سيولة، واصل التراجع عن 
املس��توى املس��تهدف له��ا في 
أوبك. وكانت الصادرات وعمليات 
التكرير قد انخفضت في كانون 

األول.
الرئي��س  اإلم��ارات،  وخفض��ت 
القاب��ل ألوب��ك، اإلنت��اج مجدداً 
وحقق��ت أعلى مس��توى التزام 

حتى اآلن وفقاً للمسح.
في الشأن ذاته، أظهر استطالع 
آلراء احمللل��ني أجرت��ه »رويترز«، أن 
من املتوقع أن تبقى أسعار اخلام 
بالق��رب م��ن 60 دوالراً للبرميل 

ف��ي 2018 بفعل جهود منظمة 
البل��دان املصدرة للبت��رول أوبك 
إم��دادات  لتقلي��ص  وروس��يا 
النف��ط، والتوقع��ات بنمو قوي 

للطلب العاملي.
وتوقع االس��تطالع الذي ش��مل 
32 من خبراء االقتصاد واحملللني، 
أن يص��ل متوس��ط س��عر خام 
القي��اس العاملي مزيج برنت إلى 
59.88 دوالر للبرمي��ل ف��ي ع��ام 
2018، ارتفاعاً من مستوى 58.84 

دوالر للبرمي��ل في االس��تطالع 
الشهري السابق.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 
30 في املائة منذ أن اتفقت أوبك 
م��ع منتج��ني مس��تقلني على 
تقييد اإلنت��اج اعتباراً من كانون 
الثان��ي املاضي. وم��دد املنتجون 
االتف��اق الش��هر املاض��ي حتى 

نهاية عام 2018.
أعلى مستوى  األس��عار  وبلغت 
ف��ي عام��ني ونصف الع��ام هذا 
األسبوع. وقال فرانك شالينبرغر، 
رئيس أبحاث السلع األولية لدى 
»إل بي بي دبليو«: »الطلب على 
النف��ط س��يكون مرتفع��اً في 
ع��ام 2018 مع منو اقتصادي قوي 
ف��ي أنحاء العال��م... واإلمدادات 
نس��بياً  منخفض��ة  س��تكون 
أوب��ك  الت��زام  نس��بة  بس��بب 

املرتفعة«.
ويرى محللون، أن إمدادات نفطية 
كبيرة ستتجه إلى آسيا لتلبية 
املنطقة.  الق��وي م��ن  الطل��ب 
وزادت الص��ادرات األميركية إلى 
آس��يا بالفعل مع ارتفاع أسعار 
خام��ات الش��رق األوس��ط جراء 
التخفيضات التي تقودها أوبك، 
وفارق الس��عر الكبي��ر بني خام 

غرب تكساس الوسيط وبرنت.
النفط  واردات  وتعافى إجمال��ي 
اخل��ام إل��ى الص��ني، أح��د أكبر 
مس��تهلكي النفط في العالم، 
ليس��جل ثان��ي أعلى مس��توى 
على اإلطالق في تش��رين الثاني 
املاض��ي، عند 9.01 مليون برميل 

يومياً.
وم��ن املتوقع أن يبلغ متوس��ط 
س��عر اخلام األميرك��ي اخلفيف 
الع��ام  للبرمي��ل  دوالر   55.78
املقب��ل، ارتفاع��اً م��ن توقع��ات 
الش��هر املاضي ببلوغ��ه 54.78 

دوالر للبرميل.
وقال محلل��ون إن »امتثال أوبك 
القوي باتف��اق خفض اإلمدادات 
من شأنه أن يدعم األسعار. غير 
أن زيادة إنت��اج النفط الصخري 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، التي ال 
تش��ارك ف��ي االتف��اق العامل��ي، 

ستكبح ارتفاع األسعار«.
وق��ال بع��ض احمللل��ني إن »م��ن 
املتوقع أن يتج��اوز إنتاج النفط 
األميركي عش��رة ماليني برميل 
العام املقبل«. وزاد اإلنتاج  يومياً 
األميرك��ي أكثر من 16 في املائة 

منذ منتصف 2016.

وبلغت أسعار النفط 
أعلى مستوياتها منذ 
حزيران 2015 هذا 
األسبوع بدعم من 
هبوط في المخزونات 
وقوة الطلب وارتفاع 
مستوى التزام أوبك. 
ويستفيد الكثير من 
المنتجين، الذين ما زالوا 
يعانون جراء انهيار 
األسعار في 2014، 
من ارتفاع األسعار 
واإليرادات اإلضافية
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كان من املتوق��ع أن تدفع الواليات املتحدة 
125 ملي��ون دوالر لوكالة غوث وتش��غيل 
الالجئ��ني الفلس��طينيني »األون��روا«، مع 
بداي��ة الش��هر اجل��اري، غي��ر أن ذل��ك لم 
يحدث، ما مت تفس��يره على أن واش��نطن 
قد قامت بالفعل بتنفيذ تهديدها بوقف 
مس��اهمتها املالي��ة للوكال��ة الدوري��ة؛ 
إلجب��ار اجلانب الفلس��طيني على العودة 
إل��ى طاول��ة املفاوضات، حس��ب م��ا جاء 
عل��ى لس��ان الرئي��س األميرك��ي ترامب 
ومندوب��ة الوالي��ات املتحدة ف��ي املنظمة 
الدولية نيكي هايلي، وبينما أش��ار موقع 
»إكس��يوس اإلخب��اري« إل��ى أن الوالي��ات 
املتحدة قد جّمدت متوي��ل الوكالة باملبلغ 
املش��ار إليه فعالً، جاء الرد األميركي على 
لسان مسؤول في اخلارجية األميركية بأن 
التجميد ل��م يتم، وأمام واش��نطن حتى 
منتصف الش��هر اجلاري لدفع االلتزامات 
املالي��ة لوكالة الغوث، وإل��ى ذلك التاريخ 

ف��إن واش��نطن ما ت��زال جتري املش��اورات 
واملداوالت التخاذ قرارها بهذا الش��أن، في 
وقت أش��ارت وكال��ة الغوث إل��ى أنها لم 

تتسّلم أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وال ش��ك في أن��ه لوق��ف أو تقليص دفع 
االلتزام��ات األميركي��ة لوكال��ة الغ��وث 
مخاطره الكبيرة على قيام الوكالة بدورها 
في مجاالت التعلي��م والصحة والتنمية 
الفلس��طينيني،  لالجئ��ني  االجتماعي��ة 
خاص��ة عل��ى ض��وء تقاع��س ع��دة دول 
ومنظم��ات دولي��ة ع��ن دف��ع التزاماته��ا 
للوكال��ة، وفي ح��ني أن الوالي��ات املتحدة 
ملتزمة بدف��ع ثلث ميزانية وكالة الغوث، 
ف��إن أي قرار بوق��ف التموي��ل أو تقليصه 
س��يترك آث��اره الكارثي��ة عل��ى الالجئني 

الفلسطينيني.
وق��د س��بق للوالي��ات املتح��دة أن هّددت 
مرات عديدة مبثل هذا الوقف أو التقليص، 
التزاماته��ا  دف��ع  بوق��ف  فع��الً  وقام��ت 

نح��و منظم��ة »اليونيس��كو« بعد قبول 
فلس��طني عضواً فيه��ا، إال أن تهديداتها 
السابقة بوقف أو تقليص التزاماتها نحو 
وكالة الغ��وث لم جتد طريقه��ا للتنفيذ، 
ويع��ود »تقاع��س« واش��نطن ع��ن تنفيذ 
ه��ذه التهديدات في واقع األمر، ألس��باب 
عديدة، أهمها أن إسرائيل نفسها تعارض 
توقف الواليات املتحدة عن دفع التزاماتها 
للوكال��ة خش��ية م��ن أن ت��ؤول مهم��ة 
إعانة ماليني الالجئني الفلس��طينيني في 
اخمليمات الفلس��طينية، داخل فلس��طني 
احملتل��ة حتديداً، إليها، وكذلك فإن منظمة 
للدولة  الداعم��ة  الصهيونية  »األيب��اك« 
العبري��ة ف��ي الوالي��ات املتح��دة، س��بق 
ناقش��ها  دع��م تش��ريعات  رفض��ت  وأن 
الكونغ��رس لوق��ف متويل وكال��ة الغوث 
للس��بب اإلس��رائيلي نفس��ه. وب��دالً من 
ذل��ك، طرحت الدول��ة العبرية بدائل لهذا 
الوق��ف أو التقلي��ص، منه��ا: أوالً، ف��رض 

رقاب��ة على ميزاني��ة »األون��روا« وإنفاقها 
حتى ال تذهب بع��ض األموال إلى فصائل 
إرهابية، كما تزعم إسرائيل، وثانياً، العمل 
على إعادة تعري��ف الالجئ، وعدم منحها 
لكل فلسطيني يولد في مخيم لالجئني، 
بل إن الالجئني وفقاً للمفهوم اإلسرائيلي، 
ه��و من غادر فلس��طني احملتلة عام 1948، 
وصف��ة الالج��ئ وفق��اً له��ذا املفهوم ال 

تورث)!(
اإلس��رائيلية  التعدي��الت  أو  البدائ��ل 
عل��ى وكال��ة الغ��وث ومهامه��ا وبنيتها 
وميزانيتها، س��بق أن نوقشت مع اإلدارات 
األميركية أكثر من مرة، خاصة بعد توقيع 
اتفاق أوس��لو بينها وبني منظمة التحرير 
الفلس��طينية ف��ي أيل��ول 1993، عندما 
ادعت إس��رائيل أنه لم تع��د هناك حاجة 
لوج��ود الجئ��ني فلس��طينيني بع��د هذا 
االتف��اق، فقد أصب��ح لديهم »وطن« على 
أراضي الس��لطة الوطنية الفلسطينية 

مبا يلبي »حق العودة« بالعودة إلى مناطق 
السلطة الوطنية الفلسطينية)!(.

احلدي��ث املتوات��ر واملتواص��ل ف��ي األي��ام 
األخيرة ح��ول التمويل األميركي للوكالة، 
ال يج��ب أن يظ��ل في إطار ت��داول األرقام، 
ب��ني وقف التموي��ل أو التقلي��ص، فبرغم 
أهمي��ة هذا األمر واآلث��ار املترتبة عليه، إالّ 
أن جتاوز املس��ألة املالية والتمويلية يجب 
أن يظ��ل مس��تهدفاً اآلث��ار السياس��ية 
ملث��ل هذه الق��رارات، فاملس��ألة ل��م تعد 
أخالقي��ة  أو  إنس��انية  التزام��ات  مج��رد 
وإغاثية فحس��ب، بل إن اله��دف من وراء 
مثل ه��ذه الق��رارات، هو تفكي��ك نهائي 
لوكالة الغ��وث باعتب��ار دميومتها تتماثل 
م��ع دميومة الص��راع السياس��ي واحلقوق 
الفلس��طينية بعودة الالجئني إلى القرى 
وامل��دن التي نزح��وا، أو ن��زح أهلهم عنها 
من��ذ العام 1948، تفكي��ك وكالة الغوث، 
وإحالة مهامه��ا األولي��ة اإلغاثية إلى أي 

جهة أخرى، هو هدف إسرائيلي � أميركي 
إللغاء الطابع السياس��ي لوجود وأهداف 
اس��تمرار وكالة الغوث، وقد أوضح رئيس 
نتنياهو،  بنيام��ني  احلكومة اإلس��رائيلية 
في منتص��ف العام املاضي، زاعماً أن بقاء 
وكالة الغ��وث يعمل على تأيي��د الصراع 
ويشكل مس��اهمة فعالة في عدم حله، 
وأن م��دارس الوكالة تس��تعمل كمخازن 
للس��الح وأماكن إلط��الق الصواريخ، وهو 
األم��ر ال��ذي ثبت ع��دم صحت��ه بنتيجة 

التحقيقات التي أجرتها وكالة الغوث.
يعلم نتنياهو أن أمر ومستقبل »األونروا«، 
وفقاً لقوانني األمم املتحدة، وما جاء في قرار 
تأس��يس وكالة الغوث عام 1949، يتطلب 
تصويت��اً ف��ي اجلمعي��ة العام��ة، ولذلك 
فإنه س��يلجأ في الغالب إلى الكونغرس 
األميركي إلصدار قوانني من شأنها، وقف 
أو تقليص التزامات واش��نطن املالية إزاء 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

برادفورد ديلونج

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ االقتصاد 
بجامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

انخف��اض  اس��تمرار  حقيق��ة  ج��اءت 
التضخم عل��ى نحو ثابت عب��ر النصف 
الش��مالي م��ن الك��رة األرضي��ة مبنزلة 
مفاجأة لكثير من املراقبني االقتصاديني. 
وفي سبتمبر/أيلول املاضي، تناول نورييل 
روبين��ي، أس��تاذ االقتص��اد ف��ي جامعة 
نيويورك ال��ذي يتميز دائم��ا بحدة ذكائه 
وعمق تفكيره، املسألة وأرجع هذا االجتاه 
إل��ى ح��دوث صدم��ات إيجابي��ة للعرض 
الكل��ي �� مبعن��ى أن زيادة ع��رض بضائع 

بعينها أدى لهبوط األسعار. 
الحظ روبيني أنه نتيجة لذلك »انخفض 
التضخم األساسي« حتى مع »التوقعات 
بأن يصاحب تس��ارع النمو الذي شهدته 
االقتص��ادات املتقدمة مؤخرا انتعاش��ة 
ف��ي مع��دالت التضخ��م«. ف��ي الوق��ت 
ذاته، ق��ام االحتياطي الفدرالي األميركي 
»بتبرير قراره اخلاص ببدء تطبيع أس��عار 
الفائدة، برغم انخفاض معدل التضخم 
األساسي إلى ما دون املستهدف، بالقول 
ب��أن الصدم��ات املتعلقة بالع��رض التي 
تس��ببت ف��ي إضعاف التضخ��م ظاهرة 
عاب��رة ومؤقتة«. وانته��ى روبيني إلى أنه 
»برغ��م عدم اس��تعداد البن��وك املركزية 
للتخلي عن املعدل الرس��مي املستهدف 
للتضخ��م واحمل��دد باثن��ني باملئ��ة، فهي 

مستعدة ملد اإلطار الزمني لتحقيقه«.
لكن��ي أرج��ح أن يثب��ت خط��أ تفس��ير 
انخفاض التضخم الذي نش��هده حاليا 
عل��ى أن��ه ع��رَض م��ن أع��راض صدمات 
مؤقتة متعلقة مبس��ألة الع��رض. ويبدو 
أن م��ن توصل��وا له��ذا التش��خيص قد 
أساءوا قراءة األدلة التاريخية املستنتجة 
م��ن الفترة ب��ني أوائل س��بعينيات القرن 
املاض��ي وأواخ��ر التس��عينيات، ومن ثم 
فإن هذا التش��خيص يقوم في األس��اس 
على افتراض معيب بشأن احملرك الرئيس 
للتضخم في النصف الشمالي من الكرة 

األرضية منذ احلرب العاملية الثانية.
منذ أوائل س��بعينيات القرن العش��رين، 
كان هناك ش��به إجماع بني االقتصاديني 
عل��ى االعتق��اد ب��أن منحن��ى فيليب��س 
ينطوي عل��ى منحدر جوه��ري، مبعنى أن 
األس��عار تتفاعل بقوة م��ع التغيرات في 
الطل��ب. ووفق��ا له��ذه النظرة، ف��إن أي 
زيادات صغيرة نس��بيا في الطلب الكلي 
فوق املس��تويات املتوافقة مع التشغيل 
الكامل للعمالة سيكون لها تأثير كبير 
لي��س فقط عل��ى التضخم، وإمن��ا أيضا 
على توقعات التضخ��م. وبالتالي فإن أي 
فترة من التضخم املتس��ارع بش��دة في 
املاض��ي احلديث س��تقود الناس لالعتقاد 

ب��أن التضخ��م س��يزيد في املس��تقبل 
أيضا.

قبل أكثر من عش��رين عاما، كتبت بحثا 
بعن��وان »تضخ��م وقت الس��لم الوحيد 
دحض��ت  الس��بعينيات«  أمي��ركا:  ف��ي 
فيه��ا هذه الرواية. وأوضح��ت أنه عندما 
تبل��ورت الرؤي��ة اخلاص��ة بالتضخم في 
القياس��ية  الرؤية  وه��ي  الس��بعينيات، 
حاليا، كانت الزي��ادات في الطلب الكلي 
فوق املس��تويات املتوافقة مع التشغيل 
الكام��ل للعمال��ة تتس��م فعلي��ا بأنها 
قليلة، وقصيرة األجل، وصغيرة. وأضفُت 
أن قفزات التضخم في املاضي لم تُدمج 
ف��ي التوقعات املس��تقبلية س��ريعا، بل 

على نحو بطيء وعبر الوقت.
وف��ي احلقيقة، تطلب تعدي��ل التوقعات 
ثالث صدمات كبرى معاكس��ة متعلقة 
بالع��رض كي يحدث. فإضاف��ة إلى حرب 
يوم كيب��ور )حرب أكتوب��ر( 1973 والثورة 
اإليرانية ع��ام 1979، بدأ منو اإلنتاجية في 
التباطؤ في الوقت نفس الذي كانت فيه 
االحت��ادات العمالية ما ت��زال حتظى بقوة 
كبيرة في مجال حتديد األس��عار، وكانت 
زي��ادات األجور التي مت التفاوض بش��أنها 
سابقا قد أُدرجت وأُقرت بالفعل في كثير 

من عقود العمال.

برغ��م تل��ك الصدم��ات، تردد مس��ؤولو 
البن��وك املركزي��ة، وعلى رأس��هم رئيس 
مجلس االحتياطي الفدرال��ي آنذاك آرثر 
اف بيرن��ز، في االلتزام بتحقيق اس��تقرار 
األسعار. وبدال من ذلك، آثر بيرنز، مدفوعا 
مبخاوف مفهومة من أن تسفر مكافحة 
التضخ��م عن ركود عميق، أن يتحاش��ى 
مواجهة املشكلة أو حسمها. وقد مهد 
ذلك املسرح، كما نعرف اآلن، ملا حدث عام 
1979، عندم��ا خلف بول فولكر بيرنز في 
رئاس��ة اجمللس االحتياطي الفدرالي ورفع 
معدالت الفائدة الفدرالية بصورة كبيرة 
)وه��و ما يع��رف اآلن »بخف��ض معدالت 
التضخم على طريقة فولكر«( وتس��بب 
ف��ي ح��دوث الرك��ود ش��به العظيم في 

الفترة من 1979 حتى 1982.
ومن الغريب أن ه��ذا التاريخ من األحداث 
التي وقعت بالفعل ق��د ابتلعته وطغت 
عليه لس��بب أو آلخر رواية بديلة ما يزال 
الكثيرون يتشبثون بها إلى اليوم. فوفقا 
له��ذه الرواي��ة املعاد صياغته��ا واملزيفة 
للتاريخ، لم يفهم االقتصاديون من أتباع 
جون ماينارد كينز في الستينيات املعدل 
الطبيع��ي للبطالة، ومن ثم فقد أقنعوا 
مس��ؤولي البن��وك املركزي��ة واحلكومات 
بتنفيذ سياسات توسعية دفعت الطلب 

الكلي إلى ما فوق املس��تويات املتوافقة 
مع التشغيل الكامل للعمالة.

كان ذل��ك بالطب��ع إهان��ة وإذالال لق��وى 
الس��وق العاتية التي ردت بتوزيع عقابها 
في شكل تضخم عال ومستمر، وبالتالي 
كان خفض التضخم على طريقة فولكر 
ش��كال من أش��كال التكفير عن الذنب. 
فق��د تطل��ب مح��و اخلطيئ��ة األصلية 
التضحي��ة مباليني م��ن وظائ��ف العمال 

ودخولهم.
لذا ف��إن ال��درس الواضح املس��تفاد من 
ه��ذا الس��رد ه��و أنه يج��ب أال يُس��مح 
لالقتصاديني ومس��ؤولي البنوك املركزية 
م��رة أخرى بتنفيذ سياس��ات توس��عية 
مبال��غ فيها. لك��ن من الواض��ح أن مثل 
ه��ذه النصيح��ة املتعلقة بالسياس��ات 

غير مقبولة.
عل��ى أية حال، لقد مر أكثر من عش��رين 
عاما منذ أن أوضح االقتصاديون دوجالس 
س��تايجر وجيم��س اتش س��توك ومارك 
الطبيع��ي  املع��دل  أن  واتس��ون  دبلي��و 
للبطال��ة ليس معي��ارا مس��تقرا ميكن 
تقديره بدقة. كذل��ك أطاح االقتصاديون 
أوليفييه بالنش��ارد، وإوهينيو ش��يروتي، 
ولوران��س ات��ش س��امرز باالعتق��اد ب��أن 
منحن��ى فيليب��س ينطوي عل��ى منحدر 

الق��ول  ف��إن  احلقيق��ة،  وف��ي  جوه��ري. 
باش��تماله على انحدار جوهري حتى في 
الس��بعينيات يتطلب من املرء أن يصرف 
نظره عن صدمات العرض في ذلك العقد، 
وأن ينسب إلى الطلب النتائج املنسوبة 

بصورة أكثر عقالنية وقبوال إلى العرض.
وقد ثبت خطأ كل هؤالء الذين استخدموا 
ع��ن  الس��ائدة  االقتصادي��ة  اخلراف��ة 
للتنبؤ مبوجات مستقبلية  السبعينيات 
من التضخم في التس��عينيات، والعقد 
األول م��ن األلفي��ة الثالث��ة، واآلن العقد 
الثان��ي منها. لكن مل��اذا إذن ماتزال لهذه 

الرواية مثل هذه السطوة علينا اليوم؟
أفضل تفس��ير س��معته ���� برغم عدم 
كفايت��ه وقطعيته بش��كل كبير �� هو 
أن هذه الرواي��ة تالئم انحيازاتنا املعرفية، 
ألنها تخبرن��ا مبا نريد أن نس��مع. إذ يبدو 
البح��ث ع��ن قص��ص اخلطيئ��ة واجلزاء، 
واجلرمية والعقاب، واخلطأ والقصاص أمرا 

متأصال في طبيعتنا.
وال ش��ك أن حتري أس��باب ه��ذا االنحياز 
املعرف��ي س��يفتح الب��اب أم��ام وظائف 
كثيرة في علم النفس في املستقبل. في 
الوق��ت ذاته، ينبغي لنا أن نحرر أنفس��نا 
م��ن س��جن التخم��ني والتجري��ب غي��ر 

الدقيق الذي بنيناه بأيدينا.

لماذا ال يعّد انخفاض التضخم مفاجأة ؟
PROJECT
SYNDICATE

عام سعيد لألثرياء

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

الحملة على العبادي.. 
نظرة منهجية)1(

ال يص��ح، م��ن حي��ث التحلي��ل احلي��ادي، ان ينطل��ق احمللل 
املُنص��ف، ف��ي معاين��ة احلمل��ة االعالمي��ة والسياس��ية 
و«الش��خصية« املتزاي��دة واملتنوعة عل��ى إداء وادارة حيدر 
العب��ادي، من افتراض مس��بق ان الرجل مظلوم، او ُمتجنى 
عليه، أو موضع تآمر وحسد ومزاحمة على املوقع، فان ادارة 
س��ليمة وصائبة ومرضّي عنها لسلطة القرار في بلد نزاع 
وحروب ومش��كالت، مثل العراق، تقرب من املس��تحيل، وان 
القول )املتحمس( بان رئيس الوزراء على حق في كل املواقف 
والسياس��ات واملعاجلات ه��و قول ال علم��ي، وال واقعي، وال 
يس��تقيم مع املعطي��ات الواقعية، وهو يش��به)من جهة 
اخرى( القول االرجتالي بان العبادي فش��ل وكان ضعيفا ولم 
يحق��ق وع��وده وبرنامجه، فهو اآلخر ال يصم��د امام جملة 

احلقائق على االرض. 
يبقى االمر، اذا ما اريد اخضاع مرحلة العبادي الى التقييم 
اجلدي، بحاج��ة الى معيار موضوع��ي لنجاحات واخفاقات 
املرحل��ة م��ن 2014 حت��ى اآلن، وقب��ل ذلك ال��ى منظور ملا 
ه��و خط��أ وما ه��و صحيح ف��ي التعام��ل م��ع مرحلة ما 
بعد الدكتاتوري��ة، املأزومة واملتداخلة، حي��ث افرزت كلفة 
باهظة من الدم��اء والثروات والتصدعات اجملتمعية وحاالت 
التدخ��ل واالمالءات اخلارجية  وم��ا يقترب من النزاع االهلي 
ف��ي مس��ميات التوظيف السياس��ي للحال��ة الطائفية 
)الش��يعة. الس��نة( والقومية )الع��رب. الك��رد( والفئوية 
احلزبية، والعقائدية، والعش��ائرية، شديدة التعقيد، وكلها 
تدخل في مس��ؤولية حكومات ما قب��ل حكومة العبادي، 
وعل��ى وجه الدق��ة مس��ؤولية الطبقة السياس��ية التي 
حكم��ت وأدارت مصائر الب��الد بانانية مفرط��ة، منذ العام 

2003 مبوجب نظام احملاصصة سيء الصيت. 
عل��ى ان الكثير م��ن الذين ينتقدون سياس��ات العبادي، أو 
يعارضون منهج��ه، ال يأخذون هذه احمل��ددات بعني االعتبار، 
وق��د يكون له��ذا العيب ما يبرره بالنس��بة للسياس��يني 
املتصارع��ني عل��ى الس��لطة واملواق��ع واالمتي��ازات، لكن 
املشكلة ان كتابا واصحاب رأي ومساهمني باجلدل واالعالم 
واقني��ة التواصل االجتماع��ي نأوا عن معايي��ر املوضوعية 
ال��ى الضجيج واس��تعراض س��الطة اللس��ان ف��ي رصد 
اجتاهات مرحلة العبادي للس��نوات االربع املاضية، وقد جّروا 
الش��ارع والعقل السياس��ي وال��رأي العام الى التباس��ات 
وضالل وغيبوبة موضوعية، من ابرز معاملها هذا التش��رذم 
السياس��ي والفكري الذي يضرب كل الوحدات السياسية 
واجملتمعية )طوائف. كتل. عشائر. قوميات. مناطق. احزاب..
الخ( من دون اس��تثناء، فمن النادر ان جتد قطاعا مجتمعيا 
او سياس��يا قد اس��تقر على قناعة، او اتفاق، حيال س��ؤال 
او حدث مهم��ا كانت اهميته وخطورته ووجوب )وضرورات( 

التضامن ازاءه. 
وثمة مش��كلة اخرى تتصل باجلانب املنهجي لتقييم ادارة 
العبادي للسياس��ات تتعل��ق بحملة الدعاي��ة االنتخابية 
املبكرة، إذ تتداخل اعتبارات اإلنصاف واملسؤولية واملوضوعية 
في »هوى« الوالء والتزاحم والكيدية والتشهير، في عاقبة 

خطيرة تبدو انها مؤجلة.. وما أدراك ماالعاقبة. 
 ***********

مارتن لوثر كنغ: 
»عندما يتآمر الشياطني يجب ان يخطط اخليرون«.
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حسن السلمان 
 

ـــ الروائي )  ــن ل ــة كش وط ــي رواي ف
ــهيد، ثمة خطابان،  ــكالي ( ش اإلش
احدهما معلن وميثل الثيمة املركزية 
للرواية واآلخر بعضه مبثوث ال على 
ــطور..  ــن الس ــوارٍ ب ــن أو مت التعي
ــن بقدر ما  ــا منفصل لكنهما ليس
ــكل  يحيل احدهما على االخر ويش

له عمقا استراتيجياً. 
ــاب نقدي صادم  ــاب االول خط  اخلط
ــارة  بالدع ــا  ممث ــر  العه ــرة  لظاه
ــهيد  ــف ش ــدية حيث يكش اجلس
على لسان بطله الذي قرر أن يعمل 
ــوادا ً في مبغى ً، أن العهر املعروف  ق
بالبغاء ليس ممارسة الأخاقية نتاج 
ــة لعوامل  ــدر ماهي نتيج ذاتها بق
ــي  ــر اخلارج بالعه ــة  ــة ممثل خارجي
ومستوياته املتعددة ، فا توجد زانية 
ولدت وهي زانية، والوجود لقواد ولد 
ــياء يتوقف  وهو قواد، امنا وجود االش
على الظروف احمليطة بها حسب ما 
تقول به النظريات السلوكية التي 
تؤكد على أن الشخصية والطبائع 
ــبة وليست جوهرية،  اشياء مكتس
ــة مبنية على  ـــ : » الدعارة نتيج ف
مسببات، سلوك ناجت عن سلوك آخر، 
ــدة عن دعارة اخرى ،  كل دعارة متول
ــودات في هذا املكان  العاهرات املوج
ــن هذه الصفة لوال  ماكن ليكتس
ــي قادهن للدخول  وجود عهر خارج
ــر متوحش  ــذا التوصيف، عه في ه
ــها الرب في  ــل البراءة التي غرس قت
ــث تتعدد  ــرأة ( ) 1 ( . حي ــة امل كينون
ــببات  ــببات البغاء ما بن  املس مس
ــث الكبت واحلرمان  االجتماعية حي
ــذ واإلهمال والقمع  والنب واالحتقار 

واالضطهاد ، واملسببات السياسية 
ــة التي تؤدي الى   حيث احلروب اجملاني
الفقدان والعجز والتشويه والشروخ 
العميقة واالنحراف، وهو  النفسية 
ــببات ال تقل عهراً  ــا يعني إن املس م
ــج  ــن النتائ ــاً ع ــاً ال أخاقي وانحراف
ــول وبالفم املآلن : إن  ويجعلنا أن نق
ــر بصورته املعتمدة  الدعارة او العه
هو االبن الاشرعي  للدعارة او العهر 
ــاً غير  ــبباً خارجي ــر بوصفه س االخ
مباشر . واألمر كذلك، وحسب رؤية 
شهيد، ال ينبغي التوقف واالنكفاء 
والهروب، بل اذا كان والبد من الهرب، 
ــام، إذ إن  ــى األم ــاً ال ــيكون هرب فس
تشخيص احلالة واالكتفاء بالوقوف 
ــلبي ال  ــراء س ــبباتها اج ــى مس عل
ــلوك عاهر، حيث  يختلف عن أي س
يكون الهرب الى االمام ممثا باملضي 
ــف عن  ــاً بـ )العهر( عبر الكش قدم
ــاء وحيثياته  ــه احلقيقي للبغ الوج
ــره بأقصى ما  ــي تصوي ــال ف واإليغ
ــاعة  ــة من قوة وعنف وبش للصدم
ــة  ــياد املؤسس ورميه في وجوه اس
االخاقية: عائلة ومجتمعاً وأنظمة 
ــة. فباب  ــة وثقافي ــية وديني سياس
ــاة املفتوح لكل  ــى هو باب احلي املبغ
ــتعد  الطارقن: )الباب املفتوح املس
ــتقبال اي احد، نعم هو كذلك  الس
ألنه ال يؤمن بثقافة االنغاق والطرد 
ــيدخل اجلميع،  ــذا الباب س .. من ه
وال  ــع  من وال  ــورات  ــد محظ توج ال 
اجتثاث.. هنا ال هوية وال طبقية وال 
ديانة وال قومية وال جنسية، االنتماء 
ــانية  ــانية فقط، اإلنس ــا لإلنس هن
املتوجهة الى السمو الروحي واللذة 
ــوه  ــد الوج ــا تتوح ــة .. هن الفطري
ــدة من يأتي  ــح لها هيئة واح وتصب
ــي متجرداً، يترك  الى هذا املبغى يأت
سيماءه في اخلارج ويدخل( )19 ـ 20 

ـ 31( . هنا جند انفسا ازاء مشاعية 
ــقط دونها  ــية( تس ــة )جنس او اممي
ــدود والفواصل، حيث يصبح  كل احل
ــاً للوجود  ــس / )  العهر ( مقاب اجلن
ــته  ، واإليغال في التنظير له وممارس
ــوء  ــادام ) احلياة س ــذات م ــات لل اثب
ــذات التي ال  ــادل ( تلك ال ــم متب فه
ــر تلقينات  ــا اال عب ــعر بوجوده تش
ــى  ــا حت ــي جلده ــة يقتض مازوخي
ــة احتجاجية ضد  النهاية كفعالي
املمارسات االستابية القهرية التي 
تتبناها املؤسسات الرسمية بغض 
ــمياتها . هذا على  ــن مس النظر ع
طرف املمارسة، اما على طرف الرؤية 
ــري، وهو اخلطاب االخر  واالجتاه الفك
ــة الرواية ويعزز من  ــذي يكّون ثيم ال
قوة حضور بعدها الفكري، فيتصدر 
العدم واجهة هذه الكائنات املعذبة 
ــي  ــوذة : » انا الذي تآكل كل ش املنب
بداخله. كل االشياء فقدت قيمتها، 
الوجوه،  الشوارع،  البيوت،  ودالالتها، 
املقاهي، الدين، احلياة، الشرف، املوت، 
ــياء بّت ارّكبها مع بعض  هذه االش
فيكون الناجت شيئاً هامياً يشبهني 
ــق، إنه العدم » )44( .  لدرجة التطاب
وإلدامة زخم الهرب إلى االمام، كما 
ــر كل االمكنة  جرى توصيفه، تعتب
ــة اال املبغى فهو املكان الوحيد  زائف
ــدق واحلقيقة: »  الذي يتصف بالص
املبغى وحده كان صادقاً في حقيقته 
ــمه، كل شيء  وال يواري عورته او اس
يكذب يا سيادة القاضي، كل شيء 
يكذب إال املبغى، هل تعرف ملاذا هو ال 
يكذب، ألن العراة وحدهم من يعيش 
فيه، إنه املكان الوحيد الذي ال مياري 
الزيف واخلديعة، هو احلقيقة العارية 
ــود » )150( . فالعراة  ــذا الوج ــي ه ف
ــن النفوس  ــازي ع ــر مج ــا تعبي هن
ــد واألغراض  ــن املقاص املتخففة ع

ــتحواذية الدنيئة ..  ــح االس واملصال
ــدون سوى طلب اللذة  )عراة( ال ينش
ــروط والتزامات .. لذٌة ذات  من دون ش
ــابات الزمن  ــارج حس ــي خ ــود آن وج
العارية هي  واشتراطاته. فاحلقيقة 
بالتأكيد،  ــة  املقنع ــة  احلقيق ــر  غي
ــداع واالنتهازية.  حقيقة الزيف واخل
إنها حقيقة ال لبس فيها .. حقيقة 

واضحة وال غبار عليها. 
ــهيد  ــح جلياً أن ش ــدم، يتض مما تق
ــن أن تكون ) صفعة  أراد لـ كش وط
ــذا الذوق  ــذوق العام ( ه ــي وجه ال ف
ــاق الثقافية  احملكوم مبختلف االنس
ــل منه ذوقا  ــة التي جتع واالجتماعي
ــوى حقيقته  ــرى س ــاً ال ي ً دوغمائي
ــوى  ــة املتعالية وال يتبنى س املطلق
ــك  ــادي لكل ــارد واملع ــه الط خطاب

خطاب يختلف معه . 
ــرد  ــهيد على الس ــاً، اعتمد ش فني
ــداث  لألح ــاً  ــه عرض ــض بوصف احمل
واملونولوجات حيث تكاد الرواية تخلو 
ــومة والوصف  ــاهد املرس ــن املش م
ــث  والتأثي ــخصيات  للش ــي  الواف
ــي على  ــد الدرام ــي والتصعي املكان
ــه، مكتفيا  ــتوى احلدث وجتاذبات مس
ــة،  املتمكن ــيقة،  الرش ــه  بجملت
ــن حيث التركيب اللغوي  املتوازنة م
ــن  ــدة ع ــطى بعي ــة وس ــي لغ فه
ــة وفي الوقت  ــرة االدبية العالي النب
نفسه بعيدة عن اللغة السطحية 

املباشرة. 
وألن روايته رواية افكار ال دراما، فإنها 
ــادي هو صوت  ــاءت ذات صوت أح ج
ــف الذي ال يعلو عليه أي صوت،  املؤل
ــرد  ــارك في س موزعاً على كل مش
ــرة،  احداث الرواية بصورة غير مباش
إذ أن جميع الشخصيات تقف على 
ــتوى  ــافة واحدة من حيث مس مس

الوعي وتلفظاته.  

)صفعة في وجه الذوق العام ( رواية كش وطن لـ شهيد إنموذجًا
دراسة

اصدارقصة قصيرة
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سمية العبيدي
ــم يديها  ــي تض ــدار وه ــت باجل التصق
ــا بقوة حتى  ــن خلف ظهره الصغيرت
تكاد تهصرهما كأنها تخاف أن ميسهما 
شيء من ملحقات اجلنازة املتسلسلة، 
ــم تبال مبا يخدش اجلدار منهما فهي  ول
لم تعد حتس بهما إطاقاً، كانت الفتاة 
ــدى ضفيرتيها الغاليتن  التي ظلت إح
ــرعت تخرج  ــة ألنها أس نصف مجدول
ــس االبتدائي  ــف اخلام ــة الص من غرف
ــم التشييع  كيما حتضر كغيرها مراس
ــة واملفجع من جهة  ــيط من جه البس
ــرس وجهها  ــحوب يفت أخرى، كان الش
ويتمكن من عينيها اللتن تنتقان بن 
نعش صغير من اجلنازة متعددة النعوش 
ــماهما بكتلة  وبن جدار ُكتب عليه اس
ــرة من بقايا البناء - تقوم مبا يقوم  صغي
ــمت وردة  ــير - وبينهما رس به الطباش
بيضاء جميلة، كانا أول أمس قد رسما 
ــمه  الوردة معاً ثم كتب كل منهما اس
على ذلك اجلدار وهما يضحكان الهين 
للحظات عما هما فيه من وضع غريب 
يغرق في األسى، متناسين كل ما جاء 
ــا وعائلتيهما الى هذه البقعة من  بهم
أرض اهلل والى هذه املدرسة التي يجري 
ــيعها والتي احتضنت عدة أسر -  توس
ــزوح - كامٍّ  ــرد الن ــط بينها اال تش ال يرب
ــواء أوالدها  ــب الحت ــرد صدرها الرح تف
ــي عباءتها، أول  املكلومن وتضمهم ف
ــما الوردة وكتبا اإلسمن وها  أمس رس
ــبي  ــا يرقد في ذلك البيت اخلش هو هن
ــول على كواهل  ــر واألخير احملم الصغي
ــو الصديق  ــد عنها وه ــن ويبتع املتعب
ــه هنا في هذه  ــد الذي حظيت ب الوحي
ــتقرها  ــة التي باتت بيتها ومس املدرس
ــمى . وكل من  وحيها الى أجل غير مس
ــا وذويها،  ــي غدوا أهله ــا من أناس فيه
ــن متورمتن من  كانت عيناها محمرت
ــر من فم  ــمعت باخلب ــكاء إذ س ــر الب أث
ــد طال ثلة  ــف ق ــار ورأت إن القص الكب
ــاعن وراء  الباحثن عن قوت اليوم الس
ــلوى والذين  اللقمة املليئة باملن ال الس
ــي باحة  ــا ف ــق لعبه ــم رفي كان أحده
املدرسة التي جلأت اليها بعض العائات 

الكرمية مضطرة.
 انكبت على وجهها في الفراش األرضي 
ــكاد وظلت تبكي  ــه اّمها بال الذي دبرت
ــرقها  بحرقة وبصمت احلجارة حتى س
النوم من حزنها املتنامي مشكوراً، وفي 
ــوم التالي خرجت من الصف  ضحى الي
ــي باحة  ــلوى ف ــس تبحث عن س اخلام
ــة املزدحمة بالنازحن من أماكن  املدرس
ــتندة الى  ــتى، وهي جتول وقفت مس ش
ــه باألمس وفجأة  ــدار الذي كتبا علي اجل
ــا  كتب ــي  الت ــية  الكلس ــارة  احلج رأت 
ــرعت بالتقاطها  ــميهما، أس ــا اس به
ــب تنورتها  ــن األرض وخبأتها في جي م
ــوال وعرضاً، لم  ــة ط ــة اخملطط الصوفي
ــت وهي  ــا بل نام ــن جيبه ــا م تخرجه
ــذت  وأخ ــة  الطفل ــا  بيده ــا  حتتضنه

ــل ام لوليدها حتى  تهدهدها كما تفع
تغفو عيناه وينام قريرا.

ــعباً وكانت  ــق طويا ومتش  كان الطري
ــنى الّمها أن  ــها ما تس حتمل فوق رأس
ــا تكفي ولم  ــة ظنته جتمعه من أفرش
تكن كذلك ألن إجتاه املسير كان شماال 
حيث البرد أشّد واجلليد محتمل حملت 
ــة إذ ال ولد ذكر للعائلة أما  هي األفرش
ــا الصغيرة  ــت أخته ــد حمل ــا فق اّمه
ــّرت وراءها ذات اخلمس  ــن وج ذات العام

ــلة  ــها س ــنوات ووضعت على رأس س
كبيرة فيها الطعام وأدواته وأوانيه. ثم 
ــي الطريق  ــل الى اجملهول. ف كان الرحي
رأوا مثلهم عائات اخرى متضي الى الا 
ــوب كبارها اما  ــكان يفترس الهم قل م
ــي قلوبهم مبهم ككل  الصغار فما ف
ــم يلتقطون  ــم فه ــر حوله ــيء آخ ش
األحاديث من هنا ومن هناك ويعلمون أّن 
سوءا ما يحل بهم وبأُسرهم ولكنهم 
ــون أبعاد ما هم فيه فعا. األب  ال يفقه

يتقدمهم حاما بيديه اإلثنتن أثمن ما 
لديهم )املاء( فهو أُس احلياة وشريانها .. 
حاويتن ثقيلتن يراوح بينهما وينزلهما 
ــر. كان  ــن وحن آخ ــن ح ــى األرض ب ال
ــبه وعا متعباً عليه أن يجتاز  األب يش
ــافات ويطوي األرض ليقود العائلة  املس
ــر أن الوعل أفضل منه  الى بر األمان غي
بكثير فقد كان لديه حس اإللهام الذي 
ــت لديه التجربة  فطره اهلل عليه وكان
ــيئاً، لذا  ــا األب فلم ميلك من ذلك ش أم
ــرته وعياله رفيقه  ــوف على اس كان اخل

في سفره هذا الى اجملهول.
ــى انفراد  ــي كا عل ــر متش  كانت االس
ــرتان جرى بن أفرادها  وكلما تقاربت أُس
ــريع عن املأوى والقصد فلرمبا  حديث س
يعرف بعضها مكاناً آمناً، ورمبا انفصل 
ــى بناء  ــر متوجهاً ال ــن وآخ ــرد بن ح ف
ــدى صاحيته إليوائهم  متوحد ليرى م
ولو ليلة واحدة. كانت الساعات متضي 
ــكواها ال  ــتكي غير أن ش ــل تش واألرج
يستجيب لها أحد. فأوقات الراحة هي 
ــرب جرعة  زمن تناول بعض الطعام وش
ــي الطريق  ــل. وميض ــاء على عج من امل
ــة عنهم  ــى بقعة غريب ــم صعدا ال به
ــن الهم واحد  ــا. ولك ــم أغراب عنه وه
ــم املصير وتتولد عاقات جديدة  فيلتح
ــترك  ــة أواصرها احلزن املش ورفقة طيب

وارتباك املصير.
 وفي منعطف وحتت شجرة كبيرة صدر 
ــرة اخرى  من األب ورفيق درب آخر رب اس
أمر بالتريث والنزول لتناول وجبة سريعة 
ــا أوال أن  ــاس، كان عليه ــاط األنف والتق
ــها الذي  ــا الثقيل عن رأس تنزل حمله
ــل فوق رقبتها الصغيرة التي  غدا يتماي
ــد حركت يديها  ــت من ألم وش تكلس
ــل قبــــل  ــوازن احلم ــن ...لت الصغيرت
رفعه وإنزاله وإذا بيدين اخرين متسكان 
احلمل معها لتعينها فيما أرادت وتنزل 
ــت  ــى األرض التفت ــة ال ــا األفرش معه
ــل ال يزيد عنها في  ــكر .. وإذا بطف لتش
َّ لنجدتها إذ لم ير  العمر اال أشهراً هب 
ــها  أحداً بقربها ليعينها، ولد في نفس
عرفان لهذا الطفل ونشأت صداقة زمن 
ــت العائلتان  ــراءة احللوة.   حن وصل الب
ــدت عوائل اخرى  ــة وج الى هذه املدرس
ــت غرفة الصف  ــبقت اليها خصص س
ــا جارين  ــكانهم فأصبح ــس إلس اخلام
ــا وحن تأتي  ــاً ويلعبان مع ــان مع يعم
ــاً ليمآل حاويات  ــيارة املاء يذهبان مع س
ــرتيهما فتعمقت فيهما روح  املاء ألُس
ــربا الهم معاً فانسجما  الصداقة وش

وأصبحا شقيقن روحا.
ــتيهما ومعلميهما  ــن مدرس ــا ع  حتدث
ــا الصغيرتن وكّل ما خطر  ومدينتيهم
ــا معاً ألعاباً  ــا الطفلن ولعب بذهنيهم
ــازاً وأحاجي  ــردا قصصاً وألغ ذهنية وس
ــجاراً وأزهاراً وأطفاال وبيوتاً  ــما أش ورس
ــما وردة بيضاء  ــر رس ــام اخ ــم بعد أي ث
وأحاطاها باسميهما اجلميلن مثلهما 
.... لكنه انصرف عنها اآلن تاركاً اسمه 
ــبح طيب  ــة مثل ش على جدار املدرس

مضى ناسياً ظله فوق اجلدار العتيق.

في العام الذي َكُثرَ فيه الشهداء
كان وجهي ملبداً بالغيوم

وخوذتي ترهق رأسي بحركتها املستمرة
وثيابي متسخة

ــبقني الكثيرون وغادروا  لم أكن وحيداً فقد س
مسرعن

لم أكن ازن احلرب مبيزانها
ال اعرف أن اإلنسان ميوت بهذه البساطة

ً حينها أوشكت بأن أكوَن شهيدا
التفاتة بسيطة من قذيفة مراهقة

سقطت في اخلندق الشقّي
سترت وجهي بيدي وصرخت

ألقيُت نفسي بعيداً
في الغروب املاضي

ــي وبن  ــة بين ــة مضلع ــود صفيح ــع اجلن وض
القذيفة التي سقطت صباحاً

تناثرت الشظايا
تأملُت الصفيحة املثقبة

أيقنُت أن وجهي كان مثقباً هو أيضا

ــى اآلن ال أحبُّ الصفائَح التي تصدرُ أصواتاً  حت
في الليل مع حركة الريح

تذكرني أنني ُقِتلُْت قبَل أربعة وثاثن عاماً
ــكت أن  ــي التي أوش ــدُت ثانيًة ألم ــي ع لكنن

تبحث عني طوياً
كنُت سأبقى شهيداً منسياً كاآلخرين

وتفقد ارض الشيب عفتها مبوتي
كما تفقد النسوة ابناءهنَّ

ــٍت بن الوطن وما  ــا كلمات العزاء ميرُّ بصم وب
خّلفُه من جراح

بن الطغاة وأمجادهم نقرأ الفاحتة
ــت  صم ــن  ويلع ــي  خلف ــط  الضاب ــرض  يعت

بندقيتي
اقتل ما شئَت فالقتُل مشروٌع في احلرب

ــتطيع أن  ــّدق بعد أن بندقيتي تس ــا لم اص وأن
ً تقتَل عدوا

ــاتر حاماً  ــت الى الس ــا وارتقي ــا تركته وطامل
ً سيجارًة ومذياعاً صغيرا

يتكلم عن انتصارات اجليش األخيرة

قصيدة
أوشكت أن أكون شهيدًا 

محمد الذهبي

المن ال السلوى
ــن دار عدنان  ــاً ع ــدرت حديث ص
ــع  والتوزي ــر  والنش ــة  للطباع
ــة  ــي رواي ــارع املتنب ــداد - ش بغ
ــرة.. رحلة املوت  النوارس املهاج
ــاعرة  والش ــة  للكاتب ــة  الرواي
االلوسي،  العراقية مرمي لطفي 
ــي 160 صفحة  ــع الرواية ف تق
من القطع املتوسط، وهي تروي 
ــكن  ــة عراقية تس ــة عائل قص
ــداد ذات  ــدى محات بغ ــي اح ف
ــع  الرائ ــي  االجتماع ــيج  النس
ــت كنفه جميع  ــذي يضم حت ال
اجلنس  ــن  ع ــدا  بعي ــف  الطوائ
ــدة حيث تصحو  واللون والعقي
ــى  ــاً عل ــات صباح ــك العائ تل
ــروزي ورائحة اخلبز  الصوت الفي
احلار والقيمر البغدادي الشهير.. 

ــت  ــي عاش ــات الت ــك العائ تل
ــد بعيد،  ــد واحد من ام كجس
ــا تصطدم بوباء االرهاب  ولكنه
ــل تدمير  ــن اج ــن م ــذي يتف ال
ــة الهجرة  ــرر العائل ــاة ..تق احلي
ــي مصادفة  ــا لتلتق ــر تركي عب
ــورية عانت هي أيضاً  بعائلة س
ــى املكان  ــول ال ــن للوص االمري
نفسه للوصول الى جزر اليونان 
ــوء في احدى  للحصول على جل
دول االحتاد االوروبي تلك الرحلة 
ــاقة التي صاغتها الكاتبة  الش
ــلوب سردي مميز، وقد ذكرت  باس
جميع التفاصيل  التي عصفت 
ــارع العراقي والسوري من  بالش
تفجير الى سلب الى مخيمات 

للوصول الى بر االمان..

صدور رواية النوارس المهاجرة 
للروائية مريم لطفي االلوسي

غالف الرواية

غالف الرواية

من اعمال الفنان هادي ماهود

من اعمال الفنان جبر علوان



الفصل اخلامس عشر
أيام احملنة

سجن األحكام اخلاصة 
 ادخل��ت س��جن االح��كام اخلاصة في 
كان��ون االول 1986 ، واملك��ون م��ن عدد 
كبير م��ن القاعات قس��م منها مغلق 
حلزب الدعوة واالخ��رى لالحكام اخلاصة 
,اال ان القاعة الت��ي ادخلت فيها كبيرة 
وواسعة ، وتضم نحو )40( من احملكومني 
. دخلت والكل يتس��اءل .. من هذا ، انه 
ف��الن الوكيل الفني ألم��ني العاصمة . 
وهذه االس��ماء واملناصب له��ا دالالتها 
احط��ت  لق��د   . للس��جناء  العدي��دة 
بالترحاب من قبل السجناء االخرين ، ال 
ألنه��م يعرفوني ، بل الني وصلت وليس 
معي اي شيء . خصص لي سرير ، وتبرع 
لي البعض مبا وجده مناسبا من بطانية 
ووس��ادة وشرش��ف وحاجي��ات اخرى . 
جلب لي مراق��ب القاعة ، وهو محكوم 
بالسجن املؤبد ) روباً ( جديداً ، باعه احد 
السجناء ، ومن الطريف ان اذكر ان هذا 
ال��روب ، لم ي��زل عندي والبس��ه دون ان 
اعلم احد بأمره حتى س��نة 2000. وفي 
اليوم التال��ي اعطوني بعض القمصان 
 . االخ��رى  احلاجي��ات  وكل  والس��راويل 
كل ذل��ك ألن عائلتي ل��ن تزورني اال يوم 

املواجهة  بعد عدة ايام .
 ش��اركت م��ن معي من الس��جناء في 
اكلهم وشربهم الى ان اتدبر امري فيما 
بعد . كانت االرزاق توزع على الس��جناء 
، مبع��دل ثالث مرات ف��ي اليوم . الفطور 
يحتوي احيانا على علبة جنب او باكيت 
زبد مع الصمون والشاي . الغداء يتكون 
م��ن ال��رز املطب��وخ وامل��رق والصمون . 
العش��اء ش��يء مماثل مع برتقال��ة . اال 
اني عرف��ت بعدئذ ان عوائل الس��جناء 
جتهزه��م باالكل الكامل ملدة اس��بوع ، 

وتصبح ارزاق السجن غير ضرورية .
اما احلياة اليومية في السجن فتختلف 
من س��جني الخر . منهم م��ن يعتبر ان 
حيات��ه انته��ت ف��ي هذا الس��جن ، وال 
امل ل��ه بحي��اة ح��رة ، وان كان اجلميع 
مين��ي النف��س بص��دور العف��و الع��ام 
ويع��ود الى حي��اة احلري��ة . ومنهم من 
يعتق��د انها فت��رة مرحلية م��ن احلياة 
، يج��ب ان اعيش��ها واهيئ نفس��ي ملا 
بعدها م��ن مراحل . من الس��جناء من 
ينظر الى الس��جن كمهزل��ة اختلقها 
النظام احلاكم لاليقاع مبن اليرغب بهم 
بش��كل او اخر . ومنهم من يعترف بانه 
وقع باخلطأ ، وعلي��ه دفع فاتورة اخلطأ . 
ومنه��م من يعتقد ان الس��جن موقف 
للسياس��يني واحملس��وبني على االحزاب 
الكردي��ة منه��م عل��ى   ، السياس��ية 
االخص . كان س��جن االح��كام اخلاصة 
يضم زه��اء ) 2350 ( محكوما . لم يبق 
منه��م س��وى ) 200 ( محك��وم ، بع��د 
صدور العفو عن الس��جناء االكراد في 

اوائل عام 1988 .
 تبدأ احلياة لدى الس��جناء منذ الفجر ، 
حيث يبدأ البعض ب��اداء الصالة وقراءة 
الق��رآن ، واخ��رون يهيئ��ون انفس��هم 
للخروج الى الس��احة العامة بعد فتح 
االبواب . تفتح االبواب احلديدية احملكمة 
في الس��اعة السادسة صباحا ، وتغلق 
في الس��اعة السادسة مس��اء . وعند 
حدوث ط��ارئ ما ينادى على الس��جناء 
بدخ��ول قاعاتهم خالل خم��س دقائق ، 
فتغلق االبواب ويتعرض من بقي خارجا 
ال��ى العق��اب . وتغل��ق االب��واب احيانا 
لتعداد الس��جناء ف��ي كل قاعة ، وفي 

كل قسم .
 في الفترة الصباحية ، يتوزع السجناء 
الى حياته��م واهتماماتهم ، فاالغلبية 
مت��ارس االلع��اب الرياضي��ة مث��ل ك��رة 
القدم والطائرة واملش��ي حول س��احة 
كرة القدم . والبع��ض االخر يذهب الى 
ورش العمل كاحلالقة واخلياطة والكوي 
وغسل املالبس والبطانيات والتضميد . 
من الس��جناء من ينصرف الى االعمال 
اليدوي��ة البس��يطة كاعم��ال النمنم 
وحياكة اخليوط لصنع نوع من االحذية 

) الكالة ( .
ف��ي فترة الغ��داء ، تغلق االب��واب وتوزع 
االرزاق ، ويقوم السجناء بتهيئة الغداء 
وبعضه��م   ، كل حس��ب مجموعت��ه 
يتناول غداءه مبفرده . هناك من يدعوني 
لتناول الغداء معه لتذوق نفائس االكل 
املرس��ل الي��ه من عائلته م��ن مختلف 
انح��اء العراق . تتبع وق��ت االكل ، فترة 
الراح��ة حتى انته��اء الدوام الرس��مي 
لدوائ��ر الدولة ، فتفتح االب��واب بعدها 
ويخ��رج الس��جناء ال��ى اعماله��م ، او 
ممارس��ة االلع��اب الرياضية ، والس��يما 
لعب��ة ك��رة الق��دم ، فترى مش��جعي 
الفريقني يقفون على جوانب الس��احة 

مبالبس السجن القهوائية . والكثير من 
الس��جناء يتمش��ون كل اثنني او ثالثة 
حول الس��احة مجيئا وايابا . . وتشاهد 
بع��ض الس��جناء يفترش بس��اطا له ، 
ويجل��س عليه مع اصدقائ��ه يتحدثون 
في مختلف نواحي احلياة ... وهناك عدد 
من الصفوف الدراسية يحضر دروسها 
بعض الش��باب غي��ر املتعل��م ، لتعلم 

القراءة والكتابة .
كان في السجن مجموعة من جماعة 
االخوان املسلمني ، يقدر عددهم بنحو 
خمس��ني س��جينا ، كان��وا ق��د رفعوا 
الس��الح ض��د ح��زب الدع��وة ، وآمنوا 
بالكفاح املس��لح للتخل��ص من حزب 
الدع��وة  ، لك��ن الدولة الق��ت القبض 
عليهم خملالفتهم قوانني حمل السالح 
باح��كام  فحكم��وا   ، ب��ه  والتص��رف 
االعدام والس��جن املؤب��د . وكان منهم 
احد املهندس��ني الكهربائيني واالطباء 
املهن��دس  من��ي  طل��ب  املعلم��ني،  و 
ف��ي  دروس��ا  اعطي��ه  ان  الكهربائ��ي 
تصميم اخمل��ازن املبردة م��ن منطلقات 
واجل��دران  للس��قوف  احل��راري  الع��ازل 
واالرضي��ات ، ودرجات احل��رارة املطلوبة 
خلزن املواد كاخلض��ر والفواكه واحلبوب 
. وقد خصصت س��اعتني عصرا اللقاء 

الدرس .
  ام��ا ف��ي املس��اء فق��د كان واجبنا ان 
نس��تمع الى نشرة االخبار في الساعة 
الثامن��ة من تلفزي��ون بغ��داد ، وكانت 
اخب��ار رئي��س اجلمهورية واخب��ار احلرب 
م��ع ايران تتص��دران نش��رة االخبار كل 
ي��وم . كان واجب��ا على كل س��جني ان 
يستمع لنشرة االخبار بعد االنتهاء من 
تناول العشاء ، وبعدها يغلق التلفزيون 

ونتف��رق . وكانت تضمن��ا ايضا حلقات 
والتجارب  االم��ور  للحدي��ث مبختل��ف 

والذكريات مبا يشبه اجمللس االدبي .
 حيات��ي اخلاص��ة في الس��جن ، كانت 
منتظم��ة نوعا ما م��ع متطلباتي في 
تل��ك الفت��رة ، عل��ى الرغم م��ا يخيم 
عليه��ا م��ن اج��واء الس��جن الرتيب��ة 
واحلرية السليبة . بعد ان وجدت ساحة 
لع��ب ك��رة التن��س مبلط��ة ، ووج��ود 
بع��ض العبي التنس ، قررت االش��تراك 
معهم في اللعب��ة . وطلبت من ابنتي 
غادة ان يرس��ل لي صديقي حسني طه 
النجم عدة التن��س من مضرب وكرات 
ومالب��س . باش��رت بلعب ك��رة التنس 
صباحا ملدة ربع ساعة بالشوط ، ومبرور 
الوقت متكنت بعد ان حتس��نت لياقتي 
البدنية من اللعب ملدة ساعتني صباحا 
. ام��ا ف��ي العص��ر فتكون الس��احات 
مزدحم��ة ، ف��ازاول رياض��ة املش��ي مع 
بع��ض زمالئي مل��دة س��اعتني او اكثر . 
كنت اجلس مع الرعاة البدو احملكومني 
بالتجسس نتبادل احلديث حول البادية 
واشعارها وغنائها وتقاليدها واخبارها 
. ه��ؤالء الب��دو يرعون مواش��يهم في 
املنطقة احلدودية بني العراق وس��وريا . 
ولوجودهم احيانا في االراضي السورية 
طلب��ا لل��كأل ، فق��د اتهم��وا بأنه��م 
يتجسسون حلساب سوريا . كما كنت 
التقي مجموعة من الضباط احملكومني 
، ومنهم من يحمل ش��هادة الدكتوراه 
م��ن فرنس��ا ، ومتخصص باالس��لحة 
البايلوجية . اسرني احد هؤالء الضباط 
وكان برتب��ة مق��دم بع��د ان عرفت انه 
متخص��ص بالس��الح اجلرثوم��ي ، انه 
كت��ب الى حس��ني كامل ، وه��و وزيره ، 

تقري��را عن اهمي��ة اختصاصه وحاجة 
اجلي��ش الي��ه يومئ��ذ . وبالفع��ل بعد 
نحو خمس��ة اس��ابيع اس��تدعي هذا 
الضابط الى ادارة الس��جن ، ونقل الى 
حاكمية اخملاب��رات ، وافرج عنه والتحق 
مباش��رة بوحدته اخلاصة في منش��أة 
سعد للتصنيع العسكري . وبعد زهاء 
ثالثة اش��هر ، كرمه رئيس اجلمهورية ، 
وافرج عن��ه بعفو خاص . والبد انه قدم 
شيئا متميزا في اختصاصه باالسلحة 

الكيمياوية .
  وقضي��ت اوقات��ا طويلة مع اس��اتذة 
جامعي��ني ، وحتدث��ت معه��م وتعرفت 
عل��ى اختصاصاته��م ومش��اكلهم ، 
مثلم��ا تعرفوا علي وعلى حياتي ، وكنا 
مجمع��ني عل��ى ان احلكم غي��ر صائب 
لسبب او اخر . كنا نعقد جلسات ليلية 
للمطالعة وقراءة الش��عر . واتذكر انه 
كان بيننا عدد م��ن الصحفيني واالدباء 
، ومنه��م ادي��ب كان يعم��ل محررا مع 
الش��اعر محم��د مه��دي اجلواهري في 
جريدته ) الرأي العام ( ، وقد روى الكثير 

من غرر شعر اجلواهري وحياته .
 من اصدقائي في السجن كان عدد من 
التركمان ، ومنهم جاري في القاعة الذي 
كان سريري بجنب سريره ، وكان معوقا 
ويكن��ى اب��و رعد . كان ه��ذا عضوا في 
احدى احلركات السياسية التركمانية ، 
ويعمل مدرسا في احدى مدارس كفري 
. كان مسجونا للمرة الثانية ، ويحظى 
باحت��رام جميع التركمان في الس��جن 
، اذ يتض��ح انه كان بدرج��ة كبيرة في 
احلركة التركماني��ة . كان هادئا خلوقا 
محترم��ا وعارفا بتاريخ واحوال ش��مال 

العراق ، واصل التركمان وتاريخهم .
 كان ل��دي جهاز راديو ارس��له لي هدية 
رئي��س جه��از اخملاب��رات فاض��ل البراك 
بع��د انته��اء التحقي��ق مع��ي ، ولدي 
موافقة ان اجلب الى السجن اي كتاب 
ارغ��ب بقراءته . كان��ت بالطبع فرصة 
ثمينة لق��راءة الكتب التي اطلبها من 
مكتبتي في البيت او ما يصدر حديثا . 
كانت ابنتي غادة جتلب لي ما اطلبه من 
كتب في كل مواجهة اسبوعية . وكان 
يس��مح بجلب وقراءة بع��ض اجملالت او 
تداولها في السجن ، ومن خاللها كنت 

اعرف ما يدور في العالم يومذاك .
ايام املواجهة ، كانت مناسبة استقبل 
فيها اس��رتي ومعارفي . فقد زارني في 
الس��جن الكثير من االقارب واالصدقاء 
. وكن��ت اس��تعد ف��ي ي��وم املواجه��ة 
فاستعني ببعض احملكومني ملساعدتي 
مقاب��ل اكرامي��ة معين��ة . كان اثن��ان 
منه��م يع��دان ل��ي خيمة ف��ي احدى 
زوايا س��احة املواجهة ، تغطي مايقرب 
من 36 مت��را مربعا ، وتف��رش ارضيتها 
بالبس��ط وعليه��ا بع��ض الوس��ائد . 
وقد توفرت بعض الكراس��ي املتحركة 

جللوس الضيوف .
  تبدأ املواجهة في الس��اعة العاش��رة 
صباحا ، فتفتح االبواب للزوار ، فيدخل 
اقارب واصدق��اء احملكومني وهم باملئات 

م��ن مختل��ف انح��اء الع��راق ، جالبني 
م��ن  الس��جناء  مايحتاج��ه  معه��م 
حاجي��ات ومتطلباتهم م��ن مأكوالت 
ومالبس وهداي��ا . اس��تقبل زواري فردا 
فردا ، ومنهم من تاخذه نوبة من البكاء 
، ومنهم م��ن يظهر الظرف كس��بيل 
للمواس��اة ، فيب��دا احلدي��ث بعب��ارات 
اجملاملة االعتيادية ثم تستمر االحاديث 
اخملتلف��ة ، تتخللها الطرائف والنكات . 
كان اول زواري ابنت��ي غ��ادة التي عندما 
تص��ل ال��ى خيمتي ، تك��ون قد قضت 
س��اعات م��ن الوص��ول الى الس��جن 
واالنتظ��ار والتدافع وختم االيدي بختم 
ملون خ��اص . كم��ا كانت ش��قيقتي 
مي��ادة دائمة احلض��ور ملواجهت��ي . وال 
انسى امي املعوقة بس��بب ساقيها  ، 
كان��ت تزورني على الرغ��م من صعوبة 
مشيها حتى كان يساعدها )السجني 
فواز( وبعض زمالئي في الس��جن بدفع 
كرسيها املتحرك عبر املمر الطويل من 
املدخل الى الس��احة اخللفي��ة . كانت 
غادة جتلب جميع احتياجاتي من مالبس 
وطع��ام ومبالغ وكتب ومجالت . وكنت 
اكتب اليها رسائل ابث فيها مشاعري 
في الس��جن وابني فيها ما احتاجه في 

املواجهة املقبلة .
  حض��رت م��ن اليونان زوجة ش��قيقي 
املعم��اري قحطان املدفع��ي مع الفتاة 
التي تس��اعدها ف��ي البيت ) ك��وال ( ، 
وق��د زارتن��ي في الس��جن مع رس��الة 
اخوي��ة م��ن قحط��ان . وال ميكنني هنا 
اال ان اذكر اقارب��ي واصدقائي ومعارفي 
الذين جتش��موا عناء اجمليء ملواجهتي ، 
وعادوا محمل��ني بالكثير م��ن اخلواطر 

واالنطباعات .

 ال انس��ى زي��ارة صديق��ي محمد عبد 
الوهاب ال��ذي صار عديل��ي بعدئذ . وال 
انس��ى كلمته التي قال فيها ان بقائي 
ف��ي الس��جن لن يس��تغرق س��نتني . 
فهو س��جني س��ابق ومح��ام وله علم 
بهذه االح��كام وطبيعتها .حكم عليه 
بالس��جن ف��ي قضية م��ا ، وقضى مع 
رفع��ة اجلادرج��ي في الس��جن والتقى 
عطا عبد الوهاب فيه . وكما توقع فقد 
بقيت في سجن ابي غريب مدة سنتني 
، حيث اطلق س��راحي ف��ي كانون االول 
1988 ، وله��ذا العف��و قصة س��ارويها 

فيما بعد .
  يق��ع س��جن االح��كام اخلاص��ة م��ع 
مجموع��ة الس��جون ف��ي أب��و غريب ، 
كس��جن االح��كام اخلفبف��ة وس��جن 
االح��كام الثقيلة وادارتها . اما س��جن 
االح��كام اخلاصة فيتكون من ممر طويل 
عرض��ه اربعة امتار ، تق��ع على جانبيه 
اقسام السجن ، وهي عبارة عن قاعات 
، لكل قاعة باب محكمة من القضبان 
س��احة  القاع��ة  مدخ��ل   . احلديدي��ة 
مفتوحة عرضها اربع��ة امتار وطولها 
ثمانية امتار ، في وسطها باب للدخول 
الى احلمامات واملراف��ق الصحية ، وفي 
اخره��ا مدخ��ل عري��ض للقاع��ة التي 
طولها ثالثون مترا وعرضها اثنا عش��ر 
مت��را . ولكل س��جني س��رير ف��ي هذه 
القاع��ة ، حي��ث تت��وزع االس��رة عل��ى 
اجلوانب ووس��ط القاعة . كان س��ريري 
في املدخل مع خمس��ة اسرة . وبجوار 
املدخ��ل الى القاعة يوجد درج للصعود 
ال��ى الطابق العلوي ، حيث توجد قاعة 

كالتي في االسفل .
  عل��ى طول املمر الوس��طي لس��جن 

مائ��ة  وطول��ه   ، اخلاص��ة  االح��كام 
وخمسون مترا ، تقع االقسام ، وبعضها 
يطلق عليه االقس��ام املغلقة ، وكانت 
مخصصة لسجن اعضاء حزب الدعوة 
او الس��جناء الذي��ن التري��د الس��لطة 
ظهورهم او االتصال بهم . كنا نش��عر 
بوجود سجناء في تلك االقسام املريبة 
، عندما ياخذ هؤالء السجناء بالصياح 
باص��وات عالي��ة . لكن الميك��ن لهؤالء 
التمت��ع بالرياض��ة واملش��ي كاقس��ام 
الس��جن االخ��رى . كنا نس��مع عنهم 
من بعض السجناء معنا ، ممن عينتهم 
ادارة السجن الدخال االطعمة واالدوية 
واحلاجي��ات االخ��رى . وف��ي نهاية املمر 
الطويل ، باب كبير يؤدي الى الس��احة 
اخلارجية التي تبلغ ابعادها زهاء 200 × 

100 متر.
  كان الس��جن محاط��ا بس��ياج عال ، 
ارتفاعه يقرب من ستة امتار ، فيصعب 
عل��ى االنس��ان العادي تس��لقه . وتقع 
نقاط احلراس��ة في زوايا هذا الس��ياج 
، وف��ي كل مائة مت��ر تقريبا من اجلانب 
الطول��ي للس��ياج . وتق��ع الس��جون 
جميع��ا عل��ى مس��احة واس��عة جدا 
، محاط��ة بس��ياج مماث��ل .. ان��ه مكان 

بغيض.
****

التحقيق مرة اخرى والسجن االنفرادي 
ملدة سبعة اشهر

 اس��تدعيت في اح��د االيام ال��ى ادارة 
م��ع  بالذه��اب  وابلغ��ت   ، الس��جن 
ش��خصني م��ن حاكمية اخملاب��رات أتيا 
الصطحابي الى هناك . الاعرف س��بب 
ه��ذا االس��تدعاء املفاج��ئ ، ومل��اذا انا 
بالذات . انطلقت بي الس��يارة وال احد 
يعرف من زمالئي بالس��جن عن ذهابي 
، فضال عن اس��رتي ، التي بقيت بحيرة 
وقلق عندم��ا لم يجدوني ف��ي القاعة 

عند املواجهة .
 بعد وصول��ي الى حاكمي��ة اخملابرات ، 
اقتادني احد احلراس ال��ى زنزانة خاصة 
واغلقت الباب علي . اعطوني بطانيتني 
، واحدة افترش��تها واالخرى كوس��ادة . 
بقيت هناك اسبوعا دون ان يسألني احد 
عن ش��يء ، ولم يتصل بي احد . حيرتي 
ازدادت ، فتذك��رت صديق��ي املعم��اري 
هش��ام منير ال��ذي وجهت ل��ه تهمة 
اخرى ،  وهو في الس��جن ، وحكم عليه 
بالس��جن لس��نوات اضافي��ة . تذكرت 
احلملة على املهندس��ني االستشاريني 
، حيث حك��م على الدكتور عبد الكرمي 
عل��ي بالس��جن املؤب��د ، وحك��م على 
رفعة اجلادرجي بالس��جن املؤبد كذلك 
، واوق��ف مهدي احلس��ني من ممارس��ة 
عمله ، ومت حجز مهندس��ني في مواقع 
العم��ل ، وغيرها م��ن االج��راءات التي 
وقعت في فت��رة قصيرة . اخي قحطان 
بقي في اخلارج ، وزوجتي توفيت ، وابني 
بق��ي في الوالي��ات املتح��دة ، ولم يبق 
معي في بيتي الكبير سوى ابنتي غادة 
. وال تدري ماذا تفعل ، فتلجأ الى جدتها 
ام��ي وعمته��ا مي��ادة طالبة املش��ورة 
واملس��اعدة . كان اخ��ي عص��ام يعمل 
ف��ي دي��وان رئاس��ة اجلمهوري��ة لوضع 
التصامي��م الداخلية مل��ا يكلف به من 
اعمال عائ��دة الى القص��ر اجلمهوري . 
كلنا فخورون بعصام اذ نال ثناء اجلميع 
وتقديره��م ، وه��و اليعرف م��ا يدور في 
اخملابرات جتاهي . اشقائي االخرين ، خارج 
الع��راق ، س��هام يعمل مع ) االس��كوا 
( ف��ي االمم املتح��دة في عم��ان ، والهام 
يعمل في ابو ظبي منذ سنوات ، وليس 

باستطاعتهما عمل اي شيء .
 بعد اس��بوع من وجودي في احلاكمية 
، اس��تدعيت الى التحقي��ق . اعطاني 
اح��د احملققني عقدا او اتفاقا مس��حت 
االس��ماء من��ه ، يب��ني فائدة ش��خص 
معني بنسبة %5 من مبلغ عقد كبير ، 
ملساعدة الشركة املوقعة على العقد 
. عرضت علي رس��الة اخ��رى بالتلكس 
تن��ص عل��ى : ل��م نتس��لم الس��لفة 
االخيرة منذ فترة م��ن الزمن وان امورنا 
املالي��ة صعبةج��دا . نح��ن نع��رف ان 
هناك ش��خصاً في معاونية االنشاءات 
باس��م هش��ام املدفعي ، وهو شخص 
ع��ادل ومس��اعد . لذا نرج��و ان تطلبوا 
منه املس��اعدة في التدخل لتمش��ية 

السلف رجاء.
 ق��ال لي احملقق انهم ي��رون بأني متهم 
في هذه االمور . استمر التحقيق معي 
ملدة اس��بوعني . اال ان��ي كنت مطمئنا 
ج��دا من ع��دم وجود اي عالق��ة لي في 
هذه االم��ور ، وان الكثير م��ن املقاولني 
يعرفون خبرتي وامكانياتي في متش��ية 
االعم��ال وادارتها ، ويعرف��ون جيدا بان 
العالق��ة لي م��ع اي مقاول س��واء في 
دائرت��ي او دوائر امانة العاصمة االخرى ، 

لذا كانوا يطلبون مساعدتي احيانا.
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

كان في السجن مجموعة من جماعة اإلخوان 
المسلمين ، يقدر عددهم بنحو خمسين 
سجينا ، كانوا قد رفعوا السالح ضد حزب 

الدعوة ، وآمنوا بالكفاح المسلح للتخلص 
من حزب الدعوة  ، لكن الدولة ألقت القبض 

عليهم لمخالفتهم قوانين حمل السالح 
والتصرف به ، فحكموا بأحكام اإلعدام 

والسجن المؤبد

كان السجن محاطا بسياج عال ، ارتفاعه 
يقرب من ستة أمتار ، فيصعب على اإلنسان 

العادي تسلقه . وتقع نقاط الحراسة في 
زوايا هذا السياج ، وفي كل مائة متر تقريبا 
من الجانب الطولي للسياج . وتقع السجون 
جميعا على مساحة واسعة جدا ، محاطة 

بسياج مماثل .. إنه مكان بغيض.

الحلقة 38

نقوش طابوقية زخرفية إسالمية جميلة في باب املدرسة املستنصرية

أنا والراضي عضو اجمللس واملهندس حسام العباسي منوذج حديث من البناء بالطابوق خملتلف االستعماالت في القباب والزخارف

واجهة بناية متصرفية بغداد )محافظة بغداد( ساعة بغداد



متابعة الصباح الجديد:

ال خي��ار أم��ام مئ��ات الرجال والنس��اء 
واألطفال في أكرا عاصمة غانا س��وى 
نبش القمامة بحثا عما قد يس��تخرج 
منه��ا إلع��ادة بيعه بأس��عار بخس��ة، 
غي��ر أن الطال��ب جوزي��ف أووا دارك��و 
يحلم بتقدمي حياة أفضل لهم بفضل 
مش��روعه القائ��م عل��ى إع��ادة تدوير 

القطع لصنع أثاث فاخر.
ول��د جوزيف البالغ م��ن العمر 21 عاما 
في لندن وهو أس��س مع إحدى زميالته 
في اجلامع��ة املنظمة غي��ر احلكومية 
»أغبوغبلو.ش��اين إنيشيياتف« بهدف 
إعادة تدوير املواد املبتذلة الستعمالها 
في صناعة أثاث فاخ��ر مع تقدمي دورات 
تدريبية وفرص عمل لنابشي القمامة 

املعروفني محليا ب�«سالفادجرز«.
موق��ع  ف��ي  القمام��ة  تنتش��ر 
أغبوغبلوش��ي الشاس��ع في ضواحي 
أكرا، من أكياس بالس��تيكية وأسالك 
وزجاج��ات وأحذية بالي��ة تتكدس إلى 
جانب أجهزة تلفاز مكس��ورة أو لوحات 
مفاتيح قدمية. ويقوم النابش��ون بحرق 
األس��الك والنفايات اإللكترونية وسط 
دخ��ان خانق الس��تعادة النحاس وغيره 
م��ن املعادن. وعل��ى مقربة م��ن املوقع، 
بتجول أطف��ال وتبح��ث حيوانات عما 

ميكن أكله ويفكك رجالن س��يارة أجرة 
قدمية بواسطة مطرقة وإزميل.

وف��ي غياب بيان��ات دقيق��ة، يقدر عدد 
األشخاص الذين يعيشون في هذا احلي 
البائس نحو40 ألفا، ويقول جوزيف »إنه 

كابوس«.

أضرار صحية
بنينّ تقري��ر أصدرته األمم املتحدة س��نة 
ش��خص  ملي��ون   64 نح��و  أن   2015
يرتزقون من إعادة التدوير غير الرسمية 
للنفايات في العالم والس��واد األعظم 

منهم يعيش في البلدان النامية.
وتش��تد وطأة هذه املشكلة في غانا إذ 
إن هذا البلد الواقع في الغرب االفريقي 
يس��تورد كل سنة نحو40 ألف طن من 

النفايات اإللكترونية.
ومنذ س��بتمبر/ايلول، يكث��ف جوزيف 
وش��ريكته س��ينتيا نوهوجن��ا اجلوالت 
املكوكية بني عامل��ني يفصل بينها بون 
شاس��ع، هما حرم اجلامعة اخلاصة في 
ضاحية أكرا الراقية احملاطة باملساحات 
اخلضراء ومكب النفاي��ات، وهما ميوالن 
اجل��زء األكبر من أنش��طة منظمتهما 
مبواردهم��ا اخلاص��ة مبس��اعدة حاضنة 
اس��تحدثتها  الناش��ئة  للش��ركات 
جامعة أشيش��ي ومعون��ات من تقدمي 

مؤسسة فورد.
وقد اختير 20 نابش��ا للقمامة هم من 

األكثر حماس��ة وه��م يتدرب��ون حاليا 
على النجارة لصنع مناضد يش��تريها 

فندق فخم في العاصمة.
محمد عبد الرحي��م البالغ من العمل 
25 عاماً والذي أصله من شمال غانا هو 
من بني العمال اخملتارين لهذا املش��روع ، 
وه��و بدأ ينبش املكب ف��ي العام 2008 
مبعدل 12 س��اعة في اليوم و6 أيام في 
األس��بوع، في مقاب��ل 4 دوالرات تقريبا 

لليوم الواحد.
وقد أضر هذا العم��ل بصحته، ملحقا 
األذى خصوصا برئتيه. ويصرح الش��اب 
لوكال��ة فرانس ب��رس »نعان��ي األمرين 

بسبب احلر والدخان«.
وهو يعاني أيًضا من أوجاع في الفخذين 
بس��بب حم��ل قط��ع ثقيل��ة ونقلها 

للحرق.
لك��ن املبل��غ الزهي��د ال��ذي يكس��به 
يس��اعده على إعالة زوجت��ه واطفاله 
الثالثة وأمه أيض��ا. وبالطبع هو يحلم 
بعمل آخر وحياة أفضل، وقد تس��اعده 
على  إنيش��يياتف«  »أغبوغبلو.ش��اين 

حتقيق حلمه.

حياة أفضل
ي��درك جوزي��ف أن ج��لنّ م��ا يطمح له 
س��كان أغبوغبلوش��ي هو »م��ا نريده 

جميعنا، أي حياة أفضل«.
وه��و يأم��ل أن تس��اعد مبادرت��ه على 

حتس��ني ظ��روف العمل وأيض��ا حماية 
البيئ��ة. فمن خالل وه��ب حياة جديدة 
للنفايات، يسعى املشروع إلى تخفيض 

انبعاثات املواد الكيميائية السامة.
وكانت أولى ثمار املش��روع س��اعة ذات 
صن��دوق طوي��ل مصنوعة م��ن هيكل 
س��يارة متفحمة واأللومنيوم وقطعة 
س��اعة قدمية من أغبوغبلوش��ي. وهي 
قد بيع��ت لرجل أعمال ف��ي العاصمة 

الغانية.
وقد ُع��رِض فندق��ان فخمان ف��ي أكرا 
ش��راء هذه القطعة، بحس��ب جوزيف 
الذي س��رعان ما قرر صنع سلسلة من 

الساعات املماثلة.
وهو يأمل أن يس��اعد مش��روعه مئات 
النابش��ني على ت��رك مك��ب النفايات 
خلوض مجال صنع املفروشات وتقاضي 
راتب الئق ويطمح أيضا ألن تعرض قطع 
األثاث هذه في مزادات للسلع الفاخرة.

غي��ر أن طموحاته هذه ما ت��زال بعيدة 
كل البعد عن الواقع املرير الذي يعيشه 
الش��اب محمد صوفو البالغ من العمر 
26 عام��ا وال��ذي يش��ارك ف��ي ال��دورة 

التدريبية.
فه��و أيض��ا يحل��م مبس��تقبل أفضل 
ال يضط��ر فيه إل��ى حرق البالس��تيك 
لالس��ترزاق، وه��و عل��ى قناع��ة بأن��ه 
»س��يأتي يوم ال يعود أح��د يعمل هنا« 

في هذا املكب.

بيئة وعلوم12

متابعة الصباح الجديد:
ط��ورت مجموعة من العلماء اليابانيني من مختبر 
»كاميتان��ي« ف��ي جامع��ة كيوت��و، برنام��ج ذكاء 
اصطناع��ي ميكنه ق��راءة ما داخ��ل العقل بدقة ال 

تصدق.
ووفًق��ا ملوق��ع »ديلي مي��ل« البريطاني، ف��أن »هذه 
التكنولوجيا اجلديدة تفتح الباب أمام سيناريوهات 
مس��تقبلية غير متوقعة، مثل إعطاء اي شخص 
الق��درة على تس��جيل وتش��غيل ذكرياتهم على 

سبيل املثال«
واس��تعمل اخلبراء ش��بكة عصبية البتكار الصور 
اس��تنادًا إل��ى املعلوم��ات املأخ��وذة م��ن عمليات 
التصوي��ر بالرنني املغناطيس��ي الوظيف��ي، والتي 
تكش��ف عن التغي��رات ف��ي تدفق ال��دم لتحليل 

النشاط الكهربائي.
وباس��تعمال هذه البيانات، كان اجله��از قادرًا على 
إعادة تصور بعض األش��ياء والكائن��ات مثل البوم 
والطائرات والنوافذ الزجاج امللون، بعد حتديق ثالثة 
متطوعني ف��ي الصور، كما أنتج صور للس��احات 
والصلب��ان والبجع والفهود وك��رات البولينج التي 

يتصورها املشاركون.
وأوض��ح العلم��اء، إن��ه عل��ى الرغم م��ن أن الدقة 
تختلف من ش��خص آلخر، فإن هذا البرنامج يفتح 
نافذة فريدة من نوعها نحو عاملنا الداخلي، إذ ميكن 
أن تستعمل هذه التقنية نظرياً إلنشاء لقطات من 
أحالم اليقظة، والذكريات والصور العقلية األخرى، 
وميكن أن تس��اعد أيًضا املرض��ى على التواصل مع 

أحبائهم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حصل رجال شرطة مجريون على هدية امليالد باكراً 
هذا العام على شكل روبوت صغير أصبح حليفهم 
األول ف��ي التواص��ل مع األطفال واملس��نني بش��أن 

مسائل السالمة.
ويقول الروب��وت الذي يحمل اس��م »روبي« لتالمذة 
مدرسة ابتدائية في سولنوك في شرق اجملر على بعد 

مئة كيلومتر من بودابست مرحبا أيها األطفال. 
ثم��ة أم��ور يج��ب عليك��م التنب��ه إليه��ا عندم��ا 

تستعملون اإلنترنت«.
ويرف��ق الروب��وت كالم��ه ه��ذا بتحري��ك ذراعيه من 

املكتب الذي يقف عليه.
ويج��ذب »روب��ي« انتب��اه األطفال برغم م��ن صوته 
اخلاف��ت وحجمه الصغير إذ ال يتخطى طوله أربعني 

سنتيمترا.
ويوضح الش��رطي املكلف باألنشطة التربوية سابا 
ايردوس لوكالة فرانس برس »هذه طريقة جديدة في 

التواصل تشد االنتباه بدرجة أكبر«.
وينفذ »روبي« منذ بضعة أش��هر مهمة في كانتون 
ياس- نادكون -س��ولنك وقد ينضم إليه مس��تقبال 
زمالء آخرون من الروبوتات املنتش��رة في مراكز أخرى 

للشرطة في البالد.
وق��د أصبح الش��رطي البالغ م��ن العم��ر 38 عاما 
املهم��ات  خ��الل  ينفص��الن  ال  صديق��ني  وروبوت��ه 
الرامية لنش��ر التوعي��ة في املدارس ودور املس��نني 
بشأن املس��ائل املرتبطة بالس��المة املرورية واألمن 

اإللكتروني والوقاية من عمليات السطو.
كذل��ك يق��وم »روب��ي« بني احل��ني واآلخ��ر بإطالالت 
إعالمية يعطي خاللها نصائح��ه للصحافيني ويرد 

على األسئلة شرط أن تكون مبرمجة سابقا.
ره  وكان أول ظهور للروبوت في عام 2011 عندما طونّ
علم��اء أميركيون في جامعة كاليفورنيا ملس��اعدة 
األطفال الصغار على التعلم وأدى إلى ظهور حتسن 

ملحوظ في كيفية تعلم األطفال الكلمات.
وتعود التسمية التي أطلقها العلماء على الروبوت 
ش��خصية الرجل اآللي وهو من الشخصيات األكثر 
ش��هرة في أفالم اخليال العلمي، حيث أس��ر العالم 
بظه��وره في فيلم الكوكب احملرم عام 1956، عندما 
كان يعم��ل خادم��ا للبروفس��ور موربي��وس، إحدى 

شخصيات اخليال العلمي.

يابانيون يطورون 
برنامجًا يقرأ األفكار

روبوت صغير يقدم 
النصائح لألطفال 

والمسنين واإلعالميين

واشنطن ـ وكاالت: 

ش��هدت الواليات املتحدة ومناطق 
أخ��رى من العالم ف��ي العام 2017 
اعاصير هائل��ة وفيضانات وحرائق 
رهيب��ة، وهي ظواهر قص��وى يزداد 
تها على ما يفيد علماء  عددها وحدنّ
م��ع التغير املناخي ال��ذي يعزا الى 

النشاط البشري.
الفائت��ة  وس��جل خ��الل الس��نة 
انس��حاب الوالي��ات املتح��دة م��ن 
اتف��اق باري��س املناخ��ي بعدما عد 
الرئيس االميركي دونالد ترامب انه 
يلجم االقتص��اد االميركي وينحاز 
لالقتص��اد الصين��ي. وف��ي نهاية 
اغس��طس/آب غم��رت فيضان��ات 
هيوسنت رابع مدن الواليات املتحدة 

بعد مرور االعصار هارفي. 
وقد أسفر ذلك عن عشرات القتلى 
وعمليات اجالء واسعة واضرار تقدر 
مبليارات الدوالرات في هذه املنطقة 

الغنية بالنفط.
بع��د اس��بوع عل��ى ذل��ك ض��رب 
االعص��ار إيرم��ا م��ع ري��اح بلغ��ت 
سرعتها احياناً نحو 300 كيلومتر 
في الس��اعة، بعض جزر الكاريبي 
خصوص��اً وأدى ال��ى اج��الء ماليني 

االشخاص في فلوريدا.
 وقد حل��ق دمار هائل ف��ي جزر عدة 
مثل س��ان مارتان وباربودا، ودفعت 
ه��ذه الكارثة مرة اخ��رى قادة هذه 
اجلزر الصغيرة الى دق ناقوس اخلطر 

في وجه االحترار املناخي.
واتى بعد ذل��ك دور العاصفة ماريا 
التي زرعت الدم��ار ايضاً في جزيرة 

دومينيكان ومن ثم بورتوريكو.
وقب��ل م��دة قصي��رة اط��ل التغير 
املناخ��ي برأس��ه ه��ذه امل��رة ف��ي 
كاليفورنيا مع حرائق غير مسبوقة 
ات��ت عل��ى حق��ول الكرم��ة ف��ي 
منطقة س��ان فرانسيكو، وطالت 

بعض احياء سان فرانسيسكو.
وقال حاكم كاليفورنيا الدميوقراطي 
جي��ري ب��راون »ه��ذه احلرائ��ق وهي 
االكب��ر منذ أكثر م��ن 80 عاماً هي 
مثال على ما ينتظرنا« في اش��ارة 

الى االحترار واجلفاف الناجم عنه.
وجيري براون هو م��ن حكام واليات 
ورؤس��اء بلديات مدن كبرى يريدون 
االحترار  مواصلة اجله��ود ملواجهة 
املناخ��ي وبرغ��م م��ن ق��رار دونالد 

ترامب اخلروج من اتفاق باريس.
وقد وقع اتفاق باريس في ديسمبر/
قب��ل  م��ن   2015 االول  كان��ون 
196 بل��دا وه��و يهدف ال��ى حصر 
االحت��رار املناخي بأق��ل من درجتني 
مئويتني مقارنة باملس��تويات التي 

كانت عليه��ا احلرارة قب��ل احلقبة 
انعكاس��ات  لتجن��ب  الصناعي��ة 
كارثية من بينه��ا ارتفاع كبير في 
منس��وب احمليط��ات بس��بب ذوبان 

اجلليد املتسارع في القطبني.
وكان��ت ادارة ترام��ب حذف��ت م��ن 
تقريره��ا االول حول اس��تراتيجية 
االم��ن القوم��ي، االحت��رار املناخي 
من قائمة »التهدي��دات حيث كان 
يحت��ل مركزاً مهما منذ عش��رين 
عام��ا بس��بب االضطراب��ات التي 

يحدثها في بعض الدول.
ويع��د دونال��د ترامب ، ان��ه ينبغي 
الطاق��ة  مص��ادر  عل��ى  التركي��ز 
االحفوري��ة دفاعاً عن اس��تقاللية 
الب��الد ومن اجل اس��تحداث فرص 

عمل جديدة في وقت يس��عى فيه 
العالم الى االس��تثمار في الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
وقال الرئي��س االميركي في يونيو/
حزي��ران املاضي »معا س��نبدأ ثورة 

جديدة في مجال الطاقة«.
وف��ي مطلع اخلري��ف وق��ع ترامب 
املتح��دة  الوالي��ات  جلع��ل  اعالن��اً 
بحلول  للطاق��ة  مص��درة صافية 
إنع��اش  2026 م��ن خ��الل  الع��ام 
استغالل الفحم ومخزونات كبيرة 
من الغاز والزيت الصخري موجودة 

في مناطق فدرالية محمية.
وفي سبيل ذلك، أعلن إتاحة مناطق 
املكس��يك  خلي��ج  ف��ي  واس��عة 
واالس��كا امام التنقي��ب النفطي 

ووقع عشرات املراسيم التي تلغي 
اجراءات للحماية البيئية من بينها 
خطة »كلير ب��اور بالن« التي اقرها 
الرئيس الس��ابق باراك اوباما للحد 
من انبعاثات الكربون في محطات 

توليد الكهرباء.
وأفاد مايكل مان وه��و عالم مناخ 
في جامعة والية بنسيلفانيا »ادارة 
ترام��ب اتخذت ف��ي اقل م��ن عام 
اج��راءات للقض��اء على سياس��ة 
مكافح��ة االحت��رار تتج��اوز تل��ك 
املتخ��ذة من قب��ل ادارات س��ابقة 
خ��الل واليت��ني في هذا اجمل��ال« في 
اش��ارة ال��ى رئاس��ة ج��ورج دبليو 

بوش.
ورأى آلن ماير مدير االستراتيجيات 

في منظمة »يونيون اوف كونسيرند 
ان  احلكومية  ساينتيس��تس« غير 
»التأثي��ر املدمر« لتصرف��ات دونالد 
ترامب على صعيد املناخ »قد تكون 
مجرد انحراف لثالث او أربع سنوات 
م��ن دون اي انعكاس��ات دائمة في 

حال بقي لوالية رئاسية واحدة«.
اما في بقية ارجاء العالم سجلت 
ظواه��ر مناخية قص��وى ايضا مع 
امطار موس��مية قاس��ية جدا في 
الهند وبنغالدش ونيبال اسفرت عن 
س��قوط أكثر من 1200 قتيل واتت 

على منازل ومحاصيل ومواش.
وفي اوروب��ا ضرب اجلف��اف مناطق 
في اس��بانيا والبرتغال ما تس��بب 

بحرائق واسعة.

متابعة الصباح الجديد: 
ح��ذرت جمعي��ة رعاي��ة احلي��وان بالفلبني 
من أن األلعاب واملفرقعات النارية تش��كل 
خط��رًا على صح��ة احليوان��ات األليفة من 

الكالب والقطط.
وق��ال اخلبراء خالل اجتم��اع، حضره ممثلون 
عن جمعيات لرعاية احليوان في الفلبني في 
مدينة كويزون سيتي بالعاصمة مانيال، إن 
هذه األلع��اب التي يكثر اس��تعمالها في 
احتفاالت بداية الع��ام اجلديد متثل صدمة 
عميقة ملئات الكالب في الشوارع وخاصة 

عندما تلقى عليهم املفرقعات.
وأك��د اخلب��راء: أن الوحش��ية ض��د احليوان 

جرمي��ة، محذري��ن من يفك��ر ف��ي ارتكاب 
املقال��ب وامل��زح ض��د احليوان��ات الضال��ة 
سيعاقب بالس��جن أو فرض غرامة كبيرة 

إذا ما أحلق األذى باحليوانات.
ودعا اخلبراء إلى حظر شامل على املفرقعات 
النارية، وال س��يما مع مطلع العام اجلديد، 
ليس بس��بب ضررها على األذن ولكن ألنها 
تس��بب توترًا شديًدا للكالب والقطط إلى 
جانب التلوث الهوائي، مؤكدين أن األصوات 
املدوية ورائحة انفجار املفرقعات رمبا تسفر 
عن حدوث توهان وفقدان للشهية وارتباك 
املع��دة ل��دى احليوانات األليف��ة، فضاًل عن 
التل��وث الصوت��ي والضوض��اء التي تصم 

األذان.

متابعة الصباح الجديد: 
توصل علماء بريطانيون إلى أن الذين يعانون 
البدانة وما يتبعها من مخاطر صحية مثل 
مرض الس��كري والس��رطان وارتفاع ضغط 

الدم، هم أقل إصابة بالتوتر والعصبية.
وخلص العلماء إلى هذا االس��تنتاج بعد أن 
درسوا أكبر قاعدة بيانات جينية في اململكة 

املتحدة.

وقال علماء من جامعة بريستول البريطانية: 
إن النتائ��ج الت��ي توصل��وا إليه��ا ل��م تكن 
قاطع��ة، على الرغم من أنها كانت مقبولة 
بني اخلبراء، والس��يما وأنه لوحظ أن أصحاب 
معدل احل��رق العالي هم أكثر عرضة للقلق 

واالكتئاب.
أن   : نيكول��س  داش��ا  الباحث��ة  وأضاف��ت 
األش��خاص الذي��ن يعان��ون س��وء التغذية 

يج��دون صعوب��ة في احت��واء مش��اعرهم، 
مش��يرة إلى أن ما جاءت به الدراس��ة التي 

تفيد بأن البدناء أكثر سعادة لم يدهشها.
يذك��ر أن بريطانيا تعاني من ارتفاع معدالت 
الس��منة، إذ أنها تعد أعل��ى دولة في االحتاد 
األوروبي في إصابة مواطنيها بتلك املشكلة 
الصحية، والتي يعاني منها 30 في املئة من 

النساء، نحو 27 في املئة من الرجال.

متابعة الصباح الجديد: 
أكد عدد م��ن خبراء الصحة في روس��يا، 
أن تن��اول تفاح��ة طازج��ة كل صباح يعد 
وس��يلة فعال��ة وصحي��ة تس��اعد على 

االستيقاظ وتنشيط البدن.
ويعد شرب فنجان من القهوة كل صباح 
الوسيلة التي يعتمدها الكثير من الناس 
لتنشيط أدمغتهم وبدء يومهم بحيوية، 
اال ان العديد م��ن األطباء وخبراء الصحة 
ح��ذروا من مس��اوئ تل��ك الع��ادة وأضرار 
ش��رب القهوة على معدة فارغة، وتأثيرها 
عل��ى اجله��از الهضمي ورفع مس��تويات 
حموضة املعدة، وحتى على صحة القلب 
والش��رايني، وخصوصا عند الذين يعانون 

من مشكالت ارتفاع ضغط الدم.
وأك��د عدد م��ن خب��راء الصحة 

أنهم “ينصحون باستبدال 
فنجان القهوة الصباحي 

بتفاح��ة طازج��ة، 
أن  وخصوص��ا 
ثمار التفاح حتوي 
من  العديد  على 
املض��ادة  امل��واد 
ة  كس��د لأل

لصح��ة  املفي��دة 
والشرايني  اجلس��م 

س��يتني  لكير كا

إضاف��ة   ،ChlorogeniC aCid وال��� 
الحتوائها على السكريات املفيدة سهلة 
الهضم والتي تتحول بس��رعة إلى طاقة 
في اجلسم، ما يعطي اإلنسان بعد تنولها 

شعورا باحليوية والنشاط”.
وش��دد اخلب��راء عل��ى “أهمية تن��اول ثمار 
التفاح باستمرار كونها حتوي أيضا العديد 
م��ن األم��الح املعدني��ة املفي��دة، كأمالح 
البوتاس��يوم واملغنيس��يوم والكالسيوم 
الضروري��ة لصح��ة األعص��اب والعظام، 
إضاف��ة للفيتامينات املهم��ة، كفيتامني 
C وفيتام��ني a وK وع��دد م��ن فيتامينات 
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بغداد ـ فالح الناصر:

الفنان التش��كيلي، أحم��د عودة، 
موالي��د 1975، بكالوري��وس كلية 
ف��ي  ش��ارك  واالقتص��اد،  اإلدارة 
من��ذ  فني��ة  مع��ارض  سلس��لة 
الع��ام 2010، وحاز على ش��هادات 
تقديري��ة وجوائز ع��دة، يعمل على 
تطوير قدراته في الفن التشكيلي 
وعال��م اللوحات واألل��وان وكيفية 
امل��زج بينها من أج��ل الوصول إلى 
جمالي��ة فائق��ة ف��ي اللوحة، من 
خالل احتكاك��ه املتواصل بالعديد 
م��ن الفنان��ن الكب��ار الذين تعلم 

منهم الكثير.
ف��ي حديث��ه لصحيف��ة »الصباح 
اجلديد« قال عن مس��يرته الفنية،: 
منذ نعومة أظف��اري كنت مرافقاً 
البن عم��ي الفنان قاس��م محمد 
عل��ي، فكان صديق��ي املقرب جًدا، 
ف��ي كل م��رة ي��زداد حب��ي لعالم 
األلوان واللوحات، واتذكر انني نلت 
اهتمام��اً م��ن معلمي مدرس��تي 
االبتدائي��ة ف��ي مدين��ة الش��علة 
حي��ث مح��ل س��كني األول قب��ل 
االهتمام  الغزالي��ة،  إل��ى  االنتقال 
أسهم في اشرافهم على معرضاً 
بس��يطاً لي ضم 4 لوح��ات وكان 
هدفه��م التش��جيع وحث��ي على 
التف��وق ألنه��م وج��دوا امكاناتي 
والتط��ور، فكانت  للصق��ل  قابلة 
تلك التجربة مثي��رة، بل زرعت في 

نفس��ي الثق��ة مبك��راً، فواصلت 
الرسم، واالس��تفادة من كل جتربة 
للفنانن، حض��رت معارض كثيرة، 
وتابعت اساليب االبداع وتأثر املتابع 
وبرغم من  باللوحة ومضامينه��ا، 
انن��ي لم اكم��ل اجلان��ب االكادميي 

في اختصاص الفن، حيث تخرجت 
من كلية اإلدارة واالقتصاد، متكنت 
من صقل موهبتي بأشراف الفنان 
علي فياض املقيم حالياً في أميركا 
منذ العام 2009 ، ث��م الفنان مراد 
إبراهي��م ال��ذي علمن��ي كيفي��ة 

املزاوجة بن األلوان وتنمية املهارات 
وأم��ور اخرى تخص الف��ن والتفوق 
فيه، ودخلت اجواء املش��اركات في 
املعارض الفنية التشكيلية حيث 
بدأ أولها في العام 2010 وكان في 
كلية اإلدارة واالقتصاد في اجلامعة 

املستنصرية.
املش��اركة  واصلت  ويضيف عودة: 
في املعارض املشتركة، حيث كانت 
فرص��ة إضافي��ة لتعزي��ز جتربت��ي 
الفني��ة وحرص��ت عل��ى االط��الع 
املتواصل، ففي كل معرض اشترك 

بلوح��ات تن��ال اإلش��ادة، كما في 
االخيرة ضمن معارض  مشاركاتي 
حتري��ر املوص��ل والصف الس��نوي 
وغيره��ا من احملطات التي تس��هم 
في تأكيد حضور الفن التشكيلي 
وتألق العاملن فيه، لكن طموحي 
يبق��ى أكبر، حيث اس��تعد إلقامة 
اول معارضي الشخصية في شهر 
آذار املقب��ل ليك��ون محطة تأكيد 
واثب��ات اجلدارة لي ف��ي عالم الفن 

اجلميل.
مصطف��ى  أوالدي  قول��ه:  ويتاب��ع 
وزينب وعسل ايًضا لديهم املوهبة 
الفنية في الرس��م، فق��د نظموا 
املوسم الدراس��ي السابق معرضا 
ضم 12 لوحة كل منهم اش��ترك 
ب��� 4 لوح��ات في مدرس��تهم بدر 
الكب��رى االبتدائية ف��ي منطقتي 
الغزالية، ويس��تعدون هذا  حالي��اً 
املوس��م ايض��اً لتنظي��م معرض 
ف��ي  مواهبه��م  لتق��دمي  جدي��د 

الرسم.
الفنان احمد عودة اوضح ان، الرسم 
تتحكم فيه مزاجية كبيرة للفنان 
نفسه، واالجواء املساعدة، تسهم 
في اكمال اللوح��ات بوقت مثالي، 
في حن هنالك من الرس��ومات، ال 
ميك��ن إجنازها بوقت مح��دد، فمثالً 
تخطي��ط اللوح��ة االول��ي يحتاج 
إلى وقت، ث��م ملء اللوحة باأللوان 
وابرازه��ا بالش��كل املتميز واظهار 
الفك��رة فيها يتطلب وقتا وتركيزا 

كبيراً.

التشكيلي أحمد عودة لـ »الصباح الجديد«:

فنانـون كبار دعمـوا موهبتي..
والمزاجية لها دور في إنجاز األعمال

التشكيلي أحمد عودة

سيارة يابانية تتنبأ بما سيقدم عليه السائق
كش��فت ش��ركة س��يارات يابانية عن تكنولوجيا جديدة 
أطلق��ت عليه��ا »B2V« تعتمد على التنب��ؤ باخلطوة التي 
سيقدم السائق على القيام بها، وحتسن كيفية السيطرة 

على السيارة.
ومن املنتظر أن تكش��ف الشركة عن التكنولوجيا اجلديدة 
في مع��رض اإللكترونيات االس��تهالكية املزمع إقامته في 

مدينة الس فيجاس األميركية.
 وأكد مسؤولو الشركة أن التنقية اجلديدة، لن تسرع فقط 

من وقت رد الفعل
وتعمل التكنولوجيا احلديثة باس��تعمال تخطيط كهربية 
الدم��اغ لقياس األمن��اط الكهربائية ف��ي الدماغ، عن طريق 
س��ماعة الرأس مع األقطاب الكهربائي��ة، إلتاحة إمكانية 
التنب��ؤ بتحركاته املتوقعة في مدة تت��راوح ما بن 0.2 إلى 
0.5 ثاني��ة مقدم��اً عن طريق رصد إش��ارات املخ، كما ميكن 
لهذه التكنولوجيا ضبط البيئة الداخلية للسيارة اعتماداً 

على إشارات الدماغ.

الحمير مهددة باالنقراض بسبب الصين
احلمير في أفريقيا، مهددة باالنقراض لزيادة معدالت الطلب 
على جلودها في الصن الستخالص مادة جيالتينية تدعى 

»إيجياو«.
على وفق ما ذكرت »سبوتنيك«، فإن عدد احلمير في الصن 
هبط من 11 مليون إلى س��تة مالين فقط، حيث يتم ذبح 
نحو 1.8 مليون حمار سنويا، إلنتاج ال� »إيجياو«، وهي مادة 
جيالتيني��ة يعتق��د الصيني��ون أنها خارق��ة، كونها كانت 
مبنزلة دواء لألسرة امللكية في الصن في العصور القدمية.

ويسود اعتقاد قدمي أن مادة »إيجياو« تعمل كمحفز جنسي 
وتعالج األرق ومتنع ظهور أعراض الشيخوخة.

وأنشأت الش��ركات الصينية عشرات املسالخ في أفريقيا، 
يتم بداخلها ذبح آالف احلمير يومياً، ويصل سعر الكيلوجرام 

الواحد من مادة »إيجياو« إلى 375 دوالرا.
وح��ذر باحث��ون من خط��ر الطل��ب الصين��ي املرتفع على 

»إيجياو« والذي قد يتسبب في انقراض احلمير.

شريهان تعّنف إدارة »انستجرام«
أصاب��ت الفنان��ة ش��ريهان حال��ة غضب، بعدم��ا فوجئت 
بإدارة موقع »انس��تجرام«، حتذف رس��الة وجهتها للطفلة 
الفلسطينية عهد التميمي املعتقلة في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقامت ش��يريهان بالرد عل��ى إدارة املوقع ولكن عبر تطبيق 
»تويت��ر« بتغري��دة، قالت فيه��ا: حذفت إدارة االنس��تجرام، 
رسالتي لِك يا صغيرتي سنا، ولكنك كبيرة وعظيمة جًدا، 
إرادة وصب��رًا وإص��رارًا وصمودًا، صوتك ه��و احلق، يا من قلت 
إن االحت��الل مينعني من أن أحلم، صوت��ك هو احلق يا عهد، 

واللهم ال جتعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير احلق«.
 وبعد تفاعل اجلمهور معها، قامت شيريهان بالتغريد قائلة 
»عه��دي واحلرية وصوتي لِك يا عهد، واحلق كل احلق معك يا 
صغيرتي س��نا، والكبيرة جًدا كرام��ة وعزة وصمود وإصرار، 
ربي س��اعدني على أن أق��ول كلمة احلق في وج��ه األقوياء 

الظلماء، وأال أقول الباطل ألكسب تصفيق الضعفاء«.
واس��تمر غضب ش��يريهان لتقوم بكتاب��ة تغريده جديدة: 
»قال��ت فيها »مباذا تفس��رون حذف رس��التي إلى صغيرتي 
عه��د التميم��ي جميل��ة فلس��طن، من عل��ى صفحتي 

الرسمية من انستجرام«.

رياضة التجذيف في نهر دجلة »عدسة: زياد متي«لقطة

عجائب وغرائب 

متابعة الصباح الجديد:
 من املعلوم أن ميالنو عاصمة عاملية للموضة 
لكن بات اليوم في وسع متتبعي آخر الصيحات 
تنسيق مالبسهم مبا يتناسب وأزياء كالبهم.

 هذا املش��روع الغريب نش��أ في شباط/فبراير 
مبب��ادرة من جوفانا تيميليني، وهي س��يدة من 
ميالن��و في الس��ابعة واخلمس��ن م��ن العمر 

تعمل في مجال املوضة منذ ربع قرن.
وتق��ول مصممة األزي��اء التي تخص��ص وقتاً 
طويالً جلمعي��ات الرفق باحليوان »كل ذلك كان 

دافعه حب احليوانات«.
فقد قال��ت لها ابنتها ذات ي��وم »أنت تفعلن 
الكثي��ر من األش��ياء للكالب، لك��ن كلبي أنا 
تتبل��ل أذناه ح��ن متط��ر«. وفي الي��وم التالي، 
جاءت إح��دى العامالت ومعها س��ترة صغيرة 

مع غطاءين لألذنن مناسبة ملالبس ابنتها.
ومن هنا نش��أت فكرة إقامة مشغل للموضة 
مخصص للكالب أطلق عليه اسم »تيميليني 

دوغ آ بورتيه«.
األمر األساسي في هذه اجملموعات من األزياء هو 
األناقة، وفيها تستعمل أقمشة عالية اجلودة، 
بحس��ب املصممة التي تعاون��ت مع عالمات 
جتارية بارزة ف��ي مجال املوضة منه��ا »بوتيغا 

فينيتا« و«إرمانو شيرفينو« و«أرماني«.
وتق��ول »أن��ا أراعي متام��اً كل ما هو مناس��ب 
لل��كالب التي حتت��اج أن جت��ري وأن تتحرك وأن 
تتس��خ وأن تختلط، وأرفض أن أصمم مالبس 
ميك��ن أن حتّد من حركة الكالب أو جتعلها تبدو 

مضحكة، ألن الكالب تدرك ذلك«.
وترفض املصممة أن تس��تعمل مواد مطاطة 
لتس��هيل مهمتها، بل درس��ت أجس��ام عدة 
أن��واع من الكالب وصممت خمس��ة أنواع من 

املالبس، ولكل نوع مقاسات مختلفة.

مالبس للكالب املعّوقة
حن ترد طلبية ش��راء، تقيس املصممة حجم 
الكلب واس��تدارة عنقه وعرض صدره والطول 
ب��ن العن��ق والذي��ل، ثم ت��درس عل��ى طاولة 
التصميم إمكانية حركته، مس��تعينة أيضا 

مبجسمات لكالب.
وتأم��ل جوفانا أن تعرض مجموع��ة من األزياء 
تكون مناس��بة لكل أنواع الكالب، مبا في ذلك 

تلك املصابة بإعاقة ما.
وم��ن غي��ر املقب��ول لديه��ا اس��تعمال م��واد 
صناعية تكون على اتصال مع جلد الكلب، وال 
مواد مس��تخرجة من حيوانات أخرى، كالريش 

مثال.
في املقابل، تس��تعمل أقمش��ة م��ن نوعيات 
عالي��ة مث��ل الكش��مير من ش��أنها أن حتمي 

الكالب املصابة بالتهاب ما.
ويكل��ل هذا اجله��د مبالبس تباع بأس��عار غير 
زهي��دة، فالقميص م��ن الكش��مير مثال يباع 
مقاب��ل 142 ي��ورو، والكنزة من الص��وف تباع 

مقابل 212 يورو، واملعطف مببلغ 252 يورو.

الناس يبتسمون
وتق��ول بياتريس جيريفيني وهي صاحبة كلب 
من نوع داش��هند األملان��ي »تعجبني تصاميم 
مترف��ة  أقمش��ة  تس��تعمل  وه��ي  جوفان��ا 

النوعية«.
وبالنس��بة لهذه الطالبة البالغ��ة من العمر 
24 عاما، فإن تنس��يق ثيابه��ا مع ثياب الكلب 
»ينش��ئ صل��ة بينن��ا«، كما أن ذل��ك »يجعل 

الناس يبتسمون حن يروننا«.
وم��ن زبائ��ن جوفانا أيض��ا رجل م��ن منطقة 
بيرغامو أتى إلى ميالنو لشراء مالبس لكلبته 
الت��ي تبناها م��ن ملجأ للحيوانات البائس��ة.
ويقول »إنها حتتاج إلى ذلك بعد كل ما عاشته 

من مصاعب«.

متابعة الصباح الجديد: 
 أظه��رت دراس��ة حديثة نش��رت 
نتائجها مجلة »كارنت بايولوجي«، 
أن ق��ردة »بونوبو« أق��رب احليوانات 
إلى البش��ر تب��دي اهتمام��اً أكبر 
باألفراد ذوي الش��خصية املهيمنة 

منهم إلى الكائنات اللطيفة.
به��ذه  الباحث��ون  فوج��ئ  فق��د 
املالحظات ألن ق��رد »بونوبو« الذي 

يع��رف بعدائي��ة أق��ل مقارنة مع 
الشمبانزي، يصنف على أنه حيوان 

مسالم ومتعاون في اإلجمال.
ولفت هؤالء إلى أن هذه الدراس��ة 
تعزز فكرة أن امليل إلى تفادي األفراد 
العدائين الذين يس��يئون معاملة 
اآلخرين هو من الس��لوكيات التي 

متيز البشر عن األجناس األخرى.
وابتداًء من سن ثالثة أشهر، يظهر 

الكائن البشري قدرة على التمييز 
بن األش��خاص اللطف��اء وغيرهم 
م��ن »األش��رار« ويفّض��ل التعامل 
مع األفراد الذين يبدون اس��تعداداً 
ملس��اعدة االخر على وفق ما بينت 

دراسات سابقة.
ولتحدي��د ما إذا كان ق��رد »بونوبو« 
يتشارك هذه السمات االجتماعية 
عينها، أج��رى علماء م��ن جامعة 

ديوك في والية كاروالينا الشمالية 
سلسلة جتارب على حيوانات بالغة 
م��ن ه��ذه الفصيلة ف��ي محمية 
لوالي��ا ف��ي جمهوري��ة الكونغ��و 

الدميوقراطية.
وعرض هؤالء خصوًصا على 24 قرداً 
من فصيلة بونوبو رسوما متحركة 
يح��اول فيه��ا أحد الش��خصيات 
بصعوب��ة تس��لق جب��ل، بعده��ا 

يأت��ي ش��خصان يح��اول أحدهما 
مساعدته فيما يدفع اآلخر حلمله 

إلى التراجع.
ووض��ع الباحث��ون بعده��ا قطعة 
تف��اح حت��ت رس��م ميث��ل كال م��ن 
التي  اجلهة  الش��خصيتن ملعرفة 

سيقصدها قردة »بونوبو« أواًل.
وف��ي جتربة أخرى، يظهر تس��جيل 
مص��ور ش��خصا يرم��ي دب��ا م��ن 

القم��اش إلى مس��افة بعيدة قبل 
التوجه السترجاعه، ويأتي شخص 
آخ��ر إلعادة اللعبة اليه غير أن فرداً 

ثالثا يستولي عليها.
اخلي��ار هن��ا أم��ام ق��ردة »بونوبو« 
يكمن في قبول قطعة التفاح من 
الس��ارق أم من الشخص الصالح، 
وخالفا للبشر توجهت هذه القردة 

دائماً إلى األفراد العدائين.

مشغل للموضة مخصص للكالب 

ملونشريط
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القردة تبدي اهتمامًا بالشخصيات المهيمنة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تش��عر الي��وم وكأن��ك بحاج��ة إل��ى العمل 
م��ن أجل قضية سياس��ية أو ق��د تفكر في 
املش��اركة في أي حزب سياسي. الفترة التي 
متر بها ه��ذه األثناء جتعلك عل��ى اطالع دائم 

بالقضايا االجتماعية واإلنسانية.

يبدو اآلن أنك ستتمكن من حتقيق كل ما تريد 
أن تفعله. كل األمور تسير على ما يرام وكأنك 
جتني ثم��ار الق��رارات الصائبة الت��ي اتخذتها 
الفت��رة املاضية. العقبات التي كانت تواجهك 

خالل األيام املاضية ال وجود لها اليوم.

تش��عر باحلزن الش��ديد عندم��ا تتذكر فترة 
أن كل  الي��وم س��تدرك  ولك��ن  طفولت��ك، 
األطف��ال ال ب��د أن مي��روا بفترات م��ن اليأس 
واحلزن بس��بب احلروب أو غيره��ا من األعمال 

الوحشية. 

يتعن علي��ك أن تتوقف ع��ن مهمة تنظيم 
حياة اآلخرين. لديك رغبة دائما في ترتيب كل 
ش��يء ولكن من املشوق أيضا أن تترك األمور 
تس��ير بطبيعته��ا فاألحداث غي��ر املتوقعة 

أحيانا ما تكون مثيرة.

عليك أن تصحح األخطاء التي ارتكبتها في 
مش��اريعك الس��ابقة وال تكررها مرة أخرى. 
لدي��ك مش��كلة ف��ي االتصال م��ع معظم 
األش��خاص اليوم. قد تالحظ أن من حولك ال 

يريدون أن يصغوا إليك وكأنهم صّم.

حان الوقت اآلن لتواجه عيوبك التي جتاهلتها 
من��ذ فت��رة طويلة. أنت لس��ت الش��خص 
الوحي��د في ه��ذا العالم ال��ذي يتعامل مع 
مش��اكل أو قضاي��ا قدمية، فاألم��ر طبيعي 

وسهل جدا. 

عندم��ا كنت صغي��را، كان كرم��ك ال حدود له، 
والي��وم ق��د تتذكر املواق��ف الت��ي تتعلق بهذه 
الصف��ات اجلميلة. تفكر اليوم في حتقيق بعض 
األح��الم على أرض الواق��ع. ال تظن أن الوقت قد 
فات فما زالت أمامك الفرصة لتحقيق ما تريد.

لس��وء حظك اليوم، ق��د تكون ه��ذه الفترة من 
أس��وأ الفترات هذا األس��بوع حيث حت��دث فيها 
العدي��د م��ن الصراع��ات واخلالفات ف��ي محيط 
أسرتك، وخاصة بن األشقاء. ال تظن أن هذه هي 
الفترة املناسبة للتعامل مع مثل هذه املشاكل.

أنت مجتهد في عملك جدا، فتوقع أن يكون 
م��ن حولك مجته��دون أيضا. تري��د اليوم أن 
تعيد توطيد عالقاتك باآلخرين. ليست لديك 
القدرة على التفريق بن احلق والباطل، ولكن 

ال داع للقلق.

جتد أن األج��واء متوترة إلى حد ما من حولك، 
فحاول أن تتجاهل من يحاول أن يستفزك. ال 
تورط نفسك في هذه الصراعات التي تنتهي 
بانقس��امات وخالف��ات. اذه��ب مل��كان هادئ 

لتجلس فيه مبفردك.

إذا وصف��ك مجموع��ة من األش��خاص بأنك 
ش��خص عني��د عندما تأخ��ذ األم��ور بحزم، 
فدعه��م يتكلم��ون وال تبال. م��ن حولك لن 
ينصحوك بان تهدأ، ولكنهم يحقدون عليك 

ألنك أفضل منهم.

الدلو الحوتالجدي

تش��عر بالرعب عندما جتد أن كل ش��يء من 
حولك يسير ببطء ش��ديد. رمبا تنظر لألمور 
بطريقة مختلفة فكل ش��يء على ما يرام. 
قد ينتابك شعور بأن البعض يتجاهلك ولكن 

رمبا يكون ذلك بسبب توترك واضطرابك.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
لرئي��س  األول  النائ��ب  اش��اد 
اللجنة األوملبية الوطنية، بش��ار 
مصطفى ب��دور الفدائي الراحل 
عب��د كاظ��م، مبين��ا ان الالعب 
قدم نفس��ه أنس��اناً فذاً قبل ان 
يكون العباً مقت��دراً، حيث عاش 
حلم��ا كبي��راً فبقى خال��داً في 

ذاكرة اإلبداع.
وتابع مصطفى في كلمته صباح 
امس ف��ي احتفالية اس��ذكارية 
مبناس��بة رحيل عب��د كاظم ال� 
13 الت��ي اقامها ملتقى اصدقاء 
الراح��ل في قاع��ة اجلواهري في 
االحت��اد العام لالدباء والكتاب في 
الع��راق حتت ش��عار )ملك الكرة 
العراق��ة في مح��راب اجلواهري(، 
بحض��ور رس��مي ورياض��ي ورواد 
الكرة ممن عاصروا النجم الراحل، 
تابع ان احلديث عن الرياضي عبد 
كاظم يتطلب الكثير وال يس��ع 
الوقت لذكر مآثر النجم الراحل.

اجللس��ة  ش��هدت  فيم��ا 
االستذكارية التي قدمها الزميل 
عب��د الرحم��ن فليف��ل، وب��دأت 
بق��راءة س��ورة الفاحت��ة ترحم��ا 
عل��ى الراح��ل وش��هداء العراق 
باملناس��بة  والرياض��ة، كلم��ات 
ألقاه��ا رس��ن بني��ان نياب��ة عن 
امللتقي، وكلمة احلركة الوطنية 
لس��كرتير احلزب الشيوعي رائد 
فهمي ونهاد أن��ور ممثالً عن نادي 
الش��رطة ومؤي��د محمد صالح 

ممث��اًل عن رابط��ة رواد كرة القدم 
ولإلعالم للزميل حس��ن الذكر، 
وللخبيرين باس��م جم��ال و دواد 
العزاوي وجاسم الرماحي ومزهر 
مال��ك الفتيان وس��امي كاظم 
ش��قيق الراح��ل، حي��ث تناولوا 
مسيرة النجم السابق ومواقفه 
النبيل��ة واالنس��انية والرياضية 
واحملط��ات الت��ي وق��ف عنده��ا، 
ومش��روعه الكبير الذي جاء به 
بعد احداث االحت��الل عام 2003 
اال ان الق��در ل��م ميهله لتحقيق 
طموحاته بتعزي��ز دور الرياضين 
ليغ��ادر احلي��اة ع��ام 2005، إل��ى 
جانب املطالبة مبنح قانون الراود 
وال س��يما فقرة رعاي��ة االبطال 
صحياً الدور االكبر من أجل انقاذ 

الرياضي��ن الرواد الذي��ن يعانون 
ويرزخ��ون ح��ت وط��اة االهم��ال 
واملرض، مؤكدي��ن ان احلفل يقام 
في ه��ذه االيام التي ع��د حزينة 
بفقدانها  العراقي��ة  الكرة  على 
الهداف البارع علي كاظم بسبب 
املرض، فيما اغنى احلفل الشاعر 
واإلعالمي فالح حسون الدراجي 
بقصيدة "صبر صياد"التي نالت 

استحسان احلضور.
وقدم ممثال وزارة الشباب والرياضة 
القريشي  وعادل  احلسناوي  علي 
لوح الوزارة الزجاج السرة الراحل، 
فيم��ا ق��دم وض��اح ج��واد، جنل 
ش��قيق الراحل، أوسمة تذكارية 
للمش��اركن في احلف��ل من رواد 

الكرة وإعالمين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في سابقة فريدة من نوعها، حقق 
متس��ابق الدراج��ات الناري��ة قائد 
فريق النخبة الوطني، عماد حردان، 
رقم��ا قياس��يا بعد ان ق��اد دراجته 
وقوفاً ملسافة 311 كم من البصرة 
إلى ذي قار، بحسب أمن سر االحتاد 
العراق��ي للدراجات قتيبة حس��ن 
الطائي، الذي اش��ار ف��ي حديثه ل� 
»الصباح اجلديد« إلى ان املتس��ابق 
عماد وهو من س��كنة بغداد، توجه 
في رحلة حتٍد ليقطع مسافة أولى 
بلغت 263 كم من البطحاء وصوالً 
إلى البصرة، فيما كان الرقم الثاني 
بحض��ور احت��اد الدراج��ات املركزي 
ووس��ائل اإلعالم ومتابع��ن، تابعوا 
كيفية قطع املتسابق ملسافة 311 
كم وقوفاً من البصرة إلى محافظة 
ذي قار، حيث سار وقوفاً بالتنسيق 

مع سيطرات اخلط الدولي السريع، 
في حن توقف��ت دراجته بعد نفاد 
الوق��ود، ليس��جل رقم��ا قياس��يا 
س��يدخل فيه موس��وعة جينيس 

لألرقام القياسية العاملية.
وبن ان املتس��ابق العراق��ي، تلقى 

اقام��ة  لغ��رض  األردن  دع��وة م��ن 
اس��تعراض لقطع مس��افة هناك 
وس��يغادر إل��ى األردن ف��ي غضون 
10 اي��ام.. موضح��اً إل��ى ان مقدرة 
العراقين كبيرة ف��ي اثبات اجلدارة 
في شتى امليادين، لذلك فاملتسابق 
يحت��اج إل��ى دع��م وم��ؤازرة م��ن 
املس��ؤولن وف��ي مقدمته��م وزير 
الش��باب والرياض��ة عبد احلس��ن 
عبطان الذي يحرص دوماً على دعم 

املتفوقن.
يش��ار إلى ان احتاد الدرجات تأسس 
ف��ي ش��هر آذار م��ن الع��ام 2016، 
برئاس��ة رائ��د البيات��ي، ويقف في 
الترتي��ب ال��� 114 عاملي��اً في هذه 
دول  تعتمده��ا  الت��ي  الرياض��ة 
متقدم��ة في أوروبا، كم��ا في قارة 
آسيا، وال سيما دول اجلانب الشرقي 

وغيرها من دول قارات العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبر شاش��ة قناة آس��يا الفضائية، 
أطل الزميل اإلعالمي، طه أبو رغيف 
أول أم��س ف��ي برنامج��ه اليوم��ي 
اجلديد )صوت املالعب(، الذي يبث في 
الس��اعة 11 مس��اء كل يوم ما عدا 

اجلمعة والسبت.
أب��و  الزمي��ل  م��ع  العام��ل  امل��الك 
رغي��ف، يتكون من الزميلة، س��جى 

احمد، التي تقرأ النش��رة الرياضية، 
واملراس��لن، الزميل��ن، عل��ي درعم 

الربيعي، واحمد احلكيم.
تب��ارك  اجلدي��د«  أس��رة«الصباح 
إنطالق��ة البرنام��ج اجلدي��د ال��ذي 
سلس��لة  إل��ى  اضاف��ة  س��يكون 
البرام��ج الرياضي��ة الهادف��ة التي 
س��تغني املتابع باملفيد واملهني في 

الشأن الرياضي.

»صوت المالعب«.. يغني الحقل الرياضي

عبد الكريم ياسر*
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فايروسات تجتاح 
الجسد الرياضي

اعتاد الش��ارع العراقي على س��ماع ومشاهدة 
الكثير من اخلالف��ات واالختالفات والتقاطعات 
بن أطراف سياسية ال بن أطراف رياضية، وقد 
يك��ون هذا أمر طبيعي نس��بة مل��ا عرفناه عن 
السياس��ة عبر ما قاله السياسيون انها لعبة 
ق��ذرة ومبا انها لعبة قذرة قابلة لهذه الفجوات 
احلاصل��ة ب��ن أهله��ا، خصوص��ا وأن أجواءها 

تسودها األساليب امللتوية.
وفي عالم الرياضة العكس هو الصحيح، كونها 
حمامة س��الم وعبارة ع��ن رس��الة محبة، وال 
ميكن ألهلها ان يصنعوا الفجوات فيما بينهم 
ويتقاطعوا حيث هذا يتنافى مع واقع الرياضة، 
ولكن ما يؤسف تش��هد احلركة الرياضية ذات 
األح��داث التي اعتدنا مش��اهدتها وس��ماعها 
ف��ي قطاع السياس��ة، حيث هن��اك تقاطعات 
بن مؤسس��ة رياضية واخ��رى وكذلك خالفات 
واختالف��ات بن املدير التنفيذي للجنة األوملبية 
الوطنية العراقية وامينها العام وكما نشر في 
مواقع التواص��ل االجتماعي عن هذه اخلالفات،  
وكأننا نعيش ف��ي قانون الغابة وليس في دولة 
فيها قوانن وقضاء وأجه��زة أمنية مخابراتية 
وما ال��ى ذلك من مرافق معنية بحماية الوطن 
واملواط��ن ث��م ملصلحة من ه��ذه اخلالفات ؟ بال 
ش��ك اخلاس��ر الوحيد هي الرياض��ة العراقية 
برمتها وكل هذا حصل ويحصل بسبب النظر 
لألمور من زاوية ضيقة وعن واحدة وهذا سببه 
املصالح الشخصية التي تغلبت على املصالح 

العامة.
أيضا هناك خالف بن النائب الثاني الحتاد الكرة 
علي جب��ار وم��درب املنتخب األوملب��ي الكابنت 
عبد الغني ش��هد وكانت بينهم��ا تصريحات 
متش��نجة ف��ي الوقت ال��ذي يدخ��ل املنتخب 
األوملبي في مس��ابقة مهم��ة اال وهي نهائيات 
آس��يا حتت س��ن ٢٣ عاما التي تب��دأ اليوم في 
الص��ن وه��ذا بعي��د كل البع��د ع��ن املهنية 
والوطنية بأعتبار املنتخ��ب األوملبي في مهمة 
وطنية وال يجوز عرقلة مس��يرته بهذا الشكل 
الال مسؤول سواء من هذا الطرف أو من ذاك !.

اعتقد يتطلب على البعض من املعنين بقطاع 
الرياض��ة واملتصدي��ن ملس��ؤوليته ان يراجعوا 
حس��اباتهم ويدركوا جيدا أن ما يس��لكوه من 
أساليب وسلوكيات ال تخدم وغير مجدية متاما، 
ب��ل هي هدام��ة لواقع جميل ف��ي نظر اجلميع 
خصوص��ا وأن العراقين اغلبهم اجتهوا ملتابعة 
هذا الواقع الرياضي هربا من الواقع السياسي 
املأس��اوي الذي يعدونه س��بب مبا حل بهم من 
كوارث لذا أقول لهم ال تغلقوا املتنفس الوحيد 
لش��باب العراق بنحو خ��اص وللعراقين بنحو 

عام والتوفيق من اهلل.

* صحفي رياضي

الصين ـ ضياء حسين* 

تنطل��ق الي��وم الثالث��اء نهائي��ات 
اس��يا لك��رة القدم حت��ت 23 عاما 
اه��م  ثان��ي  الثالث��ة  بنس��ختها 
االحت��اد  روزنام��ة  ف��ي  البط��والت 
االس��يوي والت��ي حتتضنها الصن 
ابتداء م��ن اليوم ولغاية الس��ابع 
والعش��رين من هذا الشهر حيث 
تقام الي��وم مبارات��ان على ملعب 
مدينة ش��انغ زو  ضم��ن اجملموعة 
االول��ى ب��ن الصن البل��د املنظم 
وسلطنة عمان في الساعة احلادية 
عش��رة صباح��ا بتوقي��ت بغ��داد 
والثانية جتمع قطر مع اوزبكستان  
في الس��اعة الثانية والنصف من 
بع��د الظهر عل��ى ان تس��تكمل 
منافسات اجلولة االولى غدا وبعد 
غد عندما يالقي منتخبنا االوملبي 
نظيره املاليزي على ملعب تشانغ 
ش��و في الس��اعة احلادية عش��رة 
صباح��ا بتوقي��ت بغ��داد تعقبها 
على امللع��ب ذاته مباراة املنتخبن 
الس��اعة  واالردني في  الس��عودي 
الثانية والنصف م��ن بعد الظهر 
فيما تقام ف��ي نفس موعد مباراة 
منتخبن��ا االوملب��ي مب��اراة ضمن 
اجملموع��ة الثانية  في ملعب جيان 
جن املركزي بن كوريا الش��مالية 
وتايلند تعقبها على نفس امللعب 
بعد ساعتن ونصف مباراة اليابان 
اجلولة  تختت��م  فيما  وفلس��طن 
االول��ى بعد غ��د اخلمي��س باقامة 
لقائ��ي اجملموع��ة الرابع��ة عندما 
تواجه اس��تراليا نظيرتها س��وريا 
في الساعة احلادية عشرة صباحا 

املباراة  تعقبه��ا  بغ��داد  بتوقي��ت 
االخرى في اجملموع��ة وجتمع كوريا 

اجلنوبية مع فيتنام .
الساعة العاش��رة من صباح هذا 
اليوم ستشهد اجراء املؤمتر الفني 
لفرق مجموعتنا االولى في قاعات 
امللعب الرئيس الذي ستجري عليه 
املباري��ات يعقبها املؤمتر الصحفي 
ملدرب��ي املنتخبات االربع��ة العراق 
وماليزي��ا والس��عودية واالردن في 

وقت خ��اض منتخبنا امس االثنن 
وح��دة تدريبية في اح��دى املالعب 
التي خصصته��ا اللجنة املنظمة 
حيث ركز املدرب عبد الغني شهد 
عل��ى بعض النواح��ي التكتيكية 
التي ميك��ن ان ينتهجها منتخبنا 
امام نظيره املالي��زي والتي يحاول 
فيها ش��هد حتقي��ق نتيجة طيبة 
يزيد من الضغ��وط على منتخبي 
املب��اراة  ف��ي  والس��عودي  االردن 

التي تعقب مباراتن��ا امام ماليزيا 
اجباري��ا  غياب��ا  ستش��هد  الت��ي 
لالعب��ن احمد محس��ن ) اوميغا( 
بطاقت��ن  عل��ى  حص��ل  ال��ذي 
ف��ي التصفي��ات ام��ام البحري��ن 
والس��عودية وغيابا للمهاجم امين 
حس��ن الذي سيغيب عن مباراتي 
ماليزيا والس��عودية بعد حصوله 
عل��ى بطاق��ة حم��راء ف��ي اخ��ر 
مباري��ات التصفيات امام املنتخب 

الوح��دة  وش��هدت   ، الس��عودي 
التدريبية ش��دة اقل من يوم امس 
وس��تقل اليوم ايضا ف��ي الوحدة 
التدريبي��ة االخي��رة التي س��تقام 
على امللعب الرئيس الذي ستجري 
عليه املباراة والذي س��تكون مدته 
لس��اعة كاملة بحسب تعليمات 

االحتاد االسيوي.
نائب الس��فير العراقي في الصن 
احمد مؤيد رش��اد الع��زاوي اتصل 

االعالم��ي  باملنس��ق  ام��س  ي��وم 
حس��ن  الزمي��ل  للمنتخ��ب 
اخلرس��اني لالطمئن��ان على بعثة 
املنتخ��ب وماميك��ن ان حتتاجه من 
النهائي��ات مبديا  اثن��اء  خدم��ات 
استعداد السفارة الكامل لتلبية 
ما يحتاجه الوفد الذي ينتظر منه 
ان يحقق الكثير للك��رة العراقية 
في ه��ذا احملف��ل االس��يوي املهم 
، وق��د ش��كر اخلرس��اني التفات��ة 
الس��فارة العراقي��ة ومايش��كله 
تواجدهم ف��ي املباري��ات من دافع 
معن��وي لالعب��ن يحفزه��م على 
تق��دمي اداء متمي��ز ف��ي املباريات ، 
باملقابل فقد وع��د احمد الربيعي 
ممث��ل اجلالية العراقي��ة في مدينة 
أي��وو  الصينية بحض��ور اجلماهير 
العراقية م��ن املدينة ال��ى مدينة 
تشانغ ش��و الجل مؤازرة املنتخب 
وقد مت االتفاق على اس��تئجار باص 
لنقل املشجعن في يوم املباريات.

م��ن املق��رر ان يغ��ادر الي��وم العب 
منتخبن��ا االوملبي احمد محس��ن 
) ابوكريش��ه( ال��ى الدوحة ومنها 
ال��ى البصرة بع��د ان طالب املالك 
التدريبي بالع��ودة الى ناديه امليناء 
على خلفية عدم وجوده مع الثالثة 
والعش��رين العبا ال��ذي ضمتهم 
القائم��ة النهائي��ة الت��ي قدمها 
املدرب الى االحتاد االس��يوي من بن 
24 العب��ا حضروا الى الصن ، وقد 
رفض )ابوكريشة( البقاء مع الوفد 
وانتظار اذا ماحدث��ت اصابة الحد 

الالعبن في البطولة.

* موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

»األولمبي« يعلن جاهزيته التامة للقاء ماليزيا غدًا
اليوم .. بدء نهائيات آسيا تحت 23 عامًا

مدريد ـ وكاالت:

ق��اد ليوني��ل ميس��ي »التاريخ��ي« 
ولويس س��واريز فريقهما برشلونة 
إل��ى ف��وزه األول ف��ي 2018، وذل��ك 
بنتيجة -3صفر على حساب ضيفه 
ليفانتي في املرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري اإلس��باني لك��رة القدم.
ورفع الن��ادي الكاتالوني رصيده إلى 
48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط 
عن مالحقه أتلتيك��و مدريد الفائز 

السبت على خيتافي -2صفر.
ول��م مين��ح ليوني��ل ميس��ي جن��م 
برش��لونة الضيف ليفانتي س��وى 
12 دقيق��ة ليجعل��ه بواب��ة جديدة 
لدخ��ول التاري��خ ليصب��ح األكث��ر 
تهديفاً في تاريخ الدوريات اخلمسة 
الكبرى بقميص فريق واحد صحبة 
األملان��ي غي��رد مول��ر )365 هدف��اً(.

وس��ّجل ميس��ي ه��ذا االس��تثناء 
التاريخي اجلديد في مباراته ال�400 
التي يخوض حلساب الليغا بقميص 

برشلونة.
كما، حقق الويلزي جاريث بيل، جنم 
نادي ريال مدريد اإلسباني، رقًما مميزًا 
بعدما س��ّجل هدفن في الش��وط 
األول من مباراة فريقه أمام س��يلتا 
فيج��و، أول أمس، ف��ي اجلولة ال�18 

من الليجا.
وق��ال حس��اب »ميس��تر ش��يب« 
اإلس��باني لإلحصائي��ات إن جاريث 
بي��ل س��جل هدفيه ف��ي 110 ثواٍن 
فق��ط، وال يتف��وق علي��ه ف��ي ريال 
مدري��د س��وى كريس��تيانو رونالدو 
ال��ذي س��جل هدفن ف��ي 97 ثانية 

أمام إشبيلية في آيار عام 2015.
من جانبها أوضحت شبكة »أوبتا« 
لإلحصائيات أن ريال مدريد بات ميلك 
201 هدًفا في الدوري اإلسباني حتت 
قيادة املدرب الفرنس��ي زي��ن الدين 
زي��دان ال��ذي تول��ى تدري��ب الفريق 
امللكي في كانون الثاني عام 2016.

إلى ذلك،أبدى الفرنس��ي زين الدين 
زي��دان، املدي��ر الفن��ي لن��ادي ري��ال 
مدريد اإلس��باني استياءه الشديد، 
بع��د التعادل أم��ام س��يلتا فيجو 
)2-2(، في اجلول��ة ال�18 من الليجا.

وق��ال زيدان في تصريح��ات نقلتها 
صحيف��ة »ماركا« اإلس��بانية بعد 
املباراة: »نح��ن جميًعا غاضبون من 
النتيج��ة، لعبنا جيًدا في الش��وط 
األول، لكن األداء في الشوط الثاني 

كان سيًئا«.
وأض��اف ف��ي تصريحاته قائ��ال: »ال 
به��ذه  نك��ون س��عداء  أن  ميكنن��ا 
النتيج��ة، كان هن��اك مجال للعب 
بشكل أفضل«.وتابع: »اخلصم كان 

أفضل في الش��وط الثان��ي، لعبوا 
بضغط جيد وفشلنا في فعل ذلك، 
فقدنا الكثير من الكرات الس��هلة، 
علينا حتليل العمق، الشوط الثاني 

كان معقًدا بالنسبة لنا«.
واختت��م: »ل��ن نتحدث ع��ن الليجا 

ف��ي نهاية كل أس��بوع، ل��و فقدنا 
اآلن  علين��ا  نص��ل،  فل��ن  النق��اط 
الذهاب مب��اراة لتلو أخ��رى، ويجب 
علين��ا محاولة الف��وز بها«.وابتعد 
ريال مدريد صاحب املركز الرابع بعد 
ه��ذا التعادل بف��ارق 16 نقطة، عن 

برش��لونة املتصدر، علًما بأن امللكي 
لديه مباراة مؤجلة.

في ح��ن، أكد البرازيلي مارس��يلو، 
مدري��د،  لري��ال  األيس��ر  الظهي��ر 
أن جمي��ع العب��ي الفري��ق امللكي، 
يش��عرون باحلزن، بعد التعادل )2-2( 

أمام سيلتا فيجو، في الليجا.
وق��ال مارس��يلو، ف��ي تصريح��ات 
نقلتها صحيفة »آس« اإلس��بانية: 
»جميعن��ا نش��عر باحل��زن، نح��اول 
احلصول على ش��يء جيد.. علينا أن 
نعمل لنخرج من هذا املوقف، الذي 
ال نحبه على اإلطالق«.وتابع: »إنه أمر 
صعب، ألن املباريات متتالية، وهناك 
الكثير من الضغط، علينا أن نعمل 
ونرك��ض ونكاف��ح، يج��ب علينا أن 
نحس��ن ما نقدمه«.. وأضاف: »لقد 
بدأنا بش��كل جيد اليوم، لكن هذه 
هي كرة القدم.. نحن ال نس��تطيع 
فعل شيء آخر، نبذل ما في وسعنا، 
أال  ونح��اول  األه��داف،  ونس��جل 

نستقبلها«.
وع��ن مدرب��ه، زي��دان، ق��ال الالعب: 
»أنت��م تعرفون أن زي��دان مدرب غير 
ع��ادي، وعالقتنا معه دائًما أكثر من 

رائعة«.
وف��از أتلتي��ك بيلب��او عل��ى ضيفه 
ديبورتيفو أالفيس بهدفن نظيفن 
ف��ي مب��اراة باس��كية خالصة، في 
الكوروني��ا  ديبورتيف��و  ع��اد  ح��ن 
بنقطة ثمينة من معق��ل فياريال، 
مامي��س«،  ملع��ب »س��ان  وعل��ى 
أحك��م أصح��اب األرض قبضتهم 
عل��ى اللق��اء من��ذ البداي��ة بهدف 
مبكر بعد مرور 8 دقائق عبر شابيير 

إتشيتا، وهو الهدف الذي انتهى به 
الشوط األول.

وفي الش��وط الثان��ي، أمن املهاجم 
اخملضرم أريتز أدوري��ز انتصار أتلتيك 
بهدف ثاٍن في الدقيقة 64 من ركلة 

جزاء.
وبه��ذا يواص��ل »أس��ود الباس��ك« 
للجول��ة  انتصاراته��م  مسلس��ل 
الثانية عل��ى التوالي ليرتفع رصيد 
الفريق ل�24 نقطة في املركز الثامن 
مؤقتا، فيم��ا جتمد رصي��د أالفيس 
عند 15 نقطة يقبع بها في منطقة 

اخلطر )املركز الثامن عشر(.
وفي مب��اراة أخرى أقيم��ت في ذات 
التوقيت، خ��رج ديبورتيفو الكورونيا 
بنقطة من ملعب »ال س��يراميكا« 
معق��ل مضيف��ه فياري��ال بتعادل 
إيجاب��ي قاتل بهدف ل��كل منهما.
ب��ادر أصح��اب األرض بافتت��اح باب 
التس��جيل في الدقيقة 30 بأقدام 
التركي الش��اب إنيس أونال.وانتظر 
العبو ديبورتيف��و حتى قبل النهاية 
بست دقائق من أجل معادلة الكفة 
فلورين  الرومان��ي  املهاج��م  ب��رأس 
أندوني.وبه��ذا يقتس��م الفريق��ان 
نق��اط املباراة ليصب��ح لفياريال 28 
نقط��ة ف��ي املركز الس��ادس.بينما 
أصبح رصي��د الفري��ق اجلاليثي 16 

نقطة في املركز السابع عشر.

بيلباو يفوز في مباراة باسكية خالصة

ميسي يعانق التاريخ.. وبيل يسجل رقمًا مميزًا في الليجا

تقرير

جانب من تدريبات املنتخب األوملبي في الصني

جلسة استذكارية للراحل عبد كاظم 

ميسي والبا فرحني بهدف السبق لبرشلونة
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11:00 صباحًا
2:30 ظهرًا

مفكرة اليوم

الصين ـ عمان
قطر ـ أوزبكستان

كأس آسيا تحت 23 عاما

ملتقى اصدقاء عبد كاظم يستذكر 
الفدائي في ذكرى رحيله الـ 13

عماد حردان يقود دراجته النارية
 وقوفا لمسافة 311 كم

عماد حردان



الصباح الجديد - وكاالت:
البرام��ج  مقدم��ة  حصل��ت 
األميركي��ة أوب��را وينف��ري على 
جائ��زة "سيس��يل ب��ي دوميل" 
ضمن إط��ار الدورة ال�خامس��ة 
والسبعني جلوائز "غولدن غلوب" 
لتصبح أول سوداء تفوز باللقب.

اجلائ��زة، إح��دى جوائ��ز الغولدن 
متن��ح  الت��ي  الفخري��ة  غل��وب 
ألصحاب املس��اهمات البارزة في 

صناعة الترفيه.
وف��ور تس��لمها اجلائ��زة ألق��ت 
وينف��ري خطابا ملهم��ا وجهته 

للفتي��ات بنح��و رئي��س ويحمل 
رس��الة لهن تؤكد بأن��ه "يوجد 

يوم جديد في األفق".
مناس��بة  ب��أن  اإلش��ارة  جت��در 
غول��دن غل��وب، أول ح��دث ف��ي 
مج��ال الترفي��ه األميركي يقام 
بعد فضائ��ح التحرش ضد املرأة 
التي الحقت عدداً من مش��اهير 

هوليوود. 
وس��لط خطاب وينف��ري الضوء 
عل��ى التح��رش قائلة بأن��ه أمر 
واحل��دود  الثقاف��ات  كل  "جت��اوز 
واألدي��ان  واألع��راق  اجلغرافي��ة 

والسياسة وأماكن العمل".
وأش��ادت بالتأثي��ر ال��ذي تركته 
تعرض��ن  الالئ��ي  الس��يدات 
للتحرش بجرأتهن، وعدم ترددهن 
عن اإلفصاح عما تعرضن له من 

مواقف.
وتابع��ت: أري��د أن تعل��م جميع 
الفتيات الالئي يش��اهدنني اآلن، 
بأنه يوجد ي��وم جديد في األفق، 
وعندما يأت��ي مطلع نهار باألمل 
س��يكون الفض��ل للعدي��د من 
الالئ��ي  العظيم��ات  الس��يدات 
يوج��د بعضهن في ه��ذا املكان، 

وس��يرجع الفضل أيض��اً لرجال 
بق��وة،  يحارب��ون  اس��تثنائيني 

قولن��ا  ع��دم  م��ن  ليتأك��دوا 
 MeToo# #أنا_أيضاً  مجددا 
". وذلك إش��ارة إلى حملة 
التوعية التي دعت نس��اء 
العالم الس��تعمال ذلك 
"الهاش��تاغ"  الوس��م 
منتج  بع��د فضيح��ة 
الش��هير  هولي��وود 
واينس��تني  هارف��ي 
الذي يواجه اتهامات 

باالعتداء والتحرش.

البصرة - سعدي السند:
ش��هدت مدينة البصرة افتتاح عدد 
م��ن ورش العمل التي أقامها برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
حتت مظل��ة برنامج تنمي��ة املناطق 
احمللية املمول من قبل االحتاد األوروبي، 
وبأشراف برنامج األمم املتحدة للبرامج 
التطويرية، وفي موضوعات )مشروع 
منطق��ة  وحتدي��دا  الت��راث  احي��اء 

الشناشيل في البصرة القدمية(.
مصدر ف��ي البرنامج أبل��غ )الصباح 
نتائ��ج  تق��دمي  ق��رب  ع��ن  اجلدي��د( 
املناقش��ات واحل��وارات والنتائج التي 
خرجت به��ا الورش، والت��ي حضرها 
واس��هم فيها ممثلون ع��ن احلكومة 
احمللية في البص��رة، وديوان احملافظة، 
بالبرنام��ج  العالق��ة  ذات  والدوائ��ر 
ال��ذي دع��ا ل��ه برنام��ج األمم املتحدة 
 Habitat البش��رية  للمس��توطنات 
لتضعه��ا أم��ام مجل��س محافظة 
عل��ى  لألط��الع  واحملاف��ظ،  البص��رة 
ماتوص��ل الي��ه املش��اركون ألحي��اء 
دور الشناش��يل ف��ي منطقة نظران 

بالبصرة القدمية.
وقال��ت البروفس��ورة )آن��ا س��وافي( 
املتخصصة بتخطيط املدن، ومديرة 
مش��روع تنمي��ة املناط��ق احمللي��ة: " 
ان الورش��ة الس��ابعة واألخيرة التي 
افتتحت عل��ى قاعة قص��ر الثقافة 
والفنون في البص��رة في آذار املاضي، 
كانت عن متويل مشروع إحياء التراث، 
الشناش��يل في  وحتدي��دا منطق��ة 
البصرة القدمية،  علم��ا ان برنامجنا  
وبنح��و ع��ام يركز عل��ى توفي��ر بناء 
الق��درات والدعم التقن��ي املتواصل 
في اجناز أهداف ونتائج املشروع الذي 
أعطيناه اهتماما متواصال منذ بداية 
انطالقه، وقد اجنزنا قبل عدة اش��هر 
املوس��ومة  االستش��ارية  الورش��ة 
األساسية  لالحتياجات  األس��تجابة 
للمناطق األثرية املتداعية /اإلسكان 

وظروف املعيشة ".
 واضافت س��وافي:" كانت الورش��ة 
دام ش��هرا كام��ال  لعم��ل  تتويج��ا 
امليداني��ة، وجم��ع  املس��وحات  ف��ي 
البيانات، واستش��ارة اخلبراء من كل 

الدوائ��ر املرتبط��ة بالعم��ل، ومت اجناز 
االس��تبيانات بعد تدري��ب اعداد من 
طلب��ة جامعة البص��رة على كيفية 
استعمال تطبيق هاتفي للمسوحات 
امليدانية، وقد توصلنا الى الكثير من 
النتائ��ج والتحلي��الت ملعرفة الكثير 
ع��ن حركة الدولة واجملتمع في مجال 

البي��وت التراثية هذه، واهم الس��بل 
للمحافظ��ة على معامله��ا التراثية 
والتاريخي��ة واآلثاري��ة،  وق��د ملس��نا 
كما كنا في الب��دء بأن هذه األماكن 
اقتص��اد  توفي��ر  ميكنه��ا  التراثي��ة 
مس��تدام مع ف��رص س��ياحية، من 

خالل االهتمام بهذا التراث 

الثقافي في تطوير اجملتمع واالقتصاد، 
وش��هدت الورش أيضا خطة احلفاظ 
والتنمي��ة للمناط��ق التاريخي��ة في 
البصرة ومنها منطقة الشناش��يل 
في البصرة القدمية، وناقش��نا ايضا 
اإلطار القانوني حلماية مواقع التراث 
العراق��ي مبش��اركة املهتم��ني معنا 
بهذا املوضوع من احلكومة احمللية في 
البصرة، ودوائر أخرى متخصصة بهذا 

الشأن وخرجنا بنتائج متميزة ".
ف��ي  وضعن��ا  س��وافي:"  وتابع��ت 
الورش��ة األخيرة  اخلرائ��ط والصور 
املع��دة من قب��ل البرنامج واخلاصة 
بخطة احلف��اظ والتنمية للمناطق 
التاريخي��ة ف��ي البص��رة للتع��رف 
احل��وارات  فج��رت  آرائه��م،  عل��ى 
والنقاشات، ومت تأش��ير العديد من 
املالحظ��ات حول الدراس��ات املعدة 
له��ذا الغرض من قب��ل برنامج األمم 
املتحدة للمس��توطنات البش��رية، 
وتوصل اجلميع الى ضرورة التنسيق 
املتواصل بني املهتمني بهذا الشأن، 
للعمل عل��ى إيص��ال صوتهم الى 

س��كنة البيوت التراثية التاريخية، 
يتخ��ذون هذه  بأنه��م  واعالمه��م 
البيوت س��كنا لهم مع انها تدخل 
في الئح��ة ال��دور التاريخي��ة التي 
تتطل��ب رعايته��ا واالهتم��ام به��ا 
بط��رق خاص��ة، وتك��ون عملي��ات 
صيانتها واج��راء التصليحات فيها 
حتت اشراف من لهم خبرة بالتعامل 
م��ع ه��ذه ال��دور، م��ن دون األضرار 
مبعامله��ا، او اج��راء التغي��رات ف��ي 
طابعها التراثي، وان نوصل حقيقة 
مهم��ة ل��كل االخ��وة الس��اكنني 
ف��ي ه��ذه ال��دور بأنه��م اذا اتقنوا 
عملية احلفاظ عليها، س��ينعكس 
ه��ذا االهتمام عل��ى روح التراث في 
التاريخي��ة، وق��د قمنا  مدينته��م 
بتوزي��ع اس��تمارة مت اعدادها بنحو 
دقي��ق، ومت توزيعه��ا عل��ى اصحاب 
البي��وت، وتتضم��ن فقراتها  ه��ذه 
الطريق الصحيح��ة لالهتمام بها، 
وس��بل احلفاظ على جمالية البناء 
التراثي لها، وان ال يسمحوا ألحد أيا 

كان بتغييره ". 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العلمانية شرط الدولة الحديثة

جمال جصاني

ألهمية ما أش��ار إليه كونفوشيوس في التعاطي مع اللغة 
واملصطلح��ات، أجد نفس��ي اس��تعني به غير م��رة، عندما 
وض��ع مهمة إص��الح اللغة على س��نام أولويات��ه، فعندما 
تس��تعمل املف��ردات وتفه��م بش��كل غير صحيح تش��رع 
األبواب لكل أش��كال االنحرافات وبالتالي الضياع والتخبط 
في الوص��ول لألهداف املرج��وة. من األمثل��ة الفاضحة في 
ه��ذا اجملال، ما يلوك��ه غير القليل من )ع��وام وخواص( حول 
مف��ردة )العلماني��ة( والتي حولها اإلس��المويون الى مصدر 
لكل ش��رور وكوارث العالم بنحو عام ومضاربنا املنحوس��ة 
بنحو خاص. من يتابع املش��هد احلالي بع��د إعالن احلكومة 
انتصارها العس��كري على داعش، س��يجد ارتفاع منسوب 
احلم��الت ض��د م��ا يطلق��ون علي��ه ب��� )خط��ر العلمانية 
واملنتس��بني لناديه��ا( طبع��اً بع��د أن يعرضوها بأبش��ع ما 
تنس��جه مخيالتهم وحنديراتهم وس��ردياتهم العقائدية 
من صور ومالمح ش��يطانية، وبعد أن ميهروها بختم الكفر 
واإلحل��اد وغير ذلك من منجنيقات القوافل الغابرة. ال نحتاج 
الى جرد ش��امل ألضابير األكاذي��ب واألضاليل التي تتحدث 
ع��ن التجارب العلماني��ة التي جربت حظه��ا بحكم وإدارة 
هذه املضارب وفش��لت فش��الً ذريعاً )لع��دم حصول ذلك إال 
ف��ي مخيالتهم املريض��ة( والتي تعد قائد احلمل��ة اإلميانية 
الذي انتشل مذعوراً من جحره األخير علمانياً كما غيره من 

زعماء العصابات واملافيات اإلجرامية.
أما ملاذا تش��ن مثل هذه احلرب االس��تباقية ض��د العلمانية 
وجيش��ها االفتراضي وهي على ما أشرنا اليه من محدودية 
وضع��ف في النفوذ والتأثير؟ فذلك م��ا يجب التوقف عنده 

وفك طالسمه.
عندم��ا نتاب��ع املعطيات الفعلي��ة للمش��هد احلالي ال في 
العراق وحس��ب بل ف��ي جميع ما يحيط بنا م��ن بلدان وما 
يج��ري من أحداث وتطورات، جندها تش��ير غالب��اً الى الطرق 
املس��دودة التي انح��درت اليها جتارب ما يعرف ب� )اإلس��الم 
السياس��ي( وهذا س��يؤدي آج��الً أم عاجالً ال��ى البحث عن 
بدائ��ل واقعية تنتش��ل عي��ال اهلل من هذيان��ات من نّصب 
نفس��ه "من بعد اهلل" كما قال املاغ��وط في أحد نصوصه 
املس��رحية "عمرها ما كانت مش��كلتنا مع اهلل بل مع من 
يعتبرون أنفسهم من بعد اهلل". وهذا يعني تلمس الطريق 
الى الس��بيل اجمل��رب الذي حف��ظ للعاملني )الدني��ا واآلخرة( 
كرامتهم��ا ومكانتهم��ا، م��ن دون مزاودات بائس��ة في بازار 
التق��وى والعفة واإلمي��ان. ال يتناطح كبش��ان على حقيقة 
أن العلماني��ة منظومة انبثقت بعد سلس��لة من الثورات 
العلمية والقيمية والسياس��ية، في الوقت الذي كنا نغط 
بسبات طويل وعميق، لذلك القت محاوالت نقلها الينا في 
بدايات القرن املنصرم مصائراً تراجيدية، ولم تنجح نسبياً إال 
ف��ي بلدين هما تونس وتركيا، اللذان تعّرضا الى تهديد جدي 
بعد ما عرف ب� "الربيع العربي". أما احلمالت التي تش��هدها 
البل��دان اخلاضعة لهيمنة األحزاب واجلماعات اإلس��الموية، 
ضد العلماني��ة، فهي بالرغم من ابتعاده��ا عن املوضوعية 
واإلنص��اف، حتمل جانباً إيجابياً إال وه��و إقرار هذه اجلماعات 
على نوع اخلطر املقبل الذي يهدد فعلياً نفوذهم ومكانتهم 
احلالية؛ أي السبيل العلماني القادر وحده على فك االشتباك 
ما بني مس��تلزمات عاملي الدني��ا واآلخرة. أما أن جمهور هذا 
الس��بيل )العلمانية( قليل ومحدود فهذا يعكس محدودية 
ق��درات هذه اجملتمعات وطول فترة الس��بات واالغتراب الذي 
عاش��ته بعيداً عما صنعته األمم احلرة، وهي محنة ستصدع 
أسوارها ش��بكات االتصال والتواصل احلديثة، لتتحق عبارة 
ابن رش��د ألحد تالمذت��ه حلظة حرق كتب��ه: )إن كنت تبكي 
حال املس��لمني فبحار األرض لن تكفي��ك دموعاً، أما الكتب 

فاعلم أن لألفكار أجنحة تطير ألصحابها(..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

نتائج ورش إحياء تراث البصرة أمام مجلس المحافظة قريبا 

جانب من الورشة

عرض املمثل العاملي براد 
بي��ت " 54" عاماً، مبلغا 
قدره 120 أل��ف دوالر في 
ملش��اهدة  علن��ي  م��زاد 
حلق��ة م��ن املسلس��ل 
 Game of الش��هير 
بطلت��ه  م��ع   Thrones
املمثل��ة العاملي��ة إميليا 

كالرك.
وكان بيت قد ش��ارك في 
املزاد ال��ذي أقامه املمثل 
العاملي ش��ون بني مبدينة 
األميركية،  أجنليس  لوس 
جلم��ع التبرعات من أجل 
سكان جزر هايتي، والذي 
ع��دد كبير  أيضاً  حضره 

من النجوم العامليني.
ب��دأ املزاد مببل��غ 20 ألف 
بي��ت  اوالً  وع��رض  دوالر، 
مبل��غ 80 أل��ف دوالر ثم 
90 ألف وأخيراً 120 ألف. 
انتهى حني  امل��زاد  لك��ن 
عرض أحد احلاضرين 160 

ألف دوالر.

العاملي  املمث��ل  أن  يب��دو 
 ( ديكابري��و  ليون��اردو 
ق��د دخ��ل في  )43عام��اً 
عالقة حب جديدة، فعلى 
وفق ما أكدت��ه صحيفة 
البريطاني��ة،  ص��ن"  "ذا 
فإنه يواعد عارضة األزياء 
األرجنتينية كاميال مورون 

) )23عاماً.
أن  الصحيف��ة  وأك��دت 
الثنائ��ي مرتبط منذ نحو 
وقضي��ا  أش��هر،  س��تة 
مع��اً عيد امليالد في والية 

كولورادو األميركية.
ويالحظ في هذه العالقة 
الت��ي يب��دو فيه��ا ف��ارق 

العمر واضحاً بينهما، أن 
األمر ال يتوقف فقط على 
اإلبنة ف��ي العائلة، حيث 
ان والدتها وتدعى لوسيال 
)38 عام��اً( عل��ى  س��وال 
آل  العاملي  باملمثل  عالقة 
باتشينو )77 عاماً( والذي 

هو أيضاً ضعف عمرها.

اللبنانية  شاركت املمثلة 
جمهوره��ا  اخل��ال  ورد 
م��ن  ص��ورة  ومتابعيه��ا 
طفولتها جتمعها بوالدها 
الش��اعر الراحل يوس��ف 
اخل��ال، أرادت م��ن خاللها 
توجيه التحية له بأنه باٍق 

في ذاكرتها الى االبد.
الص��ورة  اخل��ال  ونش��رت 
عب��ر صفحته��ا اخلاص��ة 
على أحد مواقع التواصل 
وعّلق��ت  اإلجتماع��ي، 
عليها بالقول:" بوقتها ما 
والصورة   selfie كان ف��ي 

ما كانت تنتسي بسرعة، 
وما في  بتبق��ى  الص��ورة 
ش��ي بيمحيه��ا، وهي��ك 
ومنن  بيروحوا  الناس، منن 
بيبق��وا، ص��ورة م��ع بيي 

باقية.. حتى النهاية".

براد بيت

ورد الخال

ليوناردو ديكابريو

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
يستعمل الجئ سوري يقيم في مخيم الزعتري لالجئني باألردن 
أقالم الرص��اص في مهمة أخرى غير اخملُصصة لها، فهو ينحت 
بدقة على اس��نانها أشكاال ُمعقدة حتولها ألعمال فنية فريدة 

من نوعها.
الفنان طارق حمدان اس��تطاع ان يحول أقالم الرصاص الى حتف 
فنية صغيرة على ش��كل حوريات البحر، أو رجل ميس��ك رأسه 
بيده. وتُع��رض إبداعات حمدان في مركز مبخي��م الزعتري الذي 

يؤوي زهاء 85 ألف الجئ سوري.
وحمدان )43 عاما( ش��غوف بالنحت منذ مرحلة الصبا في درعا 

بسوريا، وتساعده هذه الهواية اآلن في التغلب على امللل.
ويعم��ل حمدان في مخيم الالجئني بأدوات بدائية مثل أس��الك 

مهملة، أو قطع خشب يجدها ملقاة في أنحاء اخمليم.
وأوض��ح حمدان أنه يأمل أن يصل فنه للناس في أنحاء العالم، 
وأن يتمكن من إظهار نضال السوريني من خالل إبداعه الفني.

الجئ سوري يحّول "أسنان 
الرصاص" لتحف فنية

الصباح الجديد - وكاالت:
دالي��ا  الفنان��ة  أوش��كت 
االنته��اء  عل��ى  مصطف��ى، 
من تصوير أح��داث دورها في 
األحمر"  "الكبريت  مسلسل 
في جزئه الثان��ي، فقد تبقى 

لها اربعة أيام تصوير وتنتهي 
متاًما من دورها.

وت��دور معظم املش��اهد في 
إح��دى  ف��ي  داخل��ي  ديك��ور 
الفيالت مبنطقة ش��برامنت، 
منزله��ا  ديك��ور  كان  حي��ث 

ضمن أحداث العمل.
العمل  يُش��ارك في بطول��ة 
كل م��ن أحم��د الس��عدني، 
حج��اج،  وريه��ام  وس��يمون، 
وحازم سمير، وهو من تأليف 

وإخراج عصام الشماع.

الفن��ان ح��ازم س��مير  وكان 
وهو أح��د ابطال املسلس��ل 
قد سبق داليا بتصوير بعض 
إضاف��ة  منف��ردا  املش��اهد 
الى مش��اهد أخ��رى جمعته 

بالبطلة. 

املسلس��ل يعرض حاليا 
القن��وات  اح��دى  عل��ى 

فري��ق  لك��ن  الفضائي��ة، 
يواص��ل  زال  م��ا  العم��ل 
تصوي��ر املش��اهد املتبقية 

من القصة.

داليـا مصطفـى تشـارك أحمـد 
السعدنـي "الكبريـت األحمـر"

بغداد - الصباح الجديد:
نظم البيت الثقافي في الشعلة 
ومنتدى شباب الشعلة، احتفالية 
مبناس��بة عيدي اجليش والشرطة، 
تضمن��ت جولة باملركب��ات املزينة 
في ش��وارع مدينة الش��علة على 
وقع األناشيد الوطنية التي تتغنى 
ببطوالت وص��والت قواتنا األمنية 

الباسلة.
تضمن��ت االحتفالية القيام بزيارة 
بع��ض نق��اط التفتي��ش التابعة 
للجيش والشرطة لتقدمي التهاني 
وتوزي��ع  العطرت��ني،  باملناس��بتني 
واحلل��وى على منتس��بي  الزه��ور 
تل��ك النق��اط، وذل��ك تعبي��را عن 
العرفان واالمتنان جليشنا الباسل 
وش��رطتنا الغيارى، واعتزازا وفخرا 
بالبط��والت  احلاف��ل  بس��جلهم 

والتضحيات دفاعا عن العراق أرضا 
وشعبا.

 من جانبهم أعرب منتسبو نقاط 
التفتيش التي شملتها اجلولة عن 
امتنانهم واعتزازهم مببادرة البيت 

الثقاف��ي ف��ي الش��علة ومنتدى 
الشباب، مثمنني تلك املبادرة التي 
عدوه��ا حاف��زا معنوي��ا ملضاعفة 
جهوده��م وحرصه��م عل��ى امن 

وسالمة الوطن واملواطن.

جولة ميدانية بمناسبة 
عيد الجيش والشرطة

الصباح الجديد - وكاالت:
شهدت مدينة إس��طنبول التركية، 
مس��ابقة "أجمل دجاج الزينة"، حتت 
اس��م "مع��رض الدواج��ن الوطنية 
التركي��ة"، التي نظمه��ا احتاد دجاج 

الزينة التركي.
وش��اركت في املسابقة التي اقيمت 
للم��رة األولى ف��ي إس��طنبول 600 

دجاجة من 32 والية تركية.
وق��ال عمر كليت��ش أوغل��و، رئي��س 
احت����اد دج��اج الزين��ة، ف��ي تصريح 
 80 إن  املس��ابق��ة،  هام��ش  عل��ى 
ش��خص�اً م����ن مرب��ي الدواج����ن 
م�ن 32 والية تركية، ش��اركوا بدجاج 
له��م في املسابقة، وتشكلت جلن�ة 
التحك��يم من ستة أعضاء من دول 

شتى.
وأض��اف اوغل��و أن مس��ابقات أجم��ل 

الدجاج، التي تُنّظم س��نوياً في 
ع��دد م��ن امل��دن التركي��ة، بدأت 
تشهد مشاركة أوسع عاماً بعد 
ع��ام آخر، مش��يراً إلى زي��ادة عدد 

األش��خاص املهتم��ني بتربية دجاج 
الزينة في تركيا.

وأشار أوغلو إلى أن لهذه الهواية جانب 
اقتص��ادي أيضاً.  الفتاً إلى أن التوس��ع 
في تربية دجاج الزينة، وحتول هذا النوع 
من الدجاج إلى جتارة، س��يعود بفائدة 

كبيرة على االقتصاد التركي.
 مش��يرا إلى أن دوالً كثيرة، منها 

وإي��ران،  والع��راق،  الكوي��ت، 
الزين��ة  دج��اج  تش��تري 

مباليني الدوالرات سنوياً 
أوروبي��ة،  دول  م��ن 

هولن��دا،  مث����ل 
وبلجيك�ا.

مسابقة لدجاج الزينة
 في اسطنبول 

أول سوداء تفوز بجائزة "سيسيل بي دوميل"
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