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بغداد - وعد الشمري:
أم��س  الوطن��ي،  التحال��ف  أك��د 
الثالثاء، عزم مجلس النّواب تضييف 
رئي��س مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ملناقش��ته بخص��وص املالحظ��ات 
عل��ى قان��ون املوازن��ة قبل إق��راره، 
وفيما ربط حتالف الق��وى العراقية 
تصويتهم  الكردس��تانية  واألحزاب 
عل��ى املش��روع بتلبي��ة مطالبهم، 
أش��ار خبير اقتصادي إلى أن نسبة 
الفائ��ض للع��ام املاض��ي بلغت ما 

يقرب من 4.5 تريليونات دينار.
وقال النائب ع��ن التحالف الوطني 
ناظ��م الس��اعدي في حدي��ث إلى 
"مجل��س  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
النواب اتفق بعد مباحثات ش��ملت 
ق��ادة الكت��ل عل��ى عرض مش��روع 
قان��ون املوازن��ة للمناقش��ة خ��الل 

جلسته اليوم االربعاء".
"املش��روع  أن  الس��اعدي  وأض��اف 
الن��واب  سيش��هد نقاش��ات ب��ن 
واس��تماعا لوجه��ات النظ��ر أم��الً 

بإقراره في اقرب فرصة".
أم��ا بخص��وص إمكاني��ة تضييف 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
ذكر أن "توجيه دعوة إليه س��يكون 
بحسب االتفاق قبل التصويت على 

القانون".
وأش��ار إلى أن " الغاي��ة من حضور 
العب��ادي، الس��تماع لوجه��ات نظر 
وطلبات الكتل السياس��ية وممثلي 
عل��ى  واعتراضاته��م  احملافظ��ات 

القانون".
"احلكوم��ة  أن  الس��اعدي  ويؤك��د 
ل��ن تق��ف بوج��ه طلب��ات الكت��ل 

السياس��ية املعقول��ة عل��ى وف��ق 
الصحيح��ة،  الدس��تورية  اآللي��ات 
وكذلك مب��ا يتناس��ب م��ع األموال 

املتوفرة".
من جانبها، أفادت النائبة عن حتالف 
الق��وى العراقي��ة ن��ورا البجاري في 

تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"، بأن 
"نّواب املكون الس��ني مصرون على 
موقفهم بعدم احلضور إلى جلسات 

البرملان ملناقشة املوازنة إال بعد ادراج 
مطالبهم في مشروعها".

تتمة ص3

معدالت الفائض للعام الماضي تقّدر بـ )5.5( تريليون دينار

"النّواب" يطلب حضور العبادي قبل إقرار الموازنة

حيدر العبادي في جلسة سابقة جمللس النواب "ارشيف"

"الضمان االجتماعي" تدعو أصحاب العمل2تقييم االحتجاجات في تونس
3لشمول عمالهم بقانون التقاعد

السليمانية - عباس كاريزي:
انته��ت اللجن��ة العليا الت��ي وجه 
ال��وزراء حي��در  رئي��س  بتش��كيلها 
العبادي حلل املش��كالت العالقة مع 
إقليم كردس��تان من صياغة احملاضر 
بش��أن خمس��ة اجتماعات عقدتها 

في أربيل مع حكومة اإلقليم.
 وأوردت األمان��ة العامة جمللس الوزراء 
اللق��اءات  ان  االثن��ن  األول  ام��س 

ف��ي  التباح��ث  ش��ملت  الثنائي��ة 
واملطارات  واحلدودية  االمنية  اجلوانب 
والسدود  احلدودية  واملنافذ  واجلمارك 

والنفط.
وفيما نش��رت الصباح اجلديد امس 
عن مراسلها في اإلقليم ان اتفاقات 
أولية جرت بش��أن املطارات واملنافذ 
االس��تخباري،  والتنس��يق  احلدودية 
ع��د س��كرتير مجل��س وزراء إقليم 

كردس��تان اماجن رحيم ان " االجتماع 
األخي��ر ب��ن الطرفن خط��وة باجتاه 
املشكالت العالقة بن بغداد واربيل 
" مشيرا الى تفاهم مشترك بشأن 
آليات تصدير النفط من حقول إقليم 
كردس��تان في مقابل املس��تحقات 
املالية لالقلي��م ضمن املوازنة فضال 

عن حصة االقليم من احملروقات".
وأكد رحيم أن " التفاهم املش��ترك 

شمل جميع احملاور"، عاداً "االجتماع 
خط��وة جيدة بإجتاه حل املش��كالت 
العالق��ة ف��ي املل��ف النفط��ي بن 
اجلانبن كم��ا أنها تس��هم في حل 
مشكلة املستحقات املالية إلقليم 
كردس��تان من الواردات االحتادية وفي 
مقدمتها مس��ألة روات��ب مواطني 

إقليم كردستان".
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  االحتادي��ة،  احملكم��ة  أك��دت 
الثالثاء، ضرورة اس��تكمال مكونات 
بتش��كيل  التش��ريعية  الس��لطة 
مجلس االحتاد، الفتة إلى أن الدستور 

يلزم تشريع قانون له.
الرس��مي باس��م  وق��ال املتح��دث 
احملكم��ة إياس الس��اموك ف��ي بيان 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد"، نس��خة 
منه "م��ع اقت��راب ال��دورة النيابية 
احلالي��ة على االنتهاء جتدر االش��ارة 
إلى حكم صدر من احملكمة االحتادية 

العليا بالعدد )72/ احتادية( عام 2012 
يخ��ص اكم��ال مكونات الس��لطة 
التش��ريعية باص��دار قانون مجلس 
االحتاد"، مبين��ا ان "احلكم جاء على 
اثر طلب من مجلس النواب بتفسير 
املادت��ن )65( و )137( من الدس��تور 

املتعلقتن مبجلس االحتاد".
واضاف الساموك أن "احلكم أكد أن 
هاتن املادتن يكمل بعضها البعض 
بإصدار قانون يتضمن انشاء مجلس 
االحت��اد وينظ��م تكوين��ه وش��روط 
العضوي��ة في��ه واختصاصاته وكل 

ما يتعلق به من ش��ؤون"، الفتا إلى 
أن "ذلك وفقاً ملا ذهبت اليه احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا يل��زم أن تس��بقه 
مرحلة حتضير واع��داد ألهمية هذا 
اجملل��س الذي يش��كل اجلن��اح االخر 
للسلطة التشريعية بعدما شكل 
مجلس النواب جناح��ه االول حيث 
وردت احكامه في صلب الدس��تور، 
وه��ذا م��ا كان يقتض��ي بالنس��بة 

جمللس االحتاد".
وتابع أن "احلكم الصادر عن احملكمة 
ش��دد على اهمية استيفاء القانون 

للش��روط الش��كلية واملوضوعي��ة 
وعل��ى مس��توى الوض��وح والدق��ة 
التي متن��ع االجته��ادات املتعارضة، 
ل��ذا يل��زم أن يص��در م��ن مجل��س 
النواب قرار )بيان( يش��ير إلى توجيه 
مجلس النواب بتشريع قانون جمللس 
االحت��اد الكم��ال جناحي الس��لطة 
التش��ريعية الوارد ذكره��ا في املادة 
)48( من الدس��تور الت��ي تنص على 
)تتكون الس��لطة التش��ريعية من 

مجلس النواب ومجلس االحتاد(".
تتمة ص3

التغيير الكردية تستبعد تسليم اإلقليم
ملف النفط الى الحكومة االتحادية

وكاالت ـ الصباح الجديد :
تس��تأنف وزي��رة خارجي��ة االحت��اد 
موغيرين��ي،  فيديري��كا  األوروب��ي 
بصفتها منس��قة جلنة اإلش��راف 
املشتركة على االتفاق النووي املُبرم 
بن إيران والدول الست، مشاوراتها 
مع الدول األوروبية الثالث )فرنس��ا 
وأملاني��ا وبريطاني��ا(، وم��ع الص��ن 
وروسيا، للرّد على الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب بعدما ه��ّدد بوقف 
جتمي��د العقوب��ات املفروض��ة على 
طهران، ف��ي غضون أربعة أش��هر، 
الن��ووي  االتف��اق  يخض��ع  ل��م  إن 
إلصالح��ات من "عيوب جس��يمة"، 
ملوحاً بانس��حاب الواليات املتحدة 
منه ، كم��ا تعّمد ترام��ب املزج بن 
االتف��اق النووي وتدخ��الت إيران في 
املنطق��ة. ويُرّجح أن تدرج موغريني 
مسألة اخلالف مع الواليات املتحدة 
في هذا الصدد، على جدول اجتماع 
وزراء خارجي��ة دول االحت��اد االثن��ن 
املقب��ل. ويب��دو موق��ف ترامب من 

االتفاق النووي مبثابة شرط تعجيزي 
بالنسبة إلى الدول الست املوّقعة 
علي��ه، في فيين��ا في مت��وز )يوليو( 
2015، وال��ذي ص��ادق عليه مجلس 

األمن. 
ويُرّجح أن تبلغ الدول الست )اخلمس 
الدائمة العضوية في مجلس األمن 
وأملانيا( الرئيس األميركي أن االتفاق 

يُطّبق في ش��كل كامل، بش��هادة 
تعّده��ا  الت��ي  الدوري��ة  التقاري��ر 
الذرية،  الدولية للطاق��ة  الوكال��ة 
بع��د عملي��ات تفتي��ش ومعاين��ة 

للمنشآت النووية اإليرانية.
وقِبل��ت طه��ران ش��روط تفتي��ش 
مقتضي��ات  تتج��اوز  صارم��ة، 
امللح��ق  اإلضاف��ي  البروتوك��ول 
مبعاه��دة حظ��ر االنتش��ار النووي. 
الس��ت  ال��دول  س��ترفض  لذل��ك 
معاودة التفاوض في ش��أن االتفاق، 
ف��ي موقف مش��ابه لل��ذي أعلنته 
إيران، علماً ان الرئيس حسن روحاني 
أنه  اس��تخف بقرار ترامب، معتبراً 
"فشل، على رغم محاوالته املتكررة، 
ف��ي تقويض االتفاق النووي"، والذي 

اعتبره "نصراً سرمدياً" لطهران.
 ويتس��اءل ديبلوماس��ي ب��ارز ف��ي 
فت��ح  يُعق��ل  "ه��ل  بروكس��يل: 
التفاوض في ش��أن اتفاق أُبرم بعد 
مفاوضات ش��اقة دامت 12 س��نة، 
واقترب��ت في غضونه��ا طهران من 
اس��تكمال صن��ع مكّون��ات قنبلة 
نووية، ولم يفصلها عن نقطة الال 

عودة سوى أشهر.
تفصيالت ص6

أوروبا تفّضل الدبلوماسية الناعمة
بشأن االتفاق النووي مع إيران

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أجن��ز مجلس النّواب القراءة األولى 
ملش��روع قانون معاجلة التجاوزات 
جلن��ة  م��ن  واملق��دم  الس��كنية 
اخلدمات واألعمار والذي قد يسهم 
في معاجلة التجاوزات الس��كنية 

عل��ى أراض��ي مملوك��ة للدول��ة أو 
البلديات ضمن ح��دود التصاميم 
األساس��ية والت��ي قارب��ت نصف 
مليون جتاوز ج��رت قبل تاريخ نفاذ 
ه��ذا القان��ون، ويه��دف مش��روع 
القان��ون ال��ى تصحي��ح الوض��ع 

بتأجيرهم  للمتجاوزين  القانون��ي 
األراضي التي جت��اوزوا عليها ومنع 
التج��اوز عل��ى العق��ارات العائدة 

للدولة في املستقبل . 
اخلدم��ات  جلن��ة  عض��و  ويق��ول 
واألعم��ار النيابي��ة النائ��ب عب��د 

احلسن االزيرجاوي ان "قانون إيجار 
والعش��وائيات  العقارات  ومتلي��ك 
املتج��اوز عليها من قبل املواطنن 
ينص عل��ى تأجير تل��ك العقارات 
أو املس��اكن مل��دة 25 عام��ا على 
ش��رط أن ال تتعارض العقارات مع 

التصميم األساسي للمحافظات 
امتالكه��ا  ميك��ن  بع��د  وفيم��ا 
واحتس��اب هذه املبال��غ من قيمة 
األرض أو العق��ار في وقت البيع أي 

بعد 25 عاما".
وأض��اف االزيرج��اوي ف��ي حدي��ث 

خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان "القان��ون ل��ن مي��رر ببس��اطة 
نقاش��ات  هنال��ك  وس��تكون 
النص  تفصيلي��ة للموض��وع الن 

فيه مشكالت كثيرة.
تتمة ص3

بعد تجاوزها نصف المليون تجمعي سكني

البرلمان يناقش تأجير العشوائيات الى شاغليها

من داخل إحدى املنشآت النووية اإليرانية "ارشيف"

وكاالت ـ الصباح الجديد:
واجهت خطط فيس��بوك لتوفير 
خدمة إنترن��ت مجاني في جميع 
أنحاء العالم نكسات عدة، ولكن 
ش��ركة أخ��رى متخصص��ة ف��ي 
مج��ال االتصاالت، وع��دت بجعل 
اإلنترن��ت ف��ي كل م��كان واقع��ا 

عمليا.
الت��ي   "Quika" ش��ركة  وتن��وي 
تقودها ش��ركة "تاليا" الرائدة في 

مجال األقمار االصطناعية، إطالق 
خدمة أنترنت فضائي مجاني في 

الربع الثاني من عام 2018.
وتعد هذه الشبكة واعدة بتوصيل 
النامية  البل��دان  إل��ى  خدماته��ا 
حي��ث يوج��د نق��ص ف��ي البنية 
التحتي��ة )وخاص��ة ف��ي املناطق 
الريفي��ة(، مما يجع��ل الوصول إلى 
اإلنترن��ت التقليدي أمرا غير ممكن 

ملعظم الناس.

وم��ن املنتظ��ر أن تنطل��ق اخلدمة 
في أفغانس��تان والعراق ومعظم 
دول إفريقيا، وهناك وعود بتوسيع 
نطاق اخلدمة لتش��مل عددا أكبر 

من البلدان في وقت الحق.
بتموي��ل  الش��ركة  وس��تقوم 
مش��روعها باالس��تعانة بعائدات 
خدماتها التي تقدمها للشركات 

واملؤسسات الكبيرة.
تتمة ص3

العراق ودول أخرى على موعد
مع إنترنت مجاني فضائي قريبًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت القي��ادات األمني��ة العراقية 
في محافظة نين��وى، أمس الثالثاء، 
تكلي��ف قوة م��ن اجلي��ش العراقي 
ب�"مسك األرض" وامللف األمني في 
اجلان��ب الغربي م��ن مدينة املوصل، 
ونق��ل قوات من الش��رطة االحتادية 
إلى محافظة كركوك لإلسهام في 

امللف األمني هناك.
وق��ال قائ��د الفرق��ة اخلامس��ة في 
الش��رطة االحتادية لؤي الغّراوي، في 
تصريح صحفي ان "فرق اس��تطالع 
للش��رطة االحتادية ستغادر املوصل 

الستطالع مواقع أخرى خارج نينوى، 
متهيًدا النس��حاب الفرقة اخلامسة 
ش��رطة احتادية، التي متس��ك امللف 
األمني في اجلانب الغربي من املوصل، 
بعد صدور األوامر بانسحابها لتحل 

بداًل عنها الفرقة 20 في اجليش". 
وأض��اف، أن "اللواء 66 ف��ي الفرقة 
20، يتسلم مهام عمله من بادوش، 
وإل��ى مش��ارف املوصل م��ن اجلهة 
الغربية، بداًل من الش��رطة االحتادية 
الت��ي ب��دأت االنس��حاب م��ن تلك 

املناطق".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در مطلع، أم��س الثالثاء، 
ب��أن اجتماع��ا لرئي��س اجلمهوري��ة 
فؤاد معصوم ونواب��ه أكد على حث 
احلكوم��ة باالس��تجابة للتغيي��رات 
املطلوبة بش��أن قانون املوازنة للعام 

احلالي.
وق��ال املصدر في تصري��ح صحفي، 
إن "اجتم��اع رئيس اجلمهورية ونوابه 
اكد على ان تأخي��ر التوافق الوطني 
يس��تفيد من��ه االٍره��اب ويزي��د من 

التدخالت اخلارجية".
واض��اف املص��در ان "االجتم��اع أكد 
املوازن��ة وح��ث  إق��رار  ايض��ا عل��ى 

احلكومة لالس��تجابة الى مطاليب 
اللجنة املالية للتغييرات املطلوبة".
واتفقت رئاس��ة البرملان مع رؤس��اء 
الكتل عل��ى ادراج املوازنة بجلس��ة 

اليوم االربعاء.
وأكد النائب عن ائتالف دولة القانون 
رعد املاس، اجلمعة )12 كانون الثاني 
2018( أن��ه ل��م يب��َق أم��ام مجلس 
النواب إال خيار عرض قانوني املوازنة 
املالي��ة واالنتخاب��ات للتصويت في 
اجملل��س وترك اخليار ألعض��اء البرملان 
لتمريرهما أو رفضهم��ا، فيما رجح 

حسم مترير القانونن "باألغلبية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت الوالي��ات املتح��دة، دعمه��ا 
للعراق في تعزيز األمن، فيما اش��ارت 
الى ثقتها بق��درة العراقين القضاء 

على االرهاب بشكل نهائي.
وقال مكتب العب��ادي في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة منه ان 
"رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
تلقى اتصاال هاتفيا من وزير اخلارجية 
االميرك��ي ريكس تيلرس��ون"، مبينا 
ان "االخي��ر ق��ّدم التع��ازي للعب��ادي 

وللشعب العراقي بالتفجير االجرامي 
الذي اس��تهدف املواطنن في ساحة 

الطيران بالعاصمة بغداد.
واكد تيلرسون "دعم الواليات املتحدة 
االميركية واجملتمع الدولي للعراق في 
تعزيز األمن"، مش��يرا الى "استمرار 
الوالي��ات املتح��دة االميركية بدعم 
العراق في جهوده إلعادة االس��تقرار 
واس��تقطاب االس��تثمارات واإلعمار 

والبناء وتعزيز اإلصالح االقتصادي".
تتمة ص3

قّوات الجيش تستعد
لمسك األرض في الموصل

معصوم ونّوابه يحّثون الحكومة 
على االستجابة للتغّيرات 
المطلوبة بشأن الموازنة

واشنطن تتعهد بمواصلة 
الشراكة مع العراق لتحسين
األمن والقضاء على اإلرهاب

"االتحادية" تؤكد إكمال مكوناتفيما ساد اجتماعات بغداد- أربيل التفاهم المشترك
السلطة التشريعية بتشكيل مجلس االتحاد

إعالم الديوان 
التق��ى د. ص��الح ن��وري خلف 
الرقاب��ة املالية  رئي��س دي��وان 
االحت��ادي رئي��س حتري��ر جريدة 
"الصب��اح اجلديد" اس��ماعيل 
زاير ف��ي مكتبه الس��تعراض 
وم��دى  الكفيل��ة  الس��بل 
لرف��د  اجلري��دة  اس��تعداد 
املواطن��ن باملعلوم��ات الت��ي 
تخ��ص عمل الدي��وان واهمية 

الدور الرقابي الذي يضطلع به 
في مكافحة الفساد.

التحري��ر  رئي��س  اب��دى  وق��د 
استعداده لتخصيص صفحة 
اسبوعية تسلط الضوء على 
الى  الديوان اضافة  نش��اطات 
اس��بوعي  ملحق  تخصي��ص 
يصدر كل ثالثة اش��هر لنشر 
تقارير ش��املة تعني بالرقابة 

املالية.

هذا وق��د اوعز رئي��س الديوان 
بتكليف مجموعة من اخلبراء 
ف��ي الدي��وان لرف��د الصفحة 
باملواضي��ع  اصداره��ا  املزم��ع 

املهمة التي تخص الديوان.
اخلبي��ر  اللق��اء  حض��ر  وق��د 
ف��ي دائ��رة الش��ؤون الفني��ة 
والدراسات جميل جليل ومدير 
االعالم والعالق��ات العامة في 

الديوان.

رئيس ديوان الرقابة المالية  يثني على أداء "          "



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعل��ن مس��ؤول ب��وزارة الصح��ة 
ف��ي اقلي��م كردس��تان اس��تمرار 
االجتماع��ات الفني��ة ب��ن اربي��ل 
وبغ��داد بش��أن اش��راف احلكومة 
االحتادي��ة عل��ى املط��ارات واملنافد 
احلدودي��ة ومن��ح روات��ب موظفي 
االقليم، فيما طالبت احزاب وقوى 
سياسية معارضة حكومة االقليم 
االيف��اء مب��ا يقع عل��ى عاتقها من 
التزامات جتاه املركز وفقا للدستور، 
النفط والكشف  وتس��ليم ملف 
عن أموال��ه اخملتفية خالل العامن 

املنصرمن.  
وأش��اد وزي��را الداخلي��ة والنق��ل 
واملواصالت في حكومة االقليم في 
مؤمتر صحفي باألج��واء اإليجابية 
الت��ي  املباحث��ات  س��ادت  الت��ي 
جرت ب��ن وفدي حكوم��ة االقليم 
واحلكومة االحتادية في اربيل ، اكدا 
ان الطرف��ن حتليا ب��روح عالية من 
املسؤولية جتاه معاجلة املشكالت، 
به��دف الوصول الى اتفاق ش��امل 

وفقا لبنود الدستور العراقي.
وكان��ت اللجن��ة العلي��ا املكلفة 
من قبل احلكوم��ة االحتادية باجراء 
مراجعة شاملة للقضايا العالقة 
م��ع حكوم��ة اقلي��م كردس��تان 
برئاس��ة امن عام مجل��س الوزراء 
مهدي العالق، قد عقدت اجتماعاً  
مع اللجنة الفنية املمثلة حلكومة 
إقليم كردس��تان باربيل اول امس 
االثنن، اتف��ق خالله الطرفان على 
بعض النقاط فيما يخص مسألة 
رفع احلظر عن املطارات في اإلقليم، 
والت��ي ش��ملت خض��وع مط��اري 
اربيل والسليمانية لقانون سلطة 
الطيران املدن��ي العراقي رقم 148 
وجمي��ع  املع��دل،   1974 لس��نة 
التعليمات واللوائح التي تصدرها 
سلطة الطيران واعتماد املوافقات 
الت��ي تصدره��ا س��لطة الطيران 
في هبوط الطائ��رات ملطاري اربيل 
الس��ماح  وع��دم  والس��ليمانية 
ألي��ة طائرة بالهب��وط واإلقالع من 
دون حص��ول موافقة من س��لطة 

وتواجد ممثلن  العراق��ي  الطي��ران 
ع��ن قس��م النق��ل اجل��وي وأم��ن 
وسالمة الطيران والسالمة اجلوية 
من س��لطة الطيران ف��ي مطاري 
اربيل والس��ليمانية، بشكل دائم 
كأحد متطلب��ات منظمة األيكاو 
وتق��وم إدارة كل م��ن مط��ار اربيل 
والسليمانية بتطبيق نظام االجور 
في املطارات املدنية رقم )5( لسنة 
الطي��ران  س��لطة  وتزوي��د   2008
بكش��ف حس��اب عن أجور هبوط 
املس��افرين  وضريب��ة  الطائ��رات 
ش��هرياً وعق��د اجتماع��ات دورية 

الطيران جلميع  برئاس��ة س��لطة 
م��دراء املط��ارات ش��هرياً لغ��رض 
التواصل وحل املشكالت وتسمية 
أربي��ل  مط��اري  ع��ن  منس��قن 
التواصل  والسليمانية لتس��هيل 
م��ع س��لطة الطي��ران والتواج��د 

بشكل دائم في السلطة.
بدورها اعلنت مدير عام التخطيط 
في وزارة صح��ة االقليم الدكتورة 
في��ان رحي��م، ان وفدا م��ن وزارتي 
الصح��ة والتربي��ة ف��ي االقلي��م، 
سيجتمع في بغداد اليوم االربعاء، 
م��ع ام��ن ع��ام مجل��س ال��وزراء 

مه��دي الع��الق، لبح��ث مس��ألة 
رواتب ومس��تحقات وزارتي التربية 
والصح��ة الت��ي ق��ررت احلكوم��ة 

االحتادية ارسالها.
وبينت رحيم ان توسيعا حصل في 
وفد االقلي��م من ممثلن ع��ن وزارة 
الصحة والتربية، ليشمل خمسة 
اش��خاص، بينهم مستش��ار عن 
وزارة املالية في االقليم، مؤكدة ان 
الوفد تلمس وجود رغبة جدية لدى 
بغداد ملعاجلة املسائل العالقة.    

من جهته��ا وبينما طالبت حركة 
التغيي��ر حكوم��ة االقلي��م ال��ى 

االيف��اء مب��ا يقع عل��ى عاتقها من 
التزام��ات جتاه املركز، اش��ارت الى 
انه��ا تتابع املراح��ل التي قطعتها 
املباحث��ات بن احلكوم��ة االحتادية 
وحكومة االقليم، لتس��ليم ملف 
الفدرالية،  االقليم  وواردات  النفط 
لق��اء حصوله على مس��تحقاته 
م��ن املوازنة االحتادي��ة، والتي بدأت 
االحتادية قوائم  بتدقيق احلكوم��ة 
م��الكات وزارتي التربي��ة والصحة 
في االقليم، التي قال رئيس الوزراء 
ان حكومت��ه مس��تعدة الرس��ال 

رواتبهم.  

اللجن��ة  رئي��س  نائ��ب  واض��اف 
االقتصادي��ة ف��ي برمل��ان االقلي��م 
القي��ادي في حرك��ة التغيير علي 
حمه صال��ح، انه وفق��اً للمتابعة 
التي اجراها فان احلكومة االحتادية 
سترسل بعد التدقيق رواتب وزارتي 
الصحة والتربي��ة، مضيفاً » وفي 
حال وافقت حكومة االقليم على 
تسليم ملف بيع النفط والواردات 
الفدرالية الى بغداد، فان احلكومة 
االحتادية مس��تعدة الرسال رواتب 
اج��راء  بع��د  املتبقي��ة  ال��وزارات 

التدقيق املطلوب عليها. 

المعارضة تطالب حكومة اإلقليم
اإليفاء بالتزاماتها للحكومة االتحادية

نتيجة لالجتماعات اإليجابية بين حكومتي االتحادية وكردستان د. علي شمخي

حتتاج العملية االنتخابية  في العراق بكل مراحلها 
الى وعي انتخابي يتمثل بالقدرة على التعبير واالداء 
عن ه��ذا االس��تحقاق الدميقراطي فالب��د ان يكون 
هن��اك وعي وحرص ل��دى الناخب واملرش��ح واحلزب 
واملفوضية املس��تقلة لالنتخاب��ات بكل مفاصلها 
واحلكومة بوصفها راعيا لهذه العملية ومس��ؤولة 
ع��ن تنفيذه��ا من��ذ انطالقه��ا وحت��ى نهايته��ا 
..ويستلزم هذا الوعي احاطة ومعرفة بكل تفاصيل 
االنتخاب��ات وكلما تعمقت التجرب��ة الدميقراطية 
ل��دى الش��عوب واحلكوم��ات اصبحت ق��ادرة على 
ممارس��ة هذا احلق باحترام واقتدار وشفافية لذا نرى 
ان الشعوب والدول املتقدمة تقل فيها االنتهاكات 
واالخط��اء الت��ي تصاحب ه��ذه املمارس��ة ويرتقي 
فيها الوعي االنتخابي الى مس��توى حرية االختيار 
والتعددي��ة ف��ي النظام الدميقراطي ومن املؤس��ف 
ان تغيب ف��ي العراق البرام��ج التوعوية التي ميكن 
للمواط��ن العراق��ي س��واء اكان مرش��حا او ناخبا 
فيها ان يتعرف بنح��و جلي على بواطن االنتخابات 
وتفاصيلها الدقيقة وجتنب احملذور فيها حيث تفتقد 
اغلب االحزاب القدرة على وضع خارطة طريق متكن 
فيها مرش��حيها وجمهورها من حتقي��ق التواصل 
معه��ا قبل وفي اثناء وبع��د االنتخابات وفي الوقت 
نفس��ه تفتقر احزاب وكيانات اخ��رى الى البصيرة 
ف��ي اختيار حتالفاتها ولرمبا تترك االمر برمته لزعيم 
احلزب في تقرير ش��كل هذه التحالفات ومس��ارات 
واجتاهات التحرك في ميدان االنتخابات وقد فوجيء 
اجلمه��ور العراقي خالل اليومن املنصرمن باالعالن 
ع��ن تش��كيل ائتالف��ات وحتالفات سياس��ية جرى 
االعالن عنه��ا بعجالة حيث تضم��ن االعالن عنها 
توليف��ة غريب��ة صدمت اجلمهور الع��ام وتوضحت 
من عناوينها مسارات التخلي عن الوعود بتشكيل 
حتالف��ات عاب��رة للطائفي��ة والقومي��ة واملذهبية 
وفض��ل الكثي��ر م��ن زعم��اء االح��زاب الصفق��ات 
واجملامالت واملصالح احلزبية الضيقة على املصلحة 
للعليا للبالد مما يؤش��ر ضعفا في الوعي االنتخابي 
والتفافا على الش��عارات التي يتم رفعها وتداولها 
قبل اي محفل انتخابي تشريعي وبالتأكيد ان هذه 
البداي��ة املتعثرة س��تعمق من ح��االت اليأس عند 
املواط��ن العراقي وتدفع باجتاه عزوف فئات واس��عة 
من اجملتمع العراقي عن التوجه الى صناديق االقتراع 
والتشوش على من لديه الرغبة بالتصويت الختيار 
االصل��ح واالكفأ واالنس��ب واالنزه ف��ي االنتخابات 

املقبلة. 

وعي انتخابي

تقـرير

سارة فوير*

اندلع��ت احتجاجات ف��ي حوالي 12 
مدينة في جمي��ع أنحاء تونس، وذلك 
ظاهري��ا رداً عل��ى الزيادة في أس��عار 
الوقود واملنتجات وغيرها من الس��لع 
في أعقاب تنفي��ذ ميزانية عام 2018 
قبل ذلك بأسبوع. وفي األيام التي مرت 
منذ ذلك احلن، انتشرت االحتجاجات 
في أكثر من عشرين موقع. باإلضافة 
إل��ى ذلك، أس��فرت االش��تباكات مع 
الش��رطة عن مقتل أحد املتظاهرين 
وإصابة حوالي ثمانن ضابط ش��رطة 
بجراح، كما ألق��ي القبض على أكثر 
م��ن س��تمائة متظاه��ر. وتعّرض��ت 
مدرس��ة يهودية للتفجير، مما تسبب 
في إحلاق أضرار للممتلكات ولكن لم 
تقع إصابات. ومت نشر اجليش في بعض 
امل��دن. وس��تحدد األي��ام املقبلة على 
األرج��ح ما إذا كانت هذه االضطرابات 
تش��ّكل عث��رة عابرًة ف��ي الطريق، أم 
نقط��ة حتّول ف��ي املرحل��ة االنتقالية 

الهشة التي متّر بها تونس.

مصادر الشكوى واملظالم
تأت��ي ه��ذه االحتجاجات بعد س��بع 
س��نوات من االنتفاضة التي أطاحت 
بالدكتات��ور زي��ن العابدين ب��ن علي - 
الذي حكم البالد على مدى س��نوات 
طويلة - وألهم��ت في النهاية موجًة 
من الث��ورات في املنطقة، التي حتّولت 
مبعظمه��ا إلى حالة م��ن الفوضى أو 
العنف أو جتدد ظاهرة االستبداد. وقد 
متّكنت تونس حتى اآلن من جتّنب مثل 

هذا املصي��ر، وأجرت جولتن ناجحتن 
من االنتخابات الوطنية، ووافقت على 
دس��تور جديد يُنظر إلي��ه على نطاق 
واس��ع بأنه األكثر تقدم��اً في العالم 
العرب��ي. وب��دأت العملي��ة الش��اقة 
الدولة  لتحويل مؤسسات  والطويلة 
التي كانت تخدم سابقاً مصالح عدد 
قليل من النخبة إلى هيئات خاضعة 

ملساءلة جميع املواطنن.
إال أّن املرحل��ة االنتقالية لم جترِ دائماً 
على نحو س��لس. ففي الفترة ما بن 
عام��ي 2012 و2016، كان موضوع��ي 
أه��م  يش��ّكالن  والسياس��ة  األم��ن 
املفتوحة لعدم االس��تقرار.  املص��ادر 
فعلى الصعيد األمني، شهدت البالد 
هجوم��اً عل��ى الس��فارة األمريكية، 
االغتي��ال  م��ن عملي��ات  وسلس��لًة 
إرهابي��ن  وهجوم��ن  السياس��ية، 
تسببا بوقوع خس��ائر بشرية كبيرة، 
ومحاول��ة مت��رد ف��ي بلدة عل��ى طول 
احل��دود الليبية. وجتدر اإلش��ارة إلى أّن 
جميع مرتكبي تلك االعتداءات كانوا 
أف��راد مرتبطن بجماعات إس��المية 
متطرفة. وباس��تثناء االغتياالت التي 
2013، كان لإلرهابي��ن  وقع��ت ع��ام 
الذين وقفوا وراء تلك الهجمات صالت 
مع ليبيا، مما يش��ير إلى امتداد التأثير 
غير املباش��ر للفوضى من البلد اجملاور 
إلى تونس. ومنذ مطلع عام 2016، لم 
تتعرض الب��الد حلادث أمن��ي كبير، مما 
يعكس حتس��ينات في أجهزة مراقبة 
احلدود وأجه��زة مكافحة اإلرهاب في 

البالد.
أما على الصعيد السياسي، فقد أدى 
االستقطاب املتزايد بن مؤيدي احلزب 

اإلس��المي الرئيس��ي في الب��الد، أي 
“ح��زب النهضة”، م��ن جهة واألحزاب 
العلمان��ي ومنظم��ات  التوج��ه  ذات 
اجملتم��ع املدني م��ن جهٍة أخ��رى إلى 
إيص��ال املرحلة االنتقالي��ة إلى حافة 
الهاوي��ة ف��ي ع��ام 2013. كم��ا أدت 
ع��ام  ف��ي  التش��ريعية  االنتخاب��ات 
2014 إل��ى قيام حتال��ف غير محتمل 
ب��ن “ح��زب النهض��ة” وح��زب “نداء 
تون��س” العلمان��ي، ال��ذي حقق منذ 
ذل��ك احلن قدراً كبيراً من االس��تقرار 
السياسي، وإن كان ذلك على حساب 
وقف العملية التش��ريعية والتأجيل 

املستمر لالنتخابات احمللية.
وفي ح��ن متكنت البالد م��ن احلد من 
التهدي��دات األمني��ة وإقام��ة نظ��ام 
سياس��ي فع��ال، إاّل أّن االحتجاجات 
احلالية تكش��ف مدى فشل الزعماء 
التونس��ين ف��ي معاجل��ة املش��اكل 
اس��تطالع  للبالد. ففي  االقتصادي��ة 
اجلمه��وري  “املعه��د  أج��راه  لل��رأي 
الدول��ي” األمريك��ي )IRI( ف��ي كانون 
األول/ديس��مبر املنص��رم، وصف 89% 
من اجمليبن الوض��ع االقتصادي احلالي 
بأنه “س��يء ج��داً” أو “س��يء إلى حد 
ما”، وهي أعلى نسبة تسجلها البالد 
من��ذ أن بدأ املعهد بتتب��ع الرأي العام 

التونسي في عام 2011. 
وفي الواقع، تس��تند ه��ذه التصورات 
على واقع ملموس. فإلى جانب البطالة 
املستمرة )%15 على املستوى الوطني 
و %30 بن خريجي اجلامعات(، وارتفاع 
أسعار املواد الغذائية األساسية مثل 
اللح��وم واخلض��ار، اس��تمرت احلال��ة 
املالية للبالد ف��ي التدهور. فقد ورثت 

حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد 
عج��زاً يش��ّكل ٪6 من “الن��اجت احمللي 
اإلجمال��ي”، ودين��اً عام��اً يس��تهلك 
نصف “الناجت احمللي اإلجمالي”، وعملًة 
فقدت ربع قيمتها خالل عامن فقط. 
وكان “صندوق النقد الدولي” قد وافق 
في ع��ام 2016 على منح تونس قرضاً 
مل��دة أربع س��نوات بقيم��ة 2.9 مليار 
دوالر، مقاب��ل موافق��ة احلكومة على 
كبح جماح اإلنفاق من خالل تقليص 
القط��اع الع��ام )الذي ميث��ل %50 من 
النفق��ات احلكومية(، واحلد من زيادات 
األجور، وزيادة الضرائب، وتنفيذ خطة 
إصالح اإلعانات. ونتج عن هذه األخيرة 
ارتفاعاً في األس��عار، مما أدى بدوره إلى 
تأجي��ج االحتجاجات األخي��رة. وعلى 
الرغم م��ن التحذيرات الت��ي وجهها 
الش��اهد مؤخراً بضرورة اتخاذ قرارات 
التدابي��ر  أّن  إاّل  مؤمل��ة،  اقتصادي��ة 
التقش��فية تأتي في وقت يعاني فيه 
ربع الس��كان من صعوب��ة في تأمن 

لقمة عيشهم.

املزيد من الشئ ذاته،
أم نقطة حتّول؟

ليس��ت ه��ذه امل��رة األولى من��ذ عام 
تون��س  فيه��ا  تش��هد  الت��ي   2011
األح��وال  ع��ن  ناجم��ة  احتجاج��ات 
االقتصادي��ة الس��يئة. فق��د ش��هد 
ربي��ع ع��ام 2017 وش��تاء ع��ام 2016 
احتجاجات مماثل��ة نتيجة اإلحباطات 
العميق��ة م��ن انعدام ف��رص العمل 
والتهمي��ش املس��تمر للمجتمع��ات 
احمللية ف��ي تونس. وفي تل��ك احلاالت، 
ظّلت االحتجاجات محصورة إلى حد 

كبير في األماكن املضطربة عادًة في 
وسط البالد وجنوبها، مثل القصرين 
وقفص��ة. إال أّن املوجة احلالية امتّدت 
إلى مناط��ق داخل العاصمة وحولها، 
مم��ا ذّك��ر باحتجاجات عام��ي -2010

.2011
وقد تكون هذه املقارنات مغريًة، ولكن 
السياقات السياسية احمللية اخملتلفة 
إل��ى حد كبي��ر، قد حتّد م��ن فائدتها. 
كما أن االس��تطالع للرأي الذي أجراه 
والذي  الدول��ي”  “املعه��د اجلمه��وري 
سّلط الضوء على انشغال املواطنن 
باملش��اكل االقتصادية للبالد، كشف 
أيضاً ع��ن الرضا املتزايد ألداء حكومة 
الش��اهد في األش��هر األخيرة، وذلك 
على األرجح اس��تجابًة جلدول أعمال 
احلكوم��ة ملكافح��ة الفس��اد - الذي 
اعتبرت��ه بع��ض منظم��ات اجملتم��ع 
املدني غير كاٍف ألداء املهمة املطلوبة. 
وقد ارتفعت أيضاً تقييمات األفضلية 
التي يتمتع بها رئيس الوزراء الشاهد 
من )نس��بة ضعيف��ة ج��داً باعتراف 
اجلميع وقدرها( ٪21 في آب/أغسطس 
األول/ كان��ون  ف��ي   34٪ إل��ى   2017

ديسمبر. وقد مت إجراء هذا االستطالع 
قبل دخول ارتفاع األسعار احلالي حيز 
التنفيذ، لذلك قد تشهد هذه األرقام 
تراجع��اً م��رًة أخ��رى إذا ثب��ت أن هذه 
التدابي��ر التقش��فية تتخط��ى قدرة 
عدد كبير من املواطنن على حتملها. 

ومع ذلك، ال ميكن اس��تبعاد إمكانية 
إل��ى  األخي��رة  االحتجاج��ات  تط��ور 
ظاه��رة أكبر، وال س��يما إذا تصاعدت 
االشتباكات مع سلطات إنفاذ القانون 
في األيام املقبلة، أو إذا قررت شبكات 

ناش��طة في اجملتمع املدني االنضمام 
إل��ى موج��ة االحتجاج��ات الراهن��ة. 
وحت��ى اآلن، أش��ار رد احلكوم��ة بأنها 
حتاول التوصل إلى توازن بن التعاطف 
مع املظالم االقتصادية التي تقع على 
كاه��ل املواطن التونس��ي املتوس��ط 
وإدان��ة العنف ال��ذي جل��أ إليه بعض 
املتظاهرين للتعبير عن تلك املظالم. 

خيارات لواشنطن
بالنس��بة لصانعي القرار السياسي 
ف��ي الواليات املتح��دة، تذّك��ر اجلولة 
األخيرة من االضطراب��ات بأن النجاح 
النس��بي ال��ذي حققت��ه تون��س في 
منطق��ة مضطرب��ة ال ي��زال هش��اً 
ومعرض��اً لالنهي��ار دون إي��الء اهتمام 
مستمر ]للمظالم االقتصادية[. ومن 
شأن ]تقدمي[ مساعدة إجمالية طارئة، 
مع��ززة مبس��اهمات من قب��ل احللفاء 
األوروبين والعرب، أن ترسل إشارة دعم 
قوية للدميقراطي��ة العربية املتعثرة. 
كما تعكس األح��داث األخيرة ضرورة 
قي��ام املس��ؤولن األمريكي��ن بتعزيز 
التنس��يق مع “صندوق النقد الدولي” 
لتحدي��د  التونس��ين  واملس��ؤولن 
مواعيد اإلصالحات املس��تقبلية من 
أجل التخفيف من آثارها. وعالوًة على 
ذلك، يتعن عل��ى إدارة الرئيس ترامب 
النظر في اتخاذ ثالثة تدابير ملساعدة 
تونس على اخلروج سليمة من أزمتها 
الراهن��ة، وه��ي: إج��راءات اقتصادية، 

وأمنية، وسياسية.
وحتى اآلن، ضمن��ت الواليات املتحدة 
قروض��اً لتون��س بقيمة ملي��ار دوالر، 
مما يُس��هل وصولها إلى أس��واق رأس 

امل��ال الدولية التي هي بأش��د احلاجة 
األول/أكتوب��ر  تش��رين  وف��ي  إليه��ا. 
تونس��يون  مس��ؤولون  أش��ار   ،2017
إلى أنهم يخطط��ون للحصول على 
بقيم��ة  إضافي��ة  ق��روض  ضمان��ات 
500 ملي��ون دوالر. ونّص��ت االتفاقات 
السابقة بشكل غامض على توجيه 
احلكوم��ة التونس��ية لألم��وال نح��و 
التنمية االقتصادية. ولكن هذه املرة، 
يجب عل��ى واش��نطن املوافقة على 
طل��ب الضمان��ات، لكن م��ع ربطها 
بتعهدات أكث��ر وضوحاً وتفصيالً من 
قبل املش��رعن التونسين بحيث يقّر 
هؤالء بأنه��م سيس��تثمرون األموال 
في البنية التحتي��ة وتنمية األعمال 
املناط��ق  ف��ي  الصغي��رة  التجاري��ة 

الداخلية املهملة في البالد.
وأخي��راً، يتعن عل��ى صانع��ي القرار 
السياس��ي ف��ي الوالي��ات املتحدة أن 
يعمل��وا بش��كل وثيق م��ع نظرائهم 
التونسين للمساعدة في إعداد البالد 
لالنتخاب��ات احمللية، املقرر إجراؤها اآلن 
في ش��هر أيار/مايو. وعل��ى الرغم من 
أن االحتجاجات احلالية لم تنجم عن 
املظالم السياس��ية بحد ذاتها، إاّل أّن 
إنشاء آليات للتمثيل احمللي واحلوكمة 
م��ن ش��أنها أن تع��زز املس��اءلة لدى 
الشعب التونسي ويكون لها دور أكبر 
في اتخاذ قرارات��ه املتعلقة بالتنمية 
االقتصادية احمللية، وهما نتيجتان من 
ش��أنهما أن تقلال من احتمال حدوث 

اضطرابات مستقبلية.

* س��ارة فوير هي زميلة “س��وريف” 
في معهد واشنطن.

تقييم االحتجاجات في تونس

اجتماع سابق بني وفد حكومة اإلقليم باحلكومة االحتادية »ارشيف«

كانت اللجنة العليا 
المكلفة من قبل 

الحكومة االتحادية 
بإجراء مراجعة شاملة 

للقضايا العالقة مع 
حكومة إقليم كردستان 
برئاسة أمين عام مجلس 

الوزراء مهدي العالق، 
قد عقدت اجتماعًا  مع 

اللجنة الفنية الممثلة 
لحكومة إقليم كردستان 

بأربيل أول أمس االثنين، 
اتفق خالله الطرفان على 
بعض النقاط فيما يخص 

مسألة رفع الحظر عن 
المطارات في اإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
االنتخاب��ات،  مفوضي��ة  اعلن��ت 
أمس الثالثاء، ان عدد األحزاب التي 
ستش��ارك في االنتخابات املقبلة 
ه��ي 143 حزب��اً منضوي��ة في 27 
حتالفاً ، فيما حددت موعدا لتقدمي 

قوائم املرشحن.
وقال رئيس االدارة االنتخابية رياض 
البدران في بي��ان تلقت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه ان "عدد 
املصادق  االنتخابي��ة  التحالف��ات 

عليها بل��غ )27( حتالفا انتخابيا"، 
االح��زاب  "ع��دد  ان  ال��ى  الفت��ا 
املنضوية في تلك التحالفات بلغ 

)143( حزبا سياسيا".
واض��اف ان "االح��زاب الت��ي ل��م 
تدخل ف��ي التحالفات االنتخابية 
باالنتخابات  املش��اركة  بإمكانها 
بش��كل منف��رد"، داعي��ا االحزاب 
والتحالف��ات  السياس��ية 
ال��ى "تق��دمي قوائ��م املرش��حن 
للمفوضي��ة ضم��ن امل��دة احملددة 

التي ب��دأت في الرابع م��ن كانون 
الثاني احلالي وتنتهي في العاشر 

من شباط املقبل".
واكدت اللجنة القانونية النيابية، 
ف��ي 31 كان��ون االول 2017، على 
ض��رورة تش��ريع مجل��س النواب 
لقانون مجل��س االحتاد قبل نهاية 
ال��دورة النيابي��ة احلالي��ة، عازي��ة 
أس��باب تأخر إق��رار القان��ون إلى 
خالف حول نسبة متثيل احملافظات 

فيه.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة النفط، أمس الثالثاء، 
متدي��د جتهي��ز معام��ل الطابوق 
بالس��عر القدمي لغاي��ة األول من 
آذار املقبل، مؤكدة أنها تش��جع 
قيام صناعة وطنية تؤسس على 

مرتكزات وآليات صحيحة.
وق��ال مدي��ر ع��ام ش��ركة توزيع 
كاظ��م  النفطي��ة  املنتج��ات 
مس��ير في بيان تلقت » الصباح 
اجلديد«نسخة منه، إن »الشركة 

املعامل  س��تقوم بتجهيز ه��ذه 
بحصصهم املق��ررة لغاية األول 
من آذار 2018، وبس��عر 100 ألف 
دينار للطن الواحد بشرط تعهد 
أصح��اب ه��ذه املعام��ل بنصب 

منظومات الغاز السائل«.
وأضاف مس��ير، أن »الوزارة تقوم 
بتش��جيع اس��تخدام وقود الغاز 
الس��ائل بدال م��ن وق��ود النفط 
األسود للتقليل من التلوث البيئي 
واألض��رار الذي تس��بب ب��ه على 

صحة اإلنسان والبيئة، فضال عن 
امل��ردودات املالي��ة واالقتصادية«، 
مؤكدا أن »الش��ركة مس��تعدة 
لتغطية احتياجات أصحاب هذه 
املعام��ل من وقود الغاز الس��ائل 
وبالس��عر املدعوم وكذلك تقدمي 
املساعدة واملشورة الفنية لنصب 

منظومات الغاز السائل«. 
وأش��ار مس��ير ال��ى أن »ال��وزارة 
تش��جع قي��ام صناع��ة وطني��ة 
تؤس��س عل��ى مرتك��زات وآليات 

صحيحة تسهم بدعم االقتصاد 
الوطني«.

يذك��ر أن العدي��د م��ن أصح��اب 
والعامل��ن  الطاب��وق  معام��ل 
فيها تظاهروا ف��ي املناطق التي 
تقع فيه��ا معاملهم وامام وزارة 
النف��ط، وطالب��وا في ش��كاوى 
تقدم��وا به��ا اع��ادة حصصهم 
األس��اس  ألنه��ا  النفطي��ة، 
الي��ه أوضاعهم  ال��ذي تس��تند 

املعاشية.

»المفوضية«: 143 حزبًا في 27 ائتالفًا
يشاركون في االنتخابات المقبلة

تجهيز معامل الطابوق
بالنفط األسود لغاية األول من آذار



بغداد – عملية استباقية 
ذكر مصدر امني في مديرية االستخبارات 
العسكرية امس الثالثاء عن إلقاء القبض 
على "إرهابي" مطلوب للقضاء بعملية 

استباقية غربي العاصمة بغداد.
وق��ال املصدر:"تنفيذا الم��ر القائد العام 
مدي��ر  وتوجيه��ات  املس��لحة  للق��وات 
االس��تخبارات العس��كرية، مبالحقة ما 
تبقى من فلول عصابات داعش االرهابية 
والقص��اص منه��ا،  النائم��ة  وخالياه��ا 
وبعملية استباقية ناجحة، متكن ابطال 
الفرق��ة السادس��ة م��ن إلق��اء القبض 
على احد االرهابيني ف��ي قرية البوعلوان 
بقض��اء ابو غري��ب" ، مضيف��ا أنه "من 
املطلوب��ني للقض��اء من قب��ل مكافحة 
اره��اب الفلوج��ة مبوجب مذك��رة قبض 

على وفق احكام املادة ١/٤ إرهاب".

ديالى – تفكيك عبوة 
كش��ف مصدر امني في مديرية شرطة 
ديال��ى امس الثالث��اء عن معاجل��ة عبوة 
ناس��فة والقاء القبض على 9 مطلوبني 
بقضاي��ا ارهابي��ة وجنائية ف��ي مناطق 

مختلفة من احملافظة.
وذكر املص��در األمني:"ضمن جهود قيادة 
ش��رطة محافظة ديالى االمنية متكنت 
دوريات من أقس��ام ش��رطة بني س��عد 
وبلدروز وجلوالء ومفارز من شعبة االجتار 
بالبشر وفوج طوارئ ديالى الرابع القبض 
على 9 مطلوب��ني مبوجب مذكرات قبض 
قضائية بقضايا ارهابية وجنائية متنوعة 

في مناطق متفرقة من احملافظة".

واسط – اعتقال مطلوبني 
اعلن مدير اعالم قيادة شرطة محافظة 

واس��ط، حس��ن عواد امس الثالثاء عن 
الق��اء القبض عل��ى ٥١ متهما بينهم 
متاجرين باخمل��درات في عم��وم اقضية 

ونواحي احملافظة.
وق��ال مدي��ر االع��الم  ان��ه "م��ن خالل 
ممارس��ات أمنية جرت ي��وم امس اثمرت 
على القاء القبض على ٥١ متهما على 
وف��ق مواد جنائي��ة مختلفة" ، مضيفا 
ان��ه "من بني ال��ذي مت القب��ض عليهم 
متهم��ان يتاج��رون باحلب��وب اخمل��درة "، 
مشيراً الى انه "مت احالتهم الى القضاء 

لينالوا جزائهم العادل".

االنبار – ضبط عبوات 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار امس الثالث��اء ان مف��رزة امنية 
متكن��ت من ضب��ط مخبأي��ن للعبوات 

الناسفة شرقي االنبار.

وذكر املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان مفرزة امني��ة وعلى وفق 
معلوم��ات اس��تخبارية دقيقة متكنت 
من ضبط مخبأين للعبوات الناس��فة 
يضم )123( عب��وة معبأة في جلكانات 
ذات س��عة )20( لت��را من مواد ش��ديدة 
النعيمي��ة  منطقت��ي  ف��ي  االنفج��ار 
والكرم��ة ش��رقي االنب��ار" ، مضيفا ان 
"العب��وات التي مت ضبطه��ا كانت تعد 
الستهداف املواطنني والقوات االمنية .

كربالء – عمليات دهم 
اف��اد مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة كربالء امس الثالث��اء، بالقاء 
القبض على عدد من املطلوبني للقضاء، 
عل��ى وف��ق م��واد جنائي��ة ومخالفات 
متنوعة بعمليات  دهم وتفتيش امنية 
واحترازية بع��د التفجيرات التي ضربت 

العاصمة بغداد صباح يوم االثنني.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان مفارز وتشكيالت القيادة 
متكن��ت وخالل عملي��ات تفتيش أمنية 
م��ن القبض عل��ى 40 متهم��ا بجرائم 
جنائي��ة ومخالف��ات قانوني��ة متنوعة 

مطلوبني الى القضاء العراقي.

الديوانية – حملة امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس الثالث��اء ان مفارز امنية 
نف��ذت حمل��ة واس��عة ف��ي ع��دد من 
مناطق احملافظة ملالحقة املطلوبني إلى 

القضاء . 
واضاف املصدر االمني ان احلملة تضمنت 
نصب الس��يطرات املتحرك��ة والثابتة 
فضال ع��ن تفتيش األماكن املش��بوهة 
، فيم��ا ألق��ت مف��ارز ودوري��ات مرك��ز 

الشامية وغماس واإلصالح والشنافية 
والشافعية والس��نية واألسرة القبض 
عل��ى ع��دد م��ن املتهم��ني واملطلوبني 
للقض��اء مب��واد قانوني��ة مختلفة من 

بينها جنائية. 

ميسان – خطة امنية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ميسان واملنشآت امس الثالثاء ان اللواء 
احلقوقي ظاف��ر عبد راض��ي دواي ترأس 
اجتماع��اً امنياً موس��عاً لالطالع على 
أهم واجباتها وملناقشة مفردات اخلطط 
األمنية اآلنية والدورية ، واالستماع إلى 
معوقات عمل األقس��ام  والس��عي إلى 
تذليلها ودراس��ة اآلراء واملقترحات التي 
من شأنها تعزيز الواقع األمني في مركز 
واقضي��ه ونواحي محافظة ميس��ان ، 
ويص��در عدد م��ن األوام��ر والتوجيهات 

لدميومة األمن في احملافظة .

نينوى – عملية تفتيش 
اف��اد مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
نين��وى ام��س الثالث��اء ان مف��ارز امنية 
قام��ت بعملي��ة تفتي��ش وتطهير جزر 
البوس��يف جنوب��ي املوص��ل، باش��رف 
نائب قائد العمليات اللواء الركن احمد 
س��ليم بهج��ت، ورئي��س أركان القيادة 
وضباط العمليات والوحدات املشتركة 

في عملية التفتيش.
وذكر املصدر انه " ش��ارك في العملية 
ف��وج مغاوي��ر القي��ادة وف��وج مغاوي��ر 
الفرقة السادس��ة عش��رة والش��رطة 
االحتادي��ة وش��رطة نين��وى وبغطاء من 
العملي��ة  التحال��ف ومت خ��الل  ق��وات 
العثور على جثث للدواعش اثر القصف 

والتمشيط " .
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب انتخابات واس��ط، أن عدد بطاقات 
الناخبني الكل��ي املوزع بلغ اكث��ر من 250 الف 
بطاقة من اصل 608 االف بطاقة متت املباش��رة 

بتوزيعها ضمن 31 مركزا في عموم احملافظة.
واوض��ح مدي��ر املكتب ص��الح حس��ن جبر في 
تصري��ح صحفي ان عدد البطاقات الكلي الذي 
مت توزيع��ه ب��ني الناخبني ف��ي احملافظ��ة لغاية 
اليوم، بلغ 250338 بطاقة ناخب”. مش��يرا إلى 
ان “مراك��ز ومنافذ توزيع البطاق��ات االنتخابية 
ش��هدت خالل االي��ام املاضية اقب��اال كبيرا من 
قبل املواطنني، حيث ارتفعت نسبة االقبال الى 

اضعاف ما كانت عليه خالل الشهر املاضي”.
واض��اف ان” عملي��ة التوزي��ع الت��ي ب��دأت في 
العشرين من شهر تشرين الثاني املاضي شملت 
31 مرك��زا موزعة في عموم محافظة واس��ط 
من بينها عش��رة مراكز في مركز الكوت”، الفتا 
الى ان” البطاقات التي يت��م توزيعها تبلغ 608 
االف و 451 بطاقة بواقع بطاقة لكل ناخب في 
عموم احملافظ��ة، وان البطاقات محمية وحتتوي 

على معلومات الناخب وموقع مركز االقتراع”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة األم��ن والدفاع النيابية، أمس الثالثاء، 
استضافة قائد عمليات بغداد ومسؤولني أمنيني 
للوقوف على التطورات األمنية التي ش��هدتها 

العاصمة. 
وقال عض��و اللجنة ماجد الغ��راوي في تصريح 
النيابي��ة  صحف��ي، إن "جلن��ة األم��ن والدف��اع 
اجتمع��ت أم��س ملناقش��ة اخلروق��ات األمني��ة 
األخيرة ف��ي العاصمة بغداد"، مبين��اً أنه "تقرر 
اس��تضافة قائد عمليات بغداد وق��ادة األجهزة 

االستخبارية". 
وأض��اف الغ��راوي، أن��ه "س��يتم تش��كيل جلنة 
حتقيقي��ة وإصدار توصيات من ش��أنها أن تدعم 
األجه��زة االس��تخباراتية ف��ي كاف��ة مفاص��ل 

األجهزة األمنية". 
يش��ار الى ان بغداد شهدت الس��بت )13 كانون 
الثان��ي 2018( تفجيرا انتحاريا في س��احة عدن 
ش��مالي العاصمة وتس��بب مبقتل واصابة عدد 
من املواطنني، كما شهدت في امس االول االثنني 
تفجي��را مزدوجا بحزامني ناس��فني في س��احة 
الطيران مبنطقة الباب الش��رقي وس��ط بغداد، 

اسفر عن مقتل العشرات.

أكثر من 250 ألف 
بطاقة ناخب وزعت

في واسط

"األمن النيابية" 
تقرر استضافة قائد 

عمليات بغداد

الملف األمني

"النّواب" يطلب حضور
العبادي قبل إقرار املوازنة

وأضافت البج��اري أن "11 مطلباً تقدمنا 
به��ا ف��ي وق��ت س��ابق، تخ��ص موازنات 
موظفيه��ا  وروات��ب  احمل��ررة  احملافظ��ات 
ومنتس��بيها االمني��ني، واس��تحقاقاتها 
املعطلة، واعادة االس��تقرار، جميعها لم 

يتم التعامل معها بجدية لغاية االن".
وأوضح��ت البج��اري أن "احملافظات احملررة 
تعيش أوضاعاً مأس��اوية للغاية س��يما 
اجلان��ب االمين من املوص��ل وعلى احلكومة 
أن تتحم��ل مس��ؤولياتها، أم��ا باعط��اء 
اهلها امواالً إلعادة بناء دورهم املهدمة أو 

أن تنظم مشاريع لذلك".
للمناقش��ة  املش��روع  "ع��رض  أن  وجت��د 
والتصوي��ت عليه امر صع��ب للغاية مع 
كث��رة االعتراض��ات ومن جه��ات عديدة، 
وذل��ك لن يك��ون اال بعد اج��راء احلكومة 

تعديالت تلبي طموح املواطن".
وخلص��ت البج��اري إل��ى أن "االعتراضات 
دعاي��ة  تش��كل  ال  به��ا  تقدمن��ا  الت��ي 
انتخابي��ة، كونن��ا نعب��ر عم��ا آل��ت اليه 
االوضاع االنسانية للمواطن العراقي في 

شتى احملافظات".
من جانبه ذكر رئيس كتلة االحتاد الوطني 
الكردس��تاني أريز عبد اهلل في تعليق إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "العبادي يبدو غير 
مس��تعد للتعامل م��ع اعتراضات الكتل 

ومقترحاتها على املشروع".
وأضاف عبد اهلل أن "الكتل الكردستانية 
قدمت للحكومة مذكرة رسمية، وكذلك 
احلال بالنس��بة لن��واب احملافظ��ات احملررة 

واملنتجة للنفط، لكن الرد جاء سلبياً".

ونّوه عبد اهلل إلى "عدم اس��تعداد الكتل 
الكردس��تانية ملناقشة املوازنة بصيغتها 
احلالية"، مبيناً ان "اي تعديل على موادها 
سيعرض جهودنا إلى االلغاء بعد الطعن 
امام احملكمة االحتادية العليا بحجة وجود 
جنبة مالية ال يس��تطيع مجلس النواب 

التفرد بها".
وأورد أن "جع��ل حص��ة اقليم كردس��تان 
%12 ج��اء بقرار غير منصف، وهي ال تلبي 
احتياجاتن��ا وينبغي على العب��ادي اعادة 

النظر بها".
ومضى عبد اهلل إلى أن "املشروع لم يلب 
طم��وح احملافظات املنتج��ة للنفط ايضاً 
)البصرة، وذي قار، وميسان( كونه حرمهم 

من حصتهم في مشروع البترودوالر".
الرحم��ن  االقتص��ادي عب��د  اخلبي��ر  ورأى 
املش��هداني أن "قسماً من طلبات الكتل 
وعل��ى  باملواطن��ني  تتعل��ق  واحملافظ��ات 

احلكومة أن تعمل على تلبيتها".
وأضاف املشهداني إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "معرف��ة أوج��ه اإلنفاق للع��ام احلالي 
ينبغ��ي قبل��ه االط��الع على احلس��ابات 
اخلتامي��ة الت��ي ل��م تص��ل إل��ى مجلس 

النواب منذ عام 2016".
وب��ني أن "احلدي��ث ع��ن وض��ع احلكوم��ة 
موازن��ات تقش��فية ع��ار ع��ن الصح��ة، 
فهناك بلدان عربية تعداد نفوسها يوازي 
نفوسنا ويضعون ميزانيات اقل مما نضعه 

نحن".
"إجمال��ي  أن  املش��هداني  واس��تطرد 
النفق��ات للع��ام املاضي بل��غ 64 تريليون 
دين��ار، فيما بلغت اإلي��رادات 69.5 تريليون 
دينار، ومن ثم فأننا أمام فائض في املوازنة 

قد يصل 5.5 تريليونات دينار".
وش��دد اخلبير االقتصادي على "عدم وجود 
ف��راغ قانون��ي أو مش��كلة اقتصادية إزاء 
تأخر إقرار املوازنة ألن الدولة سوف تعتمد 
ما نس��بته 1/ 12، لكل ش��هر من موازنة 
الع��ام املاض��ي البال��غ مجموعه��ا 105 
تريليونات دينار، في حني أن املشروع احلالي 
يزي��د بثالثة تريليونات فقط وهي نس��بة 

ليست كبيرة".
ويسترسل ان "%20 من املوازنة تذهب إلى 
االم��ن والدفاع ومنها روات��ب ابناء القوات 
املس��لحة، %16 إلى الش��ركات النفطية 
 8% الكهرب��اء،  لقط��اع   12% والطاق��ة، 

للديون".
ونبه املش��هداني إلى أن "ه��ذه النفقات 
حاكم��ة ومفروضة عل��ى الدولة س��واء 
باع��ت النفط أم لم تنج��ح في بيعه، أما 
البقي��ة التي تعادل نص��ف املوازنة فأنها 
تش��غيلية للرواتب واألجور وتبقى املوازنة 

االستثمارية بنسبة 0%".

البرملان يناقش تأجير العشوائيات
الى شاغليها

حيث إن كثيراً من العش��وائيات مخالفة 
للتصميم األساسي وتش��غل كثيراً من 
الطرق واملساحات اخلضراء واملرافق املهمة 
للدول��ة وبالتال��ي فان من الصع��ب إزالة 
هذه العش��وائيات الن الغالبية العظمى 
منه��ا تتمركز ف��ي هكذا أماك��ن وهو ما 

يولد مشكلة أخرى بوجه القانون"
 م��ن جانبه ق��ال املتح��دث باس��م وزارة 
ان  الهن��داوي  الزه��رة  التخطي��ط عب��د 
"مجلس ال��وزراء العراقي وافق عام 2015 

عل��ى خارط��ة طريق قدمه��ا برنامج األمم 
املتحدة ملعاجلة مش��كلة املس��توطنات 
البش��رية غير القانونية مما دفع احلكومة 
العراقي��ة إل��ى تبن��ي البرنام��ج الوطني 
إلعادة تأهيل املس��توطنات غير الرسمية 
أن  إال  الع��راق  ف��ي  أوضاعه��ا  وتس��وية 
أوضاع احل��رب واألزمة املالية التي تعانيها 
البالد لم تس��مح بنجاح برنامج التأهيل 

الوطني".
وأض��اف الهن��داوي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
الس��كن  جتمع��ات  "ع��دد  ان  اجلدي��د‘‘  
العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آالف 
و687 جتمعا عش��وائيا واحتلت العاصمة 
بغ��داد مرتبة الصدارة فيه��ا بواقع 1000 
محافظ��ة  تلته��ا  عش��وائية  منطق��ة 
البص��رة بواقع 700 منطق��ة فيما كانت 
محافظتا النجف وكربالء األقل من حيث 

وجود التجمعات العشوائية .
وأوض��ح إن "م��ا يتعل��ق باملعاجل��ات فإن 
اإلعالن عن ه��ذه اخلطط جاء في س��ياق 
مسح الس��كن العشوائي كمرحلة أولى 
من مراحل معاجلة العشوائيات في البلد، 
اذ وضع��ت بالتع��اون م��ع منظم��ة األمم 
املتح��دة وتقوم هذه اخلطط على احلد من 
إنتشار العش��وائيات وفي املرحلة الثانية 

تكون املعاجلات".
 وبني املتحدث باس��م وزارة التخطيط إن 
"احل��د من انتش��ارها يتم بإص��دار حزمة 
م��ن القوانني الن مش��روع متليك األراضي 
العش��وائية يتم من خالل التنس��يق مع 
ع��دة وزارات كان��ت الكهرب��اء واألمان��ة 
والبلديات وغيرها من اجلهات ذات العالقة 
لك��ون ه��ذا املوضوع حس��اس ج��دا مع 

مراعاة اجلانب اإلنساني في ذلك "، مشيرا 
إلى أن " الوزارة قطعت شوطا باجتاه إعداد 
القوانني اخلاصة بها ويتم مناقشتها في 

مجلس شورى الدولة".
وكش��ف إن" اخلط��ة تق��وم عل��ى بن��اء 
مجمع��ات س��كنية واطئ��ة الكلفة في 
تخصي��ص  ويت��م  العش��وائيات  ح��دود 
مس��احات م��ن األرض لذل��ك م��ن خالل 
استعمال اآلليات احلديثة في البناء والتي 
تس��مى بثالثية األبعاد عل��ى وفق خبرات 

تعتمدها شركات اجنبية". 

معصوم ونّوابه يحّثون احلكومة على 
االستجابة للتغّيرات املطلوبة بشأن 

املوازنة
ويش��هد مجل��س الن��واب حالي��ا ج��دال 
واسعا بشأن قانوني االنتخابات واملوازنة، 
فهناك مقاطعات جللسات البرملان وحّدة 
نقاش��ات وصفها عدد من الن��واب بأنها 

"أمور متوقعة".

واشنطن تتعهد مبواصلة الشراكة مع 
العراق لتحسني األمن والقضاء على 

اإلرهاب
وتاب��ع ان "العال��م كل��ه ينظ��ر باعجاب 
للعراق ال��ذي انتصر على عصابات داعش 
االرهابي��ة بقي��ادة حيدر العب��ادي"، الفتا 
الى ان "لدى الوالي��ات املتحدة االميركية 
الثقة بقدرة العراقيني على القضاء على 

االرهاب بشكل نهائي".
وأدان��ت الواليات املتح��دة األميركية، في 
وقت س��ابق من امس االول االثنني، تفجير 
س��احة الطيران وس��ط بغداد، مؤكدة أن 

"اإلرهاب"م��ا ي��زال يش��كل تهديدا حتى 
بعد حتري��ر أراض��ي العراق م��ن "داعش"، 
فيما تعهدت مبواصلة الشراكة لتحسني 
األم��ن للش��عب العراق��ي ومن��ع ع��ودة 

"اإليديولوجية اإلرهابية".

قّوات اجليش تستعد
ملسك األرض في املوصل

م��ن جهت��ه، ق��ال املق��دم ف��ي اجلي��ش 
عبدالس��الم اجلبوري، إن "قيادة العمليات 
املش��تركة قررت استقدام الفرقة 20 من 
اجليش إلى اجلانب الغربي للموصل، ملسك 

األرض وامللف األمني فيه".
وأضاف أنه "في املقابل س��يتم نقل قوات 
الشرطة االحتادية من الفرقة اخلامسة من 
غ��رب املوصل، إلى مدينة كركوك ملس��ك 
املل��ف األمني، إلى جانب قوات الش��رطة 

احمللية وقوات مكافحة اإلرهاب هناك".

"االحتادية" تؤكد إكمال مكونات
السلطة التشريعية بتشكيل 

مجلس االحتاد
موضحا أن "احملكمة االحتادية العليا اكدت 
على ان انشاء مجلس االحتاد يكون بقانون 
وف��ق اح��كام امل��ادة )137( من الدس��تور، 
وذلك بأغلبية الثلثني وعلى وفق النصاب 

الذي ينص الدستور عليه".
واك��د أن "على مجلس الن��واب في قراره، 
وفق تفس��ير احملكمة االحتادي��ة العليا، أن 
والقضائية  التنفيذية  الس��لطتني  يدعو 
االف��كار  باع��داد  واملعني��ني  واملنظم��ات 
والتص��ورات الت��ي تخص مجل��س االحتاد 
ب��كل ابع��اده ومراميه وذلك ف��ي ضوء ما 

ورد في املبادئ االساسية للدستور وجتارب 
الدول ف��ي هذا اجملال"، الفتا ال��ى أن "قرار 
احملكم��ة أكد عل��ى ض��رورة أن جتمع تلك 
االف��كار والتصورات والصياغ��ات لتصاغ 
احكام القانون وفق السياقات التشريعية 
م��ن مجل��س الدولة ث��م يعود املش��روع 
ليناقش في البرملان ويس��ن باغلبية ثلثي 

اعضاء اجمللس".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية 
حسن توران، في اب 2017، عن ابرز النقاط 
اخلالفي��ة الت��ي تعرق��ل التصوي��ت على 

مشروع قانون مجلس االحتاد.

العراق ودول أخرى على موعد
مع إنترنت مجاني فضائي قريباً

وعل��ى الرغم م��ن أن االتص��ال باإلنترنت 
الراغب��ني ف��ي  أن  إال  س��يكون مجاني��ا، 
االس��تفادة من هذه اخلدمة س��يضطرون 
لش��راء بعض األجهزة الالزم��ة واملعدات 

اخلاصة لضمان أداء أفضل.
وتعتمد إستراتيجية الشركة أيضا على 
وجود عدد كاف من العمالء من الشركات 
لدع��م خططه��ا، ومن املتوق��ع أال تكون 
اخلدمة س��ريعة مبا فيه الكفاية في حال 

كان هناك عدد كبير من املستخدمني.
وإذا م��ا س��ارت األمور على ما ي��رام، فمن 
املتوقع أن تفي الشركة بوعودها ليشهد 
النص��ف الثان��ي من العام اجل��اري وصول 

هذه احلزمة الفضائية للمستخدمني.
وتوفر غوغ��ل فعليا بعض اإلنترنت اجملاني 
باالعتماد عل��ى البالون��ات التي تطلقها 
في الس��ماء، إال أن خدماتها هذه ما تزال 

محدودة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والضم��ان  التقاع��د  دائ��رة  دع��ت 
االجتماعي للعم��ال التابعة لوزارة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
اصح��اب العم��ل ف��ي القطاعات 
واخملتل��ط(  والتعاون��ي  )اخل��اص 
التقاع��د  بقان��ون  املش��مولني 
والضم��ان االجتماعي للعمال رقم 
39 لسنة 1970 الى مراجعة مركز 
الدائرة الكائن في شارع فلسطني 
والضم��ان  التقاع��د  واقس��ام 
االجتماعي للعم��ال في احملافظات 
ش��مول  عل��ى  العم��ل  الغ��راض 

عمالهم باحكام القانون .
تق��دمي  ال��ى  الدائ��رة  كم��ا دع��ت 
استمارة البيان السنوي خالل شهر 
شباط املقبل التي يدرج فيها اسم 
الشركة ومقر عملها واسم صاحب 
الشركة ومشاريعها وبيان العمال 
وعناوينهم  واسماؤهم  املضمونني 
اجوره��م. فضال  ومبالغ  الكامل��ة 
ع��ن تس��ديد اش��تراكات الضمان 
االجتماع��ي ضمن امل��دة القانونية 
تالفي��اً للغرام��ات التاخيري��ة على 
وفق احكام امل��ادة )30( من القانون 
انفاً، ففي حال تأخر الش��ركة يتم 
فرض غرامة تاخيرية بنس��بة )2%( 
م��ن مبل��غ االش��تراكات ع��ن كل 
ش��هر تاخير خالل امل��دة القانونية 
الالزمة لتسديد االشتراكات فضال 
عن تس��ديد ما بذمته��م من ديون 
ع��ن املدد الس��ابقة التي تس��هم 
في تعزي��ز املوق��ف املال��ي للدائرة 
بالتزاماتها  االيف��اء  لتمكينها من 
ف��ي صرف حق��وق العم��ال ومنها 

الرواتب التقاعدية.
وكان وف��د وزارة العم��ل والش��ؤون 
اختت��م  ال��ذي  االجتماعي��ة 
مش��اركته ف��ي اعم��ال ن��دوة )دور 
اإلع��الم والتواص��ل ف��ي توس��عة 
الش��مول بالضم��ان االجتماع��ي( 
في العاصمة اللبنانية بيروت التي 
نظمتها اجلمعية العربية للضمان 
االجتماع��ي بالتع��اون مع منظمة 

العم��ل العربي��ة قدم ورق��ة عمل 
ع��ن جتربة العراق ف��ي تعزيز ثقافة 
التأمني االجتماعي لدى اجملتمع إلى 
جانب إبراز التحديات التي تواجهها 
في نشر الرس��الة اإلعالمية وآلية 
التغل��ب عليه��ا، مبين��ا ان الوف��د 
ق��دم ايض��ا ورق��ة عم��ل خاص��ة 
مستقبلية  اعالمية  باستراتيجية 

عن التأمينات االجتماعية .
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة عمار 
منع��م ان الوفد ش��ارك ف��ي جلنة 
صياغة توصيات الندوة وان اللجنة 
املس��ؤولة ع��ن اع��داد التوصي��ات 
تلق��ت ع��دة مقترحات  اخلتامي��ة 
منه��ا دع��وة مؤسس��ات الضمان 
تبني  الى  االجتماعي��ة  والتأمينات 
اس��تراتيجيتها اخلاص��ة باإلع��الم 
والتواصل تس��تهدف م��ن خاللها 

تعزي��ز  الوع��ي وتثقي��ف اجملتم��ع 
االجتماع��ي  الضم��ان  بقضاي��ا 
والعم��ل عل��ى انش��اء موس��وعة 
مرجعي��ة تش��مل التج��ارب كافة 
واحلرص على  وتوحيد املصطلحات 
تعريب املواقع الوثائق كافة واعمام 
املواق��ع التفاعلية م��ع االخذ بعني 
االعتب��ار ض��رورة تب��ادل املعلومات 

املتعلقة بأنظمة التأمينات . 
وبني منعم ان املشاركني في الندوة 
اس��تعرضوا في يومه��ا االخير دور 
االع��الم وما يش��كله م��ن اهمية 
في حياتنا بحي��ث ال ميكن للفرد او 
اجملتمع ان يعيش معزوال عن تأثيرات 
اجه��زة االع��الم املرئي��ة واملكتوبة 
وس��ائل  وكذل��ك  واملس��موعة 
وس��بل ش��مولية نظم التأمينات 
االجتماعية جلميع قطاعات القوى 

العامل��ة فض��ال عن التع��رف على 
االفاق اجلديدة للحماية االجتماعية 
تش��هدها  الت��ي  املتغي��رات  ف��ي 
املنطق��ة العربي��ة ودورها مبختلف 
ومجاالتها  ومس��توياتها  وسائلها 
ف��ي التأثير عل��ى الوع��ي والنظم 
اجملتمعي��ة . يذكر ان الندوة ش��ارك 
فيها ممثلون ع��ن وزارات العمل في 
العراق ومنظمات أصحاب األعمال 
والعمال في الدول العربية واألمانة 
العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة 
واالحت��اد الدول��ي لنقاب��ات العمال 
العرب فضال عن بعض مؤسس��ات 

الضمان االجتماعي
على صعيد متصل افتتح مدير عام 
دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمال في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية املهن��دس علي جعفر 

احلل��و دورة بن��اء ق��درات موظف��ي 
االش��تراكات القس��ام الدائ��رة في 
احملافظ��ات مبش��اركة )42( موظفا 
في قاع��ة املركز العراق��ي الكوري 
بالوزارة تضمنت مواضيع تس��ديد 
مركزي��ا  لالش��تراكات  املش��اريع 
العام��ل  تأيي��د خدم��ة  وكيفي��ة 
املضمون وطريقة احتساب اخلدمة 
وشبكة احلماية االجتماعية وارباح 
الش��ركات والرب��ط الش��بكي بني 

الدائرة واحملافظات. 
واك��د املدير العام اهمي��ة التدريب 
لرفع قدرات موظفي االش��تراكات 
في االقس��ام التابع��ة للدائرة في 
احملافظات على تطبيق احكام قانون 
التقاعد والضمان االجتماعي رقم 
)39( لس��نة 1971 اخل��اص بجباية 
العمالية من اصحاب  االشتراكات 

العمل حس��ب النسب املقررة وفق 
القانون )نس��بة %5 تستقطع من 
اجر العام��ل و%12 تدف��ع من قبل 
صاح��ب العمل(، الفت��ا الى ان هذه 
االي��رادات تص��ب في تلبي��ة حقوق 
العم��ال املضمون��ني م��ن الضمان 
الصحي والتقاع��د ومكافأة نهاية 
اخلدمة، وتختص بخدمات العاملني 
ل��دى القطاع��ات اخل��اص واخملتلط 

والتعاوني. 
واش��ار احللو الى ان الدورة تضمنت 
ايض��ا ش��رحا لالج��راءات املتبع��ة 
لتفعي��ل امل��ادة رق��م 101 لس��نة 
1964 الت��ي كان معم��ول بها قبل 
عام 2004 وتوقف بقرار من سلطة 
االئت��الف، والت��ي يتم م��ن خاللها 
اس��تيفاء %25 من ارباح الشركات 

التجارية واملشاريع الصناعية. 

في حال تأخر الشركة 
عن تسديد االشتراكات 
يتم فرض غرامة 
تاخيرية بنسبة )2 %( 
من مبلغ االشتراكات 
عن كل شهر تاخير 
خالل المدة القانونية 
المطلوبة للتسديد

جانب من مراجعي دائرة التقاعد والضمان االجتماعي "ارشيف"

طالب بتقديم استمارة البيان السنوي خالل شباط المقبل

"الضمان االجتماعي" تدعو أصحاب العمل
لشمول عمالهم بقانون التقاعد
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تسعى الى تنفيذ مشروع »أمن بغداد« في الوقت المناسب 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اك��د الوكيل الفني االق��دم لوزارة 
اجن��از  البيات��ي  امي��ر  االتص��االت 
االلكتروني��ة  احلوكم��ة  مش��روع 
بالكامل خالل االس��ابيع املقبلة ، 
من خالل اكمال ربط موقع االمانة 
العامة جمللس الوزراء مبواقع الوزارات 
االخرى ، ليتم بعد ذلك في مرحلة 
اخرى ربط كل الوزارت وتشكيالتها 

في بغداد واحملافظات.
االق��دم  الفن��ي  الوكي��ل  وق��ال 
ف��ي تصريح��ات صحفي��ة ان من 
ش��أن املش��روع، توفير الكثير من 
التطبيق��ات مب��ا يتي��ح للمواطن 
واجن��از  اخلدم��ات  عل��ى  احلص��ول 
الكتروني��ا والتخفيف  معامالت��ه 
عن كاهله عبء العناء واملراجعات 
اليومية ، وكذلك من ش��أنه جتنب 
ح��دوث حاالت من الفس��اد االداري 
او اوج��ه االبتزاز الت��ي يتعرض لها 

املواطن في بعض احلاالت .
هن��اك  الفن��ي  الوكي��ل  واض��اف 
مش��اريع اخ��رى تنفذه��ا ال��وزارة 
وتش��كيالتها من اهمها مش��روع 
امن بغداد ال��ذي اعدت الوزارة فيه 
دراس��ة متكامل��ة ال��ى مجل��س 
الوزراء ومت مناقش��ته واحالته الى 
بتنفي��ذه  للب��دء  الداخلي��ة  وزارة 
بالوق��ت املناس��ب ، وه��و ضم��ن 
مهم��ة  اس��تراتيجية  مش��اريع 
ال��وزارة لتش��مل عموم  تنفذه��ا 
والت��ي س��يلمس من  احملافظ��ات 
خالله��ا املواطن واقع��ا مغايرا في 
مجال امن املدن واحل��دود، وهنالك 
مشاريع اخرى في مجال االهتمام 
البري��د  اصب��ح  ان  بع��د  بالبري��د 
ش��ركة عام��ة والس��عي العادته 
الى مكانته الس��ابقة بعد دخوله 
مش��روع احلوكم��ة االلكتروني��ة ، 
النفاذ  بواب��ات  وكذل��ك مش��روع 
الدولي��ة ومش��روع FTTH اليصال 
خدم��ة الكابل الضوئ��ي للمنازل 
مبا يش��مله م��ن خدم��ات حديثة 
ومتطورة حتاكي التطورات االخيرة 

في مجاالت االتصاالت .
واش��ار البياتي الى إن في انتش��ار 
االحي��اء  ف��ي  االنترن��ت  اب��راج 
السكنية في املدن جوانب ايجابية 
وسلبية ، االيجابيات تكمن في ان  
قط��اع االتص��االت يش��مل مجال 
، ام��ا  تطوي��ر واس��تثمار وعم��ل 
الس��لبيات تظهر ف��ي احلاجة الى 
وضع الضواب��ط واالليات واللوائح 
االبراج  اع��داد  لتنظيم  املناس��بة 

وعملها . 
الف��رق  متكن��ت  جانبه��ا  م��ن 
الهندس��ية والفنية ف��ي مديرية 
املعاون  الكرخ وباش��راف  إتصاالت 
اإلداري واملال��ي للش��ركة العام��ة 
أركان شهاب  لإلتصاالت املهندس 
وبدعم وإس��ناد من قيادة عمليات 

بغداد ومف��ارز األم��ن الوطني من 
رفع التجاوزات على شبكة الكابل 
الضوئي في  جانب الكرخ ببغداد.

وأك��د املع��اون ان ه��ذه اخلط��وة 
تأتي اس��تكماال« حلمالت سابقة 
أطلقت للغ��رض نفس��ه ، وذلك 
للحف��اظ على املال الع��ام وعلى 
تبذل��ه  ال��ذي  الوطن��ي  اجله��د 
 ، اإلتص��االت  وزارة  تش��كيالت 
مضيف��ا ان احلمل��ة اس��فرت عن 
 ،  ) )س��بلتر  بوكس��ا   ٢٦ أزال��ة  
فضال« عن أخ��ذ تعهدات خطية 
من املتجاوزين على شبكة الكابل 
الضوئي إلزالة م��ا تبقى من جتاوز 
خالل مدة أقصاها أربع وعش��رين 

ساعة .  
وتابع املعاون االداري واملالي لشركة 

مناط��ق  بقي��ة  ان   ، االتص��االت 
احملافظ��ات  وجمي��ع  العاصم��ة 
ستش��هد إجراءات مماثل��ة إلنهاء 
حاالت التجاوزات على الش��بكات 
الضوئية والبنى التحتية اخلاصة 
بوزارة اإلتصاالت التي تس��عى من 
خالل مش��اريعها املنجزة لتقدمي 
للمواطن��ن  اخلدم��ات  أفض��ل 
واملؤسس��ات احلكومية على وفق 

احدث التقنيات العاملية .  
على صعيد متصل اجنزت املالكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي دائ��رة 
االتص��االت تنفي��ذ مش��روع ربط 
مسارات القنوات الضوئية البالغ 
عدده��ا ثماني قن��وات مع احللقة 
الرئيسة للمشروع وقد عبرت تلك 
القنوات جس��ر السماوة احلديدي 

علم��ا ان الدوائر املش��مولة بهذا 
املش��روع هي ) منطقة القش��لة 
، الس��جن املركزي ، دائرة الصحة 
، كلي��ة الطب ( ف��ي مركز مدينة 

السماوة .
وذك��ر تقري��ر اعالم��ي ص��ادر من 
مديري��ة اتص��االت  املثنى التابعة 
للش��ركة العامة لالتص��االت ان 
هيئ��ة الكابل ف��ي بدال��ة املركز 
متكن��ت من صيانة تقاس��يم في 
منطقة س��وق الس��ماوة وتأهيل 
13 تقس��يما ، وكذل��ك مت صيانة 
3 كابين��ات في مجم��ع اليرموك 
واصالح عارضة كابل س��عة 300 
زوج مغذي لكابين��ة في منطقة 
عقدت��ن  اب��دال  ومت  الفجري��ة 
واس��تبدال جزء متضرر من كابل 

سعة 1000 زوج وبطول 18م .
وفي س��ياق اخر كس��بت املديرية 
الدع��اوي  م��ن  ع��ددا  املذك��ورة 
القضائية واجلزائي��ة املقامة ضد 
املقامة  الدعوى  التجاوزات ومنها 
ضد بلدية الس��ماوة وحصل قرار 
احلك��م عل��ى الدرج��ة القطعية 
وحتصل مبوجب��ه مديرية اتصاالت 
املثنى على غرامة مالية قدرها 35 
ملي��ون دينار ج��راء التخريب الذي 
طال شبكتها الهاتفية ، وكذلك 
قام��ت هيئ��ة الكاب��ل الضوئ��ي 
باص��الح عارضة الضوئي مس��ار 
سماوة – ديوانية بالقرب من اخلط 
السريع ثم ربط عقدتن ضوئيتن 
واس��تبدال الكابل املتضرر بطول 

200م واعادته للعمل . 

»االتصاالت« تنجز أعمال مشروع الحوكمة اإللكترونية في األسابيع المقبلة

يوفر المشروع الكثير 
من التطبيقات بما يتيح 

للمواطن الحصول 
على الخدمات وانجاز 

معامالته الكترونيا 
والتخفيف عن 

كاهله عبء العناء 
والمراجعات اليومية 

مشروع احلوكمة اإللكترونية

تجهيز قضاء تلعفر 
والقرى المجاورة له 
بالمفردات الغذائية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية في 
وزارة التجارة عن جتهيز قضاء تلعفر والقرى اجملاورة 

له باملفردات الغذائية من السكر وزيت الطعام .
واوضح مديرعام الش��ركة املهندس قاسم حمود 
بان��ه مت جتهي��ز القضاء وقرى العش��اق واب��و ماريا 
واملزرع��ة والكس��ك بكمي��ة )888( كيس س��كر 
و)1100( كارتون زيت طعام ، مضيفاً بان تلك املواد 
مت جتهيزه��ا ل�)3788( عائلة ولع��دد أفراد )21999( 

فردا وعن طريق 24 وكيال . 

نقل الوجبة األولى من 
العائالت النازحة في 

تركيا الى الموصل
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العامة لنقل املسافرين والوفود 
االثن��ن عن نقل الوجبة االول��ى للعائالت النازحة 
م��ن احل��دود التركية ال��ى مدين��ة املوصل ضمن 
جه��ود وزارة النقل في اللجنة العليا الغاثة وايواء 

النازحن. 
وقال مدير عام الشركة املهندس عبد اهلل لعيبي 
انه اس��تنادا لتوجيهات وزير النقل الكابنت كاظم 
فنج��ان احلمامي وبالتنس��يق املباش��ر م��ع وزارة 
الهجرة ورئاسة الفريق املشتركة ، نقلت مالكات 
ش��ركتنا املتواج��دة في مح��اور العملي��ات اكثر 
من )430( نازحا ومت نقلهم عبر املس��ار ) س��يطرة 
الش��هيد س��بهان ومنطق��ة احلمداني��ة أقصى 

مدينة املوصل ثم الى مخيمات حمام العليل (.
واض��اف املدير العام:« مت وض��ع خطة لنقل جميع 
العائ��الت التي نزحت الى االراض��ي التركية خالل 
فترة تواجد العصاب��ات التكفيرية إلعادتهم على 
ش��كل وجبات بش��كل مس��تمر ولغاية نقل كل 
العائالت النازحة وارجاعهم الى مدنهم ومنازلهم 
األصلية ، الفتا الى ان الش��ركة مبنتس��بيها على 
استعداد كامل لتنفيذ كل الواجبات واملهام التي 
توكل اليها في خدمة املواطن ». يذكر ان الشركة 
العامة لنقل املس��افرين والوفود اعلنت مس��بقا 
عن خطة بالتعاون مع اجله��ات املعنية لنقل كل 
العائ��الت النازح��ة ف��ي احملافظات وال��دول اجملاورة 

وأعادتهم الى مدنهم ومنازلهم األصلية . 
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متابعة الصباح الجديد

تواصل املالكات الهندسية والفنية 
في مديري��ة توزيع كهرباء ميس��ان 
التابع��ة للمديري��ة العام��ة لتوزيع 
برف��ع  حمالته��ا  اجلن��وب  كهرب��اء 
التج��اوزات احلاصلة على الش��بكة 

الكهربائية في محافظة ميسان .
وقال املتحدث الرس��مي باسم وزارة 
الكهرب��اء الدكت��ور مصعب س��ري 
املدرس ان احلمالت تضمنت رفع ) 577(  
حال��ة جتاوز على الش��بكة مصنفة 
ب��ن )201( منزلي متجاوز خط واحد 
و) 111( متج��اوز أكث��ر م��ن خ��ط و 
)143( منزلي نظامي متجاوز, فضالً 
ع��ن  )122( حالة جت��اوز من األصناف 
الصناعي��ة والتجارية والزراعية, الى 
جانب تنظيم )100( اشتراك  ملتجاوز 
اخلط الواح��د من الصن��ف املنزلي, 
و)50( اشتراكا وتعهدا ملتجاوز ألكثر 
من خط,  فضالً عن  قطع )305( من 

الصنف ذاته .
كم��ا تواصل امل��الكات الهندس��ية 
والفني��ة ف��ي مديرية توزيع ش��مال 
الناصرية حمالته��ا لرفع التجاوزات 

الكهربائية,  الشبكة  احلاصلة على 
163( حال��ة جت��اوز   ( حي��ث مت رف��ع 
مصنفة على النح��و التالي )158  ( 
حال��ة جتاوز منزل��ي , و )5( جتاري, الى 
جان��ب اخذ )80( تعه��دا خطيا على 
مواطن��ن متجاوزي��ن, وتنظيم )49( 

اشتراكاً أصولية ملتجاوزين.
وب��ن امل��درس ان التج��اوزات التي مت 
إزالته��ا متثل��ت باس��تعمال الرب��ط 
املباشر من دون وجود املقياس وتبادل 
التغذي��ة ب��ن منطق��ة ومنطق��ة 
أخرى, فضالً عن السحب العشوائي 
للطاقة بعي��داً عن إج��راءات الربط 
بع��ض  وقي��ام  األصولي��ة  الفن��ي 
املش��تركن بالس��حب من اجتاهن, 
وسوف تسهم هذه احلملة  بتقليص 
نسبة الضائعات والهدر احلاصل في 
الطاقة وتنظيم عملية االستهالك 
مبا يؤم��ن التوزيع العادل للطاقة بن 
املواطنن ويضمن استمرارية  التيار 

الكهربائي.
وفي السياق نفسه تواصل املالكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديري��ة 
توزيع كهرباء املثن��ى حمالتها برفع 
املقاييس  وتاهيل  التجاوزات ومسح 
في محافظ��ة البص��رة ، وتضمنت 
احلم��الت بازال��ة )300( حال��ة جت��اوز 

الش��بكة  ع��ن  االصن��اف  بش��تى 
)147( اشتراكاً  الكهربائية وتنظيم 
الى  للمتجاوزي��ن مصنفة  اصولي��اً 
)200( منزل��ي متج��اوز و )63( جتاريا 
متج��اوزا و)32( زراعيا متج��اوزا و)4( 
عل��ى  مؤك��دا  متج��اوزا،  صناعي��ا 

التج��اوزات  جمي��ع  ازال��ة  ض��رورة 
ذات االس��تهالك العال��ي ،للمح��ال 
الطبية واملوالت  التجارية واجملمعات 
، وقطع كل من لم ينظم اش��تراكا 
ول��م يس��تجب لالن��ذرات على وفق 

السياقات القانونية . 

م��ن جان��ب اخ��ر متكن��ت امل��الكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديري��ة 
توزيع كهرباء ذي قار من إزالة )1709( 
حالة جتاوز عن الشبكة الكهربائية 
مصنفة على النح��و التالي )1449(
حالة جتاوز منزلي ، )217( جتاريا ، )43( 

زراعيا , فضالً عن اخذ )1374( تعهدا 
خطي��ا عل��ى املواطن��ن املتجاوزين 
اصولي��اً  )333(اش��تراكاً  وتنظي��م 
للمتجاوزي��ن م��ن س��كنة املناطق 

العشوائية .
كم��ا تواصل امل��الكات الهندس��ية 
والفني��ة في املديري��ة العامة لنقل 
الطاق��ة الكهربائي��ة ف��ي اجلن��وب 
اعماله��ا بصيان��ة وتاهي��ل احملطات 

واخلطوط التابعة لها.
واش��ار املدرس ان االعم��ال تضمنت 
معاجل��ة عط��ب نهاية قابل��و على 
متنقل��ة اجمل��د جه��ة 33ك.ف ف��ي 
محطة ش��مال املثن��ى التحويلية, 
الى جانب معاجلة نضوح زيت احملولة 
املساعدة للمتنقلة في محطة باب 
الزبي��ر اجلديدة وكذلك معاجلة قطع 
ل��وب الوس��ط خلط رميلة -  س��وق 
الش��يوخ رقم/1, اضافة الى معاجلة 
التجمر احلاصل على خط الش��مال 
رق��م ١ عل��ى فاصلة اجله��د  جهة 
محطة الهارث��ة احلرارية خلط هارثة 
احلرارية -  ش��مال البصره رقم) ١و٢ 
(, فض��الً ع��ن صيان��ه فاصلة اخلط 
ش��مال  خلط��ي  األرض��ي  وفاصل��ة 
العم��ارة رق��م 1 ورق��م 2  من جهه 
العم��ارة 400 ك.ف وصيانه فواصل 

الق��درة , وصيان��ة قواط��ع ال��دورة 
واس��تبدال أطراف توصيلية اخلاصة 
بفاصل خط خور الزبير - بصرة 400 

ك.ف. 
واوضح املدرس ان املالكات الهندسية 
والفنية ف��ي مديرية توزي��ع كهرباء 
ش��مال البص��رة التابع��ة للمديرية 
اجلن��وب  كهرب��اء  لتوزي��ع  العام��ة 
اجن��زت أعماله��ا بصيانة الش��بكة 
الكهربائية في مناطق ناحية الهوير 
بقض��اء املدين��ة ش��مال محافظة 

البصرة.
ولفت املدرس الى ان االعمال تضمنت 
صيانة احملوالت املربوطة على مغذي 
الع��دل ١١ك ف الواصل من محطة 
الهوير الثانوي��ة ١١/٣٣ك, الى جانب 
صيان��ة مغ��ذي الفرس��ان ١١ك ف 
الواصل م��ن محطة الِع��ز الثانوية 
اس��تبدال  خ��الل  م��ن  ف,  ١١/٣٣ك 
بع��ض القابلوات واس��تعمال قابلو 
عن   وترامل)٩٥(, فضالُ  )٣×٩٥(ملم٢ 
اس��تبدال اللن��ك فيوز واس��تعمال 
معدات ربط, وكذل��ك  صيانة وربط 
قواطع دورة ذات السعة )٢٥٠( أمبيرا 
وفت��ح فيدر ثال��ث لبع��ض احملوالت 
ذات األحم��ال العالية لغ��رض توازن 

احمالها. 

تقرير

رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في المحافظات الجنوبية
تضمنت رفع ) 577(  حالة تجاوز
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مستشار رئيس الوزراء 
يستعرض ومحافظ 

واسط تطوير الخدمات
اعالم المحافظة 

اس��تعرض مستش��ار رئيس الوزراء في مكتبه 
ببغداد ومحافظ واس��ط احلقوقي محمود عبد 
الرضا مال طالل جملة من القضايا التي تخص 

احملافظة .
واب��دى املستش��ار تفهمه الكامل مل��ا تقوم به 
محافظة واس��ط من عمل دؤوب يهدف خلدمة 

املواطنن باالعتماد على اجلهود الذاتية..
م��ن جانبه اكد احملافظ عل��ى ضرورة املضي في 
تنفيذ حملة تأهيل وتطوير اخلدمات في مناطق 
احملافظ��ة وجتاوز مس��ألة احمل��اوالت الرامية الى 
عرقلة تنفيذ املش��اريع من خ��الل وضع العصا 
بالعجلة التي تسير بها حملة الوفاء اخلدمية.

ومن جانبه تقدم محافظ واسط ، بوافر الشكر 
والتقدير لسعادة املستشار وشكره الى معالي 
وزيرالنفط االس��تاذ عبد اجلبار اللعيبي ولوكيل 
وزيرالنفط وللسيد مدير عام املنتجات النفطية 
مل��ا قدم��وه م��ن جه��ود ممي��زة حلل و تس��هيل 
وانس��يابية عم��ل محافظ��ة واس��ط اخلدمي 
، فيم��ا مت ط��رح العدي��د من احلل��ول واملعاجلات 
املفي��دة والهام��ة التي تخص اس��تمرارالعمل 

وتنفيذ اخلطط املعدة لتحسن الواقع . 

بغداد - الصباح الجديد:
العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
البتروكيمياوي��ة  للصناع��ات 
الصناعة  وزارة  اح��دى ش��ركات 
واملع��ادن عزمها مع��اودة العمل 
واالنت��اج خ��الل فت��رة زمني��ة ال 

تتجاوز الثمانية اشهر .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
خال��د كاظم ناجي ف��ي تصريح 
بث��ه مرك��ز االع��الم والعالق��ات 
العام��ة في ال��وزارة على هامش 
اعم��ال معرض صنع ف��ي العراق 
ال��ذي يق��ام  حالي��ا عل��ى ارض 
مع��رض بغ��داد الدول��ي:" بع��د 
اس��تحصال موافقة الوزير على 
قدره  مبلغ��ا  الش��ركة  اق��راض 
7 ملي��ارات و500 ملي��ون دين��ار 
وعلى  الش��قيقة  الشركات  من 
ث��الث مراحل باش��رت م��الكات 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
البتروكيمياوي��ة بأع��ادة تأهي��ل 
وصيان��ة بع��ض معداته��ا بعد 
وضع برنام��ج زمني  بأمد يتراوح 

بن 6-8 اش��هر يش��مل  ش��راء 
بعض امل��واد احلاكمة ومن بينها 
امل��واد الكيمياوي��ة واجراء بعض 
اعمال التأهي��ل والصيانة والتي 
شملت اعادة تأهيل احد املراجل 
املنظوم��ات  وبع��ض  البخاري��ة 
واملضخات واحمل��ركات لتبدأ بعد 

ذلك فعاليات التشغيل ".
وكش��ف املدير العام ع��ن البدء 
بتش��غيل اول وح��دة توربيني��ة 
النتاج الكهرباء خالل االسبوعن 
تأهيله��ا  اجن��از  بع��د  املقبل��ن 
الثانية  الوح��دة  يتبعه��ا تأهيل 
اضافة الى وصول مواد الوحدتن 
الثالث��ة والرابع��ة خ��الل الفترة 
القليلة املقبلة ، معربا عن امله 
بأن يتم تشغيل جميع الوحدات 
الش��هرين  خ��الل  التوربيني��ة 
املقبلن لتغطية حاجة الشركة 
اضافة  الكهربائية  الطاق��ة  من 
الوطني��ة  الش��بكة  رف��د  ال��ى 
الطاقة  ب�30-40 ميغاواط��ا من 
ع��ن  الفائض��ة  الكهربائي��ة 

حاجته��ا  كم��ا كان معموال به 
س��ابقا ما س��يكون له اثر مالي 
ايجابي للش��ركة ، مشددا على 
ان الشركة ستعاود انتاج البولي 
اثيلن عالي وواطئ الكثافة خالل 
العام احلالي بعد اعادة خطوطها 
االنتاجي��ة ال��ى العمل خصوصا 
وانه جرى االتفاق مع ش��ركة غاز 
اجلنوب ومبوجب محضر مشترك 

على جتهي��ز الش��ركة بالكمية 
املطلوب��ة م��ن الغاز خ��الل هذا 

العام .
وذك��ر املدي��ر العام ان الش��ركة 
اع��دت ملف��ات خاص��ة بأع��الن 
مصن��ع الكلور وبع��ض مصانع 
الورقية للمش��اركة مع القطاع 
اخل��اص فض��ال عن رغب��ة بعض 
الشركات للدخول في االستثمار 

مع الش��ركة العامة للصناعات 
البتروكيمياوية .

عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
لصناع��ة  العام��ة  الش��ركة 
اح��دى  واملع��دات  الس��يارات 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
ع��ن جناحه��ا ف��ي تصني��ع احملور 
املتوسطة  للمسحوبات  اخللفي 
وخب��رات  بجه��ود  والثقيل��ة 
وامكاني��ات ذاتي��ة وذل��ك عل��ى 
هام��ش مش��اركتها في معرض 
صن��ع في الع��راق بدورته الثالثة 
وال��ذي انطلقت اعمال��ه االثنن 
على ارض مع��رض بغداد الدولي 
ويس��تمر لغاي��ة ي��وم الس��بت 

املقبل .
وبن مدير عام الشركة املهندس 
طالل حسن سلمان في تصريح 
للمرك��ز االعالم��ي ف��ي ال��وزارة 
عل��ى  حرص��ت  الش��ركة  ب��أن 
ع��رض االنتاج اجلدي��د الذي جرى 
تصنيع��ه في معامل الش��ركة 
بنس��بة تصنيع تص��ل الى 75% 

ف��ي  االج��زاء  بقي��ة  وتصني��ع 
الوزارة الشقيقة ضمن  شركات 
فعاليات معرض صنع في العراق 
كون��ه منتج��ا عراقيا يس��تحق 
تطريزه بعالمة )صنع في العراق( 
بع��د ان مت تصنيع��ه بأيد عراقية 
االمكاني��ات  عل��ى  وباالعتم��اد 
واخلبرات الذاتية ، مش��يرا الى ان 
الشركة وبعد تصنيع هذا املنتج 
تك��ون بذل��ك قد اس��تغنت عن 
شرائه من االسواق احمللية اضافة 
ال��ى ط��رح االنت��اج الفائض عن 
حاجة الشركة للبيع في السوق 

احمللية . 
ولفت املدير العام الى ان الشركة 
عرضت ايض��ا منتجاتها املتنوعة 
من س��يارات الصال��ون والباصات 
بش��تى  والش��احنات  الصغي��رة 
انواعها والبطاريات وغيرها ، داعيا 
املواطنن الى زيارة جناح الشركة 
في املعرض واالط��الع على احدث 
واالليات  واملعدات  السيارات  انواع 

املنتجة لديها .

»البتروكيمياوية« تعود الى العمل واإلنتاج خالل ثمانية اشهر
في حين عرضت الشركة العامة لصناعة السيارات إنجازًا وطنيًا 
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البصرة - سعدي السند:

البص��رة  جامع��ة  كلي��ات  تواص��ل 
ومراكزه��ا العلمية اقام��ة العديد من 
األنش��طة والفعاليات في تخصصات 
متع��ددة عل��ى طري��ق البن��اء العلمي 
وخدم��ة اجملتم��ع .، اذ ناقش��ت كلي��ة 
حلق��ة  الصرف��ة،  للعل��وم  التربي��ة 
)تنقيب البيانات في شبكات التواصل 

االجتماعي (.
 وقال��ت الباحثة رنا جبار ل���« الصباح 
عل��م  البيان��ات  تنقي��ب   : اجلدي��د« 
بيان��ات  م��ن  املعلوم��ات  يس��تخلص 
مبعثرة وقد تكون غير منسقة ، اليوم 
البيانات تكثر بدرجة كبيرة في الوقت 
احلال��ي ناحظ تطور االع��ام اجملتمعي 
والدردش��ة  والكثي��ر م��ن املعلوم��ات 
واالعام الزاخر بنحو مباش��ر  والكثير 
من البيانات املوجودة في حياتنا اليومية 
وه��ذه البيان��ات خامات وغي��ر معروف 
عنه��ا اي معلوم��ات مفي��دة والميكن 
األساس��ي  بوضعه��ا  منه��ا  اإلف��ادة 
والهدف االساسي من تنقيب البيانات 
حتويل هذه البيانات الى معلومات ميكن 

اإلفادة منها. .
ف��ي  التنقي��ب  عملي��ة  إن  وأضاف��ت 
ش��بكات التواصل االجتماعي موضوع 
ذو اهمي��ة كبيرة خصوص��ا مع احلجم 
الضخم للبيان��ات على الويب ومازالت 
تنم��و اضعافا مضاعف��ة والذي يكون 
من خ��ال تنقيب اخملطط��ات وتنقيب 
النصوص وحتلل الشبكات االجتماعية 
من حيث نظرية الش��بكة التي تتكون 
من العقد) الت��ي متثل اجلهات الفاعلة 
الفردية داخ��ل الش��بكات( والروابط ) 
الت��ي متثل العاق��ات بني األف��راد مثل 
الصداقة او القرابة والوضع التنظيمي 

وغيرها
وهناك التنقيب عن النصوص خصوصا 
م��ع كثرة البيانات في الش��بكات مثا 

مدونات ومقاالت ورسائل ، 
التنقي��ب في البيانات النصية يش��ير 
ال��ى عملي��ة اس��تخاص معلوم��ات 
عالية اجلودة من النص وعادة مايتطلب 
التنقي��ب ف��ي النصوص ال��ى عملية 
هيكل��ة للنص املدخل واج��راء مرحلة 
ماقب��ل املعاجل��ة pre-processing بعد 
التنقيب  نس��تعمل خوارزمي��ات  ذلك 
ف��ي املعطيات ملعاجل��ة املعطيات التي 

جرى حتضيرها في املرحلة السابقة ثم 
جتري عملية تقومي للنتائج لنقرر ان متت 
عملية اكتش��اف املعرفة ام ال ولنحدد 
اهميته��ا تخض��ع النص��وص املنقبة 
لتقنيات متعددة تسمح باستعمالها 

بطريقة مباشرة.

أمنية شبكات االستشعار 
الالسلكية

واقامت كلي��ة التربية للعلوم الصرفة 
محاض��رة  أيض��ا  البص��رة  بجامع��ة 
ش��بكات  أمني��ة  بعن��وان   علمي��ة 
فاتن  للطالبة  الاسلكية  االستشعار 
عباس فليح / علوم احلاس��بات تناولت 
مقدم��ة ع��ن  ش��بكات االستش��عار 
الاس��لكية وتطبيقاته��ا إضافة الى 
املش��كات واحلل��ول املتعلق��ة بأمنية 

هذه الشبكات.

ش��بكات  أن  فات��ن  الباحث��ة  وقال��ت 
االستشعار الاسلكية تستعمل على 
نطاق واسع في العديد من التطبيقات 
أنظم��ة  مث��ل  احلرج��ة  امله��ام  ذات 
االستهداف في التطبيقات العسكرية 
والتشخيص وتتبع ومراقبة املرضى في 
التطبيقات الطبي��ة إضافة إلى دورها 
في بحوث األرصاد اجلوية واجليوفيزيائية 
واكتش��اف احلرائق مما يساعد في جتنب 

الكوارث الطبيعية.
وتضمن��ت احملاض��رة القضاي��ا املهمة 
في مجال تأمني ش��بكات االستشعار 
الاسلكية وهي إدارة مفاتيح التشفير 
وهي قضي��ة بالغ��ة األهمي��ة لكنها 
مهمة صعبة نظراً لطبيعة الشبكات 
املتقط��ع،  االتص��ال  العش��وائية، 
ومحدودي��ة العقد م��ن حيث امل��وارد. 
لذل��ك مت اس��تعمال نوع��ني م��ن أدارة 

املفاتي��ح وهي إدارة مفاتيح التش��فير 
املتناظرة والتي تت��م عن طريق جهات 
مانحة موثوقة ، إال أن اس��تعمال جهة 
مانحة وحيدة في شبكات االستشعار 
الاس��لكية يع��د أم��راً خطي��راً ألن��ه 
باختراق اجلهة املانحة تسقط الشبكة 
بأكملها. وحلل مش��كلة ادارة مفاتيح 
التش��فير املتناظرة اجريت العديد من 
األبح��اث حي��ث أقترح الباحثون تش��و 
 s Zhu, s setia, s س��يتيا ، جاجوت��ا ،
JaJodia, )برتوكول املصادقة والتشفير 

احمللي Leap ( وهو بروتوكول يدعم عدة 
امناط اتصال.

البصمات الرديئة وطريقة حتسينها 
من خالل تقنية تقسيم ألصورة

ونظمت كلية التربية للعلوم الصرفة 
محاضرة علمية عن)البصمات الرديئة 

وطريق��ة حتس��ينها من خ��ال تقنية 
تقس��يم الصورة ال��ىBLook للطالبة 
مي حازم عبد احلس��ن تضمنت تعريف 
البصمة على النظام وخزنها في قاعدة 
البيانات والتحقق من هوية الش��خص 
في إثناء دخوله الى النظام وحتديد نوع 
البصم��ات الرديئة والبصم��ات اجليدة 
وتضمنت احملاضرة ايضا اخذ البصمات 
الرديئ��ة وتطبيق التحس��ني عن طريق 
تقسيم ألصورة الى مربعات ومن خال 
)fingerprint normaLiZation( تطبي��ق 

 BLock( ث��م تقس��م ألصورة من خ��ال
 )Based feature orientation estimation

وحس��اب التردادات باجتاه الزاوية واخذ 
الفات��ر  وتطبي��ق  العالي��ة  الت��رددات 
الص��ورة  )gaBor fiLter(.واس��تخراج 
احملس��نة للبصمة الرديئه .وكذلك بني 
املس��تعملة  اخلوارزميات  أنواع  البحث 

 BLock Based Low( ضمنه��ا  وم��ن 
QuaLity( وكانت أعلى نسبة في اعطاء 

النتائ��ج حيث بلغت النتيجة حس��ب 
اإلحصائيات االخيرة 98.74%

آلية التطبيق ومهام اجلامعة 
واملدرسة اجتاه املدرس املطبق

وضمن النشاطات الاصفية قام قسم 
الفيزياء بكلية التربية للعلوم الصرفة 
في جامعة البصرة مبحاضرة إرش��ادية 
تضمن��ت  الرابع��ة  املرحل��ة  لطلب��ة 
توجيه��ات بتعليم��ات آلي��ة التطبيق 
ومهام اجلامعة واملدرس��ة جتاه املدرس 
املطبق كما تناولت احملاضرة مشكات 
الطلب��ة التي تواجهه��م في احلصول 
عل��ى القب��ول م��ن امل��دارس وكذل��ك 
مشكلة س��اكني االطراف في وصول 

االساتذة املشرفني لهم.

في كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة :

محاضرات تقنية في اإلنترنت واإلفادة من بياناته والحاسوب 

عملية التنقيب في 
شبكات التواصل 
االجتماعي موضوع 
ذو أهمية كبيرة 
ال سيما مع الحجم 
الضخم للبيانات على 
الويب ومازالت تنمو 
أضعافا مضاعفة 

الطالبة فاتن عباس فليح  تلقي محاضرتها عن أمنية شبكات االستشعار الالسلكية

مشاريع متميزة تنجزها 
وزارة الصحة  

ميالد مؤيد 
اجنز القس��م الهندسي في دائرة صحة بغداد 
الكرخ مش��اريع متميزة تخدم املواطن وتقدم 
ل��ه افضل اخلدمات الطبي��ة والصحية وخال 

عام 2017 .
وبني مدير القس��م الهندس��ي عاء خليل انه 
مت تأهيل مستشفى اليرموك والطفل املركزي 
ومستش��فى الش��هيد محمد باق��ر احلكيم 
ومركز الزهراء االستشاري ومستشفى الكرخ 
العام ومستشفى الكرامة التعليمي ، مؤكدا 
ان الش��عبة اخلدمية قام��ت بتأهيل املصاعد 
واملولدات الكهربائية ومنظومات املياه وأجهزة 
التبريد واحملارق البيئية في املستشفيات كافة 
فض��ا عن تصليح اكث��ر 250 جهازا طبيا من 
املفراس واالش��عة الرقمية ونص��ب وتصليح 
اجه��زة االس��نان ف��ي املؤسس��ات الصحية 
كافة وبجهود ذاتية من قبل ماكات القس��م 
الهندس��ي ومبدة قياسية اسهمت في تقليل 

الزخم عن املراجعني
وقام��ت امل��اكات الهندس��ية وبتوجي��ه من 
مدي��ر عام الدائرة بافتت��اح وتأهيل العديد من 
املراكز الصحية الرئيس��ة والفرعية املنتشرة 
في جانب الكرخ منها مركز صحي الش��هداء 
البدري،عثمان  العزي��ز  ،احلمدانية،عبد  الرئيس 
بن عفان،الش��عار،التابعة لقط��اع ابي غريب 
الع��ام ومركز صح��ي الزنبرانية ،الب��و مفراج 
،اليوس��فية الرئيس ، وتل االس��مر في قطاع 
احملمودية وافتتاح ردهة طواري خافرة في مركز 
صحي س��بع الب��ور الرئيس وافتت��اح وحدات 
اس��نان جديدة في املراكز الصحية فضا عن 
افتتاح بي��وت صحية بهدف ايص��ال اخلدمات 
الصحية للمناطق النائية والبعيدة عن املركز
من جان��ب اخ��ر اجنزت امل��اكات الهندس��ية 
اعم��ال نص��ب وتصليح اجه��زة أس��نان نوع 
س��يرونا ) C4 ( ونص��ب وتصلي��ح جه��از رنني 
أخر فضا عن تصلي��ح عدد كبير من األجهزة 
األجه��زة  العدي��د م��ن  تأهي��ل  ومت  اخملتبري��ة 
الطبية ليتم االس��تفادة منه��ا أو من موادها 
االحتياطية فيما أذا لو مت شرائها من األسواق 
احمللية ولقد جاء ذلك ضمن احلملة الش��املة 
لتصليح وتأهي��ل األجهزة الطبية وفي جميع 
املؤسس��ات الصحية والتي يقوم بها القسم 
الهندسي بالدائرة وبأش��راف مباشر من قبل 
مدير القسم  ، حيث أن الغرض من ذلك أعادة 
العم��ل لهذه األجه��زة وتأهيلها لاس��تفادة 
منها خاص��ة األجهزة املس��تهلكة واخملتبرية 
حي��ث يت��م تصليحه��ا ف��ي ورش��ة األجهزة 
الطبية وباإلمكانيات الهندسية املتوفرة ومن 

دون أي مبالغ تذكر .

wed. 17 Jan. 2018 issue )3860(



شؤون عربية ودولية6 االربعاء 17 كانون الثاني 2018 العدد )3860(

Wed. 17 Jan. 2018 issue )3860)

باريس ـ وكاالت:

تؤكد فرنس��ا أن لديها قوات بريطانية 
مسلحة بقوة وهي التي تنظم الرقابة 
على احل��دود في اتفاقات »ل��و توكيه«، 
وتزيد من املس��اهمات املالية وتش��كل 
»قوة عمل تنفيذية« مشتركة ملعاجلة 
طلب��ات اللج��وء م��ن املهاجري��ن ف��ي 

»كاليه«. 
ومن املق��رر أن يلتقي الرئي��س إميانويل 
ماك��رون مع تيري��زا ماي غ��دا اخلميس 
حلضور قمة ثنائية في »ساندهيرست« 
ولكن قبل ذلك توجه إلى »كاليه« امس 
الثالثاء في أول زيارة له إلى ميناء القناة 

منذ انتخابه في أيار املاضي. 
ومبوج��ب اتفاق »لو توكيه« لعام 2003، 
حيث تت��م مراقبة احل��دود البريطانية 
عل��ى األراض��ي الفرنس��ية، ولكن قبل 
انتخابه، حذر ماكرون من أن فرنسا لم 
تعد ق��ادرة على أن »حتمي الس��واحل« 
البريطاني��ة، وأنه يريد وض��ع االتفاقية 

»على الطاولة«.
وذكرت مصادر ف��ي اإلليزيه، امس االول 
االثن��ن، أن بريطاني��ا وافق��ت عل��ى أن 
املعاهدة لن تستمر في شكلها احلالي. 

وق��ال املص��در »م��ن حيث املب��دأ، قبل 
البريطانيون بروتوكوال إضافيا أو فقرة أو 
معاهدة جديدة«، مضيفا أن التفاصيل 
النهائية »مازالت قيد املناقش��ة« قبل 
القمة. وس��تكون أداة ملزم��ة قانونياً 
ولها قوة املعاه��دة الكاملة ولن يكون 

اعالنا بسيطاً ».
وم��ن املتوق��ع أن تواف��ق بريطانيا على 
زي��ادة مس��اهماتها املالي��ة، وفق��ا ملا 
ذكرته مصادر مقربة من وزير الداخلية 
الفرنس��ي »جي��رارد كولوم��ب » الذي 
تول��ى قي��ادة احملادث��ات، لصحيفة »لو 

باريسيان«. 
أنه��م  املتوق��ع  »م��ن  املص��در  وق��ال 
س��يدفعون أكث��ر، والس��ؤال ه��و كم 
وماذا«. وأض��اف أن اجلانبن على اتصال 
يوم��ي قب��ل القم��ة، ونح��ن نعلمهم 
بحاجاتن��ا، نح��ن نتح��دث ف��ي مبل��غ 

عشرات املالين من اليورو ». 
فمئ��ات م��ن املهاجري��ن م��ن الع��راق 
وأفغانس��تان وإريتري��ا وإثيوبيا وأماكن 
أخرى موجودين على احلدود في »كاليه« 
على أمل الوصول إلى اململكة املتحدة 
البريطانية على الرغم من أن الشرطة 
تقوم بتفكيك مخيمات »الغابة« التي 

انتشرت هناك في أواخر عام 2016.
وق��ال اإلليزي��ه إن��ه ف��ي ح��ن أن عدد 

االشخاص قد تقلص من 8 آالف عندما 
كان��ت »الغابة« مفتوح��ة ل�«بن 350 
و500« الي��وم، ال ي��زال هن��اك 115000 
»محاولة اقتحام« م��ن قبل املهاجرين 

في الشاحنات والقطارات والقوارب في 
»كاليه« العام املاضي. 

وقال املصدر »أن الوضع حتس��ن ولكنه 
لم يستقر«. وقالت صحيفة »لوموند« 

إن الرئي��س الفرنس��ي س��يطلب م��ن 
بريطاني��ا قب��ول املزيد م��ن املهاجرين 
مقابل موافقة فرنس��ا عل��ى اتفاقية 
جتارية ملا بعد خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروب��ي. وأك��د اإلليزي��ه ام��س االول 
االثنن أن ماكرون يريد من السيدة ماي 
»تس��ريع نقل املهاجري��ن )الكبار( إلى 
بريطانيا ألسباب مشروعة للذهاب إلى 
هن��اك مثل الروابط األس��رية« و«قبول 
املزي��د م��ن القص��ر غي��ر املصحوب��ن 

بذويهم«.
»فرق��ة  كان��ت  املناقش��ات  وداخ��ل   
بريطانية«  فرنس��ية  تنفيذي��ة  عم��ل 
حيث س��يتولى مكت��ب وزارة الداخلية 
البريطانية  ووزارة الداخلية الفرنسية 
التعامل بش��كل مش��ترك مع طلبات 
اللج��وء ف��ي فرنس��ا. كما س��يطالب 
الرئي��س الفرنس��ي مبزيد م��ن األموال 
»لتحس��ن مراقبة احل��دود ولكن أيضاً 
)بالنسبة لبريطانيا( لتحمل مسؤولية 
اجلان��ب الفرنس��ي ع��ن عواق��ب إدارة 
املهاجري��ن« بع��د خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي. وقد دفع دافعو الضرائب 
ملي��ون   140 بالفع��ل  البريطاني��ون 
ي��ورو نحو أمن احلدود ف��ي »كاليه« في 
الس��نوات الثالث املاضية. وذكر مكتب 
الرئي��س أن مس��ألة الهج��رة لم تكن 
في مقدمة ج��دول األعمال في القمة 

الثنائية. 
واطلع��ت »داونينج س��تريت« من قبل 
على أن القمة التى ركزت في السنوات 

السابقة على الدفاع واألمن والسياسة 
اخلارجي��ة والطاق��ة النووي��ة »س��وف 
يتم توسيعها لتش��مل امللف الكامل 
للعالقات الثنائية بن بريطانيا وفرنسا 
مبا ف��ي ذلك االزدهار واالبت��كار والعلوم 
والتعلي��م«. وقيل في وقت س��ابق من 
هذا الشهر أن »القمة ستؤكد على أن 
العالقات الثنائية بن بريطانيا وفرنسا 
ستس��تمر في االنطالق من القوة إلى 
الق��وة بعد مغ��ادرة اململك��ة املتحدة 

لالحتاد األوروبي«.
وم��ن املتوق��ع أن يس��تخدم »ماكرون« 
قيمته الدولية املتصاعدة إلبرام صفقة 
صعبة مع الس��يدة ماي، املتورطة في 
املناقش��ات الدائ��رة بش��أن مفاوضات 
خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوروبي.  
وعلى الصعيد احمللي، ش��هدت فرنسا 
ارتف��اع ش��عبية »ماك��رون« منذ جناح 

إصالحات قانون العمل في فرنسا. 
وق��ال اس��تطالع للرأي أجرت��ه »باريس 
مات��ش« االس��بوع املاض��ي أن نحو 53 
في املائ��ة من الناخب��ن لديهم وجهة 
نظر إيجابي��ة. ومع ذلك، تعتبر الهجرة 
واللجوء مشكلته الكبرى، وقد تسبب 
مش��روع قانون الهجرة الذي سيعرض 
على البرملان هذا العام في توترات داخل 

حزب الوسطى .

عمان � وكاالت:
تفقد العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني القوات 
املس��لحة ولواء ح��رس احل��دود ال�2 عل��ى احلدود 

السورية امس االول االثنن.
ودّش��ن عب��د اهلل الثان��ي أح��د املبان��ي اإلداري��ة 
املصمم��ة بطريق��ة هندس��ية جديدة تناس��ب 
م��ع طبيعة املنطق مبا يخدم توفير س��بل الراحة 
ملنتس��بي القوات املسلحة األردنية ورفع الكفاءة 

وروحهم املعنوية.
وأش��اد ب�«املس��توى املتمي��ز ال��ذي وصل��ت إليه 
وحدات القوات املس��لحة ومختلف تشكيالتها، 

واملعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها«.
يشار إلى أن ما يثير قلق عّمان، ما يسمى ب�«فصيل 
جي��ش خالد بن الوليد« املباي��ع لتنظيم »داعش« 
اإلرهابي، والناش��ط في حوض نه��ر اليرموك في 
ريف درعا الس��ورية الغربي على احلدود الشمالية 

لألردن.
وس��بق ملص��در حكوم��ي أردن��ي وأك��د مؤخ��را 
أن التحال��ف الدول��ي ال��ذي انض��م إلي��ه األردن، 
»س��يقضي على التنظيم��ات املوالية ل�«داعش« 
في اجلنوب السوري، وبينها »جيش خالد«، خدمة 

الستقرار املنطقة.

صنعاء ـ أ ب ف:
أعلن��ت االمم املتح��دة امس الثالث��اء ان اكثر من 22 
مليون ميني بحاجة الى مساعدات حيث يزداد خطر 
حصول مجاعة بسبب النزاع مع املتمردين احلوثين 
املدعومن من ايران   في اليمن، واحلكومة املدعومة 

من السعودية.
وأشار تقرير جديد ملكتب تنسيق الشؤون االنسانية 
التاب��ع لالمم املتحدة ال��ى ان 22,2 مليون ميني )76% 
من الس��كان( بحاجة الى املس��اعدة في هذا البلد 
الفقي��ر بزي��ادة 1,5 مليون ش��خص خالل االش��هر 
الس��تة املاضي��ة. وتاب��ع التقرير ان خط��ر حصول 
مجاع��ة في تزايد اذ يعاني 8,4 مالين ش��خص من 

اجلوع في مقابل 6,8 مالين في 2017.
وتش��مل هذا االرق��ام اكثر من نص��ف محافظات 
البالد من بينها 72 منطقة من اصل 95 هي االكثر 
تعرض��ا خلطر اجملاع��ة. واضاف التقري��ر ان اكثر من 
1500 مدرس��ة في البالد تعرضت ألض��رار او دمرت 
بالكامل نتيجة النزاع املس��تمر منذ ثالث سنوات، 

كما حتتل مجموعات مسلحة بعض املدارس.
ويش��هد اليمن الذي يعد من افق��ر الدول العربية، 
نزاع��ا وتدخال من حتالف تقوده الس��عودية منذ آذار 
2015 دعما حلكوم��ة الرئيس عبدربه منصور هادي 
واس��فر عن مقت��ل اكث��ر 8750 ش��خصا واصابة 
اكث��ر من 51 الفا بجروح م��ن بينهم عدد كبير من 

املدنين.

بريشتينا ـ رويترز:
قال االدعاء الرسمي في كوسوفو إن زعيما للصرب 
في البالد كان سيمثل للمحاكمة ُقتل بالرصاص 
خارج مكتب حزبه في مدينة ميتروفيتشا شمال 

البالد امس الثالثاء.
وكان الزعي��م أوليف��ر إيفانوفيت��ش متهم��ا في 
قضية مقت��ل ألبان عرقين خالل احلرب التي دارت 

في الفترة بن عامي 1998 و1999.
إنه��ا  قال��ت صربي��ا  القت��ل،  عل��ى  واحتجاج��ا 
ستنس��حب من جول��ة للمحادثات الت��ي يرعاها 
االحت��اد األوروب��ي بن بلج��راد وبريش��تينا وتتناول 
تطبيع العالقات بن اجلانبن. وكان من املقرر عقد 

اجلولة في بروكسل.
وق��ال ش��قيار س��يال، وه��و م��دع حكوم��ي في 
ميتروفيتشا، لرويترز »بإمكاني تأكيد وفاة أوليفر 
ايفانوفيت��ش ج��راء طلق��ات ناري��ة. احملققون في 

موقع احلادث«.
ويع��رف ع��ن أوليف��ر ايفانوفيت��ش اعتدال��ه بن 
السياس��ين الصرب ف��ي كوس��وفو وكان واحدا 
من بن املش��اركن الرئيس��ين ف��ي محادثات مع 
مس��ؤولي حلف شمال األطلس��ي واألمم املتحدة 
واالحتاد األوروبي الذين عاش��وا في كوس��وفو بعد 

احلرب.

العاهل األردني يتفقد 
الحرس على حدود سوريا

أكثر من 22 مليون يمني 
بحاجة الى مساعدات 

مقتل زعيم للصرب 
بكوسوفو 

متابعة ـ الصباح الجديد :

ق��ال الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان، امس الثالث��اء، إن عملية 
عس��كرية تركي��ة ض��د الوحدات 
الكردية في منطقة مدينة عفرين 
السورية ستجري بدعم من فصائل 
املعارضة السورية، في وقت ذكرت 
صحيف��ة »خب��ر ت��ورك« أن عملية 
اجلي��ش التركي البرية ف��ي مدينة 
عفرين بسوريا، سيسبقها قصف 
مكثف عل��ى 150 هدفا ل�«وحدات 

حماية الشعب الكردية«.
ويعتبر هذا التصريح، الذي أدلى به 
أردوغان أمام الصحفين في البرملان 
التركي، األحدث في سلس��لة من 
حتذيراته من البدء السريع للعملية 
العس��كرية في عفرين، وذلك بعد 
أن أعلنت واشنطن نيتها بالتعاون 
مع القوات الكردية تشكيل وحدات 
جديدة ستضم 35 ألف مقاتل في 

شمال سوريا.
ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن مص��ادر 
التركي��ة  اخملاب��رات  أن  عس��كرية، 
عفري��ن  مدين��ة  وترص��د  تراق��ب 
واملناطق احمليطة بها، التي تسيطر 
عليه��ا »وح��دات حماية الش��عب 
تش��رين  م��ن  اعتب��ارا  الكردي��ة«، 
األول ع��ام 2017 وه��ي تس��تخدم 
له��ذه األغ��راض طائرات مس��ّيرة 
ومعلومات اس��تخباراتية تزود بها 
الق��وات املتمركزة هن��اك واملوالية 
ألنق��رة، مش��يرة إلى أن��ه حتى 16 
كان��ون الثاني، مت حتدي��د 149 هدفا 
من اخملط��ط أن يت��م قصفها حال 

بدء العملية.
وأضافت الصحيفة أن من بن هذه 
األه��داف املواق��ع الثابتة ووس��ائل 

النق��ل التابعة ل�«وح��دات حماية 
الش��عب الكردية«، مشيرة إلى أن 
املرحل��ة األولى من ه��ذه العملية 
ستس��تغرق لفترة تصل إلى 6 أيام 
وستش��ارك فيه��ا، باإلضاف��ة إلى 
الق��وات اجلوية، املدفعي��ة التركية 

املنتشرة على احلدود.
وذك��رت »خب��ر ت��ورك« أن الق��وات 
التركية قد ترس��ل، إذا اس��تدعت 
الض��رورة، وحدات الق��وات اخلاصة، 
النخب��ة  ق��وات  ضمنه��ا  وم��ن 
والقوات القادرة على خوض معارك 
االستنزاف، لتنفيذ عملية التطهير 

النهائ��ي ف��ي عفري��ن، مضيفة أن 
عس��كرين م��ن »وح��دات حماية 
الشعب الكردية« اتخذوا حتصينات 
وحف��روا خن��ادق في تس��ع مناطق 
بعفري��ن حتس��با لب��دء العملي��ة 
وقد يستخدمونها إلجبار  التركية 
القوات التركي��ة على خوض حرب 

استنزاف.
وحس��ب صحيف��ة »ميلي��ت« فإن 
التركي��ة  العام��ة  األركان  هيئ��ة 
باستخدام  التقدم  تكتيك  اختارت 
مواق��ع  عل��ى  مصفح��ة  دباب��ات 
»وحدات حماية الش��عب الكردية« 

القص��ف اجلوي.  ال��ذي س��يعقب 
وتش��ير الصحيفة التركية إلى أن 
الدبابات ستزود بأجهزة التشويش 
التي تس��تخدم للتأثير على كافة 
صنوف القوات بطرق متعددة، مثل 
تعطيل شبكة االتصاالت والرادارات 
والذخائر املوجهة بأنواعها وغيرها.

في��ل،  توم��اس  الكولوني��ل  وكان 
األمريكي،  اجليش  باس��م  املتحدث 
قد أعل��ن األحد املاض��ي عن خطة 
التحالف الدولي بقيادة واش��نطن 
س��وريا  »ق��وات  م��ع  للتع��اون 
الدميقراطي��ة« املدعوم��ة منه في 

إنش��اء ق��وة حدودي��ة جدي��دة في 
سوريا تضم 35 ألف مقاتل.

وردا على هذا الق��رار اتهم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الواليات 
املتح��دة بتش��كيل جي��ش إرهابي 
عند ح��دود ب��الده ووع��د بالقضاء 
على الق��وة التي تعتزم واش��نطن 
كردي��ة  فصائ��ل  م��ن  تش��كيلها 
سورية للس��يطرة على احلدود بن 
تركيا وش��مال ش��رق س��وريا. كما 
أعل��ن اكتم��ال اس��تعدادات قواته 
املسلحة إلطالق عملية عسكرية 

تستهدف مدينَة عفرين.

وتعليقا على قرار الواليات املتحدة 
هذا اته��م وزير اخلارجية الروس��ي 
سيرغي الفروف واش��نطن بأنها ال 
تريد احلف��اظ على وح��دة األراضي 

السورية.
وقال الفروف امس االول االثنن أثناء 
مؤمت��ر صحفي ح��ول نتائج العمل 
الدبلوماس��ي الروس��ي عام 2017: 
»يثي��ر ذل��ك تس��اؤالت لدين��ا من 
وجهة نظر احت��رام وحدة األراضي 
الس��ورية. وهذه اخلط��وة األحادية 
اجلانب ال تساعد في تهدئة الوضع 

حول عفرين«.

يسبقها قصف مكثف على 150 هدفا لـ«وحدات حماية الشعب الكردية

أردوغان يهّدد بـ«وأد« قوة أمن الحدود مع سورية 

مهاجرين في فرنسا

قوات تركية

تقـرير

فرنسا وبريطانيا تجتمعان لتنظيم الرقابة على الحدود في » كاليه »
مئات المهاجرين من العراق وأفغانستان وسوريا وأريتريا

بروكسل ـ وكاالت:
تس��تأنف وزي��رة خارجي��ة االحت��اد 
موغيرين��ي،  فيديري��كا  األوروب��ي 
بصفتها منس��قة جلنة اإلش��راف 
املش��تركة عل��ى االتف��اق الن��ووي 
املُب��رم ب��ن إي��ران والدول الس��ت، 
مش��اوراتها م��ع ال��دول األوروبي��ة 
الثالث )فرنس��ا وأملاني��ا وبريطانيا(، 
وم��ع الص��ن وروس��يا، لل��رّد على 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
بعدما هّدد بوقف جتميد العقوبات 
املفروض��ة على طهران، في غضون 
أربعة أش��هر، إن لم يخضع االتفاق 
إلصالحات من »عيوب جس��يمة«، 
ملوحاً بانس��حاب الواليات املتحدة 
منه ، كما تعّمد امل��زج بن االتفاق 
النووي وتدخالت إيران في املنطقة. 
ويُرّجح أن تدرج موغريني مس��ألة 
اخلالف مع الواليات املتحدة في هذا 

الص��دد، على جدول اجتم��اع وزراء 
خارجية دول االحت��اد االثنن املقبل. 
ويب��دو موق��ف ترامب م��ن االتفاق 
تعجي��زي  ش��رط  مبثاب��ة  الن��ووي 
بالنسبة إلى الدول الست املوّقعة 
علي��ه، في فيين��ا في مت��وز )يوليو( 
2015، والذي ص��ادق عليه مجلس 

األمن. 
الس��ت  ال��دول  تبل��غ  أن  ويُرّج��ح 
العضوي��ة في  الدائم��ة  )اخلم��س 
مجل��س األم��ن وأملاني��ا( الرئي��س 
األميركي أن االتفاق يُطّبق بش��كل 
الدورية  التقاري��ر  كامل، بش��هادة 
الدولي��ة  الوكال��ة  تعّده��ا  الت��ي 
بع��د عملي��ات  الذري��ة،  للطاق��ة 
تفتيش ومعاينة للمنشآت النووية 

اإليرانية.
وقِبل��ت طه��ران ش��روط تفتي��ش 
مقتضي��ات  تتج��اوز  صارم��ة، 

امللح��ق  اإلضاف��ي  البروتوك��ول 
مبعاه��دة حظ��ر االنتش��ار النووي. 
ال��دول الس��ت  لذل��ك س��ترفض 
معاودة التفاوض في ش��أن االتفاق، 
في موقف مش��ابه لل��ذي أعلنته 
الرئي��س حس��ن  ان  إي��ران، علم��اً 
روحان��ي اس��تخف بق��رار ترام��ب، 
أن��ه »فش��ل، عل��ى رغم  معتب��راً 
محاوالت��ه املتك��ررة، ف��ي تقويض 
االتف��اق الن��ووي«، وال��ذي اعتب��ره 

»نصراً سرمدياً« لطهران.
 ويتس��اءل دبلوماس��ي ب��ارز ف��ي 
فت��ح  يُعق��ل  »ه��ل  بروكس��يل: 
التفاوض في ش��أن اتفاق أُبرم بعد 
مفاوضات ش��اقة دامت 12 س��نة، 
واقتربت في غضونه��ا طهران من 
قنبلة  اس��تكمال صنع مكّون��ات 
نووي��ة، ول��م يفصلها ع��ن نقطة 
الالعودة سوى أش��هر؟ وهل يُعقل 

فت��ح التف��اوض ف��ي ش��أن اتفاق 
يُطبق بشكل كامل؟«.

وكان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا 
وأملانيا أكدوا، في لقاء استضافته 
موغيريني مع وزير اخلارجية اإليراني 
محمد ج��واد ظريف، عش��ية قرار 
ترام��ب، وح��دة املوق��ف األوروب��ي 
من أج��ل »حماية« االتف��اق اعتبره 
وزي��ر اخلارجي��ة البريطان��ي بوريس 
ديبلوماس��ياً  »إجن��ازاً  جونس��ون 
ضخماً« منع امتالك طهران سالحاً 
نووياً، الفتاً إل��ى أن »أحداً لم يقّدم 

بديالً منه«.
وإذ يعان��ي ترامب عزل��ة دولية في 
ش��أن االتفاق الن��ووي، ق��د يواجه 
الداخ��ل.  ف��ي  صعوب��ات  أيض��اً 
ويُرّجح بعضه��م أال ينال الغالبية 
الضرورية في مجلَس��ي الش��يوخ 
والن��واب، إذا ق��رر س��حب الواليات 

املتح��دة م��ن االتفاق وأع��اد فرض 
العقوبات املتصل��ة بامللف النووي، 
على طهران. ويرى خبراء في االتفاق 
أن الوالي��ات املتح��دة حتت��اج إل��ى 
ضمان��ات إضافية حتول، بعد انتهاء 
فت��رة تطبي��ق االتف��اق ب��ن عامي 
2025 و2030، دون اس��تئناف إي��ران 
نش��اطات تخصيب اليورانيوم إلى 
مس��توى مرتف��ع، وصنعها أجهزة 
طرد مرك��زي متطورة. لكن طهران 
س��ترّد آنذاك بأن استخدام الطاقة 
الذري��ة ألغراض س��لمية يش��ّكل 
حق��اً س��يادياً، مذّك��رة بتنفيذها 

البروتوكول اإلضافي.
ويدافع اإليراني��ون، في محادثاتهم 
مع األوروبين، عن حاجة بالدهم إلى 
»تطوي��ر آليات دفاعي��ة«، معتبرين 
أنها »تواجه تهديدات من جيرانها«، 
علماً أن قرارات مجلس األمن حتّظر 

على طهران تطوي��ر صواريخ قادرة 
على حمل رؤوس نووية.

وينتقد ال��وزراء األوروبيون التجارب 
تنفذها طهران،  الت��ي  الصاروخية 
بع��د ح��د  يبلغ��وا  ل��م  لكنه��م 
جتاهه��ا.  ح��ادة  لغ��ة  اس��تخدام 
ويفّض��ل االحت��اد األوروب��ي مقاربة 
»الديبلوماسية الناعمة« واملتعددة 
الط��رف، لتس��وية املش��كالت مع 
إيران، أو دول أخرى تؤدي سياساتها 
إل��ى زعزعة ف��ي االس��تقرار، مثل 
إس��رائيل وكوريا الش��مالية. لكن 
املقاربة الديبلوماس��ية قد تنتقل 
في مرحلة ما إلى اس��تخدام أدوات 
احل��وار من جه��ة، والعقوب��ات من 
جهة أخ��رى. وه��ذا التط��ّور قد ال 
يحصل في أوروبا، إذا متّسكت اإلدارة 
األميركية مبوقفه��ا السلب�ي إزاء 

االتفاق النووي.

واشنطن ـ أ ب ف:
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال 
امس االول االثن��ن ان صهر الرئيس 
ترام��ب وكبي��ر  االميرك��ي دونال��د 
مستشاريه جاريد كوشنر تلقى قبل 
عام حتذيرا م��ن مكتب التحقيقات 
الفدرال��ي »أف بي آي« ب��ان الزوجة 
السابقة لروبرت مردوخ االميركية-

الصينية ويندي دينغ مردوك ميكن ان 
تستغل الصداقة بينهما لتسهيل 

مشاريع للحكومة الصينية.
وقالت الصحيفة نق��ال عن مصادر 
»مطلعة على امللف« لم تس��ّمها 
ان األف ب��ي آي حّذر في مطلع العام 
املاض��ي صهر الرئيس م��ن خطر ان 
تس��تغل هذه املرأة عالقة الصداقة 
الت��ي تربطها به وبزوجت��ه ايفانكا 
املصال��ح  ترام��ب بقص��د خدم��ة 

الصينية في الواليات املتحدة.
واضاف��ت ان املس��ؤولن االميركين 

كان��وا قلق��ن ايض��ا من خط��ر ان 
تستغل الس��يدة مردوخ صداقتها 
بكوش��نر وزوجته م��ن اجل الترويج 
بقيم��ة  ملش��روع  خ��اص  بش��كل 
100 ملي��ون دوالر متّول��ه احلكوم��ة 
الصيني��ة ويتضم��ن خصوصا بناء 
برج عال بارتفاع 25 مترا في حديقة 
صينية في واشنطن تتخوف اجهزة 
ان  م��ن  االميركي��ة  االس��تخبارات 
يكون الهدف احلقيقي من ورائه هو 

التجس��س كونه ال يبعد عن البيت 
االبي��ض ومبن��ى الكابيتول س��وى 

عشرة كيلومترات.
امبراط��ور  دين��غ  وين��دي  وتزوج��ت 
االع��الم روب��رت م��ردوخ ف��ي 1999 
وتطلق��ت من��ه ف��ي 2013. ومتتلك 
مجموعة مردوك خصوصا ش��بكة 
فوكس نيوز التلفزيونية التي تعتبر 

من اشد الداعمن للرئيس ترامب.
االقتصادية  الصحيف��ة  وبحس��ب 

فان الش��رطة الفدرالية االميركية 
ابلغت كوش��نر بهذا التحذير خالل 
جلس��ات اإلحاط��ة التقليدية التي 
تلقاها كوش��نر اث��ر توليه منصب 
كبير مستش��اري ترام��ب بعيد أداء 
االخير قسم اليمن رئيسا للواليات 

املتحدة.
كذل��ك فقد نقل��ت الصحيفة عن 
متحدث باس��م الس��يدة مردوخ ان 
االخيرة ال علم لها مبخاوف االف بي 

آي وال بأي مش��روع متول��ه احلكومة 
الصينية.

وقال املتحدث باس��م وزارة اخلارجية 
الصينية لو النغ عند س��ؤاله حول 
»نأمل  االعالمي للصحيفة  التقرير 
فع��ال ان يضع االش��خاص املعنيون 
التع��اون البراغمات��ي ب��ن الص��ن 
س��ياقه  ف��ي  املتح��دة  والوالي��ات 
الصحي��ح ، وال��ى ع��دم بلبلة هذا 

التعاون«.

أوروبا تفّضل الدبلوماسية الناعمة بشأن االتفاق النووي مع إيران 

صهر ترامب تلقى تحذيرا من عواقب صداقته بمطلقة مردوخ 

أعلنت واشنطن نيتها 
التعاون مع القوات 

الكردية بتشكيل 
وحدات جديدة 

ستضم 35 ألف 
مقاتل في شمال 

سوريا



7 اقتصاد

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مصدر مسؤول، أمس الثالثاء، 
وجود تفاهم مشترك بشأن آليات 
تصدير نفط اقليم كردستان عبر 
انبوب كركوك جيه��ان التركي او 
ع��ن طريق منافذ أخرى في مقابل 
املستحقات املالية، عاداً االجتماع 
األخير خطوة باجتاه حل املشكالت 

العالقة بني بغداد وأربيل.
وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم 
كردستان اماجن رحيم الذي شارك 
ف��ي االجتماع، ف��ي تصريح له، إن 
»أجن��دات اإلجتماع كانت بش��أن 
آلي��ات تصدير النف��ط من حقول 
مقاب��ل  ف��ي  كردس��تان  إقلي��م 
املستحقات املالية لالقليم ضمن 
املوازنة فضال ع��ن حصة االقليم 

من احملروقات«.
تفاه��م  »هن��اك  أن  وأض��اف 
مش��ترك يخ��ص جميع احمل��اور«، 
ع��اداً »االجتم��اع خط��وة جي��دة 
بإجتاه حل املش��كالت العالقة في 
املل��ف النفطي ب��ني اجلانبني كما 
أنها تس��هم ف��ي حل مش��كلة 
إلقلي��م  املالي��ة  املس��تحقات 
كردس��تان من ال��واردات االحتادية 
رواتب  وف��ي مقدمته��ا مس��ألة 

مواطني إقليم كردستان«.
وكشفت االمانة العامة ل مجلس 
ال��وزراء، في األول من أمس االثنني، 
ان االجتم��اع الذي عقدته اللجنة 
العلي��ا التي وج��ه رئي��س الوزراء 
حي��در العب��ادي بتش��كيلها في 
اربيل ش��هد عقد خمسة لقاءات 
االمني��ة  اجلوان��ب  ف��ي  ثنائي��ة 
واجلم��ارك  واملط��ارات  واحلدودي��ة 
والس��دود  احلدودي��ة  واملناف��ذ 
اللق��اءات  أن  مؤك��دة  والنف��ط، 

انتهت بصياغة محاضر. 
وكان رئيس الوزراء العبادي كشف 
إقلي��م  ص��ادرات  قيم��ة  أن  ع��ن 
كردستان من النفط خالل األشهر 
الثالث��ة املاضي��ة بلغ��ت ترليوني 
دين��ار، ف��ي حني أش��ار إل��ى وجود 
»مش��كلة« ف��ي أرق��ام املوظفني 

باإلقليم.

وق��ال، إن »اإلقلي��م وع��د بتقدمي 
حسابات إليراداته خالل هذا العام«، 
مبيناً أن »هناك مشكلة في أرقام 
املوظفني في كردس��تان لكن ذلك 

ال مينع من صرف الرواتب«.
وأش��ار إل��ى أن »ص��ادرات اإلقليم 
م��ن النفط خالل األش��هر الثالثة 
نح��و  قيمته��ا  بلغ��ت  املاضي��ة 
ترليوني دينار«، مضيفاً أن »إقليم 
كردس��تان يحصل عل��ى أكثر من 
%80 من قيمة رواتب موظفيه من 

عوائد النفط«.
الرس��مي  املتحدث  اعتب��ر  وفيما 
باس��م حكومة إقليم كردس��تان 
س��فني دزئي ان األرقام التي أوردها 
رئيس الوزراء ليست دقيقة، اكدت 
املعارض��ة ف��ي  التغيي��ر  حرك��ة 

اإلقليم في تصريح نقله مراس��ل 
»الصباح اجلديد« ان اموال النفط 
اس��تعملت  االقليم  م��ن  املصدر 
بنحو غير مش��روع لتثبيت اركان 
حكم عائلي وتدمير ركائز اجملتمع 

في كردستان.
وقال عضو مجلس النواب القيادي 
ف��ي حركة التغيير هوش��يار عبد 
اهلل ف��ي ، ان مل��ف النف��ط ف��ي 
االقليم محتكر من بعض االحزاب 
والعائ��الت، وان احلزب الدميقراطي 
مس��يطر على هذا امللف بنسبة 
تسعني باملئة، مع وجود دور لالحتاد 
الوطن��ي اال ان��ه ثان��وي، ف��ي ظل 
اخل��اص  للقط��اع  دور  اي  انع��دام 
ف��ي عملي��ات اس��تخراج النفط 

باالقليم.

محاول��ة  »اي  اهلل  عب��د  وع��ّد 
النه��اء دور الش��ركات احلزبية من 
قب��ل مجل��س الن��واب واحلكومة 
االحتادي��ة، يص��ب ف��ي مصلح��ة 

شعب كردستان.
وتاب��ع من��ذ 2008 ولغاي��ة 2017 
ان تط��ور بي��ع النفط م��ن حقول 
االقليم من الصهاريج الى االنبوب 
وتزاي��د واردات��ه، اس��هم في فتح 
الباب على مصراعيه امام تفشي 
الفس��اد، فض��الً عن ان��ه أدى الى 
بناء مؤسس��ات دكتاتورية، قامت 
بدوره��ا في تس��خير مؤسس��ات 
ت��روج لالحزاب  اعالمي��ة ضخمة 
احلاكمة، ولم تعد وارداته بالفائدة 
عل��ى الش��عب ال��ذي يعاني من 
اوضاع اقتصادية وخدمية صعبة، 

فضال عن فقدان الرواتب.
وتضم��ن قرار نيابي ق��دم من جلان 
الطاق��ة واملالي��ة والقانوني��ة، ان 
يتم تصدي��ر النفط عبر ش��ركة 
سومو، مع تشكيل جلنة حتقيقية 
من جل��ان الطاقة والنزاهة واملالية 
للتحقي��ق ع��ن كمي��ات النف��ط 
املص��درة، عل��ى ان يق��وم البن��ك 
املركزي على معرفة حجم االموال 
املودع��ة، نتيج��ة تصدي��ر النفط 
والتزود بتقرير مفصل عن اسماء 
االشخاص واملصارف التي مت ايداع 

االموال فيها.
واكد هوش��يار عب��د اهلل ان عودة 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  س��يطرة 
وتس��ليم ابار وحق��ول النفط في 
عبر ش��ركة  لتصديرها  االقلي��م 

س��ومو، س��وف يضم��ن حق��وق 
الش��عب ومعاجل��ة العدي��د م��ن 
املش��كالت وفي مقدمته��ا توزيع 
روات��ب املوظف��ني، واش��ار الى ان 
وخاص��ة  املس��يطرة  االح��زاب 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
واردات  اس��تعمال  اس��اءت 
تأس��يس مؤسسات  النفط، عبر 
حزبي��ة واعالمي��ة دم��رت اجملتمع 
الكردس��تاني وعس��كرت اجملتمع، 
بوليس��ية،  س��لطة  واسس��ت 
وس��رقة  بي��ع  من��ع  ان  مؤك��دا 
والتص��رف بث��روات االقلي��م م��ن 
قبل حزبي السلطة واجب وطني 
وانس��اني يقع عل��ى عاتق جميع 
االح��زاب والقوى السياس��ية في 

كردستان.

لجنة مشتركة ناقشت المطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود

بغـداد وأربيـل:»النفـط« في مقابـل
مستحقـات اإلقليـم الماليـة

امانج رحيم: أجندات 
االجتماع كانت 
بشأن آليات تصدير 
النفط من حقول 
إقليم كردستان في 
مقابل المستحقات 
المالية لإلقليم ضمن 
الموازنة فضال عن 
حصة اإلقليم من 
المحروقات

من حقول نفط إقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي ان االيرادات 
املالية مليناء ام قصر الش��مالي ف��ي العام املاضي 

2017 بلغت 170 مليار دينار.
وقال احلمامي في بيان، إن »عملية التطوير في عمل 
ميناء ام قصر الش��مالي تس��ير بوتيرة متسارعة 
في مشاريع تطويرها من خالل خطة عمل لتطوير 
واس��تحداث بع��ض االرصفة التي ستس��اعد في 

استقبال اعداد كبيرة من احلموالت والبضائع«.
وأض��اف احلمام��ي أن »مين��اء ام قص��ر الش��مالي 
سيش��هد تواج��د أكث��ر م��ن 500 ش��احنة على 
مختل��ف أرصفتها والبالغة 14 وعل��ى مدار اليوم 
لنقل مختلف تلك احلموالت«، مشيراً الى أن حجم 
االي��راد املالية ملين��اء ام قصر الش��مالي وحده في 

العام املاضي 2017 بلغ 170 مليار دينار.
وأش��ار احلمام��ي، إل��ى ان »تش��كيالت وزارة النقل 
ستش��هد تغييرات واضحة في ادائها العمالها مما 
س��ينعكس على طبيعة مردوداتها املالية س��يما 
في املوان��ئ العراقية بعد ان مت تطبيق نظام االجور 
والعوائد اجلديد وكذلك العمل بتطبيق نظام االدارة 
االلكترونية املتكاملة والذي من ش��أنه املس��اعدة 
في س��رعة اجناز املعامالت في مراف��ق امليناء خالل 

عام 2018«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حوم��ت أس��عار النفط ق��رب أعلى مس��توياتها 
في ثالث س��نوات ف��وق 70 دوالرا للبرميل وس��ط 
مؤش��رات على أن تخفيضات اإلنتاج التي تقودها 
أوبك وروسيا تقلص اإلمدادات، لكن بعض احملللني 
حذروا من مخاطر بسبب ارتفاع اإلنتاج األميركي.

وفي أح��دث التعامالت، ارتفع خام القياس العاملي 
مزي��ج برن��ت في العق��ود اآلجل��ة 29 س��نتا إلى 
70.16 دوالر للبرميل، بعدما صعد إلى 70.37 دوالر 

للبرميل في وقت سابق من اجللسة.
وزاد خ��ام غرب تكس��اس الوس��يط األميركي في 

العقود اآلجلة 51 سنتا إلى 64.81 دوالر للبرميل.
كان كال اخلام��ني وص��ل األس��بوع املاض��ي إل��ى 
مس��تويات غير مس��بوقة منذ كانون األول 2014، 
لك��ن الت��داول كان ضعيف��ا بس��بب عطل��ة في 

الواليات املتحدة.
واس��تمدت أس��عار النف��ط دعما قويا م��ن اتفاق 
خفض اإلنتاج بني منظمة البلدان املصدرة للبترول 

)أوبك( وروسيا وبعض املنتجني اآلخرين.
ورفع بن��ك أوف أمري��كا ميريل لينش ي��وم االثنني 
تقديرات��ه لس��عر برنت ف��ي 2018 إل��ى 64 دوالرا 
للبرميل من 56 دوالرا، متوقعا عجزا قدره 430 ألف 
برميل يوميا في إنت��اج النفط مقارنة مع الطلب 

هذا العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ املؤش��ر نيكي القياس تعامالت بورصة طوكيو 
ل��أوراق املالية أمس الثالث��اء مرتفعا 0.03 في املئة 

عن مستوى اإلقفال السابق.
وفتح نيكي على 23721.17 نقطة، في حني استقر 
مؤشر توبكس األوسع نطاقا عند 1883.87 نقطة.

ول��م تتأثر الس��وق تأث��را يذكر بق��رار بن��ك اليابان 
املركزي الذي كان متوقعا على نطاق واس��ع بإبقاء 

السياسة النقدية من دون تغيير.
ونزل مؤشر قطاع البنوك %1.1 مع انخفاض ميزوهو 
املالية %1.2 ومجموعة سوميتومو ميتسوي املالية 

.1.25%
وانخف��ض مؤش��ر قط��اع التجزئ��ة %0.30 بفعل 

خسائر سهم فاست للتجزئة الذي فقد 1.4%.
وكان قطاع��ا التعدين والنفط من الرابحني وصعد 
مؤش��راهما %1.45 و %0.94عل��ى الترتيب في ظل 
مكاسب قوية ألسعار اخلام بفعل تراجع مخزونات 

النفط اخلام األميركية.
وعاد مؤش��ر قطاع اإلنشاءات لالرتفاع، بعد خسائر 
ح��ادة بفع��ل مزاع��م تالعب ف��ي العط��اءات، وزاد 

.0.95%

170 مليار دينار 
إيرادات »أم قصر«

»برنت« ألعلى سعر
في 3 سنوات

ارتفاع مؤشر
السوق الياباني

 
الصباح الجديد ـ وكاالت:

ش��ركة  ع��ن  ص��ادر  تقري��ر  توق��ع 
»سيمنس« بش��أن الرؤية املستقبلية 
لقط��اع الطاق��ة، أن منطقة الش��رق 
األوسط حتتاج إلجمالي 483 غيغاوات 
م��ن قدرات توليد الطاق��ة بحلول عام 
2030، ما يعن��ي إضافة 277 غيغاوات 
من ق��درات التولي��د اجلدي��دة مقارنة 

بأرقام 2016.
ومن املتوقع أن تتضاعف حصة مصادر 
الطاق��ة املتجددة ضمن مزيج الطاقة 
املس��تقبلي لترتفع م��ن 5.6 في املئة 
)نح��و 16.7 غيغ��اوات ف��ي 2016( إلى 
20.6 ف��ي املئة )نحو 100 غيغاوات في 

2035(، وفقاً للتقرير.
ونب��ه التقري��ر إل��ى أّن »ه��ذه الزي��ادة 
الكبيرة تعكس ض��رورة االعتماد على 
حل��ول فعالة لتخزين الطاقة ومصادر 
متنوع��ة لتوليد الطاقة للتغلب على 
الطبيعة غير املستقرة ملصادر الطاقة 
املتج��ددة، ما يتيح الوصول لش��بكة 
ان  كهرباء مستقرة وفعالة«، مضيفاً 
»برغ��م تنامي حصة الطاقة املتجددة 
ضمن مزيج الطاقة املس��تقبلي، فإن 
الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيس 
لق��درات تولي��د الطاقة ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط، وأن محطات توليد 
الطاقة بالغ��از الطبيعي متثل 60 في 

املئ��ة م��ن ق��درات تولي��د الطاقة في 
املنطقة حتى عام 2035«.

التنوي��ع  وتي��رة  تس��ارع  م��ع  ولك��ن 
االقتصادي والنمو الس��كاني في دول 
املنطقة، »سيزداد الطلب على الطاقة 
بنح��و 3.3 في املئ��ة كل عام، ما يعني 
ض��رورة رفع كف��اءة احملط��ات الغازية 
لتولي��د الطاقة كعنصر رئيس لتلبية 

الطلب املتزايد على الطاقة«.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال الرئيس 
التنفيذي للش��رق األوس��ط واإلمارات 
العربية املتحدة بش��ركة »سيمنس« 
»إم��دادات  إّن  زيرس��دورفر،  ديتم��ار 
بالكف��اءة  تتس��م  الت��ي  الطاق��ة 
واألس��عار االقتصادي��ة متث��ل عص��ب 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  التنمي��ة 
ف��ي املنطق��ة«، الفت��اً إل��ى أن »مزيج 
ملحوظاً  تنوع��اً  الطاق��ة سيش��هد 
خالل السنوات العشرين املقبلة، إال أن 
الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيس 

لتوليد الطاقة حتى عام 2035«.
من ناحي��ة أخرى، تتوقع »س��يمنس« 
أن »تعتم��د معظم ق��درات وإمكانات 
تولي��د الطاق��ة ف��ي املس��تقبل على 
محطات تولي��د الطاق��ة التي تعمل 
بنظ��ام ال��دورة املركب��ة التي تتس��م 
الطاق��ة  أّن  إال  العالي��ة،  بكفاءته��ا 
املتجددة ستتمتع بحصة أكبر ضمن 

مزيج الطاقة خالل العقود املقبلة«.
ولف��ت التقري��ر إل��ى أن »اإلمكان��ات 

الكبيرة الت��ي تتيحها محطات توليد 
الطاق��ة الغازي��ة التي تعم��ل بنظام 
ال��دورة املركب��ة، تتزايد عن��د االعتماد 

عليه��ا ب��دالً م��ن احملط��ات البخارية 
اخملطط��ة في املس��تقبل«، مضيفاً أن 
»دول املنطق��ة تس��تطيع إضاف��ة 45 

غيغاوات ع��ن طريق تطبيق حلول رفع 
الكف��اءة التي ميكن اس��تخدامها في 
حتديث وتطوي��ر محطات التوليد التي 

تخطى عمرها ال�30 سنة«.
ف��ي س��ياق متص��ل، م��ن املتوق��ع أن 
تضي��ف الطاق��ة الشمس��ية قدرات 
إضافية تصل إلى 61 غيغاوات بحلول 
أيض��اً  التقري��ر  ويش��ير   ،2035 ع��ام 
لإلمكان��ات الكبي��رة الت��ي تتيحه��ا 
طاق��ة الري��اح خصوصاً ف��ي اململكة 
العربية الس��عودية ومصر، إال أن هذه 
اإلمكان��ات ل��ن متث��ل إضاف��ات كبيرة 
متوقعة خالل تل��ك الفترة. ولفت إلى 
أن »حل��ول تخزي��ن الطاق��ة بتكاليف 
تنافس��ية متثل أح��د املعوق��ات التي 
تواجه إمكان التوس��ع في اس��تخدام 

تكنولوجيا الطاقة املتجددة«.
وأس��همت »ش��ركة أبوظب��ي لطاقة 
إح��دى  تع��د  والت��ي  املس��تقبل«، 
الش��ركات الرائدة في مج��ال الطاقة 
النظيفة وأحد الش��ركاء الرئيسني ل� 
»س��يمنس«، ف��ي إعداد ه��ذا التقرير. 
الرئي��س التنفيذي��ل لش��ركة  وق��ال 
محم��د جميل الرمحي، إن »التطورات 
التكنولوجية املتس��ارعة في القطاع 
تش��ير إلى حدوث حت��والت جذرية في 
الطاق��ة واس��تهالكها  إنت��اج  ط��رق 
مس��تقبالً«، مضيف��اً »ال ش��ك ف��ي 
أّن منطقة الش��رق األوس��ط ستتأثر 
بشكل كبير بهذه التطورات. وسيعزز 
ه��ذا التقري��ر امله��م فهمن��ا آللي��ات 
التحول التي يش��هدها قطاع الطاقة 

في منطقة الشرق األوسط«.

ووفقاً للتقرير يُعد التحول الرقمي من 
أهم العوامل التي تس��هم في حتقيق 
أه��داف الطاق��ة املس��تقبلية. ولفت 
إلى أّن »االعتم��اد على األدوات واحللول 
الرقمي��ة الس��تخدام ه��ذه البيان��ات 
واالس��تفادة منها، س��يكون من أهم 
العوام��ل املؤدية لزيادة كفاءة إمدادات 
الطاق��ة ومرونتها، مع تقليل تكاليف 

توليد الطاقة في الوقت ذاته«.
وأكد زيرس��دورفر، أن »احللول الرقمية 
ج��زء رئيس من منظوم��ة الطاقة في 
املس��تقبل، ولهذا فإّن حتويل البيانات 
الكبي��رة إل��ى بيانات ذكية، س��يتيح 
مصادر طاقة تتسم مبستوى أعلى من 
االعتمادية والفعالية والكفاءة املالية. 
ولكن يجب التنبه إلى أن زيادة مستوى 
الترابط واالتص��ال بني اآلالت واألجهزة 
بالكثير  واملعدات، س��يكون مصحوباً 
من تهديدات األمن اإللكتروني، وبالتالي 
يجب على الش��ركات واملؤسسات أن 

تكون متأهبة لذلك من اآلن«.
وأش��ار التقري��ر أيضاً إلى وج��ود اجتاه 
مس��تقبلي للم��زج بني نظ��م توليد 
الطاق��ة املركزية واملوزع��ة، خصوصاً 
م��ع ارتف��اع الطلب عل��ى الطاقة في 
املس��تقبل، وهو ما يعم��ل على إعادة 
لتتضمن  الطاقة  تش��كيل منظومة 
محط��ات المركزي��ة صغي��رة لتوليد 
الطاق��ة تعم��ل على خدم��ة وظائف 
واستخدامات محددة داخل الشبكة.

تقـرير

483 غيغاوات حاجة دول الشرق األوسط من الطاقة
مع تسارع وتيرة التنويع االقتصادي والنمو السكاني

من مشاريع توليد الطاقة في الشرق األوسط
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ربط وزير اخلارجية الروس��ي، سيرغي 
الفروف، بناء اخلط الثاني من »السيل 
التركي« بوجود ضمانات صارمة من 

املفوضية األوروبية.
وقال الفروف خ��الل املؤمتر الصحافي 
السنوي املوسع: »سنعمل على مّد 
الفرع األول من خط أنابيب )الس��يل 
التركي(، الذي سينقل الغاز الروسي 

إل��ى تركيا فق��ط، أما الف��رع الثاني 
فس��نبدأ م��ده فق��ط إذا حصلن��ا 
عل��ى ضمان��ات ملموس��ة ومؤكدة 
من املفوضي��ة األوروبية، نريد التأكد 
أنهم ف��ي أوروبا ل��ن يتعنتوا مبوقف 
مش��ابه ملا سلكوه جتاه بلغاريا فيما 
يخ��ص مش��روع )الس��يل اجلنوبي(، 
الت��ي حاليا وم��ن جديد مس��تعدة 
للنظر في مسألة اس��تقبال الفرع 

الثاني من السيل التركي«.
وأضاف الف��روف: »نحن مس��تعدون 
لبحث أي خيار مط��روح، لكن يجب 
أن يك��ون مضمون��ا %100 م��ن قبل 

املفوضية األوروبية«.
من جانبها، أعلنت شركة »غازبروم« 
الروس��ية، في بي��ان، أنه��ا تخطط 
في ع��ام 2018، لزيادة م��ا يقرب من 
ضعف االس��تثمار في بناء »السيل 

التركي« مقارنة بعام 2017 – إلى ما 
يص��ل 182.4 مليار روبل، )3.04 مليار 
دوالر(. إذ بلغت استثمارات »غازبروم« 
في املش��روع عام 2017 ما مجموعه 

92.8 مليار روبل ) 1.55 مليار دوالر(.
وبدأت »غازبروم« بناء القسم البحري 
من خ��ط أنابيب »الس��يل التركي« 
يوم 7 حزي��ران املاضي. وهذا هو خط 
األنابي��ب اجلدي��د لتصدي��ر الغاز من 

روسيا إلى تركيا عبر البحر األسود.
وين��ص االتف��اق عل��ى بن��اء خطني 
رئيس��يني ألنابيب نق��ل الغاز، تصل 
طاق��ة كل منهما إل��ى 15.75 مليار 
مت��ر مكعب، اخل��ط األول مخصص 
لتوري��د الغاز مباش��رة إلى الس��وق 
التركية، أم��ا اآلخر مخصص لتوريد 
الغاز عبر األراضي التركية إلى الدول 
األوروبي��ة، ومت حتديد الفترة اخملصصة 

االتف��اق احلكوم��ي،  للبن��اء ضم��ن 
والتي متتد حتى كانون األول من عام 

.2019
واجلدي��ر بالذكر أن الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني، أعلن في وقت س��ابق، 
أن بالده تكبدت خس��ائر كبيرة بعد 
رفض الش��ركاء األوروبيني مش��روع 
»السيل اجلنوبي« وأن موسكو ترغب 

بالعودة إليه لكن بضمانات قوية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  كش��ف 
اللبنان��ي س��عد احلريري ع��ن أن أي 
ضريبة لن تُضاف إلى موازنة 2018، 
وان املوازنة ستتضمن حوافز كثيرة 

تساعد القطاع اخلاص.
وق��ال أن »القط��اع املصرف��ي ه��و 

العم��ود الفق��ري للبن��ان، وعلين��ا 
احلفاظ عليه«، مشددا على ضرورة 
أن »يبق��ى االقتص��اد ح��راً، وحتريره 

أكثر ورفع يد الدولة عنه«. 
وكان احلريري يتح��دث في لقاء مع 
القط��اع اخل��اص بدعوة م��ن رئيس 
احتاد الغرف اللبنانية محمد شقير، 

االقتصادي  اجملل��س  لرئي��س  تكرمياً 
روجي��ه  الس��ابق  االجتماع��ي 
نس��ناس، وقال إن »األولوي��ة اليوم 
هي لالس��تقرار األمني والسياسي 

واالقتصادي واالجتماعي«.
وأعل��ن »الذهاب إلى مؤمت��ر باريس 
البن��ى  ف��ي  اس��تثماري  ببرنام��ج 

التحتي��ة، ب�16 مليار دوالر يش��مل 
أكثر من 250 مشروعاً«.

البرنام��ج  ه��ذا  يعي��د  أن  وتوق��ع 
»معدالت النمو إل��ى 6 و7 في املئة 
وأن يخل��ق فرص العم��ل الضرورية 

للشباب«.
من جانبه رأى شقير، أن »القطاعات 

االقتصادي��ة عل��ى اختالفها ال تزال 
ف��ي حال م��ن الركود واملؤسس��ات 
تعان��ي«، موضحاً أن »مطلبنا األول 
يبقى وقف استس��هال فرض مزيد 
من األعباء على مؤسساتنا ملعاجلة 
مالي��ة الدول��ة، أو لتلبي��ة مطالب 

شعبوية«. 

وقال »آمالن��ا معق��ودة على إجناح 
لبن��ان  لدع��م  باري��س  مؤمت��رات 
وبروكس��يل وروما 2، فيما التحدي 
األكبر يبقى تقوية ثقة املستهلك، 
واتخ��اذ خط��وات جدية لتحس��ني 
من��اخ األعم��ال واالس��تثمار ف��ي 

لبنان«. 

موسكو تعلن شرطها لزيادة إمدادات الغاز ألوروبا

لبنان: ال ضرائب في موازنة 2018
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كل م��ا ورد م��ن معلوم��ات ف��ي »الن��ار 
والغض��ب« أصب��ح، اآلن، ب��ن أي��دي ما ال 
يحص��ى م��ن الفلس��طينين والعرب في 
صورة ُملخصات، واقتباس��ات، وتلميحات، 
ناهي��ك ع��ن حقيق��ة أن الكتاب نفس��ه 
أصبح في ح��وزة الكثيرين، حلظة صدوره. 
وق��د وجد كل م��ا تقّدم جتلي��ات مختلفة 
االجتماع��ي،  التواص��ل  منّص��ات  عل��ى 
وصفح��ات اإلنترن��ت. وهذا كل��ه من نِعم 
التكنولوجيا، ووس��ائل االتص��ال احلديثة، 
التي جعلت العالم »قرية صغيرة«. ولن مير 
وقت طويل، بالتأكيد، قبل نش��ر الترجمة 

العربية للكتاب.
وما جتدر مالحظته أن مايكل وولف نش��ر 
كتابه للتدلي��ل على عدم صالحية ترامب 
كرئيس للواليات املتحدة أوالً، وأنه فعل ذلك 
بالتسلل بن ثغرات فتحها صراع األجنحة 
ف��ي البيت األبيض، ما أتاح له االطالع، عن 
كثب، على أكثر من رواية للحادثة الواحدة 
ثانياً، وأنه لم يكن ليتمكن من نشر كتاب 
كهذا دون ضمان��ات حقيقية تكفل حرية 
النشر والتعبير ثالثاً، وأن الكتاب في ذاته، 

وبص��رف النظر ع��ن الطموح��ات املهنية 
لصاحب��ه، م��ن جتلي��ات ص��راع ُمحتدم ال 
عل��ى البي��ت األبيض وحس��ب، ب��ل وعلى 
روح أمي��ركا نفس��ها رابع��اً، وعلى جانبي 
ه��ذا الص��راع احملت��دم تصطرع ش��بكات 
أصحاب املليارات، والنّصابن، وممثلي تيارات 
ومصال��ح تعص��ف بأمي��ركا واألميركين 
خامس��اً، وأن في أمي��ركا أميركات كثيرة، 

سادساً.
ل��ذا، ما لم يحضر كل م��ا تقّدم كخلفية 
عامة تسبق فعل القراءة نفسه، وتُسهم 
في تفس��ير املقروء، ووض��ع ما يرد فيه من 
إش��ارات ف��ي س��ياق البنية السياس��ية 
للثقاف��ة  واأليديولوجي��ة  والثقافي��ة 
األميركية الس��ائدة، فلن يتمكن أحد من 
القبض على دالالت بعيدة املدى، جتّلت في 
الكت��اب، وهي متس ما يح��دث في أميركا 
وألمي��ركا، وبالتداع��ي ما يح��دث بالعالم 
وللعال��م ف��ي ق��رن وألفية جديدي��ن. وما 

يحدث ال يُبّشر باخلير في أي مكان.
وفي الس��ياق نفس��ه، كم��ا كان الكتاب 
ج��زءاً من الص��راع ال على البي��ت األبيض 

وحس��ب، بل وعلى روح أمي��ركا، أيضاً، فإن 
ما أحاط به من اهتمام العرب، وما تس��ّرب 
منه، باللغة العربية، في صورة اقتباسات، 
وتلخيص��ات، وإش��ارات، يُعتبر ج��زءاً ِمْن، 
ويعك��س صراع��اً محتدم��اً ال عل��ى واقع 
العالق��ات العربية � األميركية، واملس��ألة 
الفلس��طينية، وحس��ب، ولكن على روح 

العالم العربي، أيضاً.
وم��ا جتدر مالحظته، هن��ا، أن الصراع على 
روح أمي��ركا يختل��ف، متاماً، ع��ن الصراع 
عل��ى روح العال��م العربي. فف��ي أميركا، 
حيث حرية التعبير والنش��ر مكفولة )رمبا 
ال تبقى كذلك في ح��ال تكريس الظاهرة 
أو  الترامبي��ة( يصع��ب إخف��اء احلقائ��ق، 
تكري��س وجه��ة نظ��ر بعينه��ا، ويفصل 
القض��اء، وه��و أعلى س��لطة م��ن رئيس 
البالد، ف��ي صراعات كثي��رة، كما يحتكم 
املتصمون إلى الدستور وتأويالته امُلتلفة، 
دون  للحيلول��ة  كثي��رة  ضمان��ات  وفي��ه 
استيالء جماعة بعينها على البالد والعباد 

)حتى اآلن في األقل(.
أم��ا الص��راع عل��ى روح العال��م العرب��ي، 

فيحدث في غابة، باملعنى الفعلي واجملازي، 
ويحتك��م إلى قان��ون الغ��اب. املفي منه 
بق��وة الدولة الش��مولية، واملوروث الديني 
والثقاف��ي، وس��لطة املال، وس��الح القتل 
)إذا اس��تدعى األمر( أقوى مب��ا ال يُقاس من 
املع��روف واملُت��داول. وهذا، ب��دوره، يتضافر 
مع ع��دم وجود تقالي��د دميقراطية، وغياب 
ُمطل��ق، ف��ادح وفاض��ح، للحق ف��ي حرية 
التعبي��ر في مكان، وهشاش��ته في مكان 
آخر. ومع هذا كله، ال تشتغل نظم التعليم 
املركزية على بن��اء العقل النقدي، وتدريب 
أجي��ال متالحق��ة في امل��دارس واجلامعات 
على معرفة احلقيقة، وال تش��تغل أجهزة 
اإلعالم كوس��يط بينهم وبينها، بل تعمل 
ف��ي التعليم، كم��ا في اإلع��الم، كمنتج 

حلقيقة غالباً ما تكون مجّرد قناع كاذب.
لذا، ال يع��رف الناس حقيق��ة الصراع في 
بالدهم وعليها، وفي هذا ما يجعل منهم 
مس��تهلكن، وُمنتجن، مثالين لنظريات 
املؤام��رة، والش��ائعات، وأنص��اف احلقائق. 
وعلى الرغم م��ن حقيقة أن حتويل العالم 
إل��ى قري��ة صغيرة فت��ح نواف��ذ إضافية، 

وفضائية، يطل منها الناس على ما يحدث 
لهم، وللعال��م، إال أن نوافذ العرب ال تنتج 
احلقيقة بقدر ما تُس��هم في تش��ويهها، 
وهي ف��ي كل األحوال مجّرد ب��وق ملمولن 
عل��ى طرفي خط التماس. وفي هذا، أيضاً، 
ما يع��زز ذهنية املؤامرة، ويعّمق إحس��اس 
العرب��ي بالضحوية، ويجع��ل من احلقيقة 

ضحية دائمة.
وإذا كان في اإلم��كان تعريف الصراع على 
روح أمي��ركا بوصف��ه صراع��اً على معنى 
الدول��ة االحتادي��ة كفك��رة، وإمبراطورية، 
والع��ودة مبكّونات��ه الرئيس��ة إل��ى الغزو 
الكولونيال��ي، وح��رب االس��تقالل، واحلرب 
األهلي��ة، واخل��روج إلى العال��م في احلربن 
العامليتن األولى والثانية، فإن الصراع على 
روح العالم العربي يبدو إش��كالياً إلى حد 

بعيد.
وبقدر م��ا أرى األمر، يض��م العالم العربي 
اثنتن وعش��رين دول��ة، وعل��ى الرغم من 
وج��ود خصائص دينية وثقافية )لغوية في 
املق��ام األّول( مش��تركة، إال أنها ال تكفي 
إللغ��اء، أو التقلي��ل م��ن ش��أن، خصائص 

تاريخية واجتماعية، وجتارب تكوينيه، مُتّيز 
هذا البلد ع��ن ذاك، وال يندر حتى أن يكون 
الدين��ي والثقافي، ف��ي صيغتيهما احمللية 
اخلاص��ة واخلصوصية من عوام��ل التمييز 
واالختالف. وبرغم أن ستمائة عام، تقريباً، 
تفصلنا عن ابن خلدون، إال أن إش��ارته إلى 
صراع البداوة واحلضر، بوصفه مدخالً لفتح 
مغاليق ما ندعوه، اليوم، بالتاريخ العربي � 
اإلسالمي يظل صاحلاً وقابالً للتداول كأداة 

حتليلية.
نستكمل، فيما بعد معاجلة الصراع على 
روح العالم العرب��ي، وبعدها نصل إلى ما 
ورد ف��ي الكتاب ع��ن ترامب والس��عودية 
وفلسطن وإسرائيل وإيران، ألن كل ما ورد 
يتصل بالصراع عل��ى روح العالم العربي، 
ومتك��ن ط��رف بعينه م��ن الف��وز. ثمة ما 
يتجاوز الرغبة ف��ي التلخيص، ناهيك عن 
حقيقة أن هذا كله يوج��د على اإلنترنت، 
اآلن. ول��ن نفه��م ما نق��رأ عن ه��ؤالء من 
دون س��ياق أع��رض يك��ون هامش��اً »للنار 
والغضب«، ال يكشف »أسراراً« بل يسعى 

لتفسير ما انفضح.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

باري إيشنغرين

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

ال وق��ت أفضل من يوم مش��مس للتحقق 
من إحكام الس��قف ضد تس��رب املاء. وإذا 
حتدثنا عن صانعي السياسات االقتصادية، 
فمن الواضح أن اليوم املشمس قد أتاهم: 
فمع توقع اخلبراء للنمو القوي، فإن أفضل 
وقت للتحقق من مدى استعدادنا للركود 

املقبل هو اآلن. 
م��ن املؤكد أن الوالي��ات املتحدة على وجه 
خ��اص ليس��ت مس��تعدة عل��ى اإلطالق. 
يس��تجيب صناع السياسات للركود عادة 
بخفض أسعار الفائدة، وخفض الضرائب، 
وتعزيز التحويالت إلى العاطلن عن العمل 
وغيره��م م��ن ضحاي��ا االنكم��اش. لكن 
الواليات املتحدة غي��ر مهيئة إلى حد غير 
اعتيادي، جملموعة من األسباب االقتصادية 

والسياسية، لالستجابة بنحو طبيعي.
األم��ر األكث��ر وضوح��ا أن ه��دف مجلس 
االحتياط��ي الفيدرال��ي األميركي لس��عر 
الفائدة عل��ى األم��وال الفيدرالية ما يزال 
%1.25 إلى %1.5 فقط. وإذا لم يكن الركود 
وش��يكا، فرمب��ا ينج��ح بن��ك االحتياطي 
الفيدرالي ف��ي زيادة أس��عار الفائدة ثالث 
مرات بحلول نهاية العام إلى نحو %2. بيد 

أن ه��ذا ال يترك مس��احة تُذَكر للتيس��ير 
النقدي في االستجابة لالجتاه الراكد قبل 
أن ينخفض س��عر الفائدة إلى الِصفر مرة 

أخرى.
في فت��رات الركود الثالث األخي��رة، اقترب 
اجملم��وع التراكم��ي لتخفيض��ات أس��عار 
الفائدة م��ن خمس نقاط مئوي��ة كاملة. 
وه��ذه امل��رة، ألن التعاف��ي البط��يء ل��م 
يس��مح إال بالتطبيع التدريجي ألس��عار 
الفائدة، وبس��بب ميل أسعار الفائدة إلى 
االجتاه نح��و االنخفاض بنحو أكثر عموما، 
يفتقر بنك االحتياطي الفيدرالي إلى احليز 

املطلوب لالستجابة.
من حيث املبدأ، يستطيع بنك االحتياطي 
الفيدرال��ي أن يطل��ق جول��ة أخ��رى م��ن 
التيس��ير الكمي. باإلضافة إلى هذا، َطرَح 
واح��د عل��ى األقل م��ن مرش��حي الرئيس 
األميركي دونالد ترم��ب جمللس االحتياطي 
الفيدرالي فكرة أس��عار الفائدة السلبية. 
ومن املرجح عل��ى الرغم من ذلك أن يكون 
مجلس االحتياط��ي الفيدرالي هذا، والذي 
يض��م ثالثة أعضاء من تعي��ن ترمب، أقل 
نش��اطا وإبداعا من س��لفه. وسوف يكون 

انتقاد الكوجنرس األميركي ألي توسع آخر 
في امليزانية العمومي��ة لبنك االحتياطي 

الفيدرالي مؤكدا وحادا.
اآلن، تش��كل السياس��ة املالي��ة البدي��ل 
الواضح، لكن الكوجنرس وافق على خفض 
الضرائب في أس��وأ وق��ت ممكن، ولم يترك 
أي حيز على اإلطالق للتحفيز عند احلاجة. 
ومن ش��أن إضاف��ة 1.5 تريليونات دوالر إلى 
الدين الفيدرال��ي أن يخلق حالة مفهومة 
م��ن العزوف ع��ن االس��تجابة لالنكماش 
باملزيد من التخفيض��ات الضريبية. وكما 
أوضح زميالي كريس��تينا وديفيد رومر في 
بيركلي فإن السياس��ة املالية أقل فعالية 
ف��ي مواجه��ة ح��االت الرك��ود، ويُصِب��ح 
اس��تخدامها أق��ل ترجيح��ا عندما تكون 
الديون العامة املس��تحقة عل��ى دولة ما 

مرتفعة بالفعل. 
وبدال م��ن حتفيز االقتصاد ف��ي االنكماش 
املقب��ل، م��ن املرج��ح أن تكون اس��تجابة 
اجلمهورين في الكوجنرس شاذة منحرفة. 
فمع انخف��اض العائدات واتس��اع العجز 
بنحو أسرع، سوف يصرون على تخفيضات 
اإلنف��اق إلعادة مس��ار الديون إل��ى اجتاهه 

السابق.
وس��وف يب��دأ اجلمهوريون ف��ي الكوجنرس 
في األرج��ح ببرنامج مس��اعدات التغذية 
التكميلي��ة، وال��ذي يوف��ر الغذاء لألس��ر 
املنخفضة الدخل. وهم يركزون اآلن بالفعل 
على هذا البرنامج. ثم ينتقلون إلى خفض 
ميديكير )برنامج املساعدة الطبية لكبار 
الِس��ن(، وميدي��ك ايد )برنامج املس��اعدة 
الطبية للفق��راء( والضم��ان االجتماعي. 
وس��وف يقع عبء هذه التخفيضات على 
املستهلكن الذين يعيشون على الكفاف، 
والذين س��يضطرون إلى خفض إنفاقهم 
ف��ي مقابل كل دوالر يخس��رونه، وهذا من 
شأنه أن يؤثر بوضوح على الطلب الكلي.

ومن املرج��ح أن تضطر حكومات الواليات، 
بِفع��ل القي��ود اجلدي��دة املفروض��ة على 
قدرته��ا على االس��تقطاع م��ن الضرائب 
عل��ى مس��توى الوالي��ة واحمللي��ات خلفض 
ميزانياتها، إلى التحرك ملس��افة أبعد في 
اجتاه احل��د من مدة إعانات البطالة وحجم 
مس��اعدات الغذاء والتغذي��ة التي حتصل 

عليها.
العاملي��ة مواتي��ة  الظ��روف  تك��ون  ول��ن 

للواليات املتحدة. فق��د أصبح احليز املتاح 
أم��ام البنوك املركزية األجنبي��ة من أوروبا 
إل��ى اليابان خلفض أس��عار الفائدة ضئيال 
للغاي��ة. وحت��ى بع��د تش��كيل حكومة 
ف��ي أملانيا أخيرا، فس��وف يس��تمر صناع 
السياس��ات هناك في إظه��ار إحجامهم 
املعتاد عن اس��تعمال السياس��ة املالية. 
وإذا لم تس��تخدم أملانيا حيزها املالي، فلن 
يبقى حي��ز يُذَكر لش��ركائها في منطقة 

اليورو للقيام بالشيء نفسه.
وعالوة على ذلك، تس��ببت أجندة »أميركا 
أوال« الت��ي يتبناه��ا ترمب ف��ي تدمير ذلك 
الن��وع م��ن التع��اون الدولي الذي س��اعد 
في وق��ف االنكماش ف��ي الفت��رة 2008-
2009، وهي األجندة التي تنظر إلى حلفاء 
األم��س باعتبارهم أعداء. ولن تعمل الدول 
األخرى م��ع حكومة الواليات املتحدة على 
مقاومة الركود الق��ادم إال إذا كانت واثقة 
في حكمها ونواياها. ورمبا تكون الثقة في 
الواليات املتحدة اآلن عند أدنى مستوياتها 

على اإلطالق.
بن��ك  ق��ام   ،2009-2008 الفت��رة  ف��ي 
االحتياط��ي الفيدرال��ي بتمدي��د خطوط 

مقايض��ة ال��دوالر إل��ى البن��وك املركزية 
األجنبي��ة، ولكنه تع��رض النتقادات الذعة 
ف��ي الكوجنرس بتهم��ة »توزي��ع الهبات« 
من أم��وال األميركين التي حصلوا عليها 
بش��ق األنف��س. ثُم ف��ي قم��ة مجموعة 
العشرين التي اس��تضافتها مدينة لندن 
في أوائل ع��ام 2009، تعهدت إدارة الرئيس 
ب��اراك أوباما بتنس��يق حوافزها املالية مع 
احلوافز الت��ي تقدمها احلكوم��ات األخرى. 
واليوم، بعد مرور عشر سنوات تقريبا، من 
الصع��ب أن نتصور حتى ظهور إدارة ترمب 

في اجتماع مماثل.
الواق��ع أن طول فترة التوس��ع االقتصادي 
ليس مؤشرا ميكن التعويل عليه للتكهن 
مبوع��د االنكماش التالي. وس��وف يتوقف 
عمق وش��كل هذا الركود على احلدث الذي 
قد يطلق��ه، وهو أم��ر غير مؤك��د بنفس 
الق��در. األمر الوحي��د املؤكد م��ع هذا هو 
أن التوس��ع ال ي��دوم إل��ى األب��د. وس��وف 
تأت��ي العاصف��ة ال محال��ة، وعندما تأتي 
فلن نكون مس��تعدين عل��ى النحو الالئق 

ملواجهة الطوفان.

هل أنتم مستعدون للركود التالي؟
PROJECT
SYNDICATE

السيارة الكهربائية
طارق حرب 

تحالف النصر 
وإجراءات المفوضية
ما صدر من احد الذين ظهروا على احدى الفضائيات 
في نش��رة اخبار الس��اعة الثامنة مس��اء يوم االحد 
2018/1/14 م��ن ان مخالفة منس��وبة في تش��كيل 
حتال��ف قائم��ة النصر الت��ي يقوده��ا رئيس ال��وزراء 
الدكتور العبادي وقائمة الفتح التي يقودها  الس��يد 

هادي العامري لألسباب التالية :-
١- ل��م يفرق من اطلق هذا الكالم بن احلزب والقائمة 
االنتخابية فش��روط االنتساب للحزب شيء وشروط 
االنتساب او تش��كيل القائمة االنتخابية  شيء اخر 

وكان عليه ان ال يخلط بن االثنن.
٢- ان قانون االحزاب لم يشترط على من ينتمي حلزب 
مع��ن ان يلتزم بالتصويت للحزب ف��ي االنتخابات او 
ان يتم ترش��يحه ضم��ن قائمة احلزب، اذ ال س��لطان 
للح��زب على اعضائ��ه في منعهم م��ن الدخول في 
قوائم انتخابية اخرى او التصويت لصالح مرش��حي 
االحزاب االخرى وقانون االحزاب رقم) ٣٦ ( لسنة ٢٠١٥ 
امامنا ومبراجع��ة ألحكامه ال جتد حكما مينع وكذلك 
فان قانون انتخابات مجلس النواب ) ٤٥ ( لسنة ٢٠١٣ 
وقان��ون انتخاب��ات احملافظات رقم )٣٦( لس��نة ٢٠٠٨ 

جاءت خالية من مثل هذه االحكام.
وهذا يظهر واضحا من الشروط القانونية الواردة في 
القانونن املذكورين وف��ي قانون مفوضية االنتخابات 
رقم ) ١١( لسنة ٢٠٠٧ التي اطلقت يد احلزبي ولسانه 

في التصويت والترشيح.
٣- ان االش��كال ليس اشكاال قانونيا وامنا هو اشكال 
فني واداري في منع تش��كيل قائمتن حلزب واحد ألنه 
ال يجوز اس��تعمال اسم احلزب من جهتن ورفع اسم 
احلزب من قائمتن الن ذلك يشوش على الناخب الذي 
ينتخب ويض��ع خياراته في صن��دوق االقتراع اذا وجد 
ان هنالك قائمتن حتمالن االس��م نفس��ه اذ ال يجوز 
لقائمة العبادي ان حتمل اس��م حزب الدعوة في حن 
ان قائمة املالكي حتمل اس��م ح��زب الدعوة ايضا الن 
ذل��ك يرتب اش��كاال للناخ��ب عند تصويت��ه لذلك مت 
تدارك ذلك حيث شكل العبادي قائمة النصر وشكل 
املالكي قائمة دولة القانون اي انهما تداركا االشكال 
االداري والفن��ي وليس االش��كال القانوني كما يقول 

البعض.
٤- ان سبب احلاح مفوضية االنتخابات واستعجالها 
في تقدمي قوائم التحالفات ال يعود لسبب قانوني وامنا 
يعود لسبب يتعلق بطبع القوائم التي يجب ان تكون 
جاهزة قب��ل فترة من موعد االنتخابات ألجل توزيعها 
وألج��ل ان تكون جاه��زة قبل مدة موع��د االنتخابات 
ال��ذي ال يبعد كثيرا حيث ان املوع��د ١٢/٥ وهو موعد 
قريب لطب��ع القوائ��م االنتخابية بذك��ر التحالفات 
فيها وهذا هو الس��بب وراء قصر املوعد علما ال يوجد 
حكم قانون��ي ينظم ذلك وامنا هنال��ك نظام تصدره 
مفوضي��ة االنتخابات وهذا من خلق وصنع املفوضية 
صاحبة الشأن في قبول التحالفات  وال حكم قانوني 

يقيد املفوضية وامنا الوقت هو السبب.
لكل ما تقدم فأن إجراءات العبادي إجراءات لم تبتعد 
ولم تخالف احكام القانون وامنا تؤيده احكام القانون 
والقول بخالف ذلك الشطط الذي يبتعد عن االساس 

القانوني.
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علوان السلمان  
عملي��ة اخلل��ق الش��عري ه��ي وليدة 
)الش��اعر(  ذاتي��ة  ق��وى  محصل��ة 
ومكتس��باته املعرفية عب��ر االلتقاط 
الواعي لألش��ياء من خالل احلضور في 
فضاءاتها واالندم��اج بتحوالتها.. كون 
القصيدة مغامرة الشاعر في التعامل 
م��ع حقائق الوج��ود حلظ��ة امتالكها 
الوعي..والت��ي تكمن ف��ي قدرتها على 
التج��اوز والتخلق في عالم يرتكز على 
مرتك��زات فكري��ة واجتماعي��ة وصور 
متوال��دة داخل النص وهو يحلق صوب 
م��دن احلل��م الت��ي يحتضنه��ا مناخ 
ايقاعي يس��افر بها بعي��دا وهو يغني 
اغنيته الكونية..كون )الغناء يستيقظ 
بال��ذات عندم��ا تكتم��ل املطابقة بني 
الش��كل واملضمون(كما يقول اراغون.. 
فيعب��ر عن ذاتي��ة قص��وى مبوضوعية 

قصوى..
 والشاعر ريسان اخلزعلي في مجموعته 
الش��عرية) طريقة في الغناء( الصادرة 
ع��ن دار ميزوبوتامي��ا/2011 بقصائدها 
التي نس��جتها انامله السومرية وهي 
تنح��ت في صخ��ر الوج��ود الطبيعي 
فتقدم سبعا وعشرين قصيدة شعرية 
تعالج  اش��كالية االغت��راب بوعي عبر 
جدلي��ة الص��راع م��ا ب��ني املتناقضات 
الت��ي تعمل على تعمي��ق داللة النص 

وتوسيع فضاءاته..
في مدن اجلنوب

يكون النهار اوضح..
والليل اعمق...

واملاء في املستقر االخير
***

على عجل تركنا النهار هناك...
يلوح للوجود التي استضافت حزنها

وما عاد من حسنها غير 
خيط من جتاعيد...   /ص7

فالش��اعر يعتمد املنطق اجلدلي الذي 
تخلق��ه املتض��ادات )النه��ار � الليل..( 
والت��وازي في االفع��ال والصور..اضافة 

الى انه يعتمد خزين الذاكرة فيعبر عن 
ذاتي��ة جمعية بلغة تختص��ر االزمان.. 
كون الش��عر )امتداد مدروس ملعطيات 

الزمن(..
اعرف امرأة في التسعني..
حتى قبل وفاتها بيومني..

كانت تردد:
سولك نهر يهواي وابصف نهرنه    

كل العشك مستور واحنة اشتهرنه
االول��ى  الذاك��رة  يواك��ب  فالش��اعر 
بش��عبيتها فيداخل حياته��ا بلغتها 
وفلكلورها فيوظف )الدارمي( الشعبي 
القيم��ة االجتماعية  للتدلي��ل عل��ى 
والبع��د  االنس��اني ال��ذي متتلكه في 
س��ياق النص دون ان يفقده تكنيكه..
بل ليسهم في جتديد مدلوله املقصود 
بح��د ذاته..وحتقيق االقت��راب من صراع 
ال��ذات عن طري��ق التالص��ق باللهجة 
ومفاهيمها.. اضافة الى اعطاء النص 
بعدا تش��كيليا من خ��الل التنويع في 

اللغة واللقطات املشهدية..
  فالقصي��دة حتمل هاجس��ها وتوترها 
وه��ي تواج��ه االحباط النفس��ي الذي 
يكش��ف عنه بيت )الدارمي الشعبي( 
للكش��ف  الش��اعر  يوظف��ه  ..ال��ذي 
ع��ن انتمائ��ه من جهة ووعي��ه لطاقة 
املفردة الشعبية التفجيرية من جهة 
اخرى..  اضافة الى تركيزها على البيئة 
والعاطف��ة الفكري��ة واحلس��ية التي 
خلق��ت صورا مموس��قة يلفه��ا الدفء 
واحللم..وهي تتلون مبناخاته الش��عرية 
القصب  الطبيعة)النهر�  املستلة من 
� النج��وم � املط��ر..( ك��ي يتخذ منها 
الش��اعر رم��زا يعب��ر عن م��دى ارتباط 
االنسان بها فتصبح ظواهرها شواهدا 
حية تعانق مدى الرؤيا وتداعب شغاف 
القل��ب باضفاء النس��ج الرومانس��ي 
في اللفظة املكثف��ة الداللة والصورة 
الش��فيفة.. املتجاوبة مع ايقاع داخلي 
ينس��جم وااليقاع اخلارج��ي في جمله 

الشعرية التي تطرح موقفا انسانيا..
حزني عليك..اجيئك

ومن صبابتي ابكي
...

انت تعلق الرايات عمدا في الظالم
ويدلني خيط من النبض القدمي..

الى قمر اجلنوب
هنا..

يفر املاء من شفتي..
وهن��ا تلتحم الدموع م��ع القصب     /

ص115
فاالرت��كاز عل��ى الرم��ز ف��ي تكوينات 
بالص��ور  التداع��ي  خل��ق  القصي��دة 
م��ع رعاية املف��ردة الش��عرية )ككيان 
قائ��م بذاته( واعتماد عنصر الدهش��ة 
نصوص��ه  املؤثرة..فكان��ت  الفاعل��ة 
الشعرية متميزة بخصوصية التعبير 
والرؤي��ة م��ع بس��اطة معمق��ة حترك 

اخلزانة الفكرية للمتلقي..
 فقصائ��د الش��اعر مزي��ج م��ن صور 
وثيم��ات تتفاعل في م��ا بينها لتمنح 
متلقيها تشكال ش��عريا ينطوي على 
غاية..وهي حتمل الصوت االخر االعمق..
املش��حون عبر احلوار الداخل��ي واملعبأ 
بالتداعيات مع تش��كلها م��ن تقانات 
فنية متعددة..اذ فيها املش��هدية  من 
خالل تقدمي الش��اعر قصي��دة اللوحة 
الت��ي  واحلركي��ة  اخلطي��ة  بابعاده��ا 
تعتمده��ا الص��ور احلس��ية املقترن��ة 
اعتماده  الى  والفكرة..اضاف��ة  بالقيم 
تقان��ة التنقيط التي ه��ي ابدال الدال 
اللس��اني  بالدال الطباع��ي الصامت 
الذي يش��كل داللت��ه اجلوهري��ة التي 
ه��ي )فع��ل تلفظ��ي بالغياب(..والذي 
يس��تدعي املتلقي كي يكون مشاركا 
في بناء الن��ص احملق��ق للم��وحيات 

الن��فس���ية 
والفنية..التي تنت��ج من تفاعل دالالت 
الص��ور اجلزئي��ة والتحامه��ا  بوح��دة 
عضوي��ة مش��حونة بالقل��ق والتمرد 
واالغتراب الذي يعصف بالذات والذات 

اجلمعي والوجود..
في جبينه لسعة الصحراء

وفي عينيه دوار العصفور
يوهمنا بانه شيخ املزرعة

غير ان الصبي الراكض قرب النهر
يشير الى بائع الورد باجملان

...............

وبائع الورد...
مازالت اردانه تنفض غبار الس��لمان  /

ص148
  فالش��عرية املهيمن��ة عل��ى قصائد 
الشاعر شعرية الفكرة..اذ انها تشكل 
طوفانا من املشاعر والرؤى التي تصوغ 
من الذاكرة معطيات ودالالت انسانية 
تش��كل هاجس النص الشعري املعبأ 
بتعددية االصوات داخل بنيته الدرامية 

التي حترك ايقاعه اجلمالي واملعرفي..
دارت بنا الس��اعات راكض��ة.. وما حل 

امللل
....

انت اهتديت الى شارع ال يشيخ..
كيف اهتديت الى النهر والنهار؟

وكيف خلطت املاء بالضوء...
واي��ن االصابع حني النس��يج اكتمل..؟ 

ص/70 � ص71
فالنه��ر القضي��ة ..الوطن..احلزب الذي 
ش��كل حضورا واعيا يس��جل شهادة 
الشاعر  للنبع االول الذي علمه معاني 
احلي��اة وااللت��صاق بال��وطن انس��انا 
وق��ضية.. ام��ا التك��رار ال��ظاه��رة 
االسلوبية املرتبطة بالداللة النفسية 
والت��ي تعك��س جانب��ا م��ن املوق��ف 
االنس��اني واالنفعال��ي فهي تش��كل 

التوكيد وازالة الشك..
اخلزعلي في ديوان��ه هذا حقق حضوره 
داخل االزمنة واالنس��ان وحدود الوطن 
بكل جزئياته )القضية � احلرية � الفرح 
� احل��زن � احلبيب��ة...( الت��ي ه��ي معان 
وومضاتها  اجملموعة بقصائدها  الزمت 
التي هي حملات شعرية متميزة بدفقها 
الوجداني املستفز للحظة الشعرية..
بامتالئه��ا لق��درات تعبيري��ة وتقانات 
فنية متداخلة.. مش��بعة مبوسيقاها 
التي شكلت مشهديتها  وزمكانيتها 
الس��يمية الت��ي فرش��ت روحه��ا مع 
درامية دينامية تعتم��د االختزال الذي 
عم��ق الرؤي��ا عب��ر ص��راع املتض��ادات 
املعبرة عن حالة نفسية مأزومة..ومن 
ثم حتقيق اجلمالي��ة باعتماد التكثيف 
الصوري وااليقاع الهاديء الذي احتضن 

النص بتلقائية..

علي لفته سعيد
كنت أبحث ع��ن ظّلي.. أمضيت أس��بوًعا 
آخر وأنا أبحث في األماكن التي تخّيلت أّني 
زرتها أو وطئت قدماي إسفلتها وأرصفتها.. 
هكذا قال لي جاري العتيق في إجابتي على 
س��ؤاله الروتيني عن أحوالي.. قلت له إني 
مصاب بصداٍع غريب.. إنه ال يدور في رأسي 
وال يس��ّبب ل��ه الدوران وال دوخ��ة موجعة.. 
مجّرد ألم أشعر به وكأنه يكّلمني ويحّرف 
الكلم ع��ن مواضعه، وأنش��ده في تثبيت 
الصورة التي أريد االطالع عليها، ويعلو من 
الضجي��ج كّلما آويت الى الهدوء، أو اتكأت 
على عمود إس��منتي.. إن��ه يخرج من جوف 
الرصيف ويصعد بي إلى الطبقة الثانية من 
الهذيان. . ضحك الرجل في س��ّره.. شعرت 
مبعدته كيف تهتز فتمتزج سوائلها وتقرقر 
ف��ي األمع��اء، ألفت��ح عيني على س��هوٍب 
غريب��ٍة، مح��اواًل الهرب من أمام��ه قبل أن 
أكتش��ف أش��ياًء أخرى في داخل��ه.. كانت 
الضحكة التي رس��مْتها مالمحه التي أراد 
إخفاءها ب��ني جتاعيده باهت��ًة مثل ضفدع 
صافٍن، من دون أن يدرك أنني قادر على قراءة 
املالمح.. هكذا عّلمتني احلروب التي عّلمته 

الصبر كما قال لي.
ج��اري مهووس بالنظر ال��ى جتاعيد كفيه.. 
التعّرجات التي متن��ح تفاصيل وديان وأنهر 
وس��واتر ناعمٍة وخش��نة.. يقول لي ملا رآني 
أحّدق باجملهول وال أس��تقّر عل��ى أمر.. تعال 
يا ولد أنظر م��اذا فعلت احلروب بنا.. ال يدري 
ج��اري هذا أّية جتاعيد رس��متها احلروب في 
دواخلي التي باتت حتمل أسالكها الشائكة 
ف��ي التفاصيل، حت��ى إذا م��ا حترّكت قلياًل 
ألهدأ ولو حتت الش��مس أعود الى الصداع. 
قال لي: يا ولد تعال لنتقاسم احلديث ونرى 
أّي احل��روب أّمض؟ حروبك��م التي ال معنى 
له��ا، أم حروبنا التي خس��رناها؟ ضحكت 

وقلت له هل تراهن أم تتحّدى؟.
ل��م يفه��م قولي لكن��ه أخذني ال��ى ظّل 
ش��جرة مائلٍة م��ن بطن الرصي��ف، تتدّلى 

أغصانه��ا الى فم الش��ارع وقال اس��مع.. 
لكني لم أس��مع، س��رعان ما ض��اع الظّل 
وحت��ّرك باالجت��اه اآلخ��ر.. أبحث ع��ن عيني 
املنفوختني وعن احلروف الالصقة في لهاثي 
وع��ن يدي التي مترّغ��ت بتفاصيل معجونة 
بالال معنى.. كنت أريد التخّلص من قبضة 
يده التي تش��به قفاًل قدميً��ا أحكم إغالقه 
على ظلفتي باب.. أشار بأصبعه الى شيٍء 
م��ا، فجاء الظّل له، ورس��م أش��ياًء غريبًة، 

فبدت له تشبه معارك قدمية. لكن األغرب 
أني أس��مع صليل س��يوف وض��رب صنوج 
وتهش��م معاول، ثم يخرج ظ��لٌّ من حاّفة 
الرصيف األخرى، فيبدو مثل بندقية »برنو« 
تلم��ع في انع��كاس صورتها عل��ى العمود 
اإلسمنتي للرصيف. أسمع صوت طلقتها 
الت��ي ت��رّن ف��ي اآلذان مث��ل صوت زغ��رودٍة 

هائجة.
كان الش��ارع فارًغ��ا.. وأنا مش��دوٌه بتحّرك 

الظ��الل بحس��ب حركة ي��ده.. أوم��أت له 
أن يتوّق��ف عن مش��اغلتي، لي��س بيدي ما 
مينحن��ي القبول بتحّدي��ه.. حتى لو متّكنت 
م��ن حصر الظ��الل الت��ي أريده��ا، فال أجد 
مسّوًغا من القبول بتركيب أشيائها، ألنها 
ذاتها س��تتحّول ال��ى معركٍة، وق��د أُصاب 
جّرائه��ا، مثلما أصبت ذات نه��ار وأنا أهرب 
من قذيفٍة س��معت صوتها ورميت نفسي 
ال��ى داخل املوض��ع، ألصاب بحاّفة س��قف 
املوضع احلديدي، ويُشّج رأسي ويحّول اجلرح 

الى ورٍم يذكرني بالنجاة.
 ق��ال لي ج��اري العتي��ق: إن الّروح تس��كن 

الشمس فلَم تركض خلف الظّل؟..
 قل��ت له: إن وجدت ظّلي س��أعترف بوجود 

الشمس.
هّز يده وهو يعود الى الرصيف كأنه ينعتني 
بالبطر كوني أبحث عن متعاكسات احلياة.. 
ث��م ما لبث أن حّرك من جديٍد يده، فتناثرت 
ظالله مثل أمنيات رأس الس��نة، فبانت لي 
ش��اّبٌة تكتنز الّلذة ف��ي صدرها، وتعلن عن 
بياض ال يش��به الش��مس.. لم أكمل دورة 
رأسي حتى حملت رايات سوداً وخضراً وحمراً 
وبيض��اً وصف��راً تركض خلفه��ا. تصطدم 
الش��ابة باألعمدة واجلدران، باحثًة عن مالذٍ 
يقيه��ا ريح الرايات.. نظرت إلّي بش��يٍء من 
الدهشة، وهي تراني أتّلم مثل جريٍح وحيٍد 
وس��ط دخ��ان يغّط��ي الش��مس.. ركضت 
نح��وي فتبعتها الظالل الت��ي حتيطها من 
كل اجلوانب، والرجل العتيق غاب عّني متاًما، 

ولم أعد أراه..
اختفيت خلف العمود اإلسمنتي للرصيف 
اآلخ��ر، فجاءت والتصقت به وقالت: أرجوك 

حّرك يديك لعّل السواد يختفي..
ثم صرخت بخفوت صوت��ي.. يا أنت.. كلما 
زاد صمت��ك طوقتنا الظ��الل ولن نعيش إاّل 

بالسواد..
ضحكت.. ضحكت .. ضحكت.. حتى صرت 
أقّح، وأنا مغمض العينني. وحني فتحتهما 

وجدت ظالاًّ يشبهني يبكي.

الخزعلي في غنائه السومري
دراسة
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قصة قصيرة

اصدار

قصيدة

ظالل تائهة

مطلُق األحالِم ..
يرقُد الشاعُر على ريِش

قصائِدِه .
وفي قلِبِه حروٌف هاربٌة
يرصُفها خفقًة خفقة

فُتعشُب بالتراتيِل السماُء
وعلى زهرِ الكالِم

النجوُم تنثُر فّضَتها .
هو يعلُم أنَّ النشوَة التي شطرْت

وحشَتُه
لْم تكْن سوى جملٍة اعتراضيٍة

في مدونِة الغياب ،
وأنَّ األغانَي منفضٌة لرمادِ الذكرياِت .

املأخ��وذُة  أّيته��ا  نافذتَ��ِك  فافتح��ي 
بالترقِب

لهمٍس جائٍع
واترك��ي الش��معة تتل��وى في ش��تاِء 

القلِب
على حرائِق دمِعها .

فالسماُء ال يطوحها النعاُس
حني ترى النوافَذ مغلقًة

والسكارى على أرصفِة الصحِو
يكرعوَن فال ينزفون ! 

فيما القرودُ تُشهُر على الليِل
قهقهاتَها

الضفادُع تَنقُّ خلَف سياِج
حديقِتِه

فُيحني الهواُء رأَسُه

حنَي ميرُّ الطننُي .
وهو يحلُق على غيمٍة زرقاَء

مشّيعاً بالهديِل
يعلُم الشاعُر إنَّ الطواويَس

ال تطيُر
قد تعبُث في سنابِل القوِل ..

تتعجرُف ..
تصرُخ فُتعكُر رقَص الشموِع

لكنها ال تطيُر .
الطواويُس أليفٌة في قصورِ السالطنِي

وأقفاِص الفرجِة
غريبٌة في حدائِق الشعراء .

هل سمعتم شاعراً عاَف بلبالً
وتغّزَل من قلِبِه بطاووس ؟

يحدُث أْن يفقد الطاووُس ذيلَُه 
فيفتُش عن ريٍش

حتى ولو من قشورِ اجلذاِم
من بثورِ اجللودِ املتصدفِة

يلونُها ..
يضمُخها بعطٍر كاذٍب

ثم يلصقها في عجيزتِِه
لُيكمَل ما فاتُه من تبختٍر

فُيخذلُُه قبُح قدميِه .
يشرُب الشاعُر قهوتَُه اآلَن ..

يرتُب هنداَم قصيدتِِه 
يُخرُج من جيِبها السريِّ زهرًة

لسيدِة الصباح
غيُر عابئ بالقردِة والطواويس .

ص��در عن »دار العني للنش��ر«، في القاهرة، 
مؤل��ف قصصّي جدي��د للكات��ب املغربي، 
: »خّي��اط  الرافع��ي، حت��ت عن��وان  أني��س 
الهيئات« . يقع الكتاب ، الذي أش��رف على 
تصمي��م غالف��ه الفّن��ان العراق��ي صّدام 
اجلميل��ي ، ف��ي 152 صفح��ة م��ن القطع 
الصغي��ر، وهو يحمل الالفتة التجنيس��ّية 
التالي��ة :)حتّري��ات قصصّي��ة مض��اّدة ف��ي 

ظواهر رهاب الكونّيات( 
وعل��ى ظهر الغالف الراب��ع لكتاب » خياط 
الهيئ��ات »، نق��رأ  الكلمة التالي��ة للناقد 
 : الش��حات  محم��د  الدكت��ور  املص��ري، 

»تش��تغل س��ردّية كتاب )خّياط الهيئات( 
للق��اّص املغربي أنيس الّرافع��ي على مبدأ 
ممارسة الكتابة اإلبداعّية بوصفها )نسيجاً( 
أو )خياط��ة( جلُم��اع م��ن هيئ��ات وح��االت 
إنس��انّية، يومّية أو كونّي��ة، ذاتّية أو غيرّية 
أو حت��ى افتراضّية تأّملّية. فمن جهة أولى، 
ينه��ض هذا الكت��اب )املُغاير(، في ش��كله 
ي مرجعيات��ه الثقافّية، العربّية  وفي تقصِّ
والغربّية، واحملبوك بتؤدة وصبر الفتني، والذي 
ل بنيته الهندس��ّية الرباعّية على  تتش��كَّ
هيئة ثوب ُقدَّ من نسائل الّلغة ومن خيوط 
مجازاتها وتراكيبها، على اس��تلهام طاقة 

النث��ر العرب��ي القدمي والوس��يط، املعجون 
بنكهٍة س��ردّيٍة حديثٍة، متّثلت في توظيف 
تقني��ات القص��ة القصي��رة، ف��ي مناذجها 
التجريبّي��ة العليا. كم��ا ينهض، من جهة 
مقابلة، على متّثل أش��كال احلكي الصوفّي 
التأّملّي، ومس��اءلته، أكثر م��ن ركونه إلى 
املبدأ الذي يتغّيا لّذة س��رد املواقف الغريبة 
أو وصف األحداث املدهش��ة، برغم كونه - 
ف��ي غير زاوية من زواي��اه - ال يخلو من تتبُّع 
تلك الهيئات القصصّية التي يطلق عليها 
مبهارة )حتّريات قصصّية مضاّدة في ظواهر 

رهاب الكونّيات(«.

ثامر حسن آل غريب

الطواويُس غريبٌة 

في حدائِق الشعراء

»خّياط الهيئات« ألنيس الرافعي

غالف الكتاب

من اعمال سلمان البصري

من اعمال هادي ماهود



الفصل السادس عشر
    

    مشروع 300 و)أم املعارك(
التكليف ، تكوين الفرق التصميمية 
، ع��رض التصامي��م عل��ى الرئيس 
اجلمهوري��ة صدام حس��ن، املرحلة 
الثانية من املش��روع ، حرب الكويت 
ومغ��ادرة بغ��داد الى الس��ليمانية 
، ع��ودة قصيرة الى بغ��داد ، العودة 
من السليمانية الى بغداد , اختفاء 
وعودة نظام صدام ف��ي آذار 1992 , 

اكمال تصاميم مشروع 300 
انقضى نحو ش��هرين م��ن الفترة 
واخ��ذت   ، للمش��روع  التعاقدي��ة 
اعمالن��ا تتباطأ بع��د 2 اب 1990 . 
لقد كانت وطأة االحداث املتالحقة 
، وتطورات التهديدات العس��كرية 
الدولي��ة ، واضح��ة عل��ى عملن��ا ، 
واالعم��ال في الع��راق بصفة عامة 
. فل��م تك��ن هن��اك أي فائ��دة من 
عقد اجتماعات للتنس��يق بسبب 
فق��دان الس��يطرة عل��ى وس��ائل 
التنس��يق ، حت��ى كادت اعمالنا ان 
تصب��ح متوقفة . ق��رارات مجلس 
االمن القت بثقلها على الواقع في 
العراق ، واخبار التحشد العسكري 
للق��وات االجنبية س��ادت على أي 
حدي��ث . ورغ��م ع��دم التأك��د من 
ان ه��ذه الق��وات س��توجه ضرب��ة 
ال��ى الع��راق ام ال ، فعلينا ان نهيئ 

انفسنا لظروف احلرب املتوقعة .
بدأنا بش��راء وخزن امل��واد الغذائية 
ف��ي الثالج��ات واجملم��دات واخمل��ازن 
البيتي��ة . وكان اجلمي��ع يفعل هذا 
اس��تعدادا اليام اس��تثنائية ، بعد 
ان اعط��ى مجلس االم��ن انذارا الى 
العراق بسحب جيشه من االراضي 
الكويتية قبل يوم 17 كانون الثاني 
1991 ، وع��دم ظهور م��ا يدعو الى 
العراق سيس��تجيب للمطالب  ان 

الدولية .
 كان حدي��ث الناس ف��ي كل مكان 
: ه��ل س��تبدأ احل��رب ام ال ؟ ه��ل 
سينسحب العراق من الكويت ؟ هل 
يستجيب صدام حسن حلل األزمة 
؟ ال شيء يتضح في األفق ، سوى ان 
احلكومة وزع��ت الكمامات الواقية 
من الغازات الس��امة على احلزبين 
واملقرب��ن منه��م ، كم��ا خصصوا 
املواق��ع واملالج��ئ لهم . ام��ا بقية 
ابناء الش��عب فقد تركوا ملواجهة 
املوق��ف . هذه االم��ور وغيرها كنت 
اش��عر بها ويشعر الكثيرون بوجود 

تفرقة صارخة بن العراقين . 
ونح��ن نقت��رب م��ن نهاي��ة 1990 ، 
اقترح��ت عل��ّي ابنتي غ��ادة ان نزور 
الس��ليمانية ف��ي ش��مال الع��راق 
للتمتع مبش��اهدة الثل��وج في هذا 
املوس��م ، حي��ث ل��م تس��نح لها 
الفرصة قبالً املش��اهدة الثلوج في 

كردستان.
 اتصلت هاتفي��ا بصديقي الكردي 
رفي��ق ق��زاز حس��ب طل��ب ابنت��ي 
غ��ادة وه��و م��ن االس��رة املعروفة 
اب��دى  وق��د   ، الس��ليمانية  ف��ي 
ملشاهدة  الس��تقبالنا  اس��تعداده 
جم��ال الطبيع��ة في الش��تاء في 
الس��ليمانية ، واالبتع��اد عن اخلطر 
املقب��ل في بغ��داد . حزمنا امتعتنا 
، وهي��أت ع��ددا م��ن الكت��ب التي 
ق��ررت قراءتها خ��الل فت��رة بقائنا 
ف��ي الس��ليمانية . وصلن��ا الى دار 
رفي��ق قزاز واس��تقبلنا بحفاوة من 
اس��رته الكرمية . وقد خصصوا لنا 
غرفة واسعة للس��كن فيها . وقد 
خصصت غرفة االستقبال الكبيرة 
لتك��ون غرف��ة نتجمع فيه��ا عند 

نشوب احلرب .
 قضينا ثالثة ايام بالتجول في انحاء 
السليمانية واملناطق القريبة منها 
، مس��تمتعن مبناظ��ر الطبيع��ة ، 
حي��ث الثل��وج واالجواء الس��احرة 
خاللها ، حتى يوم السابع عشر من 
كان��ون الثاني ، وفي نحو  الس��اعة 
الثاني��ة والنصف قب��ل طلوع فجر 
ذلك اليوم ، سمعنا صافرات االنذار 
باصواته��ا الرهيبة ، فتركنا غرفنا ، 

وجتمعنا في غرفة الضيوف ..
   ه��ا قد بدأت حرب اخلليج .. وبدأت 
معها اسوأ فترات تاريخنا احلديث ، 
وبس��رعة فائقة اخذت وطأة احلرب 
واحلصار االقتص��ادي ، تتوضح على 

احلياة العامة في العراق .
   وف��ي الصب��اح ، تلقين��ا مخابرة 

م��ن اخت زوجة رفيق قزاز في بغداد 
، ذك��رت ان القص��ف ش��ديد على 
بغداد واصوات االنفجارات تس��مع 
من كل جهة ، وانه��ا متوجهة مع 
اخرين الى السليمانية ، وسيصلون 
عصرا . وبعد وصولهم ، مت توزيعهم 
على غ��رف البيت . نظمن��ا حياتنا 
بتوزيع مسؤوليات البيت . استمرت 
املاء  الكهربائية واس��الة  الطاق��ة 
تعم��ل بش��كل اعتي��ادي . كان��ت 
احلي��اة طبيعية ، وكن��ا نتجول في 
املدينة صباحا وعص��را ، ونعود الى 
البيت لنتب��ادل االحادي��ث اخملتلفة 
وسماع االخبار عن تطورات املوقف 
. وبعد العش��اء كنا نستمع الذاعة 
ص��وت امري��كا التي كان��ت تقدم 
نشرة اخبار العمليات العسكرية ، 
وبعدها نشغل انفسنا بلعب الورق 

او تبادل االحاديث .
الكهربائي��ة  الطاق��ة  ب��دأت    
باالنقطاع عن الس��ليمانية ، وتوزع 
لس��اعات قليلة يوميا على االحياء 
الس��كنية ، ثم انقطع��ت بصورة 
تام��ة . ب��دأت اجملم��دات والثالجات 
بالذوب��ان ، ومالم يتم ت��دارك االمر 
فأن اللحوم ستتلف .  كانت هناك 
سمكة كبيرة محفوظة في اجملمدة 
، وطلب��ت ام دياري زوج��ة رفيق قزاز 
االستفادة منها قبل تلفها ، فقررنا 
الذهاب بسفرة الى منطقة دوكان 
للتمتع باالجواء الطبيعية ، وشوي 

السمكة هناك .
 يالها م��ن مفارقة .. بغداد تتعرض 
للقص��ف عل��ى م��دار الس��اعة ، 
ونحن في السليمانية منتع انفسنا 
بس��فرة جميلة ف��ي منطقة وادي 
دوكان ، وامامن��ا جب��ل بيرة مكرون 
الش��امخ ال��ى الس��ماء . فرش��نا 
الس��جاد واش��علت الن��ار ، لتقوم 
النس��وة بإع��داد ما ل��ذ وطاب من 
وش��وي   ، واملش��روبات  املأك��والت 
السمكة الكبيرة . كانت الطبيعة 
جميلة للغاية على الرغم من برودة 
اجل��و والثل��وج تغطي قم��م اجلبال 
احمليط��ة باملنطقة . كانت س��فرة 
ممتع��ة ، امت��دت ال��ى غ��روب ذلك 

اليوم.
  حدثني عديل رفيق قزاز ) ابو هافال 
( ، ونح��ن ف��ي تلك الس��فرة ، حول 
وصية العالم والشخصية الكردية 

الكبيرة ) توفيق وهبي ( ، حيث طلب 
في وصيت��ه ان يدفن في قمة جبل 
بيرة مكرون . وملا كان ابو هافال من 
موظفي وزارة الداخلية ، وله عالقة 
بادارة محافظة السليمانية ، فقد 
زار اح��دى قرى ذلك اجلب��ل ، لتفقد 
الطري��ق ووصوله الى القمة ، وبعد 
التداول مع ابناء القرية ، بدأوا بفتح 
الطريق الذي سيسلكه املشيعون 
الى اعلى اجلب��ل . وفي اليوم التالي 
شيع جثمان املرحوم ) توفيق وهبي 
( ، وتسلقت السيارات ذلك الطريق 
اجلبلي الوعر الى القرية ، ومن هناك 
حمل اجلثمان على البغال الى قمة 
اجلبل ووري ث��راه ، وفقا لوصية ذلك 

العالم اجلليل رحمه اهلل .

عودة قصيرة الى بغداد
 انقض��ى االس��بوع االول من احلرب 
، ونح��ن ف��ي الس��ليمانية . قلقنا 
النقط��اع الكهرباء عن مدن العراق 
، مما يعني تعفن محتويات اجملمدات 
وحتلله��ا ، ل��ذا قررن��ا ان نع��ود الى 
بغداد مل��دة قصيرة والرج��وع ثانية 
الى الس��ليمانية . ان��ا وابنتي غادة 
واب��و هافال في س��يارتي ، واالخرون 
بس��يارتهم ، غادرن��ا الس��ليمانية 
فج��را ، وس��لكنا طري��ق كرك��وك 
اخلالص بغ��داد . وف��ي الطريق كنا 
نرى السيارات املغادرة من بغداد جتاه 
املنطقة الش��مالية ، تقل العوائل 
الهارب��ة من بغ��داد الت��ي تتعرض 

يوميا الى قصف مستمر .
 ف��ي اخلال��ص رأينا طوابي��ر طويلة 
جتاوزت مئات االمتار من الس��يارات 
تنتظ��ر دورها في محط��ات تعبئة 
الوق��ود . ودخلن��ا بغ��داد ، واجتهن��ا 
مباش��رة ال��ى بيتن��ا . تأك��دت من 
وجود عبوات البنزين االحتياط ، ثم 
بدأنا انا وابنت��ي بتنظيف اجملمدات 
والثالجات . وطوينا السجاد بانواعه 
، واودعناه��ا ف��ي غرفة اخمل��زن التي 
اخفت غ��ادة بابها ببع��ض االثاث . 
وقضينا تل��ك الليلة حتت القصف 

الشديد وصافرات االنذار .
 اما مكتبتي حبيبتي ، فلم استطع 
ان اق��وم باكث��ر من جم��ع االجهزة 
الرف��وف  وتغطي��ة  االلكتروني��ة 
ومنض��دة الكتاب��ة . احكمنا غلق 
االب��واب واملنافذ الرئيس��ية للدار ، 

كما تاكدنا من غلق اجملاري وانابيب 
املاء والكهرباء قضينا اليوم الثاني 
في تهيئة دورنا ملا يتطلب وتقصي 

ما حدث في محّلتنا.
  ف��ي صبيحة اليوم الثالث نهضنا 
مبك��را ، وهيأن��ا معدات الش��اي ، 
اذ اتفقن��ا م��ع زمالئن��ا ب��ان يكون 
 ، باملنص��ور  بيت��ي  ف��ي  التجم��ع 
واالنطالق نحو الس��ليمانية . قررت 
ان ام��ر بس��يارتي قبل ت��رك بغداد 
على مناط��ق مختلفة م��ن بغداد 
كجولة س��ياحية ، لالط��الع على 
حج��م التخريب نتيج��ة القصف 
اجل��وي والصاروخي . رأيت ان الكثير 
من االبني��ة احلكومية ، مثل بداالت 
الهواتف ومحط��ات الكهرباء ، قد 
اصابه��ا دمار كبي��ر ، كما تعرضت 
املنش��آت الرئاس��ية ال��ى قص��ف 
ترك��ت بغ��داد   . صاروخ��ي مرك��ز 
متأس��فا على م��ا تعرض��ت اليه . 
الس��ليمانية  الى  واستمر س��يرنا 
الت��ي تبع��د عن بغ��داد زه��اء 350 
كيلو مترا ، وتوقفنا وقفات قصيرة 
لش��رب الش��اي ، حت��ى وصلنا في 

نحو  الساعة التاسعة مساء .
العودة من السليمانية الى بغداد

بعد قضاء اسبوعن في السليمانية 
، قررن��ا العودة الى بغ��داد ، بعد ان  
اليس��تهدف  القص��ف  ان  ادركن��ا 
املدني��ن اال ف��ي وقائ��ع مح��دودة . 
ماهو طريق العودة ؟ سمعنا ونحن 
في السليمانية ان عدداً من جسور 
بغ��داد قد دم��ر ، واجلس��ور االخرى 
وض��ع عليه��ا االس��رى االمري��كان 
كدروع بش��رية . قررت شراء دراجة 
هوائي��ة حتس��با لعدم اس��تخدام 
الس��يارة بس��بب عدم توفر الوقود 
الذي بلغ س��عر اللتر منه س��بعة 
دناني��ر ، واحيان��اً ميزج باملاء غش��ا . 
اش��تريت برمي��الً س��عة )200 لتر( 
من البنزين ليحف��ظ لدى صديقي 
رفيق قزاز ، قد نحتاج اليه في حالة 
ت��ردي االمور في بغداد ، والعودة الى 

السليمانية .
 حزمنا امتعتنا ووضعت الدراجتن 
الهوائيت��ن ف��وق الس��يارة ، وقررنا 
سلوك طريق كركوك تكريت بغداد 
، حي��ث نص��ل ال��ى جان��ب الكرخ 
مباشرة دون عبور جسور في بغداد 
. كان الطريق من الس��ليمانية الى 

كرك��وك جبل��ي جمي��ل ، وحرك��ة 
املرور عليه ش��به معدومة ، س��وى 
عدد من الس��يارات التي تقل اسرا 
نازحة ال��ى الس��ليمانية الهادئة . 
وم��ا ان وصلنا قريبا م��ن كركوك ، 
شاهدنا اعمدة الدخان مرتفعة من 
املنش��آت النفطية احملترقة نتيجة 
القصف اجلوي . وعندما سرنا على 
طري��ق كرك��وك تكري��ت ال��ذي مير 
باراضي ش��ركات النفط ، اس��رعنا 
بالس��ير لكون تل��ك املناطق كانت 
مس��تهدفة .طريق كركوك تكريت 
يبلغ طوله نحو 120 مترا ، كان هو 
االخر خاليا من املركبات اال القليل . 
وعندما دخلنا تكريت تبن ان اجلسر 
عل��ى دجلة لم يزل س��ليما . كانت 
املناطق على الطريق شبه مهجورة 
، ول��م ن��ر اال القلي��ل م��ن الناس ، 
ومنهم ش��رطي امل��رور ال��ذي كان 
واقف��اً حتت مظلته وس��ط تقاطع 
طري��ق كرك��وك تكريت م��ع طريق 
املوصل بغداد رغم قلة الس��يارات 
ف��ي الش��وارع . وال ادري مل��اذا ه��ذا 
الش��رطي املسكن يقف وال حركة 
للم��رور امام��ه . لعله اخل��وف من 
الس��لطة ، او احل��رص والتفاني في 
العمل ، دفعاه ال��ى القيام بواجبه 
كامال ، في تل��ك الظروف الصعبة 

واخلطيرة .
 تركن��ا تكري��ت بس��رعة ، واجتهنا 
جنوبا الى بغداد مبحاذاة نهر دجلة . 
كان دخان احلرائق االبيض او االسود 
يرى من بعيد على اجلانب الش��رقي 
م��ن النه��ر ، وعرفنا انه ص��ادر من 
منش��آت التصنيع العسكري التي 
تعرضت للقصف الش��ديد . عبرنا 
ناظم س��امراء الذي مت��ر منه املياه 
الى مشروع الثرثار ، ولم تكن هناك 
الكثي��ر م��ن آث��ار احلرب عل��ى  هذا 
،حت��ى وصولن��ا منطقة  الطري��ق 
التاج��ي ، فش��اهدنا بعض معامل 
وزارة الصناعة ينبعث منها الدخان 
نتيج��ة القصف ، ومنه��ا معامل 
حليب االطفال وصناعة الس��يارات 
تتع��رض  ول��م   . الس��ائل  والغ��از 
للقص��ف س��ايلوات احلب��وب التي 
صممها مكت��ب ) الروافد للدكتور 
ناجي عبد القادر وهاش��م حمزاوي 
، ومعم��ل الطح��ن ال��ذي صممه 

مكتبنا دار العمارة ( .

 واخيرا وصلنا بغداد برحلة اكتنفها 
ف��ي بعض مراحلها اخل��وف والقلق 
ومش��اهد الدمار ومآس��ي احلرب . 
وحمدن��ا اهلل عندم��ا وصلنا البيت 
الذي كان كل شيء فيه على ماهو 

عليه .
  م��ن احداث تلك احل��رب في بغداد 
، ان جارنا الس��يد عباس السهيل ، 
وهو ابن شيخ بني متيم ،  وزوجته ام 
جمال ، قد بقيا في دارهما باملنصور 
، والعديد من عوائل املنطقة رحلت 
الى حي��ث ما اعتق��دوه آمنا . ومن 
ه��ؤالء الدكتور لبيب حس��و الذي 
ت��رك م��ع اس��رته البيت وس��كنا 
منطقة الراشدية لدى زوجة عدنان 
خي��ر اهلل وزير الدفاع الس��ابق وابن 
خال الرئيس صدام حس��ن ، ولقي 
حتف��ه في ح��ادث طائرة ف��ي عام 
1989 . اذ يوج��د بيت��ان لها وس��ط 
مزارع احلمضيات الواسعة ، وجزيرة 
وس��ط دجل��ة اس��تغلت كمط��ار 
للطائ��رات العمودي��ة لعدنان خير 

اهلل .
  حض��ر صباح احد االي��ام الدكتور 
لبي��ب حس��و وعائلت��ه ، وهو كث 
الشعر ، قلق ، متوتر ، وهارب من دار 
زوج��ة عدنان خي��ر اهلل ، حيث كان 
يقضي اوقاته مع عدد من اصدقائه 
، ومنهم ش��ريك عدن��ان املهندس) 
ابيكي��ان ( ف��ي احد البيت��ن ، وقد 
اقترح��ت زوج��ة عدن��ان ان ينتقلوا 
ال��ى البيت الثاني لس��بب ما . وما 
ان انتقلوا الى البيت الثاني وقضوا 
الطائ��رات  باح��دى  واذا   ، ليلته��م 
االمريكي��ة تطل��ق صاروخ��ا عل��ى 
البي��ت االول وتقتلع��ه .. كانوا من 
احملظوظن ، اذ تص��ور االمريكان ان 
هناك اجتماعاً العوان صدام حسن 
فاس��تهدفته . حدثن��ي لبي��ب مبا 
جرى ، ثم انتقل الى مدينة كبيسة 
العتقاده ان املنص��ور غير آمنة ، اال 

انه عاد بعد ايام .
 وفي وق��ت غروب احد االيام ، ونحن 
نراقب من حديقة البيت الصواريخ 
االمريكية من نوع )كروز( منطلقة 
ف��ي س��ماء بغ��داد ال��ى اهدافها ، 
ومعن��ا لبيب حس��و وزوجت��ه ، واذا 
بتس��اقط فتات صاروخ انفجر في 
س��ماء منطقتنا قبل ان يصل الى 
هدف��ه ، فهربنا الى داخ��ل البيت . 

وف��ي صباح الي��وم التالي قمت مع 
لبيب بجمع شظايا الصاروخ .

  القص��ف اجلوي على بغداد ، كثيرا 
م��ا كان ليال . والقصف القريب من 
املنص��ور كان يس��تهدف اخملاب��رات 
العامة او بدالة املأمون ، وابنية قيادة 
حزب البعث او املنش��آت الرئاسية 
احمليطة بالقص��ر اجلمهوري . حدث 
ف��ي اح��دى الليالي ، في الس��اعة 
الواحدة بعد منتصف الليل ان هزت 
انفجارات عنيف��ة منطقتنا بقوة ، 
واهتزت معها اجلدران والس��قوف ، 
وتكسر زجاج عدد من الدور ، كانت 
ليلة مرعبة ، نزلت غادة من غرفتها 
في الطابق العلوي راكضة من هول 
االنفج��ارات ، فجلس��نا في احدى 
الغ��رف واش��علنا املوق��د للتدفئة 
واالن��ارة حلن انتهاء الغ��ارة .. كانت 
غارات مرعبة واصوات رهيبة حقا .

  كان يومنا ينتهي بغروب الشمس 
، اذ ن��الزم البي��ت ، وليس��ت هناك 
وسيلة للتدفئة سوى ) صوبة عالء 
الدي��ن ( واملوقد في اح��دى الغرف . 
كان��ت ابنتي غ��ادة تق��وم بتهيئة 
الطع��ام واخلبز على تل��ك الصوبة 
، ونش��عل املوق��د مل��دة س��اعتن 
، ث��م يه��رع كل من��ا الى فراش��ه 
في غرفت��ه . في منتصف ش��باط 
1992 والقص��ف عل��ى اش��ده لم 
يبق اي اثر للحكومة او الس��لطة ، 
فش��رطة النجدة تفرقت سياراتها 
، واختف��ى اف��راد ش��رطة امل��رور اال 
القلي��ل ، وكان��ت دوائ��ر الدولة قد 
توق��ف عمله��ا من��ذ بدء احل��رب . 
واختف��ى اعض��اء احل��زب . وعم��ال 
االطفاء ش��به مش��لولن بس��بب 
ع��دم وجود املاء وال وقود الس��يارات 
. وب��دأت عالم��ات هزمي��ة اجلي��ش ، 
واالخبار العاملية تتحدث عن انهيار 
الوح��دات العس��كرية ف��ي جبهة 
الكوي��ت بعد ايام طويلة وقاس��ية 
م��ن القص��ف ال��ذي ل��م يعه��ده 
. وكان الكثي��رون  اجلي��ش س��ابقا 
ينتظر وصول القوات االمريكية الى 
بغ��داد . واخذ الن��اس يخرجون الى 
الشوارع الفرعية واألزقة ويتجولون 
ويتحدثون بتطورات االحداث ، كما 
اخ��ذ االطف��ال يله��ون بدراجاتهم 
، و اخ��ذ اله��دوء ي��دب  الهوائي��ة 
تدريجي��ا . واحس الناس بتخوفهم 
من فقدان الس��لطة وعدم معرفة 

ما سيحدث .
ال��ى مزرعت��ي   ذهب��ت بس��يارتي 
ف��ي منطقة ص��در القن��اة يوم 28 
ش��باط 1992 ، في محاولة لتغيير 
اجلو الكئيب ، واالطالع على ش��يء 
جديد . وجدت القليل من السيارات 
ف��ي الش��وارع ، وتنقل االش��خاص 
بس��يارات اللوري والل��وري القالب . 
س��ألت طباخن��ا الكفء اس��حق ، 
ال��ذي كان يعم��ل لدينا ثالث��ة ايام 
ومل��دة اربع س��اعات عص��را فقط ، 
عن كيفية وصوله الى املنصور من 
منطقة بغداد اجلديدة . اجابني بانه 

يصل باللوري او املشي !
 عن��د وصولي بس��يارتي الى تقاطع 
جس��ر املثن��ى م��ع طريق س��امراء ، 
رغبت مبس��اعدة عدد م��ن املواطنن 
، فاركب��ت مع��ي ثالث��ة اش��خاص . 
بجانب��ي جل��س احدهم ،وه��و نائب 
ضابط ، فس��ألته عن اوضاع اجليش 
. اجابن��ي بان��ه ينتم��ي ال��ى كتيبة 
صواريخ قد صدرت االوامر من صدام 
حس��ن بعودتها م��ن الكوي��ت الى 
اح��دى قرى تكريت قب��ل اعالن حالة 
االنس��حاب ، فوحدته ل��م تتأثر بأمر 
انسحاب اجليش العراقي من االراضي 
الكويتية خالل 48 س��اعة كما اعلن 
صدام حس��ن اليقاف اط��الق النار . 
اما الشخص الثاني فقال انه جندي 
ووحدت��ه ف��ي مصاف��ي النف��ط في 
الشعيبة او قريبا منها ، وقد هرب مع 
اخرين بع��د انزال للقوات البريطانية 
باملظالت في تلك املنطقة ، وامرتهم 
بتس��ليم اس��لحتهم والع��ودة الى 
اهاليه��م ، فما كان علي��ه اال تغيير 
والهروب مشيا  مالبسه العسكرية 
بالدشداش��ة من البصرة الى بغداد 
، وه��و ف��ي طريق��ه الى اس��رته في 
الرمادي . واالخر هرب من اجليش وعاد 
م��ن العمارة على لوري��ات نقل املواد 
، ويري��د الوص��ول ال��ى ك��راج الكرخ 
. وس��معت العدي��د م��ن القصص 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 41

رفيق قزاز وأنا ودياري. ضيافتهم لنا ال تضاهى في ظروف حرب

ابو هافال في دار رفيق

هشام املدفعي 1992 وخلفي جبل )بيره مكرون(

االستاذ رفيق قزاز في بيته . شخصية نبيلة ومخلصة من عائلة عريقة
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قليلة هي الدراس��ات التي درست 
العالق��ة ب��ن احل��ب والكراهي��ة، 
وحاول��ت ه��ذه الدراس��ة معرفة 
ب��ن  التش��ابه  كان  إذا  أمري��ن: 
الشريكن يؤدي لدرجة حب أكبر، 
وإذا م��ا كان احل��ب األكب��ر يعن��ي 
كراهي��ة أكب��ر بع��د االنفص��ال، 
 59 الدراس��ة  ه��ذه  وتضمن��ت 
متطوًع��ا )29 نس��اء، 30 رج��اال(، 
عبر اس��تعمال استبيانات توضح 
عالقته��م  ف��ي  املتطوع��ن  رأي 
خ��الل وقوعه��م في احل��ب وبعد 

انفصالهم.
كلم��ا  أن��ه  النتائ��ج  وأظه��رت 
تش��ابه الش��ريكان في الصفات 
للطرف  زاد حبهم  واالهتمام��ات، 
اآلخر، لكن ذلك ينتج عنه كراهية 

أكبر بعد انتهاء العالقة.
             

الرجال أكثر حتّفًظاً جتاه 
مشاركة علمهم مع النساء

اجتماعي  بطبعه كائن  اإلنس��ان 
األم��ر  لك��ن  املش��اركة،  يح��ب 
يختلف ف��ي األماك��ن األكادميية، 
بل ورمبا يخفي هذا االختالف حتيزًا 
جنسًيا. ففي مجال العلوم أُجري 
اختبار، ضم 292 عاملًا، منهم 142 
م��ن النس��اء، و146 م��ن الرجال، 
لقياس مدى رغبتهم في مشاركة 
أبحاثه��م م��ع اآلخري��ن، وج��اءت 
النتيج��ة أن %80 منهم ش��اركوا 
نتائ��ج تقاريرهم، بل ش��ارك 60% 
منهم النتائ��ج بصورة تفصيلية، 
وذك��روا البيانات الت��ي مت حتليلها 

للخروج بها.
لك��ن املثي��ر للدهش��ة أن غال��ب 
املش��اركات متت ب��ن رجلن اثنن، 
وأق��ل بكثير بن البقي��ة، مما يقود 
إل��ى اس��تنتاجن: األول أن الرجال 

انفتاًحا ملش��اركة علومهم  أكثر 
م��ن النس��اء، وأن الرج��ال كان��وا 
أكث��ر اس��تعدادًا للمش��اركة مع 
اآلخر بشرط أن يكون رجاًل. فتأثير 
جن��س الطالب وجنس املش��ارك 
للعلوم هنا يوضح لنا منًطا لوجود 
ش��بكات حصرية مس��يطرة في 
مجال العلوم للذكور على حساب 

اإلناث.

احلديث اللبق الذكي يجذب 
النساء

ف��ي  مهًم��ا  دورًا  اللغ��ة  تلع��ب 
الرومانس��ية بن  الرواب��ط  زي��ادة 
الش��ريكن، لكن األم��ر يبدو غير 
واض��ح بخص��وص بني��ة ال��كالم 
واملوضوع��ات اخملت��ارة الت��ي جتذب 

اآلخر.
في دراسة أجريت على 124 امرأة، 
وضع��ن حتت جتربة اجن��ذاب لثالثة 
أنواع من الرج��ال: جذابي املظهر، 
امل��ال ولديه��م من��زل،  ميتلك��ون 
يس��تعملون اجملاز أو االقتباس��ات 

اجملازية من رواية للتغزل بهن.
ظهر في النتائج أن املظهر يجذب 
النس��اء أكثر من املمتلكات، لكن 
النس��اء: كان  أكث��ر م��ا يج��ذب 
اس��تعمال اجمل��ازات اللفظية، وإذا 
اس��تعمل الرجل اقتباس��ات من 
رواي��ات أو أعمال أدبية، فهو األكثر 

جاذبية على اإلطالق.
وتُع��د ه��ذه الدراس��ة األولى من 
نوعها، في التدليل على أن النساء 
يفضلن الرجال الذين يستعملون 
اجمل��از عل��ى ذوي اللغ��ة الركيكة 
وذوي املمتل��كات، مم��ا يفتح الباب 
لنق��اش األهمي��ة التطورية التي 
تكمن وراء هذا التحيز اللغوي في 

اختيار الشريك.

استراحة

13المرأة
زينب الحسني

فضفضة نسوة 

دموع الرشا 
اصيب��ت بجلطة دماغية على إثر س��ماعها نبأ 

استشهاد زوجها.
 » رشا« ذات الرابعة والعشرين ربيعاً ام لطلفن 
حرما من والدهما وامهما في الوقت ذاته لكون 
االم عاجزة متاماً عن أداء واجباتها جتاههما، بعد 
ان اصاب الشلل يدها اليمنى وساقيها، مما جعل 
والديها يتولون رعايتها هي واطفالها والتكفل 
بعالجه��ا، وبع��د ان اس��تنفد األب كل ما ميلك 
من اموال ادخرها للمس��تقبل ال��ذي لم يتوقع 
أن يخبئ له املصاب ال��ذي الم بابنته ولم يدخر 

جهداً او ماال لشفائها.
رش��ا ال تقوى حتى على الكالم ولغتها الوحيدة 
الدم��وع التي لم جتف منذ رحيل ش��ريك دربها 
ال��ذي لم ميهله القدر كي يربي طفليه مؤمل ذو 
االربع وروان ذات الست سنوات اللذان كانا يرددان 
ان والدهما بالدوام ويتأمالن عودته في أية حلظة 

ولم يدركا ان املوت اخذ والدهما.
االب واالم خش��يا على ابنتهما ان تظل مقعدة 
وهم��ا الل��ذان وص��ال ارذل العمر ومتك��ن منهما 
امل��رض والتعب وجل مطلبهم��ا ان تولي الدولة 
ووزارت��ا الدف��اع والصح��ة االهتم��ام بعائ��الت 
الشهداء وان تتكفال بعالج ابنتهما خارج البالد 
بعد ان اجم��ع اخملتصون ان عالجه��ا غير متوفر 
في العراق، ويجب عالجها في اخلارج ولكون والد 
»رشا« لم يعد قادراً على توفير املال لعالج ابنته 
الت��ي يراها تذبل يوماً بعد يوم اخر، الى جانب ان 
حفيديه بحاجة ماس��ة المهما التي هي أيضاً 
متوت في اليوم مئات املرات وهي تنظر بعجز الى 

اطفالها.
لم تطلب » رشا« التي التقتها فضائية عراقية 
وتداول كثيرون قضيته��ا على اليوتيوب ومواقع 
التواصل االجتماعي، سوى السير على قدميها 
اللذي��ن عجزا عن حملها بعد ان املت بها واقعة 
زوجها وحبيبه��ا الذي لم متهلها االقدار توديعه 

او حتى إلقاء نظرة اخيرة عليه.
مث��ل ه��ذه القص��ص التي ي��كاد يش��يب لها 
الرضي��ع امل��ت بعائ��الت  الش��هداء عل��ى مدى 
السنوات السبع االخيرة ولكلها قاسم مشترك 
واح��د يتمثل باالهمال الذي تعانيه االس��ر التي 
ضحت بدماء ابنائها ليظ��ل هذا الوطن موحًدا 
ولتتش��تت هي بن العوز والفقر واملرض من دون 

ان تتمكن من ايصال حتى صوتها.
املآس��ي التي مرت ومتر بها املرأة في العراق باتت 
اكب��ر من ان يس��كت عنها الذين يتولون س��دة 
املس��ؤلية اآلن، ألنه��ا ب��دأت تتح��ول الى صراخ 

يقض املضاجع.

خاتم الخطوبة » الدائرة الذهبية » رمز الحب األبدي
 متابعة الصباح الجديد: 

»خ��امت اخلطوب��ة« ه��ي الكلمة 
الس��حرية التي تتوق لها جميع 
الفتيات حتى وإن متنعن يس��ردن 
األحالم وينسجن اخلياالت حولها 
آملن بغٍد أفض��ل وحياة طويلة 
مفعم��ة بأنات احلب الت��ي غالًبا 
ما تنكس��ر في النهاي��ة مع أول 

شهور الزواج.
وجرت األعراف على أن تلتف تلك 
بنصر  الذهبية ح��ول  القطع��ة 
صاحبته��ا بالي��د اليمن��ى. ومن 
اليمنى لليس��رى رحلة مفعمة 
بخليط من املش��اعر املضطربة 
الساعية إلى النضج مع استقرار 
حياة الطرفن، ويوضع اخلامت الذي 
يسميه البعض دبلة وبعض آخر 
باحللق��ة، ف��ي الي��د اليمن عند 
اخلطوب��ة ألنها ه��ي التي نحلف 
بها العهد مبعنى أن كال الطرفن 

قد ارتبطا لألبد.
فيما يوضع في ليل��ة الزواج في 
اليد اليس��رى ف��ي األصبع الرابع 
ألن هناك شريان ميتد من اإلصبع 
ويصل مباشرة إلى القلب ويعرف 
ب� »شريان احلب«، ولكن متى بدأ 
انتهاج تلك الع��ادة املتمثلة في 
الدائرة الذهبية وأي البلدان تبنت 

تلك الفكرة.

خامت اخلطوبة قبل امليالد
يعود أصل عادة خامت اخلطوبة إلى 
عادة عرفها املصريون القدماء، إذ 
أن أول م��ن اتبع ذلك التقليد هم 

الفراعنة، والس��بب ف��ي ذلك أن 
النق��ود التي كانوا يتعاملون بها 
في ذلك الوقت كانت تسبك على 
هيئ��ة حلقات ذهبي��ة، وأن وضع 
إح��دى ه��ذه احللقات ف��ي أصبع 
العروس يدل على أن العريس قد 
وض��ع كل أموال��ه، وكل ما ميلك 

حتت تصرفها.
أم��ا ف��ي عص��ر الروم��ان فكان 
العروس��ان يرتدي��ان طوًق��ا م��ن 
الزهور على رأس��هما وهذا دليل 
على ارتباطهم��ا ويتحول الطوق 
بعد ذلك إلى خي��ط ملون يلتف 
حول أصبع اخلنصر، وعند اإلغريق 
قي��ل إن أصلها مأخ��وذ من عادة 
قدمية حيث عند اخلطوبة توضع 
يد الفتى في يد الفتاة ويضمهما 
قيد حديدي عن��د خروجهما من 
بي��ت أبيها ثم يركب ه��و جواده 
وهي س��ائرة خلفه ماش��ية مع 
هذا الرباط حت��ى يصال إلى بيت 

الزوجية.

 شكل اخلامت 
يتغي��ر ش��كل ودبل��ة اخلطوب��ة 
او احللق��ة م��ع كل زم��ن، فف��ي 
الرومان كان��ت مصنوعة  عه��د 
م��ن الصلب لع��دم توافر الذهب 
وكانت تدل عل��ى متانة العالقة 
الش��كل  واتخ��ذت  وصالبته��ا 
الدائ��ري لت��دل على االس��تمرار 
والثب��ات، وف��ي حض��ارات أخرى 
يتك��ون م��ن  ال��زواج  كان خ��امت 
نصفن أحدهما يقدمه العريس 

خلطيبت��ه والثاني��ة حتتف��ظ به 
حتى يتم الزواج.

 كما أن قصة حفر األسماء على 
خ��امت اخلطوب��ة يعود إل��ى القرن 
السادس عشر حيث كانت تكتب 
عب��ارات احل��ب عل��ى اخل��امت مثل 
»أحب��ك« و«أنت عم��ري« إضافة 
إل��ى احل��روف األولى من أس��ماء 

العروسن.
وفي العصر احلديث أصبح بعض 
الفتيات يفضل امل��اس ألنه يرمز 

إل��ى احلب األب��دي بوصفه احلجر 
الذي ال يقهر.

 خامت اخلطوبة في البلدان
وخ��امت اخلطوبة، ع��ادة منتهجة 
ف��ي كل البلدان إال أن تصميمها 
وش��كلها يختلف مع مس��توى 
األفراد، ففي الواليات املتحدة مثاًل 
تلب��س املرأة فقط خ��امت اخلطبة 
فإنها تختاره من املاس أو األحجار 
الكرمي��ة، أم��ا في ال��دول األخرى 

التي يلبس فيه��ا اخلطيبان مًعا 
خوامت فالع��ادة أن تكون متماثلة 
من الذهب األصف��ر أو األبيض أو 
البالتن وتكون س��ادة بال نقوش 
ويراعى فيها التماثل في الشكل 

والذوق.
بع��ض العرائس يفضل��ن اخلوامت 
غير التقليدية، فإذا كنت عروس 
غير تقليدية ميكنك اختيار ألوان 
مختلفة من امل��اس مثل الوردي، 

األصفر، األزرق، البنفسجي.

طقوس تقدمي اخلامت 
وهن��اك طق��وس خاص��ة لتقدمي 
خ��امت اخلطوبة تختل��ف باختالف 
التقالي��د والع��ادات، ومنها مثاًل 
أنه ميكن حتمل اخلوامت على وسادة 
حريري��ة وتقدمه��ا إل��ى العريس 
واحدة من وصيفات الشرف أو أعز 
صديق��ات العروس، وأع��ز صديق 
للعريس يقدم اخلامت للعروس، ففي 
بعض الدول العربية  جرت العادة 
ب��ن أف��راد الطبقات املتوس��طة 
عل��ى أن تقدم على صينية ممتلئة 
داخل  واحلل��وى، موضوعة  بالورود 
علبته��ا املصنوع��ة م��ن قماش 
»ذات  الش��امواه  أو  »القطيف��ة 
اللون��ن األحم��ر أو النبيت��ي في 
الغالب إلى جانب قطع أخرى ، إال 
أنه من املتوقع أن تنحسر األخيرة 
في خ��امت  اخلطوبة فقط مع غالء 
أس��عار املع��دن األصف��ر، وتراجع 
وتدهور  للش��باب  املادي  املستوى 

األحوال االقتصادية.
الفراعن��ة  ان  نع��رف  ان  يبق��ى   
جعلوا اخلامت مدورا ليس من اجل 
ان يوضع في االصبع، ففي البداية 
كان��وا يضعون��ه في سلس��لة 
تعل��ق في الرقبة، ومب��ا يعني انه 
يجعلون��ه  ان  بإمكانه��م  كان 
مس��تطيال او مربع��ا او مثلث��اً، 
ولكنهم جعل��وا اخلامت مدورا، ألن 
الدائ��رة بال بداي��ة وال نهاية ومن 
هنا فان احللقة املفرغة ترمز الى 
اخلل��ود النها بال بداي��ة وال نهاية 

كما اشرنا.

من المهد حتى العصر الحديث

احللقة الذهبية ترمز الى اخللود

الصباح الجديد - وكاالت: 
أفادت دراس��ة دمناركي��ة جديدة عن 
ال��رق واجملاع��ات واألوبئ��ة أن امل��رأة 
أقوى من الرج��ل في حتمل الظروف 

القاسية والبقاء على قيد احلياة.
اس��تطاع فريق بحثي م��ن جامعة 
في جنوب��ي الدمن��ارك إثب��ات قدرة 
النس��اء عل��ى العيش عم��را أطول 
من الرج��ال في ظل أح��داث تكون 
فيها مع��دالت الوفي��ات »مرتفعة 
بنحو غير اعتيادي«، وذلك من خالل 
مقارنة معدالت بقاء الذكور واإلناث 
على قي��د احلياة في معظم احلاالت 

املأساوية.
الباحث��ون بدراس��ة ح��االت  وق��ام 
بالنظر في بعض األحداث التاريخية 
املأساوية عندما انخفض متوسط 

العمر املتوقع دون 20 عاًما.
وبحث��وا بيان��ات »الس��كان الذي��ن 
يعان��ون من نس��بة وفي��ات عالية« 

لدى الرجال والنس��اء الذين يعانون 
من اجملاع��ات واألوبئة أو الذين بيعوا 

في زمن العبودية.
وش��ملت الدراس��ة س��بع فت��رات 
زمنية، قضى خاللها عدد كبير من 
البشر جراء العنف واملرض واجملاعة، 
ضمت مجاع��ة أوكرانيا عام 1933 
4 مالي��ن  إل��ى مقت��ل  أدت  الت��ي 
شخص، واجملاعة الكبيرة في آيرلندا 
أو ما يعرف مبجاعة البطاطس عام 

.1845
متوس��ط  إل��ى  البح��ث  وتع��رض 
العمر املتوق��ع للعبيد في ترينيداد، 
جنوب البح��ر الكاريبي، عام 1813، 
واجملاعة السويدية بن 1772 و1773، 
ومع��دالت البق��اء على قي��د احلياة 
ل��دى العبي��د احملررين م��ن الواليات 
املتحدة والذين استقروا في ليبيريا 
بن 1820 و1843، إضافة إلى فترات 
أوبئة احلصبة املميتة في آيس��لندا 

بن 1842 و1882.
وبع��د حتلي��ل س��ج��الت الوالدات 
أن،  الباحث��ون  ذك��ر  والوفي��ات 

»الظ�روف التي عاش��ها الس��كان 
الذي��ن مت حتلي����ل بياناتهم، كانت 
وأضاف����وا  للغ�اي��ة«،  مروع����ة 

»عل��ى الرغم م��ن أن هذه األزمات 
خفض��ت مي��زة البق��اء عل��ى قيد 
احلياة في متوس��ط العمر املتوقع، 
إال أن النس��اء عش��ن أفض��ل م��ن 

الرج��ال«.
امل��رأة  أن  إل��ى  الدراس��ة  وأش��ارت 
اس��تطاعت النج��اة م��ن الوي��الت 
لفت��رة أط��ول بكثي��ر م��ن الرج��ل 
وتفوقت على مر السنن في البقاء 
على قيد احلياة في أصعب الظروف 

وأكثرها فتكا بالناس.
وترى الدراس��ة أن السبب يعود إلى 
هرمونات املرأة اجلنسية التي جتعلها 
أكثر تعقيدا بيولوجيا ما يساعدها 

في تخطي اخملاطر الصحية.
النس��اء  أن  الباحث��ون  ويج��د 
أكث��ر تصميم��اً ف��ي الوق��ت الذي 
ميي��ل الرج��ال غالب��اً إل��ى التراجع 
األمور  واالستس��الم عندما تصبح 

صعبة والظروف غير مواتية.

المرأة أقدر على تحمل الكوارث من الرجل
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الصباح الجديد - وكاالت:
إنقاص الوزن حلم كل فتاة تتبع 
كثي��ر م��ن الوصف��ات الطبي��ة 
والنظام الغذائي خلس��ارة الوزن، 
وهناك بع��ض النصائح إلنقاص 
الوزن بسهولة وبطريقة صحية.

النش��ويات  أكل  -من��ع   1
بع��د  والفاكه��ة  والس��كريات 
املغ��رب، ألن اجلس��م ال يحرقه��ا 
جي��ًدا بل يحوله��ا لدهون تخزن 

في اجلسم.
2 -أكل وجبات صغيرة على مدار 
الي��وم ال تتع��دى ال�200 س��عر 
للحفاظ على معدل س��كر الدم 

للحفاظ  وبالتال��ي  اجلس��م  في 
عل��ى مس��توى احلرق عل��ى مدار 
اليوم، ويفضل أن تكون وجبة من 

نوع واحد لهضم أفضل.
3 -تقلي��ل الس��كريات والدقيق 
ألن  احمل��الة،  واملش��روبات  األبيض 
كل ذل��ك يجع��ل اجلس��م ف��ي 
حالة تخزين دهون ملدة س��اعتن 
بع��د األكل ف��ال يحرق أب��دا، وإذا 
إس��تمرينا في شرب س��كريات 
أو تناول نش��ويات كل س��اعتن 
سيظل اجلسم في حلقة مغلقة 

من اجلوع وتخزين الدهون.
4 -أكل البروتينات بأشكال كثيرة 

عل��ى م��دار اليوم يس��اعد على 
الش��بع املس��تمر وحرق الدهون 
ولكن ال تفرطوا ألن اإلفراط يضر 

أعضاء باجلسم مثل الكلى.
5 -ش��رب امل��اء مهم لتنش��يط 
كل األعضاء ومنه��ا الكبد حلرق 
أفض��ل، فالب��ول الب��د أن يك��ون 
لون��ه ف��احت لضم��ان أن اجلس��م 
يخرج املواد الت��ي حرقت بصورة 

طبيعية. 
6 -أكل البروت��ن ف��ي الليل قبل 
النوم بثالث ساعات وضرورة تناول 
زبادي اليت أو جنب قريش يساعد 
هرم��ون  ألن  التخس��يس  عل��ى 

التخس��يس األساس��ي يعم��ل 
في أثناء الن��وم ويخمل متاما من 

النشويات والسكريات.
7 -فحص الغدة الدرقية وفحص 
األطعمة مهم  احلساس��ية من 
ج��دا، ألن األطعم��ة ق��د تك��ون 
صاحلة للرجيم ولكن ال تناس��ب 
الوزن  زي��ادة  جس��منا فتس��بب 

والتعب والصداع واالنتفاخ.
8 -تناول الش��وربات والسلطات 
قب��ل أي وجب��ة أحس��ن طريقة 
لتقليل تناول كميات من الوجبة 
الرئيسة ألن الشبع يبدأ تلقائيا 

من املخ بعد 20 دقيقة.

نصائح إلنقاص الوزن خالل مدة قصيرة

الصباح الجديد - وكاالت:  
يعد السمك من الوجبات املهمة 
لكثي��ر من الناس، ولكن كثيرًا ما 
ينفر منها بعض محبيها بسبب 
رائح��ة الس��مك قب��ل الطه��ي، 
فيعزف عن إعداده بالبيت بسبب 

ما يبعثه من رائحة.
وينص��ح األطب��اء بض��رورة تناول 
ف��ي  مرت��ن  أو  م��رة  الس��مك 
األس��بوع، ولك��ن تل��ك الرائح��ة 
جتع��ل س��يدات تضح��ي به��ذه 
األكلة حتى ال يتعرضن للمعاناة 

من تلك الرائحة.
إلي��ك ِ نصائ��ح بس��يطة حت��ى 
تتخلص��ي من الرائح��ة املزعجة، 
تس��تمتعي  حت��ى  فاتبعيه��ا 

بالسمك من دون معاناة. 
احلليب: واح��دة من أفضل الطرق 
التي ينصح بها اخلبراء للتخلص 
من رائح��ة األس��ماك، عن طريق 
نقعه��ا ف��ي احلليب مل��دة نصف 
س��اعة قبل عملية الطهي، بعد 

ذلك قومي بشطفها باملاء.
اخلل األبيض: يخلط اخلل األبيض 
مع امل��اء، وتنقع قطع األس��ماك 
واملأك��والت البحري��ة األخرى في 
ه��ذا احملل��ول مل��دة 5 دقائ��ق، ثم 

تشطف األس��ماك باملاء وجتفف 
بنح��و جي��د بورق نش��اف قبل أن 

يتم طهيها.
أخ��رى  م��ادة  الدقي��ق  الدقي��ق: 
رخيصة الثمن ميكن أن تستعمل 
للتخل��ص م��ن رائحة األس��ماك 
املزعجة، حيث تغطى األس��ماك 
الدقي��ق،  م��ن  كبي��رة  بكمي��ة 
وتت��رك ملدة س��اعة تقريًب��ا، ومن 
ث��م تش��طف باملاء قب��ل عملية 

الطهي.

كيف تتخلصين من 
رائحة السمك النيء الصباح الجديد - وكاالت: 

تبح��ث عن بش��رة  الع��روس 
نضرة ومشعة في يوم زفافها، 
ونخب��رك أن خلطات تقش��ير 
البشرة مفيدة ومناسبة لك، 
وهنا س��نقدم أفضل خلطات 
تقش��ير البشرة للعروس قبل 

الزفاف.
أفض��ل  م��ن  الزعت��ر:  قن��اع 
اخللط��ات لتقش��ير البش��رة 
ال��نب  خلط��ة  الزف��اف  قب��ل 
أن  وميكن��ِك  املطح��ون  غي��ر 
تستعمليها من أجل تقشير 
بشرتك وذلك مبزجها بالقليل 

من العسل وزيت الزيتون، مدي 
املزي��ج على وجه��ك واتركيه 
ملدة ربع ساعة ومن ثم أعمدي 
الى فركه وتأكدي من وصوله 
أن  واعرف��ي  الزواي��ا  ال��ى كل 
اخلليط س��يمنع ظهور البثور 

على وجهك للمدى الطويل.
- خلي��ط الباباي��ا : مفيد من 
أج��ل تقش��ير البش��رة قب��ل 
الزف��اف وميكن��ك االس��تفادة 
منه، أما لتحضير هذا اخلليط 
أن��ت يحتاج ال��ى هرس كمية 
قليل��ة م��ن الباباي��ا ومزجها 
مع الس��كر والعسل ومن ثم 

مرغه��ا عل��ى الوج��ه وفركه 
بها واس��تمري بهذه العملية 
الى أن تتأكدي من أن البش��رة 
تشّربت اخلليط بالكامل وهنا 
أش��طفي وجهك باملاء الفاتر 

بنحو جّيد.
- خليط الشوكوال: هو األنسب 
الزفاف.  البشرة قبل  لتقشير 
نعم ال تتعجبي فهذا اخلليط 
مفيد وكل ما عليك القيام به 
هو تذويب الش��وكوال وإضافة 
القليل من الزيت إليه ومن ثم 
يوضع على الوج��ه ويفرك به 
فالكاكاو املوجود بالش��وكوال 

يخّلص البش��رة من السموم 
ويعيد إليها احلياة من جديد. 

م��ن املهم ف��ي ه��ذه املرحلة 
وبعد ف��رك البش��رة أن تزيلي 
القن��اع عنها بواس��طة املياه 

التي متيل أن تكون باردة.
األخض��ر:  الش��اي  خلي��ط   -
يس��اعد على تقش��ير البشرة 
امللح  الزف��اف فأضيف��ي  قب��ل 
اخلشن الى الشاي األخضر أو أي 
نوع آخر من الزي��وت فتحصلي 
على ما يشبه العجينة. افركي 
بها وجهك وك��رري هذا اخلليط 

مرتن في األسبوع.

متابعة الصباح الجديد:
نصح��ت مجل��ة »فرويندين« 
واحلذر  بتوخي احلرص  األملانية 
عن��د إزالة اجلل��د املتقرن، فال 
تُدمر وظيفتها الواقية بنحو 

كامل. 
اجلل��د  أن  اجملل��ة:  وأوضح��ت 
املتقرن، ه��و حماية طبيعية 
الضغ��ط  ض��د  للبش��رة 
اخلارج��ي، وتك��ون قوية بنحو 
خاص ف��ي القدم��ن، ولذلك 

فإن أه��م نصيحة عند إزالته  
تتمث��ل ف��ي احل��رص واحل��ذر، 
ولهذا الس��بب فإن أداة إزالة 
اجللد املتقرن ه��ي واحدة من 
األق��ل مالئم��ة لهذا  األدوات 
فق��د  العناي��ة،  م��ن  الن��وع 
تتس��بب في إزالة الكثير من 
اجللد ، وهو ما قد يترتب عليه 
عواقب مؤملة، أو أنها قد تؤدي 
إل��ى تكون مواض��ع أقوى من 

اجللد املتقرن مرة أخرى.

األملاني��ة،  اجملل��ة  ونصح��ت 
امل��واد  بع��ض  باس��تعمال 
املنزلي��ة إلزالة اجلل��د املتقرن 
وأزه��ار  البطاط��س،  مث��ل 
الباب��وجن، فف��ي البداي��ة يلزم 
غل��ي البطاط��س ف��ي وعاء 
كبير حتى تصب��ح طرية، ثم 
تهرس في ماء الغلي، وتوضع 
فيه��ا القدم م��دة 15 دقيقة 

تقريباً.
وتعطي أزه��ار البابوجن التأثير 

املُلن نفس��ه ، وذلك بتغليف 
أزه��ار الباب��وجن ف��ي قطع��ة 
قم��اش وصب املاء الس��اخن 
علي��ه بعناي��ة، لنقعه��ا، ثم 
اجللد  احلزم��ة عل��ى  ضغ��ط 
املتق��رن، الذي ميكن إزالته في 

وقت الحق.
بالقدمن  العناي��ة  وملتابع��ة 
القدم  بتدليك  اجمللة  نصحت 
بواس��طة كرمي عناية يحتوي 

على مادة اليوريا.

خلطات لتقشير البشرة قبل الزفاف

البابونج والبطاطس إلزالة الجلد المتقرن
كلما زاد الحب
زادت الكراهية
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بغداد ـ هشام السلمان*
الباراملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  أعل��ن 
الوطني��ة العراقي��ة الدكتور عقيل 
حمي��د ان العاصمة العراقية بغداد 
ستش��هد اس��ضافة اكبر عدد من 
الباراملب��ن العرب تضامنا مع جهود 
وزير  الشباب والرياضة عبد احلسن 
عبط��ان في رفع احلظ��ر عن املالعب 
العراقية وعكس صورة ايجابية عن 
الرياضة العراقي��ة والبنى التحتية 

التي اجنزت في العراق.
وقال رئيس اللجنة الباراملبية ان 25 
ش��خصية رياضية عربي��ة باراملبية 
ب��ن رئي��س جلن��ة باراملبي��ة ونائ��ب 
للرئيس وامن عام ورئيس احتاد عربي 
ورئيس ناد عربي ومدير عالقات عامة 
واعالمين  ميثلون ثمانية دول عربية 
س��يحضرون الى العاصم��ة بغداد 
للم��دة م��ن 25 الى 30 من الش��هر 

اجلاري.
واك��د الدكت��ور عقي��ل حمي��د ان 
الباراملب��ن الع��رب ه��م م��ن مصر 
والس��عودية وتونس واجلزائر واملغرب 
واليمن واالردن وس��وريا , موضحا ان 
الهدف من زيارة هذه الش��خصيات 
العربي��ة ه��و للتظاف��ر م��ع العراق 
ورياضته في كل اجملاالت ورفع احلظر 
ع��ن الرياضة العراقي��ة وهو الهدف 
االس��تراتيجي ال��ذي يس��عى اليه 
العراق ممثال بوزارة الشباب والرياضة  
العراقية التي س��تكون حاضرة في 

لقاء العرب الباراملبي في بغداد.
وق��ال حمي��د انن��ا ومن خ��الل هذه 
الزي��ارة العربية نعمل ألجل ان يأخذ 
الع��راق دوره ف��ي اجملموع��ة العربية 
والع��ودة ال��ى تنظي��م البط��والت 
واملؤمترات ف��ي العاصمة بغداد بعد 
غيب��ة طويل��ة البد له��ا ان تنتهي , 

مشيرا الى ان لقاء العرب سيشهد 
اقام��ة مب��اراة ودية ب��ن املنتخبن 
العراق��ي واملص��ري بك��رة الس��لة 
على الكراس��ي املتحركة فضال عن 
اقامة دورة تدريبي��ة دولية بفعالية 

رفع االثق��ال تقام في مق��ر اللجنة 
الباراملبية العراقية باش��راف رئيس 
جلن��ة احلكام الدولي��ة ورئيس االحتاد 
العربي لرف��ع االثق��ال االردني عزام 
الزعبي وبالتنس��يق مع جلنة احلكام 

العراقية التي يرأسها احلكم الدولي 
مزهر غامن.

واضاف ان االشقاء العرب سيطلعون 
ع��ن قرب عل��ى املنش��أت الرياضية 
والوض��ع العام في الع��راق , اضافة 
الى القاعة الرياضية اجلديدة للجنة 
الباراملبية العراقي��ة والتي يتم االن 

استكمال مراحلها االخيرة.
واع��رب رئي��س اللجن��ة الباراملبي��ة 
العراقي��ة الدكت��ور عقي��ل حمي��د 
ع��ن س��عادته بزيارة الش��خصيات 
الرياضية الباراملبية الى العراق بعد 
اكث��ر من عقدين م��ن الزمن خاصة 
وان ه��ذه الزي��ارة تأت��ي متزامنة مع 
انتخابات املكت��ب التنفيذي للجنة 
دورت��ه  ف��ي  العراقي��ة  الباراملبي��ة 

االنتخابية اجلديدة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  وقع��ت 
اتفاقية تعاون في اجملالن الش��بابي 
والرياضي مع وزارة الثقافة والشباب 

القطرية في العاصمة الدوحة.
ووقع االتفاقية ع��ن اجلانب العراقي 
وزير الش��باب والرياضة عبد احلسن 
عبطان وعن اجلان��ب القطري صالح 
بن غ��امن العلي الذي رحب بالس��يد 
الوزي��ر والوفد املرافق، مؤكدا ان هذه 
االتفاقي��ة سترس��م خارطة طريق 
تع��ود بالفائدة والرقي على ش��باب 
ورياضي��ي البلدين لس��نوات عديدة 
تهيئ��ة  عل��ى  وس��نعمل  مقبل��ة، 
االرضية املناس��بة لش��باب البلدين 
لك��ي نس��تثمر كل الطاق��ات ف��ي 
البلدي��ن لتطوير اجلوان��ب املتعلقة 
والنش��اطات  البط��والت  باقام��ة 

الشبابية وتطوير املراكز الشبابية.
وقدم وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
وتقديره  احلس��ن عبط��ان ش��كره 
لكافة املسؤولن في دولة قطر على 

كرم الضيافة واالستقبال.

كما، استقبل رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد 
اهلل ب��ن خليفة آل ثاني، في الدوحة 
الس��يد  والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر 
عبد احلس��ن عبطان وزير الش��باب 
والرياضة والوفد املرافق، وجرى خالل 
اللقاء اس��تعراض عالق��ات التعاون 
بن البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها 

في مختلف اجملاالت.

واك��د عبط��ان خالل اللق��اء أهمية 
ب��ن  الثنائي��ة  العالق��ات  تعزي��ز 
البلدين في ش��تى اجملاالت، مش��يدا 
بالدع��م الرياضي الذي تقدمه قطر 
للمنتخب��ات واالندي��ة العراقية في 
واهمية مش��اركة  الس��ابقة،  املدة 
قطر ف��ي البطول��ة الرباعي��ة التي 
س��تقام في مدينة كربالء املقدسة 

خالل شهر اذار املقبل.

بغداد ـ إعالم األولمبية:
اكد االمن الع��ام للجنة االوملبية 
الوطني��ة العراقية حيدر حس��ن 
االربع��اء  الي��وم  ان صب��اح  عل��ي 
سيش��هد توقيع اتفاقية التعاون 
الوف��د  م��ع  املش��ترك  الرياض��ي 
االيراني الذي وصل عصر يوم امس 
الثالث��اء الى محافظ��ة كربالء في 
زيارة تس��تغرق ثالثة ايام وتش��مل 

محافظتي كربالء والنجف.
وقال االم��ن العام للجنة االوملبية 
ان الوفد الرياضي االيراني ترأس��ه  
السيد محمد رضا دافرزاني وكيل 
وزير الرياض��ة للبطوالت الرياضية 
وضم في عضويته رؤساء واعضاء 
رياضي��ا  احت��ادا  عش��ر  خمس��ة 
س��توقع م��ع االحت��ادات املركزي��ة 
تتضمن  تعاون  اتفاقي��ة  العراقية 
اقام��ة املعس��كرات التدريبية بن 
املنتخب��ات الوطني��ة ف��ي كاف��ة 
وتب��ادل  الرياضي��ة  الفعالي��ات 
التدريبية  الدورات  واقامة  اخلبرات، 
ف��ي  واملش��اركة  والتحكيمي��ة 

التي سيتم  الرس��مية  البطوالت 
تنظيمها من قبل البلدين تفعيل 
العم��ل  وورش  املؤمت��رات  وعق��د 
املعنية بتطوير قابليات الش��باب 

في البلدين .

واوض��ح ان الوفد الرياضي االيراني 
املؤلف من 19 ش��خصا س��يعقد 
عدة اجتماعات مع املسؤولن على 
الرياضة العراقية فضال عن توقيع 
اتفاقي��ات التع��اون ب��ن االحتادات 
العراقية وااليرانية، كذلك س��يزور 
الوف��د االيران��ي ملع��ب النج��ف 
الدول��ي واملرافق اخلاص��ة به، على 
ان تك��ون املغ��ادرة ال��ى العاصمة 
طهران يوم اجلمعة املوافق التاسع 
عش��ر م��ن ش��هر كان��ون الثاني 
احلالي مش��يرا الى ان وفد اللجنة 
االول  النائ��ب  يترأس��ه  االوملبي��ة 
الس��يد  االوملبية  اللجنة  لرئي��س 
بش��ار مصطف��ى عثم��ان ويضم 
ايضا االمن العام للجنة االوملبية 
للجنة  التنفيذي  املكتب  وعضوي 
االوملبية سالم عواد وخليل ياسن 
فضال عن رؤساء واعضاء 15 احتادا 
مركزيا، وس��يمثل وزارة الش��باب 
والرياض��ة ف��ي توقي��ع اتفاقي��ات 
احلسناوي  الدكتور حسن  التعاون 

مستشار وزير الشباب والرياضة.

عبد الكريم ياسر*
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اإلعالم سالح ذو حدين
ش��هدت الساحة الرياضية في هذه األيام واأليام املاضية كثير 
م��ن التصريحات اإلعالمية غير املدروس��ة، الت��ي أقل ما يقال 
عنها متس��رعة، متناس��ي من يصرح بها ان اإلعالم س��الح ذو 
حدي��ن ممكن يكون فعله إيجاب��ي وممكن العكس هو الصحيح 
حي��ث ان البعض من التصريحات قد تكون فعلها وردود فعلها 

عوامل سلبية مؤثرة على املصلحة العامة.
ما دفع بي لصياغة هذا املوضوع هي تصريحات السيد النائب 
الثان��ي لرئيس االحت��اد العراقي املركزي لك��رة القدم علي جبار 
ال��ذي لم يكن موفق��ا في أول تصري��ح له بعد انته��اء مباراة 
منتخبنا الوطني واملنتخب البحريني التي كانت املباراة األولى 
ملنتخبنا بضمن بطولة خليجي ٢٣ التي أقيمت واختتمت في 
الكويت حيث قال لالعالم اخلليجي والعراقي على خلفية تعادل 
املنتخب��ن قال ان املب��اراة كانت أكبر من م��درب منتخبنا وبال 
ش��ك هذا ما احرج الكابنت باسم قاسم مدرب منتخبنا الذي 
اعتب��ر هذا التصريح تقليل من كفاءت��ه وامكانياته التدريبية 
وبالتالي كانت له ردت فعل قوية بني على أثره تصريح لالعالم 
قال فيه بعد إنتهاء البطولة انهي مس��يرتي مع املنتخب ومن 
املؤكد هذا قد س��بب أثر سلبي على نفسية العبينا مع انهم 
كانوا في بداية املش��وار بتلك البطول��ة وهلل احلمد وللخيرين 
املعتدل��ن الذين تدخلوا وانهوا ه��ذه اخلالفات وعادت املياه إلى 

مجاريها.
ولكن عاد ذات الس��يناريو قبل ايام م��ع منتخبنا األوملبي قبيل 
دخوله منافس��ات البطولة اآلس��يوية حتت سن ٢٣ عام حيث 
اختل��ف الس��يد علي جب��ار النائب الثاني مع م��درب املنتخب 
األوملب��ي الكابنت عبد الغني ش��هد بس��بب التح��اق الالعبن 
الذين كانوا مع املنتخب األول التحاقهم مع األوملبي مباش��رة 
بعد انتهاء بطولة اخلليج فتم سفرهم من الكويت الى الصن 
مباش��رة وهنا كانت ردت فعل علي جبار سلبية متخوفا على 
مس��يرة الدوري وعرقلته بس��بب غياب هؤالء الالعبن كونهم 
موزعون على األندية إضافة إلى أن االتفاق املسبق كان التحاق 
ثالث العب��ن مع املنتخب كحد أعلى م��ن كل ناد كي ال يكون 
هن��اك فراغ مؤثر على فرق األندية ومب��ا أن البعض من الالعبن 
الذين التحق��وا للمنتخب األوملبي قد يك��ون عدد منهم أكثر 
من ثالثة ينتمون إلى نادي واح��د وهذا مخالف لالتفاق بأعتبار 
علي جبار رئيس��ا للجنة املس��ابقات ش��عر بهذه اخملالفة قد 
تعرقل مس��يرة الدوري ولهذا كان له تصريح لالعالم أيضا لم 
يكن موفقا به حيث طالب بأقالة أو اس��تقالة مدرب املنتخب 
األوملبي الكابنت عبد الغني شهد وبالتالي األخير هو اآلخر تأثر 
بهذا التصريح فرد بتصريح لالعالم أيضا منوها عن استقالته 
وترك املنتخب مع انه في بداية مش��وار ببطولة آسيوية اي في 
بداية مش��وار يعتبر وطني وال يختلف اثن��ان على أن كل هذه 
األحداث وهذه التصريحات الرنانة لالعالم هي مؤثرة سلبا على 

املصلحة العامة.
ي��ا ت��رى اال يعل��م القائمون واملتص��دون للمس��ؤولية هذه 
احلقيقة املؤملة ثم إلى متى نستمر السير نحو اخلطأ ملاذا ال 
نتخذ عبر ودروس من أحداث ماضية ؟؟ كل هذه التس��اؤالت 
يح��ب أن نطرحه��ا على طاولة كل مس��ؤول لكي يعي انه 
سبب في تدني النتائج واملستوى العام للرياضة بشكل عام 
وكرة القدم بشكل خاص ثم ملاذا ال يترك اإلعالم لالعالمين 
املهنيون اخملتصن خصوصا وأن جميع املرافق الرياضية فيها 
موظف يعمل بعنوان ناطق إعالمي س��واء في مقر االحتاد أو 
م��ع منتخباتن��ا الوطنية أين دور هؤالء الزم��الء ملاذا يهمش 
دوره��م وملاذا هم ال يأخ��ذوا دورهم ويوقفوا زحف هذا اخلطأ 
املس��تفحل الذي يق��ف وراء كثير من االش��كاليات؟ اختم 
س��طوري هذه مبا بدأت به واقول للجميع احذروا اإلعالم انه 

سالح ذو حدين.

الصين ـ ضياء حسين*

تص��در منتخبنا االوملب��ي لكرة القدم 
فرق مجموعته الثاني��ة وتاهل برفقة 
املنتخب املاليزي الى الدور ربع النهائي 
لبطول��ة كاس اس��يا حت��ت 23 عام��ا 
املتواصلة منافساتها في الصن لغاية 
الس��ابع والعش��رين من هذا الش��هر 
بعد تغلبه عل��ى نظيره االردني بهدف 
وحيد سجله بشار رسن في الدقيقة 
49  ف��ي مب��اراة احتضنه��ا ملع��ب 
مدينة تش��انغ شو حلس��اب اجملموعة 
الثالثة ف��ي وقت حصلت ماليزيا على 
البطاقة الثانية املؤهلة الى الدور ذاته 
بعد تغلبها على املنتخب الس��عودي 
1-0 في مباراة جرت بالتوقيت ذاته في 

ملعب مدينة كوان شان .
مثل منتخبنا الوطني الالعبون احمد 
باس��ل )حلراس املرم��ى( وبرهان جمعة 
وعل��ي لطيف وع��الء مه��اوي وحمزة 
عدن��ان )للدفاع ( وحس��ن علي)احمد 
عب��د الرض��اد72(  وابراهي��م باي��ش ) 
علي كاظم د90( وصفاء هادي وامجد 
عطوان )للوسط ( وبشار رسن )c( )علي 

رحيم د81( وامين حسن )للهجوم(.
مث��ل املنتخ��ب االردني كل م��ن رأفت 
ربيع )حلراسة املرمى( ويزن العرب وجبر 
خط��اب وورد الب��ري ومصطفى كزعر  
)للدف��اع( ومحمود ش��وكت وس��عد 
الروس��ان) سعيد احمد د73( وابراهيم 
اخل��ب واحم��د العرس��ان ) س��ليمان 
واحم��د  )للوس��ط(  د56(   الش��ديدي 
الرياحي وموسى التعمري ) للهجوم(.

ح��كام املباراة : االمارات��ي محمد عبد 
اهلل حسن)حكم وس��ط( واالوزبكيان 
ورفش��ان ارماتوف  حكم اضافي اول و 
فالنتن كوفالينكو حكم اضافي ثاني 
واالماراتيان  محم��د احلمداني ) حكم 
مس��اعد اول ( وحس��ن املهري )حكم 
مس��اعد ثان( وجوهان س��عيدوف من 

اوزبكستان )حكما رابعا(.
الوطني��ة  االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س 
العراقي��ة الكابنت رع��د حمودي اتصل 
مب��درب منتخبن��ا االوملبي عب��د الغني 

شهد مهنئا الالعبن واملالك التدريبي 
عل��ى ماحتقق م��ن فوز عل��ى املنتخب 
االردن��ي وضمان التاهل ع��ن اجملموعة 
الثالث��ة لل��دور ربع النهائي ، مش��يدا 
باداء الالعبن في املباراة ومابذله املالك 
التدريب��ي من جه��د وماقدمه من اداء 
برغم م��دة االع��داد املتواضع��ة التي 
س��بقت انط��الق البطول��ة ، مطالبا 
الالعب��ن بتق��دمي اداء اكبر واس��تثمر 

افضل للفرص .
تأهل منتخبا اليابان  وفلس��طن الى 
الدور ربع النهائي لبطولة كاس اس��يا 
حت��ت 23 عام��ا ف��ي ختام منافس��ات 

اجملموع��ة الثالث��ة الت��ي اقيمت امس 
الثالث��اء ،املنتخب اليابان��ي الذي كان 
املنتخ��ب الوحيد ف��ي البطولة الذي 
ضم��ن التاهل ال��ى ال��دور املقبل بن 
املنتخبات الستة عشرة جنح في الفوز 
على كوري��ا الش��مالية 3-1 ليحصد 
العالم��ة الكامل��ة ويتاه��ل متصدرا 
للمجموع��ة برصي��د 9 نقاط محققا 
ثالثة انتص��ارات على فلس��طن 0-1 
وعلى تايلند 2-0 ، باملقابل فان املنتخب 
الفلسطيني صاحب النقطة الواحدة 
فتحت له خس��ارة كوريا الش��مالية 
م��ع اليابان الب��اب واس��عا للحصول 

عل��ى البطاقة الثانية ف��ي حال الفوز 
عل��ى منتخب تايلند ف��ي املباراة التي 
ج��رت بالتوقي��ت ذات��ه وبالفع��ل لم 
يترك الفسطينيون الفرصة فحققوا 
ف��وزا كبيرا على تايلن��د 5-1  ليرفعوا 
رصيدهم الى 4 نق��اط ويتاهلوا بفارق 
االه��داف بع��د ان س��بق وتعادلوا مع 
كوري��ا الش��مالية0-0 وف��ازت كوري��ا 
الشمالية على تايلند 1-0 ، وستقابل 
الياب��ان منتخ��ب اوزبكس��تان في دور 
الثماني��ة فيماتواج��ه فلس��طن اول 
اجملموعة االولى منتخب قطر في لقاء 

عربي خالص .

ويكتمل عق��د املنتخبات املتاهلة الى 
الدور ربع النهائي لبطولة كاس اس��يا 
حت��ت 23 عاما الي��وم االربع��اء باقامة 
مبارات��ن ضمن اجملموعة الرابعة حيث 
تقابل كوريا اجلنوبية املتصدر برصيد 4 
نقاط منتخب استراليا الثاني برصيد 
3 نق��اط حيث تنتظر س��وريا صاحبة 
النقطة الواحدة خدم��ة متاثل خدمة 
اليابان التي حدث��ت امس عندما تفوز 
كوريا اجلنوبي��ة على اس��تراليا وتفوز 
س��وريا عل��ى منتخ��ب فيتن��ام الذي 
لدي��ه ثالث نقاط وه��و االخر قد يكون 
اكث��ر فريقن قريب للتاه��ل مع كوريا 

اجلنوبية حيث يحتاج للفوز او للتعادل 
وانتظار تعادل كوريا اجلنوبية او فوزها 
على اس��تراليا ف��ي حال اللج��وء الى 
املواجهات املباش��رة في ح��ال التعادل 
بالنقاط حيث س��بق له��ا الفوز على 

استراليا 1-0 في اجلولة الثانية.
استمر توافد ابناء اجلالية العراقية من 
مدينة أيو الى مدينة تشانغ شو حيث 
مباريات منتخبنا االوملبي لكرة القدم 
في بطولة كاس اس��يا حت��ت 23 عاما 
وغاليتهم من طالب املدارس املرتبطن 
بامتحان��ات في هذه االي��ام لكن ذلك 
لم مينعه��م من م��وازرة منتخبنا في 
مباريات��ه الثالث وقطع مس��افة تقدر 
ب900 كل��م ذهابا وايابا في كل مباراة 
من اجل ذلك كما ش��هد مباراة اليوم 
حضور الس��كرتير الثاني في السفارة 
العراقي��ة ف��ي بك��ن احم��د الربيعي 
مل��وازرة املنتخب ونقل حتيات الس��فير 

واركان السفارة .
كم��ا هو احل��ال م��ع كل املش��اركات 
العربي��ة  البط��والت  ف��ي  العراقي��ة 
تواج��دا  تش��هد  الت��ي  واالس��يوية 
للمصور العراق��ي العاملي كرمي جعفر 
العب نادي اجلي��ش ومنتخبنا الوطني 
الس��ابقن مع الوفد القط��ري موفدا 
معه ال��ى البطول��ة فه��و ينتظر اية 
فرص��ة للحض��ور ومتابع��ة املنتخب 
العراق��ي والتق��اط الص��ور اجلميلة ، 
وبرغ��م عدم متكن��ه من احلض��ور في 
الس��ابقتن كون��ه مرتبط  املبارات��ن 
القطري  املنتخب  بتدريبات ومباري��ات 
ل��م يف��وت فرص��ة احلضور م��ع احد 
االعالمي��ن العراقي��ن العامل��ن في 
لندن وال��ذي يحضر لتغطية البطولة 
لقن��اة )b.b.c( االس��كتلندية  الزميل 
رائد جاس��م ومعهما صدي��ق صيني 
حضروا قبل اكثر من اربع س��اعات من 
املباراة وتناول وجب��ة الغذاء مع الوفد 
وكان��ت فرصة طيبة للق��اء به  معربا 
عن امل��ه في فوز منتخبن��ا واالنتقال 

الى دور الثمانية والفوز باللقب.

لإلعللالم  العراقللي  االحتللاد  موفللد   *
الرياضي

»األولمبي« يتأهل إلى ربع نهائي آسيا 
حمودي يتصل بوفدنا ويبارك الفوز

بشار رسن فرحاً بهدف الفوز

جانب من توقيع االتفاقية
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9:00 مساًء

11:00 مساًء
9:00 مساًء

مفكرة اليوم

فالنسيا ـ األفيس

إسبانيول ـ برشلونة
أتليتكو مدريد ـ إشبيلية

كأس ملك إسبانيا

»الشباب والرياضة« توقع اتفاقية تعاون 
مع وزارة الثقافة والرياضة القطرية

»األولمبية« تبحث اتفاقيات
 مشتركة مع وفد من ايران

حيدر اجلميلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حاف��ظ فري��ق ن��ادي ال��زوراء عل��ى 
صدارت��ه ل��دوري الكرة املمت��از بعد 
انتهاء اجلولة التاسعة رافعاً رصيده 
إل��ى 27 نقط��ة، بع��د ف��وزه امس 
على فريق احلس��ن في املباراة التي 
بهدفن  التاج��ي  ضيفه��ا ملع��ب 
للحس��ن،  واح��د  ه��دف  مقاب��ل 
وس��جل أهداف الزوراء ل��ؤي صالح 

ف��ي الدقيق��ة 22 ومصطفى جودة 
في الدقيقة 45 وقلص الفارق احمد 
ياسن بتسجيله هدف احلسن في 
الدقيق��ة 52، وبذل��ك جتم��د رصيد 
فريق احلس��ن عند النقطة الثامنة 

في املركز اخلامس عشر مؤقتاً.
وحقق فريق الس��ماوة ف��وزاً عريضاً 
على ضيف��ه ن��ادي الديوانية بثالثة 
أهداف مقابل هدف واحد للديوانية، 

وس��جل أه��داف الف��وز للس��ماوة 
الالعبون حسن يونس في الدقيقة 
التاس��عة، ث��م اضاف ص��ادق عادل 
اله��دف الثاني في الدقيقة 36 قبل 
ان يقل��ص محم��د ح��امت النتيج��ة 
بتس��جيله ه��دف الديواني��ة ف��ي 
الدقيقة 17، فيما اضاف احمد دبور 

الهدف الثالث في الدقيقة 70.
وبذل��ك الف��وز تقدم الس��ماوة إلى 

املرك��ز احلادي عش��ر مؤقت��ا وله 11 
نقطة، فيما واص��ل فريق الديوانية 
متركزه عند املرتبة الس��ابعة عشرة 

برصيد 8 نقاط.
وجترى اليوم، االربعاء، مباراة الطلبة 
وزاخ��و في ملعب الش��عب الدولي، 
وستكون املباراة أول اختبار للطلبة 
باش��راف املدرب اجلديد عصام حمد 
الذي تس��لم املهمة خلفا للروماني 

تيت��ا، حيث ميلك الطلب��ة 10 نقاط 
وه��و باملركز الثاني عش��ر، في حن 
لزاخ��و 4 نقاط وهو باملركز التاس��ع 

عشر ما قبل االخير.
وتختتم مباريات اجلولة، غٍد اخلميس، 
بلقاء احل��دود والنجف ف��ي  ملعب 
التاج��ي، للح��دود 9 نق��اط باملركز 
الرابع عشر، فيما للنجف 14 نقطة 

باملرتبة السادسة.

الزوراء يشدد قبضته على صدارة الممتاز بتسع متتاليات

بغداد تستضيف رؤساء اللجان البارالمبية 
العرب دعما لرفع الحظر عن الرياضة العراقية
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت مجموع��ة من العلماء اكتش��اف ديناصور في 
حجم غراب وهيئة طائر بريش ملون شمال شرق الصني، 

عاش قبل 161 مليون سنة في العصر اجلوراسي.
وأطلق العلماء عليه اس��م "تس��اي هونغ" التي تعني 

بلغة املاندارين الصينية قوس قزح.
ويش��ير الفحص اجملهري للحفرية احملفوظة على نحو 
ممت��از، والتي عثر عليها في إقليم خب��ي، أن الديناصور 
كان ل��ه ريش ملون مثل قوس قزح، خاصة على رأس��ه 
ورقبته وصدره بألوان تلمع وتتبدل في الضوء مثل ريش 

الطيور الطنانة.
وقال تش��اد إلياس��ون، املتخص��ص في عل��م األحياء 
التطوري مبتح��ف فيلد في ش��يكاغو، وأحد الباحثني 
املش��اركني في الدراس��ة، إن الكشف "يش��ير لعالم 

جوراسي أكثر ألوانا عما تخيلنا في السابق".
ويغطي معظم جس��م الديناصور ريش داكن في حني 
يغط��ي الريش امللون رأس��ه وعنقه. ويش��ك الباحثون 
ف��ي قدرة الديناصور على الطيران برغم متتعه بصفات 

كثيرة مثل صفات الطيور.
وكان تس��اي هونغ كائن مفترس ل��ه رجالن وجمجمة 
مث��ل جمجم��ة ديناص��ور "فيلوس��يرابتور"، وأس��نان 
ح��ادة، وكان عل��ى األرجح يصطاد الثديي��ات الصغيرة 

والسحالي.

اكتشاف ديناصور 
بريش ملون

بغداد - أحالم يوسف:
الغيرة مش��اعر يختلف بش��أنها 
املفسرون وبشرح معناها وغايتها 
فمنه��م من يجد انه��ا حالة تنم 
عن احل��ب ومنه من يجد ان الغيرة 
حال��ة ش��ك وريب��ة لذل��ك فهي 
بدرجات قليلة تكون محببة لكن 
عن��دا تزيد عن احلد تصبح ش��كا 

مرضيا.
احلبي��ب  ط��ارق  الدكت��ور  يق��ول 
الط��ب  واستش��اري  بروفيس��ور 
النفس��ي: ان الغيرة احدى الغرائز 
وان املوضوع يتعل��ق بالبيئة التي 
يعي��ش وس��طها الفرد ف��كل ما 
كان��ت البيئ��ة متيل ال��ى القبلية 
س��ترتفع حالة الغيرة وكلما كان 
اجملتم��ع منفتحا وجوان��ب االلفة 
عالي��ة ب��ني أبنائ��ه ارتف��ع جانب 
الغي��رة ل��دى امل��رأة اضاف��ة ال��ى 
االختالف ما ب��ني اجملتمعات اذ جند 
ان اجملتمع الذي يسمح باالختالط 
ب��ني اجلنس��ني في أماك��ن العمل 
س��تكون الغيرة لدى املرأة مؤطرة 

بإطار اجملتمع ذاته، فال ميكن للمرأة 
ف��ي البيئة احملافظ��ة ان تغار على 
الرج��ل بالطريق��ة نفس��ها التي 
تبديها املرأة في اجملتمعات األخرى.
وأض��اف احلبيب ان الغي��رة أحيانا 
نتيجة خلالف وليس��ت هي محل 
اخلالف، أي انه ميكن ان يكون هناك 
خالفا بشأن موضوع معني يجعل 
الشريك مس��تفزا وبالتالي ميكن 
ان يحاسب ش��ريكه على النظرة 
او على االنش��غال بالهاتف أي هو 
يري��د افتع��ال خالف لك��ن أعطاه 
ش��كل الغي��رة ك��ي يك��ون أكثر 

قبوال.
 ويذك��ر "احلبي��ب" ان الغيرة لدى 
امل��رأة أكثر منها ل��دى الرجل، الن 
الرج��ل ع��ادة يعيش وس��ط بيئة 
مفتوح��ة أكث��ر م��ن امل��رأة حيث 
يعم��ل ويخ��رج للش��ارع ويجلس 
بحري��ة على  ويس��افر  باملقاه��ي 
عك��س املرأة بنحو ع��ام. لكن في 
مجال الط��ب او باملعن��ى الطبي 
والذي تؤدي الغيرة فيه الى ارتكاب 

جرمية فه��ي لدى الرجل أكثر كما 
سجلتها كتب الطب.

محم��د العبيدي تاج��ر في بغداد 
اجلديدة يق��ول ان الغي��رة مالزمة 
للح��ب ف��ال ميك��ن ل��ي ان ال اغار 
على حبيبتي م��ن نظرة رجل اخر 

او م��ن حديث لها م��ع رجل غيري، 
وباملقاب��ل يزعجن��ي ان ال تبادلني 
الغي��رة ه��ذه ألني م��ع امتعاضي 
العلن��ي فبداخل��ي تتول��د فرحة 
بس��بب غيرتها علي ألنه��ا دليل 

على حبها لي وخوفها وحرصها.

موظف��ة  االل��ه  عب��د  نس��رين 
متقاعدة تقول: في أيام مراهقتي 
وش��بابي كنت اطير فرحا عندما 
يغضب من��ي حبيبي وزوجي فيما 
بعد لدى محادثتي لشخص ما او 
ضحكي مع أحد ما وكنت اش��عر 
بحبه الشديد لي عن طريق غيرته 
وغضبه برغم ان احلالة تصل أحيانا 
حد الزع��ل لكني عندما تخطيت 
تلك املراح��ل العمرية بدأت اعرف 
ان الغي��رة ل��م تكن بس��بب احلب 
ابدا بل كانت بس��بب الشك، وان 
غيرته من حديثي مع رجل اخر هو 
واحتمالية  له  بإخالصي  تشكيك 

ان أفضل هذا الرجل عليه.
استش��اري  احمد عمارة  الدكتور 
بالصح��ة النفس��ية يق��ول ع��ن 
موض��وع الغيرة: كلن��ا نولد بعدة 
غرائز وطبائع ومن ضمنها الغيرة، 
لكن البيئ��ة والتربية االجتماعية 
والنفس��ية تؤثر على نسبتها مما 
يجعلها تتفاوت من ش��خص الى 
ش��خص اخر، وفي البيت نفس��ه 

جن��د الغي��رة تتول��د ل��دى األبناء 
ان أح��س أح��د منه��م بالتفاوت 
باملعامل��ة بينه وبني أح��د اخوته، 
وبنحو عام الغيرة هي أحد أسباب 
التنافس بكل اجملاالت، لذلك فهي 
أحيانا تكون صحي��ة، ألنها تكون 

الدافع لعمل شيء مميز.
 وتابع عمارة تعريفه بالغيرة: لدينا 
خلط بني املش��اعر والسلوكيات، 
فالغيرة مش��اعر، اما السلوكيات 
التي تنتج عنه��ا فنتائج، فالرجل 
عل��ى  بالغي��رة  يش��عر  عندم��ا 
زوجته بدل ان يفتعل املش��كالت، 
والتأني��ب والتعني��ف، ميكن له ان 
يحتويها ويشعرها بحنان وحب ال 
ميكن الحد غيره ان يعوضها عنه، 
في الوظيف��ة أيضا ان حصل أحد 
الزمالء على منصب يفترض آخر ال 
يستحقه، فبدل ان يوظف غيرته 
بسلوك مشني ضد الزميل، يأخذ 
بتطوير مهاراته أكثر ويبذل جهدا 
أكب��ر كي يرتقي ملرحل��ة ميكن له 
معها احلصول على منصب أكبر.

مشاعر الغيرة.. شك وحب وتحفيز

يس��تعد املمث��ل محمد 
الس��باق  خلوض  هني��دي 
الرمضان��ي املقب��ل م��ن 
خ��الل مسلس��ل " أرض 
النفاق "، املأخوذ عن رواية 
باالس��م ذات���ه للكات��ب 
يوس��ف السباعي، والتي 
س��بق أن قدمه��ا الفنان 
الراحل فؤاد املهندس من 
خالل فيلم حمل االس��م 

نفسه عام 1968.
الش��ركة  وأعلن��ت 
عبر  للمسلسل  املنتجة 
صفحته��ا اخلاص��ة على 

التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
اإلجتماع��ي، عن إنضمام 
الكاتب واالعالمي املصري 
إبراهيم عيسى إلى أبطال 
العم��ل، ليخ��وض بذلك 

أولى جتاربه الدرامية، 

أطل��ق الفن��ان العراق��ي 
ماج��د املهن��دس ألبومه 
 2018 للع��ام  املنتظ��ر 
وقد حمل عن��وان "الدنيا 

دوارة".
 24 يتضمن  العم��ل  هذا 
تعاون  خليجي��ة  أغني��ة 
فيه��ا م��ع العدي��د م��ن 
وامللحن��ني  الش��عراء 
الكب��ار، وم��ن الش��عراء 
املش��اركني ف��ي االلب��وم 
آل الشيخ  الشاعر تركي 
العبد  بن محمد  وسعود 
وس��عود  الفيص��ل،  اهلل 
وتركي،  وقوس،  البابطني، 

وفائ��ق حس��ن، وفيص��ل 
وش��افي  الس��يديري، 
السبيعي، والعالية، ومن 
امللحنني س��هم، وياس��ر 
بوعلي، ون��واف عبد اهلل، 
والفن��ان وليد الش��امي، 

ورزام، ومحمود خيامي.

نش��رت النجم��ة باريس 
صفحتها  عب��ر  هيلتون 
اخلاصة على أحد مواقع 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
لها مع  ص��ورة جدي��دة 

خطيبها كريس زيلكا.
ف��ي  الثنائ��ي  وظه��ر 
الص��ورة وهم��ا ينظران 
بنحو  لبعضهم��ا بحب 
وعلق��ت  رومانس��ي، 
الصورة  عل��ى  هيلت��ون 
قائلة: "أحب حياتنا معاً، 
إنها مثالية جداً وكأنها 
حكاية خيالية أصبحت 

حقيقة".
هيلتون  وتفاعل جمهور 
بنحو كبي��ر مع الصورة، 
س��عادته  ع��ن  معّب��را 

للف��رح الواض��ح عل��ى 
جنمته املفضلة.

وكان��ت هيلت��ون وزيلكا 
قد أعلنا خطوبتهما في 
اآلونة األخيرة، حيث قدم 
الش��اب لها خامت الزواج 
قضائهم��ا  أثن��اء  ف��ي 
األس��بوع،  نهاية  عطلة 
في أحد منتجعات والية 

كولورادو األميركية.

محمد هنيدي

باريس هيلتون

ماجد المهندس

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
غالب��ا ما تك��ون التطبيقات الت��ي تق��وم مبقارنات بني 
األوج��ه خداعة وال تقدم النتائ��ج املنتظرة، إال أن أحدث 
نسخة من تطبيق "غوغل للفنون والثقافة" سيبهرك 

مبا يقدمه.
فقد ب��ات تطبي��ق Google Arts & Culture يتوفر مبيزة 
جدي��دة، تتي��ح للمش��تركني حتميل ص��ورة لوجههم 
ومقارنتها مع آالف الصور، ليكتشفوا من يشبهون من 

املشاهير.
كم��ا يقدم التحديث اجلديد للتطبي��ق ميزة تهدف إلى 
اكتش��اف ما إذا كان ش��بيه صورتك توج��د في لوحات 

إحدى املتاحف العاملية.
وتطبي��ق "غوغل أرتس &  كولتش��ور" متاح على متجر 
التطبيق��ات منذ عام 2016، إال أن امليزة اجلديدة لم يجر 

إصدارها إال أواخر شهر ديسمبر املنصرم.
وقام بعض املستخدمني مبشاركة جتربتهم مع التطبيق، 
ومن بينهم املمثل كمايل ناجنياني، الذي ش��ارك نتائجه 

على منصة تويتر.
وقال املتحدث باس��م غوغل، باتريك لينيهان، لصحيفة 
"واشنطن بوست" إن امليزة لقيت جناحا كبيرا وانتشارا 

واسعا خالل مدة قصيرة.
وأضاف "نحاول دائما معرفة طرق مثيرة لالهتمام جلعل 

الناس يتحدثون عن الفن.. وكانت هذه واحدة منها".

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��دت هون��دا اليابانية عزمها ط��رح جيل جدي��د كليا من 

سيارات "Insight" الهجينة في األسواق هذا العام.
وأهم ما مييز هذه السيارات حسب تأكيدات اخلبراء في تويوتا: 
"تصميمه��ا اخلارج��ي األنيق والعصري ال��ذي أتى مزيجا من 
 LED وأكورد، والذي تزينه مصابيح Civic تصاميم س��يارات
املميزة واخلطوط اجلانبية التي تضفي عليها طابع الرياضية 
واالنسيابية". أما مقصورة "Insight" اجلديدة فمزودة بأحدث 
تقني��ات املولتيميدي��ا، وتقنيات التحكم بح��رارة املقصورة 
واإلضاءة والكثير من مزايا السيارة املتطورة. وشاشاتها التي 
تعم��ل باللمس ق��ادرة على التعامل مع األجه��زة والهواتف 
الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وIOS، فضال عن ميزاتها 

.Wi-Fi �التي تسمح ببث إشارات ال
كم��ا زودت ه��ذه الس��يارة بنظام هج��ني من اجلي��ل الثالث 
يحوي محرك بنزين بس��عة 1.5 لتر بأربع أس��طوانات، يتميز 
بقدرة كبيرة على توفير الوقود، حيث يبلغ معدل استهالكه 

الوسطي 4.5 لتر لكل 100 كلم.
وتؤك��د هوندا على أنها س��تطرح هذا االمنوذج في الس��وق 
األميركي��ة أوائل العام اجل��اري، حيث تتوقع له أن يلقى رواجا 
كبيرا هناك على غرار سياراتها الهجينة السابقة وسيارات 

تويوتا من الفئة نفسها.

تطبيق جديد يكشف 
"شبيهك" من المشاهير

هوندا تطرح جيال جديدا 
من "Insight" الهجينة

الفنان��ة  انظم��ت 
اللبناني��ة ي��ارا إل��ى جلنة 
حتكي��م برنامج "جن��وم بال 
حدود " مبوسمه الثاني الذي 
يبث عب��ر اح��دى الفضائيات 

اخلليجية.
وبدأت إدارة البرنام��ج تصوير أولى 
احللقات، حيث شارك محبي وجمهور 
ي��ارا أج��واء أول ي��وم تصوي��ر عب��ر 
صفحاتهم، من خالل نش��ر مقطع 

فيديو من الكواليس.
وكانت قد أحيت ي��ارا نهار اجلمعة 
املاض��ي حف��الً جماهيري��ا ناجحاً 

ف��ي العاصمة القطري��ة الدوحة برفقة 
الفن��ان اللبنان��ي جوزيف عطي��ة، وذلك 
ضمن األسبوع العربي املقام على هامش 
فاعلي��ات مهرجان قطر للتس��وق 2018 
بحضور حشد كبير من القطريني، وأبناء 
اجلاليات العربي��ة املتعددة جتاوز عدده ال� 

1300 شخص. 
وم��ن املعل��وم ان اول ظه��ور للفنانة يارا 
كان ف��ي س��نة 1998 عندم��ا ش��اركت 
ف��ي برنامج كأس النجوم على شاش��ة 
املؤسس��ة اللبنانية لإلرس��ال باسمها 
احلقيق��ي "كارال" وفازت بالكأس، لكنها 
غاب��ت مدة عن الس��احة، ومن ثم عادت 
في أولى جتاربها االحترافية بكليب "حب 

كبي��ر" س��نة 2004 وع��رض وقتها على 
قنوات ميلودي.

 ثم أصدرت ي��ارا ألبومها األول في 2005 
بعنوان "حب كبير" ايضا والتي صورتها 
حت��ت إدارة اخملرجة ليل��ى كنعان، وصورت 
منه ايض��ا "بحل��م بعينك" م��ع اخملرج 
طون��ي قهوج��ي. غنت دويت��و مع فضل 
ش��اكر في 2006 بعنوان "اخذني معك" 
مما أسهم بانتشارها عربيا، وصورت حتت 
إدارة اخمل��رج س��عيد املاروق، ث��م أطلقت 
أغنيته��ا اخلليجية االولى صدفة س��نة 
2007 وادته��ا للم��رة االول��ى ف��ي اثن��اء 
مش��اركتها كضيف��ة في اح��د برامج 

الهواة، وحققت جناحا عربيا. 

يارا تنضم الى لجنة تحكيم "نجوم بال حدود"
الصباح الجديد - وكاالت:

بغداد - وسام قصي: 
التابعة  احتضنت قاع��ة كولبنكيان 
لدائ��رة الفن��ون العام��ة ف��ي وزارة 
واالثار، معرضاَ  والسياحة  الثقافة 
العراقي  الوطن��ي  املرك��ز  نظمه 
)املصغرات  للمصغرات، بعن��وان 

والتراث البغدادي(.
ع��ام  مدي��ر  املع��رض  افتت��ح 
دائ��رة الفنون العام��ة الدكتور 
بحض��ور  امله��دي،  ش��فيق 
ممث��ل املستش��ارية الثقافي��ة 
للجمهورية االسالمية االيرانية 
داوود معصوم��ي، والل��واء عامر 
الع��زاوي مدير امل��رور العام، وعدد 
كبي��ر م��ن املثقف��ني والفنان��ني، 
وممن لهم بصمة وس��مة 
خاص��ة ف��ي الت��راث 

البغدادي األصيل.
املع��رض  ض��م 
ل  عم��ا ا
ت  ا مصغ��ر
 ، ) م��ا ا ر يو د (

ولوح��ات منف��ذة بخام��ات فني��ة متعدد، 
ومنحوت��ات واعم��اال زخرفية، وشناش��يل، 
واب��واب ش��بابيك قدمية يت��راوح عمرها ما 
يق��ارب ال��� 250 س��نة مضت، فض��الً عن 
مش��اركات بالزي البغ��دادي احمللي، والعاب 
ش��عبية، واعمال نحاس��ية، ومش��غوالت 
تراثية من اجناز طلبة معهد احلرف والفنون 

الشعبية التابع لدائرة الفنون العامة.
ودعا مدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور 
شفيق املهدي الى ضرورة االهتمام باملوروث 

التراثي والش��عبي البغ��دادي األصيل، ألنه 
ميث��ل روح وهوي��ة مدينة بغ��داد، كما وجه 
دع��وة الى امين��ة بغداد ذك��رى علوش الى 
االهتمام باملناطق التراثية واعادة ترميمها 
وباخلصوص منطق��ة البتاوين، ألنها تضم 

بيوتا تراثية اصيلة.
النحات حسن العبادي الذي تكفل بتمويل 
وتنظي��م املعرض يق��ول: جمي��ع االعمال 
ه��ي  والشناش��يل  املعروض��ة  التراثي��ة 
ممتلكات ش��خصية تعود لي، ومن االعمال 
غي��ر املألوف��ة التي عرضت خ��الل املعرض، 

زورق كبير بزنة طنني.
 وأض��اف العبادي: ش��اركت بثمانية اعمال 
)ديوراما(، إذ ان الهدف من اقامة هذا املعرض، 
تسليط الضوء على التراث البغدادي الذي 
تعرض الى اضرار جسيمة، كما ان املعرض 
يدعو ال��ى التأمل باملنجز البغدادي االصيل 

واهميته.
وطال��ب النحات بضرورة نق��ل املعرض الى 
العراقيني،  التش��كيليني  الفنانني  جمعية 
ونقاب��ة الفنانني العراقي��ني، وامانة بغداد، 

واملؤسسات ذات الصلة.

الصباح الجديد - وكاالت:
قرر زوجان من اس��تراليا القيام 
وجدي��دة  مختلف��ة  بفك��رة 
باختيارهم��ا م��كان الزفاف على 

قمة جبل ايفرست.
وقال��ت صحيف��ة "ديل��ي مي��ل" 
ثنائي��ا م��ن والي��ة كوينزالن��د  إن 
األس��ترالية قام��ا برحل��ة ش��اقة 

ومتعبة دامت تس��عة أي��ام من أجل 
رب��ط عق��دة عل��ى جب��ل إيفرس��ت 

واالحتفال بعرسهما.
وحتّمل ت��وم ري��ن )31 عام��ا( وهايدي 
تورون��ني )32 عام��ا( درج��ات احل��رارة 
املتجم��دة، واملرتفع��ات الوعرة خالل 
طريقهم��ا إلى إيفرس��ت، أعلى قمة 

جبلية في العالم.

والتق��ط الزوجان ص��ورا تاريخية في 
إيفرس��ت، كما تبادال األماني قبل أن 
يضيفا ملس��ة خاصة على رحلتهما، 

حني قررا ربط عقدة في قمة اجلبل.
وقالت الزوجة هايدي تورونني ل�"ديلي 
مي��ل" إنهم��ا كانا يرغب��ان في رحلة 
"مس��تقلة" من دون أن يرافقهما أي 

شخص.

التراث الشعبي والفلكلوري البغدادي في مصغرات

زفاف على أعلى قّمة جبل
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