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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نائب وزير اخلارجية األميركي 
جون س��وليفان أن مائة شركة 
اس��تثمارية أميركية ستشارك 
ف��ي مؤمتر الكويت لدعم العراق 
مش��يرا الى ان ريكس تيلرسون 
وزير اخلارجية األميركي سيحضر 

املؤمتر أيضا.
لقائ��ه  خ��الل  س��وليفان  وأورد 
ابراهيم  وزير اخلارجي��ة العراقي 
اجلعف��ري، أمس االثنني، الواليات 
س��تحضر  األميركية  املتح��دة 
اجتم��اع املانح��ني املزمع عقده 
الكوي��ت عب��ر مش��اركة  ف��ي 
وزي��ر اخلارجي��ة الس��يد ريكس 
تيلرس��ون، وتش��جيع وحض��ور 
أكث��ر من 100 ش��ركة أميركية 
للعم��ل،  تس��عى  اس��تثمارية 
واملس��اهمة ف��ي إع��ادة إعم��ار 

العراق".
"وزارة  أن  س��وليفان،  وأوض��ح 
اخلارجي��ة األميركي��ة س��تكون 
لها جهود مكثفة في تش��جيع 
املزيد من الش��ركات األميركية 
للعم��ل في الع��راق م��ع توافر 
لالس��تثمار،  اخلصب��ة  البيئ��ة 
والتع��اون في مجال التنس��يق 
األمن��ي، وتوس��يع العالقات بني 

البلدين".
وق��ال مكتب وزي��ر اخلارجية في 
بي��ان تلقت، "الصب��اح اجلديد"، 
"اجلعف��ري  إن  من��ه،  نس��خة 
اس��تقبل، الي��وم، ببغ��داد جون 
اخلارجية  وزي��ر  نائب  س��وليفان 
األميرك��ي، والوف��د املراف��ق له، 
وجرى في اللقاء استعراض سير 
العالق��ات الثنائي��ة ب��ني بغداد 
تعزيزه��ا  وس��بل  وواش��نطن، 
البلدي��ن  مصال��ح  يخ��دم  مب��ا 

الصديقني".
ونقل املكتب عن اجلعفري قوله، 
إن "الع��راق بل��د تض��رر، وعانى، 
واكتوى بنيران اإلرهاب، وواجهه، 
وانتصر عليه، وهذه عناصر قوة 
يتمتع به��ا اليوم، وعل��ى بلدان 
العال��م أن تثم��ن التضحي��ات 
التي بذلها العراقيون في احلرب 

ضد اإلرهاب".
واضاف أن "الع��راق واجه إرهابا 
عاملي��ا متث��ل بعصاب��ات داعش 
اإلرهابية التي جاء عناصرها من 
حوالى 124 دولة، وانتصر عليها 
بجهود أبنائ��ه الذين دافعوا عن 
س��يادة العراق، ونيابة عن بلدان 

العالم كافة".
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ريكس تيلرسون يحضره أيضًا

100 شركـة استثماريـة أميركيـة
في مؤتمـر الكويـت لدعـم العـراق

حيدر العبادي يستقبل نائب وزير اخلارجية االمريكي والوفد املرافق له

مشروع قانون جديد للحد من تهريب 
592 مليار دينار تكلفة اقتراعي2واردات النفط في إقليم كردستان

3مجلس النوّاب واالنتخابات المحلية

بغداد - أسامة نجاح:
قرر مجل��س النّواب على إدراج فقرة 
االحتادي��ة  العام��ة  املوازن��ة  قان��ون 
لعام ٢٠١٨ على ج��دول أعماله في 
جلس��ته املقبلة يوم األربعاء املقبل 
بعد االنتهاء من قراءتها قراءة أولى، 
في حني أعلن رئيس اجمللس س��ليم 
اجلب��وري ان��ه س��تتم دع��وة رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي حلضور 
اجللس��ة املقبلة ملناقش��ة مشروع 

املوازن��ة. وم��ا زال��ت ث��الث عقب��ات 
رئيسة تعترض عملية مترير مشروع 
قانون املوازنة املالية للدولة العراقية 
لعام 2018 في وقت لم جترِ احلكومة 
االحتادية تعديالت عل��ى البنود التي 
قدمها كل من االحتاد الكردس��تاني 
واحتاد الق��وى العراقية الل��ذان قررا 
مقاطع��ة حض��ور اجللس��ات لعدم 
التوص��ل ال��ى أي اتفاق مع رئاس��ة 

اجمللس والكتل النيابية األخرى.  

وتق��ول النائب��ة س��وزان بك��ر ع��ن 
كتل��ة االحتاد الوطني الكردس��تاني 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ أن"ب��وادر اخلالف 
بدأت باعتراض الن��واب األكراد على 
إقليم كردس��تان  تخفيض حص��ة 
الع��راق في مش��روع قان��ون املوازنة 
م��ن ٪17 إل��ى ٪12.67 ف��ي وق��ت 
يش��هد اإلقليم أزمة مالية خانقة 
ألق��ت بظاللها عل��ى املوظفني في 

كردستان.
وأضاف��ت إن" الكتل الكردس��تانية 
ترفض نس��بة ٪12 املق��ررة إلقليم 
كردس��تان من مشروع قانون موازنة 
2018 النه��ا تص��ر عل��ى مطالبها 
داخ��ل مجل��س الن��واب وف��ي حال 
وع��دم  النس��بة  ه��ذه  اس��تمرار 
تعديلها سنس��تمر باملقاطعة الى 

حني حتقيق املطالب.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��ويق  ش��ركة  ص��ادرات  بلغ��ت 
النفط ) س��ومو ( في املتوسط 3.5 
ملي��ون برميل م��ن اخل��ام يوميا في 
كان��ون الثاني اجلاري، ف��ي وقت قال 
في��ه وزير النف��ط جب��ار اللعيبي إن 
العراق س��يلتزم باتفاق أوبك خلفض 
اإلنتاج، بالرغم من أنه يعمل جاهداً 
لزي��ادة طاقت��ه التصديري��ة للنفط 
من الشمال واجلنوب، وأبلغ اللعيبي 
مؤمترا في لن��دن أن إجمالي الطاقة 
اإلنتاجي��ة للع��راق بلغت خمس��ة 

ماليني برميل يومي��ا مبا في ذلك 4.6 
مليون برميل يوميا من اجلنوب.

وأض��اف أن الع��راق يأم��ل ف��ي زيادة 
اإلنتاج م��ن حقول نفط كركوك في 
ش��مال الب��الد إلى أكثر م��ن املثلني 

مبساعدة بي.بي.
وأظه��ر برنام��ج حتمي��ل ان ش��ركة 
تس��ويق النف��ط )س��ومو( تخطط 
لتصدي��ر 2.9 ملي��ون برمي��ل يوميا 
من خام البص��رة اخلفيف من جنوب 

البالد في شباط.
وم��ن املق��رر أن تصدر س��ومو أيضا 

مليون برميل يوميا من خام البصرة 
الثقيل.

بقط��اع  عراق��ي  مس��ؤول  وق��ال 
النفط إن "صادرات ش��ركة تسويق 
النفط )س��ومو( من اخلام بلغت في 
املتوس��ط 3.5 مليون برمي��ل يوميا 
في كان��ون الثان��ي، كاش��فاً عن ان 
العراق يخطط األسبوع املقبل لبدء 
التصدير من حقل نفط كركوك إلى 

إيران باستخدام الشاحنات".
واك��د وزير النفط حرص العراق على 
النفطية  لثروته  االمثل  االس��تثمار 

والغازي��ة ومب��ا يس��هم ف��ي دع��م 
التنمية واالقتصاد الوطني .

وفي سياق آخر قال وزير النفط جبار 
علي اللعيبي خالل كلمته في مؤمتر 
الطاقة السنوي في الشرق األوسط 
ينظم��ه  ال��ذي  افريقي��ا  وش��مال 
الدولية  للش��ؤون  امللك��ي  املعه��د 
في لن��دن للفترة م��ن 29-30 كانون 
الثاني اجل��اري، ان العراق يعمل على 
العاملية  االس��تثمارات  اس��تقطاب 
لتطوير صناعته النفطية والغازية.
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النّواب ينهي القراءة األولى لمشروع الموازنة
ويدعو العبادي الى قبة البرلمان

اللعيبي يؤكد االلتزام بخفض إنتاج النفط

3.5 مليون برميل يوميا من الخام صادرات كانون الثاني 

المباشرة بتأهيل الوحدة 
الثانية لمصفى بيجي

الصباح الجديد ـ وكاالت :

ف��ي أول تقري��ر غربي من عفرين الس��ورية، 
حّذر الصحف��ي البريطاني روبرت فيس��ك 
من تردي الوضع اإلنساني في املنطقة التي 
يش��ن فيها اجليش التركي وحلفاؤه عملية 
"غص��ن الزيتون" العس��كرية، فيما نقلت 
محط��ة )س��ي.إن.إن( اإلخباري��ة ع��ن قائد 
القيادة املركزي��ة األميركية اجلنرال جوزيف 
فوتيل قول��ه إن الواليات املتحدة ال تخطط 
لسحب قواتها املتمركزة قرب مدينة منبج 
بش��مال س��وريا رغ��م حتذيرات م��ن تركيا 

لنقلهم فورا.
وذكر فيس��ك، في تقرير نش��رته صحيفة 
"إندبندنت" البريطاني��ة أمس االول األحد، 
أنه ش��اهد فور وصوله إل��ى املنطقة اآلثار 
املأساوية للقصف املدفعي الليلي من قبل 
الق��وات التركية، وهي منزل مدمر في قرية 
معبطلي كانت تس��كنه عائلة مؤلفة من 
خمسة أشخاص ولم ينج منهم بأعجوبة 
م��ن القصف إال فت��اة واحدة في س��ن 19 

سنة.

وقال فيس��ك إن أحذية املواطنني املقيمني 
ما زالت متناثرة عن��د أبواب املنزل املنكوب، 
مش��يرا إلى أنه��م لم يكونوا م��ن األكراد، 

ب��ل الجئني عرب من قري��ة تل قراح في ريف 
حلب.

البريطان��ي  الصحف��ي  زار  ذل��ك،  وبع��د 

مستش��فى عفرين حيث ش��اهد عشرات 
املصابني املصنف��ني ب�"اإلرهابيني" من قبل 
أنق��رة في تقاريرها الرس��مية، لكنهم في 

الواق��ع مدني��ون بينهم مس��نون وأطفال 
ونس��اء، والعدي��د منهم من الع��رب، ال من 

األكراد.
وقال فيس��ك إن��ه "من الفح��ش" مقارنة 
شهادات هؤالء اجلرحى مع التقارير التركية 
الرس��مية بخصوص س��ير عملية "غصن 
الزيت��ون"، حيث أعلنت وكال��ة "األناضول" 
أن 70 طائرة حربي��ة قصفت أكثر من مائة 
موقع عسكري ل�"وحدات حماية الشعب" 
في 21 الشهر اجلاري، بينما نقلت في اليوم 

نفسه إلى املستشفى جثامني 34 مدنيا.
وأطل��ع مدي��ر املستش��فى ج��وان بالوت، 
وهو م��ن خريجي جامعة كراسنويارس��ك 
الروس��ية وعاد إل��ى البالد في ع��ام 2014، 
س��جالت  عل��ى  البريطان��ي  الصحف��ي 
املستش��فى خ��الل الفترة ما ب��ني 21 و26 
كان��ون الثاني، وتبني منها أن املستش��فى 
تلق��ى أربعة قتل��ى ومصاب��ني اثنني فقط 
من املقاتلني األكراد في ذلك اليوم وس��بعة 
قتلى وتس��عة جرحى آخرين م��ن "وحدات 
حماية الش��عب" في األيام الالحقة، بينما 

بلغ عدد املصابني املدنيني 49 شخصا.
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جنرال أميركي.. ال نية لواشنطن باالنسحاب من منبج
روبرت فيسك أول مراسل غربي في عفرين يكشف الوجه اآلخر للحقيقة

تقرير

تقريـر

متابعة الصباح الجديد:
أك��دت قي��ادة عملي��ات بغ��داد، أن 
العاصم��ة ش��هدت ف��ي األش��هر 
األخيرة حتس��نا ملحوظا في أوضاع 
بع��د  وذل��ك  احلياتي��ة،  املواطن��ني 

قيامه��ا بفت��ح مئات الط��رق التي 
كانت مغلقة في الس��ابق، إضافة 
إل��ى قي��ام أمانة بغ��داد بإزالة آالف 
التجاوزات عن طرق وأس��واق وأراٍض 

في املدينة.

وق��ال مدير إع��الم قي��ادة عمليات 
بغ��داد العميد قاس��م عطية، في 
تصري��ح صحفي ام��س االثنني، ان 
عملي��ات بغداد فتحت 600 ش��ارع 
العاصم��ة  ف��ي  وفرع��ي  رئيس��ي 

وضواحيه��ا، ورفع��ت آالف الكت��ل 
 281 ازيل��ت  كم��ا  اإلس��منتية، 
س��يطرة ومرابطة أمنية في بغداد 
خالل األش��هر األخيرة، فيما يجري 
العمل على إزال��ة 50 في املائة من 

النقاط األمنية املتبقية.
وأض��اف عطي��ة، أن "البدائ��ل التي 
اعتمدته��ا قي��ادة عملي��ات بغداد 
للحيلولة دون وقوع خروقات أمنية، 
اعتم��اد جه��د اس��تخباري كبير"، 

العس��كرية  العملي��ات  ان  مبين��ا 
الت��ي قامت بها القوات األمنية في 
حزام بغ��داد أحدثت فارقاً كبيراً في 

األمن.
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عمليات بغداد ترفع 281 حاجزًا أمنيًا وتعد بإزالة 50 % من المتبقي
فتحت 600 شارع في العاصمة وضواحيها

القوات األميركية في منبج

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت احملكمة االحتادية العليا الطعن 
اخلاص في مشروع قانون االنتخابات 
املعدل بش��أن الش��هادة الدراسية 

للمرشح.
الترش��يح  احملكم��ة  ورفض��ت 
بش��هادة  البرملاني��ة  لالنتخاب��ات 
الدراس��ة االعدادي��ة او م��ا يعادلها 
وحصر ذلك بش��هادة بكالوريوس أو 

ما يعادلها.
وكان مجل��س النواب، صادق في 22 
من الشهر اجلاري على قرار احلكومة 
بإج��راء االنتخابات العام��ة في 12 
م��ن آيار املقبل إلتزاماً بقرار احملكمة 

االحتادي��ة العلي��ا التي أك��دت عدم 
جواز تأجيلها خملالفة ذلك الدستور. 
كم��ا أق��ر البرمل��ان تعدي��الً لقانون 
االنتخاب��ات رقم 45 لس��نة 2013، 
املرش��ح  ف��ي  ش��روطاً  وتضم��ن 
لعضوي��ة مجل��س الن��واب بينه��ا 
ش��هادة  عل��ى  حاص��الً  يك��ون  ان 

بكالوريوس او ما يعادلها.
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة،  رئي��س  وأص��در 
معص��وم، مرس��وماً جمهورياً حدد 
فيه يوم السبت املوافق 2018/5/12 
موع��داً إلج��راء انتخاب��ات مجلس 

النواب لدورته الرابعة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، 
تفصيالت اخلالف م��ع زعيم ائتالف 
املالك��ي،  ن��وري  القان��ون،  دول��ة 
بش��أن مش��اركة حزب الدعوة في 

االنتخابات املقبلة.
تصريح��ات  ف��ي  العب��ادي  وق��ال 
متلفزة، تابعته��ا "الصباح اجلديد" 
مؤخ��راً  دارت  الت��ي  "اخلالف��ات  إن 
وس��ط حزب الدعوة كانت بس��بب 
رفض ن��وري املالكي، خوض العبادي 
االنتخاب��ات باس��م ح��زب الدعوة، 
لينته��ي األم��ر إل��ى إلغ��اء اس��م 
احلزب من قائمة األحزاب املش��اركة 

باالنتخابات".
وأوض��ح أن "رأي األكثري��ة في داخل 
حزب الدعوة أن يخوضوا االنتخابات 
معي، لكن املالكي، قال إذا كان احلزب 
مع العبادي، يعن��ي أنه خارج احلزب 
وال أرضى هذا لنفسي"، مشيرا الى 
ان "املالكي ذهب وس��جل احلزب مع 

نفسه، وكان هناك خالف".
ال  "القضي��ة  ان  العب��ادي،  وتاب��ع 
تس��تحق اخلالف عليه��ا"، مبينا أن 
"النقاش لم يكن على رئاسة الوزراء 
وامنا على من يرأس القائمة ومع من 

ينزل احلزب باالنتخابات.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��اد رئي��س اجلمهوري��ة، ف��ؤاد 
احلكوم��ة  مبواق��ف  معص��وم، 
في  للع��راق  الداعم��ة  الياباني��ة 
مواجهت��ه لالرهاب واملس��اعدات 
البن��اء  ف��ي  تقدمه��ا  الت��ي 

واالستثمار.
ج��اء ذلك خ��الل لقائه الس��فير 
العراقي لدى اليابان، امس االثنني.

وقالت رئاسة اجلمهورية في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد"" نس��خة 
من��ه ، إن "رئي��س اجلمهورية فؤاد 
قص��ر  ف��ي  اس��تقبل  معص��وم 
السالم ببغداد الس��فير العراقي 

اجلديد لدى اليابان خليل املوسوي 
مبناس��بة ق��رب مغادرت��ه العراق 

لتسلم مهام عمله".
املوسوي  الس��فير  وهنأ معصوم 
مه��ام  تس��نمه  ب�"مناس��بة 
منصب��ه اجلدي��د"، مش��ددا على 
يوليها  الت��ي  الكبيرة  "االهمي��ة 
العراق لتمت��ني عالقات الصداقة 
والتع��اون العريق��ة واملتميزة مع 
الياب��ان في كافة اجملاالت، س��يما 
في االعم��ار واالس��تثمار وتطوير 
والزراعية  الصناعي��ة  القطاعات 

والسياحية والعلمية".
تتمة ص3

المحكمة االتحادية تسقط
آخر ورقة لمرّشحي اإلعدادية 

العبادي يكشف تفصيالت خالفه 
مع المالكي بشأن االنتخابات

معصوم يشيد بمواقف
اليابان الداعمة للعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة النفط، املباش��رة 
الشاملة  التأهيل  في عمليات 
لوح��دة اإلنتاج ص��الح الدين/2 
ف��ي مصفى بيج��ي مبحافظة 

صالح الدين.
ونقل بي��ان إلعالم الوزارة تلقت 
نس��خة  اجلدي��د"  "الصب��اح 
من��ه ع��ن وزي��ر النف��ط جبار 
علي اللعيب��ي قوله، إن "طاقة 
ص��الح  اإلنتاجي��ة  الوح��دة 
الدي��ن/2 تبلغ 70 أل��ف برميل 
بالي��وم، وان ش��ركة مصاف��ي 
الش��مال تواصل الليل بالنهار 
ال��وزارة  وبدع��م من ش��ركات 
م��ن اج��ل اإلس��راع ف��ي إعادة 
تأهيل وتش��غيل ه��ذه الوحدة 
االنتاجي��ة املهمة قب��ل نهاية 

العام اجلاري".
وبني ان ه��ذه الوحدة االنتاجية 
"ستس��هم في تغطي��ة جزء 
كبي��ر م��ن احلاج��ة احمللية من 
املش��تقات النفطي��ة، فض��ال 
عن تلبي��ة احتياجات محطات 

توليد الطاقة الكهربائية".
واض��اف اللعيب��ي، ان "ال��وزارة 
وضعت سقفاً زمنياً يتراوح من 
س��تة الى تس��عة أشهر إلجناز 
الوحدة"  تأهيل ه��ذه  عمليات 
مؤكدا انه "أوعز الى الشركات 
النفطية في الشمال والوسط 
جهوده��ا  بتوحي��د  واجلن��وب 
ه��دف  لتحقي��ق  وتوظيفه��ا 
تش��غيل  إع��ادة  ف��ي  ال��وزارة 
املصف��ى، فضال ع��ن التوجيه 
بتسخير كافة اآلليات واملعدات 
واألجه��زة واخلزان��ات واألنابيب 
النفطية في دعم  للش��ركات 
التأهي��ل  عملي��ات  وإس��ناد 
والتش��غيل ملصفى بيجي في 

محافظة صالح الدين".
"ال��وزارة  ان  اللعيب��ي  وتاب��ع 
وضعت اخلطط الالزمة لتاهيل 
وتش��غيل الوح��دة االنتاجي��ة 
صالح الدين /1 وبطاقة 70 الف 
برمي��ل باليوم بعد ان يتم رصد 

املبالغ الالزمة لذلك".
تتمة ص3



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

تعكف اللجنة القانونية في برملان 
إقلي��م كردس��تان عل��ى صياغ��ة 
مس��ودة قان��ون ميك��ن املواطن��ن 
م��ن تبلي��غ اجله��ات اخملتص��ة عن 
األش��خاص أو اجله��ات التي تعمل 
على تهري��ب واردات نفط اإلقليم، 
وتتضمن مس��ودة مشروع القانون 
ه��ذا فقرة ح��ددت مكاف��أة تصل 
الى نس��بة 30 % من قيمة األموال 
تهريبه��ا  ي��راد  الت��ي  أو  املهرب��ة 

للمبلغ
وأكدت به��ار محم��ود نائب رئيس 
برمل��ان  ف��ي  القانوني��ة  اللجن��ة 
كردس��تان، إن ه��ذا القان��ون الذي 
تعم��ل اللجن��ة القانوني��ة عليه، 
ميك��ن كل م��ن يق��دم ش��كوى او 
معلوم��ات موثقة بش��ان عمليات 
تهريب في النفط ووارداته يحصل 

على املكافأة.
وأضاف��ت ف��ي تصري��ح للصب��اح 
القانوني��ة  »اللجن��ة  أن  اجلدي��د، 
ف��ي برمل��ان اإلقلي��م تناق��ش آلية 
تطبي��ق قان��ون جدي��د للح��د من 
تهري��ب وتبدي��د ث��روات اإلقلي��م، 
وأنها اعتمدت في صياغة مشروع 
القان��ون اجلديد عل��ى ثالثة قوانن 
س��ابقة أصدره��ا مجل��س النّواب 
القانون  العراقي كأس��اس إلصدار 
اجلديد والت��ي تتمث��ل بقانون رقم 
41 لعام 2008 اخل��اص مبنع تهريب 
النفط، وقان��ون رقم 9 لعام 2006، 
اخل��اص بتصدير واس��تيراد النفط 
ومش��تقاته، وقانون رق��م 18 لعام 
2008 اخلاص بتنظيم الية ارس��ال 

اموال النفط الى خارج البالد ».   
واك��دت ان اللجن��ة القانونية في 
برملان كردس��تان ناقش��ت القانون 
وستعمل على اعداد تقرير مفصل 
عن��ه الدراج��ه ف��ي جلس��ة برملان 

وتقدميه الحقا  املقبلة،  كردس��تان 
حلكوم��ة االقلي��م لالط��الع عل��ى 
رؤيته��ا قب��ل تش��ريعه نهائيا في 

برملان االقليم.
ان  محم��ود  اس��تبعدت  وبينم��ا 
تتمكن هيئة رئاسة البرملان احلالية 
من التطرق الى امللفات احلساس��ة 
النف��ط، نظ��را  مب��ا فيه��ا مل��ف 
لس��يطرة االح��زاب وهيمنة بعض 
اجله��ات على الق��رار السياس��ي، 
الكبي��ر  الفس��اد  ع��زت  فانه��ا 
املستش��ري في مل��ف النفط الى 
تعطي��ل برملان كردس��تان من قبل 

احلزب الدميقراطي الكردستاني عام 
2015، بعد اص��داره قانون صندوق 
القراءة  النفطي��ة، واجراء  الواردات 
االول��ى لقوان��ن انش��اء ش��ركات 
وتصدي��ر  وتصفي��ة  الس��تخراج 
النف��ط، وقالت »ان تل��ك القوانن 
وضعت على ال��رف ولم يعمل بها 

حلد االن«.
وبينت محمود »ان الية االستخراج 
والتصفية والبيع غير معروفة لدى 
برملان كردستان حلد االن، فضال عن 
عدم اطالعه على طبيعة والكشف 
عن تفاصي��ل العقود طويلة االجل 

الت��ي وقعته��ا حكوم��ة االقلي��م 
خالل االعوام املاضية، رغم مطالبة 
اغل��ب الكتل ف��ي برمل��ان االقليم 
اطالعها على ش��كل ونوع العقود 
التي وقعته��ا حكومة االقليم مع 

شركان النفط العاملية«.
واعتب��رت انع��دام الش��فافية في 
مل��ف النف��ط ووج��ود صي��غ غير 
قانوني��ة في العق��ود التي وقعتها 
االهم  العقب��ة  االقليم،  حكوم��ة 
ام��ام تطبي��ع العالق��ة ب��ن برملان 
وحكومة االقلي��م، مبينة ان عودة 
وتس��ليم نفط االقلي��م لتصديره 

عب��ر احلكوم��ة االحتادي��ة، كفي��ل 
بتحقيق قدر اكبر من الش��فافية، 
عن تصديره عبر حكومة اإلقليم«.

وكان نائب رئيس جلنة املالية وشؤون 
االقتص��اد واالس��تثمار ف��ي برملان 
االقلي��م قد كش��ف ف��ي تصريح 
س��ابق للصباح اجلديد عن اختفاء 
مبال��غ ضخم��ة م��ن واردات نفط 
االقلي��م املصدر الى اخل��ارج، خالل 
االش��هر االخيرة من العام املنصرم 
2017.. اذ ذكر نائ��ب رئيس اللجنة 
املالية في برملان االقليم علي حمه 
صالح، ان السرقة املنظمة لثروات 

الش��عب م��ن قبل املس��ؤولن في 
حكومة االقليم، ما زالت مستمرة، 
مشيرا الى عدم قدرة البرملان على 
التدقيق في تلك التجاوزات وقضايا 

الفساد املستشري في االقليم.
واك��د حم��ه صال��ح اختف��اء ٦٤٢ 
ملی��ون دوالر من ام��وال واردات بيع 
النفط خالل االشهر الثالثة االخيرة 
من الع��ام املنصرم 2017، مش��يرا 
ال��ى ان برملان االقليم واالحزاب فيه 
ال تعرف شيئا عن ألية وابواب صرف 
واردات تصدي��ر النفط اخملتفية في 

االقليم.

مشروع قانون جديد للحد من تهريب 
واردات النفط في إقليم كردستان

يحصل بموجبه المشتكي على مكافأة تقّدر بـ 30 % من حجم التهريب عبدالزهرة محمد الهنداوي 

ل��و كان االمر بيدي ألصدرت ام��را من فقرتن ، االولى 
إغ��الق »كافتيريا« مجلس النواب بالش��مع األحمر ! 
، والثاني��ة ، ال��زام النواب بجل��ب » لفاتهم« معهم 
إلى قاعة االجتماعات الرئيس��ة ، والذي  ال ميكنه من 
جلب »لفته« معه ، بإمكانه ان يتمشى إلى  مطعم 
فالفل مع��روف في منطقة كرادة م��رمي ، ال اريد ذكر 
اس��مه حتى ال تكون دعاية مجاني��ة لهذا املطعم ، 
وان كان ال يحت��اج دعايتي ، فهو يكتظ بالزبائن طول 

النهار )اللهم الحسد( !! .. 
ومبناس��بة احلديث ع��ن حكاي��ة   » الكافتريا«  ، فإن 
هذه املش��كلة لم تعد حكرا عل��ى  مجلس النواب 
، وان كانت »كافيتري��ا« اجمللس تتبوأ املركز االول ، امنا 
اصبحت ظاهرة عامة منتشرة في جميع مؤسسات 
الدول��ة ، وبات الكثي��ر من املوظف��ن واملوظفات  ال 
يبرحون »الكافتيريا« فهم يقضون س��اعات طويلة 
من اوق��ات الدوام الرس��مي فيه��ا ، يتجاذبون حبال 
احلديث في الكثير من القضايا واملشكالت الساخنة 
!! .. يتحدث��ون عن الفس��اد والس��رقات وهدر الوقت 
وعدم قيام املوظف بأداء مهامه كما ينبغي  بسبب 
االنش��غال  ف��ي تناول وجب��ات الفط��ور والتمتوعة 
والش��اي والصالة والغداء واالستعداد ملغادرة الدائرة 
في نهاية يوم عمل ش��اق ومضن  ج��دا !!!  ، تاركن 
معامالت الناس مركونة جانبا !!! .. واحلال ال يختلف 
م��ن حيث اجلوهر في ما تش��هده »كافتريا« مجلس 
الن��واب العراقي ، فغالبا ما يلتئ��م عقد النواب في 
اجواء هذه »الكافتريا« التي طافت ش��هرتها العالم 
وأصبحت معروفة اكثر من »ماكدونالد« او »كي اف 

سي« !! . 
الغريب في االمر » وال غريب إال الشيطان« ! ان كسر 
نصاب جلسات اجمللس الس��يما في القضايا املهمة 
س��ببه يعود إلى وجود ه��ذه » الكافتريا« ، فلوالها ، 
الضط��ر االعضاء إلى املكوث ف��ي القاعة ، وبقاؤهم 
فيها رمبا يحرجهم وبالتالي يصوتون على مش��اريع 
القوان��ن املهم��ة .. وإال ه��ل من املعق��ول ان يؤجل 
مجل��س النواب العديد من جلس��اته اياما بس��بب 
عدم اكتمال النصاب ؟ .. هذا النصاب الذي يبدو مثل 
الرم��ال املتحركة ، ففي حلظ��ة جتد القاعة مزدحمة 
بالنواب عندما ال تكون هناك قضية مهمة معروضة 
عل��ى  ج��دول االعم��ال ، ولكن س��رعان ما يُكس��ر 
النصاب في القاعة عندم��ا يصل اجلدول إلى واحدة 
من القضايا املصيرية كاملوازنة مثال ،  ليكتمل  هناك 
ف��ي »الكافتريا« !! . .. فان بقي��ت حكاية » كافتريا« 
مجل��س النواب مس��تمرة مثل حكاي��ات الف ليلة 
وليلة التي روتها ش��هرزاد لشهريار ، فان علينا ان ال 
نتوقع وجود موازنة لهذا العام ، وال اس��تجوابات وال 
اي  قوانن مهمة اخرى  ، فحكاية واحدة من حكايا« 
الكافتري��ا« قد تأخذ كل  م��ا تبقى من املدة الزمنية 
جملل��س الن��واب ، اذ من املتوق��ع ان يتوقف اجمللس عن 
ممارس��ة اعماله في مطلع ش��هر نيس��ان املقبل او 
رمب��ا قبل هذا الوقت  من اج��ل منح  االعضاء فرصة 
التهي��ؤ لالنتخابات والبدء بحمالته��م االنتخابية  ، 
واذا احتس��بنا املدة املتبقية التي تفصلنا عن شهر 
نيس��ان أو ش��هر اذار فهي ال تتجاوز الش��هرين في 
احسن احلاالت ، فهل سنتوقع اكتمال النصاب خالل 
هذه املدة القصيرة والتوافق على مترير قانون املوازنة 
؟؟ .. أم أن عام 2018 س��يمضى من دون موازنة أسوة 
بس��لفه عام 2014 بس��بب »الكافتريا« ؟؟ .. لذلك ، 
فان اغالقها بالشمع االحمر سيقي البلد الكثير من 

املشكالت .. الستم معي ؟ !! 

حكاية الكافتريا !

تقـرير

محمد سليمان*

األولى  الرئاس��ية  الفت��رة  أوش��كت 
للرئي��س عب��د الفتاح السيس��ي أن 
تنته��ي، إذ يس��تعد حالي��ا خل��وض 
معت��رك االنتخابات الرئاس��ية املقرر 
إجراؤها في الس��ادس والعشرين من 
آذار/ م��ارس املقبل وعل��ى مدى ثالثة 
أيام، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذي 
حددته الهيئ��ة الوطنية لالنتخابات 

في مصر مؤخرا.
يستمد السيسي شرعيته في حكم 
مص��ر، بع��د خطوت��ه ف��ي اإلطاحة 
بالرئيس اإلس��المي محمد مرس��ي 
ف��ي حزيران/يوني��و 2013، ومالحقته 
جلماعه اإلخوان املسلمن وتنظيمات 
اإلس��الم السياس��ي، ودخول اجليش 
املصري في حرب ضاريه على اإلرهاب 

في شمال سيناء.
قام السيسي -بصفته وزير للدفاع- 
بدعوة املصرين للنزول في تظاهرات 
عارمه لتفويضه ف��ي احلرب احملتملة 
ه��ذا  أصب��ح  وق��د  اإلره��اب،  عل��ى 
التفويض املصدر الرئيسي لشرعيته، 
انتخاب��ات ٢٠١٤ حتصيل  وأصبح��ت 
حاص��ل، وم��رت بدون حت��دي انتخابي 
حقيقي. وتأتي االنتخابات الرئاس��ية 
ف��ي ظل حاله متلم��ل عامه من تردي 
األوض��اع االقتصادي��ة والسياس��ية 

واألمنية.
عل��ى املس��توى االقتصادي، يش��هد 
االقتصاد املصري حتت حكم السيسي 
تراجعا حاداً وتدنياً متسارعاً وصل به 
لدرجة تنذر بكارثة انهيار تام، بسبب 
س��وء إدارت��ه االقتصادي��ة والنقدية.  
وقد جتلى هذا التدهور في انهيار سعر 

ص��رف اجلنية املص��ري أم��ام الدوالر، 
والبطالة،  تزاي��د مع��دل التضخ��م 
وخف��ض الدع��م للوق��ود والطاق��ة 
والس��لع االس��تهالكية األساسية. 
السيس��ي  وع��د  وان  س��بق  وق��د 
املصري��ن ب��ان األزم��ة االقتصادي��ة 
وس��ينعم  عام��ن  خ��الل  س��تزول 
املواط��ن بالرخ��اء، حي��ث وج��د حل 
مؤقت لالزمة من خالل االقتراض من 
صندوق النقد وعدد من املؤسس��ات 
الدولية والدول املانحة لتغطية عجز 
املوازنة احلكومية املتزايد، واملتوقع أن 
يص��ل اللي ٣٧٠ ملي��ار جنيه )١٠،٩٪ 
من املوازنة(. املؤشر االقتصاد األخطر 
هو تزايد الدين اخلارجي ليصل إلى ٧٩ 
مليار دوالر، وهو ما يدق ناقوس اخلطر 

االقتصادي.
وقد انعكس��ت تلك املؤش��رات على 
الوضع املعيشي لألسر املصرية دائما 
ما تع��رض عن امتعاضه��ا من األداء 
االقتصادي للسيسي، والتي أصبحت 
بعد عامان م��ن وعوده مطالبة بدفع 
حتس��ن فواتي��ر الوض��ع االقتصادي. 
ومع ذلك، السيسي يراهن في ٢٠١٨، 
عل��ي ترجمه تع��ومي اجلني��ه املصري 
إلي زيادة في الصادرات، مع اس��تمرار 
ضغ��ط على روس��يا من أج��ل عودة 
الس��ياحة ملناط��ق جن��وب س��يناء 
ومنتجعات البح��ر األحمر، مبا ينعش 
قطاع السياحة املنكوب منذ تفجير 
تنظي��م “ داعش” للطائرة الروس��ية 

في أكتوبر ٢٠١٥.
أم��ا بالنس��بة للوض��ع األمن��ي، لم 
تقتص��ر العملي��ات اإلرهابي��ة التي 
ترتكبها اجلماعات املتطرفة املسلحة 
على شمال س��يناء فقك، بل امتدت 
إل��ى وادي الني��ل والقاهرة نفس��ها، 

اتس��اع   ٢٠١٧ ع��ام  ش��هد  حي��ث 
نط��اق العمليات اإلرهابية لتش��مل 
اس��تهداف كنائس ف��ي محافظتي 
طنطا واإلس��كندرية، بل واستهدف 

املدني��ن مثلم��ا حدث في مس��جد 
الروض��ة ف��ي ش��مال س��يناء والذي 
راح ضحيت��ه أكث��ر م��ن ٣٠٠ قتي��ل 
من املدنين العزل. واملثير للدهش��ة 

أن   تنظي��م الدول��ة أصب��ح ميث��ل 
تهديدا لرموز الدولة أنفسهم وذلك 
باس��تهدافه طائرت��ي وزي��ري الدفاع 
صدق��ي صبح��ي، والداخلية مجدي 

عب��د الغف��ار، ف��ي مط��ار العريش، 
ومقت��ل مدي��ر مكت��ب وزي��ر الدفاع 
نفس��ه. لذلك، أصبح اتس��اع املدي 
اجلغراف��ي للعملي��ات اإلرهابية ميثل 
إخفاقا ملموس��ا لنظام السيس��ي 
ف��ي إدارته مللف احل��رب على اإلرهاب، 
وهو املل��ف الذي طامل��ا اعتمد عليه 
من اجل تثبيت مش��روعيته كرئيس 
للجمهورية في تلك املرحلة من عمر 

البالد.
موع��د  اقت��راب  وم��ع  سياس��ياً، 
يواج��ه  الرئاس��ية،  االنتخاب��ات 
التي  التحدي��دات  السيس��ي بعض 
تب��رز من داخل النظ��ام والتي تتمثل 
ف��ي ظه��ور الفري��ق س��امي عن��ان 
كمرش��ح قوي للرئاس��ة. ومع ذلك، 
يبدو أن نظام السيسي لن يتقبل بأي 
حال من األحوال وجود معارضة تهدد 
بقاءه كرئيس لفترة ثانية. لذلك، لم 
ميضي أس��بوعن على إع��الن الفريق 
عنان ترش��يح نفسه حتى مت القبض 
عي��ه بتهمة التحري��ض ضد القوات 
املس��لحة وتزوير وثائ��ق تتعلق بفترة 
اس��تدعائه ف��ي القوات املس��لحة. 
ومن الواضح أن تلك االتهامات تعتبر 
حت��رك مدروس من قبل النظام إلجبار 
عنان على االنس��حاب كأخر وأخطر 
مرشح منافس للسيسي، وذلك بعد 
أن متك��ن م��ن التخلص من املرش��ح 
احملتمل الفريق احمد ش��فيق الذي مت 
وضعه قيد اإلقامة اجلبرية بعد إعالن 
ترش��يحه، ثم اجبر على االنس��حاب 

الحقاً.
وتكمن خطورة ترشح عنان وشفيق 
في االنتخابات، في أنها تعكس مدى 
الصراع الذي حدث داخل بنية النظام 
نفس��ه خاصة بن األجهزة األمنية. 

وقد جتلى هذا الصراع في إقالة رئيس 
اخملاب��رات العامة املصرية اللواء خالد 
فوزي واس��تبداله من قبل السيسي 
بالل��واء عب��اس كامل، مدي��ر مكتب 
السيس��ي وأحد اه��م املقربن منه. 
ويعتق��د احمللل��ون أن اس��تبعاد فوزي 
يرجع إلى شكوك السيسي بان هناك 
ثم��ة عالقة بن جهاز االس��تخبارات 

وترشيح عنان وشفيق.
املرش��حن  قائم��ة  إل��ى  وينض��م 
احملتملن لالنتخابات الرئاس��ية أيضا 
السياسي اليساري خالد علي، الذي 
تول��ى قضي��ة الدف��اع ع��ن مصرية 
جزيرتي تيران وصنافير. ومع ذلك، فان 
ش��عبية خالد على التي اكتس��بها 
نتيجة موقفه من الدفاع عن مصرية 
اجلزر ليست كافية الن جتعله مصدر 
تهدي��د حقيقي للسيس��ي. لذلك، 
وبعد املش��هد القمعي الذي تعامل 
ب��ه النظام مع مرش��حي الرئاس��ة، 
ق��رر خالد، خالل املؤمت��ر الذي عقدته 
حملت��ه ف��ي الراب��ع والعش��رون من 
يناير اجلاري االنس��حاب من العملية 
االنتخابي��ة.  وبع��د انس��حاب على، 
س��يبقى السيسي املرش��ح الوحيد 

على الساحة.
وخالص��ة الق��ول، أدى ت��ردي األوضاع 
األمني��ة واالقتصادية، والسياس��ية 
خالل الس��نوات األربعة املاضية إلى 
تأكل ش��رعية نظام السيسي، ومع 
ذل��ك، فالسيس��ي ال ي��زال يحك��م 
قبضته على املؤسسات االقتصادية 
واإلعالمي��ة واألمني��ة والعس��كرية، 
مب��ا يجع��ل املنافس��ة أمامه ش��به 

مستحيلة.

*عن معهد واشنطن.

تحديات السيسي االنتخابية في 2018

برملان اإلقليم يناقش تطبيق قانون جديد للحد من تهريب وتبديد ثروات اإلقليم

اكد حمه صالح اختفاء 
642 ملیون دوالر من 
اموال واردات بیع 
النفط خالل االشهر 
الثالثة االخیرة من 
العام المنصرم 2017، 
مشیرا الى ان برلمان 
االقلیم واالحزاب فیه 
ال تعرف شیئا عن ألیة 
وابواب صرف واردات 
تصدير النفط المختفیة 
في االقلیم
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السيسي

البنك المركزي يستثمر في الـ »يوان الصيني«
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدير املكتب اإلعالمي للبنك 
املركزي العراقي أيس��ر جبار، أمس 
االثنن، رغبة البنك بتنويع مخزونه 
االحتياطي، وتنويع س��لة العمالت 
في احملاف��ظ االس��تثمارية؛ مؤكدا 
ب��دء اس��تثمار البن��ك ف��ي عملة 

اليوان الصيني.
وأض��اف جب��ار ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د"إن "البنك 
ي��درك أهمي��ة التوزي��ع اجلغراف��ي 
لالس��تثمارات؛ ومن أج��ل ذلك وقع 
عب��ر دائ��رة االس��تثمارات اتفاقية 

ترتيبات مصرفية مع بنك الشعب 
الصيني، الذي سيسهم في تطوير 
العالقات املصرفية مع االقتصادات 
العاملي��ة وخصوصاً م��ع االقتصاد 

الصيني".
وأوضح  أن "االستثمار مت في عملة 
الي��وان الصيني بعد إدراجها ضمن 
الس��حب  س��لة عم��الت حق��وق 
اخلاص��ة من قب��ل صن��دوق النقد 
 2016 ع��ام  أواخ��ر  ف��ي  الدول��ي 
وه��ذا األم��ر ال��ذي أدى إل��ى رف��ع 
مكان��ة عملة الي��وان الصيني في 
السيولة الدولية". ومتتاز السندات 

احلكومي��ة بعملة الي��وان الصيني 
بالعوائد املرتفعة مقارنة مبثيالتها 
من العمالت األخ��رى ومن ضمنها 

الدوالر األميركي.
ويع��ادل كل 100 يوان ما يقارب 18 

ألف دينار عراقي.
وم��ن املتوق��ع أن تش��هد الفت��رة 
املقبلة توسعا عامليا في استخدام 
العملة الصينية اليوان خاصة بعد 
اتفاق الصن مع نحو 39 دولة أخرى 
على اعتماد عملتها وستقضي مع 
الوقت على احتكار الدوالر للحصة 

الغالبة في السوق العاملية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمة جنايات ديالى 
حك��م اإلع��دام ش��نقا  بحق 
»إرهاب��ي« في تنظيم القاعدة، 
أم��س االثن��ن، إص��دار حك��م 
باإلع��دام ش��نقاً حت��ى امل��وت 
م��ن قب��ل محكم��ة جناي��ات 
ديالى ش��ارك بعملية خطف 8 

مواطنن ونحرهم عام 2007.
وقال املتحدث الرس��مي جمللس 
القض��اء االعل��ى القاضي عبد 

الس��تار بيرقدار في بيان تلقت 
»الصباح اجلديد«نس��خة منه، 
إن »محكم��ة جناي��ات ديال��ى 
املتهم  نظ��رت بقضي��ة ه��ذا 
وهو ارهابي ينتمي الى تنظيم 
القاع��دة ق��ام باالش��تراك مع 
آخري��ن بخطف 8 مواطنن من 

قضاء بعقوبة«.
وأض��اف، أن »املته��م أورد ف��ي 
)تنظي��م  انه��م  اعترافات��ه 
أقدم��وا عل��ى قتل  القاع��دة( 

املواطن��ن نحراً«، مش��يراً إلى 
أن »حك��م االعدام ص��در وفقاً 
الح��كام امل��ادة الرابع��ة /1 من 

قانون مكافحة االرهاب«.
ديالى  وكانت محكمة جنايات 
أعلن��ت، في )22 كان��ون الثاني 
2018(، ع��ن اصداره��ا حكم��اً 
باإلع��دام بح��ق اح��د عناص��ر 
تنظيم »القاعدة« شارك بعدة 
عمليات »ارهابي��ة« أبرزها قتل 

47 مواطنا عام 2006.

حكم اإلعدام إلرهابي شارك
 في نحر ثمانية مواطنين



بغداد – ضبط عبوات  
ذك��ر مص��در أمني في قي��ادة عمليات 
بغ��داد أم��س االثن��ن أن مف��ارز أمنية 
عث��رت على 115 عبوة ناس��فة وألقت 
القب��ض عل��ى مطلوبن ف��ي مناطق 

حزام العاصمة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اسمه إن "قواتنا االمنية 
مس��تمرة في تنفيذ واجباتها اليومية 
في مالحق��ة عصابات داعش االرهابية 
وتطهي��ر املناطق من اخمللف��ات احلربية 
 ، العملي��ات"  قواط��ع  كاف��ة  ضم��ن 
مضيف��ا ان "قواتنا متكن��ت من تنفيذ 
واج��ب تطهير ف��ي منطق��ة )العناز( 
ضم��ن حزام بغ��داد الغرب��ي، نتج عنه 
جم��ع )115( عب��وة ناس��فة مختلفة 
االش��كال واالحجام وهي من مخلفات 

عصابات داع��ش االرهابية، مت تفجيرها 
تفجيراً موقعياً ومن دون اضرار" .

ديالى – عملية مشتركة 
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزه��ر الع��زاوي ام��س االثن��ن، تدمير 
اربع مضاف��ات لتنظي��م "داعش" في 
عملية عسكرية واسعة جرت شرقي 

محافظة ديالى.
وق��ال الفريق الركن الع��زاوي ان "قوات 
امنية مش��تركة من الشرطة واجليش 
واحلشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية 
عس��كرية واس��عة في ح��وض الندا، 
)50كم ش��رق ب عقوب��ة(، دمرت خاللها 
اربع مضافات لتنظي��م داعش اضافة 
الى اح��راق دراجة ناري��ة ومركبة حمل 
حت��وي قاذف��ات وعب��وة ناس��فة كانت 
تستخم من قبل االرهابين في التنقل 

ضم��ن حدود ح��وض الن��دا" ، مضيفا 
ان "العملي��ة والتي ج��رت بغطاء من 
طيران اجليش جاءت النهاء فلول داعش 
في منطقة حيوية وتعزيز االس��تقرار 

الداخلي".

كركوك – هجوم مسلح 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك أمس االثنن بأن عضوا مبجلس 
ناحي��ة الرش��اد قتل بهجوم مس��لح 

نفذه مجهولون جنوب كركوك.
وق��ال املصدر  إن "مجموعة مس��لحة 
كانت تستقل س��يارة حديثة اطلقت، 
مس��اء يوم ام��س ، النار من اس��لحة 
كامت��ة للص��وت باجتاه عض��و مبجلس 
ناحي��ة الرش��اد اثن��اء تواج��ده داخ��ل 
س��يارته أمام منزله ف��ي حي اخلضراء، 
جن��وب كركوك، مما أس��فر عن مقتله 

ف��ي احلال، فيم��ا الذت اجملموعة بالفرار 
ال��ى جهة مجهولة" ، مضيفا أن "قوة 
أمنية قامت بفتح حتقيق حول احلادثة 

لكشف اجلهة التي تقف وراءها .

الديوانية – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
جن��دة الديوانية ام��س االثنن عن القاء 
القبض على 83 مخالفا بتهم مختلفة 

في مناطق متفرقة من احملافظة.
وذك��ر املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان��ه "بناء عل��ى توجيهات 
قائ��د ش��رطة الديوانية الل��واء، فرقد 
زغي��ر مجه��ول، نفذت دوري��ات ومفارز 
قس��م ش��رطة النجدة بأمرة العقيد، 
جناح محمود س��لطان، مدي��ر النجدة 
عملي��ة امني��ة واس��عة متكن��ت من 
خاللها القبض على 83 مخالفاً بتهم 

مختلف��ة ف��ي مناط��ق متفرق��ة من 
احملافظة"،

مضيف��ا ان "ه��ذه العملية ش��ملت 
عدداً كبي��راً من مناطق احملافظة وذلك 
في إط��ار س��عيها املس��تمر ملالحقة 
اخلارجن عن القان��ون من أجل احلفاظ 
على االس��تقرار االمني الذي تعيش��ه 

احملافظة".

ذي قار – ضبط عصابة
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س االثنن ان مف��ارز مكتب 
مكافحة اجرام سوق الشيوخ ضبطت 
عصاب��ة تتك��ون م��ن اربع��ة متهمن 
ارتكبت عدد من جرائم الس��رقة ملنازل 

ومحال جتارية بناحية الفضلية.
كما الق��ت مفارز املكتب القبض على 
متهم وال��ذي اعترف بقيامة بس��رقة 

مح��ال غذائية ف��ي ناحي��ة الفضلية 
باالش��تراك مع ثالثة متهم��ن اخرين 
اعترفوا بس��رقة خمس��ة عشر محال  
للمواد الغذائية في الناحية نفس��ها 

ومنزلن في سوق الشيوخ.

نينوى – مخلفات حربية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة نينوى امس االثنن ان اجلهد 
الهندس��ي العس��كري فجر مخلفات 
حربية لعصابات داع��ش االرهابية في 

اجلانب االمين ملدينة املوصل.
"اجله��د  ان  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 
الفرق��ة  لقي��ادة  التاب��ع  الهندس��ي 
الفرق��ة  وقي��ادة  عش��رة  السادس��ة 
العشرين نفذا تفجيرا مسيطرا عليه 
خمللفات حربية بالقرب من مستشفى 

اجلمهوري في املوصل". 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
البص��رة ام��س االثن��ن، ع��ن ان مفارز 
امني��ة الق��ت القب��ض على ع��دد من 
املتهمن وضبط أسلحة غير مرخصة 

في احملافظة.
وتابع املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "عملي��ة التفتيش والدهم 
اس��فرت عن القاء القب��ض على عدد 
من املتهمن وضبط اس��لحة متنوعة 
غي��ر مرخص��ة وتأت��ي ه��ذه العملية 
التفتيش��ية املستمرة  ضمن احلمالت 
بغي��ة بس��ط االم��ن واالس��تقرار في 
مرك��ز احملافظة" ، مؤكدا ان "ش��رطة 
محافظة البصرة ماضية في عمليات 
ف��رض القانون لطمأنت املواطن بوجود 
ق��وات أمنية ق��ادرة عل��ى حفظ األمن 

واستقرار احملافظة".

العثور على 115 عبوة من مخلفات داعش في حزام بغداد * تدمير أربع مضافات إرهابية شرقي ديالى 
اعتقال 83 مخالفا بتهم متنوعة بعدد من مناطق الديوانية * تفّجير مخلفات حربية لداعش أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

الصباح الجديد- متابعة:
أكد محاف��ظ األنبار محمد احللبوس��ي، اليوم 
االثنن، أن املرحلة املقبلة تتضمن جهودا دولية 

كبيرة إلعادة االستقرار ملناطق النازحن.
وذكر بيان ملكتب احللبوس��ي تلق��ت "الصباح 
اجلديد"، نسخة منه، ان "احللبوسي شارك في 
االجتماع الدوري خللية االستقرار برئاسة االمن 
العام جمللس ال��وزراء، وحضور الس��فير االملاني 
رئيس جلنة االستقرار في العراق، ورئيس برنامج 
االمم املتح��دة االمنائي ) UNDP ( ف��ي العراق ليز 
گراندي، وبعض س��فراء ال��دول العربية واالحتاد 
االورپي وسفارة الواليات املتحدة االمريكية في 

بغداد، لبحث متطلبات املرحلة املقبلة".
واضاف ان "احللبوس��ي قدم شرحاً مفصالً البرز 
متطلبات اعادة االستقرار في محافظة االنبار 
باملرحلة املقبل��ة والتي تتطلب جه��وداً دولية 
واممي��ة كبيرة تس��اهم في ضم��ان توفير عودة 
طوعية آمن��ة للنازحن ال��ى مناطقهم احملررة 
وطال��ب ضرورة اع��ادة االعمار واالس��تقرار في 

املناطق الغربية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزي��ر الداخلية قاس��م األعرج��ي، أمس 
اإلثنن، أن تسريب وثائق حتقيقية ونشرها على 
مواقع التواصل االجتماعي تصل عقوبته إلى 
السجن ثالث س��نوات، محذرا موظفي الوزارة 

من مخالفة األحكام والقوانن.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، أن "قيام بعض الضباط واملنتس��بن 
العاملن في وزارة الداخلية بنش��ر صور وأمور 
تتعلق بقضايا حتقيقية حصلوا عليها بحكم 
وظيفته��م على مواق��ع التواصل االجتماعي 
أو نش��ر مخاطب��ات رس��مية خاص��ة بالوزارة 

يتعارض مع أحكام القانون".
وأضاف أن "املادة )327( من قانون العقوبات رقم 
)111( لس��نة )1969( املع��دل، قضت بعقوبة 
احلب��س م��دة ال تزيد على 3 س��نوات على كل 
موظ��ف أو مكلف بخدمة عامة أفش��ى أمراً 
وصل إلى علم��ه مبقتضى وظيفته"، موضحا 
أن "عقوبة السجن تكون أشد إذا كان اإلفشاء 

يضر مبصلحة الدولة".

محافظ األنبار: جهود 
كبيرة إلعادة االستقرار 

الى مناطق النازحين

"الداخلية" تحّذر 
منتسبيها من تسريب 

وثائق تحقيقية

الملف األمني

100 شركة استثمارية أميركية
في مؤمتر الكويت لدعم العراق

مبينا "ليس س��هال عل��ى البلدان 
إعم��ار  للح��روب  تتع��رض  الت��ي 
مدنه��ا مهما كان��ت غنية من دون 
مس��اعدة الدول الصديقة، بسبب 
الدمار الكبي��ر الذي تخلفه احلروب 
خصوصا ما حص��ل في احلرب ضد 

إرهابيي داعش".
وش��دد اجلعفري، أن "العراق حريص 
عل��ى إقام��ة أفض��ل العالقات مع 
لتفعيل  ونتطلع  املتقدم��ة،  الدول 
الس��تراتيجي،  اإلط��ار  اتفاقي��ة 
وتش��كيل جلان بن وزارات البلدين، 
لتعزيز التعاون بن بغداد وواشنطن 

في مختلف اجملاالت".
وعب��ر ع��ن "تطل��ع بغ��داد حلضور 
أمي��ركا الفاعل ف��ي مؤمتر املانحن 
املزم��ع عقده في الكويت الش��هر 
الش��ركات  ح��ث  عب��ر  املقب��ل 
األميركية، وال��دول الصديقة على 
دع��م  ف��ي  واملس��اهمة  احلض��ور، 
العراق، وإعادة بن��اء البنى التحتية 

للمدن العراقية".
ومن جانبه، اش��اد جون س��وليفان 
حققه��ا  الت��ي  ب�"االنتص��ارات 
العراقي��ون"، موضح��ا "نقدر عاليا 
التضحيات الت��ي بذلها العراقيون 
في حربه��م ضد عصاب��ات داعش 
اإلرهابي��ة الت��ي ش��كلت خط��را، 

وتهديدا للعراق، والعالم كله".
اللجن��ة  "اجتم��اع  أن  واض��اف 
وزارة  برئاس��ة  العليا  التنس��يقية 
والعراقي��ة  األميركي��ة،  اخلارجي��ة 
كان مثم��را ج��دا في إط��ار املضي 

قدم��ا في تفعي��ل اتفاقي��ة اإلطار 
ودعم  البلدي��ن،  بن  الس��تراتيجي 
العالق��ات االقتصادي��ة، والتجارية، 

واالستثمارية".
وكان س��وليفان قد التقى عدد من 
املس��ؤولن العراقين على رأسهم 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
يذكر أن دولة الكويت ستستضيف 
خالل شهر شباط املقبل مسؤلون 
من س��بعن دولة ومئات الشركات 
لدع��م  مؤمت��ر  ف��ي  االس��تثمارية 
الع��راق واعماره بع��د حترير أراضيه 
من اإلره��اب، ويتضمن املؤمتر تقدمي 
تقري��ر من قبل احلكوم��ة العراقية 
عن حجم الدم��ار واملبالغ املطلوبة 
االعمار، وبحس��ب  الجناز مش��اريع 
األم��ن العام جمللس ال��وزراء مهدي 
الع��الق ف��إن الع��راق بحاج��ة الى 
نحو 100 مليار دوالر العادة تش��ييد 
البنية التحتية اخلدمية في املناطق 

احملررة.
من املؤمل أن يتضمن املؤمتر الدولي 
عرض 157 فرصة عراقية استثمارية 

أمام الشركات املشاركة فيه.

عمليات بغداد ترفع 281 حاجزاً 
أمنياً وتعد بإزالة 50 % من 

املتبقي
وبش��أن الس��ور والبواب��ات األمنية 
الت��ي أعلنتها عملي��ات بغداد في 
وقت سابق لتأمن حماية العاصمة، 
لفت عطي��ة، إل��ى أن "العمل جار 
في ه��ذا االجتاه، وقد اس��تفدنا من 
مجم��وع الكتل اإلس��منتية التي 
رفعت من الشوارع في غلق الطرق 

)النيس��مية - الترابي��ة( التي ميكن 
أن يعبر منه��ا اإلرهابيون إلى داخل 

العاصمة".
وكان��ت أمان��ة بغ��داد قامت خالل 
األشهر األخيرة برفع آالف التجاوزات 
ف��ي املناطق والش��وارع واألس��واق 
البغدادية، في مؤش��ر عل��ى ادراك 
السلطات العراقية أهمية التحرك 
باجتاه فك اخلناق عن ش��وارع وأحياء 
العاصمة عل��ى الصعيدين األمني 

واملدني".
وكان��ت مديرية إع��الم أمانة بغداد 
أعلن��ت خ��الل األيام األخي��رة، فتح 
 12 من��ذ  مغلق��ة  ش��وارع  ع��دة 
عام��اً ف��ي العاصم��ة بالتنس��يق 
مع قي��ادة عمليات بغداد، مش��يرة 
إل��ى ان أعمال فتح هذه الش��وارع 
رافقتها حملة ش��ملت رفع الكتل 
اإلسمنتية وإزالة جميع التجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى األرصف��ة واألزق��ة 
األمان��ة  نف��ذت  كم��ا  الداخلي��ة، 
حمل��ة كبرى إلزال��ة التجاوزات في 
ببغ��داد جتاوزت  مناط��ق متفرق��ة 
خمسة االف جتاوزا حسب املتحدث 
الرسمي باسم امانة بغداد حكيم 
عبد الزهرة، ال��ذي أورد أيضا ان عام 
2018 س��يكون عام رفع التجاوزات 

في بغداد".

معصوم يشيد مبواقف
اليابان الداعمة للعراق

ب�"أهمي��ة  معص��وم  وأش��اد 
للش��عب  الياباني��ة  املس��اعدات 
العراق��ي في احل��رب ض��د اإلرهاب 
للش��عب  املتواص��ل  والتضام��ن 

الياباني الصديق مع بالدنا". 
بدوره عبر الس��فير خليل املوسوي 
ع��ن "امتنانه ملعص��وم على دعمه 
املباش��ر"، مؤك��داً حرص��ه "عل��ى 
تنفيذ ه��ذا الواج��ب الوطني على 

أكمل وجه".

العبادي يكشف تفصيالت 
خالفه مع املالكي بشأن 

االنتخابات
لكن مت االتف��اق فيما بعد على رفع 

اسم حزب الدعوة".
ورد العب��ادي، عل��ى االتهامات التي 
طالته من أحزاب وساسة عراقين 
االنتخابات  تأجي��ل موع��د  بش��أن 
البرملانية، وأش��ار إلى أنه ملتزم مبا 
أقره الدستور عن موعدها، مضيفا 
انه "منذ النصف االول من عام 2016 
وقبل استعادة املوصل والقيام بكل 
االجنازات الكبيرة، كنت اصر على ان 
جتري االنتخابات النيابية في وقتها 

وهذا التزام دستوري".
وقال انه "لو لم نحترم هذا السياق 
الدس��توري نع��ود للدكتاتورية مرة 

ثانية".
اجلدير بالذكر ان رئيس الوزراء، حيدر 
العب��ادي، أعلن نهاية العام املاضي، 
تش��كيل حتال��ف" النص��ر" خلوض 
االنتخابات املقرر إجراءها في ال� 12 

من أيار املقبل.

احملكمة االحتادية تسقط
آخر ورقة ملرّشحي اإلعدادية

، ويُنفذ هذا املرسوم من تاريخ صدوره 
ويُنشر في اجلريدة الرسمية.

وذكر مص��در نيابي ان "٧٨ نائباً من 
ال��دورة البرملاني��ة احلالي��ة وبينهم 
رؤس��اء كتل س��يغيبون عن الدورة 
النيابي��ة املقبل��ة" مبين��ا ان "رفع 
درجة التحصيل الدراسي للمرشح 
ح��رم ه��ؤالء م��ن املش��اركة ف��ي 

االنتخابات املقبلة".

النّواب ينهي القراءة األولى 
ملشروع املوازنة ويدعو العبادي 

الى قبة البرملان
الكت��ل  ليس��ت  مس��تدركًة" 
متحفظة  وحده��ا  الكردس��تانية 
على مش��روع املوازن��ة االحتادية بل 
حتى كتل حتالف القوى والتحالف 

الوطني على مشروع القانون .
ودعت ، احلكومة االحتادية وحكومة 
اقلي��م كردس��تان، إل��ى التوص��ل 
التف��اق يح��ل املش��كالت العالقة 
وخصوص��ا م��ا يخ��ص موازنة عام 
2018 ومشكلة رواتب املوظفن في 

اقليم كردستان .
وم��ن جانب��ه وص��ف احت��اد القوى 
العراقي��ة مش��روع قان��ون موازنة 
2018 بأنه األسوأ في تاريخ العراق.

وقال��ت النائ��ب ع��ن االحت��اد ن��وره 
البجاري لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن موازنة عام 2018 تشغيلية فقط 
وال تتضم��ن أي درج��ات وظيفية أو 
تخصيص��ات مالي��ة للمحافظات 

املتضررة من تنظيم داعش .
وأضاف��ت ان" احتاد القوى لديه نحو 
11 مالحظ��ة على مش��روع قانون 
موازنة 2018 تتضمن مس��تحقات 
محافظ��ات نين��وى وص��الح الدين 

واألنب��ار رفع��ت جميعه��ا ودون��ت 
وأرسلت إلى مجلس الوزراء ورئيس 
مجلس الوزراء لكن هذه املالحظات 

لم يتم األخذ بها .
وأك��دت أن" ن��واب احت��اد القوى لن 
يصوتوا لصالح املوازنة في البرملان 
م��ا ل��م جت��ر إع��ادة نظ��ر بالقانون 
خصوص��ا فيما يتعل��ق باحملافظات 
املتض��ررة ، الفت��ة ال��ى أن" ه��ذه 
درج��ات  تش��هد  ل��م  احملافظ��ات 
وظيفي��ة منذ ع��دة س��نوات كما 
ال توج��د مبالغ مخصص��ة إلعادة 

إعمارها .
وعقد مجلس النواب، أمس االثنن، 
جلس��ته الثامنة برئاس��ة س��ليم 
اجلبوري وحضور 166 نائبا ملناقشة 
قانون املوازنة ، فضال عن استجواب 

وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ".

املباشرة بتأهيل الوحدة
الثانية ملصفى بيجي

يذك��ر ان الق��ّوات األمني��ة ح��ررت 
بيجي ش��مالي محافظة  مصفى 
ص��الح الدين بالكامل من عصابات 
داعش االرهابية في 20 تشرين األول 
2015 باالضاف��ة الى حتري��ر مدينة 
بيجي، ورف��ع العل��م العراقي فوق 

املصفاة واملدينة.
وتوق��ف املصفى بع��د احتالله من 
داعش في حزيران 2014 عن اإلنتاج 
بس��بب األضرار الناجمة عن احلرب 
على االرهابين م��ا ترتب على ذلك 
م��ن نق��ص ح��اد ف��ي املش��تقات 

النفطية.
وتعرضت املصفاة ألضرار كبيرة إثر 

العملي��ات العس��كرية التي دارت 
فيها وإصالحها قد يستغرق ألعوام 

وبكلفة مالين الدوالرات.
يشار الى ان مصفاة بيجي تعد اكبر 
مصف��ى للنفط في الع��راق بانتاج 
300 الف برميل يوميا ويغطي نحو 
%40 من حاجة البالد للمش��تقات 

النفطية.
البنك املركزي يسعى لتنويع سلته 
من العمالت باستثمار في ال�"يوان" 

الصيني

جنرال أميركي.. ال نية لواشنطن 
باالنسحاب من منبج

ه��ذا ونقل��ت محطة )س��ي.إن.إن( 
اإلخباري��ة عن قائد القيادة املركزية 
األميركي��ة اجلن��رال جوزيف فوتيل 
قوله إن الواليات املتحدة ال تخطط 
قرب  املتمرك��زة  قواته��ا  لس��حب 
مدينة منبج بش��مال س��وريا رغم 
حتذي���رات م��ن تركي���ا لنقله���م 

ف�ورا.
ونقل املوق��ع اإللكتروني للمحطة 
ع��ن فوتيل قوله ام��س االول األحد 
أثن��اء رحل��ة للش��رق األوس��ط إن 
سحب القوات األميركية من منبج 

"ليس أمرا نفكر فيه".
وقال��ت تركيا، التي تش��ن هجوما 
عس��كريا عل��ى مقاتل��ي وح��دات 
ف��ي  الكردي��ة  الش��عب  حماي��ة 
منطق��ة عفري��ن في ش��مال غرب 
س��وريا، مرارا إنها س��تطرد وحدات 
حماي��ة الش��عب أيضا م��ن منبج 
التي تقطنها أغلبي��ة عربية وتقع 

شرقي عفرين.

تتمات ص1

بغداد - وعد الشمري:

كش��فت اللجن��ة القانونية في 
االثنن،  أم��س  الن��واب،  مجل��س 
ع��ن ثالث��ة مقترح��ات لتأجي��ل 
االنتخاب��ات احمللية، الفت��ة إلى أن 
تغيير موعده��ا يتطلب مداخلة 
تش��ريعية، فيم��ا أش��ارت أكدت 
كتل��ة التغيير الكردي��ة أن اغلب 
اعض��اء مجلس الن��واب مع دمج 
والعام��ة،  احمللي��ة  االنتخاب��ات 
منوهة إل��ى أن تكلفة كل واحدة 
منهما تصل إلى 296 مليار دينار، 
أي 592 مليار دينار مجموع تكلفة 

االقتراعن.
وأف��ادت النائبة عن كتلة التغيير 
تافك��ة أحمد ف��ي تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، ب��أن "دعوات 
احمللي��ة غير  االنتخاب��ات  تأجي��ل 
منطقي��ة حملافظات س��وف جترى 

فيها االنتخابات العامة".
واضافت أحمد ان "رغم هناك نية 
في تأجيل االنتخابات احمللية، لكن 
يوجد طرف سياسي كبير يذهب 
إل��ى اجرائها ف��ي ي��وم واحد مع 

انتخابات مجلس النواب".
وأش��ارت إلى أن "الفصل بينهما 
س��وف يكلف الدولة اعباء مالية 
كبي��رة"، وكش��فت أن "الكلفة 
املالي��ة لكل انتخاب��ات تصل إلى 

296 مليار دينار".
ومض��ت أحم��د إل��ى أن "ثلث��ي 
اعض��اء مجلس الن��واب مع دمج 
والنيابي��ة،  احمللي��ة  االنتخاب��ات 
مقاب��ل ذل��ك هناك اعت��راض مع 
ممثلي احملافظات احملررة فقط الذين 

يطالبون بفصلهما".
م��ن جانب��ه ق��ال عض��و اللجنة 
النيابية سليم شوقي  القانونية 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "مجل��س النواب س��بق له أن 

اّجل االنتخابات احمللية ملدة س��نة 
لس��ببن؛ األول لضغط النفقات 
كون البالد متّر بازمة مالية، والثاني 
يتعلق باحلرب ضد تنظيم داعش 

االرهابي".
وأضاف ش��وقي أن "املادة )47( من 
قان��ون االنتخاب��ات احمللية التي مت 
التصوي��ت عليه��ا تف��رض اجراء 
االقت��راع في اليوم ذاته النتخابات 

مجلس النواب".
ولف��ت إل��ى أن "امل��ادة اصبح��ت 
واغل��ب  للحكوم��ة،  ملزم��ة 
مكون��ات التحالف الوطني وقوى 
اخرى تصّر عل��ى دمج االنتخابات 

احمللية والعامة".
وبن شوقي أن "اراء اخرى طرحت 
مؤخ��راً، االول بالتأجيل ملدة ثالثة 
أشهر، والثاني مع التأجيل لستة 
التأجي��ل  والثال��ث م��ع  أش��هر، 
وه��ي كل  احمل��ّررة  للمحافظ��ات 
من نينوى وصالح الدي��ن واالنبار، 
ك��ون احملافظات االخرى ال يتطلب 

الوضع التأجيل فيها".
وأوضح عضو اللجن��ة القانونية 
النيابي��ة أن "موع��د االنتخاب��ات 
احمللي��ة غي��ر وارد ف��ي الدس��تور، 
فامل��ادة )56( منه نصت على عمر 
ال��دورة النيابي��ة وموع��د اج��راء 

االنتخابات العامة فقط".
وي��رى ش��وقي أن "تعدي��ل موعد 
االنتخابات احمللية كان في السابق 
من صالحي��ة احلكومة مفوضية 
س��ن  بع��د  ولك��ن  االنتخاب��ات، 
مجل��س النواب لذل��ك في قانون 
اصبح االمر يحت��اج إلى مداخلة 
النواب،  تش��ريعية عبر مجل��س 
اما بتعديل امل��ادة )41( من قانون 
انتخاب��ات مجال��س احملافظات أو 

اعادة التصويت عليها".
وأكد أن "قانون االنتخابات احمللية 
ما زال متوقفاً عل��ى املادتن )37( 
)52( اخلاصت��ن بكرك��وك، فل��م 

يت��م التصوي��ت عليهم��ا لغاية 
االن، مع عج��ز ممثلي احملافظة من 
الع��رب والك��رد والتركم��ان على 
ايجاد توافق بيهم برغم مرور مدة 

ليست بالقصيرة".
وبن شوقي أن "مقترح التركمان 
ج��اء ب��أن ينظ��م قان��ون خ��اص 
النتخابات كرك��وك وهو مرفوض 
م��ن بقية االط��راف، وك��ذا احلال 
بالنس��بة ملقترح الك��رد بأن جتري 
االنتخاب��ات ف��ي احملافظة اس��وة 
ببقي��ة العراق على وف��ق القانون 
ذاته، وهذا االختالف جعلنا نذهب 
إلى النص احلكومي لكي نصوت 

عليه قريباً".
وتابع أن "النص احلكومي يقضي 
بالتأك��د من االحصاء الس��كاني 
وف��ي ذات الوق��ت االتف��اق عل��ى 
تقسيم املناصب السيادية العليا 
ف��ي احملافظ��ة مل��ا تتمت��ع به من 
تنوع في املكون��ات، وظرف خاص، 
للحفاظ على التركيبة السكانية 

في املدينة وحلساسيتها.
وخل��ص ش��وقي إل��ى أن "تأخير 
التصوي��ت عل��ى املوازن��ة ورغ��م 
اهميته ل��ن يؤثر على االنتخابات، 
حيث أن احلكومة اكدت امكانية 

توفير املبالغ عن طريق السلف".

تافكة أحمد: 
بالرغم من ان 
هنالك نية في 
تأجيل االنتخابات 
المحلية، لكن يوجد 
طرف سياسي كبير 
يذهب إلى اجرائها 
في يوم واحد مع 
انتخابات مجلس 
النواب

جانب من فعاليات االنتخابات احمللية والتشريعية "ارشيف"

توّجه للتصويت على المقترح الحكومي المعني بكركوك

592 مليار دينار تكلفة اقتراعي
مجلس النّواب واالنتخابات المحلية
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بمشاركة العراق في اجتماعات الدورة 142 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

الصح��ة  منظم��ة  اختتم��ت 
العاملية اجتماع��ات الدورة 142 
جمللسها التنفيذي في العاصمة 
االح��د  جني��ف  السويس��رية 
مبشاركة العراق ناقشت خاللها 
ع��ددا من اخلط��ط واالج��راءات 
باالوض��اع  املتعلق��ة  الوقائي��ة 

الصحية في العالم .
وق��دم الوف��د العراقي برئاس��ة 
الدكتور محمد جبر حويل معاون 
مدير عام دائ��رة الصحة العامة 
مالحظ��ات ووجه��ة نظ��ر وزارة 
الصحة والبيئة العراقية بشأن 
خطة التحول باجتاه اس��تئصال 

شلل االطفال ، مؤكدا على
أن تكون هن��اك خطة متكاملة 
ومعززة للبرامج الصحية األخرى 
آخذين بنظر االعتبار األس��لوب 
مس��توى  عل��ى  التكامل��ي 
البل��د ، وان تت��الءم م��ع أولويات 
ال��وزارة وان تأخذ بنظ��ر االعتبار 
جمي��ع املس��تجدات امليداني��ة 
واملتغيرات الوبائية والدميغرافية 
والطوبوغرافي��ة ، اضاف��ة ال��ى 
االستعداد والتهيؤ واالستجابة 
للط��وارئ واالزمات والكوارث مع 
والقدرات  العامل��ن  قدرات  بناء 
املؤسس��اتية بش��كل ش��امل 
مستثمرة املوارد املتاحة لذلك .

ودع��ا رئيس الوف��د العراقي الى 
اإلرتق��اء بجميع املهارات الفنية 
والتقني��ة لتحقي��ق التغطي��ة 
الصحية الشاملة وفقا ملقومات 
اجل��ودة ، وادماج هذه اخلط ضمن 
الصحي��ة  الرعاي��ة  مفاهي��م 
األولية واملرتكزة على املمارسات 
االس��رة  املبني��ة عل��ى صح��ة 
وجعلها كمحفز وداعم ألهداف 
املس��تدامة  التنمي��ة  وغاي��ات 

وعلى جميع املستويات.
كما اك��د الدكت��ور جويل على 
ض��رورة اإلش��ارة إل��ى اجتم��اع 
مجل��س وزراء الصح��ة والبيئة 
العرب واملنعقد في العام املاضي 
ح��ول التكام��ل املطل��وب ب��ن 

واملؤشرات  الصحية  املؤش��رات 
البيئية ، مشيرا إلى تبني بعض 
البلدان ومنها العراق دمج وزارة 
الصحة م��ع البيئة لتعزيز هذه 
إدخال  والتركيز على  املنطلقات 
الرعاي��ة البيئي��ة األولي��ة م��ع 
الرعاية الصحية األولية وهذا ما 
مت التأكيد عليه ف��ي مؤمتر املاتا 
للرعاية الصحي��ة األولية حيث 
نحتف��ل حاليا بذك��رى مرور 40 
س��نة على هذا اإلعالن وأهمية 

تعزيز هذه املفاهيم .
اجملتمع��ون  ناق��ش  ذل��ك  بع��د 
ف��ي جدول  املدرج��ة  املواضي��ع 
االعمال والتي تنص على ضرورة 
التكامل بن التغطية الصحية 
االس��تعداد  م��ع  الش��املة 
واالستجابة للطوارئ مع تطبيق 
أهداف التنمية املستدامة وهي 

تؤكد جميعاعلى إدارج املؤشرات 
البيئية لضمان جودة التطبيق ، 
اضافة الى اهمي��ة التركز على 
للوقاية  اخلطط االس��تراتيجية 
األم��راض  عل��ى  والس��يطرة 
االنتقالي��ة  وغي��ر  االنتقالي��ة 
والتغذية وسالمة الغذاء وتعزيز 
الصحة على أهمية املؤش��رات 
الوقاي��ة  وبضمنه��ا  البيئي��ة 
 ، املناخ��ي   للتغي��ر  والتص��دي 
مؤكدي��ن عل��ى أه��داف وغايات 
التنمي��ة املس��تدامة وتركيزها 
على اإلجراءات الوقائية للتصدي 
واتخ��اذ  البيئي��ة  للملوث��ات 
اإلج��راءات العاجلة والس��ريعة 

لالستجابة للتغير املناخي.
على صعيد متص��ل حضر وفد 
االجتم��اع  العراق��ي  الصح��ة 
عال  للتحضير الجتماع  اجلانبي 

العمومية  للجمعية  املس��توى 
 ، القض��اء ع��ل م��رض الس��ل 
مشيرا الى وجود ثالث مالحظات 

أساسية تتعلق مبشروع القرار
وه��ي ما يتعل��ق بأهمي��ة دعم 
القضاء على الس��ل في جميع 
البل��دان وبضمنها العراق وعدم 
التركيز فق��ط على البلدان ذات 
العبء العالي للمرض ، والتأكيد 
عل��ى التكامل بن القضاء على 
التدرن مع اس��تراتيجية الوقاية 
والس��يطرة على األم��راض غير 
االنتقالي��ة وخصوصا ما يتعلق 
بالوقاي��ة والس��يطرة عل��ى داء 
الس��كري وكذلك أهمية إدماج 
الس��ل ضم��ن  القض��اء عل��ى 
برنام��ج العم��ل الثالث عش��ر 
والذي  العاملية  الصحة  ملنظمة 
يرك��ز على التغطي��ة الصحية 

الشاملة ، واالستعداد والتصدي 
واملض��ي  واالزم��ات  للط��وارئ 
باجتاه أه��داف وغاي��ات التنمية 

املستدامة .
كما أكد رئيس الوف��د العراقي 
على أهمية اإلش��ارة إلى الربط 
بن القضاء على التدرن وحتقيق 
املس��تدامة  التنمي��ة  أه��داف 
، فض��ال ع��ن أهمي��ة التموي��ل 
الكافي املستدام وإضافة املرونة 
مب��ا يؤمن املضي باجت��اه القضاء 
على الس��ل ، مؤك��دا على دعم 
سياسة توريد االدويةواللقاحات  
عل��ى مس��توى البل��دان ، م��ع 
التأكي��د على التوري��د املنتظم 
مقبول��ة  وبأس��عار  واملس��تمر 
بغ��ض النظر عن دخ��ل البلدان 
، داعي��ا ال��ى أن تأخ��ذ التحالف 
والصن��دوق   GAVI للقاح��ات 

العاملي وكل جه��ة داعمة بهذا 
االجت��اه ادواره��م والعم��ل م��ع 
ومع  العاملية  الصح��ة  منظمة 
الدول لتس��هيل آلي��ات التوريد 
الطبية  واملس��تلزمات  لألدوي��ة 
واخملتبري��ة واللقاحات وبأس��عار 
ان منظم��ة  مبين��ا   ، مقبول��ة 
مطالب��ة  العاملي��ة  الصح��ة 
تدريبي��ة على  برام��ج  لترتي��ب 
مستوى األفراد ذات الصلة فيما 
يخص بناء الق��درات باجتاه إدارة 
ال��دواء واللق��اح وكذل��ك تعزيز 
آليات التوري��د الفاعل مع وجود 
ادل��ة استرش��ادية لتعزيز ذلك، 
على أن تأخ��ذ منظمة الصحة 
العاملية دورها ملنع الشركات من 
احتكار توريد األدوية واللقاحات 
كون ذل��ك ميس األم��ن الصحي 

العاملي.

»الصحة العالمية« تناقش اإلجراءات الوقائية من األوبئة في العالم 

 دعا العراق الى 
االرتقاء بجميع 

المهارات الفنية 
والتقنية لتحقيق 
التغطية الصحية 

الشاملة وفقا 
لمقومات الجودة ، 

وإدماج هذه الخطة 
ضمن مفاهيم 

الرعاية الصحية 
األولية 

جانب من اللقاء

صيانة وإصالح )520( 
جهازًا إلكترونيًا 

بنسبة إنجاز 100 %

النسيج والجلود 
تبحث تجهيز وزارة 
الدفاع بمنتجاتها 

احمد عبد الصاحب* 
قام��ت ش��عبة تكنولوجي��ا املعلوم��ات وحدة 
الصيانة ف��ي دائرة صحة الك��رخ باجناز صيانة 
وتصليح )520( جهاز حاس��وب مع ملحقاتها و 
جهاز الكتروني في جميع املؤسسات الصحية 
التابع��ة له��ا مبجه��ودات ذاتية وبنس��بة اجناز 

 . 100%
واوضح مسؤول وحدة الصيانة املهندس االقدم 
هيث��م جمي��ل ان وح��دة الصيانة في ش��عبة 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات قام��ت باجن��از اخلط��ة 
املوضوع��ة خالل ع��ام 2017 لصيان��ة و اصالح 
االجه��زة االلكتروني��ة )احلاس��بات ، الالبتوب ، 
الطابع��ات ، اجهزة البصمة ، )UPS( ، س��كنر( 
و كذل��ك تدري��ب املالكات العامل��ة في وحدات 

الصيانة في جميع مؤسساتنا الصحية .
وب��ن جمي��ل ان الصيانة ش��ملت )210( جهاز 
حاس��وب )Desktop( و )130( جه��از حاس��وب 
)laptop( و )115( طابع��ة و)25( جه��از بصمة و 
)30( جهاز )UPS( و )10( جهاز سكنر( ، مضيفا 
ان مالكات وحدة الصيانة اكملت تدريب جميع 
العامل��ن في وحدات الصيانة في املؤسس��ات 
الصحي��ة عل��ى كيفي��ة صيانة االجه��زة في 
مركز الدائرة وداخل مؤسساتهم الصحية من 
قبل م��الكات الوحدة واعداد جدول صيانة دوري 
جلميع االجهزة ورفع مواقف ش��هرية باالجهزة 
العاطلة م��ن اجل صيانته��ا وارجاعها للعمل 
حيث مت اجناز العمل بنسبة %100 حسب اخلطة 
املوضوعة خالل ع��ام 2017 وقمنا باعداد خطة 
ومنهاج عمل وصيانة شامل لعام 2018 جلميع 

االجهزة االلكترونية واحلاسبات .

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الش��ركة العامة لصناعات النس��يج 
واجللود ووزارة الدفاع جتهيز املؤسسات األمنية 
بش��تى التجهي��زات واملالب��س العس��كرية 

املنتجة في معاملها.
وأك��د املدير الع��ام املهندس احم��د الكعبي 
بع��د زيارة قام به��ا إلى وزارة الدف��اع والتقى 

الوزيرعرفان احليالي 
أن اللقاء تناول أيضا مناقش��ة مس��تحقات 
الشركة املترتبة بذمة وزارة الدفاع عن تنفيذ 
عقود سابقة والتي جرى استعراض ومناقشة 
تفاصيلها وامكانية تس��ديدها ، مشيرا الى 
ان ه��ذه الزي��ارة تأتي تنفي��ذا لتوجيهات وزير 
الصناع��ة واملع��ادن املهندس محمد ش��ياع 
السوداني بضرورة املتابعة املستمرة من قبل 
ادارات الشركات مع جميع اجلهات املستفيدة 
من الوزارات واحملافظ��ات ومجالس احملافظات 
والهيئات واملراكز التجارية لعرض االمكانيات 
والترويج للمنتجات ذات النوعية واملواصفات 
والتعريف بالطاقات واهمية التواصل وتعزيز 
الثقة م��ع املؤسس��ات احلكومي��ة ومتابعة 

تنفيذ العقود واملستحقات املالية. 
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بغداد - الصباح الجديد:

ش��اركت هيئة احلماية االجتماعية 
العم��ل  وزارة  تش��كيالت  اح��دى 
والشؤون االجتماعية في ورشة عمل 
تتضمن مراجعة شاملة للخطوات 
واالج��راءات املتبع��ة من اج��ل البدء 
بتطبيق البرنامج التجريبي لالعانات 

النقدية املشروطة .
واكد مدير عام تكنولوجيا املعلومات 
ف��ي الهيئ��ة املهندس جم��ال عبد 
الرسول على حتديد مالمح التواصل 
انط��الق  االعالمي��ة ح��ال  واخلط��ة 
البرنام��ج مبش��اركة ممثل��ي وزارت��ي 

التربية والصحة. 
الورش��ة  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
ناقش��ت س��بل وآلي��ات التواص��ل 

م��ع الفئ��ات املش��مولة بالبرنامج 
النقدي��ة  لالعان��ات  التجريب��ي 
املش��روطة عب��ر وس��ائل االتص��ال 
واالعالم حال البدء بتطبيق البرنامج 
تناول��ت  الورش��ة  ان  مضيف��ا   ،
مراجع��ة اخر اخلط��وات التي قامت 
به��ا االطراف املش��اركة ف��ي تنفيذ 
البرنامج ، مش��يرا ال��ى ان احلاضرين 
اتفق��وا على حتديد اولوي��ات العمل 
اخلط��وات  ومناقش��ة  املس��تقبلي 
الواج��ب تطبيقه��ا واجنازها وصوال 
الى يوم التعاقد مع االسر املشمولة 
ودخ��ول البرنام��ج التجريب��ي حي��ز 

التنفيذ الفعلي. 
م��ن جانب��ه اوضح املتحدث باس��م 
هيئ��ة احلماي��ة االجتماعي��ة عم��ار 
منعم انه جرى االتفاق على الصيغة 
التعريف��ي  للمنش��ور  النهائي��ة 

)الفول��در( ال��ذي يش��رح الش��روط 
الواجب االلت��زام بها للحصول على 
مبالغ االعانات املش��روطة ، مبينا ان 
املش��اركن اس��هبوا وبعمق بشرح 
وتوضيح املعوقات املفترض ظهورها 
عند الب��دء بالتطبي��ق وايجاد صيغ 
لالجابات عن االس��ئلة احملتملة التي 

سيطرحها املشاركون بالبرنامج. 
واش��ار  منعم الى ان الورش��ة تأتي 
ضم��ن ورش يقيمها البن��ك الدولي 
م��ن اج��ل تهيئ��ة وتنمي��ة ق��درات 
العاملن ف��ي وزارات العمل والتربية 
بالتنفي��ذ  الب��دء  قب��ل  والصح��ة 
الفعلي لبرنامج التحويالت النقدية 
والتعلي��م  بالصح��ة  املش��روطة 
بالتعاون مع منظمتي البنك الدولي 
و)يونيس��يف( ، بهدف رفع املستوى 
املعاش��ي لألس��ر الفقي��رة وكذلك 

رف��ع املس��توى الثقاف��ي والتنمي��ة 
املنس��جم  االم��ر  وه��و  اجملتمعي��ة 
مع سياس��ة وزارة العم��ل الهادفة 
ملس��اعدة الفئات الفقيرة واحملتاجة 
وايض��ا تنمي��ة قدراته��م الثقافية 
والعملي��ة ليكون��وا عام��الً ايجابياً 

ومؤثراً في اجملتمع .
 وذكر منعم ان الورش��ة ركزت ايضا 
على مناقشة اطالق حملة الرسائل 
القصي��رة عب��ر  ش��بكات الهات��ف 
النق��ال واهميته��ا التعريفي��ة في 
البرنام��ج التجريب��ي املش��ار الي��ه 
آنفا واختيار االفض��ل منها وكذلك 
كيفية اس��تعمال وس��ائل االتصال 
واالعالم االخ��رى والتحديات واجلدوى 
وس��بل معاجلته��ا وتق��ومي التجربة 
من اجل االس��تفادة من النتائج قبل 

انطالق البرنامج.

تقرير

»الحماية االجتماعية« تسعى إلى إطالق البرنامج التجريبي لإلعانات المشروطة
بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي 

نصب محطة ضوئية 
جديدة في واسط

واسط - الصباح الجديد:
اعلنت مديرية اتصاالت واسط احدى تشكيالت 
الش��ركة العامة لالتصاالت ب��وزارة االتصاالت 
ع��ن نصب محط��ة ضوئية جدي��دة ميكن ربط 
البطاق��ة الوطني��ة املوحدة عليه��ا ، اذ قامت 
شعبة التراسل في املديرية بنصب هذه احملطة 
مبجم��ع اتصاالت املوفقية وميكن ادخالها ضمن 
منظوم��ة البطاق��ة الوطني��ة املوح��دة الذي 
يجري العمل مبوجبه في اطار التعاون املشترك 
م��ع وزارة الداخلية العمال البطاق��ة الوطنية 

وادخالها اخلدمة .
وف��ي س��ياق اخر متك��ن القس��م القانوني في 
املديري��ة م��ن االنته��اء م��ن موض��وع الدعوى 
القضائي��ة املرفوعة من قبل املديرية بخصوص 
مخ��ازن نقلي��ات الدام��وك التاب��ع للمديري��ة 
الثب��ات  القانوني��ة  االج��راءات  واس��تكملت 
ملكيته��ا لالتص��االت بع��د ص��دور الق��رارات 

النهائية من محكمة االستئناف. 
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بغداد - الصباح الجديد:
شهد مطار بغداد الدولي ارتفاعاً 
ملحوظ��اً ف��ي ع��دد رحالته خالل 
الشهر اجلاري، ذكر هذا وزير النقل 
الكاب��ن كاظم فنج��ان احلمامي، 
واوضح ان عدد الرحالت وصل 120 
رحلة يومياً ما بن قادمة ومغادرة. 
وق��ال الوزير:" بع��د االرتقاء بواقع 
ككل،  ال��وزارة  مبفاص��ل  العم��ل 
س��يما النقل اجلوي ش��هد مطار 
بغ��داد الدول��ي ارتفاعا ف��ي عدد 
واملغ��ادرة، الفتا  الواصلة  الرحالت 
الى ان املطار يسعى لتقدمي جميع 
امكانيات��ه الفنية والبش��رية من 
اجل تقدمي افضل اخلدمات لشتى 

العامل��ة في  الطي��ران  ش��ركات 
املط��ار لينعكس ذل��ك على واقع 
مع��دل الرحالت اليومية بش��كل 

كبير.
ومير عبر األجواء العراقية ما يقرب 

من 620  طائرة يوميا
عل��ى صعيد آخ��ر بح��ث الوكيل 
االداري ل��وزارة النق��ل احم��د كرمي 
عبد اي��وب واملدير اإلقليمي للبنك 
الدولي في العراق متويل مش��اريع 

الوزارة االستراتيجية .
االداري   الوكي��ل  واس��تعرض 
تنفي��ذ عدد م��ن مش��اريع الوزارة 
واملتضمنة انشاء مطارات جديدة 
وم��د خط��وط الس��كك احلدي��د 

املس��تحدثة في ش��بكات الطرق 
الواس��عة وكذلك مناقش��ة اهم 
املش��اريع واالعم��ال ف��ي املوان��ئ 
العراقية وبعض املش��اريع املهمة 
لل��وزارة الت��ي بحاجة ال��ى متويل 

مالي من اجل إجنازها.
هن��اك  االداري  الوكي��ل  واض��اف 
اهتم��ام ومتابعة كبي��رة من وزير 
النق��ل الكاب��ن كاظ��م فنج��ان 
احلمام��ي في انش��اء ودع��م تلك 
املش��اريع الت��ي تع��د م��ن اه��م 
االولوي��ات والت��ي تس��عى الوزارة 
ال��ى إجنازها ملا س��وف تعطيه من  
اضافة متكاملة من واقع اخلدمات 

املقدمة للمواطنن .

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت امانة بغ��داد إزالة )282( جتاوزاً 
على ش��بكات املاء الصاف��ي مبدينة 
الصدر ش��رقي العاصمة بغداد عبر 

حملة كبرى .
وبينت مديرية العالق��ات واإلعالم ان 
دائرة بلدية الصدر الثانية أزالت )282( 
جتاوزاً على شبكات املاء الصافي التي 
تشكل احد االسباب في شحة املياه 
فضالً عن كونها س��ببا ف��ي إحداث 
عدد من الكسور التي تؤدي الى تلوث 
واختالط مياه الشرب باملياه اجلوفية 
ومي��اه الص��رف الصحي ال��ى جانب 

تعرضها للهدر املستمر .
واضاف��ت أن قس��م املاء ف��ي الدائرة 

املذك��ورة أصلح )171(نضح��ا و)14( 
كس��را فضال عن معاجلت��ه اليومية 
املواطن��ن  لش��كاوى  والس��ريعة 
والقي��ام بأعم��ال الصيان��ة الدورية 
لفوهات احلريق املنتشرة ضمن قاطع 

الدائرة البلدية .
وأش��ارت إلى أن العمل تضمن أيضاً 
إج��راءات فني��ة عديدة منه��ا إعادة 
ترتيب األنابيب الناقلة للماء الصافي 
ملم  )375و250و150و400(  وبأقط��ار 
الت��ي تعارض��ت مع خ��ط الطواريء 
ال��ذي تنفذه دائرة مج��اري بغداد في 
ش��ارع صف��ي الدين احللي وبش��كل 
يحف��ظ هذه االنابيب وتضمن س��ير 

املشروع .

عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت امانة 
بغداد ان م��الكات دائرة بلدية الصدر 
متكامل��ة  خط��ة  اع��دت  االول��ى 
لتحس��ن واقع قط��اع النظافة في 
املدينة بإلغ��اء ) 20(  نقطة محورية 
لتجميع النفاي��ات وتطويرها برصف 
االرصف��ة باحلجر ومد قال��ب جانبي 

وانشاء احواض زهرية  . .
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم 
ان  الدائ��رة قامت بزيادة ع��دد نوبات 
مرور الكابس��ات في الش��وارع ونشر 
حاويات جتمي��ع النفاي��ات للحد من 
انتش��ارها العش��وائي ونش��ر عمال 
نظافة قربها ملس��اعدة االهالي على 

رمي نفاياتهم.

ارتفاع معدل الرحالت لمطار بغداد الدولي 
إزالة )282( تجاوزًا على شبكات
 الماء الصافي في مدينة الصدر

النقل تبحث والبنك الدولي تمويل مشاريعها االستراتيجية

بغداد - الصباح الجديد:
اطلع الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
اخلط��ة  عل��ى  الرصاف��ة   / بغ��داد 
اخلاصة بانفلونزا الطيور واألنفلونزا 

املوسمية .
وبن الدكتور بش��ار عب��د اللطيف 
مدي��ر قس��م الصح��ة العام��ة ان 
الدائرة تس��عى ال��ى تنفيذ اخلطة 
اخلاص��ة بالس��يطرة عل��ى م��رض 

واألنفلون��زا  الطي��ور  أنفلون��زا 
املوسمية وكذلك خطة السيطرة 
على األمراض االنتقالية . الفتا الى 
القيام بحم��الت منفردة وجماعية 
ال��ى محال بيع وذب��ح الدجاج احلي 
الرقعة  املتجولن ضم��ن  والباع��ة 
اجلغرافي��ة للدائرة من قبل ش��عب 
الرقاب��ة الصحية  لفحص الدجاج 
وتوعي��ة وإرش��اد العاملن في هذه 
احمل��ال ، فض��ال عن توزي��ع املطويات 

اخلاصة باملرض .  
وأش��ار مدي��ر الصح��ة العامة إلى 
أهمية االستمرار بهذه احلمالت في 
الصباح واملساء والعطل الرسمية 
م��ن اج��ل احلد م��ن انتش��ار املرض 
اضافة إل��ى زيارة ومتابعة محطات 
الرقعة  املي��اه ضم��ن  ومجمع��ات 
وقي��اس  للقطاع��ات   اجلغرافي��ة 

نسبة  الكلور . 
بعدها مت مناقشة  الزيارات امليدانية 

إلى املؤسس��ات الصحية من اجل 
متابعة وتشخيص املالحظات التي 
يت��م رصدها خالل الزيارات. وكذلك 
العمل على تكثيف ه��ذه الزيارات 
واهميته��ا ف��ي االرتق��اء باخلدمات 
املري��ض وخصوصا  إل��ى  املقدم��ة 
اخلدمات الفندقية وأهمية الزيارات 
خصوصا في ايام العطل في أوقات 
شتى صباحا ومساًء من اجل رصد 

املعوقات والسلبيات حللها . 

صحة الرصافة..خطة للسيطرة على أنفلونزا الطيور والموسمية  
بغداد - الصباح الجديد:

أك��دت وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
ومواصل��ة  البال��غ  اهتمامه��ا 
اإلج��راءات  التخ��اذ  مس��اعيها 
املطلوب��ة لتأم��ن ص��رف روات��ب 
العام��ة  التش��كيالت  موظف��ي 
الع���ام  خ���الل  له��ا  التابع��ة 

احلال�ي. 
وقال مدير مركز اإلعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة عبدالواحد 

علوان الش��مري أن وزير الصناعة 
واملع��ادن املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني وجه إدارات الشركات 
كافة باملتابعة املس��تمرة واجلادة 
مع دائرة الش��ؤون اإلدارية واملوارد 
البش��رية في مقر ال��وزارة التخاذ 
االجراءات السريعة واحلاسمة مع 
وزارة املالي��ة لغ��رض تأمن صرف 
العامة  الشركات  رواتب موظفي 

كافة لهذا العام .

الصناعة توّجه بتأمين رواتب منتسبيها
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البصرة - سعدي السند:

اختتمت فعاليات امتحان البورد 
العربي في الط��ب الباطني في 
البصرة مبشاركة أطباء عراقيني 
وعرب بحض��ور محافظ البصرة 
املهندس اسعد العيداني واملقرر 
الع��ام للمجل��س العرب��ي ف��ي 
الع��راق الدكتور ج��واد ابراهيم 
ومدير عام صحة البصرة الدكتور 
رياض عب��د االمي��ر والعديد من 

االطباء االختصاص . 
وق��ال املهن��دس العيدان��ي في 
كلم��ة ل��ه انه لش��رف لن��ا إن 
تس��تضيف محافظ��ة البصرة 
مثل هذه احملافل العلمية وخاصة 
امتحان البورد العربي والذي يعد 
من املنجزات العلمية ، مش��يرا 
ال��ى ان البص��رة قدم��ت جميع 
التسهيالت إلجناح هذا االمتحان 
من حيث توفير السكن املناسب 
لألساتذة العرب ، مثمنا دور دائرة 
الدعم  بتق��دمي  البص��رة  صحة 
اللوجس��تي الجناح هذا التجمع 

العلمي .
م��ن جانب��ه ق��ال مق��رر اجمللس 
العرب��ي ف��ي الع��راق الدكت��ور 
جواد ابراهيم الش��ريف:« لقد مت 
اعتم��اد البصرة كمركز اقليمي 
الجراء االمتح��ان العربي واليوم 
ش��هدنا االمتح��ان الثان��ي في 
الط��ب الباطني بحض��ور عربي 
والس��ودان  ومص��ر  االردن  م��ن 
وليبي��ا حيث اس��تمر االمتحان 
مدة اربعة ايام في مستش��فى 
التعليمي ومبشاركة ٥٠  الصدر 
طالب��ا متدربا« ، موضح��ا »اننا 
نتش��رف ونفتخر ان تستضيف 
 ، العرب��ي  االمتح��ان  البص��رة 
باملس��توى  يك��ون  ان  وس��عينا 
املطلوب م��ن حيث توفير جميع 
االحتياج��ات اخلاصة والضرورية 

لالمتحان ».
وزع��ت  احلف��ل  خت��ام  وف��ي 
عل��ى  التقديري��ة  الش��هادات 
اس��اتذة البورد العربي واالطباء 

القائمني على االمتحان 

صحة البصرة تشارك في 

برنامج الزائر الصحي
وش��اركت دائرة صح��ة البصرة 
ف��ي الن��دوة اخلاص��ة ببرنام��ج 
الزائ��ر الصح��ي والت��ي اقيمت 
في وزارة الصحة بحضور مدراء 
العام��ة ف��ي عم��وم  الصح��ة 
الع��راق ، وتضمن��ت الندوة التي 
حمل��ت عن��وان الواق��ع واآلفاق 
تفصيليا  ش��رحا  املس��تقبيلة 
ع��ن املنج��زات املتحققة خالل 
ع��ام ٢٠١٧ م��ن حي��ث التعامل 
االلكترون��ي للخدمات الصحية 

ومدى الفائدة املتحققة. 
الدكتور عصام الش��اوي  وق��ال 
اعتم��دت  البص��رة  صح��ة  ان 
البرنامج والذي يخدم ش��ريحة 
كبيرة وينظم اخلدمات الصحية 
وه��و  للمواطن��ني  املقدم��ة 
مش��روع وطني ش��امل يسعى 
لس��المة اجلميع ، مشيرا الى أن 

البرنامج يس��هل طرق التواصل 
مابني املواط��ن واملركز الصحي، 
ويسخر الزائر الصحي التقنيات 
خدمة  احلديث��ة  التكنولوجي��ة 
للصال��ح العام ، من خالل إيجاد 
مل��ف الكترون��ي كام��ل ل��كل 
مواط��ن يت��م فيه ش��رح احلالة 

الصحية .
الصحة  مدير ش��عبة  واض��اف 
االكتروني��ة ان مراكزنا الصحية 
تعتم��د البرنام��ج وترتب��ط مب��ا 
يع��رف الس��يرفر، عندما يتوجه 
الى  الفري��ق املكل��ف باملهم��ة 
واحلصول على معلومات  املنازل 
كافي��ة عن االس��رة م��ن حيث 
التقارير  وإعداد  الصحي،  اجلانب 
الدوري��ة املطلوب��ة ، فض��ال عن 
الصحي��ة  األس��س  توظي��ف 
املوجهة واس��تعمالها بفعالية 
وكفاءة لتق��دمي خدمات الرعاية 

الصحية على وفق مبدأ العدالة 
ف��ي تقدمي اخلدمات واس��تعمال 

التقنيات املالئمة .

محاضرة حول التعامل مع 
اخمللفات الطبية

ونظم��ت دائرة صح��ة البصرة / 
مستشفى الفيحاء العام  ندوة 
صحية حول طرق العزل الطبي 
والتخلص من  اآلمن للمحاق��ن 

النفايات الطبية .
احملاض��ر  الطبي��ب  واوض��ح 
أختصاصي اجلراحة العامة رافد 
عبد اجلبار : لقد ش��ملت الندوة 
معلوم��ات الت��زام العاملني فى 
اجمل��ال الطبي بإتب��اع طرق آمنه 
في اثن��اء التعامل م��ع اخمللفات 
فرز  بعملية  واإللت��زام  الطبي��ه 
وفصل وت��داول التخزين املؤقت 
الس��ليم  والتخلص  للنفاي��ات 

جلميع أنواعها.
واش��ار عبد اجلبار الى ان الغرض 
من الن��دوة احملافظ��ة على عدم 
تعرض جميع العاملني واملرضى 
باملستش��فى والبيئ��ة واجملتمع 
ال��ى اخملاطر ، حي��ث أن مخلفات 
الرعايه الطبية من أهم مصادر 
اخلطر ملا حتتويه من مواد معدية 

ومواد سامة وغيرها .
كما احتفلت دائرة صحة البصرة 
قس��م الصحة العام��ة باليوم 
العاملي للتحصني بحضور املدير 
الع��ام الدكتور رياض عبد االمير 
بالتعاون مع منظمة اليونسيف 
مكت��ب اجلن��وب وعضو مجلس 
احملافظة الدكتورة صفاء مسلم 

بندر.
ف��ي  ري��اض  الدكت��ور  اش��اد  و 
املبذول��ة  باجله��ود  ل��ه  كلم��ه 
خالل عام ٢٠١٧ وتغطية جميع 

البص��رة  محافظ��ة  مناط��ق 
م��ن حي��ث النس��ب املتحققة 
ف��ي مج��ال التحص��ني والت��ي 
جتاوزت العش����رة باملائة مما كان 
متوقعا خ��الل اخلطة السنوية 
باجملال  العاملني  بفض��ل جهود 
الصح����ي ، كما مت طرح اخلطة 
التي ستنف�ذ في اجملال ذاته خالل 
العام احلال��ي واه��م املعوق�ات 
الت���ي تع�ترض مج�ال التق�دم 

بالتحصي�ن.
ومن جهة اخرى بينت الدكتورة 
صف��اء مس��لم عض��و مجلس 
برنام��ج  اهمي��ة  احملافظ��ة 
التحصني من التماس املباشر مع 
املواطنني مثمنة اجلهد املتميز ، 
وف��ي ختام احلفل مت توزيع الدروع 
التقديرية للمنتسبني املتميزين 
ف��ي دائرة صح��ة البصرة مبجال 

التحصني.

بعد اعتماد البصرة مركزا إقليميا للبورد العربي

اختتام فعاليات االمتحان الثاني في الطب الباطني بحضور أطباء عرب

قدمت البصرة جميع 
التسهيالت إلنجاح 
هذا االمتحان من 
حيث توفير السكن 
المناسب لألساتذة 
العرب ، مثمنا دور 
دائرة صحة البصرة 
بتقديم الدعم 
اللوجستي إلنجاح هذا 
التجمع العلمي

محافظ البصرة يوزع الشهادات التقديرية بني أساتذة البورد العربي واألطباء املشرفني

افتتاح بيت صحي في 
ناحية اليرموك باألنبار 

األربعاء آخر موعد لتسّلم 
البطاقة التموينية الجديدة

افتتاح شارع األرامل بمنطقة 
األمين وإزالة تجاوزات في الكرادة 

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح مدي��ر ع��ام دائ��رة صح��ة االنب��ار الدكتور 
عبدالستار كاظم العيساوي االحد بيتا صحيا في 
منطقة القطنية بناحي��ة اليرموك التابع لقطاع 

الرمادي االول.
وق��ال العيس��اوي في كلمة له خ��الل االفتتاح بان 
البيت الصحي ضمن الظوابط والتعليمات الوزارية 
يفتح في املناطق التي ينحصر تعداد سكانها بني 
1000 3000- نسمه ، مبينا ان اهمية هذا البيت مبا 
يقدمه من خدمة الهالي املنطقة والتي يبعد اقرب 
مرك��ز صحي عنها مايقرب م��ن اربعة كيلومترات 

وهو مركز صحي االرادة.
واضاف الدكتور العيساوي: بعد حترير هذه املنطقة 
اصبح لزاما علينا افتتاح هذا البيت الصحي حيث 
مت جتهيزه وتاثيثه ورفده باربعة من املالكات الصحية 
وهم من اه��ل املنطقة وكان قس��م الصيدلة قد 
جهز ه��ذا البيت بحص��ة دوائية متكامل��ة ليبدأ 

بتقدمي خدماته للمواطنني هناك.
واش��ار العيس��اوي ال��ى ان هناك 7 بي��وت صحية 
تابعة لدائرة صحة االنب��ار موزعة على القطاعات 
الصحية ويعد هذا البيت الصحي هو البيت االول 
الذي مت ادخاله اخلدمة والعمل جار على ادخال بقية 
البيوت الصحي��ة حيث يقع اغلب هذه البيوت في 

املناطق احملررة حديثا . 
وعب��ر اهال��ي املنطقة ع��ن ش��كرهم وامتنانهم 
لالهتم��ام الكبير الذي يولي��ه املدير العام ملتابعته 
جتهي��ز البيت الصحي ب��كل مايحتاجه ليدمي زخم 

اخلدمات الصحية املقدمة الهالي املنطقة.

بغداد - الصباح الجديد:
حددت دائرة التخطيط واملتابعة بوزارة التجارة يوم 
االربعاء املقبل 1/31 موعداً نهائيا لتسلم املواطنني 
بطاقاتهم التموينية اجلديدة لعامي ٢٠١٧-٢٠١٨  

ودع��ت مدير ع��ام الدائرة ابتهال هاش��م س��ابط 
املواطنني كافة الى االس��راع مبراجع��ة وكالء املواد 
الغذائية لتس��لم بطاقاتهم التموينيه على وفق 
الضواب��ط املعلن��ة س��ابقا وهي تس��ليم هويات 
االح��وال املدنيه جلميع افراد االس��رة مع دفع مبلغ 
اجلبايه بوصل رس��مي والبال��غ ١٠٠٠ دينار عن كل 
بطاق��ة وف��ي حال��ة مطالب��ة املواطن ب��اي مبالغ 
اضافي��ه يتم االتصال بدائ��رة التخطيط واملتابعه 

مباشرة او احدى اجلهات الرقابية بالوزارة.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد عن فتح شارع 36 )االرامل( 
مبنطق��ة االم��ني وازالة جت��اوزات ف��ي منطقة 

الكرادة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم ان«مالكات 
دائ��رة بلدية بغداد اجلدي��دة بالتعاون مع قيادة 
عملي��ات بغداد ومديرية حراس��ات وامن امانة 
بغ��داد ازال��ت االكش��اك ومس��قفات احمل��ال 
التجارية وعرب��ات الباعة اجلوالني ومواقع لبيع 
الفواك��ه واخلض��ر املتج��اوزة على نهر ش��ارع 

)االرامل ( الفاصل بني احمللتني )737 و739(  ».
واضاف��ت ان »م��الكات الدائرة رفع��ت الكتل 
الش��ارع   واملش��وهات وفتحت  الكونكريتي��ة 
ام��ام حركة الس��ير وامل��رور لتس��هيل دخول 
وخ��روج املواطنني الى املنطق��ة بعد اغالق دام 

لعدة سنوات».              
كما نف��ذت امانة بغ��داد حملة ليلي��ة إلزالة 
التج��اوزات احلاصل��ة في الش��وارع الرئيس��ة 

ضمن منطقة الكرادة«.
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم ان«مالكات 
قس��م التج��اوزات ف��ي دائ��رة بلدي��ة الكرادة 
بالتع��اون م��ع مديري��ة احلراس��ات واالمن في 
امانة بغداد واسناد قيادة عمليات بغداد نفذت 
حملة ليلية اس��تمرت حتى الفجر في شوارع 
العرص��ات والنضال وك��رادة خ��ارج واالندلس 

ومجمع مشن التجاري«.
واضافت ان« احلملة ش��ملت إزال��ة املئات من 
التج��اوزات احلاصل��ة على الش��وارع من قبل 
اصح��اب احمل��ال التجاري��ة واملطاع��م والباعة 
متمثلة باالكش��اك والبس��طات ومسقفات 

احملال وجتاوزات اصحاب املولدات االهلية ».
يذك��ر ان امان��ة بغداد اعدت خط��ة متكاملة 
لفت��ح جمي��ع الش��وارع املغلقة ف��ي عموم 
العاصم��ة وقد قام��ت بفتح مئات الش��وارع 
واالزق��ة الداخلي��ة املغلقة منذ ع��ام 2003 ال 

سيما بعد حتسن الوضع االمني ». 

Tue. 30 Jan . 2018 issue )3869(

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاقة 
وزارة  ف��ي  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
العمل والش��ؤون االجتماعية ندوة 
تعريفي��ة وتثقيفي��ة بقانون رعاية 
ذوي االعاق��ة واالحتياج��ات اخلاصة 
واخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا الهيئة 
م��ن خ��الل اقس��امها ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات لفئة االش��خاص ذوي 

االعاقة. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الندوة اس��تعرضت 
اهم املواد املفعلة من القانون وآلية 
العم��ل املتبع��ة حس��ب القان��ون 
واالمتي��ازات التي كلف��ت مبوجبها 
ذوي  ش��ريحة  بواق��ع  للنه��وض 
االعاقة في العراق، فيما مت توضيح 
دور وزارة التربي��ة حس��ب املادة 15 
من القانون خلدمة االش��خاص ذوي 
االعاقة م��ن خالل تأم��ني التعليم 

االبتدائ��ي والثانون��ي بأنواعه لذوي 
االعاقة واالحتياجات اخلاصة حسب 
قدراته��م وبرامج التربي��ة اخلاصة 

والدمج التربوي الشامل. 
واض��اف منع��م ان ممثل��ي الهيئ��ة 
وزارة  دور  ان  الن��دوة  خ��الل  بين��وا 
ايضا االش��راف  التربي��ة يتضم��ن 
عل��ى املؤسس��ات التعليمية التي 
تعن��ى بتربية وتعلي��م ذوي االعاقة 
وإع��داد   ، اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
املناهج التربوي��ة والتعليمية التي 
تناس��بهم ، إذ مت إس��تحداث وحدة 
مناهج التربية اخلاصة في املديرية 
العامة للمناه��ج التي تعمل على 
دعم املناهج املقدمة لهذه الفئة .

واوض��ح منعم ان الندوة ناقش��ت 
ثالثة مح��اور رئيس��ة تضمن األول 
تعري��ف املع��وق وأنواع��ه وتغيي��ر 
نظرة اجملتم��ع له ، فيما ناقش احملور 
الثاني قانون الهيئة رقم 38 لسنة 

يقره��ا  الت��ي  واالمتي��ازات   2013
والتس��هيالت  الش��ريحة  له��ذه 
الت��ي قدمته��ا وزارة التربي��ة لذوي 
االعاقة واالحتياج��ات اخلاصة ، أما 
احمل��ور الثالث فبني دور وزارة الصحة 
بالتع��اون م��ع الهيئ��ة ف��ي تقدمي 
االعاقة  ل��ذوي  الصحية  اخلدم��ات 
ودور مراك��ز التأهي��ل بالتعاون مع 
املنظم��ات الدولية. مش��يرا الى ان 
الندوة ش��هدت عرض من��اذج طبية 
ملعينات سمعية وكراسي متحركة 
على شاشة العرض وكذلك عملية 
تأهي��ل املريض والع��الج الطبيعي 
املتخصص��ة  املستش��فيات  ف��ي 
وجميعه��ا تص��رف له��م مجاناً ، 
فضال عن تقدمي خدم��ات ترفيهية 
ورياضي��ة ف��ي املراك��ز التأهيلي��ة 
لتس��هيل دمج املع��وق في اجملتمع 
وتأمني اخلدم��ات الصحية واألدوية 

واملستلزمات الطبية للمعوقني. 

بغداد - الصباح الجديد:
دع��ت وزي��رة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العامة د. 
املهندس��ة آن ناف��ع اوس��ي الى 
اط��الق آلي��ة خطاب��ات الضمان 
للس��لف التش��غيلية وكفال��ة 
حسن االداء للمشاريع املشمولة 
بقرار مجلس ال��وزراء 347 للعام 

املاضي 2017 .
واوضحت املهندسة اوسي خالل 
ترؤس��ها اعمال اجللس��ة االولى 
لهيئ��ة رأي ال��وزارة للعام احلالي 
مناقش��ة الفقرات املدرجة على 
ج��دول اعم��ال اجللس��ة واتخاذ 
بصدده��ا   املطلوب��ة  الق��رارات 
ومنه��ا  موض��وع اط��الق آلي��ة 
الس��لف  الضم��ان  خطاب��ات 
حس��ن  وكفال��ة  التش��غيلية 

بقرار  االداء للمشاريع املشمولة 
مجلس ال��وزراء 347 لعام 2017 
، كم��ا مت تدارس موض��وع تنفيذ 
ميثاق احلوكمة الرش��يدة واعادة 
املمول��ة  الش��ركات  هيكلي��ة 
ذاتي��ا واتخاذ القرارات املناس��بة 

بصددها .
وقالت الوزيرة لقد مت ايضا مناقشة 
اجراءات مديري��ة البلديات العامة 
يخ��ص  فيم��ا  االس��كان  ودائ��رة 
تس��جيل االراض��ي التي ش��يدت 
عليه��ا اجملمع��ات الس��كنية من 
ذدون بدل على وفق القانون وااليعاز 
الى الدوائ��ر البلدية في احملافظات 
بالتنس��يق م��ع دوائر التس��جيل 
العق��اري فيه��ا لتس��هيل تنفيذ 
االمر ، فيم��ا مت مفاحتة وزير العدل 
لتسهيل اصدار س��ندات امللكية 

للعقارات.
واضافت املهندس��ة اوس��ي انه مت 
كذلك مناقش��ة تفعيل مش��روع 
االس��تثماري  العامري��ة  مجم��ع 
الس��كني وتقرر عقد اجتماع مع 
السيد رئيس هيئة استثمار بغداد 
والتأكي��د عل��ى حس��م موضوع 
الطريق العام ال��ذي يخترق اجملمع 
وتغيير مس��اره مب��ا ال يتعارض مع 
االبني��ة املش��يدة ، وفيم��ا يتعلق 
املنج��زة  االس��تراحة  دور  بأبني��ة 
ف��ي محافظتي النجف االش��رف 
وذي ق��ار تقرر قيام دائرة االس��كان 
مبفاحتة جلنة الش��ؤون االقتصادية 
في امانة مجلس الوزراء على وفق 
التقرير املقدم م��ن قبل مدير عام 
املباني ومدير ع��ام الدائرة االدارية 

والقانونية في الوزارة .

وزارة اإلعمار..إطالق آلية خطابات ندوة للنهوض بواقع  ورعاية ذوي اإلعاقة
الضمان للسلف التشغيلية 

بغداد - الصباح الجديد:
الطبي��ة  العي��ادات  دائ��رة  جه��زت 
الش��عبية وجب��ة جديدة م��ن أدوية 
ف��ي  للنازح��ني  املزمن��ة  األم��راض 
والس��ليمانية  اربي��ل  محافظت��ي 
تتضمن حصة ش��هر كان��ون الثاني 

اجلاري .
وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون 

الفنية الدكتور شهاب احمد جاسم 
أن الدائرة أرس��لت ومن خالل قسم 
الصيدل��ة واخملازن وجب��ة جديدة من 
أدوية األم��راض املزمنة للنازحني في 
محافظتي اربيل والسليمانية وهي 
حصة ش��هر كانون الثان��ي اجلاري ، 
مشيراً إلى أن جتهيز النازحني باألدوية 
يتم ش��هريا على وفق ج��دول زمني 

وحسب عدد البطاقات الدوائية التي 
تق��دم للدائرة ملعرف��ة عدد املصابني 
باألمراض املزمنة منهم ليتم صرف 

األدوية لهم  .
وأكد جاس��م قيام الدائ��رة بتجهيز 
في ش��مالي العراق بأدوية األمراض 
املزمنة لتوزيعها على املصابني بتلك 

األمراض .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت دائرة تس��جيل الشركات في 
وزارة التجارة عن اتخاذ خطوة جديدة 
نحو تبس��يط االج��راءات م��ن خالل 

تفعيل خدمة العيادة القانونية. 
واوضح مديرعام الدائ��رة عبد العزيز 
جبار عبد العزيز ان دائرته اتخذت هذه 
القانونية  اخلدم��ات  لتق��دمي  اخلطوة 

الف��راد اجملتم��ع واصحاب الش��ركات 
والت��ي تتعل��ق باملش��ورة القانوني��ة 
بتسجيل الشركات في العراق سواء 
كان��ت عراقي��ة او اجنبي��ة من خالل 
 )07717777732( بالرق��م  االتص��ال 
من الس��اعة الثامن��ة صباحا لغاية 
او  الظه��ر  بع��د  الثاني��ة  الس��اعة 
ارسال رسالة على البريد االلكتروني 

للدائرة.
وعلى السياق ذاته اش��ار عبد العزيز 
ب��ان دائرته وضم��ن هدفه��ا لالرتقاء 
للمراجع��ني  املقدم��ة  باخلدم��ات 
وتسهيل اجناز معامالتهم وباخلصوص 
فئة كبار الس��ن )60 سنة فما فوق ( 
اصب��ح االن بامكانه��م تق��دمي طلب 

رسمي.

دائرة تسجيل الشركات تفّعل خدمة العيادة القانونية »الشعبية« تجّهز النازحين بأدوية األمراض المزمنة



الصباح الجديد ـ وكاالت :

أعل��ن دونالد ترامب أنه لو كان مكان 
تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، 
كان س��يفاوض على خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي مبوقف »مختلف« 
و »أكث��ر صرامة« عك��س تيريزا ماي 
،وأنه لم يتفاجأ بنتيجة االس��تفتاء 
عل��ى خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد 
االوروبي ألن البريطانيني »ال يريدون أن 
يأتي الناس م��ن جميع أنحاء العالم 
ال��ى بريطاني��ا«. وذلك ف��ي مقابلة 
بثتها قناة »إيتف« امس االول األحد.

وس��أل »بي��رس مورغ��ان« ترامب إذا 
كانت تيريزا ماي ف��ي »موقف جيد« 
في محادثات بريكسيت، ورد الرئيس 
قائال »هذه ليست الطريقة االفضل 
التي أتف��اوض بها، وإن كنت مكانها 
مل��ا فلعت ذلك وس��يكون لي موقف 

مختلف وأكثر صرامة ».
وأضاف »أنا أعرف الشعب البريطاني 
وأفهم��ه فه��م ال يري��دون أن يأت��ي 
الن��اس من جميع أنح��اء العالم إلى 
بريطانيا وهم ال يعرفون عنهم شيًئا 
». كما ادعى ترامب أن ماي دعته إلى 
اململك��ة املتح��دة مرتني ه��ذا العام 
خالل اجتماعهما في منتجع التزلج 
السويس��ري«، وف��ي الوقت نفس��ه 
استمر القلق بني الراغبني في خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي »باالسم 
فق��ط« بع��د تصريحات املستش��ار 
»فيلي��ب هاموند« اخلمي��س املاضي 
بأن العالقات التجاري��ة في اململكة 
املتح��دة مع االحتاد األوروبي لن تتغير 

إال »بشكل متواضع جدا« بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي.

وقال وزي��ر اخلارجي��ة الس��ابق »ايان 
دنكان س��ميث« لصحيفة »صنداى 
ال��وزراء ال  »رئيس��ة  أن  اكس��برس« 
تس��تطيع أن حتك��م م��ع »فيلي��ب 
هامون��د« ،وإن أجرت مفاوضات جادة 
فهي ال حتتاج إلى مستشار يتناقض 
مع سياس��ة احلكومة .وفي خطاب 
الس��ابق  بريطانيا  وقعه مستش��ار 
اللورد »لوسون ووزير«  ورئيس اإلجازة 
العمالية »جون ميلز« قالوا إن صفقة 
مثل كندا ستغطي ٪98 من السلع 
و ٪92 م��ن الزراعة وس��تزيل احلاجة 
إل��ى »الوضع الراه��ن »، وبالتالي فإن 
اململك��ة املتحدة جتن��ي فوائد خروج 

بريطانيا في مارس 2019.
وف��ي غض��ون ذل��ك يج��ري حالي��ا 
استجواب رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيري��زا م��اي، علًن��ا من قب��ل النواب 
م��ن جمي��ع أط��راف حزبها وس��ط 
اتهام��ات بأن احملافظ��ني يتخلون عن 
الب��الد، وواجه��ت األح��د انتق��ادات 
بشأن االس��تراتيجية اخلاصة بخروج 
بريطانيا من االحت��اد األوروبي وجدول 
أعماله��ا احملل��ي، حي��ث دع��ا أح��د 
الن��واب إلى »تقليص عملية رس��م 
السياسات البطيئة وصنع املزيد من 

السياسيات السريعة.
احملافظ��ني  م��ن كب��ار  وأث��ار س��تة 
نه��ج  بش��أن  اخمل��اوف  املتضرري��ن 
احلكوم��ة جت��اه خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي وسط دعوات متزايدة 
لرئيس��ة ال��وزراء، إلقالة املستش��ار 
إن  يُق��ال  بينم��ا  هامون��د،  فيلي��ب 

حوال��ي 40 عضوا من أعضاء البرملان 
قدموا خطابات عدم الثقة في ماي، 
وهي أقل بكثير م��ن العدد املطلوب 
لتحريك املسابقة على رئاسة الوزراء، 
ويأتي ذلك بعد أن أثار هاموند رد فعل 
غاضبا م��ن أعضاء ح��زب احملافظني 

بقوله إنه س��يكون هن��اك تغييرات 
»متواضعة جدا« على عالقة اململكة 
املتحدة مع االحتاد األوروبي بعد خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
واتهمت نادين دوريس، هاموند بعدم 
ال��والء خل��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 

األوروبي، نظرا  خلطابه في »دافوس« 
األس��بوع املاضني وقال��ت » يجب أن 
يرح��ل، انه لي��س مخلصا لرئيس��ة 

الوزراء«.
وفي يوم اجلمعة قال اوين باترس��ون، 
الوزير السابق جمللس الوزراء، إنه يتعني 

على رئيسة الوزراء »أن تضع قدمها 
على األرض« بعد تدخل املستش��ار، 
وفي نهاية األسبوع، ظهر أن ماركوس 
فيش، النائ��ب احملاف��ظ ليوفيل، قال 
لزمالئه من أعضاء اجملموعة »أعتقد 
أنن��ا يجب أن نص��ر على اس��تقالة 
هامون��د، ومن العبث أن��ه ال يزال في 
منصب��ه، ول��م يفعل ش��يئا إلعداد 
الب��الد إلج��راء مفاوض��ات الئق��ة »، 
بينما انتقدت تيري��زا فيليرس، وزيرة 
احلكوم��ة الس��ابقة، وجاكوب ريس 
موج، زعيم مجموعة من حوالي 60 
عضوا من أعضاء البرملان في البرملان 
األوروب��ي، عدم توجي��ه احلكومة إلى 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وأع��رب املستش��ار عن غضب��ه، يوم 
اخلمي��س عندما قال لق��ادة األعمال 
العامل��ي  االقتص��ادي  املنت��دى  ف��ي 
ف��ي داف��وس »إنن��ا نأخ��ذ اثنني من 
واملتوازي��ة  املترابط��ة  االقتص��ادات 
،وننتقل بش��كل انتقائ��ي ونأمل أن 

يكون متواضعا جدا«.
ويريد ال��وزراء البريطانيني مبن فيهم 
بوري��س جونس��ون، وزي��ر اخلارجي��ة، 
ومايكل غوف، عالقة أكثر مرونة مع 
االحتاد األوروبي من شأنها أن تسمح 
بعقد الصفق��ات التجارية العاملية، 
بينما رفض داونينغ ستريت تعليقات 
هامون��د بالق��ول إن��ه ترك الس��وق 
املوح��د واالحت��اد اجلمرك��ي، موضحا 
»ال ميك��ن وصفه��ا بأنه��ا تغيي��رات 
متواضعة جدا »، غير أن املستش��ار 
أيد يوم اجلمعة تعليقاته الس��ابقة 
بقوله لصحيفة »نيوز« »كلما كانت 
التغييرات التي ط��رأت على وصولنا 

إلى السوق واالضطرابات على احلدود 
كلم��ا كان ذل��ك أفض��ل«، وأض��اف 
»هناك أش��خاص يري��دون البقاء في 
االحتاد اجلمركي لالحتاد األوروبي، ونحن 
نرفض هذه احلجة، وهناك أش��خاص 
يري��دون قطع عالقاتن��ا التجارية مع 
أوروب��ا والتخل��ي ع��ن هذه الس��وق، 
ونح��ن نرف��ض حججه��م أيض��ا«، 
وأش��ار »علين��ا أن نلتزم بالوس��يلة 
الوس��طى التي تتف��اوض حول احلد 
األقصى للوصول الذي ميكن أن نصل 
به إلى األس��واق األوروبي��ة واملتوافق 
مع اخلطوط احلم��راء التي وضعناها 
بالفع��ل حول إعادة الس��يطرة على 

قوانيننا وحدودنا ومالنا«.
وكان هن��اك أيض��ا ش��عوار متزايدا 
باإلحب��اط ل��دى أعض��اء البرملان من 
احملافظني بشأن عدم إحراز تقدم في 
األولويات احمللية، وقال روبرت هالفون، 
رئيس جلن��ة اختيار التعلي��م، لراديو 
بي بي س��ي »عندما وصلت رئيس��ة 
ال��وزراء إل��ى داونينغ س��تريت، قالت 
كلمة ال تصدق ع��ن معاجلة الظلم 
االجتماعي، وهي بحاجة إلى العودة 
إليه��ا، لنقل��ل من صنع السياس��ة 
البطيئة ونزيد من صنع السياس��ة 
السريعة«، ونشرت هايدي الني، وهي 
عضو في مجل��س احملافظني املوالي 
ألوروب��ا، ص��ورة لصحيف��ة صانداي، 
تق��ول« إن احلرس الق��دمي ال ينفك وال 
يفهم مل��اذا نحتاج إلى التغيير، قائال 
إن أعضاء مثلي ليس��وا »محافظني 
مناس��بني«، يا اهلل نحن بحاجة إلى 
قبضة وقيادة، ونحن نتخلى عن هذا 

البلد«.
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الصباح الجديد ــ وكاالت :
ق��ال املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان وعمال 
إغاثة ف��ي إدلب امس االثن��ني إن ضربات جوية 
عل��ى احملافظ��ة اخلاضعة لس��يطرة املعارضة 
والواقعة بش��مال غرب س��وريا أدت إلى مقتل 

ما ال يقل عن 33 شخصا منذ يوم األحد.
وس��قط معظم القتلى في س��راقب الواقعة 
عل��ى طريق س��ريع رئيس��ي يربطه��ا مبدينة 
حلب اخلاضعة لس��يطرة احلكومة وعلى بعد 
20 كيلومت��را تقريبا إلى الش��مال الغربي من 
قاع��دة جوي��ة انتزعته��ا الق��وات احلكومي��ة 
ومقاتلون متحالفون معه��ا من املعارضة في 

اآلونة األخيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بع��ث الرئيس املص��ري عبد الفتاح السيس��ي 
رسالة طمأنة لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا. 
وش��دد على قوة ومتان��ة العالقات والتعاون بني 

الدول الثالث.
وقال السيس��ي: »نحن نتح��دث كدولة واحدة 
وكصوت واحد، وإن املصلحة إلثيوبيا والسودان 
ه��ي مصلح��ة ملص��ر وإن مصال��ح مص��ر هي 

مصالح إثيوبيا والسودان«.
كالم الرئيس السيسي جاء عقب انتهاء القمة 
الثالثي��ة التي عقدت في أديس أبابا مبقر إقامته 
بني مصر والسودان وإثيوبيا على هامش القمة 
اإلفريقي��ة، حي��ث أش��ار إل��ى أنه ال ض��رر على 
مواطن��ي أية دولة من الدول الثالث فيما يتعلق 

بقضية املياه.
وردا على سؤال عما إذا كانت أزمة سد النهضة 
قد انتهت أجاب السيس��ي بأنه لم تكن هناك 

أزمة من األساس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال��ت مصادر طبية لرويت��رز إن ما ال يقل عن 
عشرة أش��خاص ُقتلوا كما أصيب نحو 100 
آخرين ف��ي اش��تباكات اندلعت ام��س االول 
األح��د ف��ي أنح��اء مدينة ع��دن الس��احلية 
بجنوب اليم��ن بني قوات موالي��ة للحكومة 
اليمنية املتحالفة مع السعودية وانفصاليني 

جنوبيني متحالفني مع اإلمارات.
وهذه أعنف اش��تباكات وقعت حتى اآلن بني 
اجلانبني وتهدد بعرقلة جهودهما املش��تركة 
لقت��ال جماعة احلوثي املتحالفة مع إيران في 

شمال اليمن.
وقال ش��هود إن القتال انحسر بحلول املساء 
بعد أن أمر رئي��س الوزراء أحمد بن دغر بوقف 
إطالق الن��ار وعودة القوات التابعة للحكومة 

إلى ثكناتها.
وفتحت بعض املتاجر أبوابها بحلول املس��اء 

ولكن الشوارع كانت خالية في معظمها.
ويش��هد اليمن حرب��ا منذ ثالث س��نوات بني 
حكوم��ة الرئي��س عب��د رب��ه منص��ور هادي 
املدعومة من الس��عودية وحركة احلوثي وأدى 

القتال في اجلنوب إلى تفاقم املأساة.

مقتل 33 شخص في 
ضربات جوية على إدلب

السيسي يبعث برسالة 
يطمئن شعوب السودان 

ومصر وإثيوبيا

تجدد االشتباكات
في اليمن ومقتل

10 على االقل

الصباح الجديد ـ وكاالت :

تقاطرت الوفود السورية املشاركة 
في مؤمتر احلوار الوطني الس��وري 
إلى مدينة سوتش��ي الروس��ية، 
وس��ط أجواء استقبال احتفالية 
في مط��ار املدين��ة الواقعة على 

البحر األسود.
ووصل وفد األمم املتحدة برئاس��ة 
س��وريا  إل��ى  اخل��اص  املبع��وث 
إل��ى  ميس��تورا  دي  س��تيفان 
سوتشي، املشارك في املؤمتر الذي 

بدأ أعماله امس االثنني.
ووصل قسم كبير من املشاركني 
ف��ي املنتدى إلى سوتش��ي حيث 
التحضيري��ة  الفعالي��ات  ب��دأت 
متهيدا لليوم الثالث��ني من كانون 
الثان��ي وال��ذي يعد الي��وم املؤمتر 
احل��وار  ألن  الرئي��س  او  األس��اس 

سيجري فيه. 
للرئي��س  اخل��اص  املمث��ل  وق��ال 
الروس��ي في س��وريا، الكس��ندر 
املؤمت��ر  مهم��ة  إن  الفرنتيي��ف، 
تتمث��ل بإط��الق عملي��ة إع��داد 
دستور س��وري جديد يتم عرضه 
واملعارضة  اجلميع، احلكومة  على 

الداخلية واخلارجية واملسلحة.
وسيتم تش��كيل مجلس رئاسة 
ملؤمت��ر احل��وار، وجلنة علي��ا، وجلنة 
تنظمية و 3 جل��ان أخرى، مبا فيها 
جلنة  دستورية. وسيلقي الكلمة 
االفتتاحية ف��ي املؤمتر رئيس احتاد 
غ��رف التجارة  الس��ورية محمد 
غس��ان الق��الع، حس��بما ذكرت 

وكالة نوفوستي.
الوطن��ي  احل��وار  مؤمت��ر  ويعتب��ر 
الس��وري ف��ي سوتش��ي حدث��ا 
م��ن أكث��ر األح��داث طموحا في 
الس��نوات األخيرة حلل األزمة في 
س��وريا ، وتتنوع الوفود املشاركة 
في ه��ذا املؤمت��ر الوطن��ي، بتنوع 
املكون��ات في س��وريا واجتاهاتها، 
مبن فيهم ممثلون عن حزب البعث 

احلاكم، واجملتمع املدني والنقابات 
واملعارضة الداخلية.

الرئيس��ية  املهم��ة  وتتمث��ل 
املطروح��ة عل��ى املش��اركني في 
املؤمت��ر، بإط��الق جلن��ة دس��تورية 
ميكن أن تواصل عملها على إعداد 
دس��تور جديد للبالد حت��ت رعاية 

األمم املتحدة. 
ومن املتوقع أن يش��ارك في املؤمتر 
أكثر م��ن 1600 ش��خصية متثل 
مختل��ف اجملموعات السياس��ية 

والعرقية الطائفية في سوريا.
وأكد ممثلون عن احلكومة السورية 
مش��اركتهم التي س��تصل إلى 
680 شخصا، و400 آخرين ميثلون 
املعارض��ة السياس��ية الداخلية 

في البالد.
وباإلضاف��ة إل��ى ذلك، مت��ت دعوة 
ف��ي  العضوي��ة  دائم��ة  ال��دول 
مجلس األم��ن الدول��ي، واألمانة 
العام��ة لألمم املتح��دة، فضال عن 
واململكة  والع��راق  دع��وة مص��ر 
العربية السعودية ولبنان واألردن 
وكازاخستان حلضور املؤمتر بصفة 

مراقبني.
ومن بني املش��اركني ف��ي اجتماع 
سوتش��ي روس��يا وإي��ران وتركيا 
كبلدان ضامنة التفاقات أس��تانا 
بش��أن وق��ف إط��الق الن��ار ف��ي 

سوريا.
الوطن��ي  احل��وار  مؤمت��ر  ويعتب��ر 
الس��وري أول مؤمتر من نوعه منذ 

بداي��ة األزم��ة عام 2011، س��واء 
من حيث عدد األطياف الواس��عة 
املش��اركة فيه، أو ع��دد املدعوين 
بش��كل عام، أو تن��وع اجتاهاتهم 
وانتماءاته��م وتش��عبها، وذل��ك 
ف��ي أول محاولة جلم��ع مثل هذه 
التش��كيلة الواسعة في منصة 

تفاوضية واحدة.
ويعقد املؤمتر احلواري في سوتشي 
انته��اء  م��ن  قليل��ة  أي��ام  بع��د 
االجتماع اخلاص بني السوريني في 

فيينا.
ومن املتوقع أن تعقد االجتماعات 
الرئيسية للمؤمتر ،اجللسة العامة 
وحف��ل العش��اء ،في سوتش��ي 

اليوم الثالثاء.

وقال أحد أعضاء الوفد الس��وري، 
وقد رفض الكش��ف عن اس��مه، 
س��عداء  نح��ن  ل�«س��بوتنيك«: 
ج��دا بالوص��ول إل��ى سوتش��ي 
للمساهمة واالشتراك في مؤمتر 
احلوار السوري نحن متفائلون ألن 
لدين��ا أصدقاء هن��ا، وذلك برعاية 

إيران وروسيا«.
وكان مراس��ل س��بوتنيك ذكر أن 
أول الوفود املش��اركة ف��ي مؤمتر 
احل��وار الوطن��ي الس��وري، والذي 
ترعاه روس��يا، في الفت��رة ما بني 
-29 30 كان��ون الثان��ي اجلاري، قد 
وص��ل، ام��س االول األح��د، إل��ى 

مدينة سوتشي.
وقال املراس��ل إن 175 مش��اركا، 

م��ن بينهم ممثلو ح��زب »البعث« 
احلاك��م، وصلوا من دمش��ق إلى 
روس��يا على منت الطائرة األولى، 
الفتا إلى أن��ه  وصل امس االثنني 
في الرحل��ة الثانية املتوجهة من 
دمش��ق أيضا إلى سوتشي، 169 

مشاركا.
ويش��ارك في التغطية اإلعالمية 
 510 الضخ��م:  املؤمت��ر  له��ذا 
صحفي��ا من 27 دولة، ومراس��لو 
و52  أجنبي��ة،  صحيف��ة   125
روسية، وتقوم بتغطية فعالياته  
78 محطة تلفزيونية و38 وكالة 
و31  رادي��و،  محط��ات  و8  أنب��اء، 
صحيف��ة و21 موقع��ا وصحيفة 

إلكترونية.

يتمثل بإطالق عملية إعداد دستور سوري جديد

فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري
تنطلق اليوم في سوتشي

تتنوع الوفود 
المشاركة في 

هذا المؤتمر 
الوطني، بتنوع 

المكونات 
في سوريا 

واتجاهاتها

سوتشي.. حيث فعاليات مؤمتر احلوار الوطني السوري

تقـرير
برلمانيون يدعونها إلى التحرك بشكل سريع

حكومة ماي يستجوبها النواب بشأن البريكست

البرملان البريطاني »ارشيف«
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الصباح الجديد ــ وكاالت :
ق��ال الكرمل��ني ام��س االثنني إن 
العقوب��ات األميركي��ة اجلدي��دة 
املتوق��ع أن يصدر تقرير بش��أنها 
عل��ى  للتأثي��ر  محاول��ة  ه��ي 
الروس��ية  الرئاس��ية  االنتخابات 
املق��ررة في آذار، لكنها س��تكون 

محاولة فاشلة.
وقال دميتري بيس��كوف املتحدث 
مؤمت��ر  ف��ي  الكرمل��ني  باس��م 
صحف��ي عبر الهاتف إن روس��يا 

ستدرس التقرير فور نشره.
وص��درت الوالي��ات املتحدة امس 
االثن��ني تقاري��ر تفص��ل اجمل��االت 

املمكنة لتوسيع العقوبات على 
روس��يا من بينها قائم��ة لرجال 
أعم��ال بارزي��ن وقي��ود محتملة 
عل��ى نس��ب حي��ازة أدوات الدين 

احلكومي الروسي.
كم��ا قال الكرملني إن��ه ال يعتبر 
أليكس��ي  املع��ارض  الزعي��م 
نافالني تهديدا سياسيا مع قرب 
أن  الرئاس��ة، مضيفا  انتخاب��ات 
االحتجاج��ات التي نظمها أمس 

االول األحد لم تكن كبيرة.
وأض��اف بيس��كوف ف��ي املؤمت��ر 
الصحفي أن��ه من غير املرجح أن 
يتمكن أي ش��خص من منافسة 

ف��ي  بوت��ني  فالدميي��ر  الرئي��س 
االنتخاب��ات التي جترى يوم 18 آذار 
وتشير استطالعات الرأي إلى أنه 

سيفوز فيها بسهولة.
وحظرت السلطات على نافالني 
بوتني  أم��ام  االنتخاب��ات  خ��وض 
علي��ه  س��ابق  حك��م  بس��بب 

بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
واقت��ادت الش��رطة نافالني نحو 
س��يارة دوري��ة ام��س االول األحد 
بعد دقائق من ظهوره في مسيرة 
احتجاجي��ة حل��ث الناخبني على 
مقاطع��ة االنتخابات التي يقول 

إنها ستزور.

الصباح الجديد ــ وكاالت :
توجت عمليات البحث عن العبارة 
التي اختفت قبل أكثر من أس��بوع 
في احمليط الهادئ بإنقاذ سبعة من 
ركابها، بينما ال يزال الغموض يلف 
مصي��ر اآلخرين من أص��ل نحو 50 

شخصا كانوا على متنها.
وأعلن دارين ويب املسؤول في سالح 
اجلو النيوزيلن��دي أمس االول األحد 
في بيان أن سبعة أشخاص، بينهم 
طفل، أمضوا أربع��ة أيام على منت 
قارب جن��اة دون مياه الش��رب وحتت 
الشمس، بعد غرق العبارة، وهي في 
طريقها بني جزيرتني في جمهورية 

كيريباتي في احمليط الهادئ.
وأوضح املسؤول أن طائرة »أوريون« 
املش��اركة في عملية اإلنقاذ عثرت 
عل��ى الناجني باس��تخدام ال��رادار، 
وألقت لهم مساعدات، مبا في ذلك 
املياه واملواد الغذائي��ة وجهاز راديو، 
مضيفا أن هؤالء كانوا مس��تنزفني 
بع��د أربعة أيام من املعاناة، وأبلغوا 

طاقم الطائرة مبصير العبارة.
وأشار املسؤول إلى أن قارب النجاة 
ُعث��ر عليه على بع��د أكثر من 180 
كم ع��ن أقرب جزيرة كبيرة، مؤكدا 
أن قارب صيد متواجد في املنطقة 
غي��ر مس��اره وأنق��ذ الناجني امس 

االول االحد.
وأفاد ويب بوجود العديد من احلطام 
ف��ي املنطقة التي عث��ر فيها على 
الق��ارب، ويعتقد أنها م��ن العبارة 
املنكوب��ة، لكن لم ترصد هناك آثار 

للركاب اآلخرين.
جتدر اإلش��ارة إلى ان العبارة غادرت 
آخر مرس��ى لها في 18 من الشهر 
اجلاري، وكان من املقرر أن تس��تغرق 
لك��ن  يوم��ني،  العادي��ة  رحلته��ا 
الصغي��رة  اجلمهوري��ة  س��لطات 
الفقي��رة ل��م تخب��ر نيوزيلندا عن 
اجلمع��ة  حت��ى  العب��ارة  فق��دان 

املاضي.

العقوبات األميركية متوقعة
وهي محاولة للتأثير على االنتخابات

الكشف عن مصير العبارة المفقودة
في المحيط الهادئ بعد إنقاذ 7 من ركابها



7 اقتصاد

 
بغداد ـ الصباح الجديد: 

ق��ال مس��ؤول عراق��ي بقط��اع 
النفط أمس االثن��ن إن صادرات 
شركة تس��ويق النفط )سومو( 
م��ن اخل��ام بلغت في املتوس��ط 
3.5 ملي��ون برمي��ل يومي��ا ف��ي 
كان��ون الثاني، في وقت كش��ف 
الع��راق يخط��ط  ان  في��ه ع��ن 
األس��بوع املقبل لب��دء التصدير 
من حقل نفط كركوك إلى إيران 

باستخدام الشاحنات«.
وكان وزير النف��ط جبار اللعيبي 
أعل��ن في الس��ابع من الش��هر 
اجلاري إن العراق س��يبدأ تصدير 
م��ن حق��ول كرك��وك  النف��ط 
الش��مالية إلى إيران قبل نهاية 

هذا الشهر.
وأض��اف اللعيب��ي للصحفي��ن 
ف��ي بغ��داد أن »نح��و 30 أل��ف 
برمي��ل يوميا من اخلام س��ُتنقل 
مصف��اة  إل��ى  بالش��احنات 
كرمانش��اه اإليراني��ة عن��د بدء 
التصدير وسيبدأ ذلك قبل نهاية 

الشهر اجلاري«.
ويأتي نقل اخلام بالشاحنات إلى 
إيران ضمن اتف��اق مبادلة أعلنه 
البلدان الشهر املاضي للسماح 
باس��تئناف ص��ادرات اخل��ام من 

كركوك.
واتفق العراق وإيران على مبادلة 
م��ا يص��ل إل��ى 60 أل��ف برميل 
يومي��ا م��ن اخل��ام املنت��ج م��ن 
كركوك بنفط إيراني للتس��ليم 

في جنوب العراق.
ويخط��ط الع��راق وإي��ران أيضا 
لبناء خط أنابي��ب لنقل النفط 
من كركوك م��ن دون احلاجة إلى 
نقله بالش��احنات حسبما ذكر 

اللعيبي الشهر املاضي.
على صعيد متص��ل، قدر اخلبير 
النفطي حم��زة اجلواهري, أمس 
االثن��ن, فائض احلكوم��ة بنحو 
25 مليار دوالر ف��ي موازنة العام 
احلالي في حال اس��تمرار اسعار 
النف��ط لنحو 70 دوالرا, مش��يرا 
إل��ى الفائ��ض س��ينهي عج��ز 
املوازنة ويعزز االحتياطي النقدي 
ل��دى البن��ك املرك��زي بنحو 10 

مليارات دوالر.
وأض��اف اجلواه��ري ف��ي تصريح 

صحاف��ي، إن »احلكوم��ة ق��درت 
س��عر برميل النفط الواحد في 
موازن��ة الع��ام اجل��اري بنحو 46 
دوالر إال أن ارتفاع أس��عار النفط 
بش��كل كبير أس��هم في تعزيز 

املوازنة«.
ومضى ال��ى الق��ول، أن »ارتفاع 
اسعار النفط  لدوالر واحد على  
البرميل الواحد خالل عام سيوفر 
للحكومة أكثر م��ن مليار دوالر 
وفي حال جم��ع املبالغ الفائضة 

ستكون بنحو 25 مليار دوالر«.
وأوض��ح أن »العجز ف��ي املوازنة 
يبل��غ نح��و 15 ملي��ار دوالر وفي 
ح��ال حتقي��ق فائ��ض بنح��و 25 
مليار س��يتم إنهاء حالة العجز 
وتعزيز احتياطات البنك املركزي 
بنح��و 10 مليار دوالر كتس��ديد 
أن  بع��د  البن��ك  مس��تحقات 
اس��تدانت احلكومة خ��الل املدة 

املاضية مبالغ ضخمة منه«.
واش��ار اجلواهري إل��ى أن »ارتفاع 

اسعار النفط جاء بسبب توافق 
ال��دول املنتج��ة للنف��ط عل��ى 
خف��ض االنت��اج لرف��ع الس��عر 
العامل��ي فضال عن نف��اد جميع 
اخملزون��ات النفطية ل��دى التجار 

املضاربن في االسعار الدولية«.
تعت��زم  النف��ط  وزارة  ان  يذك��ر 
بن��اء مصف��اة نفط ف��ي ميناء 
الفاو على اخلليج مع ش��ركتن 
صينيتن، وتنوي دعوة الشركات 
ثالث  لبن��اء  قريبا  االس��تثمارية 

مصاف أخرى.
وقال��ت ال��وزارة، عل��ى موقعها 
أن  االثن��ن،  أم��س  اإللكترون��ي 
الطاق��ة اإلنتاجي��ة للمصف��اة 
التي س��ُتبنى في الفاو س��تبلغ 
300 ألف برميل يوميا وستضم 

وحدة للبتروكيماويات.
وتخطط الوزارة لبناء مصفاتن 
أخرين، بطاقة إنتاجية 150 ألف 
برمي��ل يوميا ل��كل منهما، في 
الع��راق وفي  الناصري��ة بجنوب 

محافظة األنبار بغرب البالد.
كما تسعى الوزارة لبناء مصفاة 
ثالث��ة بطاقة 100 أل��ف برميل 
يومي��ا ف��ي القي��ارة بالقرب من 

مدينة املوصل.
وقال وزير النف��ط جبار اللعيبي 
أم��س االثنن إن العم��ل بدأ في 
تأهي��ل مصفاة بيج��ي، على أن 
يجري إعادة تش��غيل وحدة تبلغ 
أل��ف   70 التكريري��ة  طاقته��ا 
برمي��ل يوميا خالل فت��رة تتراوح 

بن ستة وتسعة أشهر. 
وتكرر مصفاة بيج��ي نحو 175 
ألف برمي��ل يوميا قبل تخريبها 
عل��ى يد اجلماعات االرهابية بعد 

حزيران 2014.
وأض��اف الوزير، أن »وح��دة ثانية 
في املصفاة تبلغ قدرتها 70 ألف 
برميل يوميا سيجري تشغيلها 

بعد ذلك«.
النفط  أس��عار  عاملياً، متاسكت 
أمس االثنن بفع��ل قوة الطلب 

وضعف الدوالر واستمرار خفض 
اإلمدادات بقيادة أوبك وروس��يا، 
لكن محللن يقول��ون إن ارتفاع 
إنتاج أميركا الش��مالية سيؤثر 
سلبا على آفاق السوق في وقت 

الحق من العام.
وبلغت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكس��اس الوس��يط األميرك��ي 
66.29 دوالر للبرمي��ل بارتفاع 15 
س��نتا أو ما يعادل 0.2 باملئة عن 

سعر التسوية السابقة.
ومتاس��كت العق��ود اآلجلة خلام 
القياس العاملي مزيج برنت فوق 
70 دوالرا للبرمي��ل، إذ انخفضت 
ثمانية س��نتات إلى 70.44 دوالر 

للبرميل.
ويتلقى النفط دعما من خفض 
اإلم��دادات الذي تق��وده منظمة 
البلدان املص��درة للبترول )أوبك( 
تخفيضات  وتزامن��ت  وروس��يا. 
اإلم��دادات مع ق��وة الطلب في 
ظ��ل متان��ة النم��و االقتصادي 

العاملي.
ودفعت التخفيضات، مصحوبة 
بنمو الطلب على اخلام، أس��عار 
النفط 60 باملئ��ة منذ منتصف 
2017 ف��ي الوقت الذي أقبل فيه 
املستثمرون على ش��راء العقود 
اآلجل��ة للنف��ط توقع��ا الرتفاع 

األسعار.
كم��ا تلق��ى النف��ط دعم��ا من 
تراج��ع ال��دوالر ال��ذي خس��ر ما 
يزيد على ثالثة باملئة من قيمته 
في مقابل س��لة م��ن العمالت 
الرئيسة منذ بداية العام اجلاري 
وسجل انخفاضا بنحو 13 باملئة 

منذ كانون الثاني 2017.
وزاد إنت��اج الوالي��ات املتحدة من 
اخل��ام بأكث��ر م��ن 17 باملئة منذ 
منتصف 2016 إلى 9.88 مليون 
برميل يوميا في منتصف كانون 
الثان��ي. ومن املتوق��ع أن يتجاوز 
اإلنت��اج حاج��ز العش��رة مالين 

برميل قريبا.

نفط كركوك إلى إيران األسبوع المقبل

3.5 مليـون برميـل يومـيًا متوسـط
صـادرات الخـام فـي كانـون الثانـي

جبار اللعيبي: نحو 
30 ألف برميل يوميا 
من الخام ستنقل 
بالشاحنات إلى 
مصفاة كرمانشاه 
اإليرانية عند بدء 
التصدير وسيبدأ ذلك 
قبل نهاية الشهر 
الجاري

انبوب تصدير اخلام الشمالي الى اخلارج  »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��ّوت مجلس النّواب في جلس��ته، أمس االثنن، 
عل��ى رفع عقوباته املفروض��ة على مصارف إقليم 

كردستان.
وتضم��ن الق��رار إيق��اف اإلج��راءات الت��ي اتخذت 
سابقا بش��أن التعامالت املصرفية مع املؤسسات 
املالية في إقليم كردس��تان، بعد ما حتقق الهدف 

املرجو منها.
ومبوجب القرار، يلتزم البنك املركزي العراقي بتقدمي 
تقارير ش��هرية للجنة بشأن س��لطاته وممارساته 

ودوره في احلفاظ على املال العام.
وكان مجل��س الن��واب أص��در ف��ي تش��رين األول 
املاض��ي، قرارا ملزم��ا إلى البنك املرك��زي العراقي 
يقض��ي بإيقاف التعامالت املالية واملصرفية كافة 
مع اإلقليم، على خلفية إجراء استفتاء االنفصال 

في 25 من كانون األول 2017.
واملركزي العراقي مسؤول عن احلفاظ على استقرار 
األس��عار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 
10 مصارف جتاري��ة و26 مصرفا أهليا و16 مصرفا 
إس��الميا، إضافة إلى 19 مصرفا أجنبيا، فضال عن 

6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل املالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنهت 23 شركة مدرجة أسهمها في البورصة 
القطرية تعامالت أمس على تراجع في اسعارها 
مقارنة بأس��عارها اخلميس املاضي من أصل 41 
شركة جرى تداول أسهمها امس بينما ارتفعت 
أس��عار أس��هم 18 ش��ركة، لتس��تقر القيمة 
الس��وقية لألس��هم املدرجة عند 511.5 بليون 

ريال قطري.
وكان املؤش��ر العام للبورصة اس��تهل تعامالت 
األس��بوع على تراجع لينهي اجللس��ة خاس��را 
م��ا نس��بته 0.51 في املئة تع��ادل 48.08 نقطة 
هبوطا الى مستوى 9411.53 نقطة في مقابل 
9459.61 نقط��ة اجللس��ة الس��ابقة، لتتقلص 
مكاس��ب املؤش��ر منذ مطلع العام الى 10.42 
ف��ي املئة. وتزامن تراجع املؤش��ر، م��ع تراجع في 
مع��دالت االداء، اذ هبط��ت الس��يولة املتداولة 
أمس ال��ى 200 ملي��ون ريال قطري ف��ي مقابل 
341 ملي��ون ريال بتراجع ق��دره 140 مليون ريال 
نس��بتها 41 في املئة، في حن تراجعت الكمية 
املتداول��ة بنس��بة 9 في املئ��ة ال��ى 8.9 مليون 
س��هم في مقابل 15 مليون سهم، وهبط عدد 
الصفق��ات املنفذة الى 3154 صفقة في مقابل 

5076 صفقة بنسبة هبوط 38 في املئة. 

طوكيو ـ رويترز:
أغلق املؤش��ر نيكي لألس��هم اليابانية مستقرا 
ف��ي تعام��الت متقلب��ة أم��س االثن��ن، وس��ط 
مكاس��ب األس��هم املرتبطة بالدورة االقتصادية 
مثل ش��ركات إنتاج رقائق الذاكرة والتي عوضت 
ضعف األسهم التي تتأثر بالطلب احمللي ال سيما 

شركات السكك احلديدية والبناء.
وأغل��ق املؤش��ر نيكي القياس��ي مس��تقرا عند 
23629.34 نقط��ة بعدما س��جل مكاس��ب في 

التعامالت املبكرة.
وقفز سهم شركة شن اتسو كيميكال ملنتجات 
الس��ليكون 4.6 باملئ��ة بع��د أن رفعت الش��ركة 
توقعاته��ا لصافي األرب��اح وتوقع��ات التوزيعات 
للسنة املنتهية في آذار بينما زاد سهم سومكو 

لرقائق السليكون اثنن باملئة.
كما س��جل منتجو معدات صناع��ة الرقائق أداء 
أفضل من الس��وق بوج��ه عام، حيث زاد س��هم 
طوكيو إلكترون 1.3 باملئة وأدفانتست كورب 1.8 

باملئة.
لكن أسهم الشركات املشغلة للسكك احلديدية 
نزلت، إذ فقدت شركة سكك حديد شرق اليابان 

1.2 باملئة وسكك حديد غرب اليابان 0.9 باملئة.
وسجل املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا مكاسب 
طفيف��ة مرتفع��ا 0.1 ف��ي املئ��ة إل��ى 1880.45 

نقطة.

بغداد ترفع عقوبتها
عن مصارف كردستان

تراجع أسهم 
23 شركة قطرية

استقرار مؤشر
السوق الياباني

الصباح الجديد ـ وكاالت:

السنوي«،  االستثمار  »ملتقى  قّدر 
ال��ذي تس��تضيفه دب��ي س��نوياً، 
إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي 
املباش��ر عاملي��اً في الع��ام املاضي 
بنح��و 1.8 تريلي��ون دوالر، في حن 
االقتصادات  إل��ى  التدفقات  بلغت 

النامية نحو 646 مليار دوالر.
وأظه��ر تقرير االس��تثمار األجنبي 
انخفاض��اً   ،2017 لع��ام  املباش��ر 
في حج��م التدفق��ات اخلارجة من 
البل��دان النامي��ة بنس��بة 1 ف��ي 
املئ��ة، لتصل إل��ى 383 مليار دوالر، 
برغم طفرة االس��تثمارات الصادرة 
م��ن الصن الت��ي باتت ثان��ي أكبر 

مستثمر أجنبي في العالم. 
ورجح تقرير »وكالة ترويج االستثمار 
التابعة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
)األونكت��اد( تس��جيل  والتنمي��ة« 
تدفق��ات  ف��ي  متواض��ع  حتس��ن 
االس��تثمار األجنبي املباش��ر لعام 
2017، بع��د تراجعه��ا ع��ام 2016 
بنسبة 2 في املئة لتصل إلى 1.75 

تريليون دوالر.
النم��و  مع��دل  ارتف��اع  ويس��هم 

االقتص��ادي في مختل��ف املناطق 
الرئيس��ة، وع��ودة النمو في مجال 
التجارة، وانتعاش أرباح الش��ركات 
الت��ي م��ن ش��أنها أن تع��زز الثقة 
وحتس��ن ش��هية االس��تثمار، في 
حتسن تدفقات االستثمار األجنبي.

وقال منظمو »ملتقى االس��تثمار 
الس��نوي« الذي يُفترض عقده في 
نيس��ان املقب��ل، إن هذا املس��توى 
»يظل دون مستوى الذروة القياس 
ال��ذي بلغت��ه تدفقات االس��تثمار 
األجنبي املباش��ر الت��ي وصلت إلى 

1.9 تريليون دوالر عام 2007«.
ووفقاً للتقرير، من املتوقع أن »تفرز 
دورة االرتف��اع اجلديدة في قطاعات 
الصناع��ة والتج��ارة تس��ارعاً في 
النمو ف��ي االقتص��ادات املتقدمة، 
في وق��ت تقّوض أس��عار الس��لع 
القوي��ة التعافي ف��ي االقتصادات 
النامي��ة خالل ع��ام 2017، ما يؤدي 
إلى منو تدفقات االستثمار األجنبي 
املباش��ر بنس��بة 5 في املئة فقط 
ف��ي 2017 لتصل إل��ى 1.8 تريليون 

دوالر«. 
وصّن��ف التقري��ر، دول��ة اإلم��ارات 
العربية املتحدة في املرتبة الثالثة 
عشر عاملياً بن االقتصادات الواعدة 

األكثر جذباً لالستثمار خالل الفترة 
من 2017 وحتى 2019.

وأكد املنظمون أن »املرتبة املتقدمة 

ج��اءت  والت��ي  اإلم��ارات  لدول��ة 
األجنبي  االس��تثمار  تقري��ر  ضمن 
املباش��ر لعام 2017 الصادر أخيراً، 

عكس��ت السياسات االستثمارية 
األعم��ال  وسياس��ات  املنفتح��ة 
املواتية لالستثمار التي تتمتع بها 

اإلم��ارات والتي مكنته��ا أيضاً من 
تبوؤ املرتبة ال�21 عاملياً في »مؤشر 
سهولة ممارس��ة األعمال« الصادر 

عن »البنك الدولي« لعام 2018«.
اإلم��ارات  »مجل��س  وأعل��ن 
للمس��تثمرين في اخل��ارج«، اجلهة 
ش��به احلكومية الت��ي تعمل على 
تشجيع االس��تثمار من وإلى دولة 
اإلمارات، مش��اركته ف��ي »ملتقى 
كش��ريك  الس��نوي«  االس��تثمار 
ش��راكات  بن��اء  به��دف  رس��مي، 
استثمارية عاملية مع وفود البلدان 
املش��اركة مبا يخدم االس��تثمارات 
اإلماراتي��ة ف��ي األس��واق اخملتلفة، 
فض��الً عن التع��رف إل��ى تطورات 
البيئ��ة االس��تثمارية العاملية، في 
وقت تعمل اإلمارات على ترس��يخ 
األجنب��ي  لالس��تثمار  جاذبيته��ا 
م��ن  حصته��ا  وزي��ادة  املباش��ر، 
تدفق��ات االس��تثمار األجنبي، من 
خالل العمل على سن قانون جديد 
لالستثمار األجنبي يسمح بنسبة 
ملكية أكبر للمستثمرين األجانب 
في الش��ركات احمللية في قطاعات 
رئيس��ة، م��ا يس��هم ف��ي زي��ادة 
تدفق��ات االس��تثمار األجنبي إلى 
الدولة لتصبح واحدة من الوجهات 

العاملية الكبرى لالستثمار.
املنظم��ة  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
إن  الش��يزاوي،  داود  للملتق��ى 
»ش��راكتنا م��ع مجل��س اإلمارات 
للمس��تثمرين ف��ي اخل��ارج تع��زز 
م��ن جهودنا الرامية إلى تس��هيل 
املباشر  األجنبي  تدفق االس��تثمار 
إلى اإلم��ارات، من خ��الل التعريف 
بالفرص االس��تثمارية املتاحة في 
الدول��ة أمام الوفود واملس��تثمرين 
املش��اركن، فض��الً ع��ن تس��هيل 
وصول االس��تثمارات اإلماراتية إلى 
مختلف بل��دان العال��م، ما يؤكد 
مكانة ملتقى االستثمار السنوي 
العاملي��ة، من خ��الل دوره في ترويج 
التدفقات االستثمارية وتسهيلها 

من أجل التنمية«.
جن��ح  »امللتق��ى  أن  إل��ى  وأش��ار 
عاملي��ة  منص��ة  تش��كيل  ف��ي 
واحمللين  الدولي��ن  للمس��تثمرين 
االس��تثمارية،  للف��رص  للتروي��ج 
وتس��ليط الض��وء على املش��اريع 
الت��ي  الضخم��ة  االس��تثمارية 
تس��اهم في دفع عجل��ة التنمية 
العاملي��ة قدم��اً م��ن خ��الل تأمن 
مالي��ن ف��رص العم��ل واحل��د من 

معدالت البطالة في العالم«.

تقـرير

1.8 تريليون دوالر حجم االستثمار األجنبي عالميًا
توقعات بتسارع النمو في قطاعات الصناعة والتجارة

جانب من فعاليات امللتقى
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باريس ـ أ ف ب: 
قال مفوض الشؤون االقتصادية 
بي��ار  األوروب��ي  االحت��اد  ف��ي 
موسكوفيس��ي، إن على الرئيس 
الفرنس��ي اميانوي��ل ماكرون بذل 
مزي��د من اجله��ود خلفض العجز 
ف��ي ب��الده إذا أراد أن يكون »قائداً 

ألوروبا«.
ولطاملا واجهت فرنس��ا انتقادات 
م��ن االحت��اد األوروب��ي في ش��أن 
العج��ز ال��ذي جت��اوز م��راراً احلد 
األقص��ى ال��ذي يح��دده التكتل 
والبالغ ثالثة في املئة من إجمالي 

الناجت الداخلي.
إلى  الس��اعي  وخفض ماك��رون 
حتقي��ق حت��ول عميق ف��ي االحتاد 

األوروبي االنفاق العام في محاولة 
إلعادة الصدقية إلى فرنسا. وجنح 
بخف��ض العجز إل��ى حوالى 2.9 
في املئة خالل ع��ام 2017 للمرة 

األولى منذ عقد من الزمن.
وفي مقابلة م��ع إذاعة »أوروبا1« 
الفرنسية حض موسكوفيسي 
الرئي��س الفرنس��ي عل��ى ع��دم 
االكتفاء بهذا اإلجناز واالس��تمرار 
في احلد من اإلنفاق في فرنس��ا. 
وقال: »ماكرون يريد أن يكون قائداً 
ألوروبا، ولكي يكون كذلك عليه 

أن يشكل منوذجاً يحتذى به«.
وأوضح املفوض الذي ش��غل في 
املاض��ي منص��ب وزي��ر االقتصاد 
الفرنس��ي إن »ثالث��ة ف��ي املئ��ة 

ليس��ت هدفاً بل احلد«، مضيفاً 
أنه برغ��م ارتياحه ب��أن بالده لم 
تعد تثق��ل كاهل منطقة اليورو 
إال أن العج��ز فيه��ا ال يزال بعيداً 

في شكل كبير من املعدل.
واوض��ح أن »مع��دل العج��ز في 
منطق��ة اليورو لي��س 2.8 أو 2.7 

في املئة، إنه 0.9«.
وتوقع��ت احلكوم��ة الفرنس��ية 
أن يبل��غ العج��ز 2.8 ف��ي املئ��ة 
ع��ام 2018، وه��و رق��م تعتب��ره 
بروكسيل متفائالً بعض الشيء، 
إذ تتوق��ع بقاءه عند 2.9 في املئة 
قب��ل أن يرتفع إلى 3 في املئة في 
2019. لكن موسكوفيس��ي أقر 
بأن فرنس��ا »تتحس��ن سواء من 

ناحي��ة العجز فيها أو النمو«، إال 
أنه دعا باريس إلى خفض العجز 

»بشكل كبير«.
وتأت��ي دعوته في نهاية أس��بوع، 
حيث ح��ذر ديوان احملاس��بة الذي 
يراقب اإلنفاق الع��ام من أن ثاني 
أكبر اقتص��اد في منطقة اليورو 
لي��س على أس��س س��ليمة من 
ناحي��ة العج��ز. وح��ذر رئيس��ه 
ديديي��ه ميغو م��ن أنه »حتى مع 
عج��ز يبل��غ أق��ل من ح��د ثالثة 
ف��ي املئ��ة، ال ي��زال لدى فرنس��ا 
أس��وأ وضع اقتصادي بن جميع 
ش��ركائها في منطق��ة اليورو«، 
إل��ى إصالح��ات هيكلية  داعي��اً 

سريعة.

قيادة ماكرون ألوروبا مرهونة بخفض العجز في فرنسا

اميانويل ماكرون
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خارط��ة التحالف��ات االنتخابي��ة 
على األرجح ل��ن حتقق احلد األدنى 

من تطلعاتنا.
عندم��ا ال يه��م الق��وى املتنفذة 
إال البقاء في الس��لطة، وال يهم 
الق��وى األخ��رى إال أن يك��ون لها 
ول��و مقع��د واح��د ف��ي مجلس 
النواب، ال ميكننا أن ننتظر تغييرا 
وعندما  السياس��ي.  الواق��ع  في 
يتأسس في العراق أكثر من مئتي 
ح��زب سياس��ي، مع اس��تحالة 
وج��ود ه��ذا العدد م��ن االجتاهات 
السياس��ية ف��ي الع��راق، وال في 
أي بل��د آخر، لتبرروجود هذا العدد 
من األح��زاب، فال يدل هذا إال على 
إن كل مؤس��س حل��زب م��ن هذه 
األحزاب ال يقبل لنفس��ه أقل من 
أن يك��ون زعيما، ول��و زعيما حلزب 
لن يحصل حت��ى على ربع مقعد 
في مجلس النواب. وعندما تكون 
معظ��م أو م��ا ي��كاد يك��ون كل 
س��ة حديثا أحزابا  األح��زاب املؤسَّ

س��نية، أو أحزاب��ا ش��يعية، ول��و 
س��ميت مدني��ة، وعندم��ا تكون 
التحالف��ات أيض��ا عل��ى األع��م 
األغلب إما حتالفات شيعية، وإما 
حتالفات سنية، باستثناء تزويقات 
محدودة من مك��ون مغاير، يعني 
أننا لم نتشاف – مبا فينا أكثر من 
يعّد نفس��ه مدنيا ب��ل علمانيا – 
من الغ��دة الس��رطانية املنعوتة 
بالطائفية السياس��ية، التي هي 
املقت��ل احلقيق��ي لف��رص حتقيق 
الدميقراطية احلقة للعراق وحتقيق 

أمنه ووحدته وتقدمه.
هل نبقى نتفاءل؟ أم هل نتشاءم؟ 
أني��أس؟ أم نبذل أقص��ى املمكن 
مهما بلغ الي��أس مبلغه؟ أندعو 
للمش��اركة ف��ي االنتخابات، من 
أجل درء أسوأ وأخطر االحتماالت؟ 
هل يعزف واحدن��ا عن االنتخابات 
دون أن يدع��و للعزوف واملقاطعة، 
ليتحم��ل هو مس��ؤولية موقفه 
الش��خصي، لع��دم قدرت��ه على 

حتمله أخالقيا مسؤولية عامة؟ أم 
ندعو للعزوف، إذا ما تأكدت لدينا 
حتى موعد االنتخابات هواجسنا 

وتأكدت قناعتنا بالالجدوى؟
إذا كان معظ��م م��ن ينتمي إلى 
النخبة املثقف��ة حائرا، وال يعلم، 
فكيف لغي��ره أاّل يحير، وال يكون 
مم��ن ال يعل��م، أو كي��ف ال يك��ون 

المباليا؟
2003 كانت فرصة ذهبية للعراق، 
ال يتوفر مثلها لشعب إال مرة في 
كل قرن، وتضييع ه��ذه الفرصة، 
الشيعس��الموية  القوى  يد  على 
بالدرج��ة األول��ى، م��ن دون تبرئة 
غيره��م من كرد وس��نة، ال نبالغ 
إذا عددناه��ا جرمية تاريخية كبرى 
بح��ق الش��عب العراقي، س��واء 

ارتكبت جهال أم عمدا.
تفاءل بعضنا قليال في انتخابات 
وتف��اءل  كان،  م��ا  ف��كان   ،2010
بعضنا قليال في انتخابات 2014، 
فكان م��ا كان، وهناك من يتفاءل 

بانتخابات 2018، فما الذي يا ترى 
سيكون؟

ق��د يقال إن الش��عب – بأكثريته 
متك��ن  مس��ؤولية  يتحم��ل   –
السياسين السيئن، بانتخابهم 
م��رة بع��د أخ��رى، وس��وء اختيار 
الشعب يحصل حتى في البلدان 
الدميقراطي��ة  وذات  املتقدم��ة 
إن  صحي��ح  نس��بيا.  الراس��خة 
االنتخاب��ات ليس��ت نزيه��ة مئة 
باملئة، لكنها أيضا ليس��ت مزورة 
مئ��ة باملئ��ة. لك��ن الش��عب قد 
يُب��رَّأ من مس��ؤوليته، ليس كليا، 
ولكن إلى حد ما، إذا لن تس��تطع 
والنخب��ة  السياس��ية  النخب��ة 
الثقافية أو أكثرها أن تكون قدوة 
حس��نة، ومث��ال أعل��ى، وال تكون 
متحمل��ة مس��ؤوليتها مب��ا ه��و 
احلج��م احلقيقي من املس��ؤولية 
امللقاة عليها، م��ن دون اعمام بال 
شك. لكن القلة املعوَّل عليها، ال 
تس��تطيع أن تؤثر في طغيان هذا 

الوسط من كل القدوات السيئة، 
أولئ��ك  خاص��ة  الدني��ا،  واملُُث��ل 
الذين يكتش��ف ول��و بعد حن إن 
س��لوكهم باالجتاه املعاكس متاما 

من كالمهم اجلميل.
كل الترقيع��ات ال ت��داوي العل��ة 
العراقية، بل م��ا نتطلع إليه، ولو 
بعد حن ق��د يطول، ه��و الدولة 
دول��ة  الدميقراطي��ة،  العلماني��ة 
املواطن��ة، ال دول��ة املكون��ات من 
ش��يعة وس��نة وما إلى غير ذلك 
م��ن مس��ميات أصبح��ت تثي��ر 
القرف، دولة س��يادة القانون الذي 
يس��ود عل��ى م��ن ه��و ف��ي قمة 
املس��ؤولية قب��ل س��يادته عل��ى 
املواطن االعتيادي، دولة يُحرَّم على 
السياس��ي ذي اخلطاب الطائفي، 
أو املتورط في الفس��اد من مزاولة 

السياسة العمر كله.
ال تس��ألوني مت��ى يتحق��ق هذا 
احلل��م. لكن ليكن حلم��ا مقترنا 

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

ّ
ّ

ضياء الشكرجي

روبرت شيلر

كاتب عراقي

أستاذ االقتصاد في 
جامعة ييل

يعرف مستوى أسواق األسهم املالية 
اختالفا كبيرا بن البلدان. وفي الوقت 
احلالي، تعد سوق األسهم األمريكية 
»األغل��ى س��عراً« ف��ي العال��م. لكن 
اجلمي��ع يري��د أن يع��رف م��ا إذا كان 
املستوى احلالي لسوق األسهم له ما 

يبرره - وما السبب. 
ميكنن��ا احلص��ول على قي��اس بديهي 
وبس��يط من االختالفات ب��ن البلدان 
من خ��الل النظر في نس��ب الس��عر 
إلى األرب��اح. لقد اعتم��دُت منذ فترة 
طويلة مقياس تقييم نس��بة السعر 
إلى األرباح املعدلة دوريا )CAPE(، الذي 
قمت أنا وجون كامبل )أستاذ االقتصاد 
في جامعة هارفارد( باكتش��افه قبل 

30 عاما.
تُعتبر نس��بة كيب س��عر األس��هم 
الواقع��ي )املعدل حس��ب التضخم( 
مبتوس��ط األرباح احلقيقية على مدى 
عش��ر س��نوات. يجمع بن��ك باركليز 
البريطان��ي نس��ب كيب م��ن 26 بلدا 
)كما أقدم االستش��ارة لبنك باركليز 
عل��ى منتجات��ه  املتعلق��ة بنس��بة 
كيب(. واعتبارا من 29 ديسمبر / كانون 
األول، أصبحت نسبة كيب األعلى في 

الواليات املتحدة.

دعونا ن��رى م��ا تعنيه هذه النس��ب. 
متثل ملكية األسهم مطالبة طويلة 
األجل بأرباح الش��ركة، والتي تدفعها 
الش��ركة ألصحاب األسهم كأرباح أو 
تُعيد اس��تثمارها لتزويد املس��اهمن 
بأرباح أكثر في املس��تقبل. إن ملكية 
األس��هم في ش��ركة معينة ال تعني 
مج��رد مطالب��ة باألرب��اح الس��نوية. 
تس��تمر الش��ركات الناجحة لعقود، 

بل لقرون.
من أج��ل الوصول إلى تقييم لس��وق 
األوراق املالية ف��ي البالد، نحن بحاجة 
إل��ى التنبؤ مبع��دل منو األرب��اح لفترة 
فاصلة أط��ول بكثير من س��نة. كما 
نرغب في معرفة ما س��تحققه هذه 
األرباح على مدى الس��نوات العشر أو 
العش��رين املقبلة. لك��ن كيف ميكن 
للم��رء أن يك��ون واثقا م��ن التنبؤات 
الطويل��ة األم��د لنم��و األرب��اح عب��ر 

البلدان؟
وفي تسعير س��وق األسواق املالية، ال 
يعتمد الناس عل��ى أي توقعات جيدة 
ألرباح السنوات العش��ر القادمة. بل 
يفكرون في السنوات العشر املاضية، 

التي ولت بالفعل، لكنها حقيقية. 
عندم��ا بحث��ت أن��ا وكامب��ل عن منو 

األرباح في الواليات املتحدة مع بيانات 
تاريخية طويلة، وجدنا أنه لم يكن هذا 
النمو قابال لإلسقاط. ومنذ عام 1881، 
كانت عالقة منو األرب��اح احلقيقي في 
العقد املاضي بنسبة السعر باألرباح 
إيجابية ب 0.32 نقطة. لكن ليس��ت 
هن��اك أي��ة عالقة ب��ن نس��بة كيب 
ومن��و األرب��اح احلقيقي في الس��نوات 
العشر القادمة. وقد ارتبط منو األرباح 
احلقيقي للس��هم بالنس��بة ملؤش��ر 
أسعار األسهم املركب خالل السنوات 
العشر السابقة ارتباطا سلبيا )٪-17 
منذ 1881( بنم��و حقيقي في األرباح 
على مدى الس��نوات العشر الالحقة. 
ه��ذا هو عكس االرتف��اع. وذلك يعني 
أن األخبار اجليدة ع��ن  منو األرباح على 
مدى  العقد املاضي تعد أخبارا سيئة 

عن منو األرباح في املستقبل.
م��ع  الظاه��رة  نف��س  وق��د حدث��ت 
التضخم وسوق السندات األمريكية. 
ق��د يعتق��د امل��رء أن أس��عار الفائدة 
الطويل��ة األجل ترتف��ع عندما يكون 
هن��اك دليل على تضخ��م أعلى على 
مدى فترة الس��ندات، وذلك لتعويض 
املستثمرين عن االنخفاض املتوقع في 
القوة الش��رائية للدوالر. باس��تخدام 

البيان��ات منذ ع��ام 1913، عندما بدأ 
مكت��ب الواليات املتح��دة إلحصاءات 
أس��عار  مؤش��ر  بحس��اب  العم��ل 
املس��تهلك، اكتش��فنا عدم وجود أي 
عالقة بن أس��عار الفائ��دة على املدى 
الطويل ومعدالت التضخم ملدة عشر 
س��نوات على م��دى العق��ود املقبلة. 
وعلى الرغم من أن الترابط بن معدل 
واح��د  لعق��د  اإلجمال��ي  التضخ��م 
والتضخ��م اإلجمالي للعق��د القادم 

كان ايجابيا، لكنه لم يتجاوز 2٪.
تعتقد أس��واق السندات أن التضخم 
ميكن استقراءه أو إسقاطه. وقد كانت 
أس��عار الفائ��دة على امل��دى الطويل 
مرتفع��ة عندما كان معدل التضخم 
في العق��د املاضي مرتفع��ا. وترتبط 
عائدات السندات األمريكية الطويلة 
األم��د، مث��ل عائ��د س��ندات اخلزينة 
لعشر سنوات، ارتباطا إيجابيا للغاية 
(٪70 منذ ع��ام 1913( بالتضخم في 
الس��نوات العش��ر الس��ابقة. لك��ن 
نس��بة العالق��ة ب��ن عائد س��ندات 
اخلزان��ة ومعدل التضخ��م على مدى 
السنوات العش��ر املقبلة بلغت 28٪ 

فقط.
كي��ف ميكنن��ا التحكم في س��لوك 

املس��تثمرين م��ع أن��ه م��ن الصعب 
التغل��ب على الس��وق؟ مل��اذا لم تكن 
الثق��ة املتزايدة في حتلي��الت البيانات 
والتداول الش��رس تعني أنه رغم زيادة 
كفاءة األس��واق مبرور الوقت، س��يتم 
استيعاب كل الفرص املتبقية لتأمن 

أرباح خيالية؟
تُقدم النظرية االقتصادية، كما أثبت 
أندريه ش��ليفر م��ن جامع��ة هارفارد 
وروبرت فيشني من جامعة شيكاغو، 
سببا كافيا لتوقع أن فرص االستثمار 
على امل��دى الطويل لن يت��م القضاء 
عليه��ا من قب��ل األس��واق، حتى مع 

وجود الكثير من التجار األذكياء.
ه��ذا يعيدنا إلى الس��ر ال��ذي يجعل 
س��وق األس��هم األمريكي��ة األق��وى. 
الس��بب ليس »تأثير ترامب«، وال  تأثير 
التخفيض األخير ف��ي معدل ضريبة 
الش��ركات األمريكية. عل��ى أي حال، 
كانت ل��دى الوالي��ات املتح��دة أعلى 
نس��بة كيب في العالم منذ أن بدأت 
والية الرئيس ب��اراك أوباما الثانية في 
ع��ام 2013. كما ال يُعتبر االس��تقراء 
ح��ول منو األرباح الس��ريع عامال هاما، 
حي��ث أن آخ��ر ربح حقيقي للس��هم 
ف��ي أس��عار األس��هم املرك��ب ه��و 

أعلى بنس��بة ٪6 فقط من ذروته في 
الس��نوات العشر املاضية، قبل اندالع 

األزمة املالية في عام 2008.
قد يرجع جزء من س��بب ارتفاع نسبة 
كيب ف��ي الواليات املتحدة إلى ارتفاع 
مع��دل إع��ادة ش��راء األس��هم، على 
الرغ��م من أن إعادة ش��راء األس��هم 
أصبحت ظاهرة عاملي��ة. وقد تعكس 
نس��ب كيب املرتفع��ة ف��ي الواليات 
املتح��دة أيض��ا اخل��وف الكبي��ر م��ن 
اس��تبدال الوظائ��ف من قب��ل اآلالت. 
ويكم��ن اجلانب اآلخر م��ن هذا اخلوف، 
كما أش��رت في الطبع��ة الثالثة من 
كتاب��ي الذي يحم��ل عن��وان »الوفرة 
الغي��ر منطقية«، ف��ي رغبة أقوى في 
امتالك رأس املال في بلد السوق احلرة 

بالتعاون مع أجهزة الكمبيوتر.
واحلقيقة هي أنه من املستحيل حتديد 
الس��بب الكامل الرتفاع س��عر سوق 
األس��هم األمريكية. إن غياب أي مبرر 
واضح لنس��بة كي��ب املرتفعة يجب 
��ر جميع املس��تثمرين بأهمية  أن يذكِّ
التنوي��ع، كم��ا ال ينبغ��ي أن يُعط��ى 
لسوق األس��هم في الواليات املتحدة 

وزنا ضخما.

سوق األسهم األغلى سعرا في العالم
PROJECT
SYNDICATE

جمباز العدالة

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

التاريخ كمهزلة 
في البدء، علينا ان نح��اذر التاريخ مبا هو مكتوب، 
كما نصحنا مارك توين الكاتب االميركي قبل ما 
يزيد على ق��رن من الزمان، ثم،  ان ال نأخذ مدونات 
التاريخ على عالتها، وهو القائل »ان التاريخ قد ال 
يعيد نفسه، ولكنه يتشابه كثيراً« هذا التشابه 
يختلف عن تلك النصيحة، اما املفكر االشتراكي 
الفرنس��ي »جاك اتال��ي« الذي عمل مستش��ارا 
لدى الرئيس الفرنس��ي االس��بق فرانسوا ميتران 
فق��د وضع التاريخ كله في موض��ع الصورة التي 
حتتاج دائما ال��ى تنميط مبا يناس��ب الذوق العام 
ومبستوى اس��تيعاب املارة، فيشير الى ان »نظرية 
فائض القيمة، مثال، يحتاج الى زينة، بل والى لغة 
مثيرة يجعلها تتغلب على وطأة التاريخ« وتلقف 
املنظ��رون اجلدد هذه االطروح��ة ليضعوا احلقائق 
التاريخي��ة التقليدي��ة موض��ع الش��ك، او عل��ى 
طاولة املراجعة، وقد س��اعدتهم بعض االحداث 
ليتثبتوا من ذلك، فان االعصار الرهيب الذي ضرب 
فرنس��ا في مطلع التسعينيات ضرب، في الوقت 
ذاته ، مدونة تاريخية هندسية عن متانة البنايات 
احلديثة الراسخة وتصدع واحتضار القدمية، فقد 

سقطت االولى ومتاسكت الثانية. 
على ان »اليق��ن« او »الواحدي��ة« او »االنتقائية« 
هي م��ن الغثاثات التي اثقلت املدونات التاريخية، 
وشحنتها باالغاليط، بجانب االمر الصحيح الذي 
يقول كما ذهب ابو احلس��ن العامري في »االعالم 
مبناق��ب االس��الم« بانه  »لوال اخلطأ ملا أش��رق نور 
الص��واب« وثمة مأث��ور صوف��ي اورده العلوي في 
مس��تطرفه اجلدي��د يقول »ش��ك ب��ال عالمة هو 
وسوسة« واملشكلة التاريخية التي انشغل بها، 
واشتغل عليها العقل العربي واالسالمي تتصل 
بفك االش��تباك بن املاضي والتاريخ، فاالول ليس 
تاريخ��ا والثان��ي لي��س ماضيا، لكن االش��كالية 
هي تصوي��ب النظر الى املاضي على اس��اس انه 
–كم��ا هو احلاضر- فيه الغث وفيه الس��من، وقد 
وض��ع االمام على هذه املعادلة في كيمياء الصح 
ح��ن وضع )في نه��ج البالغة( م��وروث العصبية 
حت��ت معاينة عميق��ة بقول��ه: »إن كان ال بد من 
العصبي��ة، فليكن تعصبكم إلجتناب املفاس��د 

في االرض«. 
نعم هناك االن ش��كوك في س��المة ومصداقية 
املدونات التي ارخت الثورات، من ثورة سبارتوكوس 
وث��ورة الزجن وث��ورة اكتوب��ر حتى الث��ورة العلمية 
التكنولوجية، وثمة نصف تلك الش��كوك ) كما 
يقول الروائ��ي االميركي املصل��ح هيرثورن( ميكن 
ان يك��ون صحيح��ا، ولو عدنا الى رواي��ة »وداعا يا 
غولس��اري« جلنكيز ايتماتوف، والى رواية »السيد 
الرئي��س« الوس��ترياس س��نجد اننا ل��م نلتقط 
كفاية تلك احلقائق العميقة في ما بن السطور، 
يكفي ان نتذكر ان ايتماتوف كان يس��أل ثائرا عما 
دفعه ال��ى الثورة فكان االخي��ر يجيب »ال اتذكر« 
ولكن ايتماتوف، مثلنا، كان سليم النية، بل وكان 
صادقا في كفاحه من اجل احلرية الى ابعد احلدود. 
القضية برمتها بسيطة، فان ما يعد حقيقة في 
جان��ب من جب��ال البرانس) كما يقول باس��كال( 
يعد ال حقيقي في اجلان��ب اآلخر، ويُزعم ان نيوتن 
اكتش��ف قانون اجلاذبية االرضية ملا الحظ تفاحة 
تس��قط من الش��جرة، لك��ن الوثائ��ق العلمية 
ألكادميية العلوم البريطانية تبطل رواية التفاحة 
وتؤك��د انه مت التوصل ال��ى صياغة قانون اجلاذبية 

بعد نيوتن بسنوات. 
يب��دو  مطلق��ة  كمدون��ات  التاري��خ  ان  واحل��ال، 
كمهزل��ة، حالها حال مهازل املقوالت التي صارت 
تتش��به باحلقائق، ويشار هنا الى مقولة النعامة 
التي ترس��خت في ذاكرتنا على انها تتقي اخلطر 
عن طريق دس رأسها في الرمال، ثم يخبرنا العلم 
ان هذه الرواية ال ثبت لها ولم يشاهد احد نعامة 
ت��زاول هذه احلرك��ة امللفق��ة، وميك��ن ان نضيف 
الى حكاي��ة النعامة الزائفة حكاي��ة اخرى)اكثر 
زيف��ا( تتصل بدموع التماس��يح، إذ نكتش��ف ان 
التماس��يح ال تذرف الدموع لس��بب بس��يط هو 

انها ال متلك غددا دمعية. 
 *****

جبران خليل جبران: 
»ليس��ت حقيقة االنسان مبا يظهره لك، بل مبا ال 

يستطيع أن يظهره«.
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يش��يع مصطل��ح )تع��دد األصوات( ف��ي النق��د العربي، 
واملصطل��ح األجنب��ي )البوليفوني��ة(، ال��ذي ه��و أص��ل 
املصطل��ح العربي حس��ب اخملتصني، لك��ن املصطلحني 
يفتقدان الدقة في اإلجراء النقدي، كما سيتضح الحقا، 
ورمبا يكون احلرص على اس��تخدام )البوليفونية( جلمالية 

اللفظ.
مصطلح )البوليفونية( املس��تعار من املوس��يقى، والذي 
يعني عزف آالت متعددة في وقت واحد، يتعذر استخدامه 
ف��ي النقد الروائي؛ ف��ال ميكن أبدا كتاب��ة حكي أكثر من 
ش��خص في وقت واحد، وحني يحصل ذلك ش��فاهيا فإن 

التلقي يضطرب ورمبا ينعدم.
تكم��ن مش��كلة مصطلح )تع��دد األصوات( ف��ي تعدد 
دالالت��ه، فاملفترض أن يكون ل��كل مصطلح داللة واحدة؛ 
لكي يصل املفهوم الى املتلقي بوضوح، اذ يقصد ب� )تعدد 
األصوات(: تعدد الرواة وتعدد وجهات النظر وتعدد اللغات 
وتعدد الشخصيات، مجتمعة ومنفردة، وثمة رؤية نقدية 
ش��ائعة ال ترى )تع��دد األصوات( إال تع��دد وجهات النظر، 

فتثير سؤاال.. ملاذا ال تسمى تعدد وجهات نظر؟
أم��ا )تعدد ال��رواة( فهو مصطلح مح��دد الداللة، يقصد 
ب��ه وجود أكثر م��ن راٍو في النص الس��ردي، يتناوب حكي 
األحداث، وثمة طريقتان – هما األكثر استخداما - لتعدد 
الرواة أوالهما أن يحكي الرواة أحداثا اشتركوا فيها، يعيد 
كل راو احلدث؛ فينتج عن ذلك – افتراضا - تعدد في اللغة 
وتعدد في رؤية احلدث، تعبر عن مواقف شخصية وفكرية 
وآنية وغيرها، واألخرى أن يكمل التالي الذي قبله وهكذا، 

وهذه الطريقة رمبا ال تستدعي وجود أكثر من راو.
قد يكون الس��بب في ه��ذا االلتباس ه��و الترجمة، ومع 
اإلق��رار بالفض��ل والتقدي��ر للمترجمني، ف��إن اختالفات 
الترجم��ة ظاهرة معروفة في كل أقس��ام املعرفة ومنها 
النقد األدبي، وثمة مترادفات ملصطلحات مترجمة كثيرة، 
تتعل��ق باألصول املترج��م عنها، وعن اللغة الوس��يطة، 

وأيضا تتعلق برؤية املترجم.
وفي حالة مصطلح )تعدد األصوات(، فمن الشائع انه من 
اجتراح املنظر الروس��ي باختني، ودخ��ل الى النقد العربي 
بواس��طة الترجمة، عن الروس��ية مرة، وعن الفرنس��ية 
أكثر م��ن مرة، وقد تكون داللته - عن��د مراجعة ترجمات 
باختني املتعددة، وكتب��ه - متعلقة باللغة، إذ يرى باختني 
ضرورة كون لغ��ة الراوي حيادية، وعدم اس��تخدامه لغة 
أدبية ش��عرية مثال، وضرورة عدم حكي ش��خوص الرواية 
بلغ��ة واح��دة، هكذا نفه��م ان التعددية ل��دى باختني ال 
تخص الراوي، بل تخص الشخصيات، فيؤكد على ضرورة 
اخت��الف لغاته��م باخت��الف بيئاتهم احلرفي��ة واملعرفية 
واالجتماعي��ة والفكري��ة، لغ��ة ال��راوي حس��ب باختني 
حيادي��ة، مثل ع��ني الكاميرا، ولغات الش��خوص متعددة 
باختالفاته��م الكثي��رة، فض��ال عن ك��ون باخت��ني ناقدا 

أسلوبيا ال ناقدا سرديا.
في هذه املنطقة توجد أكثر من تعددية، يتم اجلمع بينها 
وتعميم املصطلح على دالالت مختلفة، لكل منها شأن، 
فمن املعروف أن الش��خوص في النص السردي متعددون 
ومختلف��ون، ومن الضروري أن تك��ون لهم لغات متعددة، 
وأيض��ا يفترض أن تك��ون له��م آراء ومواق��ف مختلفة، 
ومتناقضة أحيانا، من األفكار واألحداث واألشياء، صغيرها 
وكبيرها، وهذه حالة إنس��انية معروفة، إذن يفترض توفر 
التعددي��ة في اللغات ووجهات النظ��ر في كل النصوص 
الس��ردية، وهو م��ا ال يتحقق غالبا، أما )تع��دد الرواة( فال 
يفت��رض وجوده في كل نص س��ردي، إمنا ه��و طريقة من 
طرائ��ق الكتابة، ق��د يعمد اليها املؤلف الس��ردي أحيانا، 

ألسباب يراها هو مناسبة.

انتهاء صالحية مصطلح 
)تعدد األصوات(

)تعدد الرواة( األكثر دقة

محمد رشيد السعيدي

ساطع الجميلي
 

يقول الناقد عزرا باوند »ال تس��تعمل 
أي��ة كلمة غير ضروري��ة وال أية صفة 
ال تكش��ف عن شيء ما، ال تستعمل 
تعبي��راً مثل أراضي الس��لم املظلمة 
قليالً، فهي حتيل الصور باهتة وتخلط 
بني اجمل��رد وامللم��وس، وتتأتى عن عدم 
إدراك الكاتب أن الشيء الطبيعي هو 

رمز مناسب دائماً«.
أمن��ار مردان ش��اعر من مدين��ة احللة، 
التحق مبدرس��ة الش��عر منذ سنوات 
ليرتق��ي عامل��ه ويصب��ح واح��داً من 
الش��باب الواعد إبداعاً في القصيدة 
الش��عرية، وعن دار الف��رات للثقافة 
واإلعالم في احلل��ة صدرت مجموعته 
الش��عرية )متى يكون املوت هامشاً( 
ق��راءة  أع��دت  الثاني��ة،  بطبعته��ا 
اجملموع��ة مرتني وآث��رت تقدمي خالصة 

نتجت عن ذلك.
احلرب عند رمق الثلج قصيدة في ص 
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يذكر الشاعر احلرب على أنها ليست 
صراعاً بني قوى خير وشر فحسب، بل 
أنها فرصة ترسخ املتغيرات السلبية 
لآلث��ام نح��و التدني احلياتي بس��بب 
النتائج املترتبة بع��د أن تضع أوزارها، 
فكان أن صّور احلرب عاهرة خارج دائرة 
القداس��ة لدهاقنة الص��راع املدعني، 
وه��ذه العاه��رة تغلغلت ف��ي أعماق 
الروح وجوهر األش��ياء فال ضير من أن 

تتشبه بذلك، يقول الشاعر
احلرُب تُنجب بإفراط متسع

تترّجل نحو الذنوب الساطعة ببياض 
أفواههم

احلرُب قزٌم أصلع يزداد كرُشه  سبايا
ويضيف أيضاً؛

بعد والدة حرٍب جديدة
عليكم بالصمت

ألني سأزرع الش��مس بفمي القاحل 
عن أخطائهم

وأمضغ ذاكرتي على أكمل وجه
الغافل��ة ع��ن  وأتوس��د حلظ��ة اهلل 

طيشكم
استنطق الشاعر احلرَب بكل جوانبها 
املأس��اوية مواري��ة احل��ق وق��واه إلى 
حيث اجملهول، فعل��ى اآلخرين العزلة 
واالنفص��ام، هذا والقصي��دة ال تخلو 
من الرموز واإلمياءات التي ال تنكشف 

مدلوالتها سمعياً .
قصيدة » تقاسيم الظل املوحش ص 

23
نس��تطيع أن نلح��ظ أن ثمة فوضى 
الش��اعر  ينش��رها  واس��ع  افت��راض 
مختص��راً تعابيره الش��عرية الرمزية 
بلغة انعكاس ذاتية وتوظيف مفردات 
محسوس��ة مختلف��ة االس��تخدام 
متناقض��ة األش��كال، نلح��ظ هن��ا 
تغري��دة البرد � أوج��اع الرصيف، رأس 
فاس � الكرس��ي الذي س��لخ نفسه 
تابوت��اً، القمر عمل��ة نقدية مفقودة 

املنش��أ، وصوالً إلى إعطائ��ه املتلقي 
اس��تراحة من خالل مفاهيم جديدة 
دخل��ت الن��ص ؛ احلان��ات / األل��وان / 

السكائر / املساحات / ... إلخ
التناص كان له حصة في القصيدة ، 
يتضح ذلك في جملة ؛ » أنا غاية في 
نفس يعقوب، واملفارق��ة كان لها دور 
أيضاً ؛ » الفح��م يزدحم هنا، يقرنص 

الوقت بالبياض .
ما يع��زز فرص اجلم��ال كونها عناصر 
داخلة في جوهر القصيدة وشكلها، 
 ،27 الي��اء ش��عوراً ص  يك��ون  ح��ني 
إح��دى قصائ��د اجملموع��ة املعبرة عن 
الوج��دان العال��ي وانعكاس��اته، إنه 
أي الش��اعر يوج��ه خطاب��ه إليها أي 
الرم��ز ومدلوالته بعد أن وصل مرحلة 
االنصهار والغليان العقلي محوالً إياه 

إلى شعر ؛
ي��ا م��ن حتمل��ت رعونتي، التمس��ك 

ً شعرا
يا من ال عقاب لديها، أنا رجٌل مخمورٌ 

مخمورٌ مخمورٌ بأنوثتك
لكني أعجز أن أرسم شبحاً في مرفأ 

أنثى
ال تعرف أين شيبتها املفقودة

هن��ا الصور التعبيري��ة قادها االنزياح 
اللغوي إلى حضرة الش��عر مجسدة 
قمة الش��عور واإلحس��اس منصهراً 
لدي��ه، ف��ي القصي��دة ذاته��ا يق��ول 

الشاعر؛
يا من ال نخلة لها

يا ل��ي من نخلٍة، اتعطش لش��رود أي 
ظل

وأزدحم في لعنة سبورة محنطة
لي��ت ما فيِك في رأي��ي، حتى أحتكم 

إلى اخللود في شهوة عارمة .
التعبي��ر على أس��اس الوعي بوصفه 

فناً ؛

 إذْ وظ��ف الش��اعر الف��ن برمته ومن 
ف��ي  الش��اعر  يتح��ول  أن  البديه��ي 
غفلة زمن مضطرب أو مش��وش وهو 
مسترس��ل ف��ي الكتاب��ة، فيتح��رك 
نحو صوره املباش��رة التي تنتعش في 
الص��ورة التعبيرية املائلة إلى اإلفراط 

العاطفي، وفي ذلك يقول؛
مخيل��ة  أن��ا  فيه��ا،  غ��رور  ال  يام��ن 

الصقيع
األمياُل تتثاب في رأس��ي، الوقت لدي 

عملية إجناٍب لزمٍن يأكل أحشاءه
كلما نزعُت شمعة ثغرها ... إلخ .

قصي��دة مت��رو ص 40، وق��د ثبته��ا 
الش��اعر باإلنكليزية كون املفردة غير 
عربي��ة، يخ��رج الش��اعر م��ن مرحلة 
التش��وش واإلضط��راب الف��ردي إلى 
ليس��تعرض  اجملتمع��ي  أو  اجلمع��ي 
منط التوزيع العادل ملس��يرة الفوضى 
والعبث الذي ين��ال ويضرب منظومة 

الظرف والتفاع��ل اجملتمعي ويحيلها 
إل��ى معايير فس��اد مش��رعنة ضمن 
دائ��رة العبث آنفة الذك��ر، وفي نهاية 
القصي��دة يفق��د األمل متام��اً بعودة 
الض��وء في نهاي��ة النف��ق، وفي ذلك 

يقول ؛
ال تقطعوا شبابيك أسالفنا بالعويل

وال أقالمن��ا ح��ني جتف وتعل��ن موتها 
بسوء نوم

فالرحيُل عن أخطائنا بشرى لشيطاٍن 
آخر .

في ص 43 )نص��وص ملّوثة جداً( وهو 
عنوان الفت يندر أن يستعمله شاعر، 
وقد اس��تخدم الش��اعر آلية نصوص 
الومضة، وه��ذا النمط م��ن الكتابة 
انتش��ر بع��د صع��ود قصي��دة النثر، 
مع ض��رورة االنتب��اه إلى أنه ليس��ت 
كل قصي��دة قصي��رة ه��ي ومض��ة، 
فهناك مح��ددات أخرى غي��ر القصر 
يش��ترط وجوده��ا في ه��ذا النوع من 
الكتاب��ة، وتع��رف قصي��دة الومضة 
بأنها قصيدة الدفقة الشعورية التي 
تقوم على أساس فكرة واحدة تتسم 
باالختزالية ووظيفة الشعر اجلوهرية 
فيه��ا متر عب��ر االهتم��ام بالتفاصيل 
املهمش��ة والصغي��رة ورص��د دقائق 
األش��ياء احمليطة بن��ا وإحداث عالقات 
ب��ني املف��ردات م��ن خ��الل العمل من 
داخل اللغة، يقول الشاعر في واحدة 

من هذه الومضات ؛
البارحَة كلُّ املدن التي رسمُتها

أصبحت ظلي
إال رأسي املقطوع !

أرى أن ه��ذه القصي��دة ق��د خلت من 
االحتف��اء باألش��ياء وعدم وج��ود أي 
تفاصيل داخل املنت، ورمبا من اليس��ير 
أن نفه��م أن أح��د س��مات قصي��دة 
الومض��ة أنه��ا جتن��ح نحو أس��لوب 

القصة القصيرة جداً .
االجت��اه   ذات  ضم��ن  أخ��رى  قصي��دة 
بعنوان )طفل االنفجار( احتوت حواراً 
حلدث هو أش��به بقيام��ة املراثي وقد 
نبع بصوت بالغ حد اخلروج عن املألوف 
واالنحاء بالالئمة عل��ى املقدس، لقد 
احت��وت الكلمات القليل��ة جداً على 
ح��رارة التعبير ودق��ة التصوير عندما 

قال الشاعر ؛
على تعتب على عزرائيل

في هذا السجود العميق
وال تكتب أيَّ شيٍء ملعلمتك اخلائفة 

فأنت اآلن يا صغيري بعمر العاشرة إال 
ربعاً بتوقيت اهلل

ختام��اً نق��ول، إن قصائ��د اجملموع��ة 
ق��د أدت دوره��ا وصوته��ا الطبيع��ي 
في التأثير ضمن املش��هد الش��عري 
واألدب��ي وقد أتقن الش��اعر فن اجلهد 
على وج��ٍه دقيق وأجاد األداء التعبيري 
املعزز بالعاطفة واخليال واإلنتقالة بني 
أغراض الش��عر والثق��ة بطرح بطرح 

القصائد ذات امللمح اجلريء .

تجليات الصورة وجرأة الطرح..
قراءة في مجموعة: »متى يكون الموت هامشًا«

قصيدةخبر

اصدار

صدرت عن دار أدب فن للثقافة والنش��ر 2018، 
مجموعة ش��عرية جديدة للشاعر سالم دواي 
بجمع وإعداد: س��عيد ماروك، تصميم الفنانة 

أنورا سبينس.
 كت��ب الناق��د حميد حس��ن جعف��ر، عن هذه 

اجملموعة:
»تشكل الس��يرة »قد ال متثل حالة شخصية« 
أكث��ر من وس��يلة للوصول إلى واق��ع، وأن كان 
)ضبابيا(، الش��اعر ال يريد أن يعلن عن جميع ما 
يريد قوله، )هل من اجلائز أن يطلق الصياد أو أن 
يفرغ جميع رصاصاته باجتاه الطريدة، أم يحاول 
أن يحتفظ بالبعض منها للحفاظ على حياته 
أوال، أو إلنت��اج حال��ة صيد أخرى ثانيا، الش��اعر 

كثي��را ما تتلبس��ه حالة الصيد »م��ع الفارق« 
وإن كان ال يس��تخدم أسلحة قاتلة، فليس من 
قصديات��ه إلغاء احلياة »بل إن جميع أس��لحته 
إلنتاج احلياة، وإذا ما كان الصياد ميتلك بندقية، 
فإن الشاعر ميتلك مخيلة »حالة ذهنية فائقة 

االحتماالت«.
الشاعر س��الم دواي رجل/ شاعر شرقي مأخوذ 

بالغيبيات/ البحث عن اجملاهيل، 
الش��رق املتدي��ن ب��كل تفصيالت��ه يع��ود إلى 
املتخيل الغيبي إلى ش��يء م��ن الفعل الديني 
»حي��ث القوة التي ما بعده��ا قوة« حيث يجب 
على اإلنسان »الفرد واجلماعة« أن يتحول إلى ال 
واقع، على الرغم من الفكر الديني، ال يش��تغل 

إال على الالواقع..«

المجموعة الشعرية )كل يوم قصيدة( لسالم دواي 

دراسة

عدنان راشد القريشي
 

الثالث��ة عش��رة  الذك��رى  م��رور  مبناس��بة 
الستش��هاد الش��اعر أحم��د آدم أق��ام نادي 
الش��عر في احتاد األدباء والكّت��اب العراقيني 
ضمن منهاجه الثقافي األس��بوعي السبت 
عن��وان  حت��ت  تأب��ني  جلس��ة   2018/1/27
»مصابيح آدم« أدارها الشاعر عمار املسعودي 
مبين��ا أن الفقي��د م��ن مواليد كرب��الء عام 
1967 صدرت ل��ه ثالث مجموعات ش��عرية 
هي: يس��عى �  اس��تدراك � كون في داخلي 
2000� ال يك��ف عن روحه �  فضال عن نش��ر 
العدي��د من القصائد واملقاالت في الصحف 
العراقي��ة والعربي��ة واألجنبي��ة. كان يبي��ع 
الكتب عل��ى الرصيف قبل ان يقرر الس��فر 

ال��ى االردن لكن��ه ل��م يلبث حتى ع��اد الى 
الوطن، وقبل موته عني مدرس��ا في مدرسة 
قرب مدينته طويريج وكان فرحا ألنه سيترك 
الرصيف الذي انهك قواه. ثم استعاد بعض 
من االدباء ذكرياتهم مع زميلهم ادم بينهم: 
عالوي كشيش وعلي الفواز وعبد األمير اجملر، 
فيم��ا قرأ الش��اعر صباح الس��يالوي بعض 
قصائد الش��هيد، وقال: هو حي بيننا ال احد 
منا ينس��اه ابدا فهو كان يجمع مبحبته كل 
االدباء على رصيف الكلم��ة في باب القبلة 
لضريح اإلمام احلس��ني عليه السالم. يذكر 
ان ادم غ��ادر احلي��اة وهو يحل��م أن يرى كتابا 
ش��عريا واحدا من دواوين��ه الثالثة مطبوعا 
عل��ى نفق��ة وزارة الثقافة، لقد ب��اع الراحل 
أثاثه القلي��ل والرخيص أص��ال وطبع ديوانه 

األول )يسعى(.

استذكار الشاعر أحمد آدم في اتحاد األدباء والكّتاب العراقيين

غالف اجملموعة الشعرية

حسين القاصد

بي��اض الورق��ة الناص��ع يعن��ي أنها 
تافهة ..

ش��أنها في ما يلوثها حتما كي تبدو 
ناصعة البوح 

التوجد مرآة عذراء 
كل املرايا بغايا وجوه 

قيمتها في ما يلوثها أيضا 
الفراغ حقيقة 

هذا ما رأيته حني استشهد )حسن( 
لقد لوث��ه املوت كي ينقذه من امتالء 

احلياة بالبياض الوهمي 
الفراغ يش��غل رتبة مدير في الروتني 

اليومي 
مدي��را يجمد عق��ول اجلث��ث امللتاثة 

بالوعي واحلياة 
مديرا متخماً بالفراغ 

أبيض مثل الورقة الفارغة ...
كالهما يسجد لهما القلم 

القلم يهب الورقة احلياة حني يسجد 
عليها 

كنت أق��ول لصاحب التكس��ي أنت 
حالق ماهر 

كان هو يوصلني إلى الدائرة 
وينس��ى أن )يحدد( حليت��ي في نهاية 

الطريق الفارغ 
يحدثني عن مجلس النّواب 

وعن التزوير احلكومي 
يضغط على رأسي بحكايا احلرب 

فأنحني له 
احلالق وصاحب التكسي 

مديران على نفقتهما اخلاصة 
هكذا .. 

كان علّي أن اتقمص القلم ..

أب��وس البي��اض الف��ارغ لي��دب احلبر 
فيه.... ويشتعل النبض شعرا 

أنكسر وقت الفراغ أو حني أجد بياضا 
يكذب ..

أذه��ب الى ورقة أخرى ت��اركا تلك إلى 
سلة املهمالت 

منتصرا في آخر توقيع 
التواقيع تضطرب أيضا 

تظهر أعراضها
في آخر مايقوم به احلالق 

وصاحب التكسي 
وأنِت في السطر ماقبل األخير 

الشبق طريق 
الشأن يكمن في اخلامتة دائما

القناعات تضطرب أيضًا 

من أعمال الراحل ابراهيم زاير



عازفة البيانو أكنس فكري بشير
اس��تمرت احلي��اة االجتماعي��ة في أول 
تسعينات القرن العشرين على ركودها 
ف��ي بغداد بع��د حرب اخللي��ج االولى أو 
حرب الكويت ، وان بدأ العديد من الزمالء 
واالصدقاء واالقارب ، يغادرون العراق الى 

اخلارج طلبا للعمل واألمان.
 اقتصرت نشاطاتنا اليومية في بغداد 

على احلضور الى املكتب لساعات قليلة 
للتأكد من االتصاالت واملراس��الت حول 
األعمال ان وجدت ولقاء بعض األصدقاء 
، أم��ا ف��ي بعض االمس��يات فاقتصرت 
على زي��ارة ولقاء األصدق��اء واألقارب ان 

تبقى منهم أحد ...
 وف��ي أحيان اخرى كن��ا نحضر احلفالت 
املوس��يقية للفنان��ة عازف��ة البيانو » 
أكن��س« ومنها احلفلة الش��هرية التي 
تعقدها في مركز صدام للفنون ، تعزف 
فيها أكنس وحده��ا احيانا أو مع فريق 
أو مجموعة من الفنانني املتدربني على 
ي��د » أكن��س« وأحيان��ا تعق��د حفالت 
نصف شهرية يعزف فيها من املوهوبني 

العراقيني على البيانو أو ال »فايولن« . 
تبنى املعهد الفرنسي الثقافي في تلك 
الفترة وبجهود مديره الفني الفرنسي 
»املس��يو فيرون« منهاج نشاطات فنية 
منه��ا احي��اء حف��الت مق��ام للمغني 
املع��روف قارئ املقام حس��ني األعظمي 
ومنها معارض لرس��امني فرنس��يني او 
عراقيني ويعرض نش��اطات املتدربني في 
فرنسا من الفنانني العراقيني املوهوبني 
و كنا نحضر امسيات محددة ونستمع 
الى عزفه��م املبدع ينته��ي بتعليقات 
من املوجودين وحوارات . لقد برز العديد 
من الش��باب املوهوبني واس��تمعنا الى 
نش��اطاتهم الفني��ة اجلميل��ة ، اال أن 
معظم ه��ؤالء هاجروا بعدئذ الى عمان 
وم��ن هن��اك التقطته��م املؤسس��ات 
الفني��ة العاملي��ة كموهوب��ني جاهزين 
لالستفادة منهم . من اولئك »آرام » ابن 
زميل��ي املهندس االس��تاذ أرتني ليفوان 
الذي التقطه الس��فير االس��ترالي في 
عمان وأرس��له للعمل مع السمفونية 
الوطنية لبالده ف��ي »ملبورن« عاصمة 

استراليا . 
وأرى علي ان اقَدر واقيم جهود ونشاطات 
صديقتنا العزيزة االستاذة » أكنس« في 
رفع شأن نش��اطات احلركة املوسيقية 
الكالسيكية والعزف على البيانو. لقد 
دربت الس��يدة الروس��ية االصل اكنس 
من��ذ خمس��ينات القرن العش��رين مع 
زوجه��ا فكري وبش��كل متف��اٍن أجيال 
من الشباب العراقيني على العزف على 
البيانو في العراق وبعد ذاك انتقلت الى 
عمان للقيام بالنشاطات نفسها حيث 

ابدعت وال تزال الى درجة كبيرة .
افتتحت أمل اخلضيري » الكلري« العائد 
لها في بيت إبيها الواقع على نهر دجلة 
و في نهاية ش��ارع الرش��يد في رصافة 
بغداد وقرب جس��ر اجلمهورية . السيدة 
العراقية املبدعة أمل هي ابنه الس��يد 
ياسني اخلضيري احد كبار الشخصيات 
العراقي��ة وجتارها في العهد امللكي من 

شخصيات  اجملتمع ومثقفات بغداد. 
منتدى أمل اخلضي��ري كان له دور مهم 
كملتق��ى للمثقف��ني والفنانني ولعب 
دوراً مهماً كذلك في توفير النش��اطات 
الفني��ة املهمة ومنه��ا حفلة املقامات 
العراقية التي رعتها ش��هرزاد قاس��م 
حس��ن حي��ث هي��أت أم��ل فرق��ة من 
كركوك لقراءة املقام��ات الكركوكلية 
أو م��ا يطل��ق علي��ه »القوري��ات« كما 
استدعت فرقة لقراءة املقام باألسلوب 
املصالوي وفرقة اخرى من جنوب العراق 
.... كما عرض الفن��ان أحمد توحله في 
أحد معارض��ه رس��وماته املائية لصور 
الواس��طي  وعرض دوني جورج في وقت 
آخر صوراً« للكنوز الذهبية اآلش��ورية » 
التي عثر عليها في العاصمة اآلشورية 
مدينة النمرود مع ش��رح كامل لها..... 

ما أبدعها من فنون عراقية.
 قضينا في تلك الفترة إحدى االمسيات 
نستمع الى سلمان شكر يعزف مبدعا 
عل��ى آلة العود . كم م��ن املرات قضينا 
االمس��يات اجلميل��ة لالس��تماع ال��ى 
املقام العراقي من قبل االستاذ »حسني 
األعظم��ي« أما في جلس��ات خاصة أو 
في بي��ت املق��ام العراقي ف��ي املتحف 

البغدادي .
لقد حاولت الس��يدة أمل اخلضيري في 
الكلري العائ��د لها ، ان تعيد الى احلياة  
وجتلب بع��ض املواد والعناص��ر التراثية 
العراقي��ة القدمي��ة م��ن اس��واق بغداد 
واملوصل وكركوك مث��ال والتي يتعايش 
معه��ا العراقيون في اجملتم��ع , واصبح 
املنتدى هذا مركزا رئيسيا كما هو كلري 
وداد االورفل��ي يؤمه أو ي��زوره العراقيون 

من مختلف محافظات العراق وضيوف 
الع��راق االجان��ب ويقتنون من��ه احيانا 
لقطا تراثية فنية ورس��وم تش��كيلية 

لفنانني عراقيني .
قبل أن تفتتح السفارة الفرنسية بناية 
املعهد الثقافي الفرنسي في شارع أبي 
نواس ، اس��تغلت كلري أم��ل اخلضيري 
، كم��ا اس��تغلت الس��فارة االيطالية 
كذل��ك ه��ذا املنت��دى إلقام��ة بع��ض 
احلف��الت واالمس��يات الثقافي��ة حيث 
اقيم��ت نش��اطات االمس��يات الفنية 
على س��طح هذا املنتدى املشرف على 
نهر دجل��ة وحضرها معن��ا العديد من 
ورجاالت  الدبلوماسي  الس��لك  رجاالت 
واالدب��اء  والفنان��ني  العراق��ي  اجملتم��ع 
العراقي��ني . ك��م كان��ت ممتع��ة ه��ذه 
االمسيات والنشاطات في ليالي بغداد 

على نهر دجلة .

زواجي الثاني 1995 
الرج��ل األعزب في مجتمعن��ا العراقي 
بني املتزوجني أمر محرج أحيانا . والعيش 
ب��دون زوجة لفترة طويلة أمر صعب ملن 
لم يعتاد على ذلك . فكرت  مع نفس��ي 
طويال وأنا في عمر ال65 ، هل ابقى أعزباً 
لبقية حياتي وكي��ف. أم من الصحيح 
أن يك��ون في حياتي مع��ي رفيق طريق 
؟ وأنا احملب الى املعرفة واحلياه والس��فر 
ومن أحالمي .... رغبتي في زيارة القطب 
الشمالي في سفرة بحرية وفي القطار 
س��فرة من موس��كو عبر روسيا آلالف 

الكيلومت��رات الى فيالد فيس��تك على 
احملي��ط اله��ادي لالطالع على اواس��ط 
آسيا التي قدمت االقوام منها الى اوربا 
في معظم الهجرات البشرية للقبائل 
»اآلرية« ، وف��ي مخيلتي مناهج عديدة 
اخ��رى . أق��ول ش��غلتني ه��ذه الفكرة 
طوي��ال .... وفي أحدى االمس��يات التي 
اكتأب��ت فيه��ا وأن��ا جال��س بحديقتي 
ف��ي داري باملنصور... زارتن��ي الصديقة 
س��هى البكري بعد ان تطورت عالقاتنا 
ع��ن  وحتدثن��ا   ... الرس��م  دروس  بع��د 
احلي��اة واجملتمع العراقي ومس��تقبليات 
س��ني احلصار. س��هى البكري وهي من 
ش��خصيات اجملتم��ع ف��ي تل��ك الفترة 
من الزم��ن ،  وهي املطلق��ة من زوجها 
منذ س��نوات ولها ابن��ه معمارية وولد 
خريج عل��وم وآداب ، قال��ت لم كل هذا 
الهم ونحن »أنا ونه��ى الراضي » هنا و 
بإمكانن��ا أن نكيف حياتن��ا كما نرغب. 
استمرت لقاءاتنا الليلية أنا وسهى مع 
العديد من االصدقاء في املناسبات التي 
تعقد ف��ي بيتها أو ف��ي داري ، وتطورت 
تل��ك العالق��ة لتكون لق��اءات متكررة 
...... ال��ى أن قررنا ال��زواج رغم احتجاج 
ابنتي غادة وعدد م��ن األقارب . أيد أخي 
قحطان فك��رة الزواج كما أيدت والدتي 

ذلك وباركت ما أقدمت عليه. 
بعد حضور احملكمة لعقد الزواج حضرنا 
الى بي��ت أصدقائن��ا »د. ظافر اخلفاف و 
معتزة« للغداء ولقاء االصدقاء .  قضينا 
اس��بوع العس��ل ف��ي فندق ش��يراتون 

باملوص��ل  وعدن��ا ال��ى بغ��داد بترحيب 
م��ن اصدقائنا اآلخري��ن. علق عطا عبد 
الوه��اب في دعوته لنا عل��ى الغداء بأن 
هذه الزيجة هي زيجة القرن العشرين. 
س��كنا في دار املزرعة ملدة شهر تقريبا 
ال��ى أن انتقلن��ا الى دارنا ف��ي املنصور. 
قضينا اس��ابيع في بغداد والى أن قررنا 
مغادرة بغداد الى عم��ان للتفتيش عن 

عمل مناسب. 

مجموعة الصليخ واالصدقاء
كان��ت مجموعتن��ا اخلاص��ة والباقي��ة 
في بغ��داد والت��ي نلتقي به��ا في تلك 
الفت��رة ، تتكون من ع��دد من األصدقاء 
والصديق��ات  والذي��ن اطلقن��ا عليهم 
مجموعة الصليخ الذين س��كنوا تلك 
املنطقة منذ فترة طويلة ، ومنهم نهى 
الراضي ووالدتها سعاد الراضي وسهى 
البك��ري وأمل اخلضي��ري والدكتور وليد 
اجلادر وزوجته ويقظ��ان ونائلة اجلادرجي 
الكيالن��ي  الطريح��ي وجنل��ة  وس��هى 
والدكتور خليل اآللوس��ي ومحمد عبد 
الوهاب وصديقه أمني رؤوف الذي سكن 
احللة منذ ان تخرج من احلقوق ، ويتنقل 
يومي��ا م��ن احللة ال��ى بغداد ملمارس��ة 
اعماله ومن يحضر معنا من أصدقائنا 

اآلخرين أحيانا .
التقينا في تلك الفترة اسبوعيا تقريبا 
ف��ي بيت أحدنا مس��اًء بإقام��ة دعوات 
يحضرها بعض الذين حضروا الى بغداد 
من االصدق��اء واملعارف والزوار من خارج 
او داخ��ل القطر كاآلثاريني أو الفنانني أو 
االدباء لتبادل اآلراء وأخبار الفن والعلوم 
وأخبار العوائل في اخلارج واالصدقاء. إال 
اننا وحبا في االطالع على معالم العراق 
كاملدن الرئيسية واآلثار واملعالم االخرى 
, نتف��ق بني فترة واخرى على زيارة بعض 
املناط��ق الس��ياحية أو اآلثاري��ة ونقوم 
بزيارات ملدة يومني او ثالث لتلك املناطق 
. زرنا مثال في وقت الربيع مدينة املوصل 
واس��واقها واذا بنا نلتقي أمل اخلضيري 
في اس��واق املوصل تفت��ش عن قماش 
»املوس��لني« وه��و القم��اش املص��الوي 
األصيل الذي اشتهرت به مدينة املوصل 

سابقا.
 زرنا منطقة أعالي الفرات في البغدادي 
لالط��الع عل��ى املنطقة ، حي��ث يتوقع 
انش��اء س��د وخزان مائي عل��ى الفرات 
جنوب س��د حديث��ة مما يتطل��ب إغمار 
العديد م��ن القرى األثري��ة وما يتطلب 
من الكشف وتسجيل محتويات القرى 
األثري��ة قبل االغم��ار ، كما زرن��ا مواقع 
أثري��ة في تلك الفترة م��ن الزمن ومنها 
آث��ار احلضر مبناس��بة مهرج��ان احلضر 
حيث بتنا في قلعة الشرقاط ثالثة ليال 
. ش��رح لنا خالل تلك الزي��ارات الدكتور 
وليد اجل��ادر م��ا يعرفه ع��ن التنقيبات 
اآلثارية لسد البغدادي وآثار احلضر، كما 

ش��رح لنا في وقت آخر في مدينة آشور 
األثري��ة االس��تاذ »عبد جرو« مس��ؤول 
آث��ار »مدينة آش��ور« عن املكتش��فات 
اجلديدة والتنقيبات في القصور امللكيه 
اآلشورية وما فيها من شبكات تصريف 
مجاري املي��اه القذرة واملواد االنش��ائية 
وانواع الطابوق املستعمل قبل نحو 4-3 

آالف سنة عند اآلشوريني  .
كان��ت دائما اج��واء الع��راق وبغداد غير 
واضحة بعد احل��رب االيرانية ولم نعلم 
ال��ى أي اجتاه يس��ير الع��راق. فاألعمال 
منحسرة والبعض يغادر العراق تدريجيا 
الى اخلارج  . أوالدنا واألقارب بدأوا مبغادرة 
البل��د كس��با للعي��ش أو هرب��ا مما قد 

يحدث مستقبال.

زيارة الصحفي البريطاني جيمس 
الصحفي��ني  العدي��د م��ن  الع��راق  زار 
العاملي��ني لدراس��ة تأثير احلص��ار على 
الصحفي��ني  م��ن ه��ؤالء   . العراقي��ني 
الكات��ب »جيم��س ولي��م« ويعمل في 
مجلة بريطانية متخصصة معروفة » 
GRANTA« . خابرن��ي في أحد االيام من 
ربيع 1996 وعرفني بنفس��ه ويرغب في 
مقابلتي واعلمني بأن اسمي اعطي له 
في لندن من قبل  املهندس��ة املعمارية 
» س��مر الدملوج��ي ». بع��د أن تأكدت 
ان لديه موافقة رس��مية من قبل وزارة 
االع��الم العراقية وهو ف��ي مهمة ملدة 
اسبوعني لدراسة بعض جوانب اجملتمع 
العراق��ي اثناء احلص��ار وللكتابة لتنوير 

اجملتم��ع البريطاني حول تأثي��ر احلصار. 
زار العدي��د من دوائر الدولة ذات العالقة 
مبهمته ومبعية مرافقه الدائم واملنسب 
معه من وزارة االعالم ، وزار بعض اسواق 
واحياء بغداد كم��ا موجه من قبل وزارة 
االعالم والتقى مع العديد من املسؤولني 
. دعوته الى داري عدداً من املرات وحتدثنا 
طويال عن انطباعاتي ع��ن تأثير احلصار 
على اجملتمع العراقي وعن جتفيف أهوار 
الع��راق وحتويلها ال��ى مناط��ق زراعية 
منتجة ، كأحد مش��اريع صدام حسني 
... وحتدثنا طويال ملرات عديدة عن اجملتمع 
العراقي ومعاناته االقتصادية والتدهور 
ف��ي البنى التحتية للمدين��ة العراقية 
وتأثي��ر احلص��ار عل��ى تعلي��م أطف��ال 

وشباب العراق . 
أعلمن��ي ان م��ن منهجه حتقي��ق زيارة 
ال��ى اقلي��م كردس��تان . نصحت��ه بأن 
يطل��ب لقاء االس��تاذ محم��د محمود 
عن��د وصول��ه ال��ى كردس��تان ، حي��ث 
ان محم��د محم��ود وهو املع��روف اآلن 
كما س��ماه املال مصطف��ى البرزاني ب 
»س��امي عبد احلمن« هو أحد اصدقائي 
وزميل��ي كمهن��دس وعم��ل معي  في 
وزارة االس��كان سابقا ثم تقلد منصب 
وزي��ر ش��ؤون الش��مال في س��بعينات 
الق��رن العش��رين ، وتقل��د ع��دداً م��ن 
املناصب احلزبية كسياسي كردي وكان 
يشغل منصب املساعد األقدم لألستاذ 
مسعود البرزاني . وكان يدعوني للعمل 
في كردس��تان ، إال أن��ي ابلغته بأن ذلك 

سوف يدخلني بإش��كاالت عديدة عند 
عبور احلدود والعودة . طلبت من جيمس 
ان يس��أل س��امي عند لقائه معه ، عن 
» متى تنتهي القطيعة بني كردس��تان 
واحلكوم��ة العراقية؟ » لم يكن جيمس 
يعرف بتفاصيل س��امي عب��د الرحمن 
عن��د وصول��ه الى ح��دود كردس��تان أو 
عالقتي به. سأل عن سامي عبد الرحمن 
عن��د وصوله ال��ى أربيل واذا ب��ه وجها 
لوجه مع سامي وهو أحد زعماء األكراد 
. س��اعده ال��ى درجة كبي��رة في حتقيق 
مهمت��ه للتعرف على االقليم والتجول 
هناك وكتب ما كتب عن كردستان . عاد 
ال��ى بغداد وأعلمني بأن محمد محمود 
اليزال يدعوني الى كردستان وأجاب عن 
س��ؤالي بأن العالقات ستعود قريبا الى 
وضعها الطبيعي بني بغداد وكردستان. 
طمأنن��ي جواب��ه ألني اعل��م ان محمد 
محمود كان يدعو ويقول ان كردس��تان 
ج��زء من العراق. ع��اد جيمس الى لندن 
وكتب بحث��ا طويال ع��ن معظم االمور 
التي حتدثنا عنها وبتفاصيل ، إال انه لم 
يذكر اسمي الصريح بل أعطاني اسم 

» ابراهيم » . 

جتربة عمان في التفتيش عن العمل 
مع االستشاري الدامناركي »كارل برو«

غادرن��ا بواس��طة الباص��ات احلكومية 
عل��ى الط��رق البري بغ��داد عم��ان في 
صي��ف 1995 . س��كنا في بي��ت »تالة« 
بنت س��هى الذي يقع على تلة مرتفعة 
في حي ام السماق لفترة من الزمن في 
غرف��ة صغيرة وس��عتنا مؤقتاً. بالوقت 
ال��ذي كنت اح��اول التفتيش عن طريق 
للعم��ل مع أح��د االستش��اريني الذين 
عمل��وا معن��ا س��ابقا .... س��مح ل��ي 
صديقي حمدي التكمه جي استعمال 
مكتبه لتمش��يه  ما يستجد من  امور 
م��ع بغداد وللقيام باالتص��االت الالزمة 

لالتصال مع العالم إليجاد عمل .
 اتصلت مع عدد من زمالئي االستشاريني 
واملقاولني . وعندما ارس��لت رسالة من 
مكتب حمدي الى أصدقائي الش��ركة 
االستش��ارية  الدامناركية ، » كارل برو« 
معنونه الى صديقي »هيليا سورنسن« 
رئي��س مجل��س االدارة  و »كرس��تيان »  
مدير ع��ام العالق��ات اخلارجي��ة« أجاب 
مكتب حمدي مس��تغربا  بعد عدة أيام 
... ه��ل حقيقة ان املرس��ل هو هش��ام 
املدفع��ي !!!! وهل من املعقول أن تكون 
هذة الرسالة صادرة من هشام املدفعي 
؟  أجبت نعم .... ألن حرب الكويت  دمرت 
االقتص��اد العراقي ولم يبق لنا اي عمل 
بالع��راق .... » كارل ب��رو« هي الش��ركة 
االستشارية الدامناركية العمالقة التي 
اش��تغلنا معها في العراق لسنني منذ 
سبعينات القرن العشرين على مشروع 
س��ايلوات احلبوب ف��ي الع��راق وعملوا 
معنا في االش��راف على تنفيذ مشروع 
حيفا/8 في بغداد . اقترح علي كرستيان 
اللق��اء ف��ي لن��دن لبحث م��ا ميكن ان 
يقدم��وه لي  . التقينا عل��ى الغداء في 
مطعم في منطقة » ريتش��موند »مع 
ابن��ي كمي��ت . حتدثن��ا تفصي��ال حول 
رغبت��ي هذه والظروف الت��ي منر بها في 
بغداد بعد احلرب ، اال أنه طلب حضوري 
الى كوبنهاج��ن ، للتحدث مع مجلس 
االدارة . مت��ت اللقاءات ف��ي كوبنهاجن 
وعرضوا علي ان اكون ممثلهم في الشرق 
االوس��ط ليك��ون مق��ر عمل��ي عمان . 
بحثنا كل حيثي��ات العمل ومتطلباته 
والواجبات  لنحاول ادخال ش��ركة كارل 
برو في اس��واق الشرق االوسط . . عدت 
الى عم��ان وباش��رت اعمال��ي بتكوين 
مكتب في بيتي وهو أمر متعارف عليه 
ل��دى املهندس��ني . اس��تمرت أعمالي 
من عمان لتغطية س��وريا وفلس��طني 
واليم��ن ومص��ر مرك��زا جه��ودي على 
مشاريع املاء في االردن واجلوانب البيئية 
الطبيع��ة وش��واطئ األنهر وش��واطئ 
البح��ار امللوثة في املنطقة. اس��تمرت 
عالقات��ي جيدة وملدة س��نتني مع كارل 
ب��رو اس��تطعت خاللها أن أثبت اس��م 
الش��ركة واختصاصاته��ا .  عملنا في 
اواخر التسعينات على تكوين مجموعة 
لتنفيذ مشروع عمالق لتوصيل املاء في 
انابي��ب م��ن جن��وب االردن وحتى عمان 
وهو املش��روع الذي وع��د القذافي على 
متويله عند زيارته الى االردن )الديس��ي( 
في تلك الفت��رة.... كم��ا عملنا لتقدمي 
اعم��ال استش��ارية في صنع��اء اليمن 
على مشروع جمع النفايات ومعاجلتها 
وحتويله��ا الى اس��مدة عضوية ليمول 
من قبل االحتاد االوربي . لم تتحقق تلك 
املش��اريع في حينها بس��بب صعوبات 
التمويل علّي ان اش��كر هذه الش��ركة 
الدامناركية التي س��اعدتني في ضروف 

صعبة .

11 كتب

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

كانت دائما أجواء العراق وبغداد غير 
واضحة بعد الحرب اإليرانية ولم نعلم 
الى أي اتجاه يسير العراق. فاألعمال 

منحسرة والبعض يغادر العراق تدريجيا 
الى الخارج  . أوالدنا واألقارب بدأوا 

بمغادرة البلد كسبا للعيش أو هربا 
مما قد يحدث مستقبال

لقد حاولت السيدة أمل الخضيري 
في الكلري العائد لها ، ان تعيد الى 

الحياة  وتجلب بعض المواد والعناصر 
التراثية العراقية القديمة من أسواق 

بغداد والموصل وكركوك مثال 
والتي يتعايش معها العراقيون في 

المجتمع

الحلقة 43

الدكتور اآلثاري وليد اجلادر مع اجملموعة في زيارة الى سد البغدادي

املوسيقارة عازفة البيانو الكبيرة أكنس بشير في احدى الكونسرتات

د. وليد اجلادر على موقع سد البغدادي

و معنا اخي قحطان املدفعي في دار ظافر اخلفاف بعد العقد نحن في دار د. ظافر اخلفاف

نهى الراضي
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متابعة الصباح الجديد:

أظه��رت دراس��ة مناخي��ة حديث��ة أن 
ارتفاع منس��وب التس��اقطات الناجم 
عن التغّير املناخي س��يزيد من مخاطر 
رة في العالم مع  فيضانات األنهار املدمِّ
حل��ول منتصف القرن احلال��ي، وهو ما 

يهدد حياة ماليني األشخاص.
ونش��رت ه��ذه الدراس��ة ف��ي مجل��ة 
»س��اينس أدفان��س« وه��ي تش��ير إلى 
ان فيضان��ات األنهار تش��كل الكوارث 
الطبيعي��ة األكث��ر توات��را وتدميرا في 

العالم.
وإزاء هذا اخلطر املتزايد، أش��ار الباحثون 
إلى ضرورة اتخ��اذ اجراءات للتكيف مع 
ه��ذه الظاه��رة خصوصاً ف��ي الواليات 
املتح��دة وبع��ض املناطق االكث��ر تأثرا 
في الهند وافريقيا واندونيس��يا، وأيضا 

مناطق من وسط اوروبا مثل أملانيا.
وق��ال س��فني فيلن��ر عالم املن��اخ في 
معه��د بوتس��دام في املانيا واملش��رف 
على ه��ذه االبح��اث »ينبغي مضاعفة 
جه��ود احلماي��ة ف��ي أكثر م��ن نصف 
الواليات املتحدة في االعوام العش��رين 
او الثالثني املقبل��ة لتجنب حدوث زيادة 

كبيرة في الفيضانات« النهرية.
وف��ي حال ل��م تتخذ اج��راءات اضافية 
مثل تعزيز السدود وحتسني ادارة مجاري 

االنه��ار وتش��ديد معايي��ر البن��اء ف��ي 
املناط��ق املأهولة، فإن عدد االش��خاص 
الذي��ن يتأث��رون بالفيضان��ات النهرية 
مرش��ح لالرتفاع في مناط��ق عدة من 

العالم، على وفق العلماء.
وفي أميركا الش��مالية، قد يرتفع هذا 
العدد عش��رة أضع��اف من مئ��ة ألف 
إلى مليون، وقد يزداد في أملانيا س��بعة 

أضعاف من مئة ألف إلى 700 ألف.
وفي أمي��ركا اجلنوبية، ميك��ن أن يرتفع 
عدد السكان املتأثرين بالفيضانات من 
ستة ماليني إلى 12 مليونا، وفي افريقيا 
م��ن 25 مليونا ال��ى 34، ومن 70 مليونا 

إلى 156 في آسيا.
وتوصل العلماء إلى هذه التقديرات بناء 
على مناذج محاكاة معلوماتية ارتكزت 
عل��ى املعطيات املتوفرة حول فيضانات 
االنهار في العالم وفقا للمتس��اقطات 

والتبخر.
وأف��اد عالم املن��اخ أندي��رس ليفيرمان 
الباحث في معهد بوتس��دام وجامعة 
كولومبيا ف��ي نيويورك واملش��ارك في 
ه��ذه االبح��اث »فوجئن��ا مبالحظة أنه 
حتى ف��ي البلدان املتقدم��ة ذات البنى 
التحتية القوية، م��ا زالت هناك حاجة 
كبي��رة ج��ًدا للتكيف مع ه��ذه اخملاطر 

املتزايدة«.
وفي ح��ال ع��دم التمكن م��ن احلد من 
س��خونة، ف��إن مخاط��ر الفيضان��ات 
س��تتجاوز الق��درة عل��ى اس��تيعابها 

والتكيف معها وفقا للباحث.
وأضاف »مع أن هذه املعلومات ليس��ت 
دقيقة عن كل نه��ر في العالم، لكنها 
من دون شك كافية في املناطق املأهولة 
التي تتكث��ف فيها الثروات االقتصادية 
واملالية، حيث تكون مخاطر الفيضانات 

كبيرة«.

ويرتبط أيض��ا ازدياد الفيضانات اجلارفة 
ف��ي العقود الثالث��ة املقبل��ة بكميات 
غ��ازات الدفيئة الصادرة عن النش��اط 
البش��ري في جو األرض، وليس فحسب 
بقدرة اإلنسان على احلد من ما اصطلح 
عليه العلماء باالحترار املناخي في هذه 

املدة، وفقا للعلماء.

لكن ليفرمان أش��ار إلى ضرورة احتواء 
االحت��رار املناخ��ي واحلد من��ه عند أقل 
م��ن مس��توى درجت��ني مقارن��ة مع ما 
كان��ت عليه ح��رارة األرض قب��ل الثورة 
الصناعية، وذلك مبا يتوافق مع مقررات 
اتفاقي��ة باريس التي وقعت عليها 190 

دولة في آخر 2015.

وفي حال ل��م يحصل ذلك، فإن مناطق 
عدة م��ن العالم ستش��هد فيضانات 
»عند مس��توى ال ميكن التكيف معه«، 

وفقا للبحث.
وف��ي االجت��اه نفس��ه اس��تدل العالم 
الفيزيائي الش��هير س��تيفن هوكينغ 
بكوك��ب الزه��رة الذي رفع��ت الغازات 
حرارته، ليؤكد أن اإلنس��انية تواجه في 
الوق��ت احلاضر حتديا كبي��را يتمثل في 
اس��تمرار ظاهرة االحترار املناخي التي 

ستؤدي إلى كوارث مدمرة على األرض.
كامبري��دج  جامع��ة  أس��تاذ  وص��رح 
في فيدي��و يتح��دث فيه ح��ول الكون 
أن  والكواك��ب،  األرض  ومس��تقبل 
»اس��تمرار ارتفاع درجات ح��رارة األرض 
س��يجعل احلي��اة عليه��ا ال تط��اق« اذ 
افت��رض العال��م أن »األرض ق��د تك��رر 
مصي��ر كوك��ب الزه��رة، وتتح��ول إلى 

كوكب خال من احلياة«.
وقد اس��تند هوكينغ في اس��تنتاجاته 
إلى بيان��ات وكالة الفض��اء األميركية 
ناس��ا والتي تش��ير إلى أن »الزهرة قبل 
نح��و 4 ملي��ارات س��نة كان ش��بيها 
بكوكب األرض، واحتوى س��طحه على 
الكائنات والنباتات والعديد من األحياء، 
لكن الغازات التي احتبس��ت فيما بعد 
في محيطه رفعت من حرارة س��طحه 
مبق��دار 460 درج��ة مئوية، م��ا أدى إلى 

اختفاء كل تلك األحياء«.
وق��ال العالم ال��ذي يطلق ب��ني الفترة 

متعلق��ة  حتذي��رات  األخ��رى  والفت��رة 
التقيت��م  »إذا  البش��رية  مبس��تقبل 
شخصا ينكر مش��كالت ارتفاع احلرارة 
عل��ى األرض فيج��ب أن ترس��لوه إل��ى 
تكاليف  الزهرة، وسأس��دد ش��خصيا 
الرحلة«، ساخراً من الذين ينكرون أكبر 

حتد يواجه العالم.
وأض��اف هوكين��غ »على الن��اس البدء 
بالتفكي��ر ف��ي البحث ع��ن وطن بديل 
خصوًص��ا مع تنامي ظاه��رة االحتباس 

احلراري«.
وكان العال��م البريطان��ي أطل��ق ف��ي 
نهاي��ة ع��ام 2016 صيح��ة كبرى ضد 
ث��ورة التكنولوجي��ا في مج��ال الذكاء 
الصناع��ي التي يش��هدها العالم منذ 

سنوات.
وق��ال هوكينغ إن ال��ذكاء االصطناعي 
ميك��ن ان يك��ون أس��وأ ش��يء يح��دث 

للبشرية من أي وقت مضى.
وفي تصريح رهي��ب ومثير للقلق توقع 
هوكين��غ أن الروبوتات ميك��ن أن تتطور 
لدرجة أنها س��تصبح »أس��لحة قوية 
مس��تقلة« أو طريقة جدي��دة ل� »قمع 

الكثيرين«.
وجتيء ه��ذه التصريحات بش��أن املناخ 
م��ن عال��م أجن��ز للبش��رية الكثير في 
مج��ال الفيزيائيات والعل��وم الرياضية 
ويقول مهتمون بالشأن املناخي أن على 
العال��م أخذها بعني األهمي��ة واجلدية 

القصوى.

13 بيئة وعلوم

متابعة الصباح الجديد:

حديث��ة  كندي��ة  دراس��ة  ج��ددت 
التحذي��ر من أن مش��روبات الطاقة 
تؤثر بالس��لب على قلوب الش��باب 
وتعرضهم ملش��كالت صحية أخرى 

أبرزها صعوبات النوم والصداع.
الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون بكلي��ة 
الصح��ة العامة ف��ي جامعة واترلو 
الكندية، ونشروا نتائجها في العدد 

األخير من دورية )CMAJ ( العلمية.
وتأتي الدراس��ة اس��تكماالً ألبحاث 
سابقة كش��فت خطورة مشروبات 
الطاقة على الصحة، آخرها دراسة 
نوفمبر/تشرين  في  أجريت  أميركية 
الثان��ي 2016، ربطت بني اإلفراط في 
اس��تهالك تلك املشروبات واإلصابة 

بالتهاب الكبد الوبائي »سي«.
وفي الدراسة اجلديدة، رصد الباحثون 
تأثي��ر تل��ك املش��روبات على صحة 
الش��باب، حي��ث راقبوا ألف��ني و55 
من الش��باب الكنديني الذين تتراوح 

أعمارهم بني 12 و24 عاًما.
وأف��اد 55.4 باملائ��ة مم��ن أبلغ��وا عن 
اس��تهالك مش��روبات الطاق��ة في 
مرحلة ما من حياتهم بأنهم يعانون 
م��ن مش��كالت صحي��ة كان أبرزها 

سرعة ضربات القلب والغثيان.
وبنحو مفصل، كش��ف 24.7 باملائة 
بأنه��م يعان��ون من س��رعة ضربات 
القلب، و24.1 باملائ��ة بأنهم يعانون 
م��ن صعوبة ف��ي النوم، بينم��ا أفاد 
م��ن  يعان��ون  بأنه��م  باملائ��ة   18.3

الصداع.
باملائ��ة ع��ن إصابته��م   5.1 وأبل��غ 

بغثيان أو قيء أو إس��هال، و5 باملائة 
طلب��وا عناي��ة طبي��ة، و3.6 باملائ��ة 
عان��وا م��ن آالم في الص��در، وكانت 
جميع األع��راض نتيجة اس��تهالك 

مشروبات الطاقة.
احلكوم��ة  ،أن  الباحث��ون  وأوض��ح 
الكندي��ة تس��عى حالًي��ا إلص��دار 
تش��ريع يحظر تس��ويق مش��روبات 
يُنص��ح  وال  لألطف��ال،  الطاق��ة 

مبش��روبات الطاقة للمشاركني في 
األنشطة الرياضية.

وق��ال الدكتور ديفي��د هاموند، قائد 
فريق البحث »إن الدراس��ة أثبتت أن 
مش��روبات الطاق��ة تش��كل خطرًا 

كبيرًا على الصحة«.
وأض��اف أن »اآلثار الصحية الناجمة 
عن تلك املش��روبات ميك��ن أن تكون 
نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة 

من الكافي��ني، وتش��ير النتائج إلى 
ضرورة زيادة مراقب��ة اآلثار الصحية 

لهذه املنتجات«.
وأف��اد   هامون��د: » ان ع��دد اآلث��ار 
الصحية التي لوحظت في دراستنا 
يش��ير إل��ى أن��ه ينبغي ب��ذل املزيد 
من اجله��د لتقييد اس��تهالك تلك 

املشروبات بني األطفال والشباب«.
الطاق��ة،  مش��روبات  واكتس��بت 

ب��ني  خصوًص��ا  متزاي��دة  ش��عبية 
الواليات  والش��باب ف��ي  املراهق��ني 
للمراكز األميركية  املتحدة، ووفق��اً 
للس��يطرة على األم��راض والوقاية 
منه��ا )CDC(، ف��إن نح��و 31 باملائة 
من املراهقني الذين تتراوح أعمارهم 
ب��ني 12-17، و34 باملائة من البالغني 
الذي��ن تتراوح أعماره��م بني 24-18، 
الطاق��ة  مش��روبات  يس��تهلكون 

بنحو منتظم.
أميركية كش��فت،  دراس��ة  وكانت 
أن تن��اول عب��وة واح��دة فق��ط من 
مش��روبات الطاقة، ترفع من هرمون 
التوتر واإلجهاد لدى الشباب، إضافة 
إلى أنها تسبب ارتفاًعا مفاجًئا في 
ضغط الدم، ال��ذي يرفع بدوره خطر 
اإلصاب��ة بأمراض القل��ب، وذلك في 

غضون 30 دقيقة من تناول العبوة.

متابعة الصباح الجديد:
ق��د يس��فر التعدي��ل الكبير في 
أعلنت��ه  ال��ذي  األخب��ار  ش��ريط 
»فيس��بوك« من دون س��ابق إنذار 
إلعادة التركي��ز على أخبار األقارب 
واألصدقاء، عن ضحايا هي وسائل 
اإلعالم األكثر تعويال على شبكات 
التواصل االجتماعي، فيما تتساءل 
وكاالت اإلعالن عن النوايا الفعلية 
الكامنة وراء قرار من هذا القبيل.

فقد كشف »فيسبوك« الذي حتول 
الى منصة تنش��ر فيها احملتويات 
عل��ى أنواعها، م��ن اإلعالمية إلى 
لم  والتي  والتجاري��ة  الترويجي��ة 
تع��د ش��ديدة اجلاذبي��ة ف��ي نظر 
اجلي��ل الش��اب، إنها تري��د العودة 
إلى أصله��ا، أي أن تك��ون منصة 

اجتماعي��ة أول��ى أولوياتها نش��ر 
مضامني أفراد العائلة واألصدقاء.

فتغير النهج هذا قد يزعزع االمنوذج 
أوس��اط  في  الس��ائد  االقتصادي 
عدد كبير من وسائل اإلعالم التي 
تعتمد اعتم��اداً تاماً على جمهور 
األرب��اح من  وجتن��ي  »فيس��بوك« 

اإلعالنات على االنترنت.
ويق��ول نيكوال رفع��ت من مكتب 
إن  بوين��ت«  »بيرين��غ  املش��ورات 
»وس��ائل اإلع��الم املدمج��ة ف��ي 
املنصات قد تكبدت أصال خس��ائر 
م��ن ج��راء ق��رار فيس��بوك جل��م 
»مصائد النقرات«، وهي ستعاني 

اآلن املزيد من األضرار«.
مدي��ر  روبي��ول  جيرمي��ي  ويؤك��د 
الدراسات لدى »كزيرفي« إن »األمر 

هو مبنزلة تشكيك في عّلة وجود 
وس��ائل إعالمي��ة مث��ل »بازفيد« 

و«كونبيني« و«بروت« و«إليفنت«.
أما بالنس��بة إلى »وسائل اإلعالم 
التقليدية التي تنش��ر ج��زًءا من 
محتوياتها على فيس��بوك لزيادة 
شعبيتها، فإنها قد تخسر إيرادات 

إعالنية طائلة«.
األخي��رة  ه��ذه  تضط��ر  فق��د 
الت��ي انتق��دت انتقادا الذع��ا أداة 
»إنس��تنت آرتيكلز« التي قدمتها 
للمحررين  للس��ماح  »فيسبوك« 
بنش��ر مقاالته��م مباش��رة على 
املنص��ة لكن عائداته��ا اإلعالنية 
قليل��ة، إل��ى أن حتّد م��ن تعاونها 
مع أكب��ر ش��بكة اجتماعية في 

العالم.

فاملنشورات لن تظهر تلقائًيا على 
شريط األحداث ملشترك أعرب عن 
إعجابه بصفحة وسيلة إعالمية 
ما أو ماركة جتاري��ة، إال إن تداولها 

جرى من أقربائه.
هوفناغ��ل،  ج��وان  أن  غي��ر 
املس��ؤول الس��ابق ف��ي صحيفة 
الذي  الفرنس��ية  »ليبيراس��يون« 
ع��ني مدي��رًا للتحري��ر ف��ي موقع 
القائ��م  اجلدي��د  »لوبس��ايدر« 
بالكام��ل على خدم��ات التواصل 
االجتماعي، ل��م يفقد األمل، وهو 
يص��رح »اس��تبقنا األم��ر إذ كن��ا 
نع��رف أن��ه س��يحدث، وال بد من 
النض��ال لتحصيل الت��زام فعلي 
والتعليق عليها  املق��االت  لتداول 

من قبل املشتركني ».

واشنطن ـ وكاالت: 
أفادت دراس��ة أميركي��ة حديثة بأن 
تعلم التالميذ في األماكن املفتوحة 
املليئ��ة باله��واء الطل��ق، كاحلدائق 
يزيد م��ن انتباههم ويقوي ذاكرتهم 
ويجعله��م أكثر اس��تيعابا للمواد 

الدراسية.
وتأت��ي نتائج الدراس��ة، اس��تكماال 
ه��ذا  قب��ل  م��ن  أجري��ت  ألبح��اث 
الشأن، ففي 2016، كشفت دراسة 

بريطاني��ة، أن التعل��م ف��ي اله��واء 
الطلق له تأثي��ر إيجابي على تطوير 
مهارات األطف��ال، لكنه يحتاج إلى 

أن يتبناه صناع القرار.
وفي الدراس��ة األميركي��ة اجلديدة، 
رصد الفريق تأثير التعلم في الهواء 
الطلق، على مجموعة من التالميذ، 
 10 إل��ى   9 تت��راوح أعماره��م ب��ني 
سنوات ملدة 10 أسابيع في الواليات 

املتحدة.

وجل��س التالمي��ذ عل��ى مقاعدهم 
الدراس��ية في الهواء، حيث وضعت 
تل��ك املقاع��د حت��ت ظل األش��جار 

املوجودة بجوار املباني املدرسية.
ووجد الباحث��ون أن تلق��ي األطفال 
دروسهم في الهواء الطلق، جعلهم 
أكث��ر انتباًه��ا مل��ا يقول��ه امل��درس، 
ويش��اركون في أعمالهم املدرسية 
بنحو  فعال أكثر من أقرانهم الذين 
يدرس��ون داخ��ل قاع��ات التدري��س 

التقليدية.
وق��ال الباحثون »من املثي��ر لالنتباه 
أيًض��ا أنه��م اكتش��فوا أن األماكن 
املفتوح��ة تعود بتأثي��ر إيجابي على 

املدرسني أيًضا«.
فقد كش��فت الدراسة أن املدرسني 
مل��دة  انقط��اع  دون  م��ن  يعمل��ون 
الضعف تقريًبا خ��الل التدريس في 
اله��واء الطل��ق، مقارن��ة بالفصول 

املدرسية التقليدية.

وافاد الباحثون، إن دراس��تهم أثبتت 
أن التعل��م ف��ي اله��واء الطلق قد 
يكون وس��يلة غير مكلفة ومريحة 
التالمي��ذ  مش��اركة  لتحس��ني 
اس��تيعابهم  وتعزي��ز  األكادميي��ة 

للدروس.
الذي��ن  األش��خاص  أن  وأضاف��وا 
يجلس��ون ف��ي املتنزه��ات املليئ��ة 
باألش��جار يتمتعوا ع��ادة مبزايا مثل 
النش��اط البدن��ي، واحلد م��ن التوتر 

واخلمول، واالهتمام اجملدد بالعمل.
وكانت دراس��ة س��ابقة كشفت أن 
الفوائد الرئيس��ة التي ستعود على 
األطف��ال من اعتماد تل��ك الطريقة 
في التعليم تتمثل في جسد صحي 
وعق��ل س��ليم، وخل��ق ش��خصية 
اجتماعي��ة وواثق��ة م��ن نفس��ها، 
وقادرة على االبتكار واملش��اركة في 

اجملتمع.

فيسبوك تحن الى جذورها كمنصة اجتماعية

التدريس في الهواء الطلق ينعش ذاكرة التالميذ

تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافايين

مشروبات الطاقة تؤذي قلوب الشباب

دراسة أميركية 
كشفت، أن تناول 

عبوة واحدة فقط من 
مشروبات الطاقة، 
ترفع من هرمون 

التوتر واإلجهاد لدى 
الشباب، إضافة إلى 
أنها تسبب ارتفاعا 

مفاجًئا في ضغط الدم

55.4 باملائة ممن أبلغوا عن استهالك مشروبات الطاقة يعانون من مشكالت صحية

أكد خبير بحثي كبير إن اجلثث البش��رية ميكن أن 
تعود الى احلياة خالل ال� 10 سنوات املقبلة بفضل 

تقنية حديثة تسمى »الكرايوجينيكس«.
وق��ال رئي��س معه��د كريونيك��س ومق��ره والية 
بحس��ب  كوالس��كي«،  »ديني��س  ميش��يجان 
صحيفة »ديلي س��تار« البريطاني��ة، إن “العلماء 
يس��تطيعون إعادة حتريك إحدى هذه اجلثث خالل 

السنوات العشر القادمة«.
وأضاف كوالسكي إن »ال� CPR او االنعاش القلبي 
الرئوي، كان من املمكن أال يصدق قبل 100 س��نة، 
واآلن نحن ننف��ذ تلك التكنولوجيا وأصبحت أمراً 

مفروغاً منه«.
وأوض��ح أن »تكنولوجي��ا جل��ب ش��خص ما إلى 
احلي��اة يجب أن تك��ون قابلة للتنفي��ذ خالل 100 
سنة، ولكن ميكن أن يكون في أقرب من ذلك، نحو 
10 س��نوات«، مش��يراً الى إن »اعادة هؤالء املوتى 
اجملمدين يعتمد على مدى تقدم التكنولوجيا مثل 

اخلاليا اجلذعية«.
ومتكن معه��د »كالكونيز كريونيكس« من جتميد 
ما يقارب من 2000 ش��خص بعد موتهم، ومتتلك 
الش��ركة بالفعل 160 مريضاً مجمداً في خزانات 
متخصصة م��ن النيتروجني الس��ائل في مقرها 

الرئيسي.

متابعة الصباح الجديد:
حدد باحثون يابانيون اخلاليا العصبية املس��ؤولة عن 
الشعور باحلاجة لتناول الشوكوالتة والسكاكر في 
حلظ��ات التوتر النفس��ي، ما يبع��ث األمل بتحقيق 
تقدم في البحوث املتصلة باألشخاص الذين يعانون 
وزنا زائدا. فقد اكتش��ف علماء من املعهد الوطني 
للعلوم الفيزيولوجية في منطقة ايتشي اليابانية 
أن تش��غيل خالي��ا عصبية معروف��ة بتفاعلها في 
حاالت التوتر لدى الفئران كان يزيد الرغبة لديها في 

تناول السكريات.
وتبني أن القوارض املذكورة كانت تأكل أطعمة غنية 
بالس��كر بواقع ثالث مرات أكثر مقارنة مع الظروف 
االعتيادية مع تقليص املواد الدهنية التي يتناولونها 
إلى النصف.هذه الدراسة التي تنشر نتائجها مجلة 
س��ل ريبورتس األميركية على موقعها االلكتروني، 
ه��ي األول��ى التي تثب��ت دور الدم��اغ ف��ي امليل إلى 
تن��اول الس��كريات أو الدهني��ات، وفق ياس��وهيكو 

مينوكوشي الذي أشرف على البحوث.

 »EQL« كش��فت ش��ركة التكنولوجيا التايوانية
عن روبوت جديد يعمل كفرد أمن حلراس��ة املنازل، 
وهذا خالل فعاليات معرضCES 2018 الذي عقد 

حديثا في مدينة الس فيجاس األميركية.
ووفق��ا ملوق��ع »ديل��ي مي��ل« البريطان��ي، يحمل 
الروبوت اسم Qubi ويأتي مع وجه كرتوني ،إضافة 
 Qubi إلى شاش��ة صغيرة لعرض البيانات، ويبدو
للوهلة األولى مثل الكثير من الروبوتات الشعبية 
األخرى التي توجد حاليا في األسواق، ولكنه أكثر 

تطوراً ومتعدد املهام.
وميكن للروبوت اجلديد رسم اخلرائط لفهم املكان 
الذي يتواجد فيه، ومت جتهيزه مع ميزة التعرف على 
الوج��ه وال��كالم، ويعمل بنحو متناغ��م األجهزة 
املنزلية الذكية، كما ميكن التحكم فيه من خالل 
األوامر الصوتي��ة للقيام بأش��ياء مختلفة داخل 

املنزل.
ويضم في قاعدته جزًءا قاب��الً لالنفصال والعمل 
كمكنس��ة كهربائي��ة لتنظي��ف املن��زل من دون 

تدخل البشر.
ووفق��ا للش��ركة املط��ورة ف��أن »الروب��وت ميكنه 
االتصال مع األجه��زة الذكية األخ��رى، وحتى أنه 
يرسل للمس��تعمل اإلخطارات األمنية، املتعلقة 
مب��ن يقترب من املن��زل، أو إذا كان هناك حركة غير 

معتادة«.

تقنية جديدة تعيد 
جثث البشر الى الحياة

اكتشاف خاليا عصبية تتحكم 
بالرغبة في الشوكوالتة

روبوت جديد لحراسة 
وتنظيف المنزل

تقـرير
الفيزيائي هوكنغ يسخر من الذين ال يؤيدون الظاهرة
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سيدني ـ وكاالت:
أحرز السويسري روجيه فيدرر لقبه 
العشرين في البطوالت الكبرى في 
ك��رة املضرب، بفوزه عل��ى الكرواتي 
 ،)7-5(  7-6  ،2-6 س��يليتش  ماري��ن 
6-3، 3-6 و6-1 ف��ي نهائ��ي بطول��ة 

أستراليا املفتوحة أول أمس..
وبعد مباراة ماراتونية استمرت أكثر 
من ثالث ساعات، متكن السويسري 
اخملض��رم )36 عام��اً( املصن��ف ثانياً 
عاملياً، من االحتفاظ بلقبه في أولى 
البطوالت الكبرى للموس��م، وعادل 
الرقم القياس��ي لعدد م��رات إحراز 
بطول��ة أس��تراليا بالتتويج بلقبها 

للمرة السادسة.
وكان فيدرر يخوض النهائي الثالثني 
له ف��ي الغراند س��الم، ومتّكن بهذا 
الف��وز م��ن معادل��ة رق��م الصربي 
واألس��ترالي  دجوكوفيتش  نوف��اك 
روي إميرس��ون لع��دد األلق��اب على 
مالعب ملب��ورن، علماً أّن إميرس��ون 
حقق ه��ذا الرقم قبل ب��دء تطبيق 

نظام االحتراف عام 1968.
وج��ّدد في��درر فوزه على س��يليتش 
املصن��ف سادس��اً عاملياً، ف��ي ثاني 
نهائي بطولة كبرى بينهما، بعدما 
ق��ام باألمر نفس��ه الصيف املاضي 
في بطولة وميبلدون االنكليزية، ثالث 
بطوالت »الغراند سالم« ملوسم كرة 

املضرب.
غي��ر أّن الكرواتي البال��غ من العمر 
29 عام��اً، والذي يحم��ل في رصيده 
لقباً واح��داً في البط��والت الكبرى 

هو فالشينغ ميدوز األميركية 2014 
)بعدم��ا تخط��ى فيدرر ف��ي نصف 
النهائي(، حرم السويسري من إنهاء 
البطولة األسترالية من دون خسارة 

أي مجموعة.
وفي املب��اراة التي أقيمت بعد إغالق 
س��قف ملع��ب رود اليفر م��ع بلوغ 
درج��ات احل��رارة الليلي��ة عتب��ة 38 
درجة مئوية، بدأ فيدرر بقوة وحسم 
اجملموع��ة األولى ف��ي 24 دقيقة، مع 
تكرر األخطاء من سيليتش املعروف 
بإرس��االته القوي��ة، إالّ أنها لم تكن 
حليفت��ه في بداية املباراة، الس��يما 
مع كسر فيدرر إرساله منذ الشوط 
األول.. وك��ّرر فيدرر كس��ر اإلرس��ال 
في الش��وط الثالث وتقدم -3صفر، 
وواصل أفضليته ف��ي اجملموعة إلى 

حني إنهائها 1-6.
وب��دت اجملموعة الثانية متجهة إلى 

املصير نفسه، السيما بعد حصول 
فيدرر على فرصتني لكس��ر اإلرسال 
األول لس��يليتش، لك��ّن الكروات��ي 
ثب��ت وش��رع ف��ي مس��ار تصاعدي 
طوال اجملموع��ة، وحصل بداية على 
فرصتني حلسمها على إرسال فيدرر 
ف��ي الش��وط العاش��ر دون نتيجة. 
وبع��د ش��وط فاص��ل و84 دقيق��ة، 

ضمن سيليتش اجملموعة الثانية.
وبدت املنافس��ة متس��اوية إلى حد 
كبي��ر ف��ي اجملموع��ة الثالث��ة، إلى 
أن متك��ن في��درر من كس��ر إرس��ال 
والحق��اً   2-4 والتق��دم  س��يليتش 
5-2، معتم��داً بدرج��ة كبي��رة على 
ضرباته األمامية، السيما وأنه عانى 
طوال املباراة من عدم ثبات إرس��اله 
األول، م��ا حال دون تقدمه بش��كل 
مكثف إلى الشبكة، وحسم فيدرر 

اجملموعة الثالثة في 29 دقيقة.

روما ـ وكاالت:
إيطالية،  تقارير صحفية  كش��فت 
عن مفاجأة س��ارة جهزه��ا أطفال 
مدين��ة فيرون��ا، جلانلويج��ي بوفون، 
حارس مرم��ى وقائد يوفنتوس خالل 
احتفاله بعيد ميالده ال�40 السبت 

املاضي.
وجلس بوفون، عل��ى مقاعد البدالء 
العج��وز  الس��يدة  انتص��ار  خ��الل 
على كييفو فيرون��ا بهدفني مقابل 
ال ش��يء، الس��بت املاض��ي، ضمن 
منافس��ات اجلول��ة ال���22 من عمر 

الدوري اإليطالي.
وتلق��ى "بوف��ون" بع��ض التهان��ي 
اخلاص��ة م��ن األطف��ال املتواجدين 
أنتوني��و  "م��ارك  املب��اراة  مبلع��ب 

بينتجودي" معقل فريق كييفو.
األطفال  تهنئ��ة  وحمل��ت رس��ائل 
للح��ارس  املدي��ح  عب��ارات  بع��ض 

اخملض��رم، مث��ل: "تهانينا ي��ا بطل"، 
و"أنت معش��وقنا"، إذ بدت الفرحة 
والدهشة على وجه بوفون وهو يقرأ 

تلك الرسائل.
وانتقل بوفون إلى يوفنتوس في 2001 
قادًما من بارما، قبل أن يحمل شارة 

قيادة البيانكونيري في 2012، إذ فاز 
م��ع الفريق بثماني��ة ألقاب محلية 
وس��جل رقما قياسيا على مستوى 
ال��دوري اإليطالي عبر احملافظة على 
نظافة ش��باكه في 974 دقيقة في 

موسم 2015/2016.

الرباط ـ وكاالت:
كريس��تيانو  البرتغال��ي  يتاب��ع 
رونال��دو جنم ريال مدريد االس��باني 
استثماراته الفندقية، بافتتاح فروع 
جديدة لعالمة »سي ار 7« التجارية 
ومدري��د  ونيوي��ورك  ف��ي مراك��ش 

بحسب ما ذكر شريكه أول امس.
وكان افض��ل الع��ب كرة ق��دم في 
العال��م 5 م��رات قد افتت��ح فروعا 

لفندق��ه بش��راكة م��ع مجموعة 
بيس��تانا الفندقية ف��ي العاصمة 
وفونش��ال  لش��بونة  البرتغالي��ة 

عاصمة ماديرا مسقط رأسه.
وقال جوزيه روكي��ت مدير التطوير 
ف��ي بيس��تانا »س��نفتتح فندق��ا 
جدي��دا )لعالم��ة( »س��ي ار 7« في 
مراك��ش«، مضيف��ا ان االعمال قد 

بدأت وسيحتوي على 164 غرفة.

ال��ذي  االول  الفن��دق  وس��يكون 
ف��ي  ش��هرا   18 بع��د  س��يفتتح 
 32( مراك��ش، حي��ث كان رونال��دو 
عاما( يزور بانتظام قبل نحو سنتني 
صديق��ه املالك��م ب��در هاري.ومتنح 
الشبكة لضيوفها فرصة احتساء 
كوكتيل »الكرة الذهبية« والتقاط 
الصور بجانب ص��ورة ثالثية االبعاد 

لقائد منتخب البرتغال.

مدريد � وكاالت:
قلب فريق برش��لونة الطاولة على 
ضيف��ه ديبورتيفو أالفي��س وحول 
تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة )1-2( 
ف��ي املب��اراة التي أقيم��ت بينهما 
على ملعب »كامب نو«، مساء أول 
أمس، في اجلولة احلادية والعشرين 

للدوري اإلسباني.
تق��دم أالفي��س ف��ي الدقيق��ة 23 
ع��ن طريق املهاجم ج��ون جيديتي 
وتع��ادل برش��لونة ف��ي الدقيق��ة 
72 به��دف لويس س��واريز ثم أحرز 
ليوني��ل ميس��ي هدف الف��وز في 

الدقيقة 84.
ورفع برش��لونة رصيده بهذا الفوز 
إلى 57 نقطة ف��ي صدارة الترتيب 
إرنس��تو  الفن��ي  مدي��ره  بقي��ادة 
فالفيردي وجتمد رصيد أالفيس عند 
19 نقطة في املركز الس��ابع عشر 
مع مديره الفني أبيالردو فيرنانديز.

الالع��ب  اله��دف يصب��ح  وبه��ذا 
األوروجوياني لويس س��واريز ضمن 
األساطير، الذين سجلوا في الليجا 
خ��الل 8 مباريات عل��ى التوالي في 

موسم واحد.
 وقال حس��اب »ميس��تر ش��يب« 
اإلس��باني، إن س��واريز أصبح رابع 
الع��ب من برش��لونة يس��جل في 
8  ج��والت متتالية، وس��بقه لهذا 

اإلجن��از ماريان��و مارت��ني، ف��ي عام 
1943 والبرازيل��ي رونالدو في 1997 
في  ليونيل ميس��ي  واألرجنتين��ي 

.2012
 كم��ا اس��تطاع أوروجويان��ي آخر 
الوصول له��ذا اإلجناز وه��و دييجو 
ف��ورالن، وق��د فعلها م��ع أتلتيكو 
وج��اء   .2009 ع��ام  ف��ي  مدري��د 
هدف س��واريز، بعدم��ا ظل الفريق 
الكتالون��ي متأخ��رًا عل��ى ملعبه 

ووس��ط جماهي��ره به��دف حت��ى 
الدقيق��ة 72، عندما لعب أندريس 
إنييس��تا ك��رة عرضية م��ن اجلهة 
لويس س��واريز  قابله��ا  اليس��رى، 
بقدم��ه مباش��رة ف��ي الش��باك، 
بعدما فش��ل مداف��ع أالفيس في 
اللحاق بها قبل أن تدخل الشباك. 
ورفع لويس س��واريز رصي��ده بهذا 
الهدف إل��ى 16 هدًفا ف��ي الليجا 

هذا املوسم.

من جانبه، قال إرنس��تو فالفيردي، 
م��درب ن��ادي برش��لونة، إن فيليب 
كوتيني��و، صاح��ب أغل��ى صفقة 
انتقال في تاريخ النادي الكتالوني، 
س��يحتاج إلى الوقت، للتأقلم مع 

الفريق.
وانصب��ت كل األض��واء نحو صانع 
اللع��ب البرازيلي، لكن��ه خرج في 
الشوط الثاني، أمس األول، وشارك 
باكو ألكاسير على حسابه، بعدما 

تأخر برشلونة بهدف أمام أالفيس 
في الدقيق��ة 23، في إطار الليجا.. 
وفاز برش��لونة بعد ذل��ك، بنتيجة 
2-1، بفضل هدفي لويس س��واريز 

وليونيل ميسي.
وش��ارك كوتينيو في اجلانب األمين 
م��ن امللعب، وتعاون بش��كل جيد، 
لكنه فش��ل في ترك بصمة مؤثرة 
ف��ي ظه��وره األول كأساس��ي في 
الكامب ن��و، بعدما ظه��ر كبديل 
خالل الف��وز 2-0 على إس��بانيول، 
ف��ي كأس ملك إس��بانيا، اخلميس 

املاضي.
فالفي��ردي للصحفي��ني  وأض��اف 
دفاع��ا ع��ن كوتيني��و »الالعب��ون 
ليس��وا ماكين��ات ميك��ن وضعها 
فق��ط داخ��ل املصن��ع وتب��دأ في 
العم��ل مباش��رة.. وتاب��ع »أعتقد 
وكان  رائ��ع،  بش��كل  لع��ب  أن��ه 
يطلب احلص��ول على الكرة وميلك 
مهارات مهمة، هو يتأقلم بشكل 
تدريج��ي«.. ومتت��ع كوتينيو أيضا 
بدع��م م��ن زميل��ه الس��ابق في 
ليفربول، املهاجم لويس س��واريز.. 
وقال س��واريز »يكون من الصعب 
دائم��ا خ��وض املب��اراة األول��ى في 
الكام��ب ن��و ف��ي ال��دوري. لعب 
بشكل رائع جدا وحاول زيادة إيقاع 

اللقاء، والفريق سعيد مبا فعله«.

رياضة الثالثاء 30 كانون الثاني 2018 العدد )3869(14

باريس ـ وكاالت:

أك��د البرازيلي نيمار دا س��يلفا، 
مهاجم باريس سان جيرمان، أنه 
يحترم بش��كل كبير البرتغالي 
كريس��تيانو رونال��دو، جن��م ريال 
مدريد، مش��يرا إلى أن��ه يعتبره 

مثله األعلى وأنه مرآته.
تصريح��ات  ف��ي  نيم��ار  وق��ال 
إن  برازيلي��ة  إع��الم  لوس��ائل 
»الدون« يترب��ع على القمة منذ 
10 س��نوات مثل زميله السابق 
في برشلونة، األرجنتيني ليونيل 
ميسي.وتابع: »اجلميع يرغب في 
أن يصب��ح مثلهما« ف��ي عالم 

كرة القدم.
وحول املب��اراة املرتقبة أمام ريال 
مدري��د، ف��ي ثم��ن نهائ��ي دوري 
األبط��ال، ذكر نيمار أن هذا الدور 
اإلقصائ��ي أم��ام امللك��ي ميث��ل 
فرصة م��ن أجل إظه��ار من هو 

أفضل فريق في العالم.
وأك��د النج��م البرازيل��ي ال��ذي 
يكم��ل األس��بوع املقب��ل عامه 
لي��س  الري��ال  أن  أيض��ا  ال���26 
مش��يرا  كريس��تيانو،  فق��ط 
إل��ى وجود العديد م��ن الالعبني 
أنه من  الكب��ار صفوفه.وأوضح 
امله��م بالنس��بة لباريس س��ان 
جيرمان، التأهل إل��ى ربع نهائي 

التشامبيونز ليج.
األول  هدفن��ا  إن  نيم��ار  وق��ال 
وال��كأس  آ«  ب�«اللي��ج  الف��وز 
والتش��امبيونزليج، مضيف��ا أن 
اجلوائز الفردية تأتي الحقا.ونفى 
املهاج��م الدولي صح��ة ما جاء 
ف��ي تقرير ص��در عب��ر صحيفة 
ح��ول  الفرنس��ية  )ليكي��ب( 
ش��عوره بالندم بس��بب القدوم 

إلى الدوري الفرنسي.
وقال نيمار إنه يشعر بالسعادة 
م��ع زمالئ��ه ف��ي باري��س س��ان 
جيرم��ان، ف��ي ظ��ل األداء الذي 
يقدمه وباألهداف التي يسجلها.

وحول عالقته بزميله في الفريق، 
األوروجوائ��ي إدينس��ون كافاني، 
ذكر أنه يأمل أن يواصل تسجيل 
مزيد م��ن األهداف بعدما أصبح 
الهداف التاريخي لباريس س��ان 
بالتوقيع عل��ى هدفه  جيرم��ان 
رقم )157( مع الفريق الفرنسي.

وحول املش��ادات التي وقعت مع 
كافاني، بشأن من يقوم بتسديد 
امل��درب  إن  ق��ال  اجل��زاء،  ركالت 
اخت��اره للتصويب وينبغي عليه 
النجم  املسؤولية.وأوضح  حتمل 
البرازيلي أنه جاء إلى فرنسا من 
أج��ل صنع تاري��خ، والبحث عما 

هو أفضل بالنسبة له.
كما كذب أيض��ا صحة التقارير 

إمكاني��ة  إل��ى  أش��ارت  الت��ي 
مدري��د،  ري��ال  إل��ى  انضمام��ه 
مشيرا إلى أنه سبق ونفى ذلك 
»حديقة  إلى  نيمار  األمر.وانتقل 
األم��راء« الصي��ف املاضي قادما 
من برش��لونة بصفقة تاريخية 
قدرت ب�222 مليون يورو، ليصبح 
الالعب األغلى في تاريخ اللعبة.

من جان��ب اخر، ش��هدت مباراة 
باريس س��ان جيرمان ومونبلييه 
أمس األول على ملعب »حديقة 
األمراء« ضم��ن اجلولة ال�23 من 
الدوري الفرنس��ي وانتهت بفوز 
برباعية نظيفة،  أصحاب األرض 
مش��هدا أثل��ج ص��دور اجلمي��ع 

داخل أروقة النادي الباريسي.

ومتث��ل املش��هد ف��ي العناق بني 
دا  نيم��ار  البرازيل��ي  النجم��ني 
إدينسون  واألوروجواياني  سيلفا 
كافان��ي بعدم��ا أه��دى األخي��ر 
متريرة اله��دف الرابع لألول. وجاء 
ني��ران  ليخم��د  املش��هد  ه��ذا 
الفتن��ة والصراع ب��ني النجمني 
مبكرا السيما وأن الفريق مقبل 
على موقعت��ني هامتني في ثمن 
نهائ��ي دوري األبطال أم��ام ريال 

مدريد اإلسباني.
وساهمت مباراة األمس في طي 
هذه الصفحة التي طاملا كانت 
كفيلة بالذه��اب بأحالم الفريق 
في الظفر بلقب »التشامبيونز« 
الذي ط��ال انتظاره، واس��تعادة 

لق��ب »اللي��ج آ«، أدراج الري��اح، 
وذل��ك بعد حال��ة الفت��ور التي 
شابت عالقتهما بسبب اخلالف 

حول تسديد ركالت الترجيح.
وب��دأ ناق��وس اخلطر ي��دق داخل 
الفريق خالل مباراة أوملبيك ليون 
في اجلولة السابعة من املسابقة 
الفري��ق  بف��وز  انته��ت  والت��ي 
العاصمي بثنائية نظيفة، عندما 
تقدم كافاني لتسديد ركلة جزاء 
بع��د حوار م��ع نيمار ال��ذي كان 

يرغب في تسديد الركلة.
وزعمت الصحاف��ة احمللية آنذاك 
بنش��وب مش��ادة ب��ني الالعبني 
داخل غرف خلع املالبس، وأشارت 
إل��ى وج��ود حال��ة م��ن الفت��ور 

بينهما، قبل أن يدحض مش��هد 
األمس كل هذه األقاويل.

كما شهدت مباراة األمس حدثا 
تاريخي��ا لكافان��ي ال��ذي أصبح 
الهداف التاريخي ل�«بي إس جي« 
ب���157 هدف��ا متخطي��ا النجم 
الس��ويدي زالتان إبراهيموفيتش 

صاحب ال�156 هدفا.
واحتس��ب احلك��م ركل��ة ج��زاء 
لصال��ح س��ان جيرم��ان ليأخ��ذ 
كافاني الك��رة ويعطيها للنجم 
البرازيل��ي ال��ذي س��جل ب��دوره 
الهدف رقم 2000 في تاريخ النادي 
على ملعبه، قبل أن ميرر املهاجم 
األوروجواياني ك��رة الهدف الرابع 

الذي سجله نيمار.
وأقر نيم��ار أن��ه كان يعلم خالل 
مب��اراة ديج��ون بحاج��ة كافاني 
لتسجيل هدف ليصبح الهداف 
التاريخ��ي للفري��ق، ولكنه على 
الرغ��م منذ ذل��ك انب��رى لركلة 
اجل��زاء ألن امل��درب ه��و م��ن ق��رر 
ذلك.وأكد ف��ي هذا الص��دد: »ال 
يوج��د أي صراع بينن��ا. حتى أننا 
نتح��دث ع��ن ه��ذا األم��ر داخل 
غرف املالبس. ببساطة أنا أحتمل 
مسئولياتي داخل الفريق، وكنت 
أول م��ن أراد أن يحط��م كافان��ي 
الرق��م القياس��ي«.ورفض العب 
برشلونة اإلس��باني السابق الرد 
الصحفي��ني حول  أس��ئلة  على 
ش��ائعات رحيله ع��ن الفريق في 
املوس��م املقبل، مؤك��دا اعتياده 

على هذه األمور.
بينما أكد القطري ناصر اخلليفي، 
رئي��س الن��ادي، أن نيم��ار باق في 
املوس��م  الفريق خالال  صف��وف 
املقبل بنسبة »%2000«.يذكر أن 
الفريق الباريس��ي سيحل ضيفا 
أوال عل��ى امليرينج��ي ف��ي ذهاب 
ثمن نهائي »التش��امبيونز ليج« 
ي��وم 14 ش��باط املقب��ل، قبل أن 
يستضيفه على ملعب »حديقة 
األم��راء« ف��ي 6 آذار ف��ي مب��اراة 

اإلياب.

يخمد نار الفتنة بينه وكافاني قبل موقعة ريال مدريد

نيمار: كريستيانو رونالدو مثلي األعلى.. واللقاء فرصة ألظهار األفضل في العالم

نيمار

بوفون مع مواهب يوفنتوس
فيدرر

سيول ـ وكاالت:
حق��ق منتخب قطر فوزًا صعًب��ا على نظيره 
البحرين��ي بنتيج��ة 33-31، ليت��وج ب��كأس 
آس��يا لكرة اليد للم��رة الثالثة على التوالي، 
ف��ي املب��اراة الت��ي أقيم��ت بكوري��ا اجلنوبية 

مستضيفة البطولة.
واألمر الالف��ت أن منتخب قطر حصد اللقب 
ف��ي امل��رات الثالث��ة على حس��ابه ش��قيقه 

البحريني.
وكان منتخ��ب البحرين األفضل واملتقدم في 
النتيج��ة حتى قبل نهاية املب��اراة ب�8 دقائق، 
التي أحك��م فيها العبو قطر قبضتهم على 
مجريات سير اللعب وحتقيق الفوز.قدم العبو 
البحرين ش��وط أول رائع وفرضوا سيطرتهم، 
والتحكم في املباراة عل��ى النحو الذي يريده 
حتى تقدم عل��ى قطر بفارق 3 أهداف، ليجبر 
مدرب العنابي على أخذ وقت مس��تقطع في 
غير وقته بالنس��بة له، ولكنه جنح في إعادة 

الالعبني للمباراة.
انتهى الشوط األول لصالح البحرين بنتيجة 
17-16، وهو أول شوط يخسره منتخب قطر 
في كأس آسيا منذ 4 بطوالت سابقة، واجلدير 
بالذكر أن منتخب البحرين هو من حقق الفوز 

في تلك البطولة سنة 2012.
تط��ور أدء املنتخ��ب القط��ري تدريجًي��ا ف��ي 
الش��وط الثاني بفضل تركي��زه العالي، حتى 
الوص��ول للدقيقة 22 التي ش��هدت العودة 
الفعلية للعنابي، حي��ث تقدم على البحرين 
بفارق 3 أه��داف، ولكن قل��ص األحمر الفارق 

قبل نهاية املباراة إلى هدفني.

أبو ظبي ـ وكاالت:
تف��وق الصيني لي هاوتونغ عل��ى روري مكلروي 
بضرب��ة واح��دة في نهائ��ي مثي��ر لبطولة دبي 
للجول��ف ليحصد لقبه الثان��ي في البطوالت 

األوروبية في مسيرته.
وأنه��ى ل��ي البطول��ة محقق��ا 23 ضربة حتت 
املعدل ومبجموع 265 ضربة ليحقق رقما قياسيا 
جديدا في دبي ويتجاوز الرقم الس��ابق لتوماس 
بيورن في 2001 برصي��د 22 ضربة حتت املعدل.. 
وبدأ الالع��ب البالغ عمره 22 عاما والذي حصد 
لقب��ه األول في البط��والت األوروبية في الصني 
املفتوحة 2016 اليوم األخير متفوقا بضربة عن 
مكلروي لكنه فقد الصدارة لصاحله منافس��ه 

بعد احلفرة األولى.
وقال لي »كنت متوترا في البداية. ارتكبت خطأ 
ف��ي احلفرة األولى لكني عدت س��ريعا وهو أمر 
جيد«.وكانت األم��ور متكافئة بني الالعبني في 
احلفرتني الثالثة والسابعة لكن مكلروي القادم 
من أيرلندا الشمالية انتزع الصدارة بعد احلفرة 

العاشرة وخطأ آخر من لي.
وتعادلت النتيجة بينهما عقب احلفرة 11 لكن 
مكلروي اس��تعاد تقدمه بضربت��ني في احلفرة 
التالية.وكان رد فعل الالعب الصيني رائعا بعد 

ذلك ليدرك التعادل بعد احلفرة 15.
وقال لي »ف��ي املراحل األخيرة قدمت مجموعة 
من أفضل ضرباتي خالل مسيرتي حتى اآلن. أنا 
س��عيد بحمل اجلائزة هنا. واتطلع للقبي األول 
ف��ي بطوالت األس��اتذة«.وأخطأ مكلروي الفائز 
في دبي مرتني في احلفرة 16 ليمنح لي التقدم. 
واختتم الالعبان ضرباتهما بشكل مثالي لكن 
الالع��ب الصيني حاف��ظ على هدوئ��ه لينتزع 

الفوز.
واحتل االجنليزي تيريل هاتون املركز الثالث بفارق 
ثالث ضرب��ات عن املتص��در وخلفه الفرنس��ي 
ألكس��ندر ليف��ي واإلجنليزي كري��س بيزلي في 

املركز اخلامس.

»قطر« يحتفظ 
بكأس آسيا لليد

لي يحصد لقب
 دبي للجولف

Tue. 30 Jan . 2018 issue )3869(

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

سوانزي سيتي  ـ أرسنال
هيدير سفيلد تاون ـ ليفربول

الدوري اإلنجليزي

برشلونة ينجو من مصيدة أالفيس ويواصل تحليقه بصدارة الليجا

ايريك ابيدال يقدم جائزة احسن العب لشهر كانون األول ملهاجم برشلونة لويس سواريز

احتفال خاص ألطفال فيرونا بعيد ميالد بوفون

رونالدو سيدشن فندقا جديدا في مراكش

فيدرر يتّوج ببطولة أستراليا



أعالم شؤون األقاليم والمحافظات
تنفي��ذاً لتوجيه��ات وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبط��ان 
وبأشراف ومتابعة مباشرة من قبل 
املدير العام لدائرة ش��ؤون االقاليم 
واحملافظ��ات طالب جابر املوس��وي ، 
بوتي��رة متصاعدة عملية  تتواصل 
الصيانة الش��املة الت��ي تضطلع 
الصيانة  بتنفيذها مالكات شعبة 
في قسم املوهبة الرياضية بالدائرة 
على القاعات التدريبية في مجمع 
املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة 
الس��تئناف  اس��تعداداً  الرياضي��ة 
املوس��م التدريب��ي اجلدي��د وال��ذي 

سيبدأ في االول من شباط املقبل.
وق��ال مس��ؤول ش��عبة الصيان��ة 
املهندس االقدم عبد الرضا محمد 
عبد الرضا في تصريح العالم املركز 

الوطني، إن احلملة ش��ملت أعمال 
الصحيات كافة وجتديد السيراميك 
واملرمر في مداخل القاعات الرياضية 
باإلضافة إلى إنش��اء وتهيئة غرف 
األقس��ام اإلدارية اجلدي��دة و أعمال 

للمجمع  احلدي��دي  الس��ياج  صبغ 
واألب��واب و الش��بابيك ، مضيفاً ان 
األعمال تضمنت ايضاً زراعة حدائق 
اجملمع بالنبات��ات املتنوعة واجلديدة 

والتسميد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��زز فريق ال��زوراء صدارته لدوري 
الكرة املمتاز بعد فوزه في مباراة 
امس عل��ى فريق املين��اء بهدفن 
مقاب��ل ه��دف واحد ف��ي املباراة 
الت��ي اقيمت في ملع��ب املدينة 
الرياضية بالبص��رة ضمن اجلولة 
12 م��ن املرحل��ة االول��ى ل��دوري 

الكرة املمتاز.
ورفع الزوراء رصيده إلى 32 نقطة 
في حن جتمد رصي��د امليناء عند 
النقط��ة ال��� 13 باملرك��ز 13 في 
الالئح��ة، وفي مب��اراة اخرى قفز 
نفط اجلن��وب إلى املرك��ز الثالث 
رافع��أً رصي��ده إل��ى 22 مقط��ة 
بفوزه الثمن على فريق الكهرباء 
به��دف م��ن دون مقابل س��جله 
الالعب مرجت��ى علي في الدقيقة 
69، اما اخلاسر فتراجع إلى املركز 

الرابع وله 21 نقطة.
وتتواصل منافس��ات اجلولة ذاتها 
اليوم الثالثاء، باج��راء 4 مباريات، 
فيلتق��ي ف��ي ملع��ب الش��عب 
الدولي فريقي الطلبة والشرطة 
في قم��ة جماهيري��ة، وجترى في 
ملع��ب زاخ��و لق��اء أه��ل ال��دار 
امام نفط ميس��ان ب��ال جمهور، 
التاج��ي مباراة  ويضيف ملع��ب 

احلدود وأمانة بغداد.
ويش��هد ملع��ب النج��ف اقامة 

ديرب��ي مثي��ر بن النج��ف ونفط 
اجلولة  وتختتم مباريات  الوسط، 
يوم غ��ٍد االربع��اء باج��راء مباراة 
فريق��ي احلس��ن والس��ماوة في 

ملعب التاجي.
عل��ى صعيد متصل، اعلنت جلنة 
املس��ابقات ف��ي االحت��اد املركزي 
الق��دم، ج��دول مواعي��د  لك��رة 
مباري��ات اجلولة 13 م��ن املرحلة 
االولى، وقال مدير جلنة املسابقات 
ال���  ان اجلول��ة  ش��هاب أحم��د، 
تب��دا  االول��ى  املرحل��ة  م��ن   13
اجلمعة 2 ش��باط املقبل، باقامة 
مبارات��ن، ففي ملعب الش��عب 
والبحري،  اجلوي��ة  يلع��ب  الدولي 
ويلتق��ي ف��ي ملع��ب الصناع��ة 
الكهربائية  الصناع��ات  فريق��ي 

والديوانية.
وتقام السبت 3 مباريات، اذ يلعب 
ال��زوراء ونفط اجلن��وب في ملعب 
الش��عب، ويضي��ف كرب��الء ف��ي 
ملعب��ه فريق الكهرب��اء، ويتواجه 
النجف وامليناء في ملعب النجف، 
فيما جترى االحد املقبل 5 مباريات 
في خامتة اجلول��ة ذاتها، اذ يضيف 
ف��ي  الس��ماوة  فري��ق  الش��رطة 
ملعب الش��عب الدولي، ويتواجه 
في ملع��ب ميس��ان فريقي نفط 
ميس��ان واحل��دود، وتق��ام مب��اراة 
النفط وزاخو في ملعب الصناعة، 
ام��ا مب��اراة امان��ة بغ��داد وفريق 
احلس��ن فتقام في ملع��ب األول، 
الوس��ط ضيف��ه  ويالق��ي نف��ط 

الطلبة في ملعب النجف.
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منع دخول الضباط بمواكبهم 
وأسلحتهم الى المالعب

الباحث كاظم العبادي 
ينجز مؤلفه الجديد

»ألعاب القوى« يغادر 
اليوم إلى إيران

بغداد ـ قسم اإلعالم:
دعا وزير الشباب والرياضة عبد احلسن عبطان، وزير 
الداخلية قاسم االعرجي الى إصدار توجيه مينع فيه 
كب��ار الضباط من الدخول مبواكبهم وأس��لحتهم 

الى املالعب الرياضية.
وقال عبطان في تصريح ل�) قسم االعالم واالتصال 
احلكوم��ي ( ان املالع��ب الرياضي��ة له��ا خصوصية 
ويج��ب احملافظة عليه��ا وابعاد املظاهر املس��لحة 
عنها، وان قرار منع الضباط من الدخول الى املالعب 
الرياضي��ة مبواكبه��م وأس��لحتهم يات��ي من اجل 
احلفاظ على املنش��أت الرياضية، مؤكدا ان في حال 
ح��دوث دخول الضباط مع اس��لحتهم، س��تتدخل 
ال��وزارة بش��كل ق��وي وتضطر ال��ى اتخاذ اقس��ى 

االجراءات بحق اخملالفن.
وناش��د عبطان، وزارة الداخلية وجميع مؤسس��ات 
الدولة ال��ى التعاون الكبير من اج��ل ابعاد املظاهر 
املسلحة عن املالعب، الن العراق مقبل على مشروع 
كبير وهو رفع احلظر عن املالعب الرياضية بش��كل 

كامل.

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
كتابه الذي اصدر مؤخراً لك��رة القدم العراقية بن 
التقييم و التقومي ش��هادة مدربن األجانب دراس��ة 
علمي��ة م��ن 1973 : 2012 والدكتور كاظم العبادي 
دكت��وراه في الصح��ة العام��ة االبيدميولوجي من 
جامع��ة ايرازمس روت��ردام هولندا وماجس��تير في 
عل��م االبيديولوجي الكلنيكل��ي جامعة ايراز مس 

الهولندية.
اعالم��ي معروف وباح��ث رياضي متمي��ز، اصدرا ته 
اجلدي��دة ثالثة كتب كرة الق��دم العراقية انتصارات 
أم انتكاس��ات إرهاصات كرة القدم العراقية وخالل 
الرب��ع األول م��ن 2018 س��وف يصدر كت��اب جديد 
هتاف��ات كرة القدم العراقية عب��ارة عن بحث أدبي 
تاريخ��ي للمطبوعات و الوثائ��ق الرياضية العراقية 
وف��ي الني��ة إص��دار كت��اب آخ��ر 2019 عب��ارة عن 
مجموع��ة م��ن األوراق الدراس��ية العلمي��ة تتعلق 
بجوانب رئس��ية بكرة القدم وعب��ر الكابنت نعمت 
عباس عن شكره للدكتور املبدع العبادي على هذه 

االلتفاتة اجلميلة.
بقي أن نذكر الدكتور العبادي له مساهمات سنوية 
في نش��ر العديد من البحوث ف��ي بريطانيا وتقدم 

وتناقش في املؤمترات العلمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادرنا اليوم متجهاً صوب العاصمة االيرانية طهران 
وفد املنتخب العراقي بالعاب القوى للرجال والنساء، 
للمش��اركة ببطولة اس��يا بالعاب القوى للصاالت، 
والتي تنطلق فعالياتها يوم غد وتس��تمر حتى الرابع 
من ش��هر ش��باط املقبل،ومبش��اركة ع��دد كبير من 

املنتخبات العربية والقارية لعروس االلعاب.
وقال الدكتور زيدون جواد االمن املالي لالحتاد ان الوفد 
سيكون برئاس��ة نائب رئيس احتاد اللعبة وليد تركي 
ويضم ف��ي عضويت��ه كالً من محمد عبود س��لمان 
مشرفاً على منتخب الرجال، وميساء حسن مطرود 
مشرفة على منتخب النساء، مضيفاً ان الوفد يضم 
4 مدرب��ن سيش��رفون عل��ى املنتخبن ه��م: فاضل 
عباس حس��ن وجبار قاس��م فنجان وعلي نوري علي 
وعلي ماجد بالسم، والالعبن عدنان طعيس وحسن 
فالح ورامي ابراهيم كرمي وداستان جمال عبد الرحمن 
ومحم��د عبد الرض��ا جنجون ومحمد س��عد ناظم 
وياس��ر علي محم��د واحمد فاضل محم��د ومحمد 
رحي��م زغير وب��ارىء عامر عل��ي وس��ركان بكر عبده 
وعلي محسن عبد زيد ومحمد الباقر اياد فاضل وامين 
جاس��م حس��ن، باالضافة الى الالعبات دانة حسن 
عبد الرزاق ودلسوز عبيد جنم ومرمي عبد احلميد وجاوان 

بهاء الدين حسن وشهد قاسم فنجان.

الشارقة  ـ نبيل الزبيدي*

حق��ق العب��و والعب��ات منتخب 
نتائ��ج  جميعه��م  الش��طرجن 
الثالث��ة  اجلول��ة  ف��ي  ايجابي��ة 
الذي حتتضنه  العرب��ي  لالوملبياد 
الش��ارقة االمارتية مبشاركة 17 
منتخبا، اذ حقق علي ليث احمد 
فوز االول عندما اجتاز السوداني 
بفئ��ة  الوه��اب  عب��د  عثم��ان 
املتقدم��ن، فيما واص��ل الالعب 
احمد جزا جم��ال حصد النقاط 
ليس��جل العالم��ة الكاملة في 
فئ��ة حت��ت 14 س��نة بع��د فوزه 
على الفلسطيني قاسم صالح، 
اصغ��ر مش��اركة في  ومتكن��ت 
منتخبنا ريتاج س��عد محس��ن 
من الفوز على االماراتية شمس 
امير  دون 8 س��نوات، وس��جلت 
الالعبة كارين كمال فوزها االول 
ف��ي البطول��ة عل��ى نظيرته��ا 
االماراتية حنان خليل، وحقق زيد 
عالء جاسب تعادله الثالث على 
التوالي امام الفلسطيني راجي 

ابو عزيزة.
ام��ا الالعب��ة ريتاج س��عد التي 
ظهرت مبس��توى متمي��ز فاجأت 
ب��ه املنافس��ات فق��د اثنت على 
مرافق��ة والده��ا ال��ى االم��ارات 
مم��ا اعطاه��ا حاف��زا ف��ي حتقيق 
النتائج  وتتمنى مواصل��ة  الفوز 

االيجابية في املراحل املقبلة.
واثن��ت الوف��ود املش��اركة على 
املس��توى الفني اجليد للبطولة 
من خالل املنافسة القوية والتي 
اظهرت الفارق البسيط بن الفرق 
التي تواجدت وقال شارف خوجه 
جم��ال رئي��س الوف��د اجلزائ��ري: 
ان البطولة ش��هدت منافس��ة 

حادة ب��ن اجلزائر واالم��ارات وكنا 
نتأمل مشاركة اوسع من العراق 
ومص��ر في كل الفئ��ات من اجل 
زي��ادة ق��وة التنافس مبين��ا انه 
ولم نتوقع املس��توى اجليد الذي 
قدم م��ن قبل العب��ي منتخبات 
فلس��طن واالردن والسيما بعد 
خسارة بعض العبينا في اجلولة 
االول��ى وهذا دليل تط��ور اللعبة 
في جميع ال��دول العربية وعدم 
اقتصاره��ا عل��ى دول معين��ة اذ 
كان في البطوالت املاضية تكون 

النتائج محصورة بن ثالث او اربع 
منتخبات.

وع��ن مس��توى العبي��ه اوض��ح 
جمال: لق��د حصلت اجلزائر على 
لقب افريقيا العام املاضي 2017 
والتي جرت في مصر بعد جمعنا 
5 اوس��مة ذهبي��ة و4 فض��ة و3 
نح��اس، وج��اءت مص��ر باملرك��ز 
الثان��ي وتون��س ثالث��ا وكذل��ك 
حصلن��ا عل��ى لق��ب البطول��ة 
احتضنته��ا  الت��ي  العربي��ة 
العاصم��ة االردنية عم��ان العام 

املاض��ي 2017، مش��يرا ان ه��ذا 
التطور في لعبة الشطرجن كانت 
نتيجة اهتمام اجلمعيات االهلية 
والكثي��ر م��ن الرواب��ط باقام��ة 
البطوالت احمللية وبالتالي انتشار 
اللعب��ة وع��دم اعتماده��ا على 
االندية كما هو احل��ال في اغلب 
الدول منوه��ا ان اجلمعيات تأخذ 
على عاتقها استقطاب الالعبي 
وتطوي��ر مهاراته��م وبعد اقامة 
التصفيات يت��م اختيار االفضل 

لتشكيلة املنتخبات الوطنية.

ضم الوف��د اجلزائري 40 ش��خص 
بن العبن ومدربن وادارين وجاءت 
االردن ثانيا من حيث عدد املشاركن 
وفلس��طن  ش��خص،  ب���)25( 
ب�)20( ش��خص وليبيا  مش��اركة 
ب�)14( ش��خص ولبن��ان والكويت 
اش��خاص  ب���)10(  مش��اركتان 
وتونس ب�)9( اش��خاص والس��ودان 
ب�)8( اش��خاص والس��عودية ب�)7( 
اش��خاص والبحري��ن والصوم��ال 
بالع��ب واحد والعراق ب���5 العبن، 

واليمن وُعمان ب�7 العبن.

مفائج��ة  البطول��ة  وس��جلت 
مبش��اركة منتخب��ات مص��ر ب���3 
العبن فقط واملغرب بالعبن اثنن 
وبالتالي فس��ح اجمل��ال امام العبي 
والعب��ات البلد املضي��ف االمارات 
بتحقي��ق نتائ��ج جي��دة الس��يما 
وان قان��ون اللعب��ة يس��مح للبلد 
املضيف املش��اركة بع��دد مفتوح 
م��ن الالعب��ن اذ بل��غ عددهم 60 
ومبختل��ف  ومش��تركة  مش��ترك 
الفئات العمرية، اذ شهدت بعض 
منافس��ات العمرية تواجد العبن 
فق��ط م��ن االم��ارات وبالتالي فان 
املراك��ز االولى محس��ومة مقدما 

لالمارات.
املتقدم��ن فوز  نتائ��ج  وش��هدت 
عل��ى  نعم��ان  عم��ر  االمارات��ي 
الصومالي محم��د عدنان، وتعادل 
اجلزائ��ري ع��رب الدين م��ع املصري 
االردن��ي  وف��وز  حس��ن،  ابراهي��م 
عيسى احمد على اللبناني جورج 
عمرو، وفوز اجلزائري هادوج محمد 
على الليب��ي اجملبري عل��ي وتعادل 
اإلماراتي جاس��م عبد الرحمن مع 
اجلزائ��ري الكبي��ر محم��د حدوش 
كما تع��ادل املص��ري عبدالرحمن 
هش��ام مع العماني عل��ي اجملبري، 
وفاز املص��ري إبراهي��م لبيب على 
الس��وداني الدول��ي أبوبك��ر ت��اج 
الدي��ن، وفاز االمارات��ي عمر نعمان 
عل��ى الس��عودي عب��د الرحم��ن، 
وس��جلت نتائج حتت 14 سنة فوز 
االمارات��ي عم��ار الس��دراني على 
مواطن��ه وف��وز اجلزائري زي��ن راني 
عل��ى مواطنه عاص��م عبدالرازق، 
وف��وز اللبنان��ي كوني ه��ارك على 

العماني الكاروسي محمد.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

فوز رجال ونساء العراق في اليوم الثالث لألولمبياد العربي
شطرنج الجزائر اكبر الوفود المشاركة

احلكم الدولي سعد محسن يقود املنافسات

مصطفى جودة

عمل متواصل في املدينة الشبابية

بغداد ـ هشام السلمان*

اكد وزير الشباب والرياضة عبداحلسن 
عبط��ان ان مباراة العراق والس��عودية 
التي س��تقام منتصف ش��باط املقبل 
في البصرة مبلعب ج��ذع النخلة الذي 
يتسع 65 الف متفرج والذي يعد اكبر 
املالعب العراقية  متثل خطوة نحو جناح 
العراق لتج��اوز ازمة فك احلصار نهائيا 
عن املالع��ب العراقية, مش��يرا الى ان 
املنتخب الس��عودي يح��رص على هذا 
اللقاء ف��ي اطار االس��تعداد لنهائيات 

كأس العالم.
جاء ذلك اثناء اس��تقبال الوزير عبطان 
لوف��د االحتاد العرب��ي الرياضي ملتحدي 
االعاق��ة برئاس��ة علي ح��رزاهلل رئيس 
االحتاد العربي الباراملبي وايهاب حسنن 
نائب رئي��س اللجنة الباراملبية املصرية 
والدكتور عقيل حمي��د رئيس اللجنة 
الباراملبية العراقي��ة نائب رئيس االحتاد 
العربي الباراملبي الذي حرص على اقامة 
امللتقى العربي في بغداد في اطار دعم 
خط��ط وجهود الرياضة العراقية لرفع 
احلظر املف��روض على املالعب العراقية 
اخلارجية  البط��والت  تضيي��ف  الج��ل 

عربيا واسيويا وعامليا.

الوزي��ر عبداحلس��ن عبطان:  واض��اف 
الع��رب  الرياضي��ن  كل  مطال��ب  ان 
تتعل��ق بع��دم اقح��ام السياس��ة في 
الرياض��ة والت��ي متثل احد االنش��طة 
التي تس��هم في تنمية اجملتمع والفرد 
وتوطيد اواصر العالقات بن الش��عوب 
والشباب العربي واش��اد بالدور الكبير 
الذي تلعبه اللجنة الباراملبية العراقية 
برئاس��ة الدكت��ور عقي��ل حميد الخذ 
دوره��ا في النه��وض برياضات متحدي 
االعاق��ة على كاف��ة االصعدة , مؤكدا 
رياض��ات  عل��ى  الع��راق  ماينفق��ه  ان 
املعاقن اليوازي على االطالق التكاليف 
الباهضة التي تتحمله��ا الدولة على 

رياضات االسوياء.
عل��ى  بح��رص مص��ر  الوزي��ر  واش��اد 
املشاركة في امللتقى الباراملبي العربي 
وحضور منتخ��ب مصر بكرة الس��لة 
وتقوي��ة  املتحرك��ة  الكراس��ي  عل��ى 

العالقات التي تربط العراق ومصر.
ع��ن  عبط��ان  عبداحلس��ن  وكش��ف 
مفاجأة سارة حينما وافق على مقترح 
ب��ان يس��تضيف الع��راق دورة الع��اب 
لغربي آسيا في العام املقبل مبشاركة 
اكث��ر من 600 رياضي من 12 دولة وهي 
دورة معترف به��ا دوليا ومدرجة ضمن 
نش��اطات اللجنة الباراملبي��ة الدولية 

وحت��ت رعاية االحت��ادات الدولي��ة وذلك 
لتاكي��د ع��ودة احلي��اة لطبيعتها في 

العراق.
واطل��ع وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
اللج��ان  رؤوس��اء  عبط��ان،  احلس��ن 

الباراملبية العرب عل��ى قاعة ال� ٧٠٠٠ 
مبقر الوزارة من اجل مشاهدة املشاريع 
االستراتيجية الرياضية التي تقوم بها 

الوزارة.
جاء ذلك خالل اس��تقبال وزير الشباب 

والرياض��ة للوف��د الضي��ف ف��ي مقر 
ال��وزارة ، حي��ث ق��ال عبط��ان ان وجود 
رؤوس��اء اللجان الباراملبي��ة العرب في 
بغ��داد يعد اجنازا للرياضة العراقية في 
ه��ذا الوقت وه��ذا االمر يأت��ي في ظل 

االنفت��اح اخلارج��ي ال��ذي خططت له 
الوزارة.

واوضح ان وجود رؤس��اء اللجان العرب 
في هذا الوق��ت مهم جداً لنقل صورة 
حقيقي��ة للعالم ع��ن الع��راق وأمنه 
الكبيرة، مضيفا  الرياضية  ومنش��أته 
ان هذه الزيارة ستكون مثمرة لتفعيل 
الكثير من االتفاقيات وإقامة البطوالت 
الباراملبية.واكد  لالحت��ادات  املش��تركة 
عبط��ان ان ال��وزارة س��تدعم جمي��ع 
البط��والت العربي��ة التي تق��ام بغداد 

واحملافظات االخرى .
من جانبه قال رئيس الباراملبية العراقية 
الدكتور عقيل حميد ان زيارة رؤوس��اء 
جل��ان الباراملبي��ة العرب ج��اءت ضمن 
املش��اريع التي تخطط لها الوزارة في 
تطوي��ر الرياضة العراقي��ة، مضيفاً ان 
هذه الزيارة س��تفتح مش��اريع جديدة 
للعراق في إطار تب��ادل اخلبرات وإقامة 

البطوالت.
وبن رئيس االحت��اد العربي لرفع األثقال 
االردن��ي عزام الزعبي ان العراق بلد امن 
وميتل��ك كل مقومات جن��اح البطوالت 
الدولية س��واء كانت ودية او رس��مية، 
مش��يراً ال��ى ان مارايناه من منش��أت 
رياضي��ة وتط��ور كبير يجع��ل العرب 
جميعهم يفتخ��رون بذلك.وِفي اخلتام 

تبادل الس��يد الوزير مع رؤوساء اللجان 
الباراملبية العرب الهدايا التذكارية.

على صعيد متصل فاز املنتخب العراقي 
على منتخب مصر بكرة الس��لة على 
الكراس��ي املتحرك��ة في املب��اراة التي 
ج��رت بينهما ي��وم أمس بنادي وس��ام 
اجملد بنتيج��ة 59 مقابل 50 بعد مباراة 
قدم فيه��ا  الالعب��ون مجه��ودا جيدا 
وحملات فنية عالي��ة بعد ان بدأت املباراة 
باس��لوب هادئ قب��ل ان يتصاعد االداء 
خالل تق��دم دقائق املباراة التي حضرها 
عدد من املس��ؤولن العرب املش��اركن 

في امللتقى الباراملبي العربي.
الفن��ي  املدي��ر  ش��ريف  ع��ادل  وق��ال 
اللق��اء  ه��ذا  ان  املص��ري:  للمنتخ��ب 
ميث��ل اول مب��اراة ب��ن الفريق��ن من��ذ 
البطولة التي اقيمت في ش��هر ايلول 
الع��ام املاضي وهي تع��د بداية االعداد 
للع��ام اجلدي��د خل��وض بطولت��ي فزاع 
واغادير الدوليتن وايضا هي اس��تعداد 
لتصفيات باراملبياد طوكيو 2020 , وفي 
ختام املباراة مت توزي��ع الدروع التذكارية 
على املش��اركن في املتق��ى الباراملبي 
العرب��ي املنعق��د حاليا ف��ي العاصمة 

بغداد.

 * مدير إعالم اللجنة الباراملبية

سلة الكراسي تفوز على مصر 59 ـ 50

عبطان يوافق على تضييف دورة ألعاب غربي آسيا للمعاقين

تقرير

جانب من مباراة العراق ومصر بالسلة

Tue. 30 Jan . 2018 issue )3869(

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوه��وب عب��د اهلل محم��د ن��وري 
موالي��د 2006، يلع��ب ضمن املركز 
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية، 
باشراف املدرب إبراهيم جليل، حيث 
اش��ترك في العديد م��ن البطوالت 
منها الفوز باملركز الثاني في بطولة 
املني باسكت التي اقيمت في قاعة 
الش��عب. يقول عبد اهلل، انه يلقى 
الدعم الكبير من والده العب شابق 
لكرة الق��دم، وامل��الكات التدريبية 
العاملة ف��ي املركز الوطني لرعاية 

املوهب��ة الرياضي��ة ب��إدارة الكابنت 
نصير أحم��د. وتابع ان��ه مثل فريق 

مديري��ة تربية الك��رخ الثانية الذي 
اش��ترك ف��ي العديد م��ن بطوالت 
التربي��ات باش��راف امل��درب مهن��د 
احمد خلي��ل، ويتمن��ى التفوق في 
رياضة كرة الس��لة واللعب لفريق 
نادي الكهرباء مستقبالً، فيما ابدى 
الدولي،  بالنجم  اعجاب��ه  املوهوب، 
حس��ان علي، طامحاً بالوصول إلى 
مس��تواه الفني.. والالع��ب الواعد، 
طالب في الصف األول املتوس��ط، 
يس��عى إلى اكمال دراسته العليا 

ودخول كلية الطب.

عبد اهلل محمد.. امنيات التفوق بكرة السلة

الزوراء يعزز صدارته.. ونفط 
الجنوب يتقدم في ممتاز الكرة 

حملة صيانة لمجمع المركز الوطني  اليوم.. اربع مواجهات أبرزها قمة الشرطة والطلبة  

عبد اهلل محمد
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فقه التمرير

جمال جصاني

ألسباب تأريخية ما زالت بعيدة عن "بدع" البحث والتنقيب، 
وجدت على تضاري��س مضاربنا املنكوبة تقنيات وتقاليد ال 
مثي��ل لها عن��د اجملتمعات واألمم األخرى، منها على س��بيل 
املث��ال ال احلصر ما يعرف ب� )احليل الش��رعية( وهي نوع من 
املعاجل��ات البراغماتية املبك��رة في مواجهة ح��االت احلرج 
ف��ي التعاطي مع س��لطة النق��ل )الن��ص(، املهيمنة على 
جماجم "خي��ر أمة" منذ أكثر من ألف ع��ام وعام. تقنيات 
الزوغ��ان والتمل��ص ه��ذه راكمت ك��م هائل م��ن التجارب 
واخلبرات، مبقدورنا اقتفاء أثرها اليوم في س��لوك وممارس��ات 
ما يعرف بأحزاب اإلس��الم السياس��ي من ش��تى العناوين 
والواجه��ات والرطانات والبلدان. ف��ي العراق مثالً وبعد زوال 
النظام املباد، تلقفت اجلماعات اإلس��الموية مقاليد األمور 
في��ه، ومن خالل متابعة منهجها وس��لوكها في مواجهة 
حتديات قيادة الدولة واجملتمع، جندها قد اس��تمدته من ذلك 
اإلرث الهائ��ل من خب��رات ومدونات )احليل الش��رعية( التي 
ميك��ن التعرف عل��ى حتوالتها اجلديدة فيم��ا ميكن أن نطلق 
عليه ب� )فقه التمرير( على س��بيل املث��ال ال احلصر، إذ يتم 
مترير أخطر التش��ريعات والقرارات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، بعد التأكد من مناخات الهشاشة والغيبوبة 
واألوق��ات احلرج��ة الضامن��ة لذل��ك، وعبر تكتي��ك الدمار 
الشامل هذا، يحكمون قبضتهم على مصائر رعية فقدت 

بوصلتها منذ زمن بعيد.
يستغرب البعض من هذا النحس الذي ال ينفك عن مرافقتنا 
زمن النظام املباد وبعد 15 عاماً على زواله، ومن تس��لل هذا 
الكم الهائل من اللصوص والفاسدين الى سدة القرار، من 
دون أن يلتف��ت الى مثل هذه التقنيات املتخصصة ب� )مترير( 
أخطر القوانني وأبشعها وأكثرها دمياغوجية وتخلفاً، ودورها 
في اس��تمرار ودميومة هذه القسمة العاثرة. إن بقاء قوانني 
وتشريعات النظام املباد ورموزه وراياته وأناشيده وإيقاعاته 
وهوس��اته وغير ذلك من مقتنيات ترسانته الصدئة، ليس 
أمرا عابرا أو من قبي��ل الصدفة، ومن يتفحص قليالً حجم 
وطبيعة املشتركات القيمية والعقائدية واألهداف النهائية 
بينهما )ما قبل التغيير وبعده( يجدهما كبيرتني، ال س��يما 
وهما يتفقان على الرس��الة اخلالدة نفس��ها وما يحف بها 
من مدونات وس��رديات. لذلك كله ال ميكن أن نستغرب مثل 
هذه األحداث والتطورات املأساوية التي عشناها برفقتهم، 
صحيح أن فل��ول النظام املباد لم ولن تكف عن محاوالتها 
إلجهاض التجربة الفتية، لكنها هي ذاتها تس��تمد قوتها 
وحيويتها من س��لوك ونهج وممارسات الطبقة السياسية 
احلالية، إذ يتبادل الطرفان اخلدمات على حساب التطلعات 
املش��روعة لس��كان هذا الوط��ن املنكوب بعق��ول وضمائر 

مثقلة مبوروثات الشعوذة والتمرير  واللصوصية واحليل.
الي��وم ونح��ن نقف على أب��واب الدورة الرابع��ة لالنتخابات 
البرملانية )12 آيار 2018(، ميكننا التأكد من املآثر التي اجترحها 
"فقه التمري��ر" وبدعم من "فقه الس��لة الواحدة" وبقية 
فروع الفقه املبتك��رة، حيث املناخات والش��روط والهيئات 
واملفوضيات والش��بكات واجلوامع واجلامعات وكونفرنسات 
القبائل والعش��ائر واملالكات واالصطفافات والتش��ريعات 
جميعها تقف الى جانب إعادة البيعة للطبقة السياسية 
احلالية ودكاكينها ووجوهها ومسمياتها اجلديدة. لكن كل 
هذا ما كان مبقدورهم متريره، لوال خيانة وجنب وخنوع غالبية 
املنتس��بني لنادي االنتلجينس��يا )املثقف��ني( وبنحو خاص 
العامل��ني واملهتمني في مجالي اإلع��الم والقضاء والقانون 
والتشريع، الذين سخروا كل مواهبهم وديباجاتهم اللغوية 
والتخصصية خليانة األهداف السامية واحلضارية املناصرة 
حلرية اإلنس��ان وكرامته، التي وجدت من أجلها التشريعات 

والقوانني..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

القاهرة - حيدر ناشي:
 الفنان��ة عف��اف ش��عيب م��ن 
االس��ماء الالمعة في الس��احة 
متي��زت  اذ  املصري��ة،  الفني��ة 
ل��أدوار  ادائها  ف��ي  بالتلقائي��ة 
س��واًء في املسرح، ام التلفزيون، 
او الس��ينما، مما جع��ل صورتها 
راسخة في ذاكرة املتلقي العربي 

كفنانة مقتدرة في ادائها. 
ح��اورت  اجلدي��د"  الصب��اح   "   
ش��عيب ف��ي القاه��رة وب��دأت 
بحري��ة املرأة التي تش��كل هما 

عند هذه الفنانة
تقول:

- كل قرار او قانون يحد من حرية 
املرأة ووجودها مرفوض متاماً، وال 
ميكن القبول به بأي ش��كل من 
االش��كال، وعلى امل��رأة العربية 
احمل��اوالت  كل  ض��د  الوق��وف 
لتهميش��ها، او حتجي��م دوره��ا 

اجملتمعي.
وتابعت:

يقب��ل  ال  احلني��ف  دينن��ا   -
بالطروحات الهجينة مهما كان 
مصدرها، ل��ذا اتضامن مع املرأة 
العراقية ف��ي نيل حقوقها ومع 

املرأة أيضا أينما كانت.
والفناة عفاف ش��عيب لم تغادر 
اله��م الدائ��م ف��ي السياس��ة 
واالنتم��اء ال��ى الن��اس واحلي��اة 
العام��ة وامن��ا التصق��ت به��ذا 

الهم:
الن��اس  بهم��وم  ان��ا اش��عر   -  
ميكنن��ي  وال  واحتياجاته��م 
االنفص��ال عنهم، واح��اول كل 
جهدي جتس��يد ذلك م��ن خالل 
اعمال��ي الفنية الت��ي أقدمها، 
اضاف��ة ال��ى ذل��ك أح��ب بلدي 
وانتمائي العربي، فاألمة العربية 
لأس��ف اصابها العط��ب جراء 
الت��ي تعرض��ت له��ا.  احل��وادث 
هناك آية في القرآن الكرمي تقول 
"كنت��م خي��ر ام��ة أُخرجت الى 
الن��اس" فكلما اقرأ ه��ذه اآلية 

أتس��اءل مل��اذا يا رب��ي "كنتم"؟ 
هذا يعني اننا حالياً لس��نا خير 
امة، لكن ان��ا على يقني ان اخلير 
س��يعم البالد العربية عاجالً ام 
آجالً. اما السياسة فال شأن لي 

به��ا الن طريقها وع��ر، لكن في 
حال جترأ أحد على النيل من بلدي 
انفعل وارد بكل قوة للدفاع عنه 
ألنني مصرية كونتها تربة مصر 

العظيمة. 

* بع��د ارت��داءِك احلج��اب، ه��ل 
ضاعت منِك فرص فنية كان من 
اس��تمرارية  ان تعطيِك  املمكن 

التواجد مع جمهورك؟ 
- ب��ال ش��ك ضاع��ت الكثير من 
الف��رص، إال انني ل��دّي حضوري 
في الساحة الفنية، ولدّي حرية 
اختي��ار االدوار الت��ي تناس��بني، 
وكذل��ك نوعي��ة العم��ل ال��ذي 
أقدمه، وليس الحد سلطة علّي، 
فكل ما أقدمه نابع من قناعتي 
الش��خصية، برغ��م الكثير من 
احمل��اوالت الت��ي ارادت مني خلع 
احلجاب، لكن رفضي التام وقف 
ضد تطلع��ات البعض في ذلك، 
ألنه مبدأي وال ميكن التنازل عنه 

مهما كانت االسباب.
 * قدم��ِت الكثي��ر م��ن االعمال 
املميزة، ما هو العمل االقرب الى 

قلبِك؟ 
- العديد من االعمال التي اعدها 
قريب��ة الى قلبي في مس��يرتي، 

فني��اً،  اس��مي  كون��ت  والت��ي 
منها )الش��هد والدموع، ورأفت 
الهج��ان، والعار، وام��ام الدعاء، 
والكيف، وآدم، واحلارة... وغيرها(. 
* م��ا هي اعم��ال الفنانة عفاف 

شعيب املقبلة؟ 
- مسلسل )فوق السحاب( الذي 
ش��ارف على االنتهاء وسيعرض 
في القريب العاج��ل، ودوري فيه 
جدي��د ولم أق��دم مثل��ه طوال 
مس��يرتي الفنية، كذلك هناك 
ع��دد من العروض لك��ن لم يتم 

االتفاق النهائي عليها. 
ال��ى  وجهته��ا  كلم��ة  وف��ي 

جمهورها في العراق قالت 
- الشعب العراقي صبور، وعلى 
م��ر التاري��خ ُظل��م، فحصل��ت 
الكثي��ر من االس��اءات والتعدي 
علي��ه، وجل م��ا امتن��اه الوحدة 
الوطني��ة ب��ني بنات وابن��اء هذا 
البل��د اجلميل، والرائ��ع ان يتحد 

العراقيون كما عهدناهم 

عفاف شعيب لـ"الصباح الجديد ": فوق السحاب جديدي المقبل  

احملرر مع عفاف شعيب

صرح��ت املطربة الش��ابة 
ياسمني علي بأنها سعيدة 
بتكرميها من إذاعة الشرق 
األوس��ط كأفضل مطربة 
أن  إل��ى  مش��يرة  ش��ابة، 
جناحها ال��ذي حققته في 
الع��ام املاض��ي م��ن خالل 
ن��اس"  "نقاب��ل  كلي��ب 
جعله��ا تفّكر ف��ي تقدمي 
عمل جديد في عام 2018.

وأضافت ياسمني أنها مّرت 
بع��دد م��ن جت��ارب حياتية 
كبيرة جعلتها تضع ثقتها 
في اهلل وفي نفسها على 
مش��يرة  النجاح،  حتقي��ق 
عل��ى  حصوله��ا  أن  إل��ى 
زويل  أحمد  الدكتور  جائزة 

كأفضل ص��وت عام 2006 
دفعها إلى تق��دمي أغنيات 
"يوميات  مسلس��ل  ف��ي 
الفن��ان  م��ع  وني��س" 
محم��د صبحي، وان تقدم 
مجموع��ة م��ن احلف��الت 
في األوب��را. وكل جناح كان 
يدفعه��ا لتحقي��ق جن��اح 

أكبر.

أعربت الفنانة ش��يرين، 
عن س��عادتها بتكرميها 
الش��رق  إذاع��ة  م��ن 
األوسط، كأفضل فنانة 
2017، موضح��ة  لع��ام 
ت��اج  التك��رمي  ه��ذا  أن 
على رأس��ها، ألن��ه جاء 
رس��مية  جه��ة  م��ن 
مش��يرة  الدول��ة،  م��ن 
ف��ي  الفن��ان  تك��رمي  أن 
س��عيًدا  يجعله  حياته 
ويش��جعه عل��ى تقدمي 

املزيد، ويثبت للفنان أنه 
كان يس��ير على خطى 
ثابت��ة لتحقي��ق جناحه، 

في فنه.

كش��ف الفن��ان مج��دي 
بردود  أن��ه س��عيد  كامل 
فع��ل املش��اهدين عل��ى 
"الطوف��ان"  مسلس��ل 
مشيرا إلى أن هذا العمل 
جمع الكثير من جنوم الفن 
وكان بينهم محبة، وهذا 
ما جعل العمل ينجح ألن 
التعاون على اجناح العمل 
جعل اجلميع يتكاتف من 
أجل ه��ذا الهدف، وأضاف 
أن العم��ل اجلي��د يف��رض 
نفسه ويجذب املشاهدين 

إليه.
وحتدث كامل ع��ن مدينة 
اإلنتاج العامل��ي في مصر 

قائ��ال انه��ا تع��د مرك��ز 
وأن  الش��رق،  لهولي��وود 
رئي��س  هي��كل  أس��امة 
احلال��ي  اإلنت��اج  مدين��ة 
استطاع أن يقدم للمدينة 
الكثي��ر من اإلجن��ازات في 
وقت قليل، ومنها تسديد 

مديونيات املدينة.

ياسمين علي

مجدي كامل

شيرين

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت صورة ش��خص مس��ن عمل س��ائقا ملدة طويلة، 

الضرر الذي تسببه أشعة الشمس لبشرة اإلنسان.
وبحس��ب صحيفة "ني��و إنغلن��د" الطبية، فإن س��ائق 
الش��احنة ال��ذي التقط��ت صورت��ه، ظل يعمل س��ائقا 
للش��احنة، طيلة 28 سنة، وتبعا لذلك، فقط كان نصف 

وجهه األيسر معرضا بنحو كبير ألشعة الشمس.
وتبدو التجاعيد الس��ميكة بصورة الفت��ة على النصف 

األيسر من وجه السائق، مقارنة باجلانب األمين.
ويرى خبراء الصحة، أن الناس ال يحمون أنفس��هم بنحو 
كاف من األش��عة الض��ارة، إذ يتم االهتم��ام بذلك فقط 
بنح��و كبي��ر على الش��واطئ، خالل مدة الصي��ف، فيما 
يجري إهم��ال األمر في أثناء القيادة، ف��ي فترات الصباح، 

السيما أن زجاج السيارة ال يقي من األشعة.

زجاج النافذة ال يقي
 من الشمس 

الفنان��ة  ب��دأت 
عبدالغف��ور،  ريه��ام 
ف��ي  تصوي��ر مش��اهدها 
 ،"710 مسلس��ل "الرحل��ة 
ف��ي فن��دق مبنطقة وس��ط 

البلد، أمام وليد فواز.
 املسلس��ل بطولة ريهام عبد 
الغف��ور والفنان باس��ل خياط، 
رمضان  ف��ي  وس��يتم عرض��ه 

املقبل.

يذك��ر أن "الرحل��ة 710" من إنتاج 
س��يلميديا، وماك��س برودكش��ن، 
وتريل��ر، تألي��ف ن��ور شيش��كلي، 

إخراج حسام علي.
 ف��ي س��ياق آخ��ر، انته��ت ريه��ام 
عب��د الغف��ور مؤخ��رًا م��ن تصوير 
م��ع  اجلمع��ة"،  "س��وق  فيل��م 
الفنانني عم��رو عبداجلليل، وصبري 
ف��واز، ودالل عبدالعزي��ز، ونس��رين 
أم��ني، والعم��ل من قص��ة محمد 
الطحاوي، وس��يناريو وحوار أحمد 

ع��ادل س��لطان، وإخ��راج س��امح 
عبدالعزيز.

يذك��ر ان ريهام ه��ي ابن��ة الفنان 
أش��رف عبد الغف��ور. تخرجت من 
كلية التجارة قسم لغة اجنليزية. 
أول أعماله��ا الفنية كان من خالل 
دورها ف��ي مسلس��ل زيزينيا اجلزء 
الثان��ي مع يحيى الفخراني، وهالة 
صدق��ي، ومن إخ��راج جم��ال عبد 

احلميد عام 2000.
وبرع��ت ريه��ام ف��ي أداء دوره��ا ما 

لفت إليها األنظار وتوالت أعمالها 
الدرامية بعد ذلك، ومنها مسلسل 
الرق��ص عل��ى س��اللم متحركة، 
والن��اس،  العائل��ة  ومسلس��ل 
ومس��رحية امللك لير، ومسلس��ل 

حديث الصباح واملساء.
اما أول أعمالها الس��ينمائية وأول 
أدوار البطول��ة ف��كان ف��ي فيل��م 
"صاح��ب صاحب��ه" م��ع محم��د 
هنيدي وأش��رف عب��د الباقي، ومن 

إخراج سعيد حامد عام 2002.

ريهام عبد الغفور تبدأ أولى 
مشاهدها في "الرحلة 710"

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
الدميقراطي��ة  املرش��حة  ظه��رت 
اخلاس��رة ف��ي انتخاب��ات الرئاس��ة 
األميركي��ة هي��الري كلينتون في 
مس��رحية هزلية تناولت كتاب 
"ن��ار وغضب في بي��ت ترامب 
األبي��ض"، الذي أث��ار غضب 

الرئيس األميركي.
املس��رحية  وعرض��ت 
املس��جلة خ��الل حف��ل 
توزي��ع جوائ��ز " غرامي" 
اخملصص��ة  الس��نوية 

ف��ي  نظم��ت،  الت��ي  للموس��يقى، 
نيويورك.

هي��الري  ق��رأت  املس��رحية  وف��ي 
فقرة:"لق��د كان )ترامب( خائفا من أن 
يجري تسميمه، وهذا سبب دفعه إلى 
تناول وجبات في ماكدونالدز، ألن أحدا 
ال يعرف أنه س��يأتي، كم��ا أن الطعام 

جهز بأمان".
وكان الكت��اب يغط��ي وج��ه كلينتون 
عندما بدأ "املشهد"، قبل أن تخفضه 
قليال لتظهر هويتها التي أثارت دهشة 

املشاهدين.

فنان��ون  ق��رأ  هي��الري،  جان��ب  وإل��ى 
أميركيون مقاطع من الكتاب مثل دي 

جي خالد، وسنوب دوغ وغيرهم.
وأثار ظهور كلينتون في "املس��رحية" 
غض��ب املندوب��ة األميركي��ة لدى األمم 
املتح��دة نيك��ي هايل��ي، الت��ي تعرف 

بالقرب من ترامب.
وقال��ت هايلي في تغريدة عبر "تويتر": 
لق��د أحبب��ت )جوائ��ز( غرام��ي دوما، 
لكن الفنانني الذي ق��رأوا )نار وغضب( 
قتلوه��ا"، وعدت م��ا ج��رى مزجا غير 

مقبول بني الفن والسياسة.

هيالري "تسخر" من ترامب في مسرحية 

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرض النجم البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو ملوقف مح��رج، بعدما طلب 
منه التوقف عن مراسلة عارضة أزياء 
اجلنس��ية،  بريطاني  لفنان  مخطوبة 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أرسل جنم 
ريال مدريد رس��ائل عدة في منتصف 
اللي��ل لعارض��ة األزياء الفاتن��ة، ريان 
س��وغدن، التي كان عل��ى معرفة بها 
في أثناء فت��رة لعبِه في مانشس��تر 

يونايتد.
البريطان��ي، خطيب  واضطر املمث��ل 
ميل��ور،  أوليف��ر  احلال��ي،  س��وغدن 
للتدخل، وإبالغ رونال��دو بأن خطيبته 

"ل��ن تس��تطيع التحدث مع��ه بعد 
اآلن".

وقال مصدر غي��ر معروف للصحيفة 
البريطاني��ة: "رونالدو يرس��ل العديد 

من الرسائل لريان بنحو مستمر".
وأضاف املص��در: "االثنان يتحدثان بود 
وصداقة مع بعضهما. ف��ي النهاية، 
عندم��ا اكتش��ف أوليف��ر األمر بعث 
لرونال��دو، وطلب  برس��الة "مهذبة" 
من��ه التوق��ف عن إرس��ال الرس��ائل 
لريان". ولم تتسلم ريان أي رسالة من 

رونالدو منذ الواقعة.
رونالدو على عالق��ة أيضا مع عارضة 
األزياء اإلس��بانية جورجين��ا رودريغيز، 

ويربي معها أربعة أطفال.

الصباح الجديد - وكاالت:
كلن��ا منتل��ك بع��ض املعلوم��ات عن 
م��رض الزهامي��ر، وأحيانا نص��ف أية 
حالة نس��يان بإصابة صاحبها مبرض 
الزهامير م��ن باب املزح��ة، لكن قليل 
منا يعرف خط��ورة وصعوبة اإلصابة 
بهذا املرض، وما ينتج عنه من احداث 

غريبة ومؤملة للمقربني من املريض.
وفي واقع��ة غريبة، قام رجل في ال�68 
من عمره، يعاني من "الزهامير" بالتقدم 
ال��ى خطبة زوجته ومن ث��م الزواج بها 
التي  ثاني��ة، ش��ريكته  م��رة 
 38 معه��ا  قض��ى 
وفق��ا  عاًم��ا، 
لصحيفة 

"واشنطن بوست".
وفقد "مايكل جويس" قدرته على النطق 
وال��كالم بع��د إصابته مب��رض "الزهامير"، 
وف��ي مراحل��ه املتقدمة جًدا، نس��ي أنه 
كان متزوًج��ا م��ن زوجته من��ذ 38 عاًما، 
لكن��ه وق��ع في حبه��ا من جدي��د، وألنه 
رجل واضح، عرض عليها الزواج مرة ثانية 

وتقبلت املوضوع.
وقالت زوجت��ه ليندا جويس، 64 عاًما: لم 
أُق��ل له، يا إلهي نح��ن متزوجان بالفعل، 
ولك��ن قلت ب��داًل من ذلك نع��م، هو في 
كل احلاالت لن يتذكر. ولكن لأسف بعد 
حفل الزفاف اس��تيقظ العريس املس��ن 
وهو ال يتذكر أي ش��يء، ونس��ي أنه تزوج 

زوجته، وسألها: ماذا كنا نفعل؟.

تحذير لرونالدو: "توقف عن 
رسائل منتصف الليل"

مريض بالزهايمر
 يتقدم لخطبة زوجته
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