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بغداد - وعد الشمري:
أك��دت احلكومة االحتادي��ة، أمس 
االح��د، أن مؤمت��ر الكوي��ت لدعم 
العراق املزمع عقده الشهر املقبل 
س��يعمل عل��ى محوري��ن، وفيما 
أش��ارت إل��ى االتفاق م��ع البنك 
الدولي لدخوله ضامناً للشركات 
العاملية املس��تثمرة، كشفت عن 
تلقيها تطمينات بحصولها على 
مس��اعدات م��ن دول ومنظم��ات 
مالية تس��اعد في اعمار املناطق 
احمل��ررة وتأهي��ل البن��ى التحتي��ة 

جلميع احملافظات.
وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب 
االعالم��ي جملل��س ال��وزراء س��عد 
احلديثي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "مؤمتر الكويت لدعم 
العراق -وهو االسم الرسمي الذي 
جرى االتفاق عليه- سيعمل على 
محورين أساسيني، احملور االول وهو 
املتعل��ق بطرح فرص االس��تثمار 
للش��ركات الكبرى، واحمل��ور االخر 
للوفود الرسمية، لتعلن كل دولة 
عن اس��هاماتها على املستويات 
االستثمارية أو الدعم اللوجستي 
أو املالي للعراق في املدة املقبلة".

واع��رب ع��ن اعتقاده ب��أن "املؤمتر 
سيمثل خطوة مهمة واساسية 

لدع��م جهود احلكوم��ة العراقية 
في اع��ادة اعم��ار املناط��ق احملررة 
وتأهي��ل البن��ى التحتي��ة جلميع 
احملافظات التي تضررت خالل املدة 
وظروف  االهمال  نتيج��ة  املاضية 

مرت بها البالد".
ويوّضح احلديثي أن "العراق يعول 
كثيرا على نتائج املؤمتر، وأن رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي قد مهد 
اليه من خالل لقاءاته في ملتقى 
دافوس االقتصادي في سويس��را 

االسبوع املاضي".
وكشف املتحدث باسم احلكومة 
البن��ك  م��ع  "تفاهم��ات  ع��ن 
الدول��ي، بدخول��ه طرف��ا ضامنا 
الش��ركات  ف��ي  للمس��تثمرين 
الكب��رى الراغبة بدخول الس��وق 
عام��ال  يجعل��ه  ومب��ا  العراقي��ة، 
لتلك الشركات للولوج  مشجعاً 

إلى البالد واالستثمار فيها".
متكامل��ة  "رؤي��ة  ع��ن  وحت��دث 
وضع��ت من قبل االمان��ة العامة 
ال��وزراء، متمثل��ة بنافذة  جملل��س 
س��يطرح من خاللها قبل افتتاح 
مؤمت��ر الكويت فرص االس��تثمار 
وامكاناتها في ش��تى القطاعات 

باالرقام والتفاصيل واملبالغ.
تفصيالت ص7

950 شركة دولية تشارك في مؤتمر الكويت..

البنـك الدولـي ضمانـة استثمـار
الشركـات العالميـة بإعمـار العـراق

البنك الدولي "ارشيف"

قلـة األمطـار في اإلقليـم تحـول
"اإلعمار" تطلق وثيقة تحديث2مليـون دونـم زراعـي الـى أرض بـور

3سياسة االسكان الوطنية في العراق

بغداد - أسامة نجاح:
ق��ال مصع��ب امل��درس املتح��دث 
الرس��مي باس��م وزارة الكهرب��اء 
، أم��س األح��د، أن عق��ود اخلدمة 
واجلباية في قط��اع توزيع الطاقة 
الكهربائي��ة، عق��ود ش��راكة مع 
القطاع اخلاص وليست خصخصة 
كما يطلق عليها من قبل وسائل 

اإلعالم والشارع العراقي.
وق��ال املدرس ف��ي حدي��ث خاص 

لصحيف��ة "الصب��اح اجلدي��د"، " 
مت إع��داد العقود من قب��ل الدوائر 
القانوني��ة ف��ي مجل��س ال��وزراء 
والهيئة  املالي��ة  الرقاب��ة  ودي��وان 
ووزارة  لالس��تثمار  الوطني��ة 
الكهرباء ومت األخ��ذ بعني االعتبار 
حتصني احلكومة والوزارة ومصلحة 

املواطن" .
وأضاف أن" تسعيرة أجور استهالك 
مدعوم��ة  الكهربائي��ة  الطاق��ة 

م��ن احلكوم��ة وال تتدخ��ل فيه��ا 
الش��ركات وإن قوائم االستهالك 
تصدر من وزارة الكهرباء حصرا  "، 
مشيرا إلى أن " النسبة املمنوحة 
اجلباي��ة  للش��ركات م��ن مبال��غ 
تبل��غ%12.9 م��ن إجمال��ي مبل��غ 

اجلباية الكامل" .
س��تدفع  الش��ركة  أن"  وأوض��ح 
%80 م��ن النس��بة املمنوحة لها 
إلى منتس��بي قطاعات الصيانة 

الكهرب��اء ضمن  ل��وزارة  التابعني 
ملس��ؤولية  اجلغرافي��ة  الرقع��ة 
الشركات فضال عن قيام الشركات 
الضائع��ات  وإنه��اء  بتصفي��ر 
والتجاوزات وصيانة شبكات توزيع 
الطاقة وجباية أجور االس��تهالك 
الذكي��ة  املقايي��س  ونص��ب 
للمواطن��ني والدوائ��ر احلكومي��ة 

واحملال التجارية واملصانع".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مدي��ر قس��م تطوي��ر حقل 
مجن��ون النفط��ي، ضياء ش��اكر 
اللعيبي، أم��س األحد، أن املالكات 
الهندس��ية والفني��ة ق��ادرة على 
انس��حاب  بع��د  احلق��ل  تس��لم 
العاملية  االستثمارية  شركة شل 
منه وبالتنسيق مع الشركة التي 
تقدم الدعم واملس��اعدة لتمكني 
مالكات ش��ركة نفط البصرة من 
تس��لمه بش��كل آمن وتشغيله 

حسب املعايير العاملية.

وقال اللعيبي ف��ي مؤمتر صحفي 
عقده في احلق��ل اجلنوبي وتابعته 
"هن��اك  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
مش��اريع مس��تقبلية بهدف رفع 
الطاقة االنتاجية وصوال الى ٤٥٠ 
ال��ف برميل الف يومي��ا كمرحلة 
اول��ى واس��تثمار الغ��از احلامضي 
من خالل انشاء محطة عزل الغاز 
بطاق��ة ٢٠٠ ال��ف برمي��ل وحفر 
ثمانني بئ��راً باإلضافة الى محطة 

كهرباء غازية".
واض��اف اللعيبي "م��ن خالل هذه 

املشاريع ستكون هناك فرص عمل 
للمواطنني، مطمئنا العاملني في 
احلقل ان هناك اعم��اال كثيرة في 
الشركة  تس��عى  وس��وف  احلقل 
اعماله��م  عل��ى  للمحافظ��ة 

واالستمرار في العمل".
وتابع ان "امل��الكات العراقية التي 
س��تدير احلق��ل عل��ى اس��تعداد 
املوع��د  ان  خصوص��ا  لتطوي��ره، 
الرس��مي النس��حاب شركة شل 
من احلقل في ش��هر حزي��ران من 
الع��ام احلال��ي وس��تقوم مالكات 

الشركة بتشغيل احلقل"، موضحا 
ان "ش��ركة نف��ط البص��رة حاليا 
تعمل عل��ى هيكلة حلقل مجنون 
من خ��الل االس��تعانة بش��ركات 
استش��ارية الدارة املش��اريع وادارة 
تقلي��ل  من��ه  والفائ��دة  احلق��ل 
الكلف بحدود ٣٠ باملئة وتشغيل 

العراقيني في احلقل".
وبني اللعيبي ان "هذه الش��ركات 
االستشارية من جنسيات اجنبية 

ومنها شركة ) كي بي آر (.
تتمة ص3

وزارة الكهرباء: عقود الخدمة والجباية
ليست خصخصة وإنما شراكة مع القّطاع الخاص

"نفط البصرة" قادرة على تسّلم حقل مجنون
ورفع إنتاجه الى مليون برميل يوميا

ايرلندا مستعدة للمشاركة 
في مؤتمر المانحين بالكويت

الصباح الجديد- متابعة:

ق��ال وزي��ر اخلارجية البريطاني الس��ابق، 
وليام هيغ، األربع��اء، إن اململكة املتحدة 
قد تتفكك إذا صوت البريطانيون لصالح 
اخل��روج م��ن االحت��اد األوروب��ي، إذ أن ذلك 
سيدعم قضية القوميني االسكتلنديني، 

على حد تعبيره.
وكت��ب في صحيفة ديلي تلعراف "يجب 
أن نتس��اءل، رغم عدم رضانا عن الكثير 
من األم��ور، ما إذا كنا بحق نريد إضعافه 
)االحتاد األوروب��ي(، وفي نفس الوقت زيادة 
فرص انفصال اسكتلندا عن بريطانيا إذا 

تركنا االحتاد األوروبي".
وأعلن هيغ أنه س��يؤيد في االس��تفتاء، 
الذي س��يجري قب��ل نهاية ع��ام 2017، 
بق��اء بريطانيا في االحت��اد األوروبي، رغم 

حتفظاته الكبيرة إزاء االحتاد.
وأوضح هيغ أنه رغم أوجه القصور الكثيرة 
في االحت��اد األوروبي فقد وفر االس��تقرار 
للدميقراطيات الهش��ة في وسط أوروبا، 
ولن يكون من مصلح��ة بريطانيا انهيار 

االحتاد، في ظل االضطرابات في الش��رق 
األوسط واالقتصاديات العاملية.

وتابع أن االس��كتلنديني القوميني، الذين 

يدعم��ون بقوة البقاء في االحتاد األوروبي، 
سيس��تغلون التصويت الذي س��يجري 
بش��أن البقاء أو االنس��حاب م��ن االحتاد 

إذا ج��اءت النتيج��ة لصال��ح اخلروج من 
الكتل��ة األوروبي��ة إلجراء اس��تفتاء آخر 

بشأن استقاللهم عن بريطانيا.

وتواجه رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، سلس��لة حتديات من ش��خصيات 
ب��ارزة م��ن احلكومة ف��ي األي��ام األخيرة، 
وتس��تعد جللس��ة أخرى مكثفة جمللس 
الوزراء اليوم األثنني بش��أن استراتيجية 
خروج بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي مع 
بع��ض النواب احملافظ��ني الذين يطالبون 
بتحرك املستش��ار فلي��ب هاموند، ومن 
املرجح أن ي��ؤدي أي دف��ع لتمديد الفترة 
االنتقالي��ة إل��ى رد فع��ل عني��ف م��ن 
احملافظني املتحررين من بريطانيا، والذين 
يش��عرون بالقلق من أن بريطانيا تخاطر 
ب��أن تصب��ح "دول��ة تابعة" خ��الل فترة 
االنتق��ال، ومن املقرر أن تب��دأ املفاوضات 
ح��ول املرحل��ة االنتقالية، التي س��تبدأ 
عندم��ا تغ��ادر بريطاني��ا رس��ميا االحتاد 
االوروبي في آذار من العام املقبل، على أن 

تبدأ بشكل جدي.
وكش��ف رئي��س البرمل��ان األوروب��ي ف��ي 
البرملان األوروبي، غي فيرهوفستات، هذا 
األسبوع إن املوعد النهائي احلالي لالحتاد 

األوروبي في 31 كانون األول 2020، 
تفصيالت أخرى ص6

هيغ: بريطانيا ستتفكك حال خروجها من االتحاد األوروبي

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
دعوته ال��ى اإلعالم إلظهار احلقيقة 
وأن يكون دوره مبس��اعدة املواطنني، 
مش��يرا ال��ى أن العراق ط��رح رؤية 

املنطق��ة تق��وم عل��ى  ملس��تقبل 
أساس التنمية وبسط األمن.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة من��ه 
ان "رئي��س مجل��س ال��وزراء حي��در 

العبادي اس��تقبل وف��د اإلعالميني 
العرب املشارك في احتفالية بغداد 

عاصمة اإلعالم العربي". 
واكد العبادي بعد الترحيب بالوفد 
"اهمي��ة ان تكون زيارته��م للعراق 

انطالق��ة جدي��دة لتغيي��ر وجه��ة 
النظ��ر ع��ن الع��راق نح��و االيجاب 
بع��د ان مّر البلد على مدى 50 عاما 
بشتى انواع احلروب واالرهاب، لكنه 
ب��دأ يتعاف��ى وهو متج��ه اآلن نحو 

اإلعمار والبناء".
واضاف ان "العراقيني ورغم الصعاب 
قد انتصروا وكان لديهم االستعداد 
للصبر والتضحية، وكلما اس��تمر 
ولذل��ك  اصراره��م  ازداد  القت��ال 

انتصرن��ا"، مج��ددا دعوته "لإلعالم 
إلظهار احلقيق��ة وان يكون دوره في 
مس��اعدة املواطنني عل��ى الصمود 

لينتصروا".
تتمة ص3

مستقبل المنطقة أساسه التنمية وبسط األمن
العبادي لدى استقباله وفد اإلعالميين العرب:

وليام هيغ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مجل��س القض��اء االعلى، 
أم��س األح��د، أن محكم��ة جنح 
الرصاف��ة قضت بحبس مدير عام 
اخلطوط اجلوية العراقية ملدة أربع 

سنوات.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
اجمللس عبد الستار بيرقدار في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد"، نس��خة 
منه ان "محكم��ة جنح الرصافة 
اص��درت حكما باحلبس الش��ديد 
ملدة اربع س��نوات بح��ق مدير عام 

املتهم  العراقية  اجلوي��ة  اخلطوط 
س��امر كرمي كبة"، عازيا الس��بب 
الى "اخالله بواجباته الوظيفية".

واض��اف ان "املته��م ق��ام بتحرير 
للس��ياقات  خالف��اً  كت��اب 
املعمول  القانوني��ة  والتعليم��ات 
بها بتاريخ قدمي يقضي بالغاء امر 
بتعي��ني موظفني بصف��ة عقود"، 
مش��ير الى ان "احملكم��ة اصدرت 
قرارها وفقا ألحكام املادة 330 من 

قانون العقوبات العراقي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن مص��رف الرافدي��ن تفعي��ل 
املالي��ة  املبال��غ  حتوي��ل  خدم��ة 
ب��ني فروع  للمواطن��ني الكتروني��اً 
جه��ة  م��ن  احلكومي��ة  املص��رف 
واملصارف االهلية م��ن جهة أخرى 

في بغداد واحملافظات.
ملص��رف  االعالم��ي  املكت��ب  واورد 
الرافدين في بي��ان تلقت "الصباح 
اجلديد"، نس��خة منه، ان " مصرف 
الرافدين اعلن تفعيل خدمة حتويل 
املبالغ املالية للمواطنني الكترونياً 
ب��ني ف��روع املص��رف احلكومية من 

جهة واملص��ارف االهلية من جهة 
أخرى في بغداد واحملافظات".

وأضاف "تقرر تطبيق نظام احلواالت 
الكتروني��اً وبإم��كان املواطن الذي 
لديه ام��وال ف��ي مص��ارف اهلية 
باحملافظ��ات حتوي��ل أرصدت��ه ال��ى 
مصرف الرافدي��ن في اي محافظة 

وبفترة وجيزة".
ولفت البيان إل��ى ان "هذه اخلطوة 
تش��مل ايضا املواط��ن الذي ليس 
لديه حس��اب في املص��رف، حيث 
يستطيع ايضا ان يحول امواله في 

اي مكان يتواجد فيه".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الوطني��ة  الهيئ��ة  وضع��ت 
لالس��تثمار، أمس األح��د، مدينة 
ضم��ن  الس��ياحية  احلباني��ة 
التي س��تعرض  أجندة املش��اريع 
املانحني  ف��ي مؤمت��ر  لالس��تثمار 
الذي سيعقد في الكويت الشهر 
 25 املقبل، بكلفة تخمينية تبلغ 

مليون دوالر.
وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان تلقت، 
"الصب��اح اجلديد"، نس��خة منه، 
إن "الع��راق س��يطرح خالل مؤمتر 
الكوي��ت الدولي املقبل مش��روع 

تاهيل وتطوير املدينة الس��ياحية 
في احلبانية وبناء مدينة سياحية 
ال��رزازة  بحي��رة  عل��ى  متط��ورة 
مبس��احة  اس��تثمارية  كفرص��ة 
16 ال��ف دومن على ضف��اف بحيرة 

احلبانية".
"املش��روع  ان  الهيئ��ة  واضاف��ت 
يش��مل تأهيل الفندق السياحي، 
 200 وعددها  السياحية  والشقق 
ش��قة س��ياحية وفق املواصفات 
ألع��اب  املتط��ورة وبن��اء مدين��ة 

متكاملة ومرسى للزوارق..
تتمة ص3

مدير عام الخطوط الجوية 
العراقية السابق ُيعاقب 

بالسجن أربع سنوات

"الرافدين" يطلق خدمة تحويل 
المبالغ المالية إلكترونيًا

إحالة مدينة الحبانية 
السياحية لمشروع استثماري 

بكلفة 25 مليون دوالر

بغداد- الصباح الجديد
العراق�ية  اخلارجّي��ة  وزي��ر  دع��ا 
ابراهي��م اجلعف��ري، أمس األحد، 
جمهورية ايرلندا الى املش��اركة 
الفاعلة في مؤمت��ر املانحني اذي 
س��يعقد الش��هر املقب��ل ف��ي 

الكويت.
وذكر بيان ملكتب اجلعفري تلقت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه، 
ان "اجلعف��ري بح��ث العالق��ات 
الثنائيَّة بني بغ��داد ودبلن، واكد 
ضرورة تعزيزها مبا يخدم البلدين 
الصديقني عند تسلمه نسخة 
م��ن اوراق اعتماد س��فير أيرلندا 
اجلديد غي��ر املُقيم ف��ي العراق، 

جوزيف أنتوني كوتر".
"اجلعف��ري  ان  البي��ان  واض��اف 
أعرب عن ش��كره ملواقف أيرلندا 
الداعم��ة للعراق ف��ي حربه ضّد 
اإلرهابيَّ��ة"،  داع��ش  عصاب��ات 
مبدياً "استعداد العراق للتعاون 
مع أيرلندا على أكثر من صعيد 

لتبادُل املصالح بني البلدين".
واورد ان"اجلعفري دعا إلى تفعيل 

الت��ي  االقتصاديَّ��ة  االتفاق�يَّ��ة 
أبرمها البلداِن ع��ام1981، قائال: 
ُمش��ارَكتكم  تك��ون  أن  نأم��ل 
فاعل��ة، وتبني خط��وات عمليَّة 
ف��ي مس��ار إع��ادة اإلعم��ار في 

العراق".
جوزي��ف أنتون��ي كوت��ر س��فير 
املُقي��م  غي��ر  اجلدي��د  أيرلن��دا 
ف��ي الع��راق اب��دى م��ن جهته 
"اهتمام ب��الده بتعزيز العالقات 
م��ع العراق عل��ى الُصُعد كافة، 
واس��تعدادهم للُمش��ارَكة في 
ُمؤمتَ��ر املانحني الذي س��ُيعق�َد 
ف��ي الكوي��ت"، مضيف��ا "نحن 
�يَّة له��ذا املُؤمتَر في  نُ�ول��ي أهمِّ

ُمساَعدة العراق".
وم��ن جان��ب آخر اجتم��ع وكيل 
ن��زار  العراق��ي،  اخلارجي��ة  وزارة 
خي��راهلل، ونائ��ب وزي��ر اخلارجية 
االمريكي، جون سوليفان، اليوم 
فى بغداد، فيما مت عقد االجتماع 
التنس��يقية  للجن��ة  اخلام��س 

العليا العراقية االمريكية.
تتمة ص3
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

احل��اد  واالنخف��اض  اجلف��اف  يه��دد 
في نس��ب هطول االمط��ار مجمل 
احملاصيل الزراعية للموس��م الزراعي 
احلالي في اقليم كردستان، فبعد ان 
تدنى انتاج محص��ول احلنطة للعام 
املنص��رم 2017 من ملي��ون طن، فان 
اجله��ات املعنية في حكومة االقليم 
تتوقع انخف��اض هذه النس��بة الى 
قرابة 400 الف طن للموسم الزراعي 

احلالي 2018.   
املديرية العامة للمحاصيل في وزارة 
الزراع��ة بحكومة اقليم كردس��تان 
اكدت حتول ملي��ون دومن من االراضي 
الزراعية الى اراضي بور، ولم تزرع من 
قبل الفالحني نتيجة لش��حة املياه 
وانخف��اض نس��بة هط��ول االمطار 
م��ن  باملئ��ة   40 ، مؤك��دة خس��ارة 
محصول احلنطة، للموسم الزراعي 

احلالي في االقليم.
الت��ي اعلن��ت  ووفق��ا لالحص��اءات 
عنها وزارة الزراعة واملوارد املائية فان 
مس��احة االراض��ي الزراعية حملصول 
احلنطة كانت قد زادت بنحو ملحوظ، 
حي��ث وصلت العام املاضي الى ثالثة 
ماليني و552 ال��ف دومن بعد ان كانت 
مليون��ا و937 ال��ف دومن، وكانت وزارة 
الزراعة تتوقع زراعة ثالثة ماليني دومن 
م��ن االراض��ي الزراعية ف��ي االقليم 
ش��حة  ان  اال  احلنط��ة  مبحص��ول 
االمطار ادت الى تراجع توقعات وزارة 
الزراعة للموسم الزراعي احلالي.     

وقال فاروق عل��ي مدير عام احملاصيل 
ف��ي وزارة الزراع��ة بحكوم��ة اقليم 
كردستان ملوقع روداو تابعته الصباح 
اجلدي��د »اتوقع ان ينتج االقليم 60 % 
من محصول احلنطة مقارنة بالعام 
املاضي، ما يعني خسارة نحو مليون 

دومن من االراضي الزراعية في املناطق 
الت��ي تركها الفالحون ول��م يقوموا 
بزراعتها جراء قلة تس��اقط االمطار 

فيها.
واكد علي، ان االقليم خسر %40 من 
للموسم  احلنطة  اجمالي محصول 
الزراعي احلالي، وان شحة املياه تهدد 
كام��ل احملصول ال��ذي مت��ت زراعته، 
نظرا لقلة األمط��ار املطلوبة لنموه 

بنحو طبيعي. 
ويحتاج منو احملاصي��ل الزراعية بنحو 
طبيع��ي ف��ي االقلي��م، الى نس��بة 

كبي��رة من االمط��ار التي تهطل في 
فصول اخلريف والشتاء والربيع. 

وتاب��ع مدير ع��ام احملاصيل ف��ي وزارة 
الزراع��ة، قائالً » انت��اج العام املاضي 
من محصول احلنطة في االقليم بلغ 
نحو مليون طن من احلنطة، تسلمت 
منها احلكوم��ة االحتادي��ة 400 الف 
ط��ن، متوقع��ا ان ينخف��ض االنتاج 
خ��الل املوس��م الزراعي احلال��ي، الى 
400 الف طن، فيما ل��و توفرت املياه 
املطلوب��ة لزراعة 500 ال��ف دومن من 

االراضي الدميية في االقليم.     

التقاري��ر واالحصاءات  ووفقا الحدث 
التي أعلن��ت عنها املديري��ة العامة 
لالن��واء اجلوية والرص��د الزلزالي في 
االقليم ان منس��وب هطول االمطار 
انخفض بنسبة 71 % في محافظة 
الس��ليمانية و61 % ف��ي محافظة 
اربي��ل و%55 ف��ي محافظ��ة دهوك، 
عنها في الع��ام املاض��ي، الذي كان 
عام��اً ممطراً، ش��هد هط��ول امطار 

غزيرة على جميع مناطق االقليم.
اعلن��ت  صل��ة  ذي  صعي��د  وعل��ى 
املديري��ة العامة للم��وارد املائية في 

االقليم عن انخفاض احتياطي املياه 
اجلوفية في االقليم بنسبة 100 متر 
مكعب خالل االعوام اخلمسة عشر 
املنصرمة، عازية ذلك الى عدم وجود 
اس��تراتيجية واضحة ل��دى اجلهات 
املعنية والعوام��ل اجلوية وانخفاض 
نس��بة هطول االمط��ار والثلوج في 

محافظات االقليم.
وق��ال محم��د ام��ني ف��ارس مدي��ر 
عام امل��وارد املائية ف��ي وزارة الزراعة 
بحكوم��ة االقلي��م ان حج��م املياه 
اجلوفي��ة انخفض بنح��و كبير خالل 

االعوام االخيرة تصل معها النس��ب 
في بع��ض املناطق باالقليم الى 100 

متر مكعب.
اجلوفي��ة  املي��اه  ان  ف��ارس  واض��اف 
انخفضت خالل االعوام االخيرة بنحو 
مخيف في االقليم، نتيجة للجفاف 
واالس��تعمال اخلاطئ للمياه، مؤكدا 
ان املي��اه ث��روة قومي��ة ينبغ��ي منع 
اس��تعمالها بنحو غير مسؤول من 
قبل بعض املزارعني واصحاب النفوذ 
الذي��ن قام��وا خالل االع��وام االخيرة 

بحفر آالف االبار بنحو غير قانوني.

قلـة األمطـار في اإلقليـم تحـّول
مليـون دونـم زراعـي إلـى أرض بـور

غياب ستراتيجية زراعية واضحة يهدد الموسم الزراعي د. علي شمخي

الميكن ألي حتالف سياس��ي  ف��ي العراق مهما 
كان ثقله في االنتخابات ان يحدد شكل الدولة 
وهويتها واجتاهات حتركاتها وخالل اكثر من ثالث 
دورات انتخابية ش��هدتها الب��الد جرى احلديث 
كثيراً عن ش��كل الدول��ة وهويتها فهناك من 
حتدث عن حكومة األغلبية السياسية وهناك 
م��ن حتدث ع��ن حكوم��ة التوافق��ات الوطنية 
وهناك من حتدث عن حكومة الشراكة وبغض 
النظر عن التس��ميات فان اي نظام سياس��ي 
الميكن ان يس��تمد قوت��ه اال بوج��ود معارضة 
سياس��ية ناضج��ة وقوي��ة مت��ارس دوره��ا في 
تصحي��ح وتق��ومي احلكومة التي تس��ير االمور 
في البالد وهذا ماافتقده العراق طوال س��نوات 
التغيير التي اعقبت س��قوط النظام السابق 
وس��يكون واهما جدا من يق��ول ان حصول اي 
ح��زب او تكت��ل سياس��ي عل��ى االغلبية في 
االنتخابات يعني بالضرورة انه قادر على حتديد 
مسار الدولة وإخضاع مؤسساتها الى ما يؤمن 
به هذا احلزب او هذه الكتلة وقد اثبتت التجارب 
السياس��ية احلديثة في الع��راق ان التحالفات 
واالح��زاب التي حصل��ت على اغلبي��ة مقاعد 
البرمل��ان لم تنجح ف��ي ادارة الدولة ولم تنجح 
ايضا ف��ي منح هويتها فتوصي��ف ماجرى في 
العراق خالل االربع عشرة من السنوات املاضية 
هو خليط من العلمانية واالسالمية وتهميش 
وللكف��اءات  الصغي��رة  والكيان��ات  لالح��زاب 
واختراق��ات واس��عة ملنظومة القوان��ني التي 
جاء بها الدس��تور وتغليف الكثير من القرارات 
بغالف الدين والقومية واملذهب واحلزب وابتعاد 
كبير عن الدول��ة املدنية التي كان ميكن لها ان 
تستوعب جميع االختالفات والتنوع في العراق 
وقد بق��ي حلم ه��ذه الدولة ي��راود الكثير من 
فئات الش��عب العراقي واش��ترك ف��ي الدعوة 
اليه��ا معممون متنورون ووجه��اء اجتماعيون 
ونخب ثقافية وسياسية ادركت ان ضمان جناح 
اي دول��ة يقوم على ترس��يخ القانون واش��اعة 
ثقاف��ة االلت��زام بالقوان��ني ورف��ض املس��اس 
بحيادية ونزاهة القض��اء او اخضاعه الى تأثير 
اية مس��ميات وعناوي��ن اخرى ووق��ف حمالت 
التس��ويق الطائفي واالس��تمرار في بث اخلوف 
والرعب واملبالغة في توصيف خطر املنافسني 
واجت��رار املاض��ي  وتوظيفه في حش��د ماليني 
االصوات ويكفي ان هناك عش��رات الدول التي 
تبنت املدنية في تش��كيل نظامها السياسي 
ومتكنت من االحاطة بكل تفاصيل ومس��ارات 
وتوجه��ات مجتمعاتها وقد آن االوان كي تدرك 
اجملموعات السياس��ية في الع��راق والتي تتاح 
لها الفرصة لتش��كيل احلكومة ب��ان تفرد أي 
حزب دين��ي او قومي او مذهب��ي بتقرير مصير 
الب��الد يعني املضي قدما ف��ي تكريس االزمات 
واالستمرار باملزيد من الفشل وتعريض الشعب 

والدولة الى مخاطر جديدة .

حديث الهوية 
واالتجاه

تقـرير

ديفيد ماكوفسكي*

ياُلَحظ أن هناك ميل واضح في إسرائيل 
إل��ى تصوي��ر األوروبي��ني وحكوماته��م 
بش��كل س��اخر عل��ى أنه��م عدائيني 
بالفط��رة، مم��ا يبرر فك��رة أن إس��رائيل 
ميكنها االستخفاف بهم. ففي الواقع، 
تتسع الهوة بني إس��رائيل وأوروبا حول 
القضية الفلس��طينية. إال أن مقاربات 
السياسة اخلارجية في أوروبا وإسرائيل 
تتالق��ى بالفع��ل فيما يتعل��ق بنزاعات 

رئيسية اخرى في الشرق األوسط.
أن  األوروبي��ون  املس��ؤولون  ويعتق��د 
املس��ؤولني اإلس��رائيليني عل��ى يق��ني 
تام من نقط��ة االلتقاء ه��ذه، إال أنهم 
يفضل��ون عدم تس��ليط الض��وء علناً 
عل��ى هذه األرضية املش��تركة من أجل 
تهميش وجهات النظ��ر األوروبية حول 

القضية الفلسطينية.
وبع��د أن زرُت للتو أرب��ع عواصم أوروبية 
هي لن��دن وباري��س وبرلني وبروكس��ل، 
التقيُت فيها مبسؤولني رفيعي املستوى 
يتعاملون مع قضايا الش��رق األوس��ط، 
ميكنن��ي الق��ول إنه ل��دى إس��رائيل ما 
يدفعها للقلق من السلوكيات األوروبية 
املوش��كة على االنفجار جتاهها. ولكن 
ف��ي كل اجتم��اع، كان واضحاً أن هناك 
مجاالت ذات أهمية استراتيجية كبرى 
مصاحله��ا  فيه��ا  تتق��ارب  إلس��رائيل 

بوضوح مع املصالح األوروبية.
ولطاملا افتخر رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني نتنياه��و بقدرته عل��ى إقناع 
الق��ادة األجانب. فهو يق��ول على نحو 
صائ��ب إن مهمت��ه تكم��ن ف��ي متثيل 
مصلحة إسرائيل الوطنية، كما يراها، 
وعدم الس��عي وراء الدع��م الدولي. إال 
أن��ه يريد أيض��اً إقناع محاوري��ه بتأييد 

موقفه.
األوروبي��ون  يتمس��ك  ذل��ك،  وم��ع 
بسياساتهم بحيث أن احلجج التي رمبا 

كان��ت قد أقنعتهم في املاضي لم تعد 
ناجحة اليوم. وال يرى القادة األوروبيون أن 
احلكومة اإلسرائيلية احلالية تتمتع بأي 
من املرونة حول القضية الفلسطينية 
حتى تل��ك التي كانت تبديها حكومات 
نتنياهو السابقة )2013-2009 و -2013

.)2015
ويس��مع األوروبي��ون ع��ن إق��رار قوانني 
جديدة في الكنيس��ت ويتساءلون عما 
إذا كان��ت هذه التش��ريعات جتعل حتى 
من املمكن التوصل إل��ى حل الدولتني. 
فعندما تش��كو إسرائيل من التحريض 
الفلسطيني، وبشكل صائب، ال تصغي 
أوروب��ا إليها فعلياً، ألن هذه الش��كاوى 
تُرف��ع في ظل م��أزق تام )حي��ث يرون أن 
نتنياهو عمل بجهد كبير لوقوعه( فيما 
يتعل��ق بالتوصل إلى حل يتم التفاوض 

عليه للنزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني.
وكان بع��ض األوروبي��ني يأمل��ون في أن 
يشارك نتنياهو في اجتماع مع قادة 28 
دولة أوروبية في بروكسل الشهر املاضي 
في خطوة هائلة جتاه الفلسطينيني إثر 
إعالن الرئيس ترامب حول القدس. إال أن 
آمال هؤالء املس��ؤولني قد أُحبطت. أما 
بالنس��بة إلى اآلخرين - مثل منس��قة 
السياس��ة اخلارجية ل� “الحتاد األوروبي” 
فيديري��كا موغيرين��ي - الذين كانوا قد 
لّوحوا بزيارة نتنياهو من خالل التهجم 
مرتني على القرار املتعلق بالقدس فقد 

يكونوا أقل اندهاشاً.
املس��ؤولني  ه��ؤالء  ل��دى  يك��ون  وق��د 
األوروبي��ني توقع��ات متفائل��ة، ولك��ن 
ميكن االعتب��ار أيضاً أن امتناع أوروبا عن 
التصويت الرئيس��ي في “اليونس��كو” 
واجلمعي��ة العامة ل��أمم املتحدة اللذان 
أهمال صلة اليه��ود التاريخية بالقدس 
رمبا أس��هما في اجلو احمليط بقرار ترامب 
وفي خيار نتنياه��و الواضح بتجاهل أي 

انتقاد أوروبي لهذا القرار.
وسيطرح بعض اإلس��رائيليني السؤال 
التالي: ث��م ماذا لو لم يك��ن األوروبيون 

راض��ني عن خطوة ترام��ب؟ إال أن الدول 
األوروبية تش��عر بقوة بأنه ال يزال لديها 
دور لتؤديه في عملية صنع الس��الم في 
الش��رق األوس��ط. ويتوق��ع العديد من 
املس��ؤولني أن��ه إذا ما ش��عر األوروبيون 
بالرف��ض والتهميش، فس��تعلن الدول 
فق��ط  ولي��س  الرئيس��ية،  األوروبي��ة 
السويديني، أن الوقت قد حان لالعتراف 
بدولة فلس��طني. س��معُت ذلك طوال 

رحلتي.
ومن املرجح أن تس��لك ال��دول األوروبية 
هذا االجتاه كدول منفردة، ولیس جماعیاً 
کإحتاد سیاسي. وتتطلب قرارات “االحتاد 
األوروب��ي” توافق��اً ف��ي اآلراء من جميع 
ال��دول األعضاء التي يبل��غ عددها 28 . 
وهذا م��ا يقّيدها، ليس فقط من ناحية 
الق��رارات السياس��ية الرئيس��ية مثل 
االعتراف بفلسطني، بل أيضاً من ناحية 
الق��رارات األخرى، مثل تبني مقاربة متّيز 

بني املس��توطنات التي قد تشكل على 
األرجح جزءاً من إس��رائيل في أي اتفاق 
نهائ��ي واملس��توطنات الت��ي س��تقع، 
وفقاً ملعظم التقديرات، حتت الس��يادة 

الفلسطينية.
ويعترف جميع املس��ؤولني، في اجملالس 
اخلاصة، بأن بعض املس��توطنات سوف 
تصب��ح جزءاً من إس��رائيل ف��ي مبادلة 
األراض��ي الت��ي ق��د يُجم��ع عليها في 
اتفاقات الوضع النهائي، وهي معلومة 
للجمي��ع ومت��ت مناقش��تها على مدى 

أكثر من عقد من الزمن.
ومع ذل��ك، ال ميكن ل� “الحت��اد األوروبي”، 
ع��ن  ينح��رف  أن  جماعي��ة،  كهيئ��ة 
سياسته اخلاصة حتى بذّرة. فسياسة 
مبعارض��ة  تتمث��ل  األوروب��ي”  “االحت��اد 
النش��اط االستيطاني في أي مكان في 
الضف��ة الغربية ويش��مل ذلك األحياء 
اليهودي��ة في القدس الش��رقية أيضاً. 

وقد يفّس��ر ذلك سبب عدم متكن أوروبا 
من إصدار توجيه��ات جديدة في مجال 
السياس��ة العام��ة بش��أن أي ش��يء 
يتعلق باإلس��رائيليني والفلس��طينيني 

ملدة دامت عامني.
وبينم��ا توج��د خالفات ح��ول القضية 
الفلس��طينية، إاّل أن أوروبا وإس��رائيل 
تتفق��ان فع��الً بش��أن بع��ض القضايا 

الرئيسية.
ففيما يتعلق بس��وريا تخشى كل من 
إس��رائيل وأوروبا من أن يؤدي االنسحاب 
زعزع��ة  إل��ى  األميرك��ي  العس��كري 

االستقرار في تلك البالد.
كم��ا أن األوروبي��ني عل��ى ثقة ب��أن وزير 
ماتي��س  جيم��س  األميرك��ي  الدف��اع 
س��يحتفظ ب� 2000 جندي من القوات 
اخلاصة األميركية في اجلزء الشرقي من 
س��وريا حتى بعد هزمية تنظيم »الدولة 
الق��وات  وق��د ش��اركت  اإلس��المية«. 

األوروبي��ة في احلرب ضد »داعش«، ويبدو 
أن اإلش��ارة إلى الواليات املتحدة للبقاء 
في س��وريا هي أيضاً إش��ارة لأوروبيني 
للبق��اء هناك. وقد ال يك��ون ذلك ممكناً 

دون الواليات املتحدة.
وعلى الرغم من إصرار الزعيم الروس��ي 
فالدميير بوتني على أن احلرب في س��وريا 
قد انتهت أساساً، ويجب على أوروبا أن 
تصب امللي��ارات من املس��اعدات إلعادة 
اإلعم��ار ف��ي س��وريا، إاّل أّن املس��ؤولني 
األوروبي��ني الذي��ن حتدثُت إليه��م قالوا 
إنه ليس��ت هناك رغبة في ذلك إلى أن 
يرون نية وعملية واضحتني من التحول 
السياسي في سوريا. ويدرك األوروبيون 
أن بوتني واألسد يسيطرون على أقل من 
٪50 م��ن البالد، لذلك ال ي��رون أن احلرب 

قد انتهت.
ويبق��ى الس��ؤال املطروح هن��ا فيما إذا 
كان األوروبي��ون س��يحجمون عن متويل 
املساعدات إلى أن يغادر الوكالء الشيعة 
اإليراني��ني س��وريا. فهل ستس��تخدم 
أوروبا فعالً نفوذها االقتصادي لعزل تلك 

القوات التي تهدد إسرائيل أيضاً؟
أما مس��ألة إي��ران فهي أكث��ر تعقيداً. 
فمن جهة، يختلف الرد األوروبي الهادئ 
الواس��عة  اإليرانية  التظاه��رات  عل��ى 
االنتش��ار بالطبع ع��ن الرد ال��ذي أبداه 
كل من نتنياهو والواليات املتحدة. ومن 
الواض��ح أن “االحتاد األوروبي”، كونه أحد 
املوقع��ني عل��ى االتفاق النووي، يش��ّدد 
على اإلبقاء عليه، وه��و واثق فعلياً بأن 
الواليات املتحدة ل��ن تلغيه أيضاً- على 

الرغم من بيان البيت األبيض.
وعل��ى الرغم من اخمل��اوف التي برزت في 
اخلري��ف املنص��رم ف��ي أعق��اب خطاب 
ترام��ب ف��ي تش��رين األول/أكتوبر الذي 
أعلن فيه ن��زع الثقة من »خطة العمل 
الشاملة املشتركة«، أجرى األمريكيون 
واألوروبي��ون محادثات هادئة مس��تمرة 
حول اإلبقاء على االتفاق النووي اإليراني. 
إال أن ذل��ك ال ينبغ��ي أن يخفي التقارب 

املتنامي بني األوروبيني - في وقت متأخر 
وبش��كل هادئ - وإس��رائيل - بش��كل 
علني ج��داً - ملا يعتبرونه نقطة ضعف 
أساسية لالتفاق، أال وهو بند االنقضاء 
األساس��ي في االتفاق الن��ووي اإليراني 
ن إي��ران من إنت��اج اليورانيوم  ال��ذي مُيكِّ
عال��ي التخصيب بع��د انته��اء الفترة 

التي تتراوح بني 15-10 عام.
وال تختلف أوروبا وإس��رائيل أيضاً حول 
من يس��تحق التش��جيع ف��ي اململكة 
العربية الس��عودية. فعل��ى الرغم من 
جمي��ع التحدي��ات الت��ي يواجهها ولي 
العه��د الس��عودي األمي��ر محم��د بن 
س��لمان، إاّل أّن جمي��ع األوروبيني الذين 
التقيُت بهم يدعمونه بش��كل ال لبس 
فيه في س��عيه لعصرنة الس��عودية. 
ويعتق��دون بأنه مع مرور الوقت، إذا جنح 
بن س��لمان في مس��عاه، ف��إن اإلصالح 
س��وف يضعف الدعم للتطرف الديني 
السعودي في اخلارج، مما يؤثر على أوروبا 
وإس��رائيل في الداخل واخلارج معاً. أما 
بالنسبة إلسرائيل، فقد أوضح محمد 
ب��ن س��لمان بأن��ه ال ي��رى أن إس��رائيل 

تشكل تهديداً، بل حليفاً محتمالً.
وخالص��ة األمر أنه لي��س من الصحيح 
القول بأن إس��رائيل م��ن كوكب الزهرة 
واألوروبيني م��ن كوكب املريخ. فكالهما 
يش��اركان بعض االفتراضات املشتركة 
الهام��ة حول املنطقة، فضالً عن بعض 
االختالفات الرئيس��ية، وه��ي القضية 
الفلس��طينية، الت��ي يب��دو أن اله��ّوة 

حولها ال تزال آخذة في االتساع.
ومع ذلك، فمن الواضح أنه من األفضل 
لأوروبيني واإلسرائيليني على حد سواء 
عدم اعتبار اآلخر موضع س��خرية، وهو 
اجتاه س��لبي يس��ود من��ذ ع��دة أعوام، 
املشتركة  األرضية  وعليهم اس��تغالل 

للتوافق خلدمة مصاحلهما.

*ديفيد ماكوفسكي هو زميل “زيغلر” 
املميز في معهد واشنطن.

السبب وراء اقتراب موجة اعتراف أوروبية عارمة بدولة فلسطين

أراض زراعية في إقليم كردستان

المديرية العامة 
للمحاصيل في وزارة 

الزراعة بحكومة 
اقليم كردستان اكدت 
تحول مليون دونم من 
االراضي الزراعية الى 
اراضي بور، ولم تزرع 

من قبل الفالحين نتيجة 
لشحة المياه وانخفاض 
نسبة هطول االمطار ، 

مؤكدة خسارة 40 بالمئة 
من محصول الحنطة، 

للموسم الزراعي الحالي 
في االقليم
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السليمانية ـ الصباح الجديد:
ق��ررت هيئ��ة الدفاع ع��ن حقوق 
مبحافظة  التدريس��ية  امل��الكات 
الس��ليمانية إغالق أبواب املدارس 
اعتص��ام مفتوح،  ف��ي  والدخول 
الرس��مي  ال��دوام  ومقاطع��ة 
ص��رف  ع��دم  عل��ى  احتجاج��ا 
املتاخرة  ومخصصاتهم  رواتبهم 

من قبل حكومة االقليم.
املعلم��ني  هيئ��ة  واعلن��ت 
املعترض��ني، ف��ي بيان تس��لمت 
الصب��اح اجلديد نس��خة منه، ان 
املعلمني واملدرسني في محافظة 
الس��ليمانية امتنعوا لالس��بوع 
الثاني على التوال��ي عن الدخول 
الى الصفوف الدراسية، احتجاجاً 

على تأخر صرف رواتبهم من قبل 
احلكوم��ة  او  االقلي��م  حكوم��ة 
االحتادية ما تس��بب باغالق ابواب 

اغلب املدارس في احملافظة.
وأعتذرت الهيئة م��ن أولياء أمور 
الطلبة، ع��ن اغالق ابواب املدارس 
لالس��بوع الثان��ي عل��ى التوالي 
نتيج��ة لتهمي��ش حقوقهم من 

حكومة االقليم.
أغل��ب  أن  الهيئ��ة  وأوضح��ت 
ش��رائح اجملتمع وخاصة املعلمني 
ال يتحمل��ون االعب��اء املعيش��ية 
الصعب��ة امللقاة عل��ى كاهلهم، 
في ظل صم��ت حكومة االقليم 
وعجزها عن التجاوب مع مطالب 
ومنحهم  التدريس��ية  امل��الكات 

مستحقاتهم املعاشية، مشيرة 
الى ان أغل��ب املعلمني ال ميلكون 
ثمن أج��رة التنق��ل والذهاب إلى 

الدوام.
مقاطع��ة  ان  الهيئ��ة  وتابع��ت 
الدوام ستستمر حلني االستجابة 
واس��تماع  املعلم��ني  حلق��وق 
حكومة االقلي��م إلى مطالبهم، 
ومنح رواتبه��م املتاخرة من قبل 
احلكوم��ة  او  االقلي��م  حكوم��ة 
االحتادية، الت��ي اعلنت موافقتها 
على منح روات��ب وزارتي الصحة 
والتربي��ة ف��ي االقليم، وارس��لت 
جلان��ا فنية لتدقي��ق قوائم رواتب 
وزارت��ي الصح��ة والتربية ملنحها 

الحقا. 

المالكات التدريسية في السليمانية تعلن 
إضرابا عن الدوام بسبب تأخر الرواتب

االحتاد االوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التعلي��م العالي، أمس 
االح��د، اقامة دع��وى أم��ام احملكمة 
االحتادي��ة للطع��ن بعدم دس��تورية 
لوزيره��ا م��ن  املوج��ه  االس��تجواب 
البرمل��ان، فيم��ا ق��ررت حتري��ك دعوى 
جزائي��ة ض��د الن��واب الذي��ن قاموا 
ب�«التشهير بالوزارة واإلساءة اليها«.

وقالت الوزارة في بيان تلقت »الصباح 
اجلديد«، نس��خة منه انه��ا »أقامت 
دعوى أم��ام احملكمة اإلحتادية للطعن 
املوجه  االس��تجواب  دستورية  بعدم 
للوزير م��ن مجلس الن��واب«، مبينة 
ان »الدع��وى حصل��ت عل��ى رقم 9 / 

احتادية / 2018«.
واضاف��ت ال��وزارة انها »تن��وي حتريك 

دع��وى جزائي��ة ض��د الن��واب الذين 
واإلس��اءة  به��ا  بالتش��هير  قام��وا 
اليها«، الفت��ة الى انها »تدرس تقدمي 
طلبات للمفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات بشأن منع بعض أعضاء 
البرملان من الترش��ح مس��تقبال الى 
حني حس��م الدع��اوى اجلزائية التي 

ستقام أمام القضاء«.
الكف��اءات  جتم��ع  رئي��س  وأعل��ن 
واجلماهير هيث��م اجلبوري، في 25 اب 
اس��تجواب  إكمال متطلبات   ،2017
وزي��ر التعلي��م العال��ي عب��د الرزاق 
العيس��ى، مؤكدا توفر م��ا قال أنها 
»أدلة« على وجود ش��بهات »فساد« 
تش��وب عم��ل ال��وزارة، فيم��ا تعهد 

بإجراء استجواب »مهني«.

»التعليم« تطعن أمام المحكمة االتحادية 
بعدم دستورية استجواب وزيرها

عبد الرزاق العيسى



بغداد – هجوم مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االح��د ب��أن صاحب 
مول��دة أصيب بهجوم مس��لح نفذه 

مجهولون شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مسلحني مجهولني قاموا، 
عص��ر يوم ام��س االول ، باط��اق النار 
من اس��لحتهم الكامتة باجتاه صاحب 
مول��دة أهلية في منطقة الش��عب، 
ش��مالي بغداد، مما أس��فر عن اصابته 
بجروح مختلفة، فيما الذ املس��لحون 
بالفرار الى جهة مجهولة" ، مضيفا 
أن "ق��وة أمني��ة حض��رت ال��ى مكان 
احل��ادث ف��ور تلقيه��ا باغا م��ن قبل 

االهالي، وفتحت حتقيقا ملعرفة اجلهة 
التي تقف وراءه".

ديالى – انفجار عبوة 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى ام��س االحد ب��أن مدني��ا قتل 
وأصي��ب آخ��ر بانفجار عبوة ناس��فة 

جنوبي احملافظة.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
عصر اليوم، عل��ى جانب طريق زراعي 
ق��رب منطق��ة عب��ارة به��رز، )7ك��م 
جنوب��ي ب عقوبة(، أس��فرت عن مقتل 
مدني واصاب��ة آخر بج��روح حرجة" ، 
مضيف��ا أن "قوة أمني��ة حضرت فور 
تلقيها باغا باحلادث، وفتحت حتقيقا 

باحلادث".

بابل – انفجار ملغمة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل امس االح��د ان س��يارة ملغمة 
انفج��رت ف��ي قض��اء ج��رف الصخر 

شمالي احملافظة .
ان "س��يارة ملغم��ة  املص��در  وذك��ر 
انفج��رت مس��تهدفة ف��وج ط��وارئ 
الناصرية ضمن قاط��ع جرف النصر" 
، مبين��ا ان "العجل��ة كان��ت متروكة 
خل��ف س��اتر ف��وج الناصري��ة وأثناء 
تفكيكها من قبل هندس��ة عمليات 
باب��ل أستش��هد ضابط برتب��ة مازم 

أول".

صالح الدين – ضبط عبوات ناسفة 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  أعل��ن 

االستخبارات العسكرية امس االحد، 
العثور على 37 عبوة ناس��فة وصاروخ 
مخص��ص الس��تهداف املواطنني في 

صاح الدين.
"االس��تخبارات  أن  املص��در  وذك��ر 
جهوده���ا  وضم���ن  العس��كري�ة 
القائم���ة عل��ى تنقي�ذ ام���ر القائد 
املس��لح�ة،  للق���وات  الع���ام 
وتوجيه���ات مدير االس��تخبارات، في 
البح��ث اجل��اد واملعم��ق ع��ن مخازن 
اس��لحة  ومس��تودعات  ومضاف��ات 
ومع��دات عصاب��ات داع��ش االرهابية 
ومبعلوم��ات دقيق��ة يتمك��ن ابط��ال 
االس��تخبارات العس��كرية في قيادة 
عمليات ص��اح الدين من العثور على 

مخزن للعبوات".

االنبار – تدمير موقع 
كش��ف قائ��د عملي��ات محافظة 
األنبار اللواء الركن محمود الفاحي 
موق��ع  تدمي��ر  ع��ن  االح��د  ام��س 

ل�"داعش" جنوبي الرطبة.
قائ���د  الرك���ن  الل���واء  وق���ال 
العملي���ات إن "ق��وة م��ن الفرق��ة 
نفذت  العراق���ي  باجلي�ش  األول���ى 
فج��ر يوم ام��س عملية عس��كرية 
داع��ش  لتنظي��م  مخاب��ئ  عل��ى 
االرهاب��ي جنوب��ي مدين��ة الرطبة، 
)310 كم غرب��ي الرمادي(" ، مضيفا 
أن "الق��وة متكن�ت من االس��تي�اء 
عل�ى عجل�ة بيك أب حتمل رشاشة 
املع��ادي  املوق��ع  ودم���رت  أحادي��ة 

بالكامل". 

ميسان – حمالت دهم 
أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان 
واملنشآت امس السبت ان تشكيات 
حماته��ا  تنفي��ذ  واصل��ت  امني��ة 
اليومي��ة ملتابعة أوام��ر إلقاء القبض 
الصادرة م��ن القضاء ، بعمليات دهم 

وتفتيش في احملافظة.
وقال قائد الش��رطة الل��واء احلقوقي 
مف��ارز  أن  دواي  راض��ي  عب��د  ظاف��ر 
الش��رطة بش��تى صنوفه��ا وخ��ال 
عملي��ات الدهم والتفتي��ش، ونصب 
املتحرك��ة متكن��ت من  الس��يطرات 
اعتق��ال " 171 " متهم��ا خال األيام 
املاضي��ة ص��ادرة بحقهم  الس��بعة 
مذك��رات قبض أصولي��ة من احملاكم 
اخملتص��ة بجرائ��م جنائي��ة وضب��ط 

أسلحة واعتده .

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االحد، بأن االجهزة االمنية 
في احملافظة اعتقلت ثاثة اش��خاص 

ينتمون لتنظيم اليماني. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "االجهزة األمنية بقضاء 
سوق الشيوخ جنوبي احملافظة متكنت 
م��ن القب��ض عل��ى ثاثة  اش��خاص 
اليمان��ي احملظور  لتنظي��م  يروج��ون 
باحملافظ��ة" ، مضيف��ا ان "املتهم��ني 
االن قيد التحقيق وس��يتم احالتهم 
ال��ى القض��اء بع��د اكم��ال اوراقهم 
التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

انفجار سيارة ملغمة في جرف الصخر شمالي بابل * العثور على 37 عبوة وصاروخ جهنم في صالح الدين
تدمير موقع لـداعش بعملية عسكرية جنوبي الرطبة * اعتقال 171 مطلوبا في عموم مناطق ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزي��ر التربية، محمد اقب��ال، امس االحد، 
اس��تمرار ال��وزارة ف��ي إعط��اء مل��ف االبنية 
املدرس��ية ف��ي املناط��ق احمل��ررة األولوي��ة في 
خططه��ا، إلع��ادة احلي��اة إلى املل��ف التربوي 
والتعليمي فيها، الفتاً إل��ى اعادة تأهيل اكثر 

من 400 مدرسة في محافظة االنبار.
وذكر بيان للمكتب اإلعامي للوزير اقبال، تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة من��ه، أن "التربية 
وبالتع��اون م��ع صن��دوق االعم��ار واملنظمات 
الدولية، احالت اكثر من ٥٥ مدرس��ة مهدمة 
بالكام��ل في محافظ��ة االنبار الى مش��اريع 
البناء وبالتع��اون مع منظمة )Undp ("، مبيناً 
ان "العم��ل جارٍ فيها وس��يتم اس��تكمالها 
نهاية شهر شباط القادم"، مضيفا ان "هناك 
عدد م��ن املدارس االخرى س��تحال ف��ي االيام 

املقبلة".
واض��اف البي��ان ان "اعم��ال الترميم تضمنت 
ايضا إحالة اكثر من ٧٨٢ مدرس��ة للترميم"، 
الفت��اً الى "اعادة تأهي��ل وترميم اكثر من ٣٢٠ 
مدرس��ة فيما يجري العمل على قدم وس��اق 

الجناز املتبقي بوقت قياسي".

الصباح الجديد- متابعة:
اجل مجلس النواب جلسته التي كان يفترض 
ان تنعقد امس ملناقش��ة املوازنة واس��تجواب 
بعض املس��ؤلني، الى اليوم االثن��ني جراء عدم 
اكتم��ال النص��اب القانون��ي لعقد اجللس��ة، 
واث��ار هذا التأجيل اس��تهجان بع��ض النواب 
ال��ى الدرج��ة التي وص��ف فيها اح��د النواب 
نواب��ا آخري��ن بأنه��م يس��اندون الفاس��دين، 
اذ وص��ف النائ��ب كاظ��م الصي��ادي، ام��س 
ع��دم حضور النواب جللس��ة البرمل��ان "جرمية 
لتمري��ر الفاس��دين واملتهمني"، داعي��ا اياهم 
الى محاس��بة انفس��هم قبل ان يحاسبهم 

الشعب في آيار املقبل.
وق��ال الصي��ادي في مؤمتر صحف��ي عقده في 
مجلس النواب إن "جميع الكتل السياس��ية 
الواق��ع  ولك��ن  للفس��اد  تدع��ي محاربته��ا 
غي��ر ذل��ك، ويب��دوا ان جمي��ع الكتل تس��اند 
الفاس��دين"، وادع��ى ان " هن��اك اتفاقا لعدم 
مترير االس��تجوابات وان الفاس��دين واملتهمني 

باقني مبوافقة مجلس النواب".
وقال التميمي في تصريح صحفي إن "رئاسة 
البرمل��ان قررت مضاعفة اس��تقطاع الغيابات 
ال��ى الضعف للضغ��ط على الن��واب حلضور 

جلسات مجلس النواب املقبلة".
وأضاف، أن "اجللس��ات ستس��تمر حل��ني إقرار 
القوانني املهم��ة وخاصة املوازن��ة إضافة إلى 

استكمال االستجوابات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن حتالف القيادات الش��ابة في محافظة 
كركوك، أمس األحد، إط��اق حملة للتوعية 
ضد ظاهرة االنتحار التي بدأت ترتفع "بشكل 
مخيف" في احملافظة، منتقداً "الدور السيء" 
للبرمل��ان لتأخيره ف��ي إقرار قان��ون مناهضة 

العنف األسري.
وقالت مس��ؤولة اجلمعية سرود محمد فالح 
في تصري��ح صحف��ي، إن "حتال��ف القيادات 
الش��ابة ف��ي محافظة كركوك ق��ام باطاق 
احلمل��ة )مع��اً ض��د االنتح��ار ف��ي كركوك( 
بدعم من جمعية األم��ل العراقية ومنظمة 
االوكس��فام الدولي��ة"، عازي��ة نتيج��ة زيادة 
حاالت االنتحار باحملافظة إلى "انعكاس نتائج 
احلروب عل��ى واقع اجملتمع واألس��رة باالضافة 
الى عسكرة اجملتمع وسوء الوضع االقتصادي 
وزيادة س��يطرة ثقافة العش��ائر وضعف دور 
أجه��زة إنف��اذ القان��ون نتيجة انش��غالهم 

باحلرب مع "داعش".
وبينت فالح أن " احلملة انطلقت بالتعاون مع 
بعض اجلهات احلكومية منها)مديرية شرطة 
كركوك ومديرية تربية كركوك ورئاسة صحة 
كرك��وك("، مطالب��ة احلكوم��ة املركزية إلى 

"إطاق برنامج للحد من هذه الظاهرة".

التربية تؤهل اكثر 
من ٤٠٠ مدرسة في 

األنبار

"النواب" يؤجل جلسته 
و يضاعف االستقطاعات 

المالية من المتغيبين

في كركوك.. حملة 
ضد االنتحار

الملف األمني

مستقبل املنطقة أساسه 
التنمية وبسط األمن

وتاب��ع العب��ادي ان "العراق طرح 
رؤية ملس��تقبل املنطق��ة تقوم 
عل��ى اس��اس التنمية وبس��ط 
االم��ن ب��دل اخلاف��ات واحلروب، 
واهمي��ة خل��ق ام��ل للش��باب 
وفتح آف��اق جديدة لهم وضرورة 

تشابك املصالح".
حي��در  ال��وزراء  رئي��س  وأك��د 
العب��ادي، ام��س االول الس��بت، 
"بغ��داد عاصمة  خ��ال مؤمت��ر 
االع��ام العرب��ي"، أن هناك من 
كان ال يري��د للعراقي��ني حتقي��ق 
النص��ر على تنظي��م "داعش"، 
داعي��اً إل��ى مواجه��ة اإلره��اب 
بالفك��ر واإلعام بع��د االنتهاء 
من املواجهة العس��كرية، فيما 
عدَّ س��وء اس��تخدام السلطة 

واملوقع "فساداً".

إحالة مدينة احلبانية 
السياحية ملشروع استثماري 

بكلفة 25 مليون دوالر
ومطاعم فخمة، وخيمة كبرى، 
مبينة ان باج البحيرة سيكون 
العاملي��ة  بالباج��ات  أش��به 
الس��ياحية، مبين��ة ان تكلف��ة 
املش��روع س��تكون بح��دود 25 

مليون دوالر للمرحلة األولى".
وتابع��ت "ف��ي الني��ة توس��يع 
نشاط املدينة السياحية ثقافيا 
وإعاميا، لتغدو مدينة سياحية 

وثقافي��ة ف��ي آن واح��د، وتكون 
الثقافية  املهرجانات  قبلة لكل 
التي س��تقوم الحقا،  والفني��ة 
عبر توفي��ر كل املناخات املائمة 
لذلك، على مدار الس��نة وليس 
السياحي  النش��اط  في شهور 
القصيرة، وألجل ذلك فإن خطة 
التأهيل تش��مل إقامة مسارح 
وقاع��ات  ومفتوح��ة  مغلق��ة 
وبيوت للضيافة وصاالت سينما 
حديثة، إلى جانب إقامة مدينة 
محط��ات  ونص��ب  إعامي��ة 

فضائية أيضا".
ومن املقرر ان يعقد املؤمتر الكويت 
الدول��ي للم��دة م��ن 12 الى 14 
من ش��باط املقبل وسيخصص 
اليوم االول من��ه لعرض الفرص 
االس��تثمارية في الع��راق ، كما 
س��تخصص االيام االخرى جلمع 
مبل��غ 100 ملي��ار دوالر العم��ار 
املدن احملررة وسيشارك في املؤمتر 
70 دولة ،اضاف��ة الى منظمات 

دولية منها البنك الدولي.

مدير عام اخلطوط اجلوية 
العراقية السابق يُعاقب 

بالسجن أربع سنوات
يذك��ر انه س��بق وان صدر بحق 
اجلوي��ة  اخلط��وط  ع��ام  مدي��ر 
السابق س��امر كرمي كبة حكم 
باحلب��س ملدة س��نتني م��ن قبل 
املتخصصة  اجلناي��ات  محكمة 
بقضايا النزاهة عن جرمية عرض 

رش��وة وفق الق��رار 160/ثانيا /2 
لسنة 1983 املعدل.

وزارة الكهرباء: عقود اخلدمة 
واجلباية ليست خصخصة 

وإمنا شراكة مع القّطاع 
اخلاص

وبني املتحدث باس��م ال��وزارة إن 
" م��دة العقود، خمس س��نوات 
قابل��ة للتمديد وهن��اك تقييم 
ش��هري وس��نوي لعم��ل ه��ذه 
الش��ركات تتواله جلنة فنية من 
وزارة الكهرب��اء باإلضاف��ة إل��ى 
دي��وان الرقاب��ة املالي��ة ومكتب 
املفتش العام ومنظمات اجملتمع 
املدني ووجهاء املناطق"، مضيفاً، 
" بإمكان وزارة الكهرباء أن تقوم 
بفسخ العقد بعد عام واحد من 
التنفيذ في حال وجدت سلبيات 

بتقدمي اخلدمة للمواطنني".
ونوه إل��ى إن" جباي��ة الكهرباء 
جنحت في بع��ض مناطق بغداد 
الطاقة  ووفرت  بشكل ملحوظ 
العاصمة  ألحي��اء  الكهربائي��ة 
على مدار اليوم وبتكلفة أقل من 
املولدات األهلية علما ان الطاقة 
اإلنتاجي��ة لوزارة الكهرباء تصل 
ال��ى 14800 ميكاواط باالضافة 
الى 800 ميكاواط قدرة ضائعة 
من خال النقل، ليصبح اجملموع 
 ، مي��كاواط   15600 الكل��ي 
مش��يرا الى ان" الدول��ة تدعم 
أسعار وقود تش��غيل ل� 18700 

مول��دة  و6000  أهلي��ة  مول��دة 
حكومية و1800 مولدة للقطاع 
الصناعي وجمي��ع هذا املولدات 
تأخذ وقودها بس��عر مدعوم من 
قب��ل الش��ركة العام��ة لتوزيع 
املنتج��ات النفطي��ة  الذي يباع 

%70 منه في السوق السوداء.
وتابع ب��ان" وزارة الكهرباء قامت 
بإحالة جميع مناطق بغداد إلى 
الشركات االستثمارية وال يوجد 
استثناء في منطقة ما"، مبيناً 
ان" املش��روع نفذ في منطقتي 
زيون��ة واليرم��وك باإلضافة إلى 
تس��ع مح��ات م��ن العامري��ة 
ومحلت��ني من املنصور ومحلتني 
ف��ي ح��ي اجلامعة والش��ركات 
تعم��ل حاليا ف��ي مناطق أخرى 
للتأكد من املقاييس وتصفيرها 
للمباشرة بالعمل" ، كاشفا أن 
العام احلالي سيش��هد  "نهاية 
حتقي��ق   %70 من املش��روع  في 

العراق".
م��ن جانبه كش��ف عض��و في 
مجل��س الن��واب ، أم��س األحد 
ذات  سياس��ية  جه��ات  ع��ن   ،
مصال��ح متضررة تعم��ل على 
رفض مش��روع جباي��ة وخدمة 
الكهرباء وتق��وم بتضليل الرأي 

العام" .
وق��ال النائب ال��ذي فضل عدم 
ذكر أس��مه لصحيفة ‘‘الصباح 
ض��د  أثي��ر  "م��ا  إن  اجلدي��د‘‘ 
مش��روع جباية أج��ور الكهرباء 

أهمه��ا  عدي��دة  ألس��باب  كان 
للحكومة  الواضح  االستهداف 
بالكام��ل "، مبين��ا أن "هن��اك 
متض��ررة  سياس��ية  جه��ات 
م��ن اجن��ازات احلكوم��ة احلالية 
املتمثلة برئيسها حيدر العبادي 
قامت بتحري��ك أذرعها ودغدغة 
وتظليلهم من  الناس  مش��اعر 
اجل استهدافه وإظهاره بصورة 
توح��ي بأنه يس��تهدف الفقراء 
واملواطنني اقتصاديا وإبعاد أنظار 
الناس عن اجنازات��ه واالنتصارات 

املتحققة".
جه��ات  هنال��ك   " أن  وأض��اف 
سياس��ية ضللت الشارع وزورت 
عبر  ونش��رتها  لألج��ور  قوائ��م 
به��دف  الصف��راء  صفحاته��ا 
إس��قاط احلكوم��ة "، مش��يرا 
إل��ى أن"هن��اك س��ببا آخ��ر هو 
ص��راع املصال��ح"، الفت��ا إلى أن 
م��ن  اقتصادي��ا  "املس��تفيدين 
موضوع املول��دات والتجاوز على 
شبكات الكهرباء حركوا الشارع 
بنف��س الطريقة الت��ي حركها 
السياس��يون وصوروا للناس بان 

هذا املشروع يستهدفهم".
من جهتها أعلنت جلنة اخلدمات 
في مجل��س محافظ��ة بغداد ، 
أمس االحد، ان مش��روع اخلدمة 
واجلباي��ة حق��ق 26 ملي��ار دينار 
لدائ��رة كهرب��اء بغ��داد خ��ال 

الشهرين املاضيني.

"نفط البصرة" قادرة على 
تسّلم حقل مجنون ورفع 

إنتاجه الى مليون برميل يوميا
ام��ا الش��ركات التي ستش��غل 
الدراس��ة  قي��د  فه��ي  احلق��ل 
العروض"،  واع��داد  والتخطي��ط 
الفت��اً إل��ى ان "طم��وح ش��ركة 
نف��ط البص��رة ان تص��ل بانتاج 
حقل مجنون ال��ى مليون برميل 
نف��ط يومي��ا او اكثر ألن��ه حقل 
س��تراتيجي عم��اق وه��و حقل 
حدودي ويتطلب استثماره بأسرع 

وقت".
جدي��ر بالذك��ر ان خزي��ن حق��ل 
البصرة  ف��ي محافظ��ة  مجنون 
يبلغ ٤٢ ملي��ار برميل نفط و ٤،٥ 
تريل��ون قدم مكعب من الغاز وان 
االنتاج احلالي ل��ه وصل الى ٢٣٥ 
ال��ف برمي��ل يومي��ا و٧٠ مليون 
قدم مكع��ب من الغاز يجهز الى 

محطة كهرباء الرميلة الغازية.

ايرلندا مستعدة للمشاركة 
في مؤمتر املانحني بالكويت

أن  اجلدي��د"  "الصب��اح  وعلم��ت 
الطرف��ني اك��دا التق��دم الكبير 
الذي حتقق في العاقات الثنائية 
من��ذ التوقيع على اتف��اق اإلطار 
االس��تراتيجي في عام 2008، وان 
املشاركني في اللجنة التنسيقية 
العليا، عبروا عن التزامهم القوي 
بهذه الش��راكة ومبب��ادئ التعاون 

والسيادة واالحترام املتبادل.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

اطلق��ت وزارة االعمار واالس��كان 
والبلديات واالشغال العامة وثيقة 
حتديث سياسة االسكان الوطنية 
في العراق بالتعاون مع برنامج االمم 

املتحدة للمستوطنات البشرية.
ناف��ع  آن  االعم��ار  وزي��رة  وقال��ت 
اوس��ي ان اط��اق وثيق��ة حتديث 
سياس��ة االس��كان الوطنية في 
الع��راق بالتعاون م��ع برنامج االمم 
املتحدة للمس��توطنات البشرية 
تأتي تزامناً  م��ع إنتصارات العراق 
وحترير اراضيه من عصابات داعش 
االرهابي��ة لاحتف��اء بواح��د من 
جناح��ات ه��ذه ال��وزارة وإلتزامها 
كجهة قطاعية معنية باإلسكان 
والتنمية احلضرية الى جانب دورها 
ف��ي تنفيذ وثيق��ة اإلط��ار العام 
اإلعمار  الوطنية إلع��ادة  للخطة 
املتضررة  للمحافظ��ات  والتنمية 
جراء العمليات اإلرهابية واحلربية 
التي ص��ادق عليها مجلس الوزراء 
مبوجب قراره املرقم )213( لس��نة 

.2017
واضافت الوزيرة ان مجلس الوزراء 
س��بق ان اصدر قراره املرقم )398( 
لس��نة 2010 واملتضم��ن إعتماد 
وثيقة سياسة اإلسكان الوطنية 
إعداده��ا  مت  والت��ي  الع��راق  ف��ي 
بالتعاون م��ع برنامج االمم املتحدة 
ف��ي  البش��رية  للمس��توطنات 
العراق واإليعاز الى الوزارات املعنية 
إلتخاذ اإلجراءات املطلوبة مبوجبها 
كل حس��ب اختصاصه على وفق 
خارطة الطري��ق املرفقة بالوثيقة 
والت��ي كانت متث��ل الرؤية ملعاجلة 
أزم��ة الس��كن وتوفي��ر الس��كن 
الائ��ق للمواطن��ني مبوج��ب م��ا 
كفله الدستور ولغاية 2016 على 
وف��ق ما جاء في خط��ط التنمية 
الوطنية اخلمسية -2010 2014 و 

2013-2017في حينه .

نظ��راً  ان��ه  الوزي��رة  وتابع��ت 
للمتغيرات السياس��ية واالمنية 
والبيئية  والعمرانية  واإلقتصادية 
التي يش��هدها الوض��ع العراقي، 
الواس��عة  التدمي��ر  وعملي��ات 
والرصي��د  العمراني��ة  للبني��ة 
الس��كني وتزايد أع��داد النازحني 
العس��كري،  العملي��ات  نتيج��ة 
املوئ��ل  م��ع مخرج��ات  ومتاش��ياً 
الثالث واألجندة احلضرية اجلديدة 
2016 الت��ي جعلت من اإلس��كان 
حجر االس��اس للتنمية احلضرية 
املس��تدامة، وبهدف تعزيز القدرة 
عل��ى اإلنت��اج اإلس��كاني لس��د 
املضط��رد  الس��كني  اإلحتي��اج 
مبا يع��زز حتقيق اله��دف )11( من 

 2030 املستدامة  التنمية  أهداف 
بإيجاد مدن ومستوطنات بشرية 
شاملة، آمنة، قادرة على الصمود 

ومستدامة...
وال��وزارات  ال��وزارة  ان  واوردت 
مجموع��ة  عب��ر  القطاعي��ة 
احمللي��ني  متمي��زة م��ن خبرائه��ا 
وبالتعاون مع برنامج االمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية في العراق 
قام��ت بتحديث وثيقة سياس��ة 
اإلس��كان الوطني��ة ف��ي العراق، 
وجت��اوز املعوقات الت��ي حالت دون 
تنفيذها، إذ مت العمل على تقييم 
وحتدي��د الصعوبات والعوائق التي 
واجهتها املؤسس��ات في عملية 
التطبي��ق وم��دى تفاعله��ا م��ع 

اخلطط واإلستراتيجيات التنموية 
احمل��ددة من قب��ل الدول��ة واخلروج 
بتحليل للواقع احلالي واملؤش��رات 
التي تؤثر على تطبيقها ، ومن ثم 
اخلروج بتوصيات للمس��اعدة في 
تخطي الصعاب وتسهيل عملية 
التطبيق او إقت��راح تعديات كما 
يراه��ا اصحاب اخلب��رة والرأي، وقد 
مت��ت مصادق��ة الوثيق��ة احملدث��ة 
م��ع خطتها التنفيذي��ة من قبل 
مجلس ال��وزراء لتتول��ى الوزارات 
واجلهات القطاعي��ة ذات العاقة 
إتخ��اذ اإلج��راءات املطلوب��ة كل 
حس��ب إختصاصه لغرض تأمني 
السكن الائق للمواطنني ولتكون 
دلياً إسترش��ادياً لعم��ل اللجنة 

الوطنية للسكن املشكلة مبوجب 
ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م )252( 
لسنة 2017 مع تضمينها كرؤية 
التنمية  مستقبلية ضمن خطة 
 2022-2018 للس��نوات  الوطنية 

لقطاع اإلسكان.
واك��دت الوزي��رة ان ما تق��دم هو 
غيض من في��ض جلهود تقوم بها 
الوزارة لغرض تعزي��ز قدرة العراق 
االزم��ات  بوج��ه  الصم��ود  عل��ى 
والتخفي��ف  له��ا  واإلس��تجابة 
م��ن تأثيراته��ا م��ع املض��ي قدماً 
ملعاجلة التحديات على وفق حلول 
مستدامة تؤمن املعاجلة والوقاية 
ضم��ن اإلمكاني��ات املتاحة وهي 
قابل��ة للتنفيذ املس��تدام وصوالً 

املوئل  لتطبيق مخرجات مؤمترات 
واهداف التنمية املستدامة.

من جانبه بني مدير برنامج العراق 
للمس��توطنات  املتح��دة  ل��امم 
البش��رية ، ان��ه مت التع��اون ب��ني 
وزارة االعم��ار واالس��كان وبرنامج 
للمس��توطنات  املتح��دة  االمم 
احمللية  الس��لطات  مع  البش��رية 
لتحليل السياس��ة التي واجهت 
املؤسس��ات التي ب��دأ العمل بها 
2014 والعمل على تطوير وتنفيذ 
هذه اخلطط ليأتي مع فترة بالغة 
االهمية ، بعد حتري��ر االراضي من 
عصابات داعش االرهابية بس��بب 
الض��رر الكبي��ر الذي ح��ل بأزمة 

السكن. 

تمثل الوثيقة 
الرؤية لمعالجة 
أزمة السكن 
وتوفير السكن 
الالئق للمواطنين 
بموجب ما كفله 
الدستور ولغاية 
2016 على وفق 
ما جاء في خطط 
التنمية الوطنية 
الخمسية

مناطق سكنية مدمرة بعد حتريرها من "داعش"

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

"اإلعمار" تطلق وثيقة تحديث
سياسة االسكان الوطنية في العراق 
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يعّد واحدا من أهم المشاريع اإلسكانية 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

ش��هد مش��روع مدينة بسماية 
الس��كنية تطورا ملحوظا خالل 
الع��ام املاض��ي ، اذ مت بن��اء آالف 
الوح��دات الس��كنية وعش��رات 
املراف��ق اخلدمية لتض��اف الى ما 
اجنز خالل االعوام السابقة ليفتح 
افاقا جديدة ملزيد من التطور في 
الضخم  االسكاني  املشروع  هذا 

.
ويع��د املش��روع واحدا م��ن اهم 
املش��اريع االس��كانية في العراق 
واملنطق��ة اذ كانت االعمال جتري 
بوتيرة متصاعدة بعد النجاحات 
التي حصلت في املش��روع خالل 
االعوام املاضية والش��وط الكبير 
الذي قطعته شركة )هنوا( على 
طري��ق بن��اء ه��ذه املدين��ة التي 
رائدة  ستكون اسهامة حضارية 
في الع��راق بعد س��نوات طويلة 
م��ن التخل��ف والتأخر ف��ي هذا 
القطاع احليوي ، نتيجة للظروف 
التي مرت بها البالد والتي منعت 
من مواكبة العالم بهذا القطاع 

احليوي واملهم .
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة املبان��ي 
املهندس حس��ن مجيد حس��ن 
االزم��ة  جت��اوز  ع��ام   2017 ع��ام 
وانط��الق العم��ل ، فبع��د االزمة 
املالي��ة الت��ي ش��هدها الع��راق 
نتيجة النخفاض اس��عار النفط 
واحلرب على االرهاب تاثرت الكثير 
من القطاعات واالعمال التنموية 
في البالد ومنها مش��روع مدينة 
تل��كأت مراحل  ال��ذي  بس��ماية 
العمل به م��ع نهاية عام 2016 ، 
ولكن بفضل مبادرة رئيس الوزراء 
واالس��كان  االعمار  وزير  ومبتابعة 
اجله��ة املش��رفة على املش��روع 
ع��اد العم��ل بوتي��رة متصاعدة 
ليش��هد تط��ورا ملحوظ��ا ف��ي 
جميع مفاصله س��واء في مجال 
بناء الوحدات السكنية او املرافق 

اخلدمية والبنى التحتية .
وبن املدي��ر العام ان��ه في مجال 
بناء الوحدات الس��كنية مت اجناز ) 
3240 ( وحدة س��كنية فقط في 
ع��ام 2017 ليصبح العدد الكلي 

للوحدات الس��كنية املنجزة في 
االعوام الس��ابقة ) 9120( وحدة 
س��كنية ضمن املدينة )A( بواقع 
 )A4( وحدة سكنية بلوك )1680(
و)1560( وح��دة بلوك )A7( ، فيما 
يتواص��ل العم��ل ف��ي البلوكن 
)A8( و)A9( وهم��ا االن في املراحل 
النهائية لالجناز لنعلن بعدها عن 
اكتمال تنفيذ املدينة )A( بجميع  
مفاصله��ا الس��كنية واخلدمية 
وحتى الترفيهي��ة واضاف الى ان 
اغل��ب املرافق اخلدمي��ة مت اجنازها 
او ف��ي مراح��ل االجن��از االخي��رة 
، اذ ش��هد الع��ام املاض��ي اجن��از 
اربعة مباني جدي��دة مخصصة 
للم��دارس ورياض االطف��ال ودور 

احلضانة . 
واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى انه مت 
تس��ليم ه��ذه املباني ال��ى هيئة 
االستثمار الوطنية بواقع مدرسة 
 )A4( البل��وك  ضم��ن  ابتدائي��ة 

البلوك  ثانوية ضم��ن  ومدرس��ة 
بناي��ة  تس��ليم  مت  فيم��ا   ،  )A2(
 A3( لرياض االطفال ف��ي البلوك
( وبناي��ة للحضانة ضمن البلوك 
)A6 ( ، الفتا الى ان تس��ليم هذه 
املباني مت بعد انتهاء شركة )هنوا 
الكورية ( املنفذة ملش��روع مدينة 
اعمال  الس��كنية من  بس��ماية 
املدني��ة  واالعم��ال  االنش��اءات 
والتأثي��ث جلمي��ع ه��ذه االبني��ة 
والتصاميم  املواصفات  وبحسب 
التي صادق عليها املركز الوطني 
لالستشارات الهندسية واشرف 
عليه��ا املهن��دس املقي��م ممث��ال 
لدائ��رة املبان��ي العام��ة ، مؤكدا 
ان املبان��ي االربعة مهيئة بصورة 
كاملة الس��تقبال طلبة وتالميذ 
املدارس من سكنة املدينة ، مبينا 
ان بن��اء املدارس يس��ير على وفق 
خطة العمل املرسومة وبحسب 
مراحل االجناز للوحدات السكنية 

ومبا يتناس��ب مع ع��دد العائالت 
الوح��دات  ستتس��لم  الت��ي 
الس��كنية اجلديدة ، مش��يرا الى  
انه بتس��ليم هذه املدارس يكون 
عدد ما اجنز في املشروع من ابنية 

مدرسية )8( ابنية .
وتابع املدير العام انه وبهدف تقدمي 
الرعاية الصحية االولية لسكان 
املدين��ة يجري العم��ل حاليا في 
املراح��ل االخي��رة ملش��روع املركز 
الصح��ي للمدينة )A( ، مبينا انه 
س��يكون اضافة حضاري��ة مميزة 
وس��يقدم خدمات طبية عديدة 
وفيما يس��تمر العمل االن الجناز 
املراح��ل االخي��رة الربع��ة مراكز 

، )A( للشباب ملحقة باملدينة
 وفي مجال دعم النشاط الرياضي 
واالرتق��اء باحلرك��ة الرياضية في 
املدين��ة ، اك��د املهندس حس��ن 
مجي��د حس��ن مدير ع��ام دائرة 
2017 ش��هد  الع��ام  ان  املبان��ي 

تطور في العمل الجناز العديد من 
املالعب ومراكز الشباب الصغيرة 
والكبيرة ، مؤكدا تس��ليم وجبة 
جدي��دة م��ن املالع��ب للجه��ات 
املستفيدة ، شملت ملعبن من 
فئة ) play field( مبساحة تتراوح 
3,718م2  ال��ى  2,388م2  ماب��ن 
 ، A5و  A 4وتق��ع ف��ي البلوك��ن
وهي من بن )59( ملعبا ستنشأ 
في املدين��ة وتتكون م��ن ملعب 
صغي��ر ملمارس��ة لعبت��ي ك��رة 
القدم والطائرة اضافة الى مكان 
مخصص للعب االطفال بالعاب 

متنوعة ، 
ومن املباني املهم��ة االخرى التي 
متت املباشرة بها خالل عام 2017 
 )post office( هي بناي��ة البري��د
 )A( اخل��اص باملدينة )Large( نوع
، مش��يرا الى انها من بن س��بع 
بنايات مماثلة س��يتم تش��ييدها 
مس��تقبال وفق��ا للمخطط��ات 

الرئيسية ملشروع مدينة بسماية 
السكنية.

يذك��ر ان الع��ام املاض��ي ش��هد 
كذلك املباش��رة بانش��اء املدينة 
)B( ، وهي الثانية ضمن املش��روع 
وبواقع )15240(  وحدة س��كنية، 
موضح��ا ان املدين��ة س��تحتوي 
على )127( عمارة س��كنية بواقع 
)120( وحدة س��كنية لكل منها 
مقس��مة الى )8( اقسام )بلوك(، 
باالضاف��ة ال��ى عش��رات املباني 
اخلدمية امللحق��ة بها من مركزا 
للبريد ومرائب للسيارات ومراكز 
للشباب ومالعب رياضية ومراكز 
صحية ، فضال عن املدارس ورياض 
مؤك��دا   ، واحلضان��ات  االطف��ال 
ان جميع ه��ذه املراف��ق اخلدمية 
سيباشر بها مع تقدم العمل في 
الوحدات السكنية لتكون جاهزة 
مع بدء توزيع الوحدات السكنية 

للمواطنن املسجلن عليها .

تواصل العمل في مشروع بسماية السكني رغم األزمة المالية

 الشوط الكبير الذي 
قطعته شركة )هنوا( 

على طريق بناء هذه 
المدينة التي ستكون 

إسهامة حضارية 
رائدة في العراق بعد 

سنوات طويلة من 
التخلف والتأخر في 
هذا القطاع الحيوي

مشروع بسماية السكني

الصحة تناقش خطة 
استئصال شلل األطفال 
للفترة 2019 - 2023

»الموانئ« تنتهي 
من تأهيل الساحبة 

ابن بطوطة

بغداد - الصباح الجديد:
ناق��ش وفد وزارة الصحة والبيئ��ة العراقية في 
اجتم��اع لدول اقليم ش��رق املتوس��ط ملنظمة 
الصحة العاملية املش��اركة في اجتماع اجمللس 
التنفي��ذي ملنظم��ة الصح��ة العاملي��ة الدورة 
142املنعقد ف��ي جنيف خطة العم��ل الثالثة 
عشر اخلاصة باس��تئصال مرض شلل االطفال 

املمتدة للفترة 2019 – 2023.
وق��دم وف��د وزارة الصح��ة مالحظات��ه خ��الل 
املناقشات ضمن مس��ودة القرار اخلاص بخطة 
التحول الستئصال ش��لل األطفال والتوضيح 
بأنها تخدم بلدان اإلقليم وكافة البلدان لكونها 
ترك��ز عل��ى املتغي��رات الوبائي��ة والدميغرافية 

وكيفية التعامل معها
وأكد الوفد الذي يتراس��ه الدكتور محمد جبر 
حويل مع��اون مدير عام دائ��رة الصحة العامة 
عل��ى أهمي��ة تعزيز سياس��ة التوري��د لألدوية 
واللقاح��ات في بل��دان اإلقليم بش��كل خاص 

ولكافة البلدان التي تعاني من ظروف خاصة
كم��ا دعا الى أن تأخذ منظمة الصحة العاملية 
 GAVI بالتنس��يق مع منظمة توري��د اللقاحات
وضمن م��ا مت الوصول إليه )تروي��كا( على توريد 
األدوية اخلاصة كادوية السرطان وأدوية التخدير 
وأدوي��ة األم��راض املزمنة وان يك��ون لذلك حيزا 

خاصا ملساعدة البلدان

البصرة - الصباح الجديد:
اعل��ن مدي��ر ع��ام الش��ركة العام��ة ملوانئ 
الع��راق املهن��دس عزي��ز هاش��م العبيدي ان 
قسم املسافن والصناعات البحرية وبجهود 
وق��درات الفرق الهندس��ية والفني��ة انتهى 
من صيانة وتأهيل الس��احبة ) ابن بطوطة ( 
وإجراء التجارب املالحية عليها وعلى قدرتها 
التخصصية والتي تبلغ 2400 حصان بنجاح 

وستعود للعمل مع اسطول الساحبات.
واضاف مدير عام الشركة ان مهندسي وفنيي 
املوانئ العراقية أثبتوا انهم قادرون على اجناز 
كل م��ا يكلفون به في احلمل��ة الكبرى التي 
وجه بها الوزير الص��الح وإعمار كل الوحدات 
البحرية داخل الورش البحرية احمللية والعائدة 
ملوانئ العراق بغية توفير املبالغ املالية الكبيرة 

لصالح الشركة وتعظيم مواردها املالية.
جدير بالذك��ر ان موانئ العراق متتلك حوضن 
عائمن هما اجنادين وحطن لتسفن وإصالح 

الوحدات البحرية . 
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 بغداد - الصباح الجديد: 

الش��ركة  ان  التج��ارة  وزارة  قال��ت 
العامة لتصنيع احلبوب والش��ركة 
احلب��وب مكلفتان  لتج��ارة  العامة 
من��ذ ع��ام 1990 بتنفي��ذ برنام��ج 
البطاق��ة التمويني��ة فيم��ا يخص 
جتهيز مادة الطح��ن ، وان ما يرصد 
من أموال من قب��ل وزارة املالية وما 
مت تس��لمه من حبوب من املوس��م 
التس��ويقي امنا يت��م على وفق آلية 
وخطة توزيع مدروسة لغرض جتهيز 

الطحن الى املواطنن .
واك��دت وزارة التج��ارة ان ال عالق��ة 
للشركتن بعملية تخفيض او زيادة 
احلصص املوزع��ة على املطاحن، بل 
تلفت الى سعي الشركتن الى عقد 
لقاءات عديدة مع أصحاب املطاحن 
االهلية من أجل وضع آلية الستيراد 
احلب��وب من قبل أصح��اب املطاحن 
به��دف انتاج الطح��ن )درجة صفر 

التجاري( بدال من اس��تيراده من دول 
اجل��وار وبكميات كبيرة تتجاوز ثالثة 
مالين طن سنويا، وهذا يسهم في 
دعم االقتص��اد الوطن��ي من خالل 
اس��تغالل طاق��ات املطاح��ن وعدم 
خ��روج العملة الصعبة وتش��غيل 
االيدي العاملة بوصفها ثروة وطنية 

 .
وفيما يتصل بعقد تشغيل املطاحن 
بينت الوزارة ان هذا العقد مت تنظيمه 
ب��ن أصح��اب املطاحن والش��ركة 
العامة لتصنيع احلبوب والتي تقوم 
مبوجبه بتجهي��ز احلبوب مجانا إلى 
املطاح��ن االهلي��ة ، عل��ى ان تقوم 
بإعطاء مبل��غ 10 دوالرات لكل طن 
من احلب��وب و%87 من مادة النخالة 
املنتجة والنم��و املائي املتحقق في 
حن تستقطع الشركة ما نسبته 
%13 والتي متثل أجور اخلدمات التي 
تقدمها الشركة في اشرافها على 

البرنامج. 
وتش��دد وزارة التجارة على رفضها 

التدخ��ل في هيكلية مؤسس��اتها 
موضحة ان املطالبة بإلغاء الشركة 
العام��ة لتصني��ع احلب��وب امن��ا هو 
مطلب غي��ر واقعي اذ ان الش��ركة 
موجودة منذ الس��تينات من القرن 
املاض��ي وكان��ت تس��مى املنش��اه 
العام��ة للمطاح��ن وحتول��ت فيما 
بعد الى شركة تصنيع احلبوب بعد 
ع��ام 1990 حال تكليفه��ا ببرنامج 
م��ن  وه��ي  التمويني��ة،  البطاق��ة 
الشركات املش��هود لها بكفاءتها 
املطاح��ن  عم��ل  عل��ى  وتش��رف 
ومتتل��ك مختبرات متط��ورة إلجراء 
الفحوصات املطلوبة من أجل إنتاج 
الفنية  طحن مطابق للمواصفات 
العاملية لتقدميه للمواطن، وهي في 
عملها تطابق مثيالتها في معظم 
دول العال��م وان االم��ر غي��ر خاضع 

للمزاودة. 
عل��ى صعي��د متصل التق��ى مدير 
عام الش��ركة العامة لتجارة املواد 
الغذائي��ة باملديراملفوض لش��ركة ) 

ملي��ت ( االيطالي��ة والوف��د املرافق 
له اجله��ه املنفذة ملش��روع مصنع 
خ��ور الزبير النتاج مادة زيت الطعام 
عل��ى قطع��ة االرض التابعة لفرع 
البصرة  الش��ركة ف��ي محافظ��ة 
وباملديراملفوض لشركة حول اخلليج 
العراقية وهي الش��ركة املستثمرة 

في املشروع .
واوضح مديرعام الشركة املهندس 
قاسم حمود ان مشروع ) خور الزبير 
( يعد مش��روعا استراتيجيا يضمن 
للع��راق العودة لالنت��اج احمللي بقوة 
وج��ودة عالي��ة تناف��س املواصفات 
العاملية ملا يتميز به اجلانب االيطالي 
م��ن عراقة وخب��رة بهذا اجمل��ال مع 
التقني��ات  اح��دث  اتب��اع  مراع��اة 
املتطورة في تشغيل املشروع الذي 
لالنتاج  س��يكون بصم��ة جدي��دة 
ف��ي العراق واملنطق��ة ، مضيفا بان 
املش��روع س��يقدم خدمات كبيرة ) 
حملافظة البص��رة ( متمثل��ة بعودة 

النشاط الصناعي لها .

تقرير

التجارة: ال عالقة لتصنيع وتجارة الحبوب بمتغيرات حصص المطاحن
وصفت عالقتها بأصحاب المطاحن بالتكاملية والتفاعلية

االتصاالت تسعى الى 
الحد من  التجاوز على 

شبكات الكابل الضوئي 
بغداد - الصباح الجديد:

عقد ف��ي مديرية إتص��االت الرصافة اجتماعا« 
موسعا« برئاس��ة املهندس حازم مجذاب مدير 
إملديرية لبحث ومناقش��ة االجراءات القانونية 
والفني��ة التي م��ن ش��أنها احلد م��ن عمليات 
التجاوز على مسارات الشبكة الضوئية والبنى 
التحتية ل��وزارة االتصاالت والعمل على إزالتها 

في جانب الرصافة ببغداد ،
وجرى خالل االجتماع إس��تعراض وش��رح أبعاد 
ومضم��ون التوجيه��ات الصادرة من الش��ركة 
العام��ة لإلتص��االت والداعية بض��رورة حماية 
املسارات الضوئية وجرد وحصر التجاوزات على 
شبكة الكابل الضوئي وبالتنسيق مع اجلهات 
ذات العالقة وتوسيع عمل هذة اللجان لتشمل 
في عضويتها  مس��ؤولي البداالت ومنتس��بن 
م��ن ش��عب التفتيش واإلع��الم ف��ي املديرية  ، 
وكذلك تفعيل إالجراءات القانونية الرادعة ملنع 
حدوث اي حالة من حاالت استهداف الشبكات 
الضوئي��ة و إقام��ة الدع��اوى القضائي��ة بحق 

املتجاوزين إلحالتهم للمحاكم اخملتصة .   
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بغداد - الصباح الجديد:
تفق��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
للتصمي��م  العام��ة  الش��ركة 
الشركات  املشاريع احدى  وتنفيذ 
التابع��ة للوزارة ضمن سلس��لة 
زيارات��ه املس��تمرة لالط��الع على 
واقع وس��ير العمل فيها والتعرف 
عل��ى اب��رز املش��كالت واملعوقات 
وتذلي��ل  احلل��ول  ايج��اد  لغ��رض 
االخفاق��ات  ومعاجل��ة  العقب��ات 
لالرتق��اء مبؤش��رات ادائه��ا املالي 
والفن��ي ومتابعة احوال املوظفن 

واستحقاقاتهم الوظيفية .
اجتماع��ة  خ��الل  الوزي��ر  واك��د 
ورؤس��اء  االدارة  باعضاء مجل��س 
االقس��ام الفني��ة واالداري��ة على 
ضرورة اختيار املشاريع  ذات اجلدوى 
االقتصادي��ة العالي��ة وتنفيذه��ا 
على وفق اجراءات صحيحة تتسم 
بالوض��وح والش��فافية والتقي��د 
بالتوقيت��ات الزمنية احملددة وذلك 

الشركة  بأمكانيات  الثقة  العادة 
املس��تفيدة  اجله��ات  وطمأن��ة 
لالج��راءات املتبع��ة م��ن قبله��ا 
موجه��ا بأهمي��ة التواص��ل م��ع 
احلكومي��ة  املؤسس��ات  جمي��ع 
وصن��دوق اع��ادة االعم��ار والبنك 
الدولي لغرض جذب عقود العمل 
واالسهام في اعادة اعمار املناطق 
احملررة في اط��ار التوجه احلكومي 
االيجابي الداعم لشركات الوزارة 
واس��ثماره من اجل اصدار قرارات 
تصب ف��ي خدمة عمل ش��ركات 
الوزارة. وش��دد الوزير على اهمية 
والعامل��ن  املوظف��ن  رعاي��ة 
حقوقه��م  جمي��ع  ومنحه��م 
الوظيفي��ة خصوصا فيما يتعلق 
وح��دات  او  اراض  قط��ع  بتوزي��ع 
سكنية ملوظفي الشركة اضافة 
الى تنمية  قدرات املوارد البشرية 
واس��تغاللها  عمله��ا  وتطوي��ر 
بالش��كل االمثل ووجه  الس��يد 
الوزير خالل لقائه االجراء اليومين 

في الش��ركة بتنفيذ قرار مجلس 
ال��وزراء املتعل��ق بتحدي��د الراتب 
الش��هري لالج��راء اليومي��ن ومبا 

اليقل عن 350 الف دينار .
هذا واستمع الوزير خالل االجتماع 
الى ش��رح مس��تفيض عن عمل 
املنف��ذة  ومش��اريعها  الش��ركة 
واملتوقفة واملس��تمرة والتي تصل 
الى ما يقرب من 77 مشروعا منها 
)17 ( مش��روعا مس��تمرا بنسب 
اجن��از متقدم��ة,  فيم��ا مت  ط��رح 
العديد م��ن املالحظ��ات  واقتراح 
جملة من احللول والتوصيات بعد 

تشخيص السلبيات  . 
على صعيد متصل تواصل هيئة 
البحث والتطوير الصناعي احدى 
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
ملنتجاتها  الترويجية  نش��اطاتها 
الشمسية من  بالطاقة  العاملة 
الس��خان الكهربائي ومنظومات 
الري بالرش مع مؤسس��ات ودوائر 

القطاع العام.

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية ممثلة بوكيلها لشؤون 
العم��ل الدكتور عب��د الكرمي عبد 
الدول��ي  اهلل ف��ي اعم��ال املؤمت��ر 
للحوكم��ة والالمركزية الذي اقيم 
بالتع��اون م��ع معه��د احلوكم��ة 
الكندي وحتت ش��عار )الطريق نحو 
املصاحلة الوطني��ة والتنمية( على 
قاع��ة كلكام��ش في فن��دق بابل 

ببغداد .
الن��واب  مجل��س  رئي��س  والق��ى 
الدكت��ور س��ليم اجلب��وري كلم��ة 
النظ��ام  ان  املؤمت��ر  افتت��اح  ف��ي 
الفيدرال��ي الالمرك��زي ال ميكن ان 
يبلغ النج��اح الذي نترقب��ه ان لم 
يدع��م بتش��ريعات قانونية تعالج 
اي خلل، كما ان الرقابة الش��عبية 
من خالل منظم��ات اجملتمع املدني 
او املنظم��ات النقابية املتخصصة 
واالعالم االيجابي امللتزم س��تكون 

عينا مثابرة في الرصد. 

وناق��ش املؤمت��ر على م��دى يومن 
القانوني��ة  األط��ر  ب��ن  العالق��ة 
احلكوم��ة  وب��ن  والدس��تورية 
واحملافظات ، واس��تعرض احلاضرون 
مب��دأ  تطبي��ق  م��ن  حتق��ق  م��ا 
الالمركزية ونق��ل الصالحيات الى 
احملافظ��ات واهم املش��كالت التي 
ظهرت في اثن��اء نقل الصالحيات 

على وفق مضامن القرار رقم 21.
م��ن جهتها اكدت رئيس��ة معهد 
انطواني��ت ف��ي  احلوكم��ة م��اري 
املعه��د  دع��م  عل��ى  كلمته��ا 
واحلكومات  العراقي��ة  للحكوم��ة 
احمللية في احملافظات ومجلس النواب 
من اج��ل النهوض بالالمركزية في 
ادارة هذه احملافظ��ات ، مضيفة  ان 
املعه��د مس��تمر بدعم��ه التقني 
والفني من اجل مس��تقبل افضل 
للع��راق والعراقي��ن وتوجيه البلد 
نحو املس��ار الصحيح ف��ي البناء 

الدميقراطي الفيدرالي. 
ال��ى ذلك ق��ال سكرتيرالتنس��يق 

ب��ن احملافظات في مجل��س الوزراء 
طوره��ان املفتي ف��ي كلمته التي 
القاه��ا نياب��ة عن رئي��س مجلس 
احلالي��ة  احلكوم��ة  “ان  ال��وزراء 
عمل��ت  الس��ابقة  واحلكوم��ات 
على اعطاء احلكوم��ات احمللية في 
احملافظ��ات الصالحي��ات املركزي��ة 
وهي عازمة على مش��اركة جميع 
ه��ذه احملافظات في الق��رارات التي 

يصدرها اجمللس .” 
واضاف املفت��ي “ان احلكومة قامت 
بتكريس مبدأ الالمركزية والنظام 
الالمرك��زي ، اذ عقدت 17 اجتماعا 
بحضور الوزارات املعنية واحملافظات 
واص��درت عش��رات الق��رارات التي 
مت تطبيقه��ا ومنه��ا م��ا يخت��ص 
بتعظيم املوارد املالية للمحافظات 
لتتمكن م��ن زيادة مواردها املالية ، 
مؤك��دا ان احلكومة مس��تمرة في 
التواصل مع جلنة األقاليم في دعم 
التشريعات والتعديالت على قانون 

احملافظات . 

وزير الصناعة يدعو الى اختيار
المشاريع ذات الجدوى االقتصادية 

العمل تشارك في المؤتمر
 الدولي للحوكمة والالمركزية

أقيم بالتعاون مع المعهد الكندي فيما تروج التطوير الصناعي لمنتجاتها
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البصرة - سعدي السند:

تواص��ل كلي��ة التربي��ة للعل��وم 
الصرف��ة بجامع��ة البصرة عقد 
الندوات واحللقات النقاش��ية في 

عدة تخصصات علمية.
املاض��ي عقد  وش��هد األس��بوع 
ع��دد منها، كم��ا قال��ت الزميلة 
زين��ب العبادي من اع��ام الكلية 
والت��ي  اجلدي��د«  ل�«الصب��اح 
التربية  اضاف��ت:« عقدت كلي��ة 
للعلوم الصرفة بجامعة البصرة 
محاض��رة علمي��ة ع��ن )تقصي 
التأثير اخملفض لفرط س��كر الدم 
الكيميائي��ة  املركب��ات  لبع��ض 
الفعال��ة املعزول��ة م��ن وريق��ات 
نخي��ل القنط��ار ف��ي دم األرانب 
الطبيعية واملصابة بفرط السكر 
املستحدث بوساطة األلوكسان ( 

للباحثة رنني سالم سوادي.
وأوضح��ت الزميل��ة العب��ادي ان 
الباحثة اش��ارت في دراستها الى 
ان » ه��ذا املرض يع��د مزمنا ايضاً 
ويتميز بأرتفاع مستوى الكلوكوز 
نتيجة  الطبيع��ي  املس��توى  عن 
لنق��ص كامل او نس��بي لهرمون 
االنسولني او وجود عوامل مضادة 
مع��دل  وان  االنس��ولني  لعم��ل 
الكلوكوز في دم االنسان السليم 
)80-100( ملغم/100مللت��ر م��ن 
ال��دم أي نح��و غ��رام واح��د لكل 
كيلوغ��رام م��ن ال��دم ، وعندم��ا 
ترتفع نس��بة الكلوكوز في الدم 
بعد تن��اول الطعام يف��رز هرمون 
االنس��ولني ليعم��ل عل��ى حتويل 
الس��كر الزائد عن حاجة اجلسم 
الى كايكوج��ني GlucoGen الذي 
يخ��زن ف��ي الكب��د والعض��ات ، 
اجلس��م  تظه��ر حاجة  وعندم��ا 
ال��ى الكلوك��وز عنده��ا يتح��ول 
ثانياً  الكلوكوز  الى  الكايكوجني 
أي ان��ه في الش��خص الس��ليم 
س��يعود الكلوك��وز الى نس��بته 
أو  س��اعة  خ��ال  الطبيعي��ة 
ساعتني » وأوردت:« ميكن تصنيف 
مرض الس��كر بحسب مسبباته 
ال��ى عدة انواع اال انه يوجد نوعان 
منهم��ا اكثر ش��يوعاً هما مرض 
الس��كر املعتمد على االنسولني 
 InsulIn DepenDent)األول )الن��وع 
DIabetes MellItus والن��وع الثاني 

   )IDDM()type-1(
: االنس��ولني  وتضمن��ت احملاضرة 
هرم��ون بروتيني متع��دد الببتيد 
polypeptIDeيبل��غ وزن��ه اجلزيئ��ي 

عل��ى  يحت��وي  دالت��ون   6000
 aMIno acID اميني��ا  51حامض��ا 
 b و a مرتبة في سلس��لتني هما
، و ترتبط السلس��لتان بواسطة 
 DIsulphIDe جسور ثنائية الكبريت
brIDGesتتكون السلس��لة a من 

 b 21 حامضا امينيا ، و السلسلة
حتتوي على 30 حامضا امينيا » 

العالج بالنباتات الطبية
وبينت الزميلة العبادي ان الباحثة 
» اك��دت ان النباتات تبقى املصدر 
الرئيس لألدوية لنسبة كبيرة من 
س��كان العالم والس��يما العالم 
النام��ي عل��ى الرغم م��ن ظهور 
اوائل  الصيدلي��ة خال  الكيمياء 
القرن العشرين التي عملت على 
تصني��ع مجامي��ع متنوع��ة من 
االدوية الطبية والتي اس��تعملت 
ف��ي ع��اج العديد م��ن األمراض 
اال انه��ا متتلك من اآلث��ار اجلانبية 
والس��مية  به��ا  املرغ��وب  غي��ر 
وع��دم كف��اءة الكثي��ر وكذل��ك 
ظه��ور ام��راض معدي��ة جدي��دة 
وانتش��ار اضطرابات في جس��م 

االنس��ان مث��ل الس��رطان وتزايد 
املقاوم��ة له��ذه االدوية ونش��وء 
س��االت جدي��دة ف��ي الكائن��ات 
الدقيقة كالبكتري��ا و الفطريات 
والفيروس��ات كل ه��ذا دف��ع الى 
جتدي��د االهتم��ام ف��ي النبات��ات 
العش��بية  والعاج��ات  الطبي��ة 
، فف��ي اآلون��ة األخي��رة اصبحت 
العش��بية مقبولة عاملياً  االدوية 
كنظ��ام بديل صالح للعاج وهذا 
ما أكدت علي��ه منظمة الصحة 
العاملي��ة و اجري��ت العدي��د م��ن 
الدراس��ات في العال��م خصوصاً 
في اوروب��ا فيما يتعلق بالعاجات 

املستنبطة من االعشاب ».

سمكة املولي األسود الشراعي
وأضاف��ت العب��ادي ان الكلي��ة » 
)دراسة  بعنوان  شهدت محاضرة 
شكليائية األسنان وتكوينها في 
سمكة املولي األس��ود الشراعي 
تأثي��ر  poecIlIalatIpInnaحت��ت 

للباحثة   الكالس��يتونني(  هرمون 
س��ارة طعم��ة رزاق تناولت فيها 
حتديد مناطق تواجد األس��نان في 

سمكة املولي األس��ود الشراعي 
poecIlIalatIpInnaوطريقة توزيعها 

ومنط ترتيبها، ثم دراسة التركيب 
والنسجي  والتشريحي  املظهري 
احلامل��ة  والتراكي��ب  لألس��نان 
له��ا، إضاف��ة إلى حتليل تس��عة 
من العناصر املعدنية في الس��ن 
بتقنية اجملهر االلكتروني املاسح.

وتضمن��ت املرحل��ة األولى ظهور 
املكون��ة  األولي��ة  األنس��جة 
لألس��نان  احلامل��ة  للتراكي��ب 
والثانية مرحلة التس��مك وتليها 
مرحل��ة االنبع��اج لتكوي��ن البرع 
الس��ني ومن ثم مرحل��ة القبعة 
وبعده��ا يدخ��ل البرعم الس��ني 
مرحلة اجلرس ليبدأ الس��ن بإفراز 
مادته الس��نية، وتنته��ي عملية 

التكوين املنظور بعملية البزوغ.
وأشارت نتائج الدراسة املظهرية 
إلى  والنس��يجية  والتش��ريحية 
عدم وج��ود تأثير واض��ح لهرمون 
الكالس��يتونني ال��ذي عوملت به 
األس��ماك، كم��ا أن عملية تطور 
ومتايز األسنان في أجنة السمكة 
هي ايض��ا ل��م تُظهر تأثي��راً في 

أجنة األمهات املعاملة بالهرمون، 
وأظهرت الدراسة عدم تأثر تراكيز 
العناصر املعدنية في السن، إال أن 
تأثيره كان واضحاً على كالسيوم 

الدم وعلى املستوى اجلزيئي »

تخليق املواد النانوية ودراسة 
تطبيقاتها 

وبحث��ت الكلية ايض��ا موضوعا 
بعن��وان تخلي��ق امل��واد النانوي��ة 
ودراس��ة تطبيقاته��ا في ش��تى 
اجمل��االت للباح��ث  أحم��د مك��ي 
تخلي��ق  في��ه  تن��اول  ص��داع 
م��واد نانوي��ة مختلف��ة )أنابي��ب 
وجسيمات نانوية(بطرائق حتليلية 
سهلة وسريعة واقتصادية حيث 
متَّ تخلي��ق أنابيب ثنائي أوكس��يد 
باس��تعمال  النانوية  التيتاني��وم 
وتخليق  كهروكيميائي��ة  خلي��ة 
النانوي��ة  الفض��ة  جس��يمات 

بالطريقة الرطبة .
وتضم��ن املوض��وع ايضا دراس��ة 
الط��ور البل��وري للفل��م النانوي 
تعريض��ه  طري��ق  ع��ن  املتك��ون 
لاشعة السينية بعدما سخنت 

العينة احلاوية على الفلم بالفرن 
 )c̊400( ملدة ساعتني بدرجة حرارة
حيث مت تكوين أوكسيد التيتانيوم 
املتبلور على هيئة الطور البلوري 
تصوير  مت  anatase((كم��ا  االنات��از 
الفلم tIo2عن طريق جهاز اجملهر 
املاس��ح()seMوجهاز  االلكتروني 
 )teM( اجمله��ر االلكترون��ي النافذ
حي��ث التقط��ت ص��ور جانبي��ة 
وسطحية لانابيبtIo2النانوية.

واستنتجت الدراسة :
ان م��ن املمك��ن احلص��ول عل��ى 
فل��م رقيق م��ن ثنائي أوكس��يد 
خلي��ة  بواس��طة  التيتاني��وم 
كهروكيميائي��ة بعملي��ة األنودة 
 ).V(55بفولتي��ة س��اعة  مل��دة 
أنابيب  بأبعاد  التحكم  وباإلمكان 
ثنائي أوكسيد التيتانيوم النانوية 
م��ن خ��ال التحك��م بالعوام��ل 
)الزمن،والفولتية،وتركيز  التالي��ة 
أيون الفلورايد ف��ي األلكتروليت( 
وطريقة الرطبة املُس��تعملة َفي 
تخليق جسيمات الفضة النانوية 

تكون سريعة مع التسخني .

الصحة العالمية تؤكد أهمية األعشاب كنظام بديل للعالج

العلوم الصرفة بالبصرة تناقش أهمية ورق نخيل الكنطار لعالج السكر 

تبقى النباتات المصدر 
الرئيس لألدوية لنسبة 
كبيرة من سكان 
العالم والسيما العالم 
النامي على الرغم 
من ظهور الكيمياء 
الصيدلية خالل اوائل 
القرن العشرين التي 
عملت على تصنيع 
االدوية الطبية

الباحثة رنني سالم سوادي تلقي بحثها عن مرض السكر

قريبا.. افتتاح ثالثة 
أنفاق في المنصور وسوق 

الميثاق بالشعب 

آلية جديدة للتكامل 
الصناعي بين الشركات 

الصناعية  

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت امانة بغداد أعمال تأهيل ثاثة انفاق 
جديدة لعبور املشاة ضمن شارع الشيخ ضاري 
باملنص��ور إلعادة فتحها قريب��اً امام املواطنني 

بعد اغاق دام اكثر من )13( عاماً . 
وذك��رت مديرية العاقات واالع��ام ان » خطة 
دائرة بلدي��ة املنصور تتضمن تأهيل خمس��ة 
انفاق اثنان تربط اخلضراء بحي اجلامعة ضمن 
طريق صاح الدين للمرور السريع وثاثة انفاق 
واقعة في ش��ارع الش��يخ ضاري اثنان يربطان 
حي اجلامع��ة بحي القض��اة والثالث مبنطقة 

املأمون باملنصور » .
واضافت ان » اقس��ام الدائ��رة البلدية قطعت 
شوطاً مهماً في تأهيل االنفاق عبر رفع كميات 
كبي��رة م��ن االنق��اض والكت��ل الكونكريتية 
املس��تعملة ف��ي غلقها خال االي��ام القليلة 
املاضية وستستمر لتش��مل اعمال الصيانة 
وطاء اجلدران ونصب منظومة انارة حديثة » ، 
مبينة ان » فتح هذه االنفاق سيسهم بشكل 
كبير ف��ي تقليل احلوادث املرورية واحلفاظ على 

سامة املواطنني في أثناء العبور » . 
على صعيد متصل فتحت امانة بغداد ش��ارع 
س��وق امليثاق ضمن قاطع بلدية الشعب بعد 

اغاق دام اكثر من عشرة أعوام .
واف��ادت مديري��ة العاقات واالع��ام ان » دائرة 
بلدي��ة الش��عب قام��ت وبالتعاون م��ع قيادة 
عملي��ات بغ��داد ومديري��ة احلراس��ات واالمن 
بامانة بغداد بفتح ش��ارع س��وق امليثاق ضمن 
احملل��ة 319 بع��د ان كان مغلقا من��ذ اكثر من 
عش��رة أعوام ، مضيف��ة ان » اقس��ام الدائرة 
البلدية اس��تنفرت جمي��ع ماكاتها العاملة 
من اجل تأهيل الشارع واظهاره باملظهر املائم 
، وتابعت ان » خطة الدائرة تتضمن فتح شارع 
سوق الزهراء في احمللة 343 نهاية منطقة حي 

اور في وقت قريب »  .
يذكر ان الدائرة البلدية كانت قد فتحت سوق 
االربع��ة آالف ضمن احمللة 433 بعد ازالة جميع 

التجاوزات وتأهيله بالكامل » .

بغداد - الصباح الجديد:
املهن��دس  واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  وج��ه 
محمد ش��ياع الس��وداني بضرورة التعاون بني 
ش��ركات الوزارة التي تتش��ابه في خطوطها 
االنتاجية ومنتجاتها لضمان تأمني احتياجات 
احمللي��ة  املنتج��ات  م��ن  الدول��ة  مؤسس��ات 
باملواصف��ات والكميات املطلوب��ة والتوقيتات 
احملددة وبهدف حتقي��ق التكامل الصناعي بني 

تلك هذه الشركات .
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائ��رة الفنية ف��ي الوزارة 
املهندس ناصر ادريس املدني في تصريح نشره 
املركز االعامي بأنه تنسب قيام شركات الوزارة 
املتخصصة من التي تضم خطا انتاجيا منطيا 
للتصنيع بابرام العقود مع اجلهات املستفيدة 
عل��ى ضوء طاقاتها املتاحة س��نويا ومازاد عن 
تلك الطاق��ات فيتم توقيع عق��د ضمني اخر 
عل��ى وف��ق معايير حج��م الطاق��ة االنتاجية 
واجلودة والقيمة املضافة بني الشركة )الطرف 
االول( والش��ركة الس��اندة الش��قيقة الت��ي 
متتلك خطا انتاجيا مماثا وباالس��عار نفسها ، 
مؤكدا ان توجيه الوزير يهدف الى اختصار فترة 
التجهيز واحلد من ح��االت التقاطع والتنافس 
غي��ر املقبول بني ش��ركات الوزارة ومايس��ببه 
ذلك من عرقلة في سير العمل واالرباك جلميع 
االطراف ، الفتا ال��ى ان الدائرة الفنية في وزارة 
الصناعة واملعادن ستأخذ على عاتقها تنفيذ 
ه��ذا التوجيه وس��تكون مس��ؤولة عن حتديد 

الشركة الرئيسية في ابرام العقد .
واش��ار املدي��ر الع��ام ال��ى ان ش��ركات الوزارة 
القطاع��ات الصناعية  املتخصص��ة بش��تى 
الهندس��ية واالنش��ائية والغذائية والدوائية 
متتل��ك  وغيره��ا  والنس��يجية  والكيمياوي��ة 
م��ن االمكاني��ات والق��درات وتنت��ج الكثي��ر 
م��ن املنتج��ات احمللي��ة ذات اجل��ودة واملواصفة 
العالي��ة مبا ميكنها من تلبية احتياجات وزارات 
ومؤسسات الدولة املدنية والعسكرية ، داعيا 
جميع اجلهات واملؤسس��ات وال��وزارات املعنية 
للتع��اون والتعاق��د مع تلك الش��ركات دعما 
لانتاج الوطني وتشجيعا للصناعة احمللية  . 
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بغداد  - الصباح الجديد:  
لتجارة  العام��ة  الش��ركة  اعلنت 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
مباش��رتها بص��رف مس��تحقات 
واملزارع��ني في س��ايلو  الفاح��ني 
تلعف��ر، فض��ا ع��ن قي��ام جل��ان 
فني��ة لتحديد االضرار في س��ايلو 

املوصل. 
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هيثم جميل اخلش��الي ان س��ايلو 
تلعفر باش��ر بصرف املس��تحقات 
اخلاصة بالفاح��ني واملزارعني لعام 
بعد تدقيق االس��ماء امنيا اضافة 
ال��ى قيام جلنة فنية بزيارة س��ايلو 
املوصل للوقوف على حجم االضرار 
االرهابية  العصابات  التي خلفتها 
خ��ال احتاله��ا املدين��ة واج��راء 
الكش��ف عن تلك االضرار ورفعها 
الى اجلهات اخملتصة من اجل اتخاذ 

االجراءات املطلوبة . 
من جانب اخر اش��ار اخلشالي الى 
ان س��ايلو الدورة ما زال مس��تمراً 
بعملي��ة تس��لم احلنط��ة احمللية 
احملول��ة م��ن س��ايلو مخمورحيث 

محمل��ة  ش��احنة   ٢٤ تس��لم  مت 
خط��ة  ضم��ن  احمللي��ة  باحلنط��ة 
املناقلة وبوشر بعد عملية التفريغ 
بتجهيز املطاحن بحصتها املقررة 
بكمية بلغت مايقارب ١٢٩٤ طنا.

وفي س��ياق اخر اجنزت ماكات فرع 
البص��رة تصلي��ح اح��د اخلط��وط 
العاطل��ة الناقل��ة للحنط��ة وهو 
خ��ط 19 واخلاص بتجهيز املطاحن 
وكذل��ك قي��ام امل��اكات الفني��ة 
والهندس��ية في س��ايلو خان بني 
مبد كيبل لنقل الطاقة الكهربائية 
بط��ول )٢٥٠( مت��را ب��ني اخلطوط 

الثاثة وبجهود ذاتية 
العام��ة  كم��ا اعلن��ت الش��ركة 
افتتاحها  احلب��وب ع��ن  لتصني��ع 
والتش��غيل  الس��يطرة  منظومة 
الكترونيا مبطحنة بابل احلكومية 

وقال مديرعام الش��ركة املهندس 
طه ياس��ني عباس خ��ال افتتاحه 
املنظوم��ة  عم��ل  ان  للمش��روع 
املطحن��ة  تش��غيل  يس��هل 
ويختصر  االلكترونية  بالس��يطرة 
منافذ التش��غيل مبحط��ة واحدة 

وتكم��ن اهمي��ة ه��ذا االجن��از في 
اختص��ار الوق��ت واجله��د واعتماد 
الس��يطرة املركزي��ة على اقس��ام 

الطحن واالنتاج داخل املطحنة .
واض��اف ان جميع مراح��ل العمل 
والتنفي��ذ مت��ت بايادي مهندس��ي 
الش��ركة وبجهود ذاتي��ة حيث ان 
التوس��ع ف��ي املش��روع ليش��مل 
بقي��ة مطاح��ن الش��ركة حي��ث 
املشروع  بتطبيق  الش��روع  سيتم 
في مطحنتي احلس��ني احلكومية 
في كرب��اء واملتنبي احلكومية في 

واسط خال الشهر املقبل .
ش��ركة  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر  م��ن 
تصني��ع احلبوب تضم 17 مطحنة 
حكومي��ة حديث��ة عمل��ت عل��ى 
تنصيبه��ا بجه��ود ذاتي��ة وبايادي 
والفني��ة  الهندس��ية  ماكاته��ا 
الت��ي اكتس��بت خب��رة كبيرة في 
مجال التنصي��ب وتركيب معدات 
املطاح��ن وه��ي تعمل باس��تمرار 
على تطوي��ر وحتديث تلك املطاحن 
التكنولوجي في  التط��ور  ملواكبة 

هذا اجملال . 

ميالد مؤيد
قال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكت��ور جاس��ب لطي��ف احلجامي 
ان مرك��ز اب��ن البيط��ار التخصصي 
جلراحة القلب يضم رصيدا هائا من 
الطبية  واملهارات  والكفاءات  اخلبرات 
املواطن  واالستشارية هدفها خدمة 
العراقي والتي تترجم من خال اجراء 
العمليات الصعبة والنادرة واملتميزة 
منه��ا )تبدي��ل الش��رايني وعملي��ات 
غلف الفتحات وعمليات قس��طارية 
زراعة الشرايني وعمليات التشوهات 
الوالدي��ة وعملي��ات اخ��راج اكي��اس 
مائية من القل��ب فضا عن عمليات 
تصليح كامل لرباعية فالوب وجلميع 
الفئ��ات العمرية م��ن الذكور واالناث 
مؤكدا بلغ عدد العمليات وخال عام 

2017 )1228( عملية .
وأوض��ح املدي��ر الع��ام ان العي��ادات 
االستش��ارية ف��ي املركز اس��تقبلت 
اكثر من 92348 وبلغ عدد الفحوصات 
اخملتبري��ة )990699( فحصا من خال 
العاملية  للمواصفات  نتائج مطابقة 
في اجه��زة حديثة ومتط��ورة فضا 

عن اجراء اكثر من )58549( تخطيط 
و)70505(  واالطف��ال  للكب��ار  القلب 
فحص االيكو و)2679( فحصا بأجهزة 
فح��ص  و)4632(  للقل��ب  الهولت��ر 
برمج��ة منظمات القل��ب وبلغ عدد 
الفحوصات الشعاعية )25428( وعدد 
فحوصات مفراس القلب والش��رايني 
بل��غ  الس��ونار  وفحوص��ات   )1479(
)4982( وعدد فحوصات ناظور القلب 
)606( فضا ع��ن فحوصات ومعاجلة 
األس��نان بلغ )10793( وع��دد األدوية 
املوزع��ة ف��ي العي��ادة االستش��ارية 
)113800( ب��اص وبل��غ ع��دد احل��االت 
اجلديدة للمرك��ز)13013( إحالة وعدد 
املرضى الراقدين وص��ل الى )19279( 

مريضا
وأك��د احلجام��ي ان وح��دات تعزي��ز 
الصح��ة ووح��دة التعليم املس��تمر 
وبالتنس��يق مع وح��دة اإلعام تقوم 
وورش  والن��دوات  احملاض��رات  بإج��راء 
واملراجعني  املنتسبني  وجلميع  العمل 
وح��ول الوقاي��ة م��ن إم��راض القلب 
الصحي��ة  والتغذي��ة  والس��كري 
وبرامج ممارسة الرياضة واالبتعاد عن 

األساليب الضارة حول التدخني وبلغ 
عددها 150 فضا عن إجراء املقابات 

الفردية وجماعية .
بدوره بني مدير املركز الدكتور حسني 
احلل��ي ان املركز يقدم خدماته ودعمه 
ومش��اركته الفعالة في دعم احلشد 
الش��عبي والقوات االمني��ة واجليش 
العراقي من خال املعايشة امليدانية 
في جبهات القتال ضد الزمر االرهابية 
الداعش��ية حيث اجرى اطباء جراحة 
القل��ب والصدر ع��ددا م��ن عمليات 

متميزة وعلى ايدي امهر االطباء، 
مضيفا ان املركز يقدم افضل اخلدمات 
والفندقية جلميع  الطبية والصحية 
املرضى ويعمل لي��ا ونهاراً وذلك من 
خال افتتاح وحدات واقس��ام جديدة 
حيث نسعى الى التميز واملتابعة من 
خال اجلناح اخلاص ف��ي املركز فضا 
ع��ن اخلدم��ات املتمي��زة الت��ي تقدم 
م��ن قبل م��اكات الصيانة من خال 
الطبية  االجه��زة  ومتابعة  تصلي��ح 
املهندس��ني  وبايدي امهر  واخلدمي��ة 
االس��تعانة  دون  وم��ن  والفني��ني 

باالسواق احمللية .

التجـارة تباشـر بصـرف مستحقـات 
الفالحيـن والمزارعيـن فـي تلعفـر 

ابن البيطار التخصصي نجاحات كبيرة 
في العمليات الصعبة والنادرة  

يهدف الى خدمة المواطن العراقيافتتاح منظومة السيطرة والتشغيل اإللكترونية في مطحنة بابل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يحي��ى  ق��ار  ذي  محاف��ظ  أعل��ن 
الناص��ري، أم��س االح��د، توجي��ه 
ايع��از الى الدوائ��ر اخملتصة مبعاجلة 
مشكلة اجور اجراء بلدية الناصرية 
املتعطلة منذ ثاثة اشهر، موكدا 
ان االج��راءات الروتيني��ة املركزي��ة 
البلدي��ات  لوزارت��ي  وخصوص��ا 
واملالية عطلت وصول مبالغ االجور 
للمحافظ��ة. وق��ال الناص��ري في 
بيان صحافي، ان "مشكلة االجراء 
اليومي��ني ف��ي البلدية مس��تمرة 

السباب مركزية".
وأكد بقوله: "لقد س��عينا وبعدة 
كتب رس��مية لزيادة اج��ور االجراء 
اليوميني للبلدية في وقت س��ابق 
النه��ا ال تكفيه��م وال توف��ر لهم 
عيش��ة كرمي��ة، اال ان االزمة املالية 

حالت دون ذلك".
واض��اف ان��ه "كان م��ن املفت��رض 

وصول مبالغ االج��راء اليوميني من 
بغداد قبل ٢٠ يوم��اً، اال ان اجراءات 
اداري��ة روتيني��ة في وزارت��ي املالية 
والبلديات حالت دون صرف اجورهم 

اسوة ببقية الدوائر باحملافظة".
واوضح الناصري: "مت االيعاز للدوائر 
اخملتص��ة مبعاجلة مش��كلة تعطل 

االمكانيات  االج��ور ف��ورا وضم��ن 
احمللي��ة وكذلك مخاطب��ة الوزارات 
ه��ذه  تك��رار  لتجن��ب  اخملتص��ة 

املشكلة املستمرة".
عل��ى صعي��د آخ��ر، أعل��ن البنك 
املرك��زي العراق��ي، توط��ن روات��ب 

موظفي تربية محافظة ذي قار.

وقال مدير املكتب اإلعامي للبنك 
أيس��ر جبار ف��ي بيان ل��ه: "تنفيذاً 
لتوجيه��ات األمان��ة العامة جمللس 
الوزراء مبوجب القرارات 313 لسنة 
وبع��د   2017  281 وق��رار   2016
استمرار جناح عملية توطني رواتب 
املوظفني في عدد من وزارات ودوائر 
الدول��ة، جنح��ت مديري��ة تربية ذي 
قار )دي��وان التربي��ة( بتوطني رواتب 

موظفيها".
وبني جبار ان "عملية اس��تام رواتب 
املوظفني مت عبر البطاقة االلكترونية 
املرتبط��ة بحس��اب مصرف��ي التي 
م��ن خالها س��وف يتمتع املوظفني 

باخلدمات واالمتيازات املصرفية".
وأشار الى "أنه من املتوقع ان تشهد 
االش��هر القليل��ة املقبل��ة اضاف��ة 
مراكز دوائر الصح��ة والكهرباء في 
احملافظ��ة ذاتها الى مش��روع توطني 

الرواتب".

ذي قار تتهم وزارتين بتعطيل أجور البلدية
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الصباح الجديد - وكاالت:

دخ��ل املس��ؤولون البريطاني��ون في 
مناقشات مع بروكسل بشأن متديد 
الفترة االنتقالية خلروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي على األقل 3 سنوات، 
والتي من املفت��رض أن تكون حوالي 
س��نتني، ولكن املس��ؤولني في قصر 
»وايت هول« قلقون بخصوص قصر 
الفترة االنتقالية، مما يعطي تغييرات 
كبي��رة س��تصعب عملي��ة خ��روج 
بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي، وعلى 
الرغم من أنها ليس��ت السياسية 
احلكومية الرس��مية، بدأت بريطانيا 
بح��رص التش��اور م��ع ش��خصيات 
من االحت��اد األوروب��ي بش��أن الفترة 
االنتقالي��ة والت��ي ميك��ن متديده��ا 
وس��ط تزاي��د االضطراب��ات داخ��ل 
الوزراء بخصوص الش��روط  مجلس 
النهائي��ة لالتف��اق طوي��ل األمد مع 

االحتاد األوروبي.
وتواجه رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
تيري��زا م��اي، سلس��لة حتدي��ات من 
ش��خصيات بارزة م��ن احلكومة في 
األيام األخيرة، وتستعد جللسة أخرى 
مكثف��ة جمللس ال��وزراء اليوم األثنني 
حول اس��تراتيجية خ��روج بريطانيا 

من االحت��اد األوروبي مع بعض النواب 
احملافظ��ني الذي��ن يطالب��ون بتحرك 
وم��ن  هامون��د،  فلي��ب  املستش��ار 
املرج��ح أن ي��ؤدي أي دف��ع لتمدي��د 
الفترة االنتقالية إلى رد فعل عنيف 
من احملافظني املتحررين من بريطانيا، 
والذي��ن يش��عرون بالقل��ق م��ن أن 
بريطاني��ا تخاطر ب��أن تصبح »دولة 
تابع��ة« خالل فت��رة االنتق��ال، ومن 
املقرر أن تبدأ املفاوضات حول املرحلة 
االنتقالية، التي ستبدأ عندما تغادر 
بريطانيا رس��ميا االحتاد االوروبي في 
آذار من الع��ام املقبل، عل��ى أن تبدأ 

بشكل جدي.
وقال وزير خ��روج بريطانيا من االحتاد 
االوروب��ي ديفي��د ديفيس، إن��ه »واثق 
من التوص��ل إلى اتفاق حول املرحلة 
اجملل��س  اجتم��اع  ف��ي  االنتقالي��ة 
األوروبي ف��ي آذار املقبل، وأضاف وهو 
يلقي خطابا ح��ول عملية االنتقال 
في ميدلسبره، أن بريطانيا ستوافق 
على فت��رة تنفي��ذ مح��دودة زمنيا، 
ولكنه��ا ل��م تذك��ر امل��دة«، بيد أن 
ديفيس، مع هامون��د، ووزير األعمال 
جري��ج كالرك، بعث��وا برس��الة إلى 
قادة األعمال اجلمعة املاضي، يحددوا 
فيها خطط االنتقال التي قالوا إنها 
ستس��تمر »نحو عامني«، وأكدوا أن 

»مدة هذه الفترة س��تكون محدودة 
زمنيا بش��كل صارم ويجب حتديدها 
فق��ط بالوق��ت الذي ستس��تغرقه 

هذه التغييرات«.

وحدد االحت��اد األوروبي  تاريخ 31 كانون 
األول 2020 لنهاي��ة الفترة االنتقالية، 
ول��م يتبق س��وى 21 ش��هرا بعد يوم 
خ��روج بريطانيا من االحتاد األوروبي في 

2019 للشركات واحلكومة للتحضير 
لترتيب��ات جمركي��ة وجتاري��ة جديدة، 
والت��ي لم تتم مناقش��تها حتى اآلن، 
وق��ال أحد مص��ادر االحت��اد األوروبي إن 

مس��ألة متديد فت��رة االنتق��ال إلى ما 
بعد ع��ام 2020 قد أثيرت في احملادثات، 
ولكن دون حتديد تاريخ نهائي مفضل، 
وقال مصدر ث��ان إن اجلانب البريطاني 
أثار إمكانية االستمرار حتى 31 كانون 
األول  2021، وق��ال متح��دث باس��م 
احلكوم��ة »إن هذه كذب��ة، وأن الوقت 
احمل��دود يج��ب أن يحدده ط��ول الوقت 
الذي يس��تغرقه وضع ترتيبات جديدة، 
ونعتق��د أن املدة يج��ب أن تكون نحو 

عامني«.
ورف��ض االحت��اد األوروبي أي مناقش��ة 
لتمت��د إلى ما ه��و أبعد م��ن خطته 
احلالية في كان��ون األول 2020، مدعيا 
أن النقص الكامل للوضوح من جانب 
بريطاني��ا  بش��أن ن��وع العالق��ة التي 
ستتبعها بريطانيا بعد خروج بريطانيا 
من االحت��اد األوروبي س��يناقش تاريخا 
آخ��ر »ال معنى له«، وق��ال أحد مصادر 
االحتاد األوروبي على علم باملناقش��ات 
»ما ه��و الفرق الذي س��يحدثه العام، 
بصراحة؟ س��نة أخرى ال تفعل ش��يئا 
عندما ال يكون هن��اك وضوح حول ما 

تريده بريطانيا ، إنه مجرد تأجيل«.
وكش��ف رئي��س البرمل��ان األوروبي في 
البرمل��ان األوروبي، غي فيرهوفس��تات، 
هذا األسبوع إن املوعد النهائي احلالي 
لالحت��اد األوروب��ي في 31 كان��ون األول 

2020، والبرمل��ان ميك��ن أن يقب��ل فترة 
تصل إلى ثالث س��نوات، ويقول اجلانب 
البريطان��ي إنه م��ا زال مصمما على 
إب��رام اتفاق بش��أن االنتق��ال من قبل 
قمة اجمللس األوروب��ي في 22 و 23 آذار، 
وسط حتذيرات من مجموعات األعمال 
واملدين��ة بأن عدم التوص��ل إلى اتفاق 
بحل��ول آذار، س��يجبرهم على تفعيل 
خطط الط��وارئ خل��روج بريطانيا من 
االحت��اد األوروب��ي، وال ت��زال بريطاني��ا 
تقاتل من أجل تخفيف ش��روط اتفاق 
االنتقال، بعد أن واف��ق االحتاد األوروبي 
عل��ى تش��ديد مجموعة م��ن املبادئ 
التوجيهية الت��ي إذا حتولت إلى اتفاق 
االحتاد  قانون��ي، سيش��هد مواطن��ي 
األوروب��ي الذي��ن وصلوا إل��ى بريطانيا  
حت��ى نهاية الفترة االنتقالية صعوبة 

في تقدمي طلب التسوية الكاملة.
وتس��عى بريطانيا  إل��ى احلصول على 
م��ا يصل إلى ثماني��ة تنازالت من أجل 
تهدئة اخملاوف التي أثارها كبار مؤيدي 
خ��روج بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي، 
ب��أن بريطانيا س��تصبح »دولة تابعة« 
خالل الفت��رة االنتقالية، ومن بني هذه 
التأكيدات ما يس��مى »اتخ��اذ قواعد 
دينامي��ة«، حيث يجب عل��ى بريطانيا  
تنفيذ جمي��ع القواع��د والتوجيهات 

اجلديدة لالحتاد األوروبي.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت املعارضة في فنزويال امس االول الس��بت 
أنه��ا س��تحضر محادث��ات م��ع احلكوم��ة في 
جمهورية الدومنيكان رغم أنها س��تحتج على 

رؤية الرئيس نيكوالس مادورو »الشمولية«.
وقال حتال��ف املعارضة إنه س��يحضر االجتماع 
الذي يعقد اليوم االثنني وإنه سيطالب بضمانات 

انتخابية.
وم��ع ذل��ك مت اس��تبعاد حتال��ف املعارض��ة من 
التس��جيل في االنتخابات فيما وصف بخطوة 

ديكتاتورية أخرى من مادورو.
ومنع��ت الس��لطات زعيم��ي املعارض��ة األكثر 
ش��عبية هنريك كابريلس وليوبول��دو لوبيز من 

الترشح.
وق��ال حتالف املعارضة في بي��ان »نعتقد أن هذا 
االجتماع ميثل فرصة نهائية للحكومة ملراجعة 
قراراتها األخيرة ومن ث��م منع البالد من االنزالق 

في فوضى ال ميكن السيطرة عليها«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
استقال قطب الفنادق األميركية، ستيف وين، من 
منص��ب املدير املالي في اللجن��ة الوطنية للحزب 
اجلمهوري، وسط اتهامات بتورطه في حاالت حترش 

جنسي.
وذك��ر تقري��ر لصحيفة وول س��تريت جورن��ال، أن 
امللياردير األميركي )76 عاما( حترش بإحدى املعاجلات 

بالتدليك وأجبر أخرى على ممارسة اجلنس معه.
ونف��ى وي��ن ارتكاب��ه أي مخالف��ات، ووص��ف تلك 

التقارير بأنها »خرقاء«.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية في احلزب اجلمهوري، 
رونا ماك دانيال، لوسائل إعالم أميركية، إنها قبلت 
اس��تقالة وين. واتهم وين زوجته الس��ابقة، التي 
يخوض أمامه��ا حاليا معارك قضائي��ة، بالوقوف 

وراء هذا »االفتراء«.
وقال امللياردير األميركي، في بيان تلقت بي بي سي 
نس��خة منه: »إثارة تلك االتهامات من املمارسات 
املستمرة لزوجتي السابقة، إلني وين، التي أخوض 

أمامها اآلن معارك قضائية مقززة«.
ووفق��ا لصحيفة وول س��تريت جورنال، التي قالت 
إنه��ا قابلت عش��رات ممن عمل��وا مع وي��ن، يُتهم 
س��تيف وي��ن بالت��ورط ف��ي ممارس��ات م��ن بينها 
التح��رش مبعاجل��ات بالتدليك أثن��اء تواجدهن في 

مكتبه اخلاص.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد املتحدث العسكري باسم القوات املسلحة 
املصري��ة العقيد تام��ر الرفاعي، أن ق��وات إنفاذ 
القان��ون في اجليش الثال��ث امليداني، متكنت من 
اكتش��اف وتدمير عدد م��ن األوكار اإلرهابية في 

وسط سيناء.
وأعل��ن املتح��دث باس��م الق��وات املصرية عبر 
صفحت��ه الرس��مية ف��ي فيس��بوك، أن اجليش 
املصري متكن من اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة 
بوسط س��يناء، فضال عن تدمير 10 أوكار فيها 
كمي��ة كبيرة م��ن الوقود واالحتياج��ات اإلدارية 

التي يستخدمها املسلحون.
وأضاف العقيد تامر الرفاعي أن اجليش دّمر نحو 
فدان��ني من النباتات اخمل��درة، ومخزن يحوي 130 
لفاف��ة من نب��ات »البانغو«، وكمي��ة كبيرة من 

بذور نبات األفيون اخملدر.
كما أش��ار إلى أنه وفي إطار إحكام الس��يطرة 
على املعابر املؤدية إلى وسط سيناء ضبط عربة 
بداخلها كمية كبيرة م��ن قطع غيار الدراجات 

النارية كانت في طريقها للعناصر املسلحة.

الجيش المصري يدّمر أوكارا 
لمسلحين وسط سيناء 

المعارضة الفنزويلية 
تعتزم حضور محادثات 
جمهورية الدومنيكان

استقالة ستيف وين من 
الحزب الجمهوري بسبب 

اتهامات جنسية

الصباح الجديد - وكاالت:

أعل��ن الرئي��س الترك��ي رج��ب 
طيب أردوغان أن القوات التركية 
ق��د تواص��ل عملياتها ش��مال 
س��وريا في محافظة إدلب، بعد 
الس��يطرة على عفرين في ريف 
حلب الش��مالي الغرب��ي، فيما 
تتواص��ل ف��ي مدين��ة حرس��تا 
دمش��ق  ش��رقي  ومحيطه��ا 
اش��تباكات عنيف��ة ب��ني قوات 
ومس��لحي  الس��وري  اجلي��ش 
تنظي��م »هيئ��ة حترير الش��ام« 
الذي تش��كل »جبهة النصرة« 

عمودها الفقري.
وقال أردوغان أمس االول السبت، 
في خطابه أثناء مؤمتر الش��باب 
املنظم م��ن قبل »حزب العدالة 
والتنمي��ة« احلاكم ف��ي مدينة 
قوج��ه إيلي: »صغي��ري محمد 
يزحف إلى عفرين. مبشيئة اهلل 
سيزحف إلى إدلب«، مستخدما 
اجلن��ود  ل��دى  محبب��ة  عب��ارة 

األتراك.
وشدد أردوغان أن عملية »غصن 
الزيت��ون« ف��ي منطق��ة عفرين 
احلدودية في ريف حلب الشمالي 
بدعم كامل  الغربي مس��تمرة 
من قبل الشعب التركي، مؤكدا 
تصفية 394 مس��لحا منذ بدء 
القوات  بينما خسرت  العملية، 
16 شخصا،  التركية وحلفاؤها 
مبن فيهم 13 عنصرا من فصائل 
»اجليش السوري احلر« املتحالفة 

مع أنقرة.
وفس��ر الرئيس الترك��ي اختيار 
اس��م عملي��ة عفري��ن تيمن��ا 
بسورة »التني« في القرآن الكرمي 
الت��ي تب��دأ بالقس��م اإلله��ي 
:«والتني والزيتون وطور سنني« .

وجاءت تصريح��ات أردوغان هذه 
في وق��ت قام في��ه رئيس هيئة 
اجلي��ش  ف��ي  العام��ة  األركان 
أكار  الترك��ي اجلنرال خلوص��ي 
وقائ��د القوات البرية الفريق أول 
يش��ار غوالر بزي��ارة تفقدية إلى 
الوح��دات املرابطة عن��د احلدود 
التركي��ة الس��ورية ف��ي واليات 
ش��انلي أورفة وكلي��س وهاتاي 

جنوب البالد.
وأكد اجليش التركي في بيان له 
أن الضابطني رفيعي املس��توى 
تفق��دا الكتيبت��ني احلدوديت��ني 
الثانية والثالثة التابعتني لقيادة 
ق��وة املهام اخلاصة املش��تركة، 
تابع��ة  لقطع��ات  باإلضاف��ة 

لقي��ادة الل��واء الراب��ع والثان��ي 
»كوماندوز«.

وعق��د رئي��س األركان العام��ة 
اجتماع��ا م��ع قي��ادات وأف��راد 
الوحدات املذكورة لالطالع على 
س��ير عملية »غص��ن الزيتون«، 
تش��اليك  مس��جد  أيض��ا  وزار 
التاريخ��ي ال��ذي تض��رر نتيجة 
قص��ف عاب��ر للحدود م��ن قبل 
األربع��اء  الكردي��ة  الفصائ��ل 

املنصرم.
وف��ي غضون ذل��ك تتواصل في 
ومحيطه��ا  حرس��تا  مدين��ة 
اش��تباكات  دمش��ق  ش��رقي 
عنيفة بني قوات اجليش السوري 
ومس��لحي تنظيم »هيئة حترير 

الش��ام« الذي تش��كل »جبهة 
النصرة« عمودها الفقري.

وأف��ادت خلي��ة اإلع��الم احلربي 
املرك��زي احلكومية ب��أن اجليش 
ص��د امس األحد هجوما ش��نه 
»جبه��ة  تنظيم��ات  مس��لحو 
الش��ام«  و«أح��رار  النص��رة« 
و«فيلق الرحم��ن« باجتاه نقاطه 
في محي��ط إدارة املركبات، وهي 
مواجه��ات  ش��هدت  منطق��ة 
شرسة بني الطرفني في األشهر 

املاضية.
الق��وات  أن  اخللي��ة  وأك��دت 
احلكومية فجرت عربة مفخخة 
للمس��لحني قب��ل وصولها إلى 
هدفها وتترصد حت��ركات العدو 

بالقصف املدفعي واجلوي.
بدورهم، أفاد نشطاء معارضون 
االجتماعي  التواصل  في مواقع 
عنيف��ة  اش��تباكات  بان��دالع 
وتفجي��ر س��يارة مفخخة على 
جبه��ة إدارة املركب��ات، وس��ط 
قصف ش��ديد من قبل القوات 

احلكومية.
م��ن جانبهم، س��جل نش��طاء 
موال��ون للحكومة ف��ي مواقع 
التواصل االجتماعي مقتل أكثر 
من 15 مسلحا إثر هجوم مباغت 
ش��نه اجليش امس على مواقع 
للمسلحني في منطقة حزرما 
ف��ي غوطة دمش��ق الش��رقية، 
متهمني مصادر معارضة بنشر 

معلومات كاذبة عن احلادث.
تتواصل العمليات القتالية في 
غوطة دمش��ق الش��رقية رغم 
اتفاق على وقف ش��امل إلطالق 
النار باملنطق��ة مت التوصل إليه 
أثناء  واملعارض��ة  احلكوم��ة  بني 
اجلول��ة التاس��عة واألخيرة من 
املفاوضات اجلاري��ة حتت الرعاية 

األممية في فيينا.
ويتهم نشطاء معارضون القوات 
احلكومي��ة بخرق الهدن��ة، بينما 
يصر آخ��رون موالون للس��لطات 
على أن املسلحني املستهدفني في 
املنطق��ة ال ينتمون إلى املعارضة 
تنظيم��ات  إل��ى  ب��ل  املس��لحة 

إرهابية مثل »النصرة«.

مع استمرار القتال شرق دمشق 

أردوغان يحتمل تمديد عملية »غصن الزيتون« إلى إدلب

أردوغان

تقـرير

مطالبة بتمديد الفترة االنتقالية لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
تيريزا ماي تواجه سلسلة تحديات من شخصيات بارزة في الحكومة

تصفية 394 
مسلحا منذ بدء 

العملية، بينما 
خسرت القوات 

التركية وحلفاؤها 
16 شخصا

تيريزا ماي
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الصباح الجديد - وكاالت: 
اعلن��ت مص��ادر امني��ة وطبية 
ان اح��د عش��ر ش��خصا عل��ى 
االق��ل جرح��وا ام��س االحد في 
مواجهات في ع��دن بني اجليش 
املوال��ي للرئي��س اليمن��ي عبد 
وانفصاليني  ه��ادي  ربه منصور 

يطالبون باستقالة احلكومة.
واندلع��ت الصدام��ات عندم��ا 
للجيش  تابعة  وح��دات  حاولت 
لهادي من��ع متظاهرين  املوالي 
انفصالي��ني م��ن دخ��ول ه��ذه 
املدينة الس��احلية ف��ي جنوب 

البالد، كما ذكر مصادر امنية.
ان  املص��ادر  ه��ذه  واضاف��ت 
مواجهات جرت امس االحد بني 
قوات احلكومة املعترف بها دوليا 
وق��وات امنية مؤي��دة للحركة 
االنفصالية في اجلنوب، مشيرة 
الى اصابة س��بعة م��ن عناصر 

القوات االمنية بجروح.
ان  طبي��ة  مص��ادر  واوضح��ت 
اربعة مدني��ني انفصاليني ايضا 
نقلوا الى املستش��فى، بدون ان 

تستبعد ارتفاع احلصيلة.

وكان شهود عيان ذكروا ان توترا 
حادا يس��ود عدن التي انتشرت 
كبي��رة،  امني��ة  ق��وات  فيه��ا 
موضحني ان حوادث سجلت في 

مواقع عدة.
واحلراك اجلنوبي االنفصالي قوي 
جدا في جن��وب اليمن وعالقاته 
متوترة منذ السنة املاضية مع 
احلكوم��ة التي متركزت في عدن 
بعدم��ا ط��ردت م��ن العاصمة 
صنعاء في ايلول 2014 من قبل 
املتمردين احلوثيني املدعومني من 

ايران.
ويدعم حتالف تقوده السعودية، 
عسكريا حكومة الرئيس هادي 
من��ذ آذار 2015 بينم��ا تتمرك��ز 
ق��وات س��عودية واماراتي��ة في 

عدن.
وكان قياديون مينيون شكلوا في 
12 اي��ار املاضي س��لطة موازية 
اجلن��وب  محافظ��ات  "إلدارة 
ومتثيله��ا في الداخ��ل واخلارج" 
برئاس��ة محافظ عدن عيدروس 

الزبيدي.
وفي بيان نش��ر في الرياض، اكد 

ان يستشعر  "اهمية  التحالف 
توجهاتهم  اليمنيون مبختل��ف 
وانتماءاتهم املسؤولية الوطنية 
في توجيه دفة العمل املشترك 
م��ع حتال��ف دع��م الش��رعية، 
األراضي  الستكمال حترير كافة 
اليمنية ودحر ميليش��يا احلوثي 
ووض��ع ح��د لس��يطرتها على 

موارد اليمنيني وحياتهم".
"ع��دم  ض��رورة  عل��ى  وش��دد 
اعط��اء الفرص��ة للمتربص��ني 
لشق الصف اليمني أو اشغال 
معركته��م  ع��ن  اليمني��ني 
الرئيسية ، مما يستوجب التفاف 
كافة املكون��ات اليمنية وتركيز 
وعس��كريا  سياس��يا  اجله��ود 
وتالف��ي أي أس��باب ت��ؤدي إل��ى 
الفرق��ة واالنقس��ام وتقوي��ض 

مؤسسات الدولة".
بيان��ه  ف��ي  التحال��ف  ودع��ا 
"كاف��ة املكون��ات السياس��ية 
إل��ى  اليمني��ة  واالجتماعي��ة 
النف��س،  وضب��ط  التهدئ��ة 
والتمسك بلغة احلوار الهادئ".

الصباح الجديد - وكاالت: 
اس��تهدفت مقاتالت س��الح اجلو 
الليبي امس االول السبت  جتمعات 
جلماعات متطرف��ة منضوية حتت 
ل��واء تنظيم »القاع��دة« اإلرهابي 
في مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

وق��ال الناط��ق الرس��مي باس��م 
»غرفة عمليات عمر اخملتار« صالح 
بوجيدار ف��ي تصريحات صحفية، 
إن طائرات تابع��ة للجيش الليبي 
دم��رت آلي��ة عس��كرية وموقع��ا 
لإلرهابي��ني داخل مزرع��ة بوختال 
في منطقة الظهر األحمر جنوب 

درنة.
الليب��ي  الوطن��ي  اجلي��ش  وكان 
)التاب��ع للمش��ير خليف��ة حفتر( 
قد متكن من دحر عناصر »مجلس 
شورى مجاهدي درنة« في محوري 
الظهر احلمر واحليلة،  بعد محاولة 
عناص��ر التنظيم التقدم في اجتاه 
نق��اط مترك��ز الق��وات املس��لحة 

جنوب مدينة درنة قبل صدهم.
وبنّي آمر غرفة عمليات عمر اخملتار 
بدرنة العميد كم��ال اجلبالي، في 
تصريح��ات صحفية، أن »ش��ورى 

درن��ة« تكبد خس��ائر كبي��رة في 
ع��دم  مؤك��دا  والعت��اد،  األرواح 
تس��جيل أي خس��ائر في صفوف 

القوات املسلحة.
ويعان��ي أهال��ي مدين��ة درن��ة من 
متطرف��ة  مجموع��ات  س��يطرة 
مسلحة تس��مى »مجلس شورى 
مجاهدي درنة«، ال��ذي يعتبر أحد 
أذرع تنظي��م »القاعدة« في ليبيا، 
وه��و حتالف لعدد من امليلش��يات 

التي تعلن أنها تهدف إلى تطبيق 
الشريعة اإلسالمية في ليبيا.

وض��ّم »اجملل��س« عند تأسيس��ه 
جماع��ة م��ن »أنصار الش��ريعة« 
والت��ي صنفه��ا مجل��س األم��ن 
الدول��ي على الئح��ة اإلرهاب منذ 
ع��ام 2014، إضاف��ة إل��ى كتيبة 
»جيش اإلسالم« وكتيبة »شهداء 

بوسليم«.
وتبق��ى درن��ة، املدين��ة الوحي��دة  
ف��ي ليبيا الت��ي تس��يطر عليها 
إعالن  جماع��ات متطرف��ة من��ذ 
اجلي��ش الوطن��ي الليب��ي، مطلع 
حزيران، عن التحرير الكامل ملدينة 
بنغازي، ثان��ي أكبر مدن ليبيا، من 
قبض��ة اإلرهابي��ني، ومن��ذ العام 
2014 كانت درنة تخضع لسيطرة 
عناصر »داعش«، لكنهم اضطروا 
لالنس��حاب منها بعد اشتباكات 
»مجل��س ش��ورى مجاهدي  م��ع 

درنة« املتصل ب�«القاعدة«.
وأطب��ق اجلي��ش الوطن��ي الليبي 
احلصار على درنة ويس��تعد حاليا 
لش��ن عملية بري��ة لتحريرها من 

املتطرفني

سقوط قتلى في اشتباكات
 بمدينة عدن في جنوب اليمن

سالح الجو الليبي يستهدف
 مواقع لتنظيم »القاعدة« في درنة



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الهيئة الوطنية لالستثمار 
في العراق، مشاركة 950 شركة 
عاملية في مؤمت��ر الكويت الدولي 
إلعمار الع��راق املرتقب عقده في 

ال�12 من شباط املقبل.
س��امي  الهيئ��ة  رئي��س  وق��ال 
األعرج��ي في تصري��ح صحافي، 
إن »املؤمتر س��يحضره مسؤولون 
من ع��دة دول وممثل��ون عن البنك 

الدولي واالحتاد األوروبي«.
وأوضح األعرج��ي أن »اليوم األول 
من املؤمتر سيخصص للمنظمات 
الدولي��ة، ف��ي ح��ن يرك��ز اليوم 
الثاني على االستثمارات واإلعمار 
ف��ي الع��راق، ف��ي ح��ن س��تتم 
خالل الي��وم الثالث دع��وة الدول 

للمشاركة في احلدث«.
وب��ن األعرجي، أن املش��اريع التي 
سيتم طرحها في مؤمتر الكويت 
واالقتص��اد«  اإلنس��ان  »تخ��دم 
مضيف��ا  قطاع��ا،   12 وتش��مل 
أن بينه��ا »مش��اريع ف��ي مجال 
والصناع��ات  البيتروكيماوي��ات 
الهندسية واإلنشائية والزراعية، 
فضال عن مش��اريع زراعية كبيرة 
ومش��اريع في الص��رف الصحي 
واملستش��فيات  والس��كن 

وغيرها«.
وأك��د رئي��س هيئ��ة االس��تثمار 
الس��تراتيجية  »املش��اريع  أن 
ستش��مل جمي��ع احملافظ��ات، ال 
سيما املناطق التي مت حتريرها من 

تنظيم داعش االرهابي«.
في الش��أن ذات��ه، اب��دت الرياض، 
لتخصي��ص  اس��تعدادها 
مس��اعدات مالية العادة االعمار 

في العراق.
وقال عضو اللجنة االستش��ارية 
اخلاصة مبجلس الوزراء السعودي 
أنور عشقي، في تصريح له أمس 
االح��د، إن »اململك��ة مس��تعدة 
لتخصي��ص مس��اعدات مالي��ة 
إلعادة إعمار العراق لكنها تنتظر 

ضمانات من بغداد بش��أن مصير 
املنحة«.

وأضاف بحس��ب م��ا نقلت عنه 
وكال��ة س��بوتنيك الروس��ية ان 
اس��تعدادها  أب��دت  »اململك��ة 
للمشاركة في مؤمتر إعادة إعمار 
العراق املرتق��ب في الكويت )12-
14 ش��باط املقب��ل(، لك��ن بعدة 
ش��روط، ل��م تس��مها إل��ى اآلن، 
لكني أرى أن احلكومة السعودية 
تري��د أن يك��ون الق��رار العراق��ي 

سياديا«.
واش��ار عش��قي ال��ى ان »العراق 
يقع حتت تأثي��ر إيراني ودول أخرى، 
والس��عودية تري��د أن تع��رف أين 

املنح��ة«،  أم��وال  ستس��تغل 
مشددا على ان بالده »لن تتوانى« 

عن مساعدة العراق.
تق��دم  »الري��اض  ان  واوض��ح 
كثي��رة  دول  إل��ى  مس��اعدات 
بضمانات البن��ك الدولي وجهات 
دولية أخرى، »للطمأنينة بش��أن 

مصير املساعدة السعودية«.
ومن املقرر ان تستضيف الكويت 
في 12-14 ش��باط املقبل، مؤمترا 
املناط��ق  إعم��ار  إلع��ادة  دولي��ا 
العراقية املس��تعادة من تنظيم 
»داعش«، وسيترأس املؤمتر كل من 
الكويت والع��راق واالحتاد األوروبي 
واألمم املتح��دة والبن��ك الدول��ي، 

ويتوق��ع مش��اركة أكث��ر من 70 
دولة عربي��ة وأجنبي��ة ومنظمة 
إقليمية ودولية مانحة في أعمال 

املؤمتر.
على الصعيد ذاته، أعلن س��فير 
العراق لدى روس��يا حيدر منصور 
هادي العذاري، أن »السفارة تعمل 
حالياً على عقد مؤمتر استثماري 
في موسكو لتشجيع الشركات 
الروسية، على الدخول إلى العراق 

واملشاركة في إعادة اإلعمار«. 
وقال في تصريح��ات إعالمية، إن 
»الش��ركات الروس��ية تلعب دوراً 
مهماً ف��ي مجال إع��ادة اإلعمار 
ف��ي الع��راق، خصوص��اً أن البلد 

يفك��ر في مرحلة م��ا بعد داعش 
العسكري«،  احلس��م  اقتراب  مع 
الفتاً إلى أن »العالقات مع روسيا 
متت��د ألكث��ر م��ن 72 س��نة، إذ إن 
غالبية البن��ى التحتية واحملطات 
الكهربائية والطرق واجلس��ور في 

العراق روسية«.
وأعل��ن الس��فير الروس��ي ل��دى 
ماكسيموف،  ماكس��يم  العراق 
أن »آفاق��اً جدي��دة ظه��رت أمام 
شركات روسية أخيراً للعمل في 
العراق، وفي مقدمها قطاع الغاز 
احمللي«. مؤكداً »اهتمام الشركات 
الروس��ية بالدخول إل��ى عدد من 

املشاريع في هذا القطاع«.

رائ��دة  »ش��ركات  أن  وأوض��ح 
روس��ية مثل غازب��روم ولوك أويل 
تس��هم في نحو كبير في قطاع 
النفط العراقي«، مش��يراً إلى أن 
»االس��تثمارات الروسية في هذا 
اجملال تصل إلى 10 مليارات دوالر«، 
وأن الش��ركات »ال تعتزم التوقف 
عن��د ه��ذا احل��د فق��ط، وتهتم 
بتعزيز التعاون مع العراق«. وأمل 
ماكس��يموف ب� »عق��د اجتماع 
جلن��ة فرعي��ة روس��ية- عراقي��ة 
للطاقة ف��ي موس��كو في وقت 
قريب«، للبحث في سبل تفعيل 
مج��ال  ف��ي  املش��ترك  العم��ل 

الطاقة والغاز العراقي.

الرياض تؤكد استعدادها لتخصيص مساعدات مالية لبغداد

950 شركة عالمية تشارك في مؤتمر إعمار العراق

سامي األعرجي: 
اليوم األول من 
المؤتمر سيخصص 
للمنظمات الدولية، 
في حين يركز 
اليوم الثاني على 
االستثمارات واإلعمار 
في العراق، في حين 
ستتم خالل اليوم 
الثالث دعوة الدول 
للمشاركة في الحدث

رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سامي األعرجي

نيويورك ـ رويترز:
ارتفعت أسعار النفط بعد أن سجلت في اجللسة 
السابقة أعلى مس��توياتها في ثالث سنوات، مع 
اس��تمرار حصولها على دعم م��ن ضعف الدوالر 

األميركي، لتنهي األسبوع على مكاسب.
وس��جلت عقود خام القياس العامل��ي مزيج برنت 
دوالر   70.52 التس��وية  عن��د  اس��تحقاق  ألق��رب 
للبرميل، مرتفعة 10 س��نتات أو 0.14 باملئة. وفي 
اجللس��ة الس��ابقة قفزت عقود برن��ت إلى 71.28 
دوالر، وه��و أعل��ى مس��توى لها منذ كان��ون األول 

.2014
وصع��دت عق��ود خ��ام القي��اس األميرك��ي غرب 
تكساس الوس��يط 63 سنتا، أو 0.96 باملئة، لتبلغ 
عند التس��وية 66.14 دوالر للبرميل. وفي جلس��ة 
اخلميس سجل اخلام األميركي أيضا أعلى مستوى 

له منذ كانون األول 2014 عند 66.66 دوالر.
وينهي برنت األس��بوع على مكاس��ب تبلغ نحو 3 

باملئة في حن صعد اخلام األميركي 4 باملئة.

نيويورك ـ رويترز:
صعدت املؤش��رات الثالثة الرئيس��ة في بورصة 
وول س��تريت لتغلق عند مس��تويات قياس��ية 
جدي��دة يوم اجلمعة، مدعومة مبوجة جديدة من 
تقارير قوية ألرباح الش��ركات واس��تمرار ضعف 

الدوالر.
وأنهى املؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول 
مرتفع��ا 223.92 نقط��ة، أو 0.85 باملئ��ة، إل��ى 
26616.71 نقطة، في حن صعد املؤشر ستاندرد 
آند بورز500 األوسع نطاقا 33.62 نقطة، أو 1.18 

باملئة، ليغلق عند 2872.87 نقطة.
وأغلق املؤش��ر ناس��داك اجملمع مرتفع��ا 94.61 

نقطة، أو 1.28 باملئة، إلى 7505.77 نقطة.
وتنهي املؤشرات الثالثة األسبوع على مكاسب، 
مع صعود داو جونز 2.08 باملئة وستاندرد آند بورز 

2.22 باملئة وناسداك 2.31 باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ظ��ل الدوالر ضعيفا أمام س��لة م��ن العمالت 
وسجل أكبر خس��ارة أس��بوعية منذ حزيران، 
م��ع تضرره م��ن تعليقات أدلى بها مس��ؤولون 
أميركي��ون كبار ه��ذا األس��بوع تدعم ضعف 

العملة اخلضراء.
وتراج��ع مؤش��ر ال��دوالر، ال��ذي يقي��س قيمة 
العملة األميركية في مقابل س��لة من س��ت 
عم��الت رئيس��ة، 0.37 باملئة إل��ى 89.063 في 
ختام جلسة التداول بالسوق األميركي، منهيا 

األسبوع على هبوط قدره 1.6 باملئة.
وفش��لت تعليق��ات للرئيس األميرك��ي دونالد 
ترامب ي��وم اخلميس بأن��ه يريد أن ي��رى الدوالر 
”قويا“ في إقالة العملة األميركية من عثرتها، 
وذلك بع��د يوم من ق��ول وزير اخلزانة س��تيفن 
منوتش��ن إن تراجع العملة سيس��اعد ميزان 

التجار األميركي في األجل القصير.
وصع��د الي��ورو 0.19 باملئ��ة مقاب��ل العمل��ة 
األميركية إلى 1.2419 دوالر، بعد أن سجل يوم 
اخلميس أعلى مستوى في أكثر من ثالثة أعوام 

عند 1.2536 دوالر.
وهبط الدوالر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر 
ونصف الشهر أمام العملة اليابانية بعد أن قال 
هاروهيك��و كورودا محافظ بنك اليابان املركزي 
إن البنك يتوقع أن يواصل االقتصاد النمو بوتيرة 
معتدلة وأن ترتفع توقعات التضخم قليال هذا 
العام. وبرغم أن الن تراجع عن بعض مكاسبه 
في وقت الحق من اجللس��ة إال أن الدوالر سجل 
ف��ي نهاية التعام��الت 108.70 ي��ن، منخفضا 

0.63 باملئة عن مستواه في بداية اجللسة.
وارتفع اجلنيه االس��ترليني أيضا مقابل الدوالر 
وسط تزايد التفاؤل بش��أن خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي وبيانات اقتصادية إيجابية.

أسعار النفط
تواصل ارتفاعها

مستوى قياسي جديد 
لـ »وول ستريت«

تراجع الدوالر
أمام سّلة عمالت

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ترتبط حتركات أسواق النفط العاملية 
اإليجابي��ة  املؤث��رات  م��ن  بحزم��ة 
والسلبية، من دون القدرة على حتديد 

توقيت حدوثها.
ف��ي وقت أظه��ر التباين ب��ن حتركات 
وخط��ط املنتج��ن خ��الل الس��نوات 
املاضي��ة واملس��ارات التي س��جلتها 
أسواق النفط العاملية، ارتفاعات على 
نطاق التقلب قبل أن تدخل في مرحلة 
التراجع املس��تمر، كما أنها س��جلت 
حالة من التعارض ب��ن خطط تعزيز 
القدرات اإلنتاجية التي نفذتها الدول 
املنتج��ة من خالل ضخ اس��تثمارات، 
وب��ن مس��ارات التراجع احل��ادة التي 
دخلت فيها من دون القدرة على حتديد 

األسباب احلقيقية وراء ذلك.
عل��ى الصعي��د ذات��ه، لف��ت التقرير 
األس��بوعي لش��ركة »نفط الهالل«، 
العاملي��ة  النف��ط  »أس��واق  أن  إل��ى 
حتّس��نت ف��ي األي��ام األخي��رة نتيجة 
عدد من املؤثرات املباش��رة، التي يأتي 
ف��ي مقدمه��ا االنخف��اض امللموس 
في اإلمدادات م��ن فنزويال، بينما كان 
النخف��اض مخ��زون النف��ط العاملي 

وما قابله م��ن ارتفاع على الطلب دور 
في تغذية تس��ارع احلوادث في أسواق 

النفط أخيراً«.
وأفاد ب��أن »التغير احلاص��ل في أمناط 
االس��تهالك لدى املستهلكن الكبار 
حول العالم من فت��رة إلى أخرى ومن 
فصل إل��ى آخر، كان له تأثير مباش��ر 
في مسارات األسعار هبوطاً وصعوداً، 
م��ا أدى إل��ى صعوبة حتديد مس��ارات 
واضحة لألسواق العاملية وعدم إيجاد 
نقط��ة التقاء ب��ن األط��راف بصورة 

كاملة«. 
وأوض��ح أن »الص��ورة ق��د تب��دو أكثر 
تعقي��داً، في حال ُس��جلت ارتفاعات 
جدي��دة عل��ى حج��م اإلنت��اج اخل��ام 
في الوالي��ات املتح��دة والتي حققت 
مس��توى جدي��داً عن��د 9.75 ملي��ون 

برميل في كانون الثاني احلالي«.
في حن تش��ير التوقعات إلى إمكان 
أن »يتخطى حج��م اإلنتاج حاجز 10 
مالي��ن برمي��ل يومي��اً عند األس��عار 
املتداولة للنفط حالياً، ما يعني جتاوز 
اإلنت��اج األميرك��ي مس��تويات إنتاج 
ال��دول التقليدية الكبي��رة، والدخول 
ف��ي مزي��د م��ن الضغوط��ات عل��ى 
األس��عار املرتفعة، ومواجهة تقلبات 

يومية إضافية«.

وعّد هبوط إنتاج اوبك خالل الش��هر 
املاض��ي إل��ى 32.23 ملي��ون برمي��ل، 
»أس��هم في فرض مزيد م��ن عوامل 

املتداولة  األس��عار  االس��تقرار عل��ى 
وعلى قوى الع��رض والطلب املتقلبة 

في األصل«.

»يبح��ث  أن  ض��رورة  التقري��ر  وأك��د 
األدوات  كل  ف��ي  مج��دداً  املنتج��ون 
لتثبيت األس��عار  املتاحة  والوس��ائل 

عن��د حدودها احلالية وعدم الس��ماح 
لها بالتراجع إلى مس��تويات متدنية، 
ألنه��ا مناس��بة لتحقي��ق خطط منو 
جي��دة عن��د املنتجن واملس��تهلكن 
وتتماش��ى م��ع املوازن��ات املعتم��دة، 
وحت��ول دون االجت��اه إلى ف��رض ضرائب 
جدي��دة على اقتص��ادات املنتجن، ما 
مراقبة مس��تمرة ملستويات  يتطلب 
اإلنت��اج األميرك��ي، وتعدي��ل منتجي 
»اوب��ك« اإلنتاج وفقاً لذل��ك«. يُضاف 
»االعتم��اد عل��ى مؤش��رات الطل��ب 
العامل��ي وتوقعات النمو ضمن خطط 

الدعم واإلمداد املستمرة«.
وتط��رق التقرير إلى أه��م احلوادث في 
قط��اع النفط والغاز خالل األس��بوع، 
إذ فازت »ش��ركة اإلنشاءات البترولية 
الوطني��ة« بعقد قيمت��ه 327 مليون 
دوالر م��ن »مؤسس��ة النف��ط والغاز 
الطبيعي« الهندية إلقامة بنية حتتية 
بحرية قبالة الساحل الغربي للهند.

وأكدت الش��ركة في بي��ان أن العقد 
يش��مل أعم��ال املس��ح والتصميم 
والبناء خلم��س منصات آب��ار نفطية 
وخط��وط أنابيب وكاب��الت، فضالً عن 
خدم��ات التش��غيل ف��ي حق��ل راتنا 
التابع ملؤسس��ة النفط والغاز قبالة 

الساحل الغربي للهند.

إلى ذلك، أكدت شركة »شيفرون« أنها 
ستس��تأنف عمليات احلفر للتنقيب 
عن النفط والغ��از في منطقة امتياز 
»س��ارته 3« بإقلي��م كردس��تان ف��ي 

املستقبل القريب.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، اتفق الع��راق مع 
ش��ركة »أوري��ون« األميركي��ة عل��ى 
معاجل��ة الغ��از املس��تخرج من حقل 

»نهر بن عمر« النفطي.
وينتج احلقل الذي تديره »شركة نفط 
البص��رة« أكث��ر م��ن 40 أل��ف برميل 
يومي��اً من النف��ط و25 ملي��ون قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي.
في س��ياق منفصل، وقع��ت »أرامكو 
الس��عودية« اتفاقاً مع »س��ي بي آند 
آي« و«ش��يفرون لومين��اس« لتجربة 
حتوي��ل  ف��ي  تقنياتهم��ا  اس��تخدام 
النفط اخلام إلى كيماويات، ما يساعد 
الشركة اململوكة للدولة على توسيع 

نشاطها في قطاع البتروكيماويات.
وأبرمت الوحدة التجارية لشركة »بي 
البريطانية ومقرها س��نغافورة،  بي« 
اتفاقاً لش��راء 1.1 مليون طن س��نوياً 
من الغاز الطبيعي املس��ال ملدة سبع 
سنوات من »الُعمانية للغاز الطبيعي 
املسال«، بعدما أسهمت »بي بي« في 

زيادة إنتاج الغاز الُعماني.

تقـرير

أسواق النفط العالمية رهن خطط النمو وتشجيع المنتجين
المستهلكون يؤثرون في مسارات األسعار

أسواق النفط
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتف��ع املؤش��ر الع��ام لبورص��ة 
الع��راق بنهاي��ة تعام��الت أمس 
عن��د   1.24% بنس��بة  األح��د 
مس��توى 574.57 نقط��ة، رابحاً 
7.05 نقطة، ليستمر في صعوده 

للجلسة الرابعة على التوالي.

ودّع��م ارتف��اع املؤش��ر، صع��ود 
أسهم 12 شركة، تقدمها إنتاج 
وتسويق اللحوم للجلسة الثانية 
عل��ى التوال��ي، ب��� %9.93، ت��اله 
سهم بغداد للمشروبات الغازية 
 ،3.39% س��يل  وآس��يا  ب���7.5%، 

واخلامت لالتصاالت ب�3.13%.

في املقاب��ل؛ تراجعت أس��هم 5 
األلبسة  إنتاج  شركات، تصدرها 
اجلاهزة ب� %4.55، ومصرف بابل ب� 
 ،1.54% االئتمان  %3.57، ومصرف 
ومدين��ة ألع��اب الك��رخ 1.36%، 

وفنادق املنصور 1.3%.
حجم��ا  أم��س  ت��داوالت  وزادت 

وقيمة، من خ��الل 793.74 مليون 
س��هم، بقيم��ة 734.17 ملي��ون 
دين��ار، في مقابل ت��داول 611.96 
ملي��ون س��هم، بقيم��ة 434.74 

مليون دينار باجللسة السابقة.
وتصدر مص��رف بغداد التداواالت 
حجم��اً، بت��داول 426.28 ملي��ون 

س��هم، بينم��ا تصدر الس��يولة 
بغ��داد للمش��روبات الغازي��ة ب� 

256.67 مليون دينار.
وبلغ عدد األس��هم املشتراة من 
 460.18 األجان��ب  املس��تثمرين 
ملي��ون س��هم، بقيم��ة 428.87 
مليون دينار، من خالل تنفيذ 137 

صفقة على أسهم 5 شركات.
في ح��ن بلغ��ت عدد األس��هم 
املباعة من املس��تثمرين األجانب 
بقيم��ة  س��هم،  ملي��ون   350.6
213.18 ملي��ون دين��ار، من خالل 
تنفيذ 33 صفقة على أس��هم 3 

شركات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تباي��ن أداء البورص��ات اخلليجية 
فارتفع��ت  األس��بوع،  خ��الل 
الظبياني��ة  الس��وق  مؤش��رات 
0.04 في املئ��ة، والكويتية 0.19، 
والبحرينية 0.65، بينما تراجعت 
الس��وق الدبيانية 1.77 في املئة، 
والعماني��ة   ،0.23 والس��عودية 

0.32 في املئة.
»مجموع��ة  رئي��س  وأش��ار 
صحارى« أحمد الس��امرائي، في 
حتليل أس��بوعي، إل��ى أن »األداء 
العام للبورصات خالل األس��بوع 
ج��اء مغايراً بعض الش��يء عما 
س��جلته األس��واق العاملية من 

إذ مال��ت  وارتفاع��ات،  تط��ورات 
الت��داوالت نح��و الضع��ف تارة، 
التذبذب  ارتف��اع نطاق��ات  وإلى 
تراجعات  أخ��رى، مس��جلة  تارة 
مفاجئ��ة م��ن دون مؤش��رات أو 

مسببات ذات مغزى«.
وأضاف: »كان ملسارات االستقرار 
واالرتفاع املس��جلة لدى أسواق 
النف��ط العاملية دور ف��ي تثبيت 
انزالقه��ا إلى  الت��داوالت ومن��ع 
مس��تويات منخفض��ة جديدة، 
فيما س��جلت األسهم القيادية 
وأخ��رى  ضاغط��ة  مس��ارات 
داعمة مع تس��جيل ارتفاع على 
التداوالت االنتقائية بن جلس��ة 

وأخ��رى، والت��ي باتت تلع��ب دوراً 
في تنش��يط التداوالت وحتسن 
لعدد من  الس��عرية  اإلغالق��ات 
لتنه��ي  املتداول��ة،  األس��هم 
تداوالته��ا  العربي��ة  البورص��ات 
األسبوعية عند ضعف ملحوظ 
في اإلغالق��ات الس��عرية وبقاء 
قيم��ة الس��يولة املتداول��ة دون 

احلدود املستهدفة«.
ولفت إلى أن »جلس��ات التداول 
عل��ى  جدي��د  أي  تس��جل  ل��م 
مس��توى تطور قيمة الس��يولة 
باجتاه االس��تقرار والنمو، وصوالً 
إلى احلدود املستهدفة، والتي من 
خالله��ا ميكن دع����م التداوالت 

اليومية وبناء س��قوف س��عرية 
جدي��دة، برغ��م احل��ال اإليجابية 
الت��ي فرضته��ا حتركات أس��واق 
النف��ط، فيم��ا ب��ات مالحظاً أن 
باتت  األفراد  املتعامل��ن  حتركات 
أكث��ر س��يطرة على املس��ارات 
اليومية، وفي ش��كل خاص على 
األس��هم القيادي��ة، والتي باتت 
تلعب أدواراً سلبية في اإلغالقات 
السعرية واجلاذبية االستثمارية، 
نظراً الى ما تتمت��ع به من أوزان 
مؤث��رة على مس��توى البورصة، 
ف��ي  واض��ح  ضع��ف  يقابله��ا 
االس��تثمار املؤسس��ي، والذي ال 
بد من البحث عن أدوات ووسائل 

لتش��جيعه على الدخول بقوة، 
ذل��ك أن بق��اء س��يطرة األف��راد 
الت��داوالت  بق��اء  يحاف��ظ على 
اليومية دون القدرة على إحداث 

تأثير اقتصادي مباشر«.
وتابع السامرائي: »كانت تداوالت 
األس��بوع أكثر ارتباطاً باألحداث 
عل��ى  اخلارجي��ة  والتط��ورات 
مس��توى أس��واق املال وأس��واق 
النف��ط، فيما انحس��ر االرتباط 
النتائج  إع��الن  بتوقع��ات  احمللي 
تارة، والبحث عن الفرص األفضل 
القتناصه��ا تارة أخرى، بعيداً من 
واملالية  االقتصادي��ة  الت��داوالت 
ذات االرتباط احلقيقي باملؤشرات 

واملتوقعة  احلالي��ة  االقتصادي��ة 
للشركات املدرجة، في ظل تركيز 
التداوالت على قطاعات بعينها 
القط��اع  أو  كقط��اع املص��ارف 
العقاري على سبيل املثال، والتي 
ملموس��ة  معطي��ات  تتطل��ب 
تدع��م ه��ذا االجتاه وتزي��د تأثيره 
على املدى القصير واملتوس��ط«. 
مع اإلش��ارة هنا، إل��ى أن الفترة 
احلالي��ة تش��وبها الضبابية في 
االختيار بن أفضل األدوات املالية 
لالستثمار، ألن املؤشرات احمليطة 
ال تتمت��ع بالنض��وج والوض��وح 
التخاذ قرارات استثمارية ناجحة 

قصيرة أو متوسطة األجل.

أسهم الصناعة واالتصاالت ترفع مؤشر »األوراق المالية«

تراجع التداول يضعف أداء بورصات الخليج



سوسن جاد*

تس��تغل الق��وات املس��لحة املصرية 
واآللي��ات  القانوني��ة  الثغ��رات 
البيروقراطي��ة ك��ي تتحّكم مبس��ألة 
قدرة العسكريني على ممارسة حقهم 

الدستوري باملشاركة السياسية.
ف��ي الثالث من كانون األول/ديس��مبر، 
بع��د أي��ام قليلة م��ن إع��ان العقيد 
أحمد قنصوة، ف��ي مقطع فيديو عبر 
»يوتي��وب«، أن��ه ين��وي الترّش��ح ضد 
عبد الفتاح السيس��ي في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة في مصر، مت اعتقاله 
العس��كرية  للمحاكم��ة  وإحالت��ه 
بس��بب إعانه ترش��حه فيم��ا ال يزال 
ضابطاً ف��ي اخلدمة العس��كرية. في 
19 كانون األول/ديسمبر املاضي، ُحِكم 
علي��ه بالس��جن س��ت س��نوات، في 
محاكم��ة أجُنِزت عل��ى عجل بطريقة 
غير معه��ودة، وهو ينتظر اس��تئناف 

احلكم أمام محكمة عسكرية.
قنصوة، الذي حاول سابقاً االستقالة 
م��ن اجليش للترش��ح ف��ي االنتخابات 
لي��س   ،2015 الع��ام  ف��ي  البرملاني��ة 
الطامح الوحيد للرئاسة الذي يواجه 
عواق��ب وخيم��ة بس��بب رغبت��ه في 
الترش��ح. فبعد إعان أحمد ش��فيق 
عن نيته الترش��ح – شفيق هو رئيس 
الوزراء املصري سابقاً وطّيار في ساح 
اجلو ترش��ح في االنتخابات الرئاس��ية 
ترحيل��ه م��ن  مت   –  2012 الع��ام  ف��ي 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة وُعزِل عن 
العالم اخلارجي طوال 24 س��اعة لدى 
عودته إل��ى مصر. إبان ه��ذه الواقعة، 
أعل��ن أنه لم يعد يرغب في الترش��ح. 
وقد اعُتِقل س��امي عنان، رئيس أركان 
اجليش املصري س��ابقاً، ف��ي 23 كانون 
الثاني/يناير، بعد إعانه عن نّيته خوض 
االنتخابات الرئاس��ية، وهو اآلن مّتهم 
بالتحري��ض ض��د اجلي��ش ومخالف��ة 
القوان��ني العس��كرية. وق��د س��حب 
احملامي املرموق خالد علي ترّشحه في 
24 كان��ون الثاني/يناير، عازياً قراره إلى 
انعدام اآللي��ة الدميقراطية، وغياب أي 
إمكانات للمنافسة. ليس هناك حتى 

تاريخه منافس بوجه السيسي.
لي��س الضباط العس��كريون ممنوعني 
من املشاركة في السياسة، إمنا يتعنّي 
عليه��م االس��تقالة م��ن اجليش قبل 
الترّش��ح ألي منص��ب. ف��ي أيار/مايو 
2013، أّكدت احملكمة الدستورية العليا 
عل��ى احلق الدس��توري ألف��راد القوات 
املس��لحة وهيئة الش��رطة في مصر 
باملش��اركة السياس��ية – فأسقطت 
بذلك مش��روع قانون تقّدم به مجلس 
علي��ه  يطغ��ى  كان  ال��ذي  الش��ورى 
اإلس��اميون ف��ي ذلك الوق��ت، والذي 
كان ليح��رم أف��راد القوات املس��لحة 
وعناص��ر الش��رطة من ح��ق االقتراع. 
لق��د أوضح ق��رار احملكمة الف��ارق بني 
حجب ح��ق التصويت باالس��تناد إلى 
ظ��روف »مؤقت��ة وموضوعي��ة« )مثل 
السن أو العاهة الذهنية( وبني حرمان 
مجموعة كاملة من األشخاص )مثل 
العس��كريني( م��ن ح��ق مع��نّي. بناًء 
علي��ه أُس��ِقط القانون على أس��اس 
منع التمييز. فضاً عن ذلك، ش��رحت 
احملكم��ة أن حرم��ان املواطنني من حق 
معنّي باالس��تناد إلى طبيعة عملهم 
يش��ّكل انتقاصاً من احل��ق في العمل 

املصان أيضاً في الدستور املصري.

بي��د أن دس��تور 2014، وحتدي��داً املاّدة 
87، أدخل��ت تغييراً في هذا اجملال. على 
الرغ��م من أن الدس��تور ينص على أن 
املش��اركة في احلي��اة العام��ة واجب 
وطني، وأنه »لكل مواطن حق االنتخاب 
والترش��ح«، إال أن صياغة امل��ادة توّلد 
بعض االلتباس من خال عبارة »ينّظم 
القانون مباشرة هذه احلقوق«. يُفسح 
ذل��ك في اجمل��ال أمام النظ��ام للتمييز 
بني حي��ازة حق وممارس��ته. تنص املادة 
87 أيض��اً على أنه »يج��وز اإلعفاء من 
أداء ه��ذا الواج��ب فى ح��االت محددة 
يبّينه��ا القان��ون«، وقد ش��ّكلت هذه 
العبارة األساس القانوني الذي استند 

إليه املرس��وم 2014/45 ال��ذي أصدره 
الرئيس املؤقت عدل��ي منصور وينص 
عل��ى منع أفراد القوات املس��لحة في 
اخلدمة الفعلية وهيئة الش��رطة من 
املش��اركة في السياسة – في خطوٍة 
حتمل انته��اكاً إضافياً للق��رار الصادر 
ع��ن احملكم��ة الدس��تورية العليا في 

العام 2013.
ين��درج مرس��وم منص��ور ف��ي إط��ار 
الطبق��ات وضعه  مخط��ط متع��دد 
اجملل��س األعلى للقوات املس��لحة من 
أجل القضاء على املنافسة السياسية 
من ِقبل أفراد القوات املس��لحة الذين 
ال يحظ��ون مبوافق��ة اجملل��س. كذلك 
ميارس اجمللس األعلى للقوات املسلحة 
سيطرة مفرطة على الهيئة الوطنية 
مبوج��ب  تتول��ى،  الت��ي  لانتخاب��ات 
املاّدتَ��ني 208 و209 من دس��تور 2014، 
حصرياً مس��ؤولية وض��ع التنظيمات 
واإلجراءات اخلاصة باالنتخابات. بيد أن 

هيكلية الهيئ��ة متنح الرئيس املصري 
)الذي هو حالياً مبثابة شخص منتدب 
من اجملل��س األعلى للقوات املس��لحة 
ف��ي ش��كل أساس��ي( أدوات تتيح له 
التأثير ف��ي الهيئة وإلغاء املنافس��ة. 
أوالً، أعض��اء الهيئ��ة يختارهم قضاٌة 
عّينه��م الرئيس الذي علي��ه أن يوافق 
أيضاً على األعضاء الذين وقع االختيار 
عليه��م. ال يح��ّدد الدس��تور من هي 
اجله��ة الت��ي يج��ب أن تك��ون الهيئة 
مسؤولة أمامها، ما يعني عملياً أنها 
مسؤولة أمام رئيس اجلمهورية. كانت 
قرارات الهيئ��ة تُعتَبر نهائية وال ميكن 
استئنافها في احملكمة، حتى 8 كانون 

الثاني/يناي��ر 2018، عندما أعلنت أنه 
ميكن اس��تئناف قراراتها أمام احملكمة 

اإلدارية العليا. 
ع��اوًة عل��ى ذل��ك، ليس��ت الهيئ��ة 
منس��جمة مع نفس��ها في القرارات 
التي تتخذها حول الشؤون اللوجستية 
واإلجرائي��ة في االنتخاب��ات، ما يجعل 
الش��خصيات  عل��ى  الصع��ب  م��ن 
املعارِض��ة تنظي��م حمل��ة انتخابية. 
ف��ي االنتخابات الرئاس��ية ف��ي العام 
2014، ق��ررت الهيئ��ة متديد التصويت 
لي��وم إضاف��ي عندم��ا حم��ل تدّن��ي 
نس��بة االقتراع خطر تقويض صدقية 
االنتخابات، وإضعاف السيس��ي الذي 
كان اجمللس األعلى للقوات املس��لحة 
االنتخاب��ات  ف��ي  ترش��يحه.  يدع��م 
الرئاس��ية املقبل��ة، أم��ام املرّش��حني 
18 يوم��اً فق��ط للحص��ول عل��ى 25 
أل��ف توكي��ل م��ن 15 محافظة بغية 
التأهل خلوض االنتخابات. ال يستطيع 

املرش��حون غير املدعوم��ني من اجمللس 
األعلى للقوات املس��لحة توقُّع قرارات 
الهيئة، أما املرش��حون املدعومون من 

اجمللس فيمكنهم ذلك.
ميارس اجمللس األعلى للقوات املسلحة 
املرش��حني  عل��ى  أيض��اً  س��طوته 
العسكريني احملتملني عن طريق اللجان 
القضائي��ة لضب��اط وأف��راد الق��وات 
املس��لحة. تنص املادة 196 من دستور 
2012 – التي مت��ت احملافظة عليها في 
دس��تور 2014 ضمن إط��ار املادة 202 – 
على أن املنازعات اإلدارية للعس��كريني 
القضائي��ة  اللج��ان  إل��ى  اآلن  حُت��ال 
لضباط وأفراد القوات املسلحة للبت 

فيه��ا، بدالً م��ن مجل��س الدولة الذي 
كان يفصل ف��ي كل املنازعات اإلدارية 
في الباد. اس��تخدم الرئي��س املؤقت 
عدل��ي منصور هذه املادة لتبرير إصدار 
مرس��وم 2014/11، ينص على إنش��اء 
اللجن��ة برئاس��ة وزي��ر الدف��اع وقادة 
األفرع الرئيس��ية وكبار القادة، للنظر 
في استئناف أحكام اللجان القضائية 
لضباط وأفراد القوات املسلحة. إشارة 
إلى أن��ه ال ميك��ن اس��تئناف األحكام 
الص��ادرة عن اللجنة القضائية العليا 
لضباط وأفراد القوات املسلحة. يُصدر 
أعضاء اجمللس األعلى للقوات املسلحة 
ونّوابه��م، م��ن خ��ال ه��ذه اللج��ان 
القضائي��ة، أحكام��اً إداري��ة نهائي��ة 
مقنَّعة في ش��كل أح��كام قضائية. 
تش��ّكل قرارات اللج��ان املبرَم��ة أداة 
إضافية لتصفية املرش��حني احملتملني 

في االنتخابات.
في قضية قنص��وة، فإن الق��رار الذي 

اتخذته اللجان القضائية بشأن رفض 
اس��تقالته – مع أن االس��تقالة شأٌن 
إداري – محمّي من اإلبطال من منطلق 
أنه قرار قضائي صادر عن هذه اللجان. 
هناك ثغ��رة قانونية أخ��رى في صلب 
املأزق الذي يعاني منه العقيد قنصوة. 
مبوجب القوان��ني املصرية، ينبغي على 
أي فرد في القوات املس��لحة أن يقّدم 
نس��خة عن اس��تقالته إلدراجها في 
قوائ��م الناخب��ني – وعل��ى النقي��ض 
م��ن القانون املدن��ي، يف��رض القانون 
العس��كري قبول االس��تقالة رسمياً 
قبل أن تصبح سارية املفعول قانونياً. 
رُِفضت اس��تقالة قنص��وة مرتنَي من 

خال االمتن��اع عن ال��رد، ومرة مبوجب 
باغ رسمي صادر عن جلنة شؤون أفراد 
ق م��ن وزير  الق��وات املس��لحة ومصدَّ
الدفاع من دون تعليل األسباب في 22 
تش��رين األول/أكتوب��ر 2014. رداً على 
ه��ذه األحكام، تق��ّدم قنص��وة بثاث 
دعاوى قضائية أمام اللجان القضائية 
لضباط وأفراد القوات املس��لحة، التي 
رّدت االس��تئناف في قرار ثّبتته الحقاً 

اللجنة القضائية العليا.
فض��اً عن ذل��ك، ش��ّكك قنصوة في 
دس��تورية اللج��ان، وتق��دم ف��ي هذا 
اإلطار إلى مجلس الدولة بسبع دعاوى 
قضائي��ة في محاولة من��ه للحصول 
عل��ى اعتراف باس��تقالته م��ن هيئة 
شرعية دستورياً. إحدى هذه القضايا، 
والت��ي تع��ود إل��ى 29 ش��باط/فبراير 
2016، كانت ضد وزي��ر الدفاع صدقي 
صبحي على خلفية رفضه الستقالة 
القضي��ة  ه��ذه  طعن��ت  قنص��وة. 

عل��ى وج��ه التحدي��د بالتركيبة غير 
الدس��تورية،  وبالتالي غير  القضائية، 
للج��ان القضائي��ة. خال هذا املس��ار 
الطوي��ل، تق��ّدم قنصوة أيض��اً بثاثة 
طلبات إلى مكتب وزير الدفاع من أجل 
احلصول على إذن لاستقالة والترشح 
للرئاس��ة، وذل��ك ف��ي تش��رين األول/
أكتوب��ر 2015، وش��باط/فبراير 2016، 
وآب/أغس��طس 2017. إمنا ل��م تلَق أي 

من هذه الطلبات جواباً.
على الرغ��م من أن قضي��ة قنصوة ال 
تزال عالقة، إال أنها جنحت في ممارسة 
السيس��ي  الرئي��س  عل��ى  ضغ��وط 
إلص��دار املرس��وم 2017/5 في اخلامس 

م��ن ش��باط/فبراير 2017، ال��ذي نّص 
على تعديل تركيبة اللجنة القضائية 
العلي��ا، وعل��ى تكليف رئاس��تها إلى 
عضو ف��ي القضاء العس��كري. لكن 
اللجن��ة القضائي��ة العلي��ا اجلدي��دة 
اس��تمرت ف��ي رف��ض طل��ب قنصوة 
بإبطال قرار اللجنة السابقة لها. غير 
أن قنص��وة ل��م يرتدع وتق��ّدم بدعوى 
أخ��رى في 12 كان��ون الثاني/يناير لدى 
كاً  احملكمة الدس��تورية العليا، مشكِّ
بدستورية مرس��وم منصور 2014/11 
ال��ذي مينع أفراد القوات املس��لحة من 
املش��اركة ف��ي السياس��ة – كما أنه 
طعن باألس��اس الذي مت االستناد إليه 
لرف��ض االس��تئناف ال��ذي تق��ّدم به 
سابقاً أمام اللجنة القضائية العليا. 
ل��م حُت��ّدد احملكمة الدس��تورية العليا 
بع��د موعداً لعقد جلس��ة اس��تماع 
للنظر في القضية على الرغم من أن 
الوق��ت أصبح ضاغطاً بالنس��بة إلى 

قنص��وة نظراً إل��ى أن املهل��ة املتاحة 
تنتهي  الرئاسية  للترّشح لانتخابات 
ف��ي آذار/م��ارس املقب��ل. تُظه��ر هذه 
املعرك��ة القانوني��ة الطويلة كيف أن 
اجمللس األعلى للقوات املس��لحة يبذل 
قصارى جهده لضمان فوز السيس��ي 

في انتخابات 2018.
لقد س��ّلطت املعركة القانونية التي 
يخوضها قنصوة، الضوء على سيطرة 
اجمللس األعلى للقوات املس��لحة على 
جميع اآلليات الدس��تورية والقانونية 
التي تنّظ��م نقل الس��لطة، وهذا ما 
أّك��ده أيض��اً توقيف الفريق الس��ابق 
س��امي عن��ان. عل��ى الرغم م��ن هذه 

إص��رار  يش��ّكل  احملكم��ة،  القبض��ة 
قنصوة وخطاب عنان الصدامي، الذي 
دفع باجمللس األعلى للقوات املس��لحة 
إل��ى الرد علي��ه بنبرة حادة، مؤش��رَين 
مهّمني عن االستياء من السيسي في 
أوس��اط القوات املسلحة. يطرح ذلك 
س��ؤاالً أساس��ياً عن عمق االنقس��ام 
ال��ذي يح��اول اجمللس األعل��ى للقوات 
املس��لحة طمس��ه، ومدى اس��تعداد 
اجمللس للمخاط��رة بوحدة الصف في 

القوات املسلحة.

*ينشر هذا املقال باالتفاق مع 
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي 

   ٢٠١٤
لقراءة النص األصلي٬ اتبع 

http:// :الرابط التالي
carnegieendowment.org/
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اندرياس فيالسكو

يب��دو أن األس��واق أصبح��ت عام��رة 
باألم��ل، مثلها في ذلك كمثل اخلبراء 
اجملتمعني في دافوس هذا األس��بوع،: 
فقد أصب��ح االقتص��اد العاملي على 
الطريق نحو حتقي��ق التعافي املتوازن 
بل ورمبا املس��تدام. ولكن مع حتس��ن 
السياس��ة  فه��ل حت��ذو  االقتص��اد، 

حذوه؟ 
م��ن منظور األش��خاص الذي��ن يرون 
في ارتفاع الش��عبوية ف��ي مختلف 
أنحاء العالَم هزة تالية لزلزال األزمة 
املالي��ة العاملية، فاإلجاب��ة هي أجل. 
فمع انخفاض البطالة وبدء منو دخول 
يتاشى  املتوس��طة، سوف  الطبقة 

اإلغراء الشعبوي، أو هكذا يأملون.
أمتنى لو كان األمر بهذه البساطة.

سوف ينسب الساس��ة الشعبويون 
الذين يتصادف وجودهم في مناصبهم 
)دونالد ترم��ب أو احملافظون من أنصار 
اخلروج من االحتاد األوروبي في اململكة 
املتحدة، على س��بيل املثال( الفضل 
ألنفس��هم ف��ي التعاف��ي، وهذا من 
ش��أنه أن يطلق يدهم في الس��احة 
السياسية. ولكن هذه ليست سوى 

ظاهرة قصيرة األمد.
خ��ال الس��نوات القليل��ة املاضي��ة، 
دارت مناقش��ة محتدمة بني مؤيدي 

التفسيرات االقتصادية والسياسية/
ويؤك��د  للش��عبوية.  االجتماعي��ة 
التفس��ير االقتصادي أن��ه في عالم 
حيث تزداد فجوة التفاوت االقتصادي 
اتساعا ويتفاقم ركود دخول الطبقة 
املتوسطة )وهنا نستشهد بالواليات 
املتحدة كدليل إثب��ات أول(، ال ينبغي 
ألح��د أن يفاج��أ إذا حت��ول الناخب��ون 
الغاضبون من الطبقتني املتوس��طة 
والعاملة إلى الساس��ة الذين يعدون 

بعكس هذه االجتاهات.
ويظ��ل البت في ه��ذه القضية بعيد 
املن��ال، ولكن حتى لو كان التفس��ير 
االقتصادي مصيبا، فإنه ال يس��تتبع 
أن يُح��ِدث التعاف��ي العامل��ي احلالي 
فارقا سياس��يا كبي��را بالضرورة. وإذا 
كان لن��ا أن نعتب��ر التضخ��م األخير 
في أس��عار األصول مؤشرا ألمور آتية 
)وليس أن أس��عار الفائ��دة احلقيقية 
م��ن املرجح أن تظل منخفضة لفترة 
طويلة للغاية(، ف��إن النمو قد يكون 
من النوع الذي قد يؤدي مرة أخرى إلى 
زيادات غير متناسبة في دخول وثروات 

أعلى %1 دخا. 
وحتى في أفضل السيناريوهات، والذي 
يفترض أن توزيع الدخل بدأ يتحسن، 
يتف��ق خب��راء االقتص��اد م��ن جميع 
املش��ارب عل��ى أن التغيير س��يكون 
بطيئ��ا للغاية. كم��ا أن عوامل أخرى 
أث��ارت اضطرابات سياس��ية �� مثل 

التصنيع، وخسارة وظائف  انحس��ار 
العنيدة  البطالة  وجي��وب  التصنيع، 
في املدن واملناط��ق التي تخلفت عن 
الركب �� قد تتغير ببطء ش��ديد هي 
أيض��ا، إذا تغيرت على اإلطاق. وحتى 
إذا تس��ببت موجة التعافي املرتفعة 
في رفع كل القوارب، كما يزعم خبراء 
االقتصاد احملافظ��ون، فلن يكون ذلك 
كافيا لدفع العديد من السفن بعيدا 

عن العواصف الشعبوية.
وه��ذا أيضا ألن العديد م��ن العوامل 
ليس��ت  الش��عبوية  حت��رك  الت��ي 
اقتصادي��ة. والدلي��ل األول هن��ا ه��و 
اكتس��بت  الش��عبوية  األح��زاب  أن 
دعما جماهيريا حاش��دا )إن لم يكن 
املزيد من القوة( ف��ي دول تتمتع بأداء 
اقتص��ادي ق��وي. ويص��دق ه��ذا على 
الدول املتقدمة، مثل أملانيا والسويد، 
الفلبني  الناش��ئة مثل  واالقتصادات 

وتركيا.
وكما يُش��ار إلى الشعبوية في كثير 
م��ن األحي��ان، فإنه��ا متث��ل أس��لوبا 
سياس��يا يعم��ل عل��ى خل��ق »آخر« 
ميكن إلقاء اللوم عليه عن كل العلل 
في أي مجتمع. ففي س��رد اليس��ار، 
يتجس��د »اآلخر« في هيئ��ة النخبة 
�� س��واء كانت اقتصادية أو مالية أو 
سياس��ية. ومن منظور الش��عبويني 
من جن��اح اليم��ني، يخ��دم األجانب، 
أو املهاج��رون، أو األقلي��ات الِعرقي��ة 

والدينية نفس الغرض.
وه��ذه الظاهرة ليس��ت جديدة على 
اإلط��اق. فقد انتش��رت الش��عبوية 
في الوالي��ات املتحدة في أواخر القرن 
الفاش��ية  التاس��ع عش��ر؛ وكان��ت 
األوروبية في القرن العش��رين تنويعة 
من الش��عبوية اليميني��ة؛ وبالطبع، 
كانت الش��عبوية اليس��ارية ِس��مة 
من س��مات السياس��ة ف��ي أميركا 
الاتينية من جيتوليو فارجاس وخوان 
دومينجو بي��رون قبل عقود من الزمن 
إلى كريس��تينا فرنانديز دي كيرشنر 

ونيكوالس مادورو اليوم.
ورمبا ساعد عامان في تسهيل العودة 
األخيرة إلى الشعبوية: تسارع التغير 
الثقافي واالجتماعي، وفساد النخب 

السياسية الراسخة املتصور.
الثقافي واالجتماعي.  بالتغير  ولنبدأ 
قبل فترة طويلة، أعرب عمالقة علم 
االجتماع، من أمث��ال إميل دوركهامي، 
وفردينان��د تونيز، وجورج س��يمل، عن 
قلقه��م م��ن تس��بب االنتق��ال من 
مجتم��ع تقليدي إلى مجتمع حديث 
في تقويض هياكل الدعم التقليدية 
وشعور األفراد املتروكني خلف الركب 
بالعزل��ة والتعاس��ة. أي أن االغتراب 
كان نتيجة للتحدي��ث، وليس َعرَضا 

لغيابه.
الفت��رات  م��ن  املس��تفاد  ال��درس 
الس��ابقة هو أن الشعبوية تزدهر في 

البيئات التي تتس��م بضعف املصادر 
القدمي��ة للهوية �� مث��ل الطبقة أو 
األمة على س��بيل املثال. ففي الدول 
الغني��ة، حدث ه��ذا الضعف نتيجة 
للعوملة الثقافية والهجرة اجلماعية؛ 
وفي الدول الناشئة، تستسلم األدوار 
والقيم التقليدية للتوس��ع احلضري 
الس��ريع وظه��ور طبقة متوس��طة 
جدي��دة تس��تخدم ف��ي الصناعة أو 

اخلدمات.
ف��ي بل��دان أمي��ركا الاتيني��ة التي 
ش��هدت منوا اقتصاديا س��ريعا على 
مدار العقدين السابقني، يقول الناس 
ملس��تطلعي اآلراء إنه��م يعيش��ون 
حي��اة أفضل كثيرا م��ن حياة آبائهم 
وإنه��م يتوقعون أن يعي��ش أبناؤهم 
حياة أفضل. لك��ن كثيرين من نفس 
األش��خاص يعرب��ون عن ش��عورهم 
أن  ويعتق��دون  والظل��م،  بالعزل��ة 
مجتمعه��م جائ��ر، وال يثق��ون ف��ي 
جيرانه��م على نحو متزايد، ويزعمون 
أنهم خاب أملهم ف��ي الدميقراطية. 
وعل��ى أكتاف مث��ل ه��ؤالء الناخبني 

تُبنى احلركات الشعبوية احلاشدة.
يقودنا هذا إلى العامل الرئيسي اآلخر 
الذي يقوم عليه دعم الشعبوية: وهو 
تراجع ش��رعية النخب السياس��ية. 
فم��ن املس��تحيل أن نفه��م صعود 
ترمب دون الرجوع إلى تصور شعبوي 
)س��واء كان صحيح��ا أو ل��م يك��ن( 

الساس��ة  م��ن  العدي��د  أن  مف��اده 
جي��ب  ف��ي  أصبح��وا  األميركي��ني 
املصرفيني اجلشعني. ويُقال إن حركة 
النجوم اخلمس��ة ما كانت لتكتسب 
كل ه��ذه القوة ف��ي إيطالي��ا لو لم 
يتص��ور الناخبون هن��اك أن الطبقة 
عمل��ت  التقليدي��ة  السياس��ية 
على إثراء نفس��ها بش��كل منتظم 

باختاس املال العام.
بطبيع��ة احل��ال، من غي��ر املمكن أن 
نفه��م الش��عبوية األميركي��ة ف��ي 
غياب فساد كثيرين بني أفراد النخبة 
الفضيح��ة  وكان��ت  السياس��ية. 
الكب��رى ف��ي البرازي��ل حول رش��اوي 
شركات البناء، والتي امتدت إلى كل 
دول املنطق��ة تقريب��ا، مبثابة الفصل 

األخير في تاريخ طويل ومحزن.
لن يتغير أي من ه��ذا بِفعل التعافي 
االقتصادي العاملي. ونحن في احتياج 
إلى الزعامة السياس��ية �� ملساعدة 
الن��اس عل��ى فه��م التغي��رات التي 
يشهدونها �� واإلصاحات التي تعمل 
على بناء أسوار عازلة معقولة بني املال 
التكنولوجيا  والسياسة، واستخدام 
لزيادة املساءلة الدميقراطية وتسهيل 
مشاركة املواطنني. وقد أدى القائمون 
على البنوك املركزية �� املهندس��ون 
املتأنقون لانتعاش االقتصادي احلالي 
���� وظيفته��م. واآلن، يتع��ني عل��ى 

الساسة أن يقوموا بوظيفتهم.

آفاق8

لماذا يعجز التعافي االقتصادي عن هزيمة الشعبوية

المجلـس األعلـى للقـوات المسلحـة
 فـي مصـر والقضيـة الغريبـة ضـد قنصـوة

االثنني 29 كانون الثاني 2018 العدد )3868(

Mon .29 Jan. 2018 issue )3868(

ليس الضباط العسكريون 
ممنوعين من المشاركة 
في السياسة، إنما يتعين 
عليهم االستقالة من 
الجيش قبل الترشّح ألي 
منصب. في أيار/مايو 
2013، أّكدت المحكمة 
الدستورية العليا على 
الحق الدستوري ألفراد 
القوات المسلحة وهيئة 
الشرطة في مصر 
بالمشاركة السياسية – 
فأسقطت بذلك مشروع 
قانون تقدم به مجلس 
الشورى والذي كان 
ليحرم أفراد القوات 
المسلحة وعناصر 
الشرطة من حق االقتراع

الدرس المستفاد من 
الفترات السابقة هو أن 
الشعبوية تزدهر في 
البيئات التي تتسم بضعف 
المصادر القديمة للهوية 
ــ مثل الطبقة أو األمة على 
سبيل المثال. ففي الدول 
الغنية، حدث هذا الضعف 
نتيجة للعولمة الثقافية 
والهجرة الجماعية؛ وفي 
الدول الناشئة، تستسلم 
األدوار والقيم التقليدية 
للتوسع الحضري السريع 
وظهور طبقة متوسطة 
جديدة تستخدم في 
الصناعة أو الخدمات
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ثقافة10
دراسة

ومرتني في الشهيق
مدينة مينع فيها الشعر

أو يحتكر الكالم كالشعير يا حبيبتي
يقتلها النقيق

  فالن��ص ميت��از بنمط البن��اء الهيكلي 
ومرونة املعيار االيقاعي والبساطة وعمق 
املعنى الكاشف عن انتمائه الى )السهل 
املمتنع(..بلغة مغرقة ف��ي االقتراب من 
اليوم��ي املوق��ظ للذاك��رة واملؤكد على 
حضور املاضي بني تراكيبها مثلما تؤكد 
جتاوزه وهو م��ا دع��اه ت.س.اليوت)احلس 
التاريخ��ي( عبر صور معجون��ة بقاعدة 
لغوي��ة عميقة الداللة تش��ي باجتاهات 
الش��اعر النفس��ية واالجتماعي��ة التي 
اسهمت البيئة في تشكيلها..                                                                           
)واعرف كيف احب ترابي                                                       

فمن ال تراب له ال سماء له(ص238
 فالنص يكش��ف عن البنية الزمكانية 
الت��ي تعد من اهم بنيات النص الدرامي 
النها تنتج االيقاع والصورة الش��عرية..
ف��ال يكتفي اثرها ف��ي انت��اج النص بل 
يتجاوز لينتج داللت��ه الغائبة التي حتيل 

السياق اليها..
)في تلك الساعة

حيث تكون االشياء بكاء مطلق

كنت على الناق��ة مغمورا بنجوم الليل 
االبدية( ص20

    فعناص��ر البني��ة الزمكاني��ة حاضرة 
في النص..فالزمان س��اعة مطلقة من 
الليل )الرمز او الواقع( ..اما عنصر املكان 
ففيه تبئي��ر على مركزيته)الناقة( كرمز 

وهوية..          
  ه��ذا يعن��ي ان الش��اعر ينت��زع صوره 
الش��عرية من محيط��ه املكان��ي الذي 
يعد راف��دا من روافد الصورة الش��عرية 
النوابية..اضافة الى استدعائه )النخلة( 
)الس��عف/اجلذع/التمر(..  باجزائه��ا   
بوصفها  عالمة لها مرجعياتها الداللية 
)اجلغرافية والتاريخية واالنتمائية(..                                                                  

 )متسكت بهذي السعفة
من كان له سعفته في الليل سينجو
اعتصموا بالسعف جميعا(  ص 112

   فض��ال عن توظيفه االلف��اظ القرانية 
التي تش��كل عالم��ة مركزي��ة في لغة 
النص املتوهج بدالالت نفس��ية وروحية 
ومفرداتها  الس��ور  اس��ماء  باس��تدعاء 
وقصصها التي تدخل في صميم البناء 
النصي جماليا وتس��هم في متاسها مع 
الذات املستهلكة)املتلقي(..                                                                        

)خرجت الضحى متلفتا حذرا
فألفيت العمائم آية الكرسي تعلوها..

بتنقيط من الذهب( ص540
وش��واردها  اللغ��ة  مج��ال  ف��ي  ام��ا 
التراكي��ب  بع��ض  يوظ��ف  فه��و 
القليل��ة احلض��ور  كاجتم��اع ضميرين 
متصل��ني في مح��ل نصب: )أس��قنيها                                                                                        

وافضحي فّي املالما( ص570
وهو اس��تعمال ينتمي الى لغة الش��عر 

القدمي كما في  قول املتنبي:
ان كان سركمو ما قال حاسدنا 

                     فم��ا جل��رح اذا ارضاكم��و 
ألم 

ودخول)قد( على االس��م وه��ذا مخالف 
للقياس..كونه��ا تدخ��ل عل��ى املاض��ي 
وتفي��د التحقيق وعلى املض��ارع وتفيد 

التقليل..
)فأذن حبيبي..واحترس

ما كل غث ثمر غث
قد الذائق غث( ص205             
كثرة تقدمي الفاعل على فعله:

)اوراق الشوق لقد سقطت( ص173
اضافة الى توظيفه املتضادات لتحقيق 
دينامية الن��ص وخدمة الداللة والفكرة 
باسلوب سهل يوصل املتلقي الى املعنى 

ويقربه من الفكرة..
)انك يامن معنا في السراء والضراء

احببناك تشاجرنا
غنيناك

تصرفك اخلاطيء احيانا
وتصرفك السيد  دوما(

االلف��اظ  ف��ي  يسترس��ل  فالش��اعر 
والضراء/احل��ب  املتضادة)الس��راء 
واملشاجرة/ اخلطأ والتسيد( ليكشف عن 

واقع قائم عليها ومتغير من خاللها..
اما الغرب��ة التي اعترته فقد تش��كلت 

من:غربة املكان وغربة الذات..
يا وطني وكأنك في غربة

وكأنك تبحث في قلبي
عن وطن ليأويك

نحن االثنان بال وطن يا وطني( ص316
 وال يفوتن��ا ان نذكر ان الن��واب وجد في 
املأث��ور الش��عبي م��ادة حي��ة مكتن��زة 
بابع��اد روحي��ة وفكرية تعك��س وجوده 
وتطلعات��ه من جهة وتس��هم في اثراء 
قاموسه الشعري وتعزيز ايحاء اللفظة 
ع��ن طريق طاقته��ا التعبيرية من جهة 
اخرى..ل��ذا فه��و يقت��رض م��ن العامية 
مفرداته��ا املتداول��ة التي تتس��لل الى 

شعريته لتتخذ مواضعها املناسبة في 
البناء اللغوي.. فش��كلت احد االجراءات 
لتحقي��ق ش��عبية  االس��لوبية عن��ده 
القصيدة م��ن خالل توظيف��ه لاللفاظ 

الشعبية في فصيحه والعكس..
)لقد خربش احلب امسي(ص72

)ي��ا جمه��ورا في اللي��ل ي��داوم في قبو 
مؤسسة احلزن( ص481

ه��ذا يعني ان مصادر املعجم الش��عبي 
النوابي تعددت مشاربه فشملت)الذاكرة 

الشعرية والتراثية( كقوله:
هدموا الدر

واذاعات العرب االشراف تبول على النار(
ص230

فالنص يتداخل وقول االخطل في هجاء 
جرير:

قوم اذا استنبح الضيفان كلبهم    قالوا 
المهم:بولي على النار

فتمس��ك الب��ول بخال ان جتود ب��ه    وما 
تب��ول ل�هم اال مب��قدار

فض��ال ع��ن اس��تدعائه للش��خصيات 
والرموز التاريخي��ة من اجل حتقيق ابعاد 
جمالية وداللي��ة في النص والتعبير عن 

رؤى املنتج)الشاعر(:
 )من سجن الشاه الى سجن الصحراء

الى املنفى الربذي جوازي(ص503
نق��رة  س��جن  ال��ى  يش��ير  فالن��ص    
الس��لمان واملنفى الرب��ذي يحيل الذهن 
الى ش��خصية ابي ذر الغفاري الذي نفي 
ال��ى الربذة..وهن��اك اس��تحضار الرموز 
الصوفية كما في رابعة العدوية العابدة 
املتصوف��ة املؤسس��ة ملذهب العش��ق 

االلهي..
)يا طير هنالك في اقصى قلبي 

دفنوا رابعة العدوية
وبكيت وشب الدمع لهيبا(ص463

  وال يفوتنا ان نش��ير الى انتقالة النواب 
املتوهج��ة  واف��كاره  املره��ف  بحس��ه 
بصوره��ا الى جوه��رة االنفت��اح اللغوي 
البواب النص الشعبي فكانت البساطة 
في شعره حد التوحد واآلخر ولغة احلدث 

اليومي املألوف..
لني يسمر بيك )أمَّ

كل عمري الكضه واملته
حتى خيالك باحللم
خايف يجي وامنته(

كل هذا يكش��ف ع��ن معج��م النواب 
الداللي الذي يتشكل من:
اوال/ املفردة الرمز )اجلزئي(..

ثانيا/العبارة الكلية احلاملة للفكرة..
  فالش��اعر يختل��ط ف��ي نص��ه الرم��ز 
باخلي��ال وااللفاظ املوحي��ة حلقة وصل 
بينهما والتي  يقتنصها املنتج)الشاعر(
لتش��كيل البن��اء الهندس��ي للعب��ارة 
النصية..التي توح��ي الى دالالت تتجمع 
خلدم��ة الفك��رة والصياغ��ة فتش��كل 
لغ��ة  اس��لوبا موس��وما بخصوصي��ة 
التركيبي��ة  ومميزات��ه  النواب��ي  الش��عر 
التي تكش��ف عن دراية واس��عة باللغة 
واساليبها وش��واردها عبر نسيج النص 
الش��عري ال��ذي هو خليط من الش��ائع 
املش��هور وغير الش��ائع.. الذي يعلن عن 
امت��الك الش��اعر الق��درة الفائقة على 
صياغة االف��كار واملفاهيم وطرحها في 
اطار ش��عري يحتضن جمل متناس��قة 
وتعابير منس��ابة تدخل القل��ب بهدوء 

وتستفز الذاكرة ..
  م��ن كل ه��ذا نس��تخلص ان الن��واب  
ينس��ج عوامله الش��عرية ويجيد العزف 
على مفرداته��ا والغناء بصورها ليحقق 
موقفا  رؤيويا..انسانيا..مبتابعته االحداث 
بترتيب زمكاني مع تكثيف االحس��اس 
باستخدام احلوار الداخلي لتقدمي جزئيات 

التجربة الشعرية..

علوان السلمان   

الش��عر..اخلواء ذي الرنني.. على حد تعبير 
هيدجر..مغامرة تتج��اوز جغرافية املكان 
املس��افات..كونها  باختصارها  واملأل��وف 
حالة من التسامي القائم على التخييل 
بوساطة منتج يوظف وسائله التعبيرية 
املكتظة بجمالياته التي تتجسد بشكل  
رام��ز ودالل��ة اجتماعية تقت��رن بالواقع..
وتس��بح واالمت��دادات التاريخي��ة بلغ��ة 
رافض��ة للتأطير بقوال��ب جاهزة..خالقة 
لصورها املس��تفزة للذاكرة املستهلكة 
وتشكلها  وحلميتها  بجمالها  )املتلقي( 
اجلمل��ي املتمرد..والكاش��فة ع��ن كن��ه 
االش��ياء بالش��عور واحل��دس ببن��اء ذاتي 
يعبر عن كونه الش��عري املكتنز بالصور 
الش��عرية املعب��رة ع��ن اصال��ة التجربة 
ال��ذات  لتحقي��ق  جوهره��ا  وتش��كل 
الفن��ي  كيان��ه  ه��ي  موضوعيا..والت��ي 
املتمثل باملرئي واملتصور احلسي في بنية 
لفظية خالقة لعاملها االبداعي املتحقق 
عبر لغة ال تكتسب صفة الشاعرية من 
دون ان حتقق ق��درة من االنزياح.. بصفتها 
وع��اء الفك��ر واداة التعبي��ر والتواص��ل 
مبستوياتها)الفصحى والعامية( املقترنة 
واالقتصادي��ة  والبيئة)االجتماعي��ة 
والثقافي��ة(.. كونها)ملكة تدخل في كل 
جانب من جوانب حياة االنس��ان وفكره..(
كما يشير الى ذلك جومسكي..فهي في 
الشعر تتشكل وفقا ملا تتطلبه طبيعة 
اجلنس الكالمي الش��عري م��ن اثر اخليال 
وحض��ور العاطف��ة والتكثي��ف وااليجاز 

واالنزياح في الدالالت..
والتجربة الشعرية النوابية التي متازج ما 
بني الهم الذاتي والهم االجتماعي تنبثق 
م��ن موقف انفعالي يتك��ىء على حقول 
داللية)زمان/ م��كان/ ثنائيات ضدية..( مع 
تكثيف العب��ارة وعمق املعنى..بجنوحها 
الى التركيز وااليج��از  للتعبير عن حلظة 
انفعالية..اضاف��ة الى توظيفه��ا الرموز 
الش��عري  فالن��ص  واس��تنطاقها..لذا 
النوابي يتخذ مسارين شعريني متضادين 
يتمث��الن في)الرؤية والرؤي��ا( وهما يعبران 
ع��ن احلال��ة النفس��ية املأزوم��ة زماني��ا 

ومكانيا..
وها أنا مشرد أقرأ وجه الناس
والباصات واألفالم في الطريق

أقرأ إعالنا عن السلم
وفيه أقرأ التلقني والتصفيق

أبحث عن كتاب احلزن... أو صديق
يا عاملا بال صديق

ي��ا عاملا يختنق اإلنس��ان فيه ف��ي الزفير 
مرة

الظواهر األسلوبية في
لغة النّواب الشعرية

التجربة الشعرية النوابية التي 
تمازج ما بين الهم الذاتي 

والهم االجتماعي تنبثق من 
موقف انفعالي يتكىء على 
حقول داللية)زمان/ مكان/ 
ثنائيات ضدية..( مع تكثيف 

العبارة وعمق المعنى..
بجنوحها الى التركيز وااليجاز  

للتعبير عن لحظة انفعالية..
فضال عن توظيفها الرموز 

واستنطاقها..لذا فالنص 
الشعري النوابي يتخذ مسارين 

شعريين متضادين يتمثالن 
في)الرؤية والرؤيا( 
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»طفل األمواج » 
تربة الس��احل التي توهجت حتت جسده كأنه 

لؤلؤة خرجت من صدفة بحرية .    
ظ��ل عل��ى الش��اطئ متدثراً مبالب��س صوفية 
منقع��ة بامل��اء .. يندل��ق زبد البحر م��ن فمه , 
وخصالت ش��عره املبللة تضل��ل عينيه .. لقد 
اكتس��ب وجهُه , برغم احملنة , طبيعة اجلمال 

البحري . 
أحاط��ت ب��ه بعض الوج��وه احلاش��دة , وبروح 
تعاونية تناوشته األيادي في محاولة إلسعافه 
وإنقاذه .. س��معوا إيقاع قلب��ه , وصوت احلياة 
اخلاف��ت ف��ي عروق��ه.. قاموا بتنقية حواس��ه 
عن طريق التنف��س االصطناعي حتى أنتفض 
جس��ده الرطب , وزفر املياه العالقة في جوفه 

     .
- معج�زة ! ه��ذا الطف�ل ح�ي !   

ل��م يعرف��وا ش��يئاً ع��ن هوية الطفل س��وى 

معلومات مفترضة ب��أن عمره ال يتجاوز األربع 
أو خمس س��نوات , ورمبا كان أبناً ألحد األس��ر 
املهاجرة الفارة من هول احلروب في بلدانهم .. 

وكان نصيب املساكني الغرق . 
بعد أن أصب��ح الطفل في وض��ع مريح , فتح 
عينيه وكأنه أستيقظ من سبات طويل .. وبدا 
أنه أستش��عر روح املكان وألف الوجود النقي 

الذي يحيط به .    
لب��ث الطفل س��اكن املالمح .. لم يس��تطع 

البكاء وال الكالم وال حتى االبتسام ,  
بل شخص نظره نحو طيور النورس التي دثرت 
أجنحته��ا على صفحة املياه وبعضها حلقت 

فوق رأسه . 
حتركت غرائز الطفل , ابتس��م ألول مرة .. لوح 
بي��ده نحو الطيور التي جتمهرت فوق رأس��ه .. 
انطلقت احاسيسه وجتاوب مع الطيور مغرداً 

صبيح عبد اهلل
تقاذفت��ه أم��واج البح��ر املتالطم��ة , بش��كل 
متناوب وكأن ه��ذه األمواج تعاونت فيما بينها 
على حمل جس��ده الغض وإنقاذه من مجاهل 

البحر العميق . 
كان جس��ده يطفو فوق قم��ة موجة عاتية ثم 
يُقذف به إلى قمة موجة أخرى أشد قوة وأكثر 
صخباً .. صار جسده يسبح بال إرادة في اجتاهات 

مختلفة كأنه ريشة على تيار .   
كان الطفل يرضع العذاب��ات واألهوال في أتون 
البح��ر , ويرجتف من الرع��ب حتى أغمى عليه , 
وانس��اح فوق ذرى املوجات التي متتد وتنحس��ر 
, ولم ينتش��له أح��د من الغرق س��وى العناية 
اإللهية الت��ي جعلت رغوة البح��ر تلفظه إلى 

عبد الفتاح المطلبي
 
 

أشرقَت في أُفِق الاّل أين فارجتفوا
وشاهداَك وريُف السدرِ والَسَعُف

أراهمو وهمو بالك����ادِ قد نظروا
إذْ ال يُطيقون حتى يح�كُم الَسَدُف

ملّا رأوَك مالكاً ف������ي جهّنِمهم
رأيتهم وعلى الني��راِن قد عكفوا

لم يعلموا أنَك املاء الذي انطفأت
به احلرائُق مهما أّج���َج الَصلُف

غّنيَت للموِت م��واالً حفظَت بِه
كرامَة النفِس يعلو فوَقها َشرُف

تقاسمْتَك املُدى واللي��ُل يشحُذها
وحنَي ضاقْت بهم أشالؤَك اختلفوا

وكنَت بالصبرِ تستجلي مزاعَمهْم
وإذْ أحطَت مب��ا قد دّب�روا نُِسفوا

رَبحَت أنت َوباءوا باخلَسارِ وقْد
علوَت شأناً وفي أوهامهْم ُخِسفوا

صّلى عليَك فؤادي وقَت ما طلعْت
روحي بأفِقَك حت����ى مّسها التلُف

صّلى عليَك صالَة الوجِد من ولٍه
وضّج بالقلِب م����ن أشواِقِه لَهُف

صالَة صبٍّ َصبا ع��ن ديِن قاتلِه
وما تداركُه ملّا ص��������با أَسُف

كم راهنوا أن قلبي ال يُطاوُعني
ورمبا يعتريِه بع��������َدهْم َجَنُف

 
يلمُّ أطراَف أوج����������اٍع تُغالُبُه

ليالً ويعصيه ِ من أوجاعِه طرَُف

ُمكابٌر الئٌذ بالص������مِت يحسبُه
ُخرساً مبتراِسهْم من خلفِه وقفوا

رجاؤهْم أن يروا ذالًّ يس��ربلُني
فهالَهْم رغَم ما ب��ْي منهمو أنُف

ظّنوا بأّن شراع��ي قيَد ريحهمو

تقودُه كيَفما م��الوا وما انعطفوا

وإّن حوَض حي����اتي قد يُعّكُرُه
ما حركوافيِه من ماٍء وماغرفوا

وحينما خِسروا م�ا راهنوا وبدْت
في األفِق شمٌس َخزَتُْهْم بالذي اقترفوا

أمنُت ُجرحي فق����د هدهدتُه زمناً
فرمبا لو ص�����حا في ليلهْم يِكُف

وحينما دارِت األي�������اُم دورتها
وخادشتهْم وأدمت������هْم وقد نزَفوا

تعلموا أنهْم رك�����������اُب مركبٍة
ال يعلمون إذا س����ارْت متى تقُف

أشرقَت في أفِق الال أين 

ص��در ع��ن دار »هاش��يت_أنطون/
نوفل« رواية للكاتب السوري راهيم 
حّس��اوي، بعنوان »الباندا« تقع في 
169 صفح��ة، وتتن��اول قصة والد 
ميوت منتحرًا، وولد يقتفي هاجسه 
بعد ممات��ه: جائزة نوبل للس��الم ال 
تص��ل مل��ن يس��تحقها. يصادره��ا 
املش��هورون واألّفاق��ون واملزيف��ون. 
البطل  أبطاله��ا منافقون، بينم��ا 
احلقيقي هو اإلنس��ان الع��ادي. أي 
إنسان، ألننا جميعنا جنترح معجزات 
وبط��والت صغيرة كل ي��وم. ليثبت 
ذل��ك، يخلق الولد م��ن امرأة ظاملة 
جبارة بطلة على مستوى جمعيات 
حق��وق اإلنس��ان. كذب��ة يجترعها 
اجلميع، ليثبت الولد صوابية أفكار 
وال��ده املتروك��ة عل��ى ورق والت��ي 
أّرقته طوال حياته. إلى جانب الولد 
والوال��د ثم��ة عمة جتم��ع زجاجات 
ومعلب��ات فارغ��ة، وأخ��ت تربطها 
عالقة سادية مع س��كرتيرتها في 
عيادته��ا لط��ب األس��نان، وام��رأة 
حتتضن في فرنسا ثمرة حّب جنتها 
من عشيقها اللبناني الذي شكت 
حبها له لسيدة الشاشة العربية، 
في رس��ائل وقعت بأي��دي أفراد من 
اجليش الس��وري حني دخل��وا لبنان 
ووصلت في النهاية إلى الوالد ومنه 
لولده. الولد الذي ال يخلع القميص 
املعادلة  وال��ذي س��يقلب  األبيض، 
ويتخّلى عن هوس��ه املوروث بعد أن 
كادت خطت��ه تصل إل��ى منتهاها. 
ذل��ك أّن أبط��ال حس��اوي أكبر من 
احلبكة والنص، ال يرّوضهم مس��ار 
وال تأس��رهم نهاي��ات، تصّرفاتهم 

غير مرتقبة وسلوكهم متحّرر من 
كل القوالب.

رواية راهيم حساوي رحلة في عالم 
عل��م النفس. نصه يحفر حفرًا في 
النفس البشرية ليقّدم شخصيات 
ف��ي  وغاي��ة  هس��تيرية  ملووث��ة 
الواقعي��ة. تش��ريح نفس��ي دقيق 

وملّاح في قالب روائي مثير وشّيق.
»الباندا« هي الرواية الثانية للكاتب 
السوري راهيم حساوي من مواليد 
1980، بعد »الش��اهدات رأساً على 
حس��اوي  عِم��ل   .)2013( عق��ب« 
املقيم في أملانيا لس��نوات عّدة في 
التدريس، وهو يهوى لعب الشطرجن 

وكرة البينغ بونغ.

رواية )الباندا( جديد 
راهيم حساوي

اصدار

من أعمال الراحل ابراهيم زاير
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خامساً: املفقودون الكويتيون 
واملمتلكات الكويتية

قرر مجلس األم��ن في القرار687 )1991( 
إعادة جميع رعايا الكويت والدول الثالثة 
إل��ى أوطانه��م والتع��اون م��ع اللجنة 
الدولي��ة للصليب االحمر لهذا الغرض . 
والبحث عن مصير املفقودين وإعادتهم 
ال��ى الكويت كم��ا طالب الق��رار بإعادة 
جميع املمتل��كات الكويتية التي أخذت 

العراق في فترة االحتالل .
وطل��ب مجل��س األمن في الفق��رة )14( 
م��ن الق��رار )1991( تعيني منس��ق رفيع 
املس��توى للمس��ائل املتعلقة بإعادة أو 
ع��ودة جمي��ع الكويتي��ني ورعاي��ا الدول 
الثالثة أو رفاتهم إل��ى أوطانهم، وإعادة 
جميع املمتل��كات الكويتية ،مبا في ذلك 

احملفوظات التي استولى عليها العراق .
لق��د اس��توفى ه��ذا املوض��وع الكثي��ر 
م��ن البحث ،وبات��ت تقارير املنس��ق إلى 
مجلس األم��ن خالية م��ن أية مضامني 
مهم��ة وتك��رر نفس��ها .وق��د تعاملت 
احلكومة العراقية بعد س��قوط النظام 
السابق وبالتعاون مع احلكومة الكويتية 
بكل ش��فافية ومت العث��ور على رفاة من 
املفقودي��ن وتس��ليمهم إل��ى احلكومة 
الكويتية .كما أن اجلهود مس��تمرة على 
الثنائي الس��تكمال عمليات  املس��توى 
البح��ث والتحق��ق ف��ي ه��ذه القضية 
وقد رص��دت جلنة التعويضات عام 1999 
م��ا يق��ارب )153( ملي��ون دوالر أميركي 
لعائ��الت املفقودي��ن الكويتي��ني .وبع��د 
معرفة مصي��ر )241(مفقوداً كويتياً من 
أص��ل )609(أقرت جلن��ة التعويضات عام 
2004 تعويض��ات مالية لعائالتهم على 
معاناتهم النفسية والذهنية من خالل 
تس��لمهم مبل��غ )1100( دوالر أميركي 
لكل ش��هر من تاري��خ الفق��دان وحتى 
تاري��خ معرفة مصير املفق��ود على أن ال 

يتجاوز املبلغ )200( الف دوالر .
أم��ا بالنس��بة للممتل��كات الكويتي��ة 
،فاحلكومة العراقية مس��تمرة في إعادة 
هذه املمتلكات ح��ال العثور عليها .وقد 
س��لمت فعالً عدة دفعات منها بأشراف 
منس��ق األمم املتحدة .برغ��م أن الكويت 
جمي��ع  بتعوي��ض  مطالب��ات  قدم��ت 
املمتل��كات التي فقدت حت��ى تلك التي 

أعادها العراق بحالة غير جيدة.
سادساً: برنامج النفط مقابل الغذاء

كانت آث��ار احلصار ال��ذي فرضه مجلس 
األم��ن على الش��عب العراقي قاس��ية 
جداً أدت إلى انتش��ار األم��راض واجملاعة 
في الب��الد .ولغرض التخفي��ف من هذه 
الويالت أنشأ مجلس األمن نظاماً خاصاً 
س��مح مبوجب��ه للحكوم��ة العراقي��ة 
تصدي��ر كمي��ات مح��دودة م��ن النفط 
لغرض شراء األغذية الضرورية للسكان 
وش��راء األدوي��ة املطلوبة حل��االت املرض 

التي انتشرت بسبب احلصار.
فس��مح للع��راق ،مبوج��ب ق��رار مجلي 
األمن املرق��م 986)1995(بتصدير النفط 
ومنتجاته على أن تودع عائدات الكميات 
املص��درة في حس��اب بي بي��ل لضمان 
يفتحه األمني العام حلساب العراق، وذلك 
من أجل تلبي��ة االحتياجات اإلنس��انية 
للش��عب العراقي .وعرف ه��ذا الترتيب 
باس��م )برنام��ج النفط مقاب��ل الغذاء 
والدواء( وقد وضعت املبالغ الناجمة عن 
تصدير النفط في حساب خاص في بنك 
)bnp paribas( وال يص��رف أي مبلغ منه 
ألغراض شراء املستلزمات اإلنسانية إال 

على وفق الشروط التالية :
-1 أن تتم كل عملية تصدير للسلع بناًء 

على طلب حكومة العراق.
-2 أن تضم��ن حكومة العراق توزيع تلك 

السلع على نحو عادل.
-3أن يلتق��ي األمني الع��ام تأكيداً موثقاً 
على وصول الس��لع املصدرة املعنية إلى 
العراق وبتأييد من مفتش��ي مستقلني 

يعينهم األمني العام.
فس��مح للع��راق مبوج��ب الق��رار )706( 
بتصدي��ر كميات من النف��ط العتبارات 
إنس��انية ومبا ال يزيد عن )1,6(مليار دوالر 
كل ستة أش��هر . على أن يتمتع النفط 
املنت��ج باحلماي��ة كم��ا يتمتع حس��اب 
الضمان املنش��أ  لهذا الغرض بامتيازات 
وحصان��ات األمم املتحدة .ثم جعل كمية 
النفط املسموح بتصديره مليار دوالر كل 
ثالثة أش��هر وقد مدد مفعول هذا القرار 
لع��دة مرات.ثم رف��ع س��قف العائدات 
النفطي��ة إل��ى )5,250( ملي��ار دوالر كل 
س��تة أش��هر وس��مح للعراق بتصدير 

النفط ومش��تقاته مبا يعادل )1,4( مليار 
دوالر لسد النقص الناجم عن تأخر ضخ 
النفط وهبوط أسعاره .وبعد ذلك سمح 
بتصدير كمي��ات النفط ملا يقابل )3,04( 

مليار دوالر كل )180( يوماً.
وبع��د أحت��الل الع��راق وس��قوط نظام 
احلكم ع��ام 2003 ، طلب مجلس األمن 
مبوج��ب الق��رار 1483)2003( من اجملتمع 
الدولي توفير املساعدةاإلنسانية لشعب 
العراق ،وأج��رى تعدي��الت تقنية مؤقته 
لبرنام��ج النف��ط مقابل الغ��ذاء .فقد 
طلب من األمني العام لألمم املتحدة إنهاء 
وتسليم األنشطة التنفيذية للبرنامج ، 
وتسليم الوثائق ذات الصلة إلى سلطة 
التحال��ف املؤقت��ه ،وطلب من��ه العمل 
عل��ى إنه��اء البرنامج وتصفي��ة جميع 
العق��ود املتبقي��ة البالغ عدده��ا)3009( 
عقود التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات 
دوالر ، وإع��ادة املتبقي م��ن املبالغ مقابل 
الغذاء واملسماة )جلنة فولكر( وقد رحب 

مجلس األمن بإنشاء هذه اللجنة.
مالحظ��ات ح��ول قرارات مجل��س األمن 

أعاله: 
لقد أس��تعرضنا فيما س��بق ما اتخذه 
مجل��س األمن م��ن قرارات بح��ق العراق 
نتيج��ة احت��الل . والبد من إب��داء بعض 
املالحظات حول تلك الق��رارات وكيفية 

اتخاذها وقيمتها القانونية :
-1 ل��م يلجأ مجلس األم��ن ملعاجلة هذا 
األزمة أوالً إلى أحكام الفصل الس��ادس 
لتمكن العراقيني املعنيني من اللجوء إلى 

وسائل التسوية السلمية للمنازعات. 
فميثاق األمم املتحدة حدد وسائل عديدة 
لتس��وية النازعات س��لمياً،منها ما هو 
مذكور في املادت��ني )33(و)36(. خاصة إن 
ما حصل من خالفات بني الكويت والعراق 
هي خالف��ات قانونية تتعل��ق باحلدود أو 
احلق��ول النفطية أو بإنتاج النفط والتي 
ميك��ن تس��ويتها بوس��يلة من وس��ائل 
تسوية املنازعات السلمية الوارد ذكرها 
في امليثاق .وقد أعطى امليثاق في الفصل 
الس��ادس جمللس األمن صالحيات معينة 
لدعوة الدول اللجوء إلى تلك الوس��ائل 
قبل اللجوء إلى الفصل الس��ابع ، إال أن 
اجمللس لم يس��تعمل تل��ك الصالحيات 
وإمنا ذهب إلى الفصل السابع مباشرة. 

-2 لقد م��ارس مجلس األمن س��لطات 
تعس��فية وواسعة ال مبرر لها جتاه دولة 
عضو في املنظم��ة الدولية هي العراق. 
ويتجلى ه��ذا التعس��ف في الق��رارات 
املتعلق��ة بعائ��دات الع��راق النفطي��ة 
وبف��رق التفتي��ش املتعلق��ة بأس��لحة 
الدمار الش��امل والقيود على التس��لح 

وف��رض احلصار عل��ى الع��راق بكامله أو 
على مناطق معين��ة منه، وكذلك األمر 
بالنس��بة لتحديد وفرض احلدود الدولية 
والتعويضات كل هذه اإلجراءات وغيرها 
س��ببت آالماً كبيرة ألبناء الشعب. وأدت 
إلى تفش��ي األمراض واجلوع بينهم .من 
دون احت��رام منه لقواعد القانون الدولي 
اإلنس��اني وميثاق األمم املتحدة اللذان ال 
يسمحان باستعمال  قواعدها كوسيلة 

لتحقيق أهداف سياسية.
-3أل��زام مجلس األم��ن العراق��ي بدفع 
تعويضات عن األضرار التي أصابت الدول 
األجنبية ورعاياها .وأنش��أ لهذا الغرض 
جلن��ة التعويض��ات ومنحه��ا س��لطات 
قضائية واس��عة في تقدير وجود الضرر 
ومق��دار التعويض عنه وف��ي ذلك جتاوز 

اجمللس صالحياته وفق امليثاق .
قضائي��ة  س��لطة  للمجل��س  فلي��س 
ليمنحه��ا إلى جه��از تابع ل��ه هو جلنة 
التعويضات. أن املس��تقر ف��ي التعامل 
الدولي في مثل هذه احلاالت ، بعد اإلقرار 
بوجوب التعويض ،أن يجري التفاوض بني 
ال��دول املعنية لتقرير مق��دار التعويض 
وكيفية دفعه.أو في األق��ل تتفق الدول 
املعنية على تش��كيل جلن��ة أومحكمة 
مش��تركة بينهم��ا لهذا الغ��رض ،كما 
حص��ل ف��ي ح��ال تش��كيل محكم��ة 
املطالب��ات االميركي��ة اإليرانية ،وأعطى 
إليران ح��ق املش��اركة في اتخ��اذ القرار 
بش��أن كل طلب تعويض مقدم نتيجة 
االتفاق على مب��دأ التعويضات في حني 
ح��رم على الع��راق م��ن أي��ة فرصة في 
املش��اركة في م��داوالت اجله��از اإلداري 
الذي أنش��أه مجلس األمن بحق العراق. 
وما كان على العراق إال اإلذعان للقرارات 
التي تصدره��ا جلنة التعويضات التابعة 

جمللس األمن.
وهكذا جت��اوز مجلس األم��ن صالحياته 
املقررة وفق امليثاق وأخذ ميارس صالحيات 
قضائية بحت��ة، وهي الب��ت في طلبات 
التعويض املقدمة من املتضررين فتدقيق 
مطالب��ات التعوي��ض وإثب��ات صحتها 
وتقدير األضرار وحتديد مبالغ التعويضات 
هي مهام قضائية صرفة توكل اعتيادياً 

إلى محكمة أو هيئة حتكيم.
مجل��س  فرض��ه  ال��ذي  احلص��ار  أن   4-
قرارت��ه  مبوج��ب  الع��راق  عل��ى  األم��ن 
اخملتلفة،وخاص��ة القرارين 661و665 أدى 
إل��ى نتائ��ج كارثي��ة على الس��كان في 
ميادي��ن احلي��اة، وذلك بس��بب انخفاض 
إنتاج النفط وتدمي��ر القطاع الصناعي 
وقطاع اخلدمات والقطاع الزراعي ، األمر 
الذي أدى إل��ى زيادة مع��دل الوفيات بني 

السكان ،وخاصة فيات األطفال ، وتدهور 
الوض��ع الصح��ي إل��ى درج��ة مخيفة 
نتيج��ة قل��ة اخلدمات الصحية وس��وء 
تغذية وتضرر ش��بكات املي��اه والصرف 
الصحي .كما أنخفض االلتحاق باملدارس 
بنس��ب عالية،وتدهور الوضع النفس��ي 
ول��م   . العراق��ي  للف��رد  واالجتماع��ي 
يستطع برنامج النفط مقابل الغذاء أن 
يوفر حلوالًلهذه املشكالت بسبب حاجة 
السكان املتزايدة لهذه اخلدمات ملا أحاط 
ه��ذا البرنام��ج من فس��اد اس��هم فيه 
مس��ؤولو النظام السابق وأصدقائه من 
ال��دول األجنبية ،إضافة إلى مس��اهمة 

األمم املتحدة في هذا الفساد.
-5 إن مهمة مجلس األمن مبوجب الفصل 
السابع من امليثاق تنحصر بإعادة السلم 
واألم��ن الدولي��ني إلى نصابهم��ا ووقف 
الع��دوان .إال أن اجملل��س في الق��رار)687( 
فرض عل��ى العراق وضع��اً دائمياً يتعلق 
بترسيم احلدود مع الكويت.وهذه سابقة 
وحيدة في التعامل الدولي، وهي ليست 
صالحية مجلس األم��ن ،حتى وان كانت 
ترتب��ط بحال��ة مهم��ة تتعل��ق بحفظ 
الس��لم واألمن الدوليني ووقف العدوان 
.وكان عل��ى اجملل��س أن يكتف��ي في هذا 
اخلص��وص بدعوة الطرفني إلى تس��وية 
مسألة احلدود بالوسائل السلمية على 
وف��ق الفصل الس��ادس . وهذه س��ابقة 
خطيرة قام بها مجل��س األمن متجاوزاً 
بذل��ك صالحيت��ه وفق الفصل الس��ابع 
.ولم يكتِف اجمللس بفرض ترسيم احلدود 
وإمنا فرض أيضاً وس��ائل الترسيم واملواد 

التي يعتمد عليها في هذا الترسيم.
-6 لقد أولت الدول الرئيسة في مجلس 
األم��ن اهتمام��اً خاصاً لتنفي��ذ أحكام 
بن��زع أس��لحة  املتعلق��ة  الق��رار)687( 
العراق.وأنش��أ القرار جلنة خاصة ملتابعة 
تنفيذ هذا اجلزء من القرار.باالضافة إلى 
تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للقي��ام مبهم��ة التفتيش عن أس��لحة 
الدم��ار الش��امل العراقي��ة وتدميره��ا 
.ومارست هاتان اجلهتان مهامهما بنحو 
بعيد عن الدور الرسمي املوكل إليها ،مما 
أدى إلى خلق األزمات بني العراق ومجلس 
األمن بصورة متكررة وبرغم نظام الرقابة 
الصارم والش��امل الذي تأس��س مبوجب 
الق��رار 1994/715،إال أن اللجن��ة اخلاصة 
والوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذرية لم 
تؤشرا خالل الفترة األخيرة من عملهما 
أية مخالف��ات جوهرية اللتزامات العراق 

مبوجب القرارين )687( و)715(.
وم��ع ذل��ك أس��تمر تفعيل ذل��ك القرار 
وأنش��أ   .2010/12/15 حت��ى  ونتائج��ه 

له��ذا الغرض جلنة خاصة للقيام مبهمة 
التفتيش والتحقق والرقابة ، كما كلف 
الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية للقيام 
باملهام نفس��ها فيما يتعلق باألسلحة 
الذري��ة ، وبص��رف النظرع��ن الطريق��ة 
التي اتبعتها اللجن��ة اخلاصة والوكالة 
الدولي��ة للطاقة الذرية  ف��ي التفتيش 
واملراقبة ، فإنها توصلن��ا مع العراق إلى 
تدمي��ر كاف��ة تلك االس��لحة واخملتبرات 
واملنش��آت املتعلق��ة بها تدمي��راً كامالً 

خالل سنوات نشاطها.
وق��ام العراق من جانب��ه باإليفاء بجميع 
التزاماته مبوجب القس��م )ج( من القرار 
)687( وكان على مجل��س األمن أن يرفع 
احلصار ع��ن العراق حس��ب الفقرة )22(

م��ن القرار نفس��ه بع��د أن تأكد للجنة 
عدم وجود ما يتعارض مع القرارين آنفى 
الذكر .كما أن نظام املراقبة الذي أنش��أ 
مبوج��ب الق��رار 715 كان يعم��ل بنح��و 
دقيق وباعتراف املس��ؤولني ف��ي اللجنة 

والوكالة.
وإزاء هذا الواق��ع ،اضطر مجلس األمن 
إل��ى إصدار الق��رار )1409( ف��ي 14 آيار 
2002 الذي خفف من اجلزاءات املفروضة 
على العراق وسمح له باستيراد بعض 
املنتجات لالس��تعمال املدن��ي ،ولكنه 
أبقى احلظر على األسلحة ومدد العمل 

ببرنامج النفط مقابل الغذاء .
الوالي��ات  أس��تطاعت  ذل��ك  وبرغ��م 
املتحدة وحلفاؤها من أن تقنع مجلس 
األم��ن إل��ى إص��دار ق��رار جدي��د ف��ي 
2002/8/10 برق��م )1441( عاد فيه إلى 
القول أن العراق .. ما يزال في حالة خرق 
جوه��ري اللتزامات��ه املنص��وص عليها 
ف��ي الق��رارات ذات الصل��ة ... واوج��ب 
عل��ى الع��راق أن يقبل ..دون أي ش��رط 
القيام حتت إشراف دولي بتدمير جميع 
األسلحة الكيمياوية والبيولوجية وما 
يتصل به��ا. والقذائف التي يزيد مداها 
ع��ن )150 كم( وأن يق��دم ..بياناً مبواقع 
وكمي��ات وأن��واع جمي��ع امل��اد ..وهدد 
الق��رار العراق بعواق��ب خطيرة نتيجة 
اللتزاماته.وقد  املس��تمرة  النتهاكات��ه 
خلط القرار ب��ني موضوعات مختلفة. 
فقد حتدث عن أسلحة الدمار الشامل 
وعن تصديراإلرهاب وعن حقوق اإلنسان 
في الع��راق وعن احملتجزي��ن الكويتيني 

واملمتلكات الكويتية.
وبرغم انصياع العراق وتعاونه مع جلنة 
الرقابة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وبشهادة املسؤولني فيهما ،أن مجلس 
األمن أصدر هذا القرار بضغط وتوجيه 
م��ن الوالي��ات املتح��دة . وق��د أثبت��ت 

األحداث الالحقة أن إص��دار هذا القرار 
جاء للتمهيد الحتالل العراق فيما بعد 
برغ��م اخت��الف أعضاء مجل��س األمن 
عل��ى هذا املعن��ى . فالوالي��ات املتحدة 
وبريطاني��ا اعتبرت��ا م��ا ورد ف��ي القرار 
كافياً  الستعمال القوة املسلحة ضد 
العراق عند ع��دم امتثال��ه لاللتزامات 

الورادة في القرار.
بينم��ا ذهبت كل من روس��يا وفرنس��ا 
والص��ني إلى الق��ول أن الق��رار ال يجيز 
ألي دولة س��واء منفردة أو بالتعاون مع 
غيرها باس��تعمال القوة املسلحة ضد 
العراق وإذا كان الستعمال القوة ضرورة 
فالب��د أن يكون جماعياً وبقرار صريح ال 
حق يصدر ع��ن مجلس األمن في حالة 

ثبوت خرق مادي للقرار.
والى رأي مشابه ذهبت املكسيك التي 
كانت عضواً في مجلس األمن في ذلك 

الوقت.
وبرغ��م أن الق��رار 1441 ل��م يخول أي 
دولة باس��تعمال القوة واحتالل العراق 
،وبرغم أن استعمال القوة في العالقات 
الدولية حتدد باحلالتني الواردتني في املواد 
)41(و)42( و")51( من ميثاق األمم املتحدة 
وعلى وفق شروط دقيقة ،إال أن الواليات 
املتح��دة أنش��أت حتالفاً من ع��دد دول 
لغ��زو العراق واحت��الل أراضيه ومن دون 
أي تخويل من مجلس األمن .مستندين 
في ذلك إلى حجة وجود أسلحة الدمار 
الش��امل في العراق . وقد أثبتت األيام 

عدم وجود مثل تلك األسلحة.
لق��د اس��تندت الوالي��ات املتحدة على 
ق��رار مجل��س األم��ن 1991/687 لتبرير 
احتالله��ا العراق بحج��ة أن هذا القرار 
الوس��ائل  جمي��ع  اس��تعمال  يجي��ز 
املطلوبة لتنفي��ذ قرارات مجلس األمن 
الس��ابقة مبا في ذلك القوة املس��لحة 
. وتذرع��ت حكوم��ة الوالي��ات املتحدة 
بقيادته��ا لق��وات التحال��ف الحت��الل 
العرق بحجة عدم التزام األخير بتنفيذ 
التزامات��ه املفروضة على وف��ق قرارات 
مجلس األم��ن ، وبرغم معارضة بعض 
أعض��اء مجلس األمن لهذا التفس��ير 

وكما بينا في أعاله.
وبرغم عدم مش��روعية احتالل العراق 
من قب��ل قوات التحال��ف ، فإنه يترتب 
عل��ى هذا االحت��الل الفعل��ي التزامات 
صارم��ة يفرضها القان��ون الدولي على 
قوى االحتالل .فامل��ادة )43( من اتفاقية 
اله��اي الرابع��ة لس��نة 1907 تف��رض 
على ق��وات االحتالل ضمان إدارة املرافق 
العام��ة بنح��و ال ي��ؤدي إل��ى األض��رار 
باملمتلكات العامة والسكان وإلى عدم 

تغيي��ر النظ��ام القانوني الس��ائد في 
البل��د احملتل . لذا فأن احتالل العراق من 
قبل قوات التحال��ف يعد خرقاً صريحاً 
وفاضح��اً مليثاق األمم املتح��دة وللقانون 
الدول��ي يترت��ب عليه قيام املس��ؤولية 
الكاملة للدول التي قامت به. وبالتالي 
يترتب عليها حتمل املسؤولية الكاملة 
لتعوي��ض جميع األض��رار التي أصابت 
الع��راق وش��عبه ج��راء ه��ذا االحتالل 
الذي ل��م يحترم حتى القان��ون الدولي 
اإلنس��اني ،مب��ا فيها اتفاقي��ات جنيف 
لع��ام 1949 واالتفاقي��ة الرابعة منها 
بنحو خاص التي توفر احلماية للسكان 
املدني��ني واألماك��ن املدنية ف��ي جميع 

األحوال.
وكان من نتيجة احتالل قوات التحالف 
للعراق أن أصدر مجلس األمن عدداً من 
القرارات ميكن إجماله��ا حتت العناوين 

التالية :
-1القّوات متعددة اجلنسيات:

قرر مجلس األمن في القرار 1511)2003(
اجلنس��يات  متع��ددة  ق��وة  تش��كيل 
تكون حتت قي��ادة موحدة التخاذ جميع 
التدابي��ر املطلوب��ة من أجل اإلس��هام 
في صون األمن واالس��تقرار في العراق 
اجلديدة  العراقية  املؤسس��ات  وحماية 
ومؤسس��ات األمم املتح��دة وطل��ب من 
الدول األعض��اء في املنظم��ة الدولية 
للق��وة  العس��كرية  الق��وات  توفي��ر 
حت��دد  أن  ،عل��ى  اجلنس��يات  املتع��ددة 
مهامه��ا ومس��ؤولياتها ووق��ت حلها 
فيما بعد. وم��ن املالحظ أن وجود قوات 
االحت��الل في العراق ومن ضمنها قوات 
متعددة اجلنس��يات يستند إلى أحكام 
امل��ادة )43( من اتفاقية اله��اي الرابعة 
لعام 1907 الت��ي حتدد الوضع القانوني 
له��ذه القوات على أراض��ي البلد احملتل 

دائمياً. فهذه املادة تقضي بالتالي:
العس��كري)دائمياً(  االحت��الل  يعّد  أ-ال 
وإمن��ا هو حالة قانونية مؤقته تس��تمر 
معها الش��خصية القانوني��ة للدولة 
احملتل��ة وال تنتق��ل الس��يادة فيها إلى 
قوات االحت��الل حتى في حال��ة انهيار 

السلطة السياسية القائمة.
ب- تتمت��ع قوات االحت��الل بصالحيات 
فعلي��ة وقانونية حلف��ظ النظام العام 
وس��المة أفراد قوات االحت��الل ، مبا في 
ذلك القي��ام بعمليات مس��لحة لهذا 

الغرض .
ج- تق��وم قوات االحت��الل بضمان إدارة 
املرافق العامة .وتصدر سلطة االحتالل 
قرارات لها قوة قانونية وتنفيذية لهذا 
الغ��رض ،على أن ال يؤدي ذلك إلى تغيير 
النظ��ام القانوني الس��ائد ف��ي الدولة 
احملتلة .وق��د أقر مجل��س األمن بنظام 
االحتالل العس��كري في العراق بالقرار 
الق��رار  ه��ذا  واعت��رف    )2003/1483(
بس��يادة الع��راق وس��المته اإلقليمية 
استناداً إلى اتفاقية الهاي املذكورة في 

أعاله.
وبالفعل فق��د حدد القرار 1546)2004(

مه��ام هذه الق��وات ومنحها س��لطة 
املطلوب��ة  التدابي��ر  جمي��ع  اتخ��اذ 
للمساهمة في صون األمن واالستقرار 
في الع��راق والعمل عل��ى منع اإلرهاب 
وردعه لغرض إجناح العملية السياسية 
وبناء قدرات القوات واملؤسسات األمنية 
العراقي��ة .وفقاً ما ورد في الرس��التني 
الصادرت��ني ع��ن كل من وزي��ر خارجية 
ورئيس  املتح��دة االميركي��ة  الوالي��ات 
ال��وزراء العراقي املوجهت��ني إلى رئيس 

مجلس األمن في 2004/6/5.
ووفقاً مليث��اق األمم املتحدة يتوجب على 
القوات األجنبي التي ترابط فوق أراضي 
دول��ة ما أن تب��رم اتفاق دول��ي مع تلك 
الدول��ة ينظم وضعه��ا القانوني ،ومن 
ضمن ذل��ك موض��وع احلصان��ات التي 
تتمتع بها تلك القوات . ولكن مثل هذه 
االتفاقية لم تبرم حتى اآلن وإمنا استند 
الطرفان إلى الرس��التني املذكورتني في 
أع��اله واملرس��لتني إلى رئي��س مجلس 

األمن في 2004/6/5 
وال��ى قرار مجل��س األمن رق��م )1483/ 
2003( ال��ذي اس��تندت إلي��ه س��لطة 
االئتالف املؤقتة إلص��دار األمر رقم)17( 
لس��نة 2003 الذي ش��مل جميع أفراد 
واملقاولني  اجلنس��يات  املتعددة  القوات 
والعامل��ني معه��ا. وق��د م��ددت والية 
ه��ذه القوات عدة مرات إل��ى أن انتهت 
ف��ي 2008/12/31 وح��ل محله��ا اتفاق 
س��حب القوات االميركية م��ن العراق 

لعام 2008.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
ــذه العملية  ــواء .. واحاط به ــى الس ــي عل والعامل
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
ــر الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات  اوالً وغي
ــة  وااليديولوجي ــية  السياس ــم  املفاهي ــض  ببع
ــي احمليط العربي  ــة في العراق وف ــبة بكثاف املترس

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ــوات تتبنى  ــة تصاعدت أص ــة العراقي ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م التفاوض مع واش
واإلدارة  ــا  تربطن ــي  الت ــة  العقالني ــية  السياس

ــدات املنطلقة من  ــاد جو من املزاي األميركية . وس
ــي املنتظر  ــأن اإلطار النهائ ــى اإليحاء ب التطلع ال
ــت عنوان :هزمية  ــن املفاوضات يجب ان يوضع حت م
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
ــة العربية  ــذه االطروحات مع البيئ ــجمت ه وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــالمية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــات العنف واإلرهاب املرتبطة  إلعالن انتصار جماع
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ــي واجه مهمة  ــاوض العراق ــح ان املف ــن الواض وم

شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب 
مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل األطراف 
ــروط  ــن الش ــة للوصول الى احس ــة والعاملي احمللي

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــن هذه الزاوية يس م
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــاج حمود رئي ح
ــاح ومبدئية كيف جنح  ــاد العملية بكل جن الذي ق
ــن بحر  ــاطئ األمان ضم ــي ش ــو ف ــراق بالرس الع
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008
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متابعة الصباح الجديد: 

أثب��ت برنام��ج »ذا فويس كيدز« 
هذا العام جناحه الكبير، س��يما 
بع��د انته��اء مرحل��ة املواجهة 
األخي��رة، لينتق��ل موهبتان من 
فريق كل مدرب للمنافسة على 

لقب املوسم الثاني.
اجلمه��ور ل��م يك��ن راضي��اً عن 
اختي��ار اللجن��ة هذا األس��بوع، 
إقص��اء  الكثي��رون  واس��تغرب 
جميعه��ا  الس��ورية  املواه��ب 
للمنافس��ة عل��ى اللقب، برغم 
من أن مواهب كثيرة من س��وريا 
كانت قد ش��اركت ه��ذا العام، 
ولم يتأهل منها أحد إلى مرحلة 
العرض املباشر األسبوع املقبل.

ه��ذا األم��ر لم يعج��ب جمهور 
الذي��ن  ميدي��ا«  »السوش��يال 
عدو أن كالً من كاظم الس��اهر 
ونانس��ي عجرم وتامر حسني ال 
يتدخلون في اختيار املواهب، بل 

تفرض عليهم بعض األسماء.
وكان��ت هناك مواه��ب متفوقة 
عل��ى غيره��ا لي��س فق��ط من 
لناحية  وإمن��ا  الص��وت،  ناحي��ة 
املسرح  والكاريزما على  احلضور 
كالطفل��ة ماري��ا قحط��ان من 

فريق كاظم التي أسرت القلوب 
وحصدت إرشادات كبيرة لغنائها 
أغنية »مقادير« للمطرب الراحل 
طالل مداح بطريقة الفتة وهي 

في عمر الثماني سنوات.
باملقاب��ل، ظلم��ت أص��وات في 
احللقة مثل جنة اجلندي من فريق 
كاظم التي متلك صوتاً كلثومياً 
وقدرة عل��ى التحكم بأدائها، إال 
أن كاظ��م وعده��ا بتعاون قريب 
أمام املاليني، فم��ا الذي يحضره 
له��ا ي��ا ت��رى؟ كذل��ك تعاطف 
يائي��ل  موهب��ة  م��ع  اجلمه��ور 
القاسم الذي أبكى نانسي بعد 
أدائه ألغنية »خلصت احلكاية«، 
دم��وع نانس��ي لم تش��فع لها، 
وطالته��ا انتق��ادات كثيرة بعد 
اس��تبعادها ل� يائيل واستغرب 

البعض ما فعلته.
وفيما يتعلق بفريق تامر ما زالت 
الطفلة أشرقت أحمد »وحشة 
املسرح »كما وصفها الكثيرون، 
إال أن هناك م��ن رأى أنه كان في 
فري��ق تامر من هم أق��وى منها، 
وبأنها حصدت على ضجة أكثر 

مما تستحق.
أسبوع واحد يفصلنا عن معرفة 
هوي��ة الفائز باللقب للموس��م 

الثاني من »ذافويس كيدز« 

»ذا فويس كيدز«: دموع نانسي عجرم تضعها في مأزق
نجوم هوليوود يدعمون

مناهضة التحرش الجنسي
 ف��ي الفتة فريدة من نوعها ق��رر مجموعة من النجوم 
املدعوون حلفل جرامي املقرر إقامته في مدينة نيويورك 
أن يحملوا زهورًا بيضاء في أثناء سيرهم على السجادة 
احلم��راء ف��ي احلف��ل دعًما لضحاي��ا التح��رش وحركة 
TimesUp التي أسستها جنمات هوليوود حملاربة التحرش 

اجلنسي التي ضربت هوليوود في اآلونة االخيرة.
 وذك��رت مجل��ة »بيلبورد« األميركي��ة، أن من بني هؤالء 
الفنانني س��يندي لوب��ر ودوا ليبا وريت��ا أورا وتوم موريلو 

ورابسودي وهالزي.
ويذك��ر أن فنان��ي هولي��وود تضامنوا م��ع الضحايا في 

حفل اجلولدن جلوب وارتدوا أزياءهم باللون األسود.

هندي يرسم لوحات رائعة بشعر اإلنسان
ابتكر فنان هندي يدعى ميدهون طريقة جديدة للتعبير 
عن فنه بفكرة فريدة لم يستعملها أحد من قبل، وقرر 

أن يرسم لوحاته بشعر اإلنسان.
يس��تعمل ميدهون ورق��ا أبيض وابرة وخصل الش��عر 
القصي��رة املعال��ج كيميائًي��ا ويبدأ في رس��م لوحاته 

بترتيب الشعر على الورقة باستعمال اإلبرة.

موجة تعاطف مع
أطباء الطوارئ في الصين

أث��ارت حادث��ة وفاة طبي��ب صيني في قس��م الطوارئ 
بع��د قيامه بع��الج 40 مريًضا في نوب��ة ليلية طويلة، 
التس��اؤالت بش��أن املهام الثقيلة امللق��اة على كواهل 

أطباء الطوارئ في الصني.
وكان الطبيب جو تشينجيوان »43 عاما« قد أنهى بالكاد 
نوبت��ه املزدحمة في مستش��فى جامعة تش��ينجهاي 
باملقاطعة التي حتمل نفس االسم شمال غرب الصني، 
عندما ب��دأ يعاني من آالم في الصدر وخفقان وصعوبة 

في التنفس. 
وعندم��ا خضع هو نفس��ه كمريض إلج��راءات عالجه، 
كان ق��د أصيب بنوبة قلبية وانه��ار، ولم يتمكن أطباء 
الط��وارئ م��ن إنق��اذه على م��دى أربع س��اعات قبل أن 

يتوفى.
وذكرت صحيفة »س��اوث تش��اينا مورنينج بوست« ،أن 
برقيات التعاطف انهالت من اش��خاص على االنترنت، 
س��يما وأنه أب لطفل��ني يبلغ عمر أحدهما ش��هرين، 
كما أبدوا مس��اندتهم لألطب��اء اآلخرين الذين يعملون 
لس��اعات طويلة في أقس��ام الطوارئ باملستشفيات، 
قائلني إن أطباء الطوارئ يواجهون عمالً شاقاً ويعملون 

على مدار الساعة.
وكان جو قد أمضى ليلته في عالج 40 مريضاً ثم انتظر 
لثالث س��اعات أخرى حتى يتأكد من تسليم عمله في 

نوبته لزمالئه على أكمل وجه. 
ونقل موقع »نيو ستريتس تاميز« املاليزي عن الصحيفة 
الصيني��ة، أنه��ا ليس��ت امل��رة األول��ى التي يس��قط 
فيه��ا طبيب ف��ي أثناء عمله في الصني في الس��نوات 
األخيرة، وكان أحدثها عندما سقطت طبيبة، 43 عاًما، 
متخصصة في أمراض اجلهاز التنفس��ي في ديس��مبر 
املاضي وماتت في احلال، بعدما تردد أنها عملت في نوبة 

ملدة 18 ساعة متواصلة من دون فترة راحة.

مدينة ألعاب الزوراء في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

تـــــراث

من��ادي الوال��ي مصطلح كان ش��ائًعا قدميًا، 
وكان يطل��ق عل��ى املن��ادي ال��ذي يطوف في 
ش��وارع املدينة أو القرية لك��ي يُعلم الناس 
بآخر األخبار واملس��تجدات واألمور التي حتدث 
في اجملتمع، أو أوامر احلاكم »األمير أو اخلليفة«، 

ثم يختم بعبارة »احلاضر يعلم الغائب«.
ول��م يك��ن أي ش��خص يس��تطيع أن ميتهن 
هذه املهنة بل كان البد من أن يتوفر فيه قوة 
الصوت حتى يسمع الناس، وكان صوته يعد 
أداة من أدوات عمله، إضافة إلى طبلة صغيرة 
تكون بحوزته لكي ينقر عليها جلذب االنتباه 
ملا يقوله من األمور، كأمر بضرائب جديدة، أو 
حتذير من خطر قادم، أو تهنئة ما، أو إعالن عن 

مولود جديد للوالي.
وكان صاح��ب ه��ذه الن��داءات يعم��ل عل��ى 
االبت��كار والتح��دي جل��ذب آذان امل��ارة وش��د 

انتباههم لكي يسمعوا ما يقوله.
وكانت األخبار التي يقولها تعتمد على مزج 
تصويري بديع ونس��ج للكالم بنح��و موزون، 
وأدائه��ا بش��كل منغ��م يعتمد عل��ى مقام 

موسيقى وكانت األصوات قوية رائعة.

بدأت هذه املهنة في االندثار ش��يًئا فش��يًئا 
إلى أن اختفت متاًما، بظهور الوسائل احلديثة 

لنقل األخبار.

وأطل��ق على ممتهن هذه املهنة منادي الوالي، 
لكث��رة حديثه عن األم��ور التي تخص الوالي 

أو احلاكم.

متابعة الصباح الجديد: 
مع التط��ور التكنولوجي الذي 
االعتماد  وزيادة  العالم  يشهده 
أصبح  الذكي��ة  األجه��زة  على 
متوس��ط عمر األطف��ال الذين 
يحصلون عل��ى أول هاتف لهم 
أن  كم��ا  فق��ط،  س��نوات   10
الش��باب واملراهق��ني أصبح��وا 
يقضون وقتاً طويالً للغاية أمام 
شاش��ات هواتفه��م الذكي��ة، 
وهو ما ينذر باخلطر، إذ كشفت 
املراهق��ني  أن  دراس��ة صادم��ة 
الذين يقضون أكثر من س��اعة 
واحدة في اليوم على هواتفهم 
الذكية هم تعساء وال يشعرون 
بالس��عادة، فقد عم��ل باحثون 
م��ن جامعة »س��ان دييغو« في 
دراس��ة العالق��ة بني الش��عور 

املراهق��ني  قب��ل  م��ن  بالرض��ا 
والوق��ت ال��ذي يقضون��ه أمام 

الشاشة.
وم��ن أجل الوص��ول إلى نتيجة 
واضحة حللت الدراسة البيانات 
التي جمعت من مس��ح ألكثر 
من مليون مراه��ق في الواليات 
املتحدة، تتراوح أعمارهم بني 12 
و14 و16، وفي االستطالع سئل 
األطفال أسئلة حول كم الوقت 
الذي يقضونه عل��ى هواتفهم 
وأجه��زة  والتابل��ت  احملمول��ة، 
الكمبيوت��ر، فضاًل عن أس��ئلة 
بش��أن تفاعله��م االجتماع��ي 

وشعورهم بالسعادة.
ووفقاً ملوقع »ميرور« البريطاني، 
أظه��رت النتائ��ج ،أن املراهقني 
الذي��ن أمضوا وقت��اً أطول أمام 

الشاش��ة كان��وا أقل س��عادة 
من أولئ��ك الذين أمض��وا وقًتا 
في القيام بأنش��طة أخرى مثل 
ممارسة الرياضة والقراءة وقضاء 
الوقت م��ع األصدقاء، كما وجد 
م��ن  حرمانه��م  أن  الباحث��ون 
تلك األجهزة ال ي��ؤدي أيضاً إلى 

السعادة.
وكان أس��عد املراهق��ني أولئك 
الذين استعملوا وسائل اإلعالم 
الرقمية ملدة أقل من ساعة في 

اليوم.
 وق��ال الباحث��ون: إن على الفرد 
قضاء م��ا ال يزيد عن س��اعتني 
ف��ي اليوم على وس��ائل اإلعالم 
الرقمي��ة، ومحاولة زيادة الوقت 
مقابل��ة  ف��ي  يقضي��ه  ال��ذي 
األصدقاء وجها لوجه وممارس��ة 

الرياضة.
ووج��د الباحث��ون أن��ه عندم��ا 
الذكي��ة ف��ي  ب��دأت األجه��زة 
التس��عينات،  من��ذ  االنتش��ار 
أصبح هن��اك انخفاض عام في 
الس��عادة بالواليات املتحدة بني 
املراهقني، وعلى وجه اخلصوص، 
انخفض رضا الشباب عن احلياة 
وس��عادتهم  الذاتي  وتقديرهم 
بعد عام 2012، وهو العام الذي 
األميركيني  فيه نسبة  ارتفعت 
الذين ميتلك��ون الهاتف الذكي 

إلى أكثر من %50.
وأضاف الباحثون، أن أكبر تغيير 
حدث ف��ي حي��اة املراهقني بني 
عام��ي 2012 و2016 ه��و زي��ادة 
الوق��ت ال��ذي يقضون��ه عل��ى 

وسائل اإلعالم الرقمية.

الحاضر يعلم الغائب 

ملونشريط
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: اس��تعد ه��دوءك واضب��ط أعصابك، قد 
تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحّقك، 
عاطفياً: املش��اكل تتراكم مع الش��ريك وبعض 
تصرفات��ه يثير اش��مئزازك فح��اول أن جتتاز هذا 

اليوم بسالم.

مهني��اً: مس��تقبلك في العمل عل��ى احملّك، 
وخصوص��اً أّن املتربص��ني بك ي��زدادون عدداً، 
فكن أكثر حذراً في خياراتك، عاطفياً: عليك 
أن حت��ّدد مس��ار العالقة بالش��ريك، وهذا ما 

يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحاً.

مهني��اً: نقطة حت��ّول في مس��يرتك املهنية 
تعيد تصويب األم��ور ملصلحتك، وهذا ضربة 
حظ صائبة م��ن جانبك، عاطفياً: الش��ريك 
هو أكث��ر املهتم��ني بوضعك، فاس��تمع إلى 

نصيحته بانتظار تخطي هذه املرحلة.

مهنياً: افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب 
املس��اعدة قبل تأّزم األمور، ال أعتقد أّن احلّظ 
يخذلك، ومن املستحسن اللجوء إلى املرونة، 
عاطفي��اً: حب جدي��د، لكن هنال��ك مطّبات 
يجب جتاوزها للوصول إلى الغايات املنشودة.

مهني��اً: حتّق��ق ربحاً، تب��دأ جديداً، وتهت��م بآفاق 
واس��عة وواع��دة� ق��د يعّرفك صديق بش��خص 
يثير حماس��تك، عاطفياً: العبرة األساس��ية في 
العالق��ة بالش��ريك تتمث��ل بعامل الثق��ة الذي 

يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل.

مهنياً: يضع أح��د الزمالء احلواجز في وجه 
مش��اريعك، واجهه بقوة وثبات وشجاعة. 
عاطفي��اً: اس��تعمل أس��لوباً لّين��اً أثن��اء 
مناقشة الش��ريك في مواضيع حّساسة 

تهّم عالقتكما.

مهني��اً: تف��اءل باخلي��ر جت��ده، بانتظ��ارك أيام 
مزدهرة فيها جناح وسعادة وراحة على الصعيد 
املهني، عاطفياً: ال تنتظر من الشريك أن يعّبر 
لك دائماً عن مش��اعره جتاهك، وتعيشان معاً 

استقراراً عاطفياً قل نظيره.

مهنياً: حاول أن تتقّدم بحذر وجتّنب املشككني 
في قدراتك، متلك من العزمية ما يكفي لفرض 
نفس��ك عل��ى اآلخري��ن، عاطفي��اً: ال تغام��ر 
بعالق��ة عابرة، فمن تعرف��ه أفضل بكثير ممن 
جتهله، وجتاربك السابقة خير دليل على ذلك.

مهنياً: تفّوقك في العمل يزعج بعضهم لكّنه 
يف��رح بعضهم اآلخر، وه��ذا طبيعي حني تكون 
في دائرة الض��وء، عاطفياً: محاوالت مس��اعدة 
الش��ريك يج��ب أن تتواص��ل حت��ى النهاية، وال 

تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

مهنياً: قد يحاول بعضهم مس��اعدتك في العمل، 
لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فاملكابرة قد 
ال تكون في مصلحتك، عاطفياً: النبرة العالية التي 
تستعملها أحياناً مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في 
العالقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية.

مهني��اً: ال تنفع��ل بس��بب االنتق��اد الذي 
يري��د  فه��و  عمل��ك  رب  إلي��ك  ه��ه  يُوجِّ
مصلحت��ك. عاطفي��اً: ك��ن صريح��اً م��ع 
الش��ريك، قد يفيد احلدي��ث الواضح معه 

عالقتكما ويعمقها.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: حت��اول أن تك��ون منفتحاً عل��ى الزمالء، 
إّن أي تص��رف غير أخالقي ي��ؤدي إلى نتائج قد ال 
حتتمله��ا. عاطفي��اً: األمر املطل��وب في العالقة 
بالش��ريك هو الثقة الت��ي تبقيكما على توافق 

تام، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. الفأل اخلير واخلبر السار o أفضل

2. بلون اللنب o تس��بب أملا إما بسبب 
نحلة أو بالنار

3. يقيم فيه اجلن o قبل حلظة
4. ما ينزل من األعني من س��ائل o ما 
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اإلباء(
6. وسيلة التراسل التقليدي o صديق 

مقرب من امللك قدميا
7. نصف مصريون o سرعته 300 ألف 
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10. من حاالت البحر o أول رائد فضاء

1. أش��عر ش��عراء العرب o قل بسم 
اهلل الرحمن الرحيم

2. خل��ط ف��ي األمور o غي��اب الذهن 
والتركيز

3. مصرف o عاصمتها نيروبي
4. فرق��ة ديني��ة متصوف��ة تض��رب 

الدفوف o ندخل
5. نحطم o نصف إقامات

6. في اجلوار )معكوسة(
7. متاثل وتساوي o نصف رابع

 o أوعية أجنة الطيور o 8. عك��س مر
ثلثا سور
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جلنة حتكيم »ذا فويس كيدز«



باريس ـ وكاالت:
بات أول أمس املهاجم األوروغوياني 
ادينسون كافاني الهداف التاريخي 
جيرم��ان  س��ان  باري��س  لفري��ق 

الفرنسي.
وقد جن��ح كافان��ي بتحقي��ق ذلك 
عن��د الدقيقة 11 م��ن اللقاء أمام 
مونبيلي��ه، حني متك��ن كافاني من 
تسجيل الهدف األول لفريقه أمام 
ضيف��ه ضم��ن منافس��ات اجلولة 
23 م��ن ال��دوري الفرنس��ي لك��رة 
القدم، رافعاً رصيده إلى 157 هدفاً 

بقميص باريس سان جيرمان.
وأصب��ح مهاجم منتخب أوروغواي 
الهداف التاريخي للفريق الفرنسي 
متج��اوزاً ع��دد أهداف الس��ويدي 
زالتان ابراهيموفيتش )156 هدفاً(. 

بك��رة  هدف��ه  كافان��ي  وس��جل 
انطلق��ت من نيم��ار عل��ى اجلهة 
اليسرى، تابعها ادريان رابيو بعرضية 
مقش��رة انهاه��ا مهاج��م نابولي 
الش��باك  الس��ابق في  االيطال��ي 
اخلالية )11(.واحتفل كافاني بخلع 

قميصه امام جماهير ملعب بارك 
دي بران��س التي هلل��ت لهدفه، ما 

دفع احلكم ملنحه بطاقة صفراء.
وانف��رد كافاني )30 عام��ا( بالرقم 
القياس��ي الذي حقق��ه زالتان مع 
فري��ق العاصمة ب��ني عامي 2012 

و2016.

وانض��م كافاني الى س��ان جرمان 
ف��ي 2013 مقاب��ل رق��م قياس��ي 
فرنسي بلغ 64 مليون يورو، وانتقد 
في بع��ض الفترات إله��داره فرصا 
سهلة، لكنه اس��تعاد مستوياته 
وس��جل 49 هدف��ا ف��ي 50 مباراة 

املوسم املاضي.

لندن ـ وكاالت:
أحلق وست بروميتش مبضيفه ليفربول 
رقمني سلبيني، خالل املباراة التي تقام 
بينهما على ملعب »أنفيلد رود«، في 

دور ال�32 بكأس االحتاد اإلجنليزي.
وتلقى ليفربول ثالثة أهداف من وست 
بروميتش في الشوط األول من املباراة، 
رغم تق��دم الريدز بهدف األس��بقية.

املتخصصة  »أوبت��ا«  وقالت ش��بكة 
ف��ي األرق��ام واإلحصائيات إن ش��باك 
ليفربول اهتزت في 3 مباريات متتالية 

على ملعبه ألول مرة منذ عام 2007.
وأضافت الشبكة أن وست بروميتش 
أول فريق يس��جل 3 أهداف في شباك 
الريدز خالل الشوط األول على ملعب 
»أنفيل��د« بعد ريال مدريد اإلس��باني 

الذي فعل األمر نفسه عام 2014 في 
دوري أبطال أوروبا.

وال ي��زال يورج��ن كلوب املدي��ر الفني 
لليفربول يعاني من بعض املشكالت 
الدفاعي��ة منذ بداية املوس��م، وحتى 
بعد انضم��ام املدافع فيرجل فان ديك 
من ساوثهامبتون في انتقاالت كانون 

الثاني احلالي.

سيدني ـ وكاالت:
كارول��ني  الدمناركي��ة  حقق��ت 
فوزنياك��ي، إجن��ازا كبي��را، بعدم��ا 
حص��دت أول لق��ب ف��ي البطوالت 
األربع الكبرى طوال مس��يرتها مع 

اللعبة.
وف��ازت فوزنياكي، عل��ى الرومانية 
سيمونا هاليب 7-6 و3-6 و6-4، في 
نهائ��ي بطولة أس��تراليا املفتوحة 
للتن��س أول أمس، وفيما يلي بعض 

احلقائق عن فوزنياكي:
ولدت في مدينة اودنس��ا بالدمنارك 
في 11 متوز 1990 )27عاما(.. األلقاب 
الكبرى التي فازت بها : لقب وحيد 
2018(، مارس  )أس��تراليا املفتوحة 
والده��ا كرة القدم كالعب محترف 
في بولندا والدمنارك، ومثلت والدتها 
منتخب بولندا للكرة الطائرة، كما 
أن شقيقها باتريك العب كرة قدم 

محترف.
بدأت ممارس��ة التنس في السابعة 
وحتول��ت لالحتراف ف��ي 2005 بعد 
ثماني��ة أي��ام م��ن االحتف��ال بعيد 
بجانب  والدها  15.يدربه��ا  ميالدها 
برمييس��وولف  اللياق��ة  م��درب 

بيتروف.
بدأت مس��يرتها االحترافية عندما 
ش��اركت ببطاقة دعوة في بطولة 
سينسناتي في 2005، وخسرت في 
الدور األول أمام باتي شنايدر.. فازت 
بلق��ب في الفردي حت��ت راية االحتاد 
الدولي للتنس في العام التالي قبل 
أن تتقدم لقائمة أول 100 مصنفة 

على مستوى العالم في 2007.
دخل��ت قائمة أول 20 مصنفة على 
مس��توى العالم ف��ي 2008 وفازت 
بألقاب على مس��توى احملترفات في 

ستوكهولم ونيوهيفن وطوكيو.
أنهت ع��ام 2009 في املرك��ز الرابع 

عاملي��ا بعد فوزها بألقاب في بونتي 
فيدرا بيتش وايستبورن ونيوهيفن.

أصبح��ت أول دمناركية تصل نهائي 
أول بطول��ة كب��رى في ذل��ك العام 
في عصر االحتراف، وخس��رت أمام 
البلجيكي��ة كي��م كليس��ترز في 
للمركز  املفتوحة.صع��دت  أمريكا 
األول عامليا في 2010 وحققت سجال 
رائعا بالفوز 32 مرة مقابل اخلسارة 
4 م��رات فقط خالل النصف الثاني 
من املوس��م، محققة خمسة من 
ألقابها الستة هذا العام خالل تلك 
الفترة.حس��نت مع��دل فوزها في 
2010 البال��غ 62 ف��وزا وحققت 63 
انتصارا في الع��ام التالي، واحتلت 
ص��دارة التصني��ف العامل��ي طوال 
العام باستثناء أسبوع واحد فقط 

وأحرزت ستة ألقاب خالل العام.
في 2012 خرجت من قائمة أول 10 
العبات عامليا بس��بب تراجع األداء 
خالل أول 8 أش��هر لكنها ش��قت 
طريقه��ا للعودة للمركز العاش��ر 
أمام  العام.خس��رت  بحلول نهاية 

األمريكي��ة س��يرينا ويليام��ز في 
نهائ��ي أمري��كا املفتوح��ة 2014، 
وخرج��ت م��ن قائم��ة أفض��ل 10 
التالي��ني. العام��ني  العب��ات ف��ي 

في 2017 عادت م��رة أخرى للتألق 
وبلغ��ت املب��اراة النهائي��ة ف��ي 8 
أحدهما  بلقب��ني  وف��ازت  بطوالت 
لق��ب البطولة اخلتامي��ة واحتلت 
املركز الثالث في التصنيف العاملي 
بنهاية العام.ف��ازت بأول لقب في 
البط��والت الكبرى ف��ي 2018 في 

أستراليا املفتوحة.
من جانب اخر، ف��از الثنائي املكون 
بافيت��ش  مات��ي  الكروات��ي  م��ن 
دابروفس��كي  جابرييال  والكندي��ة 
بلقب الزوج��ي اخملتلط في بطولة 

أستراليا املفتوحة للتنس أمس.
الت��ي  النهائي��ة  املب��اراة  وف��ي 
اس��تمرت 68 دقيقة ف��از بافيتش 
املكون  الزوجي  ودابروفسكي على 
من الهندي روهان بوبانا وشريكته 
اجملرية تيميا بابوش 2-6 و6-4 و11� 
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مدريد ـ وكاالت:

أكدت تقارير إعالمية أن إدارة نادي 
ريال مدريد اإلسباني قد أصبحت 
على قناعة تامة بضرورة القيام 
بثورة إحالل على العناصر الفنية 
للفريق بعد األزم��ة التي تعرض 
له��ا خالل منافس��ات املوس��م 
اجلاري و جعلته يخسر املنافسة 
مبك��راً عل��ى بطولت��ي ال��دوري 
وال��كأس احملليت��ني م��ع تضاءل 
فرصته ف��ي احلف��اظ على لقب 

دوري أبطال أوروبا.
»م��اركا«  صحيف��ة  وبحس��ب 
اإلس��بانية ف��ان رئي��س الن��ادي 
يس��تهدف  بيري��ز  فلورنتين��و 
الع��ودة إل��ى إب��رام الصفق��ات 
الكبيرة خالل امليركاتو الصيفي 
ق��د  كان��ت  بعدم��ا   ، املقب��ل 
توقف��ت بالتعاقد م��ع املهاجم 
رودريغيز  خامي��س  الكولومب��ي 
ف��ي صيف ع��ام 2014 على أمل 
تش��كيل »جالكتيكوس« جديد 
ش��بيه بذلك ال��ذي بن��اه خالل 
الفترة األولى من ترأس��ه للنادي 

بني العامني 2000 و 2004.
و وفق��ا للتقرير ف��ان التكاليف 
الكلي��ة لث��ورة اإلح��الل خ��الل 
امليركات��و الصيف��ي املقب��ل قد 
تص��ل إل��ى ح��دود 300 ملي��ون 
يورو ، بناء على أس��عار الالعبني 
الرئيس  قب��ل  املس��تهدفني من 

املدريدي.
ويبدو واضحاً من خالل األس��ماء 

املرشحة لالنضمام إلى الكتيبة 
امللكي��ة ، ب��أن نادي ري��ال مدريد 
ثالث��ي  تش��كيل  يس��تهدف 
هجومي جديد يحل محل ثالثي 
»الب��ي بي س��ي« ال��ذي انتهت 
تراجع��ت قدرات��ه الفنية ، حيث 

يض��م الثالث��ي اجلدي��د كل من 
البلجيكي إدين ه��ازارد من نادي 
تشيلسي اإلنكليزي ، و البرازيلي 
نيمار دا س��يلفا من نادي باريس 
سان جيرمان الفرنسي ، ومعهما 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 

هداف نادي بايرن ميونيخ األملاني 
أو اإلنكليزي هاري كني هداف نادي 
توتنهام هوتسبير اإلنكليزي ، ولو 
ان النادي يفضل األخير بش��كل 
كبير العتبار الس��ن ، بعدما بلغ 
اله��داف البولندي س��ن الثالثني 

عاماً من عمره.
وتش��مل التعاقدات التي يرغب 
بيري��ز القي��ام بها ف��ي اخلطوط 
الثالث��ة للفري��ق ، و لي��س اخلط 
األمام��ي فق��ط ال��ذي يش��كل 
أولوية في الوق��ت احلالي ، حيث 

يرغب ف��ي التعاقد م��ع احلارس 
اإلس��باني دافيد دي خيا وجتديد 
احملاولة م��ع مانشس��تر يونايتد 
اإلنكليزي بعدم��ا عجز عن هذا 
التعاق��د ف��ي محاولة س��ابقة 
ألس��باب إداري��ة ، فيما ل��و تعذر 
س��يكون  البدي��ل  ف��أن   ، ذل��ك 
البلجيك��ي ثيبو كورت��وا حارس 

نادي تشيلسي اإلنكليزي .
ه��ذا وأكدت الصحيف��ة املقربة 
من البيت املدري��دي ، بأن الوضع 
املال��ي اجلي��د لنادي ري��ال مدريد 
، س��وف يس��اعده عل��ى إمت��ام 
دون  يريده��ا  الت��ي  التعاق��دات 
تخوف م��ن خرق قواع��د اللعب 
املال��ي النظي��ف ، بعدما باع في 
املواسم القليلة املنصرمة عدداً 
ال بأس ب��ه من األس��ماء الوازنة 
الت��ي حق��ق بفضله��ا عائدات 
ضخم��ة ، كان آخره��م املهاجم 
اإلس��باني ألف��ارو مورات��ا وقبله 
اجلن��اح األرجنتين��ي آنخي��ل دي 
ماريا و مواطنه املهاجم غونزالو 
هيغوايني وصانع األلعاب األملاني 

مسعود اوزيل.
اجلدي��ر ذك��ره ب��أن فك��رة قي��ام 
ري��ال مدريد بتعاق��دات صيفية 
ان  ضمني��ا  يؤك��د   ، جدي��دة 
الرئي��س فلورنتين��و بيريز قد قرر 
التخلي عن املهاجمان البرتغالي 
كريس��تيانو رونالدو و الفرنسي 
كرمي بن زمي��ة ، حيث بإمكان هذا 
الثنائي ان يحق��ق خلزينة النادي 
إيرادات جي��دة تعزز م��ن وضعه 

املالي في سوق االنتقاالت.

بعد األزمة الفنية التي تعرض لها خالل منافسات الموسم الجاري

300 مليون يورو تكاليف ثورة اإلحالل الصيفي المرتقبة في ريال مدريد

ريال مدريد.. اضافات قادمة

فوزنياكيكافاني

الدوحة ـ وكاالت:
 كلف��ت إدارة اخلريطيات، املدرب الس��وري ياس��ر 
السباعي بقيادة الفريق األول بعد إقالة التونسي 
أحمد العجالني، بعد اخلسارة أمام اخلور أمس األول 
0-2، باجلولة ال�14 من الدوري.. وش��غل السباعي 
في الس��نوات املاضية مهمة املدير الفني لقطاع 
الفئات السنية بالنادي وسبق أن قاد االحتاد احللبي 
لبطولت��ي ال��دوري وال��كأس، واملنتخ��ب األوملبي 

السوري لنتائج جيدة في عدة مشاركات.
وتراجع مستوى اخلريطيات كثيرًا، املوسم احلالي، 
ليحت��ل حالًي��ا املركز ال�11 في ال��دوري، برصيد 9 
نقاط، وتفصله نقطة واحدة عن املرخية، صاحب 

املركز األخير في جدول الترتيب.

باريس  ـ وكاالت:
قال موناكو، حامل لقب الدوري الفرنسي، أول أمس، 
إن بيترو بليجري، أول العب من مواليد 2001، يسجل 
هدفا في الدوري اإليطالي، انضم للفريق من جنوى.

وبات بليجري من أصغر الالعبني، الذين ش��اركوا في 
ال��دوري اإليطال��ي، عندما خاض مبارات��ه األولى، في 
كان��ون األول 2016، وعم��ره 15 عاما و280 يوما، وفي 
آي��ار املاضي صنع التاريخ، بتس��جيل أول أهدافه في 

مرمى روما.
وفي أيلول املاضي، أصبح أصغر العب يسجل ثنائية 
في الدوري اإليطالي، عندما هز الشباك مرتني، خالل 
خس��ارة جنوى على ملعبه، 3-2، أمام التسيو.ورغم 
ذلك خاض بليجري 10 مباريات رس��مية فقط، ويثير 
انتقاله ملوناكو عالمات استفهام، حول الطريقة التي 
تسير بها االنتقاالت الدولية.وأعلن موناكو التعاقد، 
عبر حسابه على »تويتر«، دون ذكر التفاصيل املالية 
للصفقة.. ونقل احلس��اب ع��ن بليجري قول��ه: »أنا 
س��عيد للغاية النضمامي ملوناكو.. اقتنعت سريعا 
مبش��روع النادي، الذي يسمح لالعبني الشبان مثلي، 

بالتقدم والتطور في املستقبل«.

جدة ـ وكاالت:
أعلن نادي الرائد برئاسة فهد املطوع، تدعيم صفوف 
الفريق بالتعاقد مع البرازيلي أديسون تراباي، مهاجم 
نادي الباطن السابق، وذلك ملدة موسم ونصف، قابلة 

للتمديد، إذ بلغت قيمة الصفقة 100 ألف دوالر.
وق��دم تراب��اي )32 عاًما( مس��تويات جي��دة مع نادي 
الباط��ن خالل ال��دور األول من املوس��م احلالي، حيث 
س��جل 4 أه��داف، قب��ل أن متنح��ه اإلدارة مخالصة 
مالي��ة عقب انته��اء عقده م��ع الفريق بع��د عودة 

املهاجم األرجنتيني الهارب خورخي سيلفا.   
 يذكر أن الرائد قد دعم صفوفه خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية احلالية بالالعب املغربى عصام الراقي قادما 
من الرجاء البيضاوي، واملدافع املصري محمد عطوة 

قادما من نادي االحتاد السكندري .

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي شتوجتارت األملاني، أمس، عن فسخ تعاقده 
مع املدرب هانيس فولف.وقال مايكل ريش��كه مدير 
الكرة لش��توجتارت أن قرار اإلطاحة بفولف، جاء بعد 
خس��ارة الفري��ق 7 مرات ف��ي آخ��ر 8 مباريات.وجرى 
التوص��ل للقرار بعد حديث مع املدرب فولف مس��اء 
الس��بت، وذلك ف��ي أعق��اب الهزمية أمام ش��الكه 
بهدفني دون رد.وقال ريشكه: »اخلطر كبير للغاية في 
فريقنا، لم نعد قادرين على جتاوز هذا الوضع، والعودة 

لطريق النجاح«.
ول��م يكش��ف ش��توجتارت عن أي مرش��حني خلالفة 
فول��ف ف��ي تدريب الفري��ق، الذي حص��د 20 نقطة 
م��ن أول عش��رين مب��اراة ف��ي املوس��م احلال��ي من 

البوندسليجا محتالً املركز اخلامس عشر.

السوري السباعي 
مدربا للخريطيات

موناكو يضم 
اإليطالي بليجري

الرائد يتعاقد مع 
البرازيلي أديسون تراباي

شتوتجارت يعلن 
إقالة مدربه 

نيويورك ـ وكاالت:

ومتص��در  اللق��ب  حام��ل  حس��م 
ترتي��ب املنطق��ة الغربي��ة غول��دن 
ك��رة  دوري  قم��ة  ووري��رز  س��تايت 
للمحترفني في  األميرك��ي  الس��لة 
ك��رة الس��لة، بف��وزه أول أمس على 
متصدر املنطقة الشرقية بوسطن 
سلتيكس بنتيجة 109-105، بفضل 

جنمه ستيفن كوري.
وس��جل ك��وري 49 نقط��ة لصالح 
فريق��ه املت��وج باللق��ب مرت��ني في 
املواس��م الثالثة األخيرة، هي األعلى 
له في هذا املوس��م، في مباراة تفوق 
فيه��ا على جن��م س��لتيكس كايري 
إيرفين��غ ال��ذي س��جل 37 نقط��ة.

وتولى كوري زمام املبادرة السيما في 
الشوط الثاني.

فبعدم��ا أنه��ى بوس��طن الش��وط 
األول متقدماً بفارق أربع نقاط )الربع 
األول 37-27، والثاني 17-23(، سجل 
كوري 18 من نقاطه ال� 49 في الربع 

الثالث، ومتكن م��ن قلب تأخر فريقه 
الى تقدم 73-80.

وشهد الربع األخير منافسة شديدة 
ب��ني الفريق��ني، الس��يما م��ع متكن 
بوسطن من قلب تأخره بفارق عشر 
نق��اط إلى تعادل 95-95. إال ان كوري 
)29 عام��اً(، أفضل الع��ب في الدوري 
عام 2015 و2016، متكن من تسجيل 
رمية ثالثية منح فيها فريقه التقدم 
98-95، علماً أنه سجل خمس رميات 
من ست محاوالت من خارج القوس 

خالل املباراة.
وبع��د محاولة ضائعة م��ن إيرفينغ، 
مكن كوري فريقه من توسيع الفارق 
إلى 100-95 قبل نهاية املباراة ب� 68 
ثانية، ورف��ع كوري من خالل الرميات 
احلرة تقدم غولدن ستايت الى 105-

101، إال أن بوس��طن ال��ذي يحم��ل 
الرق��م القياس��ي ف��ي ع��دد ألقاب 
الدوري )17 لقبا(، قل��ص الفارق إلى 
نقطة واحدة )104-105( قبل نهاية 

املباراة ب� 7,7 ثوان.
وفي الوق��ت املتبقي، س��جل كوري 

أربع رميات حرة ليحقق فريقه الفوز 
ال� 40 له هذا املوسم في 50 مباراة، 
وهو أفضل سجل في الدوري، بينما 
تلقى بوس��طن خس��ارته ال� 15 في 

50 مباراة.
وس��اهم زميال ك��وري كيفن دورانت 
ودراميوند غرين في الفوز، بتس��جيل 
األول 20 نقطة والثاني 15 نقطة و11 
متابع��ة. أما في صفوف بوس��طن، 
فبرز جايلن براون م��ع 20 نقطة وآل 

هورفورد مع 15 نقطة و13 متابعة.
إلى ذلك، فاز أوكالهوما سيتي ثاندر 
عل��ى مضيف��ه ديترويت بيس��تونز 
مب��اراة  ف��ي   ،108-121 بنتيج��ة 
شهدت حتقيق جنم أوكالهوما راسل 
وس��تبروك »تريب��ل دب��ل«، وتخطي 
زميله كارميلو أنطوني عتبة ال� 25 
أل��ف نقطة في مجمل مش��اركته 

في مباريات دوري كرة السلة.
ول��م يتخلف وس��تبروك عن موعده 
املفضل مع ال� »تريبل دبل« )10 على 
األقل في ثالث من الفئات اإلحصائية 
الفردي��ة اخلم��س: نق��اط، متابعات، 

متري��رات حاس��مة، س��رقة الكرة أو 
صده��ا(، بتس��جيله 31 نقطة و11 
متابع��ة و13 متريرة حاس��مة، بينما 
أضاف بول جورج 26 نقطة وأنطوني 

.21
وبات أنطوني )33 عاماً( الالعب احلادي 
والعشرين في تاريخ الدوري األميركي 
»ان بي ايه« يس��جل أكثر من 25 ألف 

نقطة في مسيرته.
وحقق أوكالهوما ال��ذي يحتل املركز 
اخلامس في ترتي��ب املنطقة الغربية، 
فوزه التاسع والعشرين في 49 مباراة 
ه��ذا املوس��م. أم��ا ديتروي��ت تاس��ع 
املنطقة الش��رقية، فتلق��ى الهزمية 

اخلامسة والعشرين في 47 مباراة.
وف��ي باق��ي مباري��ات أول أم��س، فاز 
بروكلني  متبروولفز عل��ى  مينيس��وتا 
نتس 111-97، وواشنطن ويزاردز على 
أتالنت��ا هوك��س 129-104، وميام��ي 
هيت على تشارلوت هورنتس 91-95، 
ودنفر ناغتس عل��ى داالس مافريكس 
91-89، وانديانا بايس��رز على أورالندو 

ماجيك 112-114.

كوري يقود ووريرز لحسم القمة ضد سلتيكس
في دوري السلة للمحترفين تقرير

لقطة سلة
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كافاني .. الهداف التاريخي 
لفريق باريس سان جيرمان

رقمان سلبيان لدفاع ليفربول
 بعد ثالثية وست بروميتش

مسيرة حافلة لفوزنياكي قبل
 التتويج بلقب أستراليا المفتوحة
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»المصارعة« و«المالكمة« 
في العراق القديم 

لق��د ع��رف العراقي��ون القدماء س��بل االبداع 
احلضاري وس��راج االختراعات   الذي اضاء دروب 
االمم ماضي��اً كان وحاضراً فم��ن الكتابة ودوالب 
الفخ��ار ال��ى اول العجالت لترس��وا س��فينة  

املكتشفني في مرسى االبداع الرياضي.       
فمحور الكالم ع��ن اول النش��اطات الرياضية 
في العال��م ورمبا اليع��رف الكثي��رون ان قدماء 
العراقيون قد عرفوا االلعاب الرياضية بانواعها 
وخاص��ة الع��اب الق��وى مب��ا فيه��ا املصارع��ة 
واملالكم��ة واجل��ري وحم��ل االثق��ال وذلك قبل 
ان تع��رف ف��ي ب��الد اليون��ان باكثر م��ن الفني 
وخمس��مائة ع��ام . فقد كان��ت البداية منذوا 
ان تعل��م االنس��ان املش��ي والرك��ض وتعلمه 
اس��تعمال يده ف��ي جمع الق��وت وقبل اختراع 
االسلحه دفعتهم الغريزة للدفاع عن انفسم 
باستخدام قبضة اليد في ذلك .  وتطورت  الى 
ان تصبح بش��كل منظم في املعارك مع تقدم 
الزمن وتس��ارع احلض��ارة . باالضاف��ة الى ذلك 
م��ا وردنا عن املصارعة ف��ي ملحمة جلجامش 
اخلال��دة التي تروي واقعة الص��راع بني البطلني 
جلجام��ش وانكي��دوا والتي  حصل��ت في عام  
2070 قبل امليالد حينه��ا كان جلجامش ملكاُ 

لدولة مدينة الوركاء السومرية العظيمة .
وجتدر االش��ارة بهذا الصدد إن ممارس��ة االلعاب 
الرياض��ة في الع��راق الق��دمي وبال��ذات لعبتي 
املصارعة واملالكم��ة كانتا ذات عالقة بعدد من 

الطقوس الدينية واخلصب والفحولة.
  ولوتتبعن��ا هذه الرياضات م��ن الناحية املادية 
االثاري��ة من املكتش��فات في حق��ول التنقيب 
ف��ي املواقع االثارية ادلة تاريخية من عصر فجر 
السالالت الثاني وقبله بقليل في مطلع االلف 
الثالث قبل امليالد على هيئة اختام اسطوانية 
منقوش��ة مبش��اهد م��ن املصارع��ة واملالكمة 
بني رج��ال مفتولي العضالت كم��ا جاتنا ايضا 
متاثيل من البرونز ومن نف��س الفترة التاريخية 
س��الفة الذك��ر او بعده��ا لرجل��ني متقابل��ني 
بوضعي��ة املالكمة. حيث ان رياض��ة املصارعة 
كان��ت تقتص��ر الذك��ور دون االن��اث ولم تكن 
ضمن مناهج دراس��ية من قبل مختصني وامنا 
كان��ت االعتم��اد عل��ى االباء وبع��ض اخملتصني 

العسكريني احملترفني.
باالضافة ال��ى رياضة املصارع��ة، هناك رياضة 
املالكم��ة الت��ي كانت جنب��اً الى جن��ب والتي 
اشتهر العراقيون مبمارستها وتفردوا في العالم 
بانهم اول من زاوله��ا اذ بلغت رياضة املالكمة 
قدراً كبيرا من االهتمام وشغلت بجانب رياضة 
املصارع��ة مواضيع في النق��وش على االختام 
االسطوانية وااللواح الفخارية واحلجرية والتي 
وجدت في اماكن مختلفة وعبر حضارات العراق 
من الس��ومرية فاالكدية والبابلية واالش��ورية 
ووص��ل الينا اقدم وج��ود من رياض��ة املالكمة 
م��ن خالل ما نقش على ختم اس��طواني يرجع 
تاريخ��ه الى عص��ر فجر الس��الالت 2050 قبل 
املي��الد والذي عثر عليه ف��ي تنقيبات تل حرمل 
والذي ميثل بداية نزال مالكمة . وكان هذا الذي 
ش��اهدناه من خ��الل االثار التي ص��ورت نزاالت 
املالكمة والتي وصل��ت الينا من املواقع االثارية 
وظه��ر االهتمام باالمالكمة كرياضة وباملالكم 
حي��ث توصل العراقي��ون القدماء ال��ى اختراع 
الكف��وف ) قف��از املالكمة ( ويظه��ر ذلك جلياً 
في املنحوتات حيث يظهر ان املالكم يلبس في 
يده كف��وف خاصة باملالكمة كم��ا وصل الينا 
منحوته تصور مالكمني في نزال والى جانبهم 
العازف��ني على الطبول وهذه املمارس��ة تش��د 

الهمم وترفع احلماسة في قلوب املقاتلني .
ونلم��ح من كل هذه املش��اهدات م��دى الترف 
ال��ذي كان يعيش��ه اجملتم��ع العراق��ي الق��دمي 
الى االهتداء الى ممارس��ته االنش��طة الرياضة 
وتنوعه��ا فقد كان العراقيون ميارس��ون رياضة 
التجدي��ف والرك��ض ورك��وب العرب��ات وحمل 

االثقال.
فس��كان وادي الرافدي��ن القدماء كانوا ش��رارة 
البدأ االولى في العالم حلياة حضارية متقدمة 
متنورة بكل اجملاالت احلياة االجتماعية فاالبداع 
االول خطه ابن سومر على طني وادي الرافدين.

* كاتب عراقي

الشارقة ـ نبيل الزبيدي*  

اختي��ر الع��راق عض��وا ف��ي جلن��ة 
بطول��ة  ملنافس��ات  االس��تئناف 
االوملبي��اد العربي الثاني للش��طرجن 
الت��ي  والنس��اء  الرج��ال  بفئت��ي 
حتتضنها مدينة الشارقة االماراتية 
لغاية الرابع عشر من شباط املقبل 
فيم��ا حقق العبونا نتائج ايجابية اذ 
استطاع احمد جزا جمال من الفوز 
على نظيره اجلزائري عبد الرزاق العزم 
بفئة حتت 14 سنة، وضمن فئة حتت 
12 س��نة تع��ادل زيد عالء جاس��ب 
مع الع��ب البلد املضي��ف االمارات، 
وخس��ر عل��ي لي��ث احم��د بفئ��ة 
املتقدمني من اجلزائري عرب الدليني، 
وقلبت الالعبة ريتاج سعد محسن 
خس��ارتها ف��ي اللحظ��ات االخي��ر 
بالف��وز على االردنية ادباس ابرار حتت 
8 سنوات فيما خسرت كارين كمال 

من اجلزائرية ميزور امينة.
وقال املصري محم��د احمد ابراهيم 
مدرب املنتخ��ب العراقي: ان اجلوالت 
االول��ى تك��ون صعب��ة ف��ي جميع 
البطوالت ويس��بب ارباك عند بعض 
الالعبني الس��يما هذه اللعبة حتتاج 
ال��ى دقة ف��ي اختيار النقل��ة الن اي 
خطأ يس��تغل من الالع��ب اخلصم 
مبينا اجلول��ة االولى حق��ق العبينا 
خس��ارة  وحت��ى  ايجابي��ة  نتائ��ج 
الالعب��ني عل��ي ليث وكاري��ن كمال 
ل��م تكن متوقعة بس��بب تفقوهم 
املس��تمر في البداي��ة ولكن حدوث 

االخطاء ادى الى فقدان الفوز.
واض��اف ابراهي��م: ان ريت��اج س��عد 
جمي��ع  اش��ادة  عل��ى  حصل��ت 
احلاضري��ن اذ كانت نظيرتها االردنية 
متقدم��ة عليها وقريبة م��ن الفوز 
ولك��ن الس��باب قانوني��ة انتبه��ت 
لها ريت��اج وابلغت حك��م الطاولة 
ادى ال��ى عقوب��ة دقيقت��ني لالردنية 

وبالتالي استغلت ريتاج هذا املوقف 
موضح��ا  س��يطرتها  واس��تعادت 
ان فريقن��ا جاه��ز للمنافس��ة على 
الفوز باحد املراك��ز االولى ومبختلف 
الفعالي��ات مبينا ان الالعبني وصلوا 

الى مستوى فني وبدني جيد.
واختتم ابراهيم حديثه قائال انه من 
الصعب التكهن بنتائج منافس��ات 
بطول��ة الفئ��ات العمري��ة بس��بب 
قلة اخلبرة بالنس��بة لنظرائهم من 
املتقدم��ني الس��يما اذا حدثت نقلة 
خاطئ��ة الدوات اللع��ب فانها تؤدي 
الى خس��ارة غي��ر متوقع��ة وبفترة 
زمني��ة قصير عكس م��ا يحدث مع 

الالعبني املتقدمني ، لذااتوقع حتقيق 
نتائ��ج ايجابي��ة لالعب��ي املنتخ��ب 
برغ��م صعوبة املنافس��ة م��ن قبل 
الالعبني املصري��ني واجلزائريني وحتى 
االماراتي��ني الذي��ن يش��كلون الوفد 
االكبر ف��ي املنافس��ات مبين��ا كنا 
نتمنى املش��اركة بفري��ق كامل من 
اجل املنافسة على املراكز االولى في 
الترتي��ب الفرقي وان قرع��ة الرجال 
كانت صعبة واجلوالت االولى س��وف 
تش��هد مواجهة الالعبني املصريني 
اما منتخبنا النسوي فان التصنيف 
وقف الى جانبه م��ن خالل مواجهة 
والفلسطينيات  اليمنيات  الالعبات 

واعتقد ان املهمة ليست صعبة.
ج��رى اختي��ار رئيس الوف��د العراقي 
محمد مه��دي احلكي��م عضوا في 
جلنة االس��تئناف والتي ضمت ثالث 
أعض��اء أساس��يني مت انتخابهم من 
ب��ني ممثلي االحت��ادات املش��اركة، وال 
يح��ق لعض��و اللجن��ة أن يش��ارك 
باتخاذ قرار يخص احتاد بلده ويحق له 
املشاركة في املناقشات فقط بدون 
املش��اركة ف��ي التصوي��ت، اذ تقدم 
االعتراض��ات مبا فيها االحتجاج ضد 
قرار رئيس احلكام أو أحد مس��اعديه 
أو أي موضوع آخ��ر يتعلق بالبطولة 
وذلك خالل ساعة واحدة على األكثر 

من وقت انتهاء اجلولة .
فيم��ا يتم تق��دمي طل��ب االعتراض 
ال��ى رئي��س جلن��ة االس��تئناف مع 
سداد رس��م االحتجاج ويتم دراسة 
االعتراض أو االحتجاج بعد أن يتأكد 
الطل��ب للش��روط  م��ن اس��تيفاء 
القانونية ومنها تسديد رسم وقدره 
50 دوالرا أمريكي��ا عل��ى أن يت��م رده 
في حال كان االحتجاج أو االعتراض 
صحيح��ا واال أصب��ح املبل��غ ملكا 
لالحتاد العربي للشطرجن ويجب البت 
في االعت��راض أو االحتجاج قبل بدء 

اجلولة التالية.
من جانبه قال حكم البطولة الدولي 

االماراتي مهدي عبد الرحيم: لقد مت 
االطالع على جميع جوازات الالعبني 
املشاركني للتأكد من صحة املواليد 
التي مت ارسالها للجنة املنظمة عبر 
البريد االلكتروني واحلمد هلل وجدنا 
تعاون االحتادات وليس هناك اية حالة 
تزوير مبينا ان ه��ذه االجراءات عززت 
للش��فافية  الوفود  رؤس��اء  ارتي��اح 
في علمنا واحلي��ادة في التعامل مع 

اجلميع.
واعت��ذرت منتخبات قط��ر ومورتانيا 
وغي��اب س��وريا ع��ن املش��اركة في 
البطولة العربية للشطرجن فضال عن 
مشاركة منتخبات بالعب او العبني 
وبالتال��ي اعلن��ت اللجنة املش��رفة 
على االوملبياد انها ستقلص ساعات 
املنافسات بني الالعبني واالمر يصب 
في خدمة املشاركني لفسح الوقت 
امامه��م الخذ فترة اس��تراحة قبل 

خوض املباراة التالية.
انه��ا  املنظم��ة  اللجن��ة  واعلن��ت 
س��تقوم مبنح الفائ��ز األول ببطولة 
الرج��ال والفائ��زة األول��ى ببطول��ة 
السيدات كأس لكل منهما إضافة 
ال��ى ميدالي��ة ذهبية كم��ا يحصل 
الفائزين باملركز الثاني على ميدالية 
فضية والفائزين باملركز الثالث على 

ميدالية برونزية .
العرب��ي  االحت��اد  خص��ص  فيم��ا 
للش��طرجن جوائ��ز مالي��ة للفائزين 
الثالث��ة األوائ��ل على النح��و التالي 
بطولة العرب الفردية للرجال 2500 
دوالر أميركي األول 1250 والثاني 750 
والثالث 500، وبطولة العرب الفردية 
للسيدات 1250 دوالر أميركي األولى 
 ،  250 والثالث��ة   350 والثاني��ة   650
وس��وف توزع اجلوائز بالتس��اوي بني 
املتعادلني بالنقاط بغض النظر عن 

نتائج كسر التعادل.

* موف��د االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

العراق عضو في لجنة استئناف األولمبياد العربي بالشطرنج
نتائج ايجابية للرجال وريتاج تقلب خسارتها الى فوز

العبة الشطرجن كارين كمال في البطولة

بغداد ـ ظمياء العزاوي*

الالعب��ات  تعي��د  جدي��دة  خط��وة 
ومتك��ن امل��رأة رياضي��ا ف��ي لعب��ة 
املبارزة م��ن خالل أنضم��ام العبات 
جدد م��ن اجلامع��ات وامل��دارس إلى 
احت��اد اللعب��ة املركزي ال��ذي تعاقد 
مؤخ��راً مع املدربة بروين اس��حاقي 
م��ن جمهورية اي��ران بع��د ثبت ان 
لديهن مؤهالت جيدة في االسلحة 
العربي  الثالث »الش��يش والسيف 
املبارزة« ليلتحقن  وس��الح س��يف 
بزميالتهن العب��ات األندية املتميزة 
واجلي��ش  ف��ي بغ��داد »االتص��االت 
واالرمن��ي« وكذل��ك توج��د العبات 
م��ن مختلف احملافظ��ات من العراق 
ومنها الس��ماوة الت��ي يوجد فيها 
مركز تدريبي  يضم خمس��ة اندية،  
كما تضم محافظ��ة النجف التي 
ش��كلت حديثا ثالث اندية وتترأسه 
احتاد النج��ف زينب غالب التي فازت 
بعضوي��ة جلنة املرأة ف��ي انتخابات 

االحت��اد العرب��ي للعبة، مما يس��هم 
في تقدمي صورة مشرقة عن العراق 
وبجه��ود املدرب��ات للتواص��ل م��ع 
تدري��ب الالعبات وتنمي��ة قدراتهن  
ومتكينه��م رياضي��ا القتن��اص ارفع 

االلقاب في لعبة املبارزة.
نتوس��م خي��را م��ن خ��الل تدري��ب 
الالعبات اجل��دد وزجهم ف��ي اندية 
لك��ي ميثل��ون العراق افض��ل متثيل 
بتوفي��ر البيئ��ة املناس��بة للم��رأة 
الرياضية واتاحة الفرصة لها لكي 
تعبر عن قدراتها الرياضية واجنازاتها 
في بيئة صحية آمنة وتتمتع مبعايير 
الس��المة والكفاءة من حيث توفير 
لهذه  الضرورية  املستلزمات  جميع 
اللعب��ة فاملبارزة هي لعب��ة النبالء 
والفرس��ان ورياضة الت��راث العربي 
االصيل ولها مستلزماتها  وعندما 
يوجد مناخا مش��جعا على االبداع 
الرياض��ي  الي لعب��ة م��ن االلع��اب 
الرياضية  اضافة الى منح الالعبات 
بكوادر  للتدريبات  اضافي��ة  جرعات 
وكف��اءة وخب��رة ودع��م معنومي��ن 

املؤكد ستحصد املراة على االلقاب 
في مختلف املنافسات.

وال ب��د ان نذكر مش��اركة املنتخب 
النس��وي ف��ي بطول��ة دب��ي العام 
الالعب��ة  حصل��ت  حي��ث  امل��اض، 
فاطم��ة رحيم عل��ى املركز اخلامس 
والتي مثلت العراق واعطت الصورة 
املش��رقة عن النس��اء ف��ي اللعبة، 
لكفاءة  تأكي��داً  املش��اركة  وكانت 

العباتنا في احملفل العربي املهم.
ومبناسبة تس��ليط الضوء على دور 
املراة في لعبة املبارزة ودور الالعبات 
ف��ي ه��ذه اللعب��ة ف��أن الرياض��ة 
النس��وية قطعت شوطا كبيرا في 
ممارس��ة مختل��ف االلع��اب وعززت 
وجود املراة على الس��احة الرياضية 
لتف��رض نفس��ها بقوة جنب��ا الى 
جنب مع الرجل سواء على مستوى 
االندي��ة او االحتادات وقد حققت اداء 
رياض��ي مميز وبرزت طاقات ش��بابية 
وامل��دارس  اجلامع��ات  خ��الل  م��ن 
االوملبية أثبتت قدراتها لتنشء جيل 
مؤهل ف��ي اجمل��ال الرياضي وخاصة 

امل��الكات  وتطوي��ر  املب��ارزة  لعب��ة 
واس��تقطابها لكي  ترس��خ ثقافة 
ه��ذه اللعب��ة وخلق بيئ��ة صحية 
رياضية محفزة تس��اهم في تطوير 

رياضة املرأة.
وبش��كل ع��ام ان رياض��ة امل��رأة في 
العراق لها خطط مستقبلية واعدة 
للنه��وض بجمي��ع بطوالته��ا خلل��ق 
مس��تقبل واقع��ي ومزده��ر، اذ برزت 
بطالت س��اهمن في نهض��ة رياضة 
الس��يدات خالل العقدين الس��ابقني 
ووصلن ال��ى منص��ات التتويج، على 
الصعيدي��ن احمللي والدول��ي وهذا هو 
دور امل��رأة يب��رز م��ن خالل م��ا تتمتع 
م��ن طاق��ات تؤهلها لدخ��ول جميع 
املنافسات مبقدرة عالية، فقد تخطت 
حواء اصعب العقبات بثباتها وثقتها 
العالي��ة وقدرته��ا الفعال��ة لتنافس 
الرجل وتتحدى على جميع املستويات 

لتحرز الكؤوس واالوسمة.

للثقاف��ة  الش��بكة  * مؤسس��ة 
واإلعالم

اتحاد المبارزة يرتقي بمؤهالت عناصره النسوية

التعاقد مع »بروين« خطوة فعالة.. واالستقطابات الجديدة تؤسس لقاعدة صلبة

تقرير

العبات املبارزة على منصات التتويج
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بغداد ـ مؤنس عبداهلل*
فاز رئيس االحتاد املركزي للفروسية 
حي��در حس��ني علي مبنص��ب نائب 
رئي��س  االحت��اد الدول��ي اللتق��اط 
االوتاد لش��ؤون التدري��ب والتطوير، 
وذل��ك خالل االنتخاب��ات التي جرت 
ف��ي محافظ��ة خصب بس��لطنة 
عم��ان يوم ام��س األول على هامش 
منافس��ات البطولة الدولية االولى 

النسوية لفعالية التقاط االوتاد.
 وقال عل��ي: ان الش��يخ محمد بن 
عيس��ى الفيروز فاز برئاس��ة االحتاد 
الدولي  بالتزكية، واسفرت النتائج 
االخ��رى عن ف��وز كال م��ن روندومو 
جي��رارد من جن��وب افريقيا مبنصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي للش��ؤون 
الفني��ة والقط��ري خالد بن س��فر 
الهاجري مبنصب نائب رئيس االحتاد 

الدول��ي للتس��ويق واالع��الم مبينا 
ان الل��واء املص��ري عاط��ف العطار 
ف��از مبنصب عض��و االحت��اد الدولي 
ورئيس��ا للجنة احلكام وامني س��ر 
احتاد الفروس��ية محم��ود العامري 
بعضوي��ة املكتب  التنفيذي لالحتاد 
الدول��ي ونائبا لرئي��س جلنة احلكام 
والس��وداني رأفت بن ب��الل مبنصب 
عض��و املكت��ب التنفيذي ورئيس��ا 
واالوزبك��ي  املس��ابقات  للجن��ة 
س��يرجيو دميس��توني ف��از مبنصب 
عضو املكتب التنفيذي والبريطاني 
ب��ول هاند ال��ذي فاز ايض��ا مبنصب 

عضو االحتاد الدولي ايضا.
وتاب��ع: ان��ه وللم��رة الثاني��ة على 
التوالي تناط رئاسة اللجنة الطبية 
)البيطرية( الى العراق ممثال بالدكتور 
سعد خضير كرمي الهاللي موضحا 

ان املناص��ب الت��ي حتقق��ت للعراق 
تعد اجنازا كبي��را للرياضة العراقية 
بش��كل ع��ام ولرياضة الفروس��ية 
بش��كل خاص، وبالتالي سنسعى 
م��ن اج��ل تطوي��ر رياض��ة اجدادنا 
وآباؤنا نحو االفضل من خالل تهيئة 
كافة الس��بل التي ستس��هم في 
جناح مشاركات منتخباتنا الوطنية 
مختل��ف  ف��ي  والنس��اء  للرج��ال 
البط��والت واحملاف��ل اخلارجية خالل 

املرحلة املقبلة.
يش��ار الى ان رئيس االحت��اد الدولي 
الش��يخ محمد بن عيسى الفيروز 
سيختار وحس��ب النظام الداخلي 
لالحت��اد امين��ا عام��ا لالحت��اد ونائبا 

تنفيذيا.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
دعا وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان، مجلس محافظة 
كرب��الء املقدس��ة الى دع��م فريق 
نادي كربالء املش��ارك ف��ي الدوري 

املمتاز بكرة القدم.
وقال عبطان خ��الل لقائه الهيئة 
االدارية لنادي كرب��الء الرياضي، ان 
ال��وزارة س��تواصل دعمها لألندية 
الرياضية، ولك��ن في نفس الوقت 
عل��ى مجال��س احملافظ��ات تقدمي 
الدع��م ألنديته��ا الت��ي ليس لها 
ان  مبين��ا  مؤسس��اتي،  ارتب��اط 
نادي كربالء ميثل مدينة مقدس��ة 

تستحق كل التقدير والدعم.
واش��ار الى ان الوزارة تع��ول كثيراً 

الرياضية  النجاح��ات  على حتقيق 
م��ن خالل تطوي��ر االندية وجعلها 
تعم��ل  رصين��ة  مؤسس��ات 

باحترافية.
من جانب اخر ، وجه وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان، 
الدوائ��ر اخملتصة في ال��وزارة بدعم 
النس��وي  العراق��ي  املنتخ��ب 
لرف��ع األثق��ال وتوفي��ر له��م كل 

مستلزمات النجاح .
وقال عبط��ان خالل لقائ��ه مدرب 
املنتخ��ب العراق��ي برف��ع األثقال 
عباس احمد والبطلة هدى سالم 
دع��م  ف��ي  ال��وزارة مس��تمرة  ان 
الرياضة النسوية وستوفر ملنتخب 
األثق��ال كل مس��تلزمات النجاح 

لتحقيق اجنازات دولية.
واضاف ان الوزارة ستتكفل بإقامة 
وخارجي��ة  داخلي��ة  معس��كرات 
ملنتخ��ب األثق��ال النس��وي فضال 
عن التكفل باملشاركات اخلارجية.. 
ووعد عبطان بإقامة بطولة عربية 
لرف��ع األثق��ال لكال اجلنس��ني في 
بغداد من اجل تطوي��ر منتخباتنا 
م��ع  باالحت��كاك  واس��تمرارهم 

املنتخبات االخرى .
م��ن جانبه ق��دم م��درب املنتخب 
الوطن��ي عب��اس احم��د والبطلة 
وتقديرهما  هدى سالم شكرهما 
الى وزير الشباب والرياضة لرعايته 
ودعم��ه املتواصل لأللعاب الفردية 

والرياضة النسوية .

العراق نائب لالتحاد الدولي أللتقاط 
االوتاد لشؤون التدريب والتطوير

تعد بإقامة بطولة عربية نسوية باألثقال في بغداد 

»الشباب والرياضة« تدعو مجلس 
المحافظة الى دعم نادي كربالء 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاد الالع��ب محم��د داود فريقه 
النفط الى تس��جيل فوزاً كبيراً 
عل��ى مضيف��ه فري��ق الديوانية 
بع��د تس��جيله )هاتري��ك( ف��ي 
املب��اراة الت��ي اقيم��ت امس في 
ملعب عفك حلس��اب اجلولة 12 
م��ن املرحلة االولى ل��دوري الكرة 
املمتاز، وف��از فيها النفط باربعة 

داود  وس��جل  نظيف��ة،  أه��داف 
أهدافه في الدقائق )16 و65 و90( 
في ح��ني اض��اف احم��د كاظم 
الدقيق��ة  ف��ي  الراب��ع  اله��دف 
90+3، ورف��ع النف��ط رصيده إلى 
مبوقع��ه  نقط��ة محتفظ��اً   21
الراب��ع في الئح��ة الترتيب، فيما 
الديوانية بقي في موقعه ال� 16 

وله 9 نقاط.

وعاد فريق الصناعات الكهربائية 
م��ن رحلته اجلنوبي��ة بفوز ثمني، 
بعد تغلبة على فريق البحري في 
ملعب الزبير بثالثة اهداف مقابل 
هدف��ني، بك��ر الضي��وف بهدفي 
السبق في الدقيقتني 15 و18 عن 
طريق منار طه وعلي رشيد، فيما 
قلص الف��ارق للمضي��ف احمد 
داود في الدقيق��ة 25 وبعد ثالث 

دقائق اضاف سيف طاهر الهدف 
الكهربائية،  للصناع��ات  الثالث 
وقل��ص البح��ري النتيج��ة ف��ي 

الدقيقة االخيرة.
وبالف��وز تق��دم الصناع��ات الى 
املركز الثامن عش��ر وله 8 نقاط، 
في حني للبحري 10 نقاط باملركز 

اخلامس عشر.
وتتواص��ل اليوم األثن��ني مباريات 

اجلول��ة 12 م��ن املرحل��ة االولى 
ل��دوري الك��رة املمت��از، باقامة 3 
مباري��ات، فيلعب نف��ط اجلنوب 
والكهرباء في ملعب الزبير، فيما 
يضيف ملع��ب املدينة الرياضية 
ف��ي محافظ��ة البص��رة مباراة 
امليناء وال��زوراء، وجترى في ملعب 
اجلوية  مب��اراة  الدولي  الش��عب 

وكربالء.

اجلولة  منافس��ات  تتواصل  كما 
ذاتها ي��وم غ��ٍد الثالث��اء، باجراء 
4 مباري��ات، فيلتق��ي في ملعب 
الش��عب الدولي فريقي الطلبة 
والش��رطة في قمة جماهيرية، 
وجت��رى ف��ي ملع��ب زاخ��و لقاء 
أهل الدار امام نفط ميس��ان بال 
التاجي  ويضيف ملعب  جمهور، 

مباراة احلدود وأمانة بغداد.

الزوراء في ضيافة الميناء .. وهاتريك دواد يقود النفط إلى فوز كبير
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
بغداد مدي بس��اطي واملئي اكوابي، 
وانس��ي العتاب فقد نسيت عتابي، 
عين��اك ي��ا بغ��داد من��ذ طفولت��ي 
شمس��ان نائمتان بني اهدابي، بغداد 
جئت��ك كالس��فينة متعب��ا اخف��ي 

جراحاتي وراء ثيابي.
بتلك الكلمات من قصيدة للش��اعر 
نزار قباني بدء حفل االحتفاء بالفنان 
العطار،  املغترب قحط��ان  العراق��ي 
ف��ي قاعة الرب��اط، تثمينا ملس��يرته 
اإلبداعي��ة ورف��ده للمكتب��ة الفنية 
بأجم��ل األغنيات الت��ي كتبها كبار 
الش��عراء ووحلنه��ا خي��رة امللحن��ني 
وعلى راسهم محس��ن فرحان الذي 

يصفه ابنا روحيا له.
حضر احلفل رعد ع��اوي املدير العام 
لدائ��رة الش��ؤون اإلداري��ة ف��ي وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار، واملدير 
الع��ام لدائ��رة الفن��ون املوس��يقية، 
وامللح��ن محس��ن فرح��ان "صان��ع 
جنومية قحطان العطار"، ود.ش��فيق 
امله��دي املدير الع��ام لدائ��رة الفنون 

التش��كيلية، واملايس��ترو عبد الرزاق 
العزاوي مدير الفرقة الس��يمفونية، 
العراقيني.  املوس��يقيني  احتاد  ورئيس 
وكان م��ن ب��ني احلضور أيض��ا عائلة 

الفنان العطار.
بغ��داد  فرق��ة  باحلف��ل  ش��اركت 
للموسيقى العربية بقيادة املايسترو 
االنش��اد  وفرق��ة  خص��اف،  عل��ي 

العراقية.
 قدم��ت خ��ال احلف��ل ع��دة أغنيات 
للفنان العطار، قام بادائها مجموعة 
من الفنان��ني املعروفني منهم الفنان 
عب��د فل��ك ال��ذي ق��ام ب��أداء اغنية 
"ش��كول علي��ك" وهي م��ن كلمات 
الش��اعر زامل س��عيد فت��اح، واحلان 

محسن فرحان.
من األغاني الش��هيرة للعطار والتي 
شاعت وس��ط اجلمهور العراقي في 
فترة الثمانينيات وغناها عدة مطربني 
في حفات االعراس هي اغنية يا نورة 
الت��ي حلنه��ا الفنان جمع��ة العربي 
رحي��م  الش��اعر  كلماته��ا  وكت��ب 
العراقي، وشارك العربي بتقدمي هذه 

االغنية خال احلفل.
وورد اتصال من الفنان قحطان العطار 
الذي لم يستطع التواجد بني محبيه 
والذي ذكر فيه: احبابي لس��ت بعيدا 
عنك��م، واحتاجكم حب��ا وجماال في 

أصبح��ت طوفانا  التي  حياتي، 

من الغرب��ة. صدقون��ي ان محبتكم 
ل��ي رصيدي ف��ي هذه احلياة. وش��كر 
العط��ار خال رس��الته الت��ي نقلها 
عنه الش��اعر رحي��م العراق��ي دائرة 
الفن��ون املوس��يقية والقائمني على 
احلف��ل واحلض��ور، والفنانني 

الذي��ن قام��وا ب��أداء أغنيات��ه، وأيضا 
صفح��ة قحطان العطار الرس��مية 

على موقع التواصل االجتماعي.
امللحن محس��ن فرحان ق��دم كلمة 
باملناسبة قال فيها: كل يدعي وصا 
بليلى وليل��ى ال تقر لهم بذاك، وهذا 
املث��ل ينطب��ق على الفن��ان قحطان 
الكثي��رون  يدع��ي  ال��ذي  العط��ار 
احلقيق��ي  واملكتش��ف  اكتش��افه، 
لقحط��ان العطار ه��و رجل ليس له 
عاقة باملوسيقى وهو الفنان شكري 
العقيدي، وأيضا الفنان "مكتش��ف 

النجوم" عبد الهادي مبارك.
يق��ول محس��ن فرح��ان: كان مبارك 
"حقيب��ة  برنام��ج  ع��ن  مس��ؤوال 
املنوع��ات" وان��ا كن��ت ف��ي كرب��اء 
اعم��ل مش��رفا موس��يقيا، واتصل 
ب��ي عبد الهادي وأخبرن��ي انه يحمل 
ل��ي مفاج��أة كبيرة، فقم��ت بزيارته 
وكان مع��ه  للمفاج��أة،  متحمس��ا 
ش��كري العقي��دي، وش��اب وس��يم 
مؤدب وخجول، على مامحه ارتسم 
الذكاء، استمعت الى صوته وانبهرت 

وكانت بالنس��بة لي اجمل مفاجأة، 
وق��ررت ان اقدم له حلن��ا، لكني كنت 
كسوال وأيضا انشغاالتي الوظيفية 
أسهمت بان أتأخر بتلحني اغنية له.

وتاب��ع فرحان قص��ة دخ��ول العطار 
ال��ى عالم الف��ن: قام امللح��ن الرائع 
حميد البص��ري بتلحني اغنية روحي 
عالش��اطي حمام��ة، وأيض��ا طالب 
الق��ره غولي ق��ام بإعطائ��ه حلنا، ثم 
ب��دأت مع��ه برابع اغني��ة وكانت "اه 
ي��ا زمان��ي"، وقلت بعده��ا لقحطان 
لن اس��مح الح��د اخ��ر ان يلحن لك 
ألني التزمتك فني��ا، وحلنت له اغنية 
"يكول��ون غني بف��رح"، وبعدها "لو 
غيم��ت دني��اي" ث��م اصطحبته الى 

القاهرة وقدمت له عدة أغنيات.
وأض��اف فرح��ان: قال عن��ه الفنانون 
املصري��ون ان��ه صاحب ص��وت عذب، 
صوت��ه  الش��ريعي  عم��ار  ووصف��ه 

بالعسل.
العطار ما يزال ميتلك الصوت نفسه 
واالمكاني��ة ذاتها لكن الغربة اخذته 

منا

الثقافة تحتفي بقحطان العطار في قاعة الرباط

قحطان العطار

فريال حسين

احتياط��ي النق��د األجنبي للصني كان ف��ي عام 1970 
حوال��ي ملي��اري دوالر، واليوم هو أكثر م��ن ألفي مليار 

دوالر. 
وفي الص��ني، حيث كان األطفال يحلم��ون بإصبع من 
الش��وكوالته، ناهي��ك عن املدرس��ة، هن��اك اآلن 400 
مليون مواطن في عداد الطبقة الوس��طى، ما أعطى 

أبناءهم الفرصة لولوج أرقى اجلامعات.
بغ��ض النظر عن طبيع��ة النظام الصين��ي، البد من 
االعت��راف بالقف��زة الكبي��رة التي حققه��ا في مجال 
التعليم، وحتسني نوعيته، ووضع األهداف الستراتيجية 
لتطويره على مدى اخلمسني عاماً املقبلة. وقد حسم 
األم��ر  لتكون الباد ثاني أقوى ق��وة في العالم، عندما 
ب��دأ االس��تثمار في التعلي��م، ونقل املعرفة ووس��ائل 

االتصال والتكنولوجيا احلديثة. 
ومم��ا يتم تناقل��ه من أخب��ار أن إبنة الرئي��س الصيني 
درس��ت في "هارفارد" حتت إس��م مس��تعار، رمبا لدواٍع 
أمني��ة، لتحصل على أفض��ل تعليم من هذه اجلامعة 

التي تعد األولى أمريكياً.
لدينا منوذج آخر أعتقد جازمة أنه يسير في آخر الركب 
العاملي ليس على صعيد التعليم وحده بل على جميع 

األصعدة. 
لق��د أه��درت احلكوم��ات املتعاقبة من��ذ 2003 جميع 
الفرص لارتقاء بالتعليم في مختلف مراحله، سيما 
اجلامعي منها، مثلما أه��درت مئات مليارات الدوالرات 
ف��ي صفق��ات مش��بوهة، وكان آخر م��ا تفتقت عنه 
عبقرية الوزارة اخملتصة منح كٍل من الوقفني الس��ني 
والش��يعي حق تأس��يس كلي��ات خاصة مب��ا في ذلك 
كليات الطب والصيدلة، في وقت تتوالد فيه الكليات 
واجلامعات األهلية، وعلى إمتداد خارطة العراق، بسرعة 
توال��د األرانب حتى لم تب��ق مدينة من املدن خالية من 

كلية أو جامعة !!
ووفقاً إلحصاءات بحوزتي تعود لس��نوات قليلة، هناك 
24 جامع��ة تتراوح بني مش��كوك في مس��تواها إلى 
جيدة. وبعضها رسمي يتبع مناهج الدولة التعليمية، 
وبعضها ينتمي إلى مؤسسات دينية مغلقة، والبعض 

اآلخر جامعات أجنبية لم تتأكد قيمتها احلقيقية.
كان للعراق واحد من أرق��ى نُظم التعليم في العالم، 
وكاد في حلظ��ة تاريخية أن يتخلص نهائياً من األمية، 
لك��ن احلروب، التي ُش��نت زم��ن الدكتاتوري��ة في كل 
االجتاه��ات، من��ذ منتصف الس��بعينات، دم��ر البنية 
التعليمية، فيما أجهزت أحزاب اإلس��ام السياس��ي 
عل��ى ما تبقى من هذه البني��ة املتدهورة، وضاعف من 
تدهورها الصراع بني الدرس األصولي ومفهوم التعليم 

احلر واملفتوح للجميع. 
وبينما يس��تمر هذا الوضع املقلق، يتلقى األطفال في 
املناط��ق الفقيرة تعليمهم في صفوف من طني أو من 
سعف النخيل، وبعض هذه الصفوف من دون مقاعد، 
ويتج��اوز عدد التامي��ذ في الصف الواحد اخلمس��ني 
تلمي��ذاً، والنتيج��ة.... مزي��ج م��ن التس��رب، وعمالة 
الصغ��ار، واالفتق��ار الكامل إل��ى املراف��ق التعليمية 

الضرورية.
يبدو أن علينا العمل باحلكم��ة النبوية: اطلبوا العلم 

ولو في الصني.

اطلبوا العلم
 ولو في الصين

ش��اركت عارض��ة األزي��اء 
العاملي��ة باري��س هيلت��ون 
حس��ابها  عبر  متابعيه��ا 
اخل��اص عل��ى أح��د مواقع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
نشاطاتها التي قامت بها 
مؤخراً خال زيارتها األخيرة 

الى إحدى الدول العربية.
ونش��رت هيلتون صوراً لها 
وهي تاع��ب جماً، قبل أن 
تركب عليه ف��ي نزهة في 
الصح��راء العربي��ة. كم��ا 
أطّلت وهي ترت��دي الثياب 
غط��اء  م��ع  التقليدّي��ة، 
عل��ى رأس��ها. يُش��ار الى 
أّن هيلت��ون كان��ت أعلنت 
ارتباطه��ا مؤخ��راً باملمثل 

األميركي كريس زيلكا.
يذك��ر أّن آخ��ر عم��ل فني 
ه��و  هيلت��ون  للنجم��ة 
إحياؤها حفاً في العاصمة 
والذي  الدوح��ة  القطري��ة 
اثار ج��دالً، والقت انتقادات 
كبي��رة بس��بب خط��أ في 
الدول��ة  إس��م  كتابته��ا 
."Qatar" بدالً من "Qutar

ذكرت العديد من املواقع 
التركية،  اإللكتروني��ة 
التركي��ة  الفنان��ة  أن 
مرمي أوزرل��ي في عاقة 
حّب جدي��دة مع املمثل 
كريس��تيان  اإليطال��ي 
في��ت، بط��ل مسلس��ل 
 ،Game Of Thrones
بع��د مش��اهدتهما منذ 
أيام يتناوالن العش��اء في 
أحد املطاع��م في مدينة 
إسطنبول التركية، ويأتي 
ه��ذا بع��د إع��ان موقع 

"س��ي أن أن" الترك��ي أن 
العاق��ة العاطفية التي 
استمرت أربعة أشهر بني 
املصري  واإلعامي  أوزرلي 

باسل الزارو، قد إنتهت.

يرف��ض املمث��ل العامل��ي 
توم ك��روز اللق��اء بإبنته 
الوحيدة "سوري" البالغة 
عام��اً   11 العم��ر  م��ن 
وذل��ك بس��بب ممارس��ته 
"الس��اينتولوجي"  ديانة 
وتكريس��ه حياته ملهنته 

ومعتقداته فقط.
 Cinema" وأش��ار موق��ع
Blend" إل��ى أن ك��روز ال 
يرغ��ب بالنظر إلى الصور 

التي جتمعه بإبنته.
األمر الذي أثر س��لباً على 
إبنته التي دائماً ما تسأل 
عن��ه بحس��ب والدتها، 
حي��ث أفاد مصدر مقرب 

 " ملوق��ع  الوال��دة  م��ن 
 "Hollywood Reporter
أن س��وري ال تتوق��ف عن 
الب��كاء بس��بب إهم��ال 
والدها لها خصوصاً أنها 
دائماً ما حتاول اإلتصال به 
والتواص��ل معه لكن من 

دون جدوى.

باريس هيلتون

توم كروز

مريم أوزرلي

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة االس��تاذ حميد ف��رج حمادي مدي��ر عام دار 
الش��ؤون الثقافية العام��ة واحتف��اء بتتويج بغداد 
عاصمة االعام العربي تقيم الدار بالتعاون مع كلية 
االع��ام / اجلامعة العراقية ن��دوة فكرية حتت عنوان 
)دور االع��ام صناعة النص��ر( وذلك يوم غ��د الثاثاء 
في الساعة العاش��رة صباحا على قاعة مصطفى 

جمال الدين في مقر الدار .

احتفاء ببغداد عاصمة 
اإلعالم العربي 

البصرة - سعدي السند:
اقامت منظم��ة )يّا ش��باب لألعمال 
التطوعي��ة والنش��اطات اجملتمعي��ة(، 
ورش��ة عمل بعنوان )مهارات التواصل 
وأساسيات العمل اإلعامي(، بالتعاون 
مع قص��ر الثقافة في البص��رة التابع 

الى وزارة الثقافة والسياحة واآلثار.
حاض��ر في الورش��ة اإلعام��ي املدرب 
حيدر السعد مبش��اركة عدد كبير من 

الشباب والشابات. 
 اشار احملاضر بنحو مفصل الى مفردات 

مهمة ألساسيات العمل اإلعامي.
دارت على هامش الورش��ة حوارات بني 
احملاضر واملشاركني عن االعامي الناجح  
وش��كلت في الورشة عدة مجموعات 
لكتابة موضوعات مت اختيارها مسبقا 
م��ن قبله��م، وقدم��ت كل مجموعة 
ما كتبت��ه، وجرت مناقش��ات بش��أن 

الصوت وطريقة االلقاء، وأيضا تقييم 
الكتابة.

وفي ختام الورش��ة وزعت الش��هادات 
على املشاركني.

الصباح الجديد - وكاالت:
أغلقت السلطات الصينية بصورة مؤقتة 
ف��ي وقت متأخ��ر موقع التدوي��ن الصيني 
املصغر "سينا ويبو"، بسبب نشر ما عدته 

"بذاءة ومتييزا عنصريا".
وطبق��ا لوكال��ة "رويت��رز"، فق��د أبلغ��ت 
السلطات املوقع تعليمات تقضي بحجب 
العديد من بواباته بعد نش��ر محتوى غير 

الئق، وموجه بنحو خاطئ على املوقع.
وق��ال مكت��ب إدارة الفض��اء اإللكترون��ي 
الصيني في بكني خال بيان "استمر نشر 
محتوى توجيه الرأي العام، واحملتوى البذيء 

والتمييز العرقي على سينا ويبو".
من جانبه، ق��ال ويبو في بيان منفصل إنه 
يقبل النقد، وإنه س��يغلق بوابات رئيس��ة 
مثل بوابة املشاهير وحياتهم الشخصية 
ملدة أس��بوع. وتش��دد احلكوم��ة الصينية 
إج��راءات الس��يطرة على احملت��وى املوجود 

على اإلنترن��ت كجزء من اجلهود 
املبذول��ة للحفاظ عل��ى ما تقول 

إنه "االستقرار االجتماعي".
وأخذت احلكومة على عاتقها إيقاف 

احملتوى "اإلباحي"، فضا عن النش��ر 
غير املصرح به لألخبار.

إعام  وس��ائل  وقال��ت 
حك���وم��ي�ة إن 

أوقفت  الصني 
م��ا يصل إلى 
128 أل����ف 
م�وق��ع ذات 
م��حت���وى 
ب�������ذيء 
ومعلوم��ات 
"ض����ارة" 
أخ���رى ف�ي 

.2017

ورشة عن مهارات التواصل وأساسيات 
العمل اإلعالمي في البصرة

إغالق "تويتر الصيني" 
بسبب التمييز العنصري

الصباح الجديد - وكاالت:
اخت��ارت إدارة مهرج��ان ش��رم الش��يخ 
السينمائي، برئاسة الكاتب الصحافي 
جمال زايدة، النجمة ليلى علوي لتكون 
رئيس شرف الدورة الثانية من املهرجان 
ال��ذي يقام خ��ال املدة م��ن الثالث إلى 

التاسع من مارس/أذار املقبل.
 كم��ا مت اإلع��ان ع��ن التجهي��ز إلقامة 
برنامج س��ينمائي حافل، يتضمن دعوة 
جن��وم من ع��دد كبي��ر م��ن دول العالم، 

املتح��دة  الوالي��ات  م��ن  وبالتحدي��د 
األميركية ودول االحتاد األوروبي وروس��يا، 
إضافة إل��ى إقامة الكثير م��ن البرامج 
والن��دوات وورش العم��ل الت��ي س��يتم 
اإلعان عن جميع تفاصيلها خال املؤمتر 
الصحاف��ي الذي تعق��ده إدارة املهرجان 

قبل ثاثة أسابيع من االفتتاح.
 وم��ن ضمن البرامج التي يس��تعد لها 
املهرجان، تكرمي اخملرج الكبير على بدرخان 
من خال ع��رض أربعة أفام من أهم ما 

قدم في الس��ينما املصرية، إضافة إلى 
االهتمام بالس��ينما الروس��ية، وكتاب 
روس��يا العظ��ام الذي��ن قدم��وا روايات 

تناولتها جميع سينمات العالم.
 ويستمر العمل داخل إدارة املهرجان منذ 
أكث��ر من ثاثة أش��هر كاملة، ويتحمل 
املس��ؤولية فري��ق ضخ��م، يض��م م��ع 
جمال زايدة كا من: وديد ش��كري املدير 
التنفي��ذي للمهرجان، والناقد أس��امة 
عب��د الفت��اح املدي��ر الفن��ي، والناقدة 

ماج��دة  الس��ينمائية 
الس��ابق  الرئيس  موري��س 

ملهرج��ان األقصر للس��ينما 
واملدي��ر  واألوروبي��ة،  العربي��ة 

املال��ي فهمى ف��ؤاد، إضافة إلى 
املتابعة من جان��ب مجلس أمناء 

مؤسس��ة ن��ون للثقاف��ة والفنون 
برئاس��ة د. ماجدة واصف، وعضوية 
الناقد الس��ينمائي يوسف شريف 

عب��د  داوود  واخمل��رج  اهلل،  رزق 

ليلى علوي الرئيس الشرفي 
لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

الصباح الجديد - وكاالت:
"س��ويت  يدع��ى  تطبي��ق  ابتك��ر 
كوي��ن" طريق��ة جدي��دة لتحفيز 
املستخدمني على ممارسة الرياضة، 
مبكافأته��م بجوائ��ز قيم��ة عن��د 

إكمال عدد من التمرينات.
وأشار موقع "ماشبل" إلى طريقة 
عم��ل التطبي��ق اجلدي��د، وهو عن 

طريق متابعة ع��دد اخلطوات التي 
يق��وم به��ا املس��تخدم م��ن خال 

هاتفه الذكي.
ويوزع التطبيق عمات رقمية باسم 
"سويت كوين" على املستخدمني، 
عن��د إكمالهم لعدد من اخلطوات، 
ابت��داء بأل��ف خطوة، وه��و "إجناز" 

سيمنح املشترك عملته األولى.

وتض��م اجلوائ��ز جهاز تلفزي��ون، أو 
تذكرة طيران بقيمة ألف دوالر، يتم 
باستعمال عمات  عليها  احلصول 
"س��ويت كوين"، التي تتجمع عند 
إكم��ال عدد م��ن خطوات املش��ي 

اليومية.
وتكل��ف بعض اجلوائ��ز القيمة 20 
ألف "س��ويت كوين"، مم��ا يعني أن 

على املس��تخدم املش��ي عشرة 
آالف خط��وة يوميا، مل��دة أعوام 

للحصول عليها.
وتعني كلمة "س��ويت كوين" 
كلمة "عمل��ة العرق"، والتي 
تعب��ر ع��ن فك��رة التطبيق، 
املبذول  اجله��د  تكافئ  التي 

بالعملة الرقمية.

تطبيق إلكتروني يكافئ ممارسي الرياضة بجوائز قّيمة
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