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بغداد - أسامة نجاح:
أك��د املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي أن زي��ارة 
الوفد األميركي برئاسة نائب وزير 
اخلارجية األميركي جون سوليفان 
الى الع��راق ج��اءت لتفعيل بنود 
اتفاقية اإلطار الس��تراتيجي بني 
بغ��داد وواش��نطن ومتت��ني أواصر 
واألمنية  االقتصادي��ة  العالق��ات 
من خ��الل دعم اخملرج��ات للجنة 

التنسيق املشكلة من اجلانبني. 
وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب 
اإلعالم��ي لرئي��س الوزراء س��عد 
خ��اص  حدي��ث  ف��ي  احلديث��ي 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن"  لصحيفة 
رئيس ال��وزراء حيدر العبادي عقد 
اجتماع��اً مع نائ��ب وزير اخلارجية 
األميرك��ي ج��ون س��وليفان بعد 
وصول��ه إل��ى بغداد الس��تكمال 
تفعي��ل اتفاقية اإلط��ار والعمل 
االس��تراتيجي ب��ني البلدين التي 
لم تفع��ل بنح��و صحي��ح منذ 

سنة 2008 إلى يومنا هذا"
 وأشار لى إن" اللجنة التنسيقية 
العراقي  اجلانب��ني  من  املش��كلة 
واالميرك��ي أطلعت العبادي على 
نتائج العمل املشترك بني البلدين 
املس��تقبلية  اخلط��وات  وأيض��ا 

الت��ي مت االتفاق عل��ى املضي في 
اس��تكمالها في جميع النواحي 

االقتصادية والثقافية واألمنية .
وأض��اف " من ضم��ن األمور التي 
مت التأكي��د عليها بني اجلانبني هو 
ال��دور الفاع��ل الذي س��تقوم به 
ناحية  األميركية من  الش��ركات 
العراقي  االس��تثمار  دخول سوق 
ودع��م العراق في جمي��ع اجلهود 
الت��ي يبذله��ا في ش��تى اجملاالت 
وخاصة خالل مؤمت��ر دعم العراق 
الكوي��ت  وال��ذي س��يعقد ف��ي 
الشهر املقبل من خالل الضغط 
على أغلب الدول للمساهمة في 
دع��م الع��راق في احي��اء وتطوير 
البنى التحتية للم��دن العراقية 

احملررة .
الوالي��ات  أن"  احلديث��ي  وأوض��ح 
املتحدة ماضية في دعم احلكومة 
العراقي��ة فيما تعل��ق بجهودها 
األمني��ة من خ��الل مس��اعدتها 
في رفع مخلفات داعش باملناطق 
احملررة، الفتا إلى ، التنس��يق على 
فت��ح أف��ق التع��اون مب��ا يخ��ص 
القضايا القنصلي��ة بني البلدين 
وتأش��يرات  املواطن��ني  ودخ��ول 

الدخول" .
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وفد أميركي برئاسة سوليفان قدم من أجلها..

تفعيل اتفاقية 2008 الستراتيجية
يدعم االقتصاد العراقي ويمّتن أمنه

حيدر العبادي يلتقي نائب وزير اخلارجية األميركي جون سوليفان

خطر هيمنة األمنيين على
بغداد تضيف الدورة 88 لمجلس2الحكم في بالد العرب

3منظمة العمل العربية

السليمانية ـ عباس كاريزي:
وصلت إقليم كردستان 250 مليار 
دينار خصصتها احلكومة االحتادية 
لدفع رواتب وزارتي الصحة والتربية 
في اإلقليم، كما وصلت جلان عدة 
أخرى لتدقيق قوائم رواتب خمس 
وزارات عدا وزارتي الصحة والتربية 
في إط��ار االتفاق��ات والتفاهمات 
الت��ي توصل��ت اليه��ا احلكوم��ة 

االحتادية مع حكومة االقليم متنح 
مبوجب��ه بغ��داد روات��ب املوظفني 
لقاء تس��ليم اربيل ملف النفط 

واملنافذ احلدودية واملطارات.
الفنية  اللج��ان  وفيم��ا تش��ارف 
للحكوم��ة  التابع��ة  اخملتص��ة 
االحتادية على االنتهاء من مراجعة 
وتدقي��ق القوائم اخلاص��ة برواتب 
التربي��ة والصح��ة، اك��دت مدير 

ع��ام التخطيط في وزارة الصحة 
بحكومة اقليم كردس��تان عضو 
جلنة التدقي��ق في قوائ��م وزارتي 
الصحة والتربي��ة فيان محمد ان 
اربع أو خمس جلان تدقيقية وصلت 
اربيل، لفحص قوائم رواتب وزارات 
والتخطي��ط  العال��ي  التعلي��م 

ووزارات اخرى.
واعلن مصدر مس��ؤول ف��ي وزارة 

كردس��تان  إقلي��م  ف��ي  املالي��ة 
أنه��م بانتظ��ار وص��ول املزيد من 
بش��أن  بغ��داد  م��ن  التعليم��ات 
كيفية التص��رف مببلغ 250 مليار 
دين��ار م��ن األم��وال، خصصته��ا 
احلكوم��ة االحتادي��ة لدف��ع رواتب 
وزارتي الصحة والتربية في إقليم 

كردستان، وصلت امس. 
تفصيالت أخرى ص2

الصباح الجديد ــ وكاالت :
تعّث��ر انط��الق أعم��ال مؤمت��ر احلوار 
الوطن��ي الس��وري ف��ي سوتش��ي 
ف��ي موعده ام��س الثالث��اء، وأكدت 
اخلارجية الروسية أن الوزير سيرجي 
الفروف أج��رى اتصالني هاتفيني مع 
نظيره التركي مولوود جاويش أوغلو 

حلل اإلشكاليات.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية 
التنظيمي��ة  اللجن��ة  ع��ن عض��و 
للمؤمتر، نائب مدير قسم املعلومات 
الروس��ية،  اخلارجي��ة  وزارة  ف��ي 
أرتي��وم كوج��ني، أن االنط��الق تأخر 
"بس��بب انتظار عدد من املشاركني 

واملراقبني".
وأوض��ح :" ط��رأت بعض املش��اكل 
املتعلق��ة مبجموعة م��ن املعارضة 
املس��لحة والتي حضرت من تركيا، 
وربطت مشاركتها بشروط إضافية. 
أجرى الفروف خالله��ا امس الثالثاء 
اتصالني هاتفيني مع جاويش أوغلو، 
وحصل على تأكيد أن هذا املشكلة 
س��تحل"، حس��ب وكال��ة األنب��اء 

األملانية.
وذكرت الوكالة الروسية أن وفداً من 
املعارض��ة وصل أم��س االول االثنني 
إلى مطار سوتش��ي، ورفض ش��عار 
املؤمتر ال��ذي يحمل العلم احلكومي 

الس��وري و"غصن الزيتون"، وأكدت 
أن الوف��د " م��ا زال " ف��ي املطار وال 
يقب��ل الدخول حتى تغيير الش��عار 
على بطاقات مش��اركته إلى العلم 

ذي النجوم احلمراء.
وكان م��ن املفت��رض بام��س الثالثاء 
ان يك��ون اليوم اخل��اص مبؤمتر احلوار 
الس��وري الذي دعت اليه موس��كو 
ف��ي منتجع سوتش��ي الس��احلي، 
مبش��اركة مئ��ات الس��وريني بهدف 
فتح س��بل احلل أمام نزاع مس��تمر 
منذ س��بع س��نوات تس��بب مبقتل 

أكثر من 340 ألف قتيل.
ومؤمتر سوتشي هو األول الذي تقيمه 

روس��يا على أراضيها بعدما لعبت 
دوراً ب��ارزاً خ��الل العام��ني املاضيني 
في تغيير املعادلة العس��كرية على 
االرض في س��وريا، مما أدى الى تراجع 
دور الواليات املتحدة والدول األوروبية 

السياسي في ما يتعلق بالنزاع.
وأعلنت عش��رات الفصائل املقاتلة 
املعارضة رفضها املؤمتر. لكن العديد 
منها، وكذلك هيئة التفاوض لقوة 
تعرض  الس��ورية،  واملعارضة  الثورة 
لضغ��وط مكثفة تركية وروس��ية 
للمش��اركة في املؤمت��ر، وفق ما قال 

معارضون.
تفصيالت اخرى ص6

لجان متخصصة تصل اقليم كردستان لتدقيق قوائم خمس وزارات

الحكومة االتحادية ترسل 250 مليار دينار
لصرف رواتب وزارتي الصحة والتربية

تعّثر مؤتمر "سوتشي" لحل النزاع السوري

استقالة نائب مدير اإلف بي آي 
"بعد ضغوط" من إدارة ترامب

وكاالت ـ الصباح الجديد:

ذكر النائب العام الس��عودي، س��عود 
ب��ن عبد اهلل املعجب، أمس الثالثاء، أن 
التس��ويات في إطار حمل��ة مكافحة 
الفس��اد وصلت الى مبل��غ يقدر 400 
مليار ريال س��عودي أي م��ا يعادل أكثر 

من 100 مليار دوالر أميركي.
ونقلت "رويت��رز" عن بيان اصدره مركز 
التواص��ل الدول��ي الس��عودي أم��س 
الثالث��اء، إن النائ��ب العام الس��عودي، 
أك��د ان التس��ويات ف��ي إط��ار حملة 
مكافحة الفس��اد وصلت إلى ما يقدر 
بنح��و 106,7 ملي��ارات دوالر، مضيف��ا 
ان التس��ويات تتضم��ن مختلف أنواع 
األص��ول مبا في ذلك عق��ارات وكيانات 

جتارية وأوراق مالية ونقد وغيرها.
وأوضح املعجب، ان إجمالي عدد من مت 
استدعاؤهم بلغ 381 شخصا بينهم 

65 ما زالوا موقوفني.
وتاب��ع "مت اس��تكمال دراس��ة كاف��ة 
ملفات من مت اتهامه��م ومواجهتهم 
مبا نس��ب إليهم من الته��م، وانتهت 

مرحل��ة التف��اوض والتس��ويات، ومتت 
إحال��ة اجلمي��ع إل��ى النياب��ة العامة 
النظامي��ة"،  اإلج��راءات  الس��تكمال 
مؤك��داً اإلف��راج تباعاً عم��ن لم تثبت 

عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على 
ما توفر من أدلة وبراهني إضافة إلفادات 

الشهود.
يذكر ان الس��لطات السعودية، شنت 

ف��ي وق��ت س��ابق حمل��ة اعتق��االت 
للقبض على متهمني بالفس��اد املالي 
واستغالل الس��لطة في البالد، تزامناً 
م��ع أوام��ر ملكي��ة أصدره��ا العاهل 

السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ملكافحة الفساد.

وحس��ب البي��ان ال��ذي أوردت��ه وكالة 
األنب��اء الس��عودية )واس(، اصدر امللك 
العام��ة  املصلح��ة  تقتضي��ه  ام��را 
يتضم��ن: حص��ر اخملالف��ات واجلرائ��م 
العالقة  ذات  والكيان��ات  واألش��خاص 
ف��ي قضاي��ا الفس��اد الع��ام وكذلك 
التحقيق، وإصدار أوامر القبض، واملنع 
من السفر، وكشف احلسابات واحملافظ 
وجتميدها، وتتبع األموال واألصول ومنع 
نقلها أو حتويلها من قبل األش��خاص 
والكيان��ات أي��اً كان��ت صفته��ا، ولها 
احل��ق في اتخ��اذ أي إج��راءات احترازية 
تراه��ا حتى تت��م إحالته��ا إلى جهات 
التحقيق أو اجلهات القضائية بحسب 
األحوال و اتخاذ م��ا يلزم مع املتورطني 
في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه 
بحق األش��خاص والكيان��ات واألموال 
واألص��ول الثابتة واملنقولة في الداخل 
واخلارج وإعادة األموال للخزينة العامة 
للدولة وتس��جيل املمتلكات واألصول 

باسم عقارات الدولة.
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حملة مكافحة الفساد تعيد للسعودية 106 مليارات دوالر

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��لمان  التخطي��ط،  وزي��ر  دع��ا 
اجلميلي، الش��ركات ورجال االعمال 
املصريني الى االستثمار في العراق، 
مؤكدا ضرورة فت��ح افاق اقتصادية 
وجتاري��ة م��ع مص��ر خ��الل املرحلة 

املقبلة. 

وقال بي��ان للوزارة تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، ان "اجلميلي 
االعم��ال  ورج��ال  الش��ركات  دع��ا 
املصريني الى االس��تثمار في العراق 
واملش��اركة الفاعلة في مؤمتر دعم 
الع��راق في الكويت الذي س��يعقد 
ف��ي ١٢ ش��باط املقبل"، ج��اء ذلك 

خالل اللقاء املوس��ع املش��ترك مع 
الوف��د املص��ري برئاس��ة مس��اعد 
رئي��س اجلمهوري��ة ابراهيم محلب 

الذي زار العراق امس االول.
واض��اف اجلميل��ي بحس��ب البيان، 
ان "هناك فرصا اس��تثمارية هائلة 
في العراق "، مش��ددا على "ضرورة 

تطوير التعاون بني رجال االعمال في 
البلدين مبا يع��زز العالقات الثنائية 

بني العراق ومصر".
وب��ني ان "القطاع اخل��اص العراقي 
في اطار خطة التنمية اخلمس��ية 
املقبلة س��يحظى مبس��احة جيدة 
مما يعني حصوله على فرص كبيرة 

في عملية قيادة التنمية وستقوم 
احلكوم��ة بتوفير البيئ��ة القانونية 
املناس��بة لعم��ل القط��اع اخلاص 

العراقي"،
ه��ذه  نتائ��ج  ب�"ترجم��ة  وطال��ب 
ال��ى مذك��رات  املثم��رة  اللق��اءات 
تفاه��م ب��ني البلدي��ن س��يما في 

اجمل��االت التي يحتاجه��ا العراق في 
املرحل��ة املقبل��ة"، مش��يرا الى ان 
"تأهي��ل الطريق البري ب��ني العراق 
واالردن سينعكس ايجابا على زيادة 
حج��م التبادل التج��اري بني العراق 

ومصر".  
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"التخطيط" تدعو مصر الى االستثمار في العراق

امللك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
والفنية  الهندسية  الفرق  متكنت 
ف��ي مديري��ة اتص��االت األنبار من 
ربط العراق مع اجلانب الس��عودي 
عب��ر الكاب��ل الضوئي لتحس��ني 

جودة اإلنترنت.
وذك��ر بي��ان إلع��الم مكت��ب وزير 
"الصب��اح  تلق��ت  االتص��االت 
اجلدي��د" نس��خة من��ه " تنفيذا 
للتوجيهات الصادرة من الشركة 
الفرق  العامة لالتص��االت متكنت 
الهندس��ية والفنية ف��ي مديرية 
اتص��االت األنب��ار من اس��تكمال 
عملية ربط الكاب��ل الضوئي عبر 

محطة تراس��ل عرعر ف��ي املنفذ 
احلدودي مع اجلانب السعودي".

واض��اف " وبع��د انته��اء األعمال 
الفنية مت إج��راء الفحص من قبل 
اجلانبني حيث وصلت إشارة الليزر 

من السعودية بشكل جيد ".
واش��ار البيان ال��ى أن " هذا اإلجناز 
س��عات  نق��ص  لتعوي��ض  ج��اء 
القط��ع  إص��الح  اإلنترن��ت حل��ني 
 GBA املفاج��ئ للكاب��ل البح��ري
باخللي��ج ال��ذي ح��دث ب��ني قطر 
والبحري��ن وأدى انقطاعه لضعف 

خدمة األنترنت في العراق".
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الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلنت الواليات املتحدة األميركية 
رف��ع احلظر عن دخول الالجئني من 
11 دول��ة إل��ى أراضيه��ا، في حني 
لفت��ت منظم��ات تعنى بش��ؤون 
الالجئني ال��ى أن األمر يتعلق ب�11 
بينهما  دولة معظمها مس��لمة 

العراق. 
وأوضح��ت الواليات املتحدة أن من 
يريدون دخول أراضيها سيخضعون 
إلجراءات أمنية أكث��ر صرامة من 
املاضي، بحس��ب ما أفادت وكالة 

األنباء الفرنسية.

ول��م يكش��ف املس��ؤولون الئحة 
هذه الدول، لكن بحسب منظمات 
تعنى بش��ؤون الالجئني، فإن األمر 
معظمه��ا  دول��ة  ب���11  يتعل��ق 
مسلمة، وهي مصر وإيران والعراق 
وس��وريا واليمن وليبيا والس��ودان 
ومالي والصومال وجنوب السودان 

وكوريا الشمالية.
وكانت وزارة األمن الداخلي أكدت 
أنها س��تعلن، عن إدخال تعديالت 
برنام��ج  ف��ي  باألم��ن  متعلق��ة 

استقبال الالجئني.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت مبادرة الشفافية للصناعات 
النف��ط،  وزارة  االس��تخراجية ف��ي 
امس الثالثاء، انها عازمة على ايجاد 
حلول الناجع��ة إللغاء قرار التعليق 
املؤقت لعضوي��ة العراق في املبادرة 
الدولية للشفافية، وتفعيل العمل 

مبقرحات جلنة "خارطة الطريق".
وذكر اعالم املبادرة، ف��ي بيان تلقته 
"الصباح اجلدي��د""، ان جلنة املبادرة 
وخالل عقده��ا اجتماعها ال�"51"، 
ف��ي مق��ر األمان��ة العام��ة جمللس 
ال��وزراء بحض��ور اعض��اء مجل��س 
عل��ى  اتفق��ت  للمب��ادرة،  األمن��اء 

"تفعيل العمل مبقترحات وتوصيات 
فري��ق عمل )خارط��ة الطريق( الذي 
مت تش��كيله به��دف إيج��اد احللول 
الناجعة إللغاء قرار التعليق املؤقت 
لعضوية العراق في املبادرة الدولية 

للشفافية".
واض��اف البي��ان ان االجتماع، خلص 
ال��ى "االتف��اق عل��ى آلي��ات عم��ل 
جديدة لتس��ريع اج��راءات رفع قرار 
التعلي��ق، فضال ع��ن إل��زام جميع 
املعني��ة  واملؤسس��ات  الدوائ��ر 
بالتعدين االلتزام بضوابط ومعايير 

الشفافية". 
تتمة ص3

ربط العراق بالسعودية عبر الكابل 
الضوئي لتحسين جودة اإلنترنت

واشنطن ترفع الحظر عن دخول 
الالجئين من 11 دولة بينها العراق

تسريع إجراءات رفع الحظر عن تعليق 
عضوية العراق في مبادرة الشفافية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقال أندرو ماكابي نائب مدير 
مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالي 
وال��ذي  آي(  ب��ي  )إف  األميرك��ي 
تع��رض النتق��ادات متك��ررة من 

الرئيس دونالد ترامب.
وتع��رض ماكاب��ي لضغ��وط من 
مدي��ر اإلف ب��ي آي، كريس��توفر 
راي، ك��ي يس��تقيل قب��ل تقرير 
للمفت��ش العام بش��أن الوكالة 
األمنية، بحس��ب ش��بكة "سي 

بي إس نيوز" اإلخبارية.
وتأت��ي االس��تقالة بعد أس��بوع 
من نش��ر تقرير إعالمي يفيد بأن 
ترامب غير راض عن بقاء ماكابي 

في منصبه.
تاميز"  "نيويورك  وأفادت صحيفة 
األميركي��ة في وق��ت متأخر من 
امس األول االثنني ان ترامب أعرب 
ع��ن رغبته بنق��ل ماكاب��ي إلى 
وظيف��ة أخ��رى، وهو األم��ر الذي 
كان س��يعتبر تخفيضاً لدرجته 
الوظيفية، وذلك قبل نشر تقرير 

املفتش العام.

اإلعالمي��ة  املس��ؤولة  وقال��ت 
بالبي��ت األبي��ض، س��ارة هاكبي 
س��اندرز، خالل مؤمتر صحفي إن 
"ق��رار االس��تقالة )ملاكاب��ي( لم 
يتخ��ذ من قبل البي��ت األبيض". 
الع��دل  وزي��ر  ان  ال��ى  مش��يرة 
األميركي س��يمثل أمام مجلس 
الشيوخ للرد على اتهامات مدير 

اف بي اي السابق.
تس��لم ماكابي منص��ب القائم 
بأعمال مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في ش��هر أيار املاضي 
بعد إعفاء ترامب للمدير السابق 
للوكال��ة جيم��س كوم��ي م��ن 

مهامه.
وكان كومي يُشرف على التحقيق 
املتعلق بالتدخل الروسي املزعوم 
في انتخابات الرئاسة األميركية 

التي جرت في عام 2016.
ورشح ترامب راي لشغل منصب 
مجل��س  وأق��ر  املكت��ب،  مدي��ر 
الش��يوخ ق��رار التعي��ني في آب 

املاضي.
تفصيالت ص6
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الصب��اح   � الس��ليمانية 
الجديد � عباس كاريزي:

وصلت إقليم كردس��تان 250 مليار 
دينار خصصته��ا احلكومة االحتادية 
لدفع رواتب وزارتي الصحة والتربية 
في اإلقليم، كم��ا وصلت جلان عدة 
أخ��رى لتدقيق قوائ��م رواتب خمس 
وزارات ع��دا وزارتي الصحة والتربية 
في اطار االتفاقات والتفاهمات التي 
االحتادية  احلكوم��ة  اليه��ا  توصلت 
م��ع حكومة االقلي��م متنح مبوجبه 
بغداد رواتب املوظفني لقاء تسليم 
اربيل ملف النفط واملنافذ احلدودية 

واملطارات.
الفني��ة  اللج��ان  تش��ارف  وفيم��ا 
للحكوم��ة  التابع��ة  اخملتص��ة 
االحتادية عل��ى االنتهاء من مراجعة 
وتدقي��ق القوائ��م اخلاص��ة برواتب 
اك��دت مدي��ر  والصح��ة،  التربي��ة 
ع��ام التخطيط ف��ي وزارة الصحة 
بحكوم��ة اقليم كردس��تان عضو 
جلن��ة التدقي��ق ف��ي قوائ��م وزارتي 
الصح��ة والتربية في��ان محمد ان 
اربع أو خمس جلان تدقيقية وصلت 
اربيل، لفحص قوائ��م رواتب وزارات 
التعليم العالي والتخطيط ووزارات 

اخرى.
واعل��ن مصدر مس��ؤول ف��ي وزارة 
املالية ف��ي إقليم كردس��تان أنهم 
بانتظار وصول املزيد من التعليمات 
من بغداد بش��أن كيفي��ة التصرف 
مببل��غ 250 مليار دينار م��ن األموال، 
خصصتها احلكومة االحتادية لدفع 
رواتب وزارتي الصح��ة والتربية في 

إقليم كردستان، وصلت امس. 
وكان��ت حكومة اقليم كردس��تان 
خالل العام املاضي 2017 قد منحت 
تس��ع رواتب ملوظفيها وفقا لنظام 
االدخ��ار االجباري، الذي تس��تقطع 
مبوجبه نس��بة تص��ل الى 75 % من 
رواتب املوظفني، وهو ما ولد استياءاً 
واعتراضاً واسعاً لدى املوظفني في 

االقليم. 
بدوره ق��ال مدي��ر ع��ام التربية في 

محافظة الس��ليمانية دلشاد عمر 
في تصريح للصباح اجلديد،

ان وزارة التربية هيأت مسبقا قوائم 
رواتب الوزارة لشهر كانون االول من 
العام املنصرم وش��هر كانون الثاني 
من العام احلالي، لتكون جاهزة امام 
اللجان اخملتص��ة التي تزور احملافظة 
م��ن احلكوم��ة االحتادي��ة، لتقارنها 
بدورها مع العدد الفعلي للموظفني 

في دوائر ومديريات الوزارة. 
وتابع ان اللجنة الفنية التي وصلت 
ال��ى احملافظ��ة تتأل��ف من عش��رة 
اشخاص زاروا في بادئ االمر مديرية 
التربي��ة لتدقي��ق م��الكات وقوائم 
الرواتب، مضيفاً ان اثنني من اعضاء 
اللجنة يعمالن عل��ى تدقيق رواتب 

قض��اء جمجم��ال، واربع��ة منهم 
يراجعون س��جالت مديرية التربية، 
واربعة اخ��رون يعملون على تدقيق 
مبحافظ��ة  الصح��ة  وزارة  روات��ب 

السليمانية.
وفي الس��ياق نفس��ه، اكد مصدر 
االقلي��م،  مس��ؤول ف��ي حكوم��ة 
وصول جلنتني من وزارتي التخطيط 
والتعلي��م العال��ي، لتدقي��ق رواتب 
نظيراتهم��ا في حكوم��ة االقليم، 
متوقعا ان تسهم هذه التفاهمات 
في االسراع بعودة الرحالت الدولية 

الى مطاري اربيل والسليمانية. 
وتاب��ع املصدر ف��ي تصريح للصباح 
اجلدي��د، ان مس��ؤول هيئ��ة املنافذ 
احلدودية في احلكومة االحتادية ابلغه 

بقرب الغاء احلكومة االحتادية احلضر 
املفروض عل��ى الرحالت الدولية من 
مط��ارات االقليم، لتب��دء من جديد 
الرح��الت اخلارجي��ة بالتنس��يق مع 
مراقب��ني من هيئة الطي��ران املدني 

في احلكومة االحتادية. 
ال��ذي  احلكوم��ي  املص��در  واش��ار 
فضل عدم الكش��ف عن اسمه ان 
احلكوم��ة االحتادية طالبت حكومة 
االقليم بتس��ليمها السلطة على 
حقول خورملة النفطية مبحافظة 

اربيل. 
واوضح ان حكومتي االقليم واملركز 
توصلت��ا خ��الل الفت��رة الس��ابقة 
ال��ى تفاهم��ات اولية بش��أن ملف 
النف��ط وآلية تس��ليم كامل نفط 

االقليم الى احلكومة االحتادية، ليتم 
تصديره عبر شركة النفط الوطنية 
س��ومو، معلن��ا وج��ود العديد من 
العقب��ات التي تواج��ه االقليم في 

هذا السياق.  
وكان وزي��ر النف��ط ف��ي احلكوم��ة 
االحتادي��ة قد اعل��ن فتح ح��وار مع 
حكوم��ة االقلي��م بش��أن حق��ول 
النفطية، مؤكدا استمرار  خورملة 
املباحثات وحتقيق نتائج ايجابية في 

هذا االطار بني الطرفني. 
في غض��ون ذلك يس��تمر االضراب 
ومقاطعة الدوام الرسمي من قبل 
املالكات التدريس��ية في محافظة 
الس��ليمانية، احتجاج��اً على تأخر 
صرف رواتبهم، الذي دخل اسبوعه 

الثالث على التوالي. 
وكان��ت هيئ��ة الدفاع ع��ن حقوق 
مبحافظ��ة  التدريس��ية  امل��الكات 
الس��ليمانية قد قررت إغالق أبواب 
امل��دارس والدخ��ول ف��ي اعتص��ام 
الرسمي  الدوام  مفتوح، ومقاطعة 
احتجاجا عل��ى عدم صرف رواتبهم 
ومخصصاته��م املتأخ��رة من قبل 

حكومة االقليم.
واعلن��ت الهيئة في بيان تس��لمت 
الصب��اح اجلديد نس��خة من��ه، ان 
املعلمني واملدرس��ني ف��ي محافظة 
لالس��بوع  امتنع��وا  الس��ليمانية 
الثاني على التوالي عن الدخول الى 
الصفوف الدراسية، احتجاجاً على 

تأخر صرف رواتبهم. 

بغداد ترسل 250 مليار دينار لصرف رواتب
 وزارتي الصحة والتربية في اإلقليم

لجان متخصصة تصل إقليم كردستان لتدقيق قوائم خمس وزارات أخرى د. علي شمخي

كش��فت ن��دوة عق��دت مؤخ��را ف��ي وزارة 
الثقاف��ة الق��ى فيها املتحدث باس��م وزارة 
الداخلي��ة الل��واء الدكتور س��عد معن عن 
اساليب غس��ل الدماغ التي اتبعها تنظيم 
داع��ش االرهابي في جتنيد االرهابيني وتنفيذ 
العملي��ات االنتحارية في الع��راق ولم يعد 
خافيا على احد تنوع هذه االس��اليب وقدرة 
التنظي��م االرهابي على اس��تقطاب املئات 
من ابن��اء املدن العراقية وزجهم في فصائل 
املوت ومايهمنا كعراقيني هو فداحة اخلسارة 
بهؤالء الشباب الذين غرر بهم والذين تشير 
كل الدالئل ب��ان ثمة اياد خفية عملت على 
مدى س��نوات في زرع االف��كار املتطرفة في 
عقولهم وقد حتدثت العديد من الدراس��ات 
املعني��ة باحل��رب النفس��ية ع��ن اجلوان��ب 
التي  االجتماعي��ة واالقتصادي��ة واالمني��ة 
تتي��ح خلق بيئ��ة حاضنة لتروي��ض الفئات 
العمري��ة التي رك��ز عليها تنظي��م داعش 
االرهابي ف��ي ضمها لصفوف التنظيم وقد 
كش��فت االحصائيات ان اع��داداً كبيرة من 
العراقي��ني اس��تجابوا الس��اليب التنظيم 
واعلن��وا والءهم ل��ه والفكاره اب��ان احتالل 
داعش ملدن في املوصل وصالح الدين واالنبار 
وديالى وفي الوقت الذي مت التعرف على هذه 
االس��اليب وبعد حتري��ر هذه امل��دن يبرز حتد 
كبير ام��ام احلكومة العراقية البد ان ترتقي 
فيه الى مس��توى اخملاطر التي ستتولد عن 
بق��اء االفكار املريض��ة واملتطرفة في عقول 
االف الشباب من ابناء هذه املناطق واملناطق 
االخرى حيث كشفت التحقيقات مع الذين 
مت الق��اء القب��ض عليه��م وجود اف��راد من 
محافظ��ات الوس��ط واجلن��وب مت جتنيدهم 
لدع��م عملي��ات ارهابي��ة مت تنفيذه��ا في 
جنوب��ي الع��راق وبالتالي البد م��ن االحاطة 
بكل ابعاد هذا الفكر وهذه االس��اليب التي 
توسعت وانتشرت في ظل انشغال احلكومة 
العراقي��ة مبواجهة االرهاب عس��كريا على 
االرض وم��ن هن��ا قد اليكون كافي��ا اهتمام 
احلكومة العراقية باعادة اعمار هذه املناطق 
احمل��ررة واص��الح بناه��ا التحتي��ة ومرافقها 
فاعمار وتأهيل وتصحيح االفكار والثقافات 
اليقل اهمية عن ه��ذه املهمة ان لم يتقدم 
عليه��ا وم��ن واج��ب احلكوم��ات احمللية في 
املناط��ق احملررة واحلكوم��ة العراقية ان تولي 
ه��ذه املهم��ة االهتم��ام الكبير وان تش��رع 
بتنفي��ذ برامج اع��ادة تأهي��ل وتصحيح ما 
مت تخريب��ه م��ن النفس ومامت تش��ويهه في 
االفكار واملعتقدات مبا يعمق ويغرس القيم 
الوطنية احلقيقية ويعيد للشباب العراقي 
ارتباط��ه والتصاقه بوطنه ومب��ا يبعد وينبذ 
ويكش��ف الفك��ر املتطرف ال��ذي متكن من 
التغلغ��ل ف��ي حي��اة الناس ف��ي غفلة من 
الزمن . وس��يكون من امله��م ايضا املطالبة 
بدع��م دولي لتنفي��ذ هذه البرام��ج وتوفير 
االجواء املناسبة لها مبا يضمن جناحها على 

كل الصعد.

برامج التصحيح
 مفقودة !

تقـرير

عمرو حمزاوي*

على الرغم من احلراك السياس��ي الذي 
ح��دث ف��ي بالد الع��رب بص��ور متنوعة 
خ��الل الس��نوات القليل��ة املاضي��ة، إال 
أننا ل��م نقت��رب أبدا من مش��هد حتول 
دميقراطي حقيقي. فمعادلة الس��لطة 
ما زالت بي��د النخب احلاكمة التي حتول 
مبزيج م��ن القم��ع واالحت��واء والرعوية 
دون تداوله��ا، تتداخ��ل تكوينات النخب 
بكثافة مع مؤسسات الدولة على نحو 
يك��رس اإلدارة الس��لطوية للمجتم��ع 
ويتالش��ى معه عمالً اخلط الفاصل بني 
م��ا ه��و سياس��ي )نخبة احلك��م( وبني 
م��ا ه��و تنفي��ذي )الدولة مبؤسس��اتها 

السيادية وأدواتها البيروقراطية(.
في هذا الس��ياق تلعب األجهزة األمنية 
دوراً مفصلي��اً. وميك��ن االدع��اء، ودومن��ا 
تعميم يخل باالختالف��ات اجلوهرية في 
طبائ��ع النظم العربية، أن املؤسس��ات 
العس��كري  األمني��ة بش��قيها ش��به 
الداخلي��ة(  ووزارات  الش��رطة  )أجه��زة 
واالستخباراتي )أجهزة اخملابرات العاملة 
ف��ي الداخل واخل��ارج( تلعب ه��ذا الدور 
على مس��تويات ثالث��ة. بداي��ًة، تضبط 
مبزي��ج  العربي��ة  األمني��ة  املؤسس��ات 
م��ن القي��ود االس��تباقية واملمارس��ات 
القمعية حركة الش��ارع وحتد من قدرة 
ق��وى املعارضة على الفعل السياس��ي 
واملش��اركة في االنتخاب��ات حني حتضر 
والتواج��د في مس��احات اجملتمع املدني، 
س��واء متثل ذلك في منع املعارضني من 
تنظيم لق��اءات جماهيرية أو مظاهرات 
أو االتيان مبؤيدين إلى صناديق االقتراع أو 
حرمانها من مكاس��ب مشروعة بتزوير 
نتائج االستحقاقات االنتخابية أو حصار 
املنظم��ات غي��ر احلكومية املس��تقلة. 

تتفاوت درجات القمع من احلالة املصرية 
إل��ى اجلزائرية م��روراً باحل��االت العراقية 
واملغربية واحل��االت اخلليجية  واألردني��ة 
على س��بيل املثال كما يختلف النمط 
الس��ائد من قمع تعقب��ي متواصل إلى 
ممارسات ترتبط بلحظات األزمة التي متر 
بها نظم احلك��م املعنية، إال أن احملصلة 
األه��م لل��دور القمع��ي للمؤسس��ات 
األمنية هي ضمان استقرار واستمرارية 
نظم حاكمة تفتق��د في األغلب األعم 
للتأييد الش��عبي وغ��رس ثقافة اخلوف 
والعزوف عن املش��اركة السياسية بني 

جموع املواطنني.
ث��م يكتش��ف الناظر للنظ��م العربية 
س��ريعاً هيمن��ة املؤسس��ات األمني��ة 
عل��ى الس��لطة التنفيذية وتوحش��ها 
وأجه��زة  مبؤسس��ات  قورن��ت  م��ا  إذا 
الدولة األخ��رى. ال تقتصر هذه الظاهرة 
عل��ى اجلمهوريات احلديثة التي أرس��ت 
ف��ي  بتدخالته��ا  اجلي��وش  دعائمه��ا 
السياسة، والقائمون على اجليوش عادًة 
ما يرون في املؤسس��ات األمنية امتداداً 
مكمالً للجي��وش النظامية. بل تتجاوز 
اجلمهوريات  األمنية  املؤسسات  هيمنة 
إل��ى امللكي��ات واإلم��ارات القائم��ة بني 
املغرب واخلليج. وفي ح��ني يعود توحش 
املؤسس��ات األمني��ة ف��ي الس��عودية 
الغي��اب ش��به  إل��ى  مث��الً  والبحري��ن 
الكام��ل لألجهزة السياس��ية الفعالة 
في احلالتني، يفس��ر ضعف املؤسسات 
البيروقراطي��ة  واألجه��زة  البرملاني��ة 
املدنية في مقاب��ل الكفاءة التنظيمية 
العالية للش��رطة واالس��تخبارات ذات 
الظاه��رة في مصر واجلزائر. يرتب كذلك 
القوانني واحملاكم االس��تثنائية  ش��يوع 
وحاالت الط��وارئ القابلة دوما للتمديد 
دون اعتب��ار لالش��تراطات الدس��تورية، 
وتلك تروم باألس��اس وبغ��ض النظر عن 

الترنيمات الرسمية حول أخطار اإلرهاب 
العنيف��ة  الراديكالي��ة  والتنظيم��ات 
إح��كام قبضة الس��يطرة الس��لطوية 
عل��ى اجملتم��ع، إط��الق ي��د األمنيني في 
ملف��ات  م��ن  العدي��د  م��ع  التعام��ل 
السياس��ة الداخلي��ة. تفتق��د النظم 

العربي��ة ل��ألدوات السياس��ية الفعالة 
إلدارة س��يطرتها عل��ى اجملتم��ع وتلجأ 
م��ا أن تس��تبني مالمح خطر سياس��ي 
أو مجتمع��ي في األف��ق، حتى وإن ادعت 
توجهاً إصالحياً، إلى س��الحها األمضى، 

البطش األمني.

الداخل��ي  التكوي��ن  مس��توى  وعل��ى 
للنخب العربية احلاكمة، تزيد مس��احة 
قورن��ت  م��ا  إذا  األم��ن  رج��ال  متثي��ل 
بالفئات الرئيس��ية األخرى من ش��اكلة 
التكنوقراط وأصحاب األعمال وأساتذة 
اجلامعات. تراجع بالقطع، باس��تثناءات 

محدودة رمبا ش��كلت احلالة التونس��ية 
وكذلك احلال��ة املغربية الراهنة، حضور 
األمنيني ف��ي الصف��وف الوزارية األولى 
م��ن مقاعد الس��لطة التنفيذية، إال أن 
تغلغله��م فيم��ا دونها أو فيم��ا وراءها 
جلي بني. هنا تكفي مطالعة اخللفيات 
املهني��ة للمس��ؤولني التنفيذي��ني في 
اجله��ات املغربي��ة واحملافظ��ات املصرية 
واحمللي��ات الس��عودية للتأك��د من ثقل 
املركب األمني للنخب. لكن األخطر من 
ذلك هو واقع انتزاع املؤسس��ات األمنية 
بحك��م نفوذها في العدي��د من احلاالت 
ملا يش��به حق الفيتو على شخوص من 
يكل��ف مبنص��ب تنفيذي ع��ام أو مبوقع 
التش��ريعية  املؤسس��ات  ف��ي  قي��ادي 
األجه��زة  ع��ن  فض��الً  والقضائي��ة 

السياسية إن وجدت.
ترت��ب ممارس��ة الفيت��و األمن��ي انحيازاً 
هيكلي��اً داخل النخ��ب العربية لصالح 
اجملموعات احملافظة الراغبة في استمرار 
أوض��اع اجملتمع املعني على ما هي عليه 
ف��ي مقاب��ل عناص��ر إصالحي��ة تدي��ن 
بال��والء للنظام ولكن تس��عى لتجديد 
األمنية  فالعقلية  وآلياته.  مؤسس��اته 
ال تخشى من شيء بني األرض والسماء 
أكث��ر من دع��اة التغيير. ع��ادًة ما يعني 
الفيتو األمني، وهو يشكل عائق جوهري 
أمام حراك النخب��ة وتبديل دمائها، ترك 
النظم العربية إما بش��ريحة هشة من 
املصلح��ني احلقيقيني ال ح��ول لهم وال 
ق��وة أو مبجوعة أكبر من مدعي اإلصالح 
تصع��د أس��رع كلم��ا تعاظ��م والءه��ا 

للعقلية األمنية.
فتغول املؤسس��ات األمني��ة داخل بنية 
الدولة وخارجها يصطنع وضعا مشوها 
يصب��ح معه احلاك��م، من جه��ة أولى، 
ف��ي قراءته ألوض��اع الب��الد والتحديات 
الت��ي تواجهه��ا وفي إدراك��ه لهواجس 

ومطال��ب وأمني��ات الن��اس وكذلك في 
حتدي��ده للقوانني والق��رارات واإلجراءات 
والسياسات واجبة التطبيق اليوم وغدا 
معتمدا بصورة ش��به مطلق��ة )إن لم 
تكن مطلق��ة( على املعلوم��ات الواردة 
له من املؤسس��ات األمني��ة دون غيرها. 
ومهما تعددت مسميات هذه املؤسسات 
وتأرجح��ت اختصاصاته��ا وصالحياتها 
بني التمايز والتداخل، واألخير يتحول إلى 
تضارب وتص��ارع في الكثير من األحيان، 
فأنها تظل مثبت��ه األذن واألعني وكافة 
احلواس التنظيمية على فحص املواطن 
واستشعار اجملتمع بحثا عن »املؤامرات« 
الت��ي حت��اك ض��د الس��لطة وتوصيفا 
وإن  »االس��تقرار«،  »للمتآمري��ن« عل��ى 
ل��م جتدها أو جتده��م أوجدته��م عنوة. 
فذلك هو امليل الطبيعي للمؤسس��ات 
األمني��ة في كل م��كان وزم��ان، وحتما 
تتلون ب��ه املعلومات الت��ي تقدمها إلى 
احل��كام. فتصب��ح األزم��ات االقتصادية 
واالجتماعي��ة والسياس��ية التي يعاني 
منها عموم الناس ليست سوى مؤامرات 
داخلي��ة وخارجي��ة، وتدرج عل��ى قوائم 
املتآمري��ن ح��ركات ش��بابية ومنظمات 
غي��ر حكومية وق��وى دميقراطية ال تريد 
لب��الد العرب غي��ر االس��تقرار احلقيقي. 
وعندم��ا تتحول معلومات املؤسس��ات 
األمنية إلى مصدر املعلومات األساسي 
)إن ل��م يك��ن الوحي��د( للح��كام، ف��إن 
امليل يصير تش��وها ويس��تحيل حديث 
واملتآمرين سياس��ة رس��مية  املؤامرات 
 مكوناته��ا التعقب والقم��ع واإلقصاء.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

لقراءة النص األصلي٬ اتبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.

org/sada
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السيسي مع مجموعة من قادة اجليش املصري

حملة واسعة في بغداد لغلق معامل تصفية المياه وإزالة مواقع الجزر العشوائي
بغداد � الصباح الجديد:

اعلنت امانة بغ��داد، أمس الثالثاء، 
تنفي��ذ حم��الت إلزالة مواق��ع اجلزر 
العش��وائي وبي��ع املواش��ي الت��ي 
اصبحت »مصدرا لألمراض واالوبئة«، 
فضال عن الش��روع بحمالت إلغالق 
معامل انتاج وتصفية مياه الشرب 

)ro( »غير اجملازة«.
وإع��الم  عالق��ات  مديري��ة  واوردت 
االمان��ة، في بيان تلق��ت، »الصباح 

اجلدي��د«، نس��خة من��ه، إن »امانة 
بغ��داد من خ��الل دوائره��ا البلدية 
بالتع��اون م��ع مديري��ة احلراس��ات 
واالمن في االمان��ة وقيادة عمليات 
بغ��داد نفذت حم��الت إلزالة مواقع 
اجلزر العش��وائي وبيع املواشي على 

الطرق والساحات العامة ».
واضافت ان »هذه الظاهرة تعد من 
الظواه��ر الس��لبية الت��ي تؤثر في 
صحة املواطنني س��يما في األحياء 

الش��عبية كونه��ا غي��ر خاضع��ة 
والصحي��ة  البلدي��ة  للضواب��ط 

والبيئية.« 
وبينت ان »امني بغداد وجهت الدوائر 
البلدية باتخاذ اش��د االجراءات ملنع 
جتاوزات املواش��ي واجلزر العش��وائي 

في مناطق العاصمة بغداد ».
املع��دل   )296( الق��رار  ان  يذك��ر 
منح امان��ة بغ��داد صالحية فرض 
الغرام��ات عل��ى اصحاب املواش��ي 

واجلزر العش��وائي واتخاذ االجراءات 
الصارمة بح��ق اخملالفني واحالتهم 

الى القضاء«.
كما ذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان »توجيه��ا صدر م��ن مكتب امني 
بغداد ال��ى الدوائ��ر البلدية تضمن 
الش��روع بحم��الت إغ��الق معامل 
انت��اج امل��اء والتصفي��ة )ro( غير 
اجملازة التي انتش��رت بش��كل كبير 
في اآلونة االخيرة في عموم مناطق 

بغداد«.
واضافت ان »انتش��ار تل��ك املعامل 
تس��ببت بش��حة املياه ف��ي احملالت 
السكنية وأحلقت أضرارا بشبكات 
املاء الصافي ما اث��ر في نوعية املاء 
املنت��ج في مش��اريع امان��ة بغداد 
املائي��ة  احلص��ص  عل��ى  وجت��اوزت 

للمواطنني«.
واش��ارت الى ان »تل��ك املعامل غير 
مرخصة ولم يحصل اصحابها على 

املوافقات االصولية من امانة بغداد 
واصبح��ت ته��دد حي��اة املواطنني 
ملا له��ا من آثار س��لبية ولم تتوافر 
فيه��ا املواصفات الت��ي تعمل على 
وفقه��ا امانة بغداد ف��ي انتاج املاء 
ال��ذي يخض��ع الختبارات  الصافي 
يومي��ا س��يما داخل مش��اريع املاء 
الصافي وش��بكات التوزيع من قبل 
الف��رق اجلوالة املنتش��رة في عموم 

العاصمة بغداد«.



بغداد – كدس عتاد
ذك��رت قي��ادة عملي��ات بغ��داد أمس 
الثالث��اء أن قوة عس��كرية عثرت على 
كدس م��ن املواد املتفجرة في ش��مال 

العاصمة.
وقال��ت القيادة إنه "بإش��راف ميداني 
مباش��ر من قبل قائ��د عمليات بغداد 
الفريق الركن جلي��ل الربيعي قوة من 
لواء املش��اة )22( تنفذ واجب تعرضي 
في منطق��ة غزيلي��ه ش��مال بغداد، 
وعل��ى وف��ق معلوم��ات اس��تخبارية 
دقيق��ة مكللة بتعاون كبير من أهالي 
املنطقة، نت��ج عنه العثور على كدس 

للمواد املتفجرة".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 

ديالى امس الثالثاء، القاء القبض على 
8 مطلوبني بقضاي��ا ارهابية وجنائية 

في احملافظة.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "دوريات ومفارز من اقس��ام 
ش��رطة محافظ��ة ديال��ى متكنت من 
خالل ممارس��اتها االمنية القاء القبض 
عل��ى 8 مطلوب��ني بقضاي��ا ارهابي��ة 
وجنائية خ��الل ال�48 س��اعة املاضية 
في عدة مناطق من احملافظة ، مضيفا 
انه "مت ارس��الهم الى مراكز االحتجاز 

لعرضهم على القضاء".

كركوك – انفجار منزل
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك أمس الثالثاء ب��أن عنصراً في 
الش��رطة االحتادي��ة قت��ل وأصيب آخر 
بانفج��ار من��زل ملغ��م جن��وب غربي 

احملافظة.
وقال املصدر إن "احد عناصر الشرطة 
االحتادي��ة قت��ل واصيب آخر ف��ي اثناء 
املن��ازل  اح��د  تفكي��ك  محاولته��م 
املفخخة في قرية ع��رب كواز بناحية 
امللتقى )٣٥كم جنوب غربي كركوك("، 
مبين��اً أن "الش��رطة االحتادي��ة كانت 
تقوم مبهمة تأمني القرية من مخلفات 

تنظيم داعش االرهابي".

بابل – اعتقال ارهابيني 
أف��اد مصدر أمني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل أمس الثالث��اء بالقاء 
القبض على عدد من املتهمني بينهم 
اثن��ني بتهمة "اإلره��اب" والعثور على 
كدس لألعتدة في عمليات تفتيش في 

مناطق متفرقة من احملافظة.
وب��ني املص��در ان عملي��ة القبض متت 

استخبارية  الى معلومات  باالس��تناد 
دقيق��ة ، مش��يرة ال��ى احال��ة جميع 
املتهم��ني ال��ى اجله��ات ذات العالق��ة 

متهيدا لعرضهم على القضاء .

صالح الدين – عملية امنية 
أكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صالح الدين أمس الثالثاء أن الهندسة 
رف��ع  بحمل��ة  ش��رعت  العس��كرية 
االنقاض واخمللفات احلربية عن عدد من 
مناط��ق محافظة صالح الدين متهيدا 

لعودة النازحني اليها.
وافاد املصدر ان "الهندسة العسكرية 
بالتعاون مع الوية احلش��د الش��عبي 
حمل��ة  أطلق��ت  االمني��ة  والق��وات 
واسعة لرفع االنقاض واخمللفات احلربية 
من مدينة طوز خرماتو وس��لمان بيك 
ويكجة ، من اجل عودة اخلدمات اليها" 

، مضيف��ا ان "احلملة تأت��ي بعد تأمني 
احلش��د للطرق الرئيسية وانشاء ربايا 
عس��كرية وس��واتر ملن��ع اي تعرضات 

ارهابية على املدن احملررة".

الديوانية – عمليات دهم 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  أعل��ن 
محافظ��ة الديوانية ام��س الثالثاء ان 
مف��ارز امني��ة الق��ت القب��ض على 4 
متهم��ني مطلوبني للقض��اء بقضايا 
مختلف��ة من بينه��ا جنائي��ة تتعلق 
بالش��روع بالقتل فيما ألق��ت دوريات 
مكافحة اإلج��رام القبض على متهم 
بالس��رقة بعد جم��ع املعلومات عنه 
والتع��رف على مح��ل تواجده من قبل 

املصادر السرية اخلاصة.
وذك��ر املصدر األمن��ي أن��ه مت القبض 
على 6 مطلوبني للقضاء مبواد قانونية 

مختلف��ة حي��ث مت اتخ��اذ اإلج��راءات 
القانونية املطلوبة بحقهم وذلك خالل 
حملة قامت بها ملتابعة املطلوبني الى 

القضاء ,

ميسان – خطة امنية 
عقد مدير ش��رطة محافظة ميسان 
واملنش��آت اللواء احلقوق��ي ظافر عبد 
راض��ي دواي امس الثالثاء سلس��ة من 
االجتماع��ات مع مدراء أقس��ام وأمراء 

أفواج طوارئ شرطة احملافظة.
وأكد مدير الش��رطة خ��الل االجتماع 
على وضع خطة امنية لرفع مس��توى 
األداء امليداني واإلداري والسعي للحفاظ 
عل��ى املنجزات األمني��ة املتحققة في 
املدينة ودميومة األمن والس��الم فيها، 
مش��ددا على اهمي��ة تنفي��ذ األوامر 
والتوجيهات وتطبيق مفردات اخلطط 

األمنية الدورية واآلنية لضمان دميومة 
االمن في ربوع احملافظة.

البصرة – إطالق نار 
كش��ف مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة البصرة أم��س الثالثاء عن 
إصاب��ة اصيب مواط��ن بإطالق رصاص 

من قبل مسلحني مجهولني.
وافاد املصدر ان "مس��لحني يستقلون 
س��يارة حمل صغيرة هاجموا املواطن 
واصاب��وه بج��روح بالق��رب م��ن محل 
للحالق��ة مبنطق��ة حم��دان التابع��ة 
لقضاء ابي اخلصيب جنوبي احملافظة"، 
متوقف��ا  كان  "املواط��ن  ان  مضيف��ا 
بس��يارته اخلاصة" ، وان "املصاب نقل 
التعليمي  الص��در  ال��ى مستش��فى 
للعالج فيما فتحت الش��رطة احمللية 

حتقيقا في احلادث".

العثور على مواد متفجرة في منطقة غزيلية شمالي بغداد * اعتقال ثمانية مطلوبين بقضايا إرهابية في ديالى 
انطالق حملة لرفع المخلفات الحربية في صالح الدين * خطة أمنية لرفع مستوى األداء الميداني في ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
فجع أهالي مدينة الصدر، ش��رقي العاصمة 
بغ��داد، بنبأ اغتصاب طفل��ة تبلغ من العمر 

خمس سنوات من قبل طالبني مراهقني.
وتوفي��ت الطفلة بعد تن��اوب مراهقني على 
اغتصابها حني أرسلها ذووها إليصال الطعام 
الى جيرانهم حيث العادة هناك تبادل الطعام 
وإرس��اله الى العائالت املتعفف��ة، وفوجئت 
الطفلة بوجود صبيني كانا يدرسان في املنزل 

حتضيرا المتحانات نصف السنة.
ومنع الصبي )ابن اجليران( وهو في الدراس��ة 
املتوس��طة وصديقه ال��ذي كان يذاكر معه، 
الطفل��ة م��ن اخلروج م��ن املنزل، حت��ى قاما 
بفعلتهما الش��نيعة، مما تس��بب بنزف حاد 
للطفل��ة توفيت عل��ى إثره بع��د نقلها الى 

املستشفى.
وأثارت تلك احلادثة الغريبة الرعب بني األهالي، 
فيما نشب نزاع عش��ائري واسع بني عشيرة 

اجملني عليها وعشيرتي اجلانيني.
وس��ّلم وال��د أح��د الصبيني ابنه ال��ى مركز 
الش��رطة، فيما فّر اآلخر الى جهة مجهولة 

وما يزال البحث جاريا عنه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة الهج��رة واملهجري��ن ف��ي 
كرك��وك، امس الثالث��اء، ع��ودة %70 من 
النازح��ني في كرك��وك ال��ى مناطقهم، 

مبينة انها بصدد اغالق اخمليمات.
وقال مدير الهجرة واملهجرين في كركوك 
كرمون عم��ار صباح في تصريح صحفي، 
إن "كرك��وك من��ذ عام ٢٠١٤ اس��تقبلت 
١١٧ ال��ف عائل��ة نازحة م��ن محافظات 
نين��وى واالنبار وصالح الدي��ن وغيرها من 
املدن اضاف��ة الى الن��زوح الداخلي عقب 
عملي��ات التحرير"، مبينا ان "حوالي ٧٠% 

من النازحني عادوا الى مناطقهم".
وأض��اف أن "نازحي مناط��ق غرب كركوك 
عاد منهم حتى االن ٥٠٠٠ شخص ونحن 

اليوم بصدد غلق مخيم ليالن رقم ٣".
وبشأن ملف تس��جيل الناخبني للعوائل 
النازحة أوضح صباح قائال "هناك تنسيق 
م��ع مفوضي��ة االنتخاب��ات حي��ث جتري 
عملية تس��جيل نازحي كركوك استنادا 

الى قاعدة املعلومات املوجودة لدينا".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت عضو اللجنة املالية النيابية، ماجدة 
التميم��ي، امس الثالثاء، إرس��ال مش��روع 
قانون اخلدمة املدني��ة إلى الدائرة البرملانية 

لوضعه على جدول االعمال.
وقال��ت التميمي في بي��ان تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، إن "املرحلة املقبلة 
م��ن عمر البرملان يجب ان تش��هد تش��ريع 
القوانني املهمة الت��ي ينتظرها الكثير من 
ابناء الش��عب"، مبين��ة أن "ذلك امر واجب 

على اعضاء مجلس النواب".
واضاف��ت ان "من بني القوانني التي البد وان 
تشرع خالل اجللسات املقبلة، قوانني املوازنة 
العام��ة واالدارة املالي��ة واخلدم��ة املدنية"، 
مش��يرة الى انها جمع��ت "تواقيع نحو 90 

نائبا لقراءة املوازنة حتت قبة البرملان".
وأوضح��ت التميمي  "مت إرس��ال مش��روع 
تعدي��ل قانون اخلدم��ة املدنية إل��ى الدائرة 
البرملاني��ة لغرض وضعه على جدول أعمال 
مجلس النواب"، الفتة إلى أنه "س��يحقق 
القدر االكب��ر من العدال��ة للموظفني في 

القطاعني احلكومي واخلاص".

حادثة وفاة طفلة 
مغتصبة تهز
مدينة الصدر

عودة 70 % من النازحين 
في كركوك الى ديارهم

مشروع قانون الخدمة 
المدنية يصل الى 

البرلمان

الملف األمني

تفعيل اتفاقية 2008 
الستراتيجية يدعم 

االقتصاد العراقي وميتنّ أمنه
اإلط��ار  اتفاقي��ة  إن"  وب��ني 
االس��تراتيجي مت توقيعها عام 
2008 ومت��ت املصادق��ة عليها 
في البرملان العراقي في الدورة 
االولى وأصبحت نافذة وسارية 
صيغ��ة  وأخ��ذت  املفع��ول 
تش��ريعية وال ميك��ن تغييرها 
إال بع��د الع��ودة إل��ى البرملان 
العراقي والكوجنرس األميركي 
إلع��ادة صياغتها وه��ذا اخليار 
غير متاح حاليا ، منوها إلى إن" 
الطرفني يعم��الن على تفعيل 
ه��ذه االتفاقي��ة واس��تكمال 
العمل في بع��ض البنود التي 
م��ا زال العم��ل فيها لم يصل 
إلى املستوى الذي يطمح اليه 

العراق.
يذك��ر ان نائ��ب وزي��ر اخلارجية 
س��وليفان  ج��ون  األميرك��ي 

وص��ل، ف��ي وق��ت س��ابق إلى 
العراق على رأس وفد مشترك 
لتفعيل اتفاقية اإلطار والعمل 
الع��راق  ب��ني  االس��تراتيجي 

والواليات املتحدة األميركية .

"التخطيط" تدعو مصر الى 
االستثمار في العراق

مس��اعد  اك��د  جانب��ه  م��ن 
ابراهي��م  السس��ي  الرئي��س 
محل��ب، "ح��رص مص��ر على 
العراق  م��ع  تعزي��ز عالقاته��ا 
ف��ي جمي��ع اجمل��االت وهن��اك 
فرص كثيرة ميكن اس��تثمارها 
لتقوية العالقات بني البلدين"، 
تق��ف  "مص��ر  ان  مضيف��ا 
بصدق ال��ى جانب العراق وهي 
مس��تعدة للمس��اهمة ف��ي 
عمليات االعم��ار ووضع اخلبرة 
املصري��ة حتت تصرف احلكومة 
العراقية وتعزيز الشراكات في 

مختلف اجملاالت".

وجرى خ��الل اللقاء املش��ترك 
"التباحث في مختلف اجملاالت 
التع��اون  املهم��ة وخصوص��ا 
والتج��اري وط��رح  الصناع��ي 
الكثير من الرؤى واالفكار التي 
ميك��ن ان تتحول الى مش��اريع 

ومذكرات تفاهم مشتركة". 
واكد رجال االعمال العراقيون، 
"اس��تعدادهم للتع��اون م��ع 
نظرائه��م املصري��ني مبدي��ن 
رغبتهم ف��ي تش��ييد مدينة 
صناعية اقتصادية مش��تركة 
ب��ني البلدي��ن لتك��ون بداي��ة 
ملرحل��ة جديدة م��ن العالقات 

بني العراق ومصر". 
واضاف البيان، "متت مناقش��ة 
اخلب��رات  تب��ادل  امكاني��ة 
والتكنولوجي��ا احلديثة، وفتح 
خط��وط انتاجي��ة للصناعات 

املصرية في العراق". 
وابدى رج��ال االعمال املصريون 
واس��تعدادهم  "رغبته��م 

للعم��ل م��ع رج��ال االعم��ال 
العراقي��ني مبا ي��ؤدي الى خلق 
بيئة اعمال وفرص استثمارية 

جيدة".

واشنطن ترفع احلظر عن 
دخول الالجئني من 11 دولة 

بينها العراق
وأوضحت وزيرة األمن الداخلي 
أثن��اء  نيلس��ن،  كريس��تني 
فعالية نظمت في واش��نطن، 
أن التعدي��الت اجلدي��دة تهدف 
إلى من��ع "اإلرهابيني واجملرمني 
واحملتالني" من دخ��ول األراضي 
باتخ��اذ  األميركي��ة وتقض��ي 
إج��راءات أمني��ة إضافية بحق 
الالجئ��ني الوافدين من "الدول 
ذات اخلطورة العالية"، من دون 

شرح تفاصيل إضافية.

تسريع إجراءات رفع احلظر 
عن تعليق عضوية العراق 

في مبادرة الشفافية
يذك��ر ان مب��ادرة الش��فافية 
الدولي��ة أص��درت ف��ي وق��ت 
س��ابق ق��رارا مؤقت��ا يقض��ي 
الع��راق  عضوي��ة  بتعلي��ق 
بس��بب ع��دم كش��ف حجم 
اقليم  من  والص��ادرات  اإلنتاج 
كردس��تان، فضال ع��ن اعتماد 
التقرير  القائمني على كتاب��ة 
عل��ى مص��ادر معلوم��ات غير 

رسمية.

ربط العراق بالسعودية عبر 
الكابل الضوئي لتحسني 

جودة اإلنترنت
ولفت الى ان " وزارة االتصاالت 
قضي��ة  مبتابع��ة  مس��تمرة 
إص��الح الكاب��ل م��ع اجله��ات 
اخملتص��ة و كذلك عملت على 
توفي��ر البدائ��ل به��دف تقدمي 
أفضل واجود خدمات األنترنت 

للمواطن العراقي".

حملة مكافحة الفساد 
تعيد للسعودية 106 

مليارات دوالر
وله��ا تقرير م��ا ت��راه محققاً 
العامة خاصة مع  للمصلحة 
الذي��ن أب��دوا جتاوبه��م معها 
وعند اكم��ال اللجنة مهامها 
ترفع لن��ا تقري��راً مفصالً عما 
توصل��ت إلي��ه وم��ا اتخذت��ه 
بهذا الش��أن و يبلغ أمرنا هذا 
اخملتص��ة العتماده،  للجه��ات 
وعل��ى جميع اجله��ات املعنية 
التعاون التام إلنفاذ ما تضمنه 
أمرنا هذا، على ان تتولى البت 
في هذا االمر جلنة عليا برئاسة 
ول��ي العه��د األمي��ر محم��د 
بن س��لمان وعضوي��ة كل من 
رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، 
الوطني��ة  الهيئ��ة  ورئي��س 
ملكافحة الفساد، ورئيس ديوان 
املراقبة العامة، والنائب العام، 

ورئيس أمن الدولة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

تس��تعد بغداد بعد دحرها داعش 
اإلرهابي وحترير كامل أراضي البالد 
الستضافة الدورة )88( جمللس إدارة 
منظم��ة العم��ل العربي��ة بداية 

شهر آذار املقبل . 
إدارة املنظم��ة   وي��رأس مجل��س 
وزير العمل والش��ؤون االجتماعية 
السوداني  املهندس محمد شياع 
الذي اجم��ع اعضاء املنظمة على 

اختياره لرئاستها.
ول��م يك��ن حص��ول الع��راق على 
رئاس��ة املنظمة محض صدفة او 
قراراً جتميلياً، امن��ا جاء بعد جهود 
كبيرة وخطوات مدروسة قام بها 
وزي��ر العم��ل طوال امل��دة املاضية 
اس��تطاع م��ن خالل تل��ك اجلهود 
للعم��ل  جدي��دة  ركائ��ز  تثبي��ت 
العربي املش��ترك فض��ال عن فتح 
آفاق للعراق ليتبوأ مكانته وثقله 
احلقيق��ي، وكان��ت ل��روح اجلدي��ة 
ف��ي العمل املؤسس��اتي في وزارة 
العم��ل االث��ر االيجابي ف��ي تعزيز 
تلك املكان��ة التي بات يحظى بها 

العراق اليوم عربيا وعامليا . 
وتزامن مع رئاس��ة الع��راق جمللس 
العربي��ة  العم��ل  منظم��ة  ادارة 
انتخ��اب العراق عض��وا مناوبا في 
منظمة العم��ل الدولية واختياره 
عضوا في جلنة احلري��ات النقابية 

في املنظمة الدولية 
وكان املهن��دس الس��وداني اك��د 
خ��الل افتتاح��ه الدورة الس��ابقة 
اهمي��ة تفعي��ل دور ق��وى االنتاج 
ملواجهة التحدي��ات الكبيرة التي 
املنظم��ة  عم��ل  وتواج��ه  تق��ف 
وتق��ف عل��ى رأس��ها موضوعات 
البطال��ة  وارتف��اع  التش��غيل 
وقضاي��ا  والتدري��ب  والتعلي��م 
احلماي��ة االجتماعي��ة ومناقش��ة 
احلري��ات النقابية. وب��ني ضرورة ان 
يقوم مجلس ادارة املنظمة بتقدمي 
الدع��م املطل��وب لتطوي��ر عمل 
مفاص��ل املنظم��ة واملؤسس��ات 
املنضوية حت��ت خيمتها، مضيفا 

ان تق��دمي الدع��م امل��ادي ومتابعة 
اس��هامات ال��دول االعض��اء ل��ه 
اهمي��ة في النه��وض بتلك الدول 
ومؤسس��اتها وايضا العمل على 
التفاعل ايجابيا مع اية مقترحات 
عل��ى  وتعم��ل  للتطوي��ر  تط��رح 
جت��اوز التحدي��ات، مضيفا ان على 
اجلمي��ع العم��ل على وض��ع رؤية 
م��ع  واس��تراتيجية مس��تقبلية 
اقامة افضل العالقات التنسيقية 
مع مؤسسات العمل العربي ومع 
االمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول 
الوزارية من  العربية ومجالس��ها 
اج��ل وض��ع االس��س الصحيحة 
واملتين��ة نح��و انطالق��ة تعبر عن 
العربية  العم��ل  ق��درات منظمة 
كونه��ا متثل اوس��ع جتم��ع عربي 
للح��وار الهادف والفع��ال املتمثل 
بأطراف االنت��اج الثالثة )احلكومة، 

واصحاب العمل، والعمال(. 
منظم��ة  ادارة  مجل��س  وكان 
العم��ل العربية وباإلجماع انتخب 
العراق ممثالً بوزير العمل والشؤون 
ش��ياع  محم��د  االجتماعي��ة 
السوداني رئيسا له بعد انسحاب 
وزير القوى العاملة املصري محمد 

سعفان لصالح العراق.
الس��وداني  الوزي��ر  خل��ف  وق��د 
رئاس��ة مجل��س ادارة املنظم��ة ، 
نظيره القطري عيس��ى بن سعد 
النعيم��ي ال��ذي رأس اجمللس خالل 

املدة املنصرمة.
وقدم السوداني في كلمة، شكره 
وامتنان��ه ملدير ع��ام املنظمة فائز 
املطيري وجميع االعضاء لثقتهم 
بانتخاب العراق رئيسا جمللس ادارة 
املنظمة للعام��ني احلالي واملقبل 
، مؤكدا ” اهمي��ة تفعيل دور قوى 

االنتاج ملواجهة التحديات الكبيرة 
التي تق��ف وتواجه عمل املنظمة 
” ، مش��يرا ال��ى ” ان اه��م تل��ك 
التش��غيل  موضوعات  التحديات 
والتعلي��م  البطال��ة  وارتف��اع 
احلماي��ة  وقضاي��ا  والتدري��ب 
االجتماعي��ة ومناقش��ة احلري��ات 
النقابية ، وش��دد على ” ضرورة ان 
يقوم مجلس ادارة املنظمة بتقدمي 
الدع��م املطل��وب لتطوي��ر عمل 
مفاص��ل املنظم��ة واملؤسس��ات 
املنضوية حتت خيمتها ” مش��يرا 
الى ” ان تقدمي الدعم املادي ومتابعة 
لها  االعض��اء  الدول  مس��اهمات 
اهمي��ة في النه��وض بتلك الدول 
ومؤسس��اتها وايضا العمل على 
التفاعل ايجابيا مع اية مقترحات 
تطرح للتطوي��ر وتعمل على جتاوز 

التحديات “.

ودعا السوداني اجلميع الى ” العمل 
واس��تراتيجية  رؤي��ة  وض��ع  على 
مس��تقبلية م��ع اقام��ة افض��ل 
م��ع  التنس��يقية  العالق��ات 
مؤسس��ات العم��ل العرب��ي ومع 
االمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول 
الوزارية من  العربية ومجالس��ها 
اج��ل وض��ع االس��س الصحيحة 
واملتين��ة نح��و انطالق��ة تعبر عن 
العربية  العم��ل  ق��درات منظمة 
كونه��ا متثل اوس��ع جتم��ع عربي 
للح��وار الهادف والفع��ال املتمثل 
بأط��راف االنتاج الثالث )احلكومة ، 

واصحاب العمل ، والعمال( “.
من جانبه قال املدير العام ملنظمة 
العم��ل العربي��ة ، عل��ى هام��ش 
إن  املاضي��ة  ال��دورة  اجتماع��ات 
ال��دورة ناقش��ت عددا م��ن البنود 
والتقارير املهمة م��ن بينها تقرير 

عن أوضاع العمال الفلسطينيني 
احملتل��ة،  العربي��ة  األراض��ي  ف��ي 
ومتابعة تنفيذ ق��رارات الدورة ال� 
86 جملل��س إدارة املنظم��ة، إضافة 
إلى تقارير ح��ول تنفيذ وتوصيات 
االجتماع ال���26 للجنة املنظمات 
واملتابع��ة الذي عقد ف��ي القاهرة 
في مت��وز املاض��ي، ونتائ��ج أعمال 
االقتصادي  للمجلس  املائة  الدورة 
واالجتماعي، ونتائج أعمال الدورة 
106 ملؤمت��ر العم��ل الدول��ي التي 
عقدت بجني��ف في يونيو املاضي. 
وأش��ار املطي��ري إل��ى أن اجملل��س 
تقريرا عن  سيس��تعرض كذل��ك 
نشاطات وإجنازات منظمة العمل 
العربي��ة خ��الل الدورت��ني ال��� 86 
وال���87، وبنداً ح��ول تنفيذ قرارات 
ال��دورة ال� 44 ملؤمتر العمل العربي 

الذي في إبريل املاضي . 

جاء انتخاب العراق 
لرئاسة مجلس 
منظمة العمل العربية 
بعد جهود كبيرة 
وخطوات مدروسة 
قام بها السوداني 
طوال المدة الماضية 
استطاع من خاللها 
تثبيت ركائز جديدة 
للعمل العربي 
المشترك
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الكوف��ة،  جامع��ة  أعلن��ت 
أم��س الثالث��اء، توص��ل أس��اتذة 
مج��ال  ف��ي  متخصص��ني 
الفيروس��ات والوراثة، إلى حتضير 

لقاح ملرض "انفلونزا الطيور".
"إدارة  ان  مطل��ع  وذكرمص��در 
جامع��ة الكوفة أك��دت التوصل 

لتحضير لق��اح مل��رض "إنفلونزا 
الطيور h9n1 "عن طريق اس��اتذة 
ف��ي جامعة الكوفة متخصصني 

مبجال الفيروسات والوراثة ".
ونق��ل عن الباحثة الت��ي ابتكرت 
لقاح الفاي��روس، الدكتورة فادية 
العمي��دي، قوله��ا إن " الطي��ور 
املهاج��رة من تركيا هي الس��بب 

بانتق��ال الفايروس الى العراق وان 
فض��الت الطي��ور كفيل��ة بنقل 
الفايروس الى ماليني الدواجن لذا 
وجدنا من الضروري ان نعالج هذه 
احلالة وان نقوم بتلقيح الوافدين 
الى العراق حتى نحد من االصابة 

بهذا الفايروس".
وأضافت أن "محافظة النجف ال 

توج��د فيها اي ح��االت اصابة ومت 
الس��يطرة على احلاالت في بغداد 
وديالى وبعض احملافظات العراقية 

األخرى".
م��ن جانبه أش��ار رئي��س جامعة 
إلى  الظامل��ي،  الكوفة، محس��ن 
ان اجلامع��ة تدعم االس��اتذة في 
ايج��اد دراس��ات علمي��ة تص��ب 

ف��ي مصلح��ة اجملتم��ع، مبينا أن 
اجلامع��ة لديه��ا مذك��ره تفاهم 
مع وزارة الصحة واتفاق مس��تمر 
للتعاون املش��ترك ف��ي املواضيع 

العلمية.
واوضح " مت تسجيل براءة اختراع 
للمبتك��رة، ومتت مخاطب��ة وزاره 
اللقاح،  الصحة إلنتاجه ونش��ره 

حي��ث ج��رب على 600 ش��خص 
وش��في ما نس��بته 80  %  منهم، 
ألن��ه أنت��ج محلي��ا ومتوافق مع 
البيئة العراقية ويشفي نهائيا في 
حني املس��تورد ال يحصن املصاب 
ويص��اب اكث��ر من م��رة، مبينا ان 
غراما واحدا م��ن فضالت الطيور 

تصيب مليون طير باملرض".

جامعة الكوفة تنجح بتحضير لقاح لمعالجة "إنفلونزا الطيور"



إعداد سامي حسن 
 

أع��دت الهيئ��ة املتخصصة بالش��ؤون 
املالي��ة  الرقاب��ة  دي��وان  ف��ي  التربوي��ة 
دراس��ة تقوميية لإلج��راءات املتبعة في 
وزارة التربية بش��أن معاجلة املش��كالت 
التربوي��ة واالجتماعي��ة الت��ي تؤثر على 
النج��اح،  نس��ب  انخف��اض  أو  ارتف��اع 
وخلصت الدراسة الى أن هدرا كبير في 
األموال والطاقات البش��رية حدث خالل 
الس��نوات املاضية، متثل ف��ي انخفاض 
النج��اح ب��ن الطلب��ة وارتف��اع نس��ب 
الرسوب والتسرب في مراحل االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية للسنوات األخيرة، 
وأش��رت الدراسة أس��باب اخللل، وتردي 
مخرجات التعليم، والتي من بينها تغّير 
املناهج الدراس��ية وتردي الكفاءة وعدم 
اس��تقاللية املدارس وغيرها..هنا موجز 
للدراس��ة الت��ي كتب��ت حت��ت موضوع 
)تق��ومي أداء سياس��ة وزارة التربي��ة في 
معاجلة املشكالت التربوية واالجتماعية 
التي تؤثر على ارتفاع أوانخفاض نس��ب 

النجاح(

عزوف الطلبة عن الدراسة
يسعى النظام التعليمي بشتى مراحله 
الى تزوي��د الطلب��ة باملع��ارف واخلبرات 
األساسية املتنوعة واكتشاف قابليتهم 
وميوله��م وتنميتها في ش��تى ميادين 
املعرف��ة وتأهيلهم بالش��كل املطلوب 
للحياة العملية ، إال أن واقع احلال يشير 
الى عزوف الطلبة عن الدراسة وانخفاض 
املستوى العلمي خملرجات التعليم العام 
راف��ق ذلك انخفاض في نس��ب النجاح 
وارتفاع نسب رسوب الطلبة مما يشكل 
جانب م��ن جوانب الهدر ف��ي الطاقات 
البش��رية واملالية التي لها انعكاساتها 

االجتماعية واالقتصادية .
وتعمل وزارة التربية على حتس��ن الناجت 
التعليمي من خ��الل التركيز على احملاور 
األساس��ية للعملي��ة التعليمية التي 
تضم كل من )املدرس، الطالب، املنهج( 
والتحق��ق م��ن م��دى تكامل واتس��اق 
هذه احملاور لدورها املباش��ر في ارتفاع أو 

انخفاض نسب النجاح.
 

تنمية مخرجات التعليـم
ته��دف وزارة التربية الى توجيه الطالب 
وأس��اليب  واملعرفة  بالعلم  للتمس��ك 
قدرات��ه  وتنمي��ة  املعاص��ر  التفكي��ر 
اإلبداعية مبا يضمن تكامل ش��خصيته 
وتس��عى الى حتقي��ق هذا اله��دف عن 
طريق إعداد املناهج الدراس��ية وتهيئة 
وس��ائلها وتطويره��ا وتهيئ��ة املعلمن 
التربوي��ن  واملش��رفن  واملدرس��ن 
واملس��ؤولن ع��ن إدارة العملية التربوية 
املهنية  وتدريبه��م وتطوي��ر قدراته��م 
والعلمي��ة وإعداد البحوث والدراس��ات 
والعلمية  التربوي��ة  بالتج��ارب  والقيام 
واإلفادة م��ن نتائجها في تطوير النظام 
نظ��م  ووض��ع  والتعليم��ي،  الترب��وي 
التقومي واالمتحانات وتطوير  وأس��اليب 
الطرائق والوس��ائل التعليمية لضمان 

تنمية مخرجات املؤسسات التربوية .

املشكلة موضوع التدقيـق
أولي��ة  اس��تطالعية  دراس��ة  أظه��رت 
للنتائج النهائي��ة المتحانات الصفوف 
املنتهي��ة )الس��ادس االبتدائ��ي، الثالث 
متوس��ط، الس��ادس اإلع��دادي( جلميع 
والرس��وب  النج��اح  ونس��ب  األدوار 
والتس��رب في محافظات الع��راق )عدا 
إقلي��م كردس��تان ومحافظ��ات نينوى، 
صالح الدين واألنبار( انخفاضا في نسب 
النج��اح من س��نة الى أخ��رى إذ بلغت 
النسبة )69,4 %، 68,1 % ، 62,4 %( لألعوام 
 ،2015/2014  ،2014/2013( الدراس��ية 
2016/2015 ( عل��ى التوال��ي راف��ق ذلك 
ارتفاع في أعداد الراسبن واملتسربن مما 
أدى الى خس��ارة في الطاقات البشرية 
واملالية للمؤسس��ة التعليمية، وعليه 
قمن��ا بدراس��ة وحتليل )سياس��ة وزارة 

التربية في معاجلة املش��كالت التربوية 
واالجتماعي��ة الت��ي تؤث��ر عل��ى ارتفاع 
او انخف��اض نس��ب النجاح( واس��تنادا 
التخطي��ط  مصفوف��ة  حتلي��ل  ال��ى 
االستراتيجي مت حتديد املشكلة الرئيسة 
التخصصي  والتدقيق  الرقاب��ة  ملوضوع 
ب� )ضع��ف اإلج��راءات املتعلقة مبعاجلة 
املش��كالت التربوية املسببة النخفاض 

نسب النجاح(.
    

السياسات املعتمدة في وزارة 
التربيـة 

من أبرز اهتمام��ات وزارة التربية تقييم 
فاعلي��ة العملي��ة التعليمي��ة وقياس 
مستوى أدائها عن طريق دراسة وحتليل 
والرس��وب  النج��اح  نس��ب  مؤش��رات 
ووض��ع الضواب��ط الت��ي حتك��م عم��ل 
مح��اور العملي��ة التعليمي��ة )املدرس، 
الطالب، املنهج( لتأثيرها املباش��ر على 
النتائج، ومن أبرز السياسات واإلجراءات 
الس��نوية  التقييمات  إج��راء  املعتمدة، 
للمعلم��ن واملدرس��ن وم��دراء املدارس 
والتخصصي��ن   التربوي��ن  واملش��رفن 

وتشكيل اللجان املتخصصة منها  
اللجن��ة الدائم��ة لالمتحان��ات العامة 
املس��ؤولة ع��ن إدارة االمتحانات ووضع 
أس��ئلتها وإص��دار تعليم��ات لتنظيم 
سيرها وسالمتها وإعالن النتائج وجلنة 
وضع آلية للتنسيق بن املديرية العامة 
للمناه��ج واملديري��ة العام��ة للتق��ومي 
واالمتحانات وإجراء البحوث والدراسات 
عن نس��ب النجاح ومنها دراسة لنتائج 
لنس��ب  الش��امل  املراجع��ة  برنام��ج 
النجاح للمراحل كافة شمل السنوات 
 ،2012/2011  ،2011/2010( الدراس��ية 

. )2013/2012

منهجية عملية التدقيـق
بهدف الوقوف على أس��باب املش��كلة 
الرئيس��ة قام��ت الهيئ��ة الرقابية في 
مرحل��ة التخطيط التفصيل��ي بإجراء 
حتلي��ل للمخاط��ر الفرعي��ة املتعلق��ة 
ه��دف  وحتدي��د  الرئيس��ة  باملش��كلة 
التدقيق واألس��ئلة واملعايي��ر املعتمدة 
ف��ي قياس وحتلي��ل نتائ��ج التدقيق من 
خالل دراس��ة البيانات الت��ي مت احلصول 
عليها واللقاءات التمهيدية والدراسات 
امليدانية لتشكيالت  والزيارات  املسبقة 
وزارة التربي��ة وحتدي��د ع��دة مش��كالت 
أدرجت في مصفوفة اخملاطر للتخطيط 
االس��تراتيجي وع��دم تفعي��ل األنظمة 
االمتحاني��ة  والضواب��ط  والتعليم��ات 
الناف��ذة وقص��ور ف��ي وض��ع اخلط��ط 
والبرام��ج التطويري��ة لضم��ان االرتقاء 
اإلج��راءات  وضع��ف  النج��اح  بنس��ب 
املتعلق��ة مبعاجل��ة املش��كالت التربوية 

املسببة بانخفاض نسب النجاح وعدم 
وجود إحصاءات دقيقة عن نسب النجاح 

للمراحل الدراسية اخملتلفة.
وقد أفرزت املعاجلة بروز مشكلة ضعف 
اإلج��راءات املتعلقة مبعاجلة املش��كالت 
التربوي��ة املس��ببة النخف��اض نس��ب 
النجاح كأسبقية أولى للدراسة لذلك 
أدرج��ت هذه املش��كلة ف��ي مصفوفة 
اخملاطر للتخطي��ط التفصيلي النعدام 
البيئة احملفزة لإلبداع واالجتهاد وضعف 
كفاءة الهيئات التدريس��ية والتغّير في 
املناهج الدراس��ية وتأخر تسّلم الكتب 
املنهجية ودليل املدرس وضعف الوسائل 
التربوية احلديث��ة املعتمدة  والتقني��ات 
ف��ي التدريس وقصور أس��اليب القياس 

والتقومي لنتائج العملية التربوية.

نسب النجاح والهدر املالـي
لدى قيامنا بدراس��ة اخلالصات النهائية 
لنتائ��ج امتحان��ات الصف��وف املنتهية 
)الس��ادس االبتدائي، الثالث متوس��ط، 
الس��ادس اإلع��دادي( ونس��ب النج��اح 
والرس��وب والتس��رب في الع��راق )عدا 
إقليم كردس��تان( وجلميع األدوار لألعوام 
 ،2015/2014  ،2014/2013 الدراس��ية 
2016/2015  أظه��رت النتائج انخفاض 
نس��ب النجاح في الصفوف املنتهية إذ 
بلغ��ت ) 69,4 %، 68,1 %، 62,4 %( خ��الل 
س��نوات التق��ومي نس��بة ال��ى إجمالي 
الطلبة املس��جلن رافق ذلك ارتفاع في 
نس��ب الرس��وب التي بلغ��ت )28,1% ، 
%29,6 ، %34,6( واملتبق��ي ميث��ل الطلبة 
املتسربن البالغ نسبتهم ) 2,5% ، 2,3% 

. )3% ،
وهناك انخفاض في نس��ب جناح البنن 
إلجمالي الصفوف املنتهية إذ بلغت )63 
%، 61,7 %، 55,4 %( خالل سنوات التقومي 
نس��بة الى إجمالي الطلبة املس��جلن 
وقد يعود ذلك ألسباب اقتصادية تتعلق 
بالوضع األس��ري لبعض الطلبة واخرى 
نفس��ية تتعلق باإلحب��اط املرافق لعدم 
متك��ن اخلريجن من احلص��ول على عمل 
رافق ذلك ارتفاع في نس��ب جناح البنات 
 )  71,8%  ،76,7%  ،78,3%( بلغ��ت  الت��ي 
وذلك قد يكون ناجت عن دوافع اجتماعية 
تتمثل بسعي الفتيات الى إثبات ذاتهن 

في اجملتمع.
وقد أدى ارتفاع أعداد الطلبة الراس��بن 
في مرحلة التعليم الثانوي )من الصف 
األول متوس��ط ولغاية الصف السادس 
اإلع��دادي( الى زي��ادة ح��االت الهدر في 
والت��ي  واملالي��ة  البش��رية  الطاق��ات 
سجلت ارتفاعا ملحوظا عاما بعد عام 
ولعدم تواف��ر مبالغ الكل��ف احلقيقية 
مت  احلاص��ل  املال��ي  اله��در  الحتس��اب 
اعتماد حص��ة الطال��ب التقديرية من 

)املصروف��ات  الكلي��ة  ال��وزارة  موازن��ة 
املقدم��ة  واالس��تثمارية(  التش��غيلية 
الين��ا مبوج��ب كت��اب املديري��ة العامة 
اقتصاديات  التربوي/ شعبة  للتخطيط 
التعلي��م رق��م )39774( ف��ي 2017/8/8 
لتظه��ر املبالغ التقديري��ة للهدر املالي 
الن��اجت عن رس��وب الطلبة ف��ي املرحلة 
 ،  375932921420( بلغ��ت   الثانوي��ة 
 )588158113494  ،  474354804560
 ،2014/2013( دينار لألع��وام الدراس��ية 

.)2016/2015 ،2015/2014
مرحل��ة  م��ن  الطلب��ة  انتق��ال  ويع��د 
التعلي��م االبتدائي الى الصف األول في 
مرحلة التعليم الثانوي أحد مس��ببات 
انخفاض نس��ب النجاح وذلك الختالف 
بيئة املدرس��ة من حيث طبيعة املناهج 
وطرائ��ق التدري��س ونوعي��ة االختبارات 
واألس��ئلة االمتحاني��ة، ول��دى قيامن��ا 
العام��ة  االمتحان��ات  نتائ��ج  مبقارن��ة 
الدراس��ي  للعام  االبتدائي��ة  للدراس��ة 
2014/2013 حس��ب املواد الدراسية مع 
نتائج الطلبة بعد انتقالهم الى الصف 
األول متوس��ط ف��ي الع��ام الدراس��ي 
2015/2014 وللم��واد الدراس��ية ذاته��ا 
يتضح االنخفاض في نسب النجاح بن 

املرحلتن.

استقاللية املدرسة واحلالة 
العمرانيـة 

ما زالت مشكلة نقص األبنية املدرسية 
وعدم صالحية البعض منها في مقدمة 
املش��كالت التي تعاني منه��ا املديريات 
العامة للتربية على وف��ق اإلحصائيات 
اإلجمالية للمديرية العامة للتخطيط 
الترب��وي للعام الدراس��ي )2017/2016( 
مم��ا يش��كل عائق��ا كبي��را ف��ي توفير 
األج��واء التربوي��ة والصحي��ة املالئم��ة 
لتعليم الطلبة باملس��توى املقبول من 
خالل ارتفاع أع��داد املدارس الضيف في 
املدارس الثانوية وذلك بسبب عدم توافر 
أبنية كافية تتناسب مع االزدياد احلاصل 
في أع��داد الطلب��ة مما يؤث��ر على جودة 
التعليم بسبب الدوام الثنائي والثالثي، 
إذ بل��غ ع��دد امل��دارس الضي��ف )2860( 
مدرسة وهي تشكل )%48( من إجمالي 
عدد امل��دارس الثانوية البالغ��ة )5928( 

مدرسة في عموم محافظات العراق .
 كم��ا أن ت��ردي احلال��ة العمرانية ألغلب 
األبنية املدرس��ية في امل��دارس الثانوية 
مم��ا يجعلها بيئة غي��ر مالئمة للتعليم 
احلال��ة  ع��ن  اإلحص��اءات  كش��فت  إذ 
العمرانية لألبنية املدرس��ية أن )1372( 
مدرس��ة بحاج��ة الى ترميم وتش��كل 
نس��بة )%45( من إجمال��ي عدد املدارس 
الثانوي��ة البالغ )3068( مدرس��ة فضال 
عن وج��ود )274( مدرس��ة غي��ر صاحلة 
وهي تش��كل نس��بة )%9( من إجمالي 

عدد املدارس الثانوية .
    

كفاءة الهيئات التدريسـية
أن ق��درة النظ��ام الترب��وي على حتقيق 
اهداف��ه ترتب��ط ارتب��اط وثي��ق بقدرة 
وكفاءة الهيئات التدريسية من مديري 
املدارس واملعلمن واملدرس��ن ال سيما 
ف��ي مرحل��ة التعلي��م الثان��وي ال��ذي 
تتطلب وجود إدارات حازمة ومدرس��ن 
لديهم القابلية والكفاءة على مواكبة 
التحديث ف��ي املناهج احلالي��ة وإتقان 
أس��اليب التعلي��م احلدي��ث وتطبيقه 
وعلي��ه كان��ت التقييم��ات الس��نوية 
إح��دى املؤش��رات املهمة املس��تعملة 
لقياس كفاءة أداء الهيئات التدريسية 
وأظه��رت احلصيل��ة النهائي��ة جلداول 
التقييم��ات املقدم��ة الين��ا م��ن قبل 
قس��م إدارة اجلودة الش��املة والتطوير 
املؤسس��ي ضع��ف أداء بع��ض إدارات 
املدارس واملدرسن العاملن في املدارس 
الثانوي��ة مم��ا أضع��ف مع��ه مخرجات 
العملية التعليمية واجلدول أدناه يوضح 
أعداد من حققوا الدرجة املعيارية ومن 
أخفقوا في حتقيقها ضمن التقييمات 
السنوية للمديريات العامة للتربية في 
احملافظات باس��تثناء محافظة )نينوى، 

األنبار، صالح الدين(. 
                     

الدرجة املعيارية )70%(
املدرس��ن  جمي��ع  ش��مول   ع��دم 
العاملن ف��ي املديريات العامة للتربية 
بالتقييم��ات الس��نوية اذ بلغ نس��بة 
للعام��ن   )48%،54%( املش��مولن 
الدراس��ين )2015/2014 ، 2016/2015( 
على التوالي من اجمالي عدد املدرسن 
مبوجب االحصاءات االجمالية للمديرية 
العام��ة للتخطي��ط الترب��وي ، اضافة 
ال��ى انخف��اض نس��ب جن��اح الط��الب 
خالل العام الدراسي )2016/2015( في 
املديري��ات العامة للتربي��ة التي أرتفع 
بها اعداد املدرس��ن الذين لم يحققوا 

الدرجة املعيارية بالتقييم.

ظاهرة التدريس اخلصوصي
تعد ظاه��رة التدري��س اخلصوصي من 
الظواه��ر الس��لبية الت��ي تؤث��ر على 
س��ير العملي��ة التربوية، وقد اش��ارت 
املديرية العامة لالشراف التربوي الى ان 
زيارات املش��رفن ومتابعتهم امليدانية 
للم��دارس ش��خصت اس��تمرار حاالت 
التدري��س اخلصوص��ي ف��ي املديري��ات 
العام��ة للتربي��ة في احملافظ��ات كافة 
بالرغم من توجيه ادارات املدارس بأجراء 
تعه��دات خطية موقع��ة من املعلمن 
واملدرس��ن في بداية كل عام دراس��ي 
ملنع التدريس اخلصوص��ي والتبليغ عن 
احلاالت املكتش��فة في مدارس��هم اذ 
مازالت الشكاوى بخصوص ) التدريس 
واالعت��داء على  والعن��ف  اخلصوص��ي 
الكوادر التدريس��ية والغ��ش ( ترد الى 
املديرية ويتم تش��كيل جل��ان حتقيقية 
ملعاجلتها ولم تتمكن املديرية من حتديد 

أنواع تلك اللجان واملنجز منها .

املناهج الدراسية اجلديـدة 
قامت وزارة التربية باجراء تطبيق نظام 
التعلي��م املتن��وع للمرحل��ة االعدادية 
وتقسيم املواد الدراسية حسب الفروع 
)العلوم التطبيقية والعلوم اإلحيائية( 
بدال م��ن الف��رع العلمي رافق��ه اجراء 
حتديث للمواد الدراس��ية لتتناسب مع 
آلية تطبيق النظام فضالً عن ش��مول 
مواد دراس��ية لصفوف اخ��رى بتأليف 
مناه��ج جدي��دة ، ان تطبي��ق االنظمة 
الدراسية اجلديدة وحتديث املناهج غالباً 
بعملية  تتعل��ق  مايرافق��ه صعوب��ات 
التطبي��ق والت��ي يكون له��ا تأثير على 
نتائ��ج االمتحانات في تلك الس��نوات 
، كم��ا مت تش��كيل جلن��ة لوض��ع آلية 
للتنسيق بن املديرية العامة للمناهج 
واملديرية العامة للتق��ومي واالمتحانات 
بتوجي��ه م��ن مكت��ب املفت��ش العام 

لدراس��ة أثر املناهج اجلديدة واملنقحة 
على نس��ب النج��اح منها تأخ��ر وزارة 
التربي��ة ف��ي تنفي��ذ توصي��ات مكتب 
املفتش العام بتشكيل جلنة لوضع آلية 
تنس��يق بن املديري��ة العامة للمناهج 
واملديرية العامة للتق��ومي واالمتحانات 
اذ ان كت��اب املفت��ش الع��ام اش��ار الى 
تش��كيل جلنة عليا ، كم��ا مت عقد اول 
 2017/5/22 بتاري��خ  للجن��ة  اجتم��اع 
نوقشت فيه اهم املالحظات املسجلة 
ع��ن االس��ئلة الوزاري��ة ومنه��ا ) عدم 
تغطية االس��ئلة جلميع مفردات املادة ، 
وجود اخطاء علمية ولغوية فيها ، عدم 
وضوح املطلوب في السؤال ، عدم توازن 
نسب االس��ئلة لكل فصل ، استعمال 
بع��ض املصطلحات غي��ر املوجودة في 
املنهج( اال ان اللجنة اغفلت دراسة أثر 
املناهج في نسب النجاح ، كما ضعت 
اللجن��ة ع��دة توصيات مهم��ة ومنها 
)تفعي��ل مش��روع مص��رف االس��ئلة 
، حتدي��د خريط��ة اختباري��ة للمنه��ج، 
اقتراح وجود مدقق لالس��ئلة الوزارية( 

لم يتم تنفيذها حلد االن .  

تأخر تسلم الكتب املنهجيـة 
يش��كل التأخ��ر ف��ي تس��لم الكت��ب 
املدرس��ية عائق امام املدرسن ألحداث 
الت��وازن املناس��ب ف��ي توزي��ع مفردات 
املنهج على خطة الس��نة الدراس��ية 
مما يصع��ب معه اكم��ال املنهج خالل 
الس��نة ويلج��أ اغل��ب املدرس��ن الى 
االس��راع في ش��رح مفردات املادة الجناز 
املهمة في الوقت احملدد مما يضعف ذلك 
من قدرة الطالب على فهم واستيعاب 
تل��ك امل��واد ومن ث��م تك��ون احلصيلة 
النهائي��ة انخفاض في نس��ب النجاح 
من خ��الل اب��رام وزارة التربي��ة للعقود 
اخلاص��ة بطباع��ة الكتب ف��ي تواريخ 
قريبة من بداية العام الدراسي مما يؤدي 
الى تاخ��ر تس��ليم الكتب ال��ى اخملازن 

املركزية لوزارة التربية .
عدم توفر كميات كافية من دليل املدرس 
للمواد الدراس��ية ) اللغ��ة االنكليزية ، 
الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات ( اضافة 
ال��ى تأخ��ر وصوله��ا مما اضع��ف قدرة 
املالكات التدريس��ية ف��ي تدريس املادة 
لكون��ه يوض��ح الطريق��ة النموذجية 
لتدريس املنهج وعدم مراعاة الدقة في 
تقدير حاجة املديري��ات العامة للتربية 
م��ن الكت��ب املنهجي��ة وذل��ك خالفاً 
لتعليمات االعمال احلسابية للمدارس 
التي تلزم امل��دارس بتقدير احلاجة على 
وف��ق التوقعات احملتمل��ة لعدد الطالب 
ومالديه��ا من رصيد مدور من الس��نة 
الس��ابقة مع ضرورة االلت��زام مبواعيد 
التسليم واملرفق رقم )6( يوضح امثلة 

على ذلك .

التوصيات 
دراسة مسببات انخفاض نسب النجاح 
في املدارس ومعاجلته��ا وتوجيه ادارات 
امل��دارس لقي��ادة العملي��ة التعليمية 
بش��كل ك��فء وجع��ل املدرس��ة بيئة 
جاذب��ة للطلب��ة م��ع ض��رورة تفعي��ل 
دور االرش��اد الترب��وي وتوجي��ه الطلبة 
املش��كالت  ح��ل  ف��ي  ومس��اعدتهم 
التي تعيق عملي��ة تعليمهم وحثهم 
عل��ى االجتهاد وت��دارك االض��رار التي 
يتس��بب بها ازدياد اعداد الراسبن من 
الطلبة م��ن حيث النواحي االقتصادية 
واالجتماعي��ة ومعاجلة اس��باب ارتفاع 
نس��ب الرس��وب لتخفي��ض االض��رار 
الناجتة عنه��ا الى احلد االدن��ى وتهيئة 
واعداد طالب الصف السادس االبتدائي 
لالنتقال ملرحلة الدراس��ة املتوس��طة 
بصورة دقيقة لتجنب انخفاض نس��ب 
جناح الطلبة في بداية املرحلة الثانوية 
واالس��راع في معاجلة مش��كلة نقص 
االبنية املدرسية والقضاء على املدارس 
املزدوج��ة والعمل على اعم��ار املدارس 
وجعلها بيئ��ة صاحلة للتعليم وضرورة 
رف��ع كف��اءة الهيئات التدريس��ية من 
مدراء ومدرس��ن في امل��دارس الثانوية 
والزام االشراف التربوي باجراء تقييمات 
بالتقييم  املش��مولن  لغير  الس��نوية 
وتوفير قاعدة بيانات حتتوي التقييمات 
للمدرس��ن مقس��مة حس��ب امل��واد 

الدراسية . 
العم��ل على مكافحة ظاهرة التدريس 
الترب��وي  الوع��ي  وب��ث  اخلصوص��ي 
لنبذها وف��رض العقوبات الرادعة بحق 
اخملالف��ن والتأكيد على اهمية متابعة 
للمعلمن  امل��دارس  وإدارات  املش��رفن 
واملدرس��ن وتقييم مستوى تدريسهم 
للمناه��ج داخ��ل الصفوف الدراس��ية 
واج��رء تقيي��م لالنظم��ة التعليمي��ة 
واملناه��ج اجلدي��دة املطبق��ة بش��كل 
مستمر للكش��ف عن التغييرات التي 
يحدثها التغيير على املستوى العلمي 
للطلبة ونتائجهم الدراسية واالسراع 
بتنظي��م آلية للتعاون والتنس��يق بن 
واملديرية  للمناه��ج  العام��ة  املديري��ة 
العامة للتقومي واالمتحانات الجناز عمل 
اللجن��ة املكلفة بدراس��ة اث��ر املناهج 
احلديثة على نس��ب النجاح مع ضرورة 
االس��راع بتنفيذ التوصي��ات التي يتم 
اقراره��ا من قبل اللجن��ة ووجوب ابرام 
عقود طبع الكت��ب في مواعيد مبكرة 
قب��ل بداية الع��ام الدراس��ي والتاكيد 
على املديريات العام��ة للتربية لتقدير 
احلاج��ة منها بش��كل دقي��ق والعمل 
على توفير مختبرات مجهزة للمدارس 
الثانوي��ة وذلك ملس��اعدة الطلبة على 
فهم املناهج الدراس��ية وربط املقررات 
بالواق��ع العملي وااللتزام باس��تعمال 
مناذج اس��تمارات حتليل وتقومي االسئلة 
االمتحانية املعدة مبوجب معايير علمية 
واثرائي��ة لغرض ضمان جودة االس��ئلة 
الوزارية وتعميم معايير يسترش��د بها 
املدرس��ن عند اعداد االسئلة للمراحل 
الدراس��ية غير املنتهي��ة وضرورة وضع 
معايي��ر حتكم الكيفية الت��ي يتم بها 
وضع االس��ئلة االمتحاني��ة للصفوف 
املنتهية وأخرى النتقاء واضعي االسئلة 
مبا يؤمن توافر اجل��ودة والكفاءة لديهم 
واعتمادهم الطرائ��ق العلمية احلديثة 
في اختيار االسئلة وتوفير الدعم املالي 
لتأمن مش��اركة العراق في االختبارات 
العلم��ي   املس��توى  وقي��اس  الدولي��ة 
خملرج��ات مؤسس��اتنا التربوية وضمان 
االف��ادة م��ن مؤش��رات القي��اس تل��ك 
لتحس��ن نوعية التعلي��م واإلفادة من 
جتارب الدول املش��اركة وتفعيل العمل 
باملقترح��ات والتوصي��ات الت��ي اوردها 
تقرير املراجعة الشامل لنسب النجاح 
 ،2012/2011  ،2011/2010( لالع��وام 
اكم��ال  عل��ى  والعم��ل   )  2013/2012
دراسة نتائج نس��ب النجاح للسنوات 

الالحقة . 

محليات 4

في تقرير خاص تسلمته »الصباح الجديد« عن وزارة التربية

انخفاض نسب النجاح وارتفاع أعداد الراسبين والمتسربين من الطلبة

األربعاء 31 كانون الثاني 2018 العدد )3870(

Wed. 31 Jan. 2018 issue )3870(

ملفات ووثائق ديوان الرقابة المالية.. تنشر في »الصباح الجديد« ابتداًء من اليوم بالتعاون مع الديوان 

عدم توافر كميات كافية من دليل المدرس 
للمواد الدراسية )اللغة اإلنجليزية، الفيزياء، 

الكيمياء، الرياضيات( فضال عن تأخر وصولها، 
أضعف قدرة المالكات التدريسية في تدريس 

المواد لكونها توضح الطريقة النموذجية 
لتدريس المناهج وعدم مراعاة الدقة في 
تقدير حاجة المديريات العامة للتربية من 

الكتب المنهجية وذلك خالفًا لتعليمات 
األعمال الحسابية للمدارس

قامت الهيئة الرقابية في مرحلة التخطيط 
التفصيلي بإجراء تحليل للمخاطر الفرعية 

المتعلقة بالمشكلة الرئيسة وتحديد هدف 
التدقيق واألسئلة والمعايير المعتمدة 

في قياس وتحليل نتائج التدقيق من خالل 
دراسة البيانات التي تم الحصول عليها 

واللقاءات التمهيدية والدراسات المسبقة 
والزيارات الميدانية لتشكيالت وزارة 

التربية وتحديد عدة مشكالت أدرجت في 
مصفوفة المخاطر للتخطيط االستراتيجي
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البصرة - سعدي السند:

ينتش��ر الروبي��ان بش��كل كبير 
وبش��تى  البص��رة  أس��واق  ف��ي 
الصغي��رة  وأنواع��ه  أحجام��ه 
واملتوس��طة والكبيرة ، وله سوق 
في هذه املدينة التي تكتظ فيها 
األس��ماك البحري��ة بأنواعه��ا .. 
وللتع��رف على ه��ذا الن��وع من 
األس��ماك التقينا باحثتني سبق 
ان حتدثتا في حلقتني نقاش��يتني 
ع��ن الروبيان وبش��كل موس��ع ، 
وقد اش��ارت ف��ي الب��دء الباحثة 
ن��ور جاس��م عل��ي الت��ي حتدثت 
ف��ي دراس��تها عن  )احلساس��ية 
دراس��ات  للروبي��ان  الغذائي��ة 
وبائي��ة ومناعي���ة وج�زيئية في 
ان  ال��ى   :) الب�ص��رة  محافظ��ة 
البحث يه��دف الى حتضير بعض 
املس��تضدات من الروبي��ان اخلام 
واملسلوق وأستعمالها في اختبار 
االلي��زا غي��ر املباش��ر لتس��ليط 
انتش��ار  نس��بة  عل��ى  الض��وء 
احلساس��ية الغذائي��ة للروبي��ان 
بني سكان محافظة البصرة عن 
طريق حتديد نس��بة األش��خاص 
 E ( احلاملني ألجس��ام الضد نوع
( املتخصصة لهذه املستضدات 
 ) IgE ( وقي��اس مس��توى الض��د
الكلي عبر تقنية االليزا املباشرة 
ألي��ات  بع��ض  تواج��د  وحتدي��د 
مس��تضدات كريات الدم البيض 
املوجبة  العين��ات  في  البش��رية 
باس��تعمال  الس��يطرة  وعينات 
السلس��لة  تفاع��ل  تقني��ة 
 PolymErasE ChaIn املتبلم��رة 
rEaCtIon )PCr( ، والكش��ف عن 
عاقة تواج��د بعض أليات اجلني 
 hlaDQB11  0305,  0302,  02*
 E ( ومستوى أجس��ام الضد نوع
( الكلية في املرضى املتحسسني 

وعينات السيطرة.

ادراك ماهية احلساسية 
الغذائية للروبيان 

وأوضحت الباحثة نور ان الدراسة 
بين��ت هناك انخف��اض كبير في 
مستوى الوعي حول ادراك ماهية 
احلساس��ية الغذائي��ة للروبي��ان 

والتميي��ز بينها وب��ني عدم حتمل 
 )  FooD IntolEranCE  ( الغ��ذاء 
، وتع��د التطبيق��ات الصناعي��ة 
ان��ه  عل��ى  ودخول��ه  للروبي��ان 
مضاف��ات غذائي��ة عاجية وفي 
صناع��ة م��واد التجمي��ل اح��د 
العوام��ل املس��ؤولة ع��ن ارتفاع 
نسبة االش��خاص الذين لديهم 
اس��تعداد لاصابة باحلساس��ية 
الغذائية للروبيان كما ان  احلرارة 
تزي��د من قابلية املس��تضد على 
اس��تحثاث ردود الفع��ل املناعية 
عن��د األش��خاص املتحسس��ني 
وهن��اك نق��ص كبي��ر ومهم في 
اخملتب��ري  التش��خيص  تقان��ات 
للروبيان  الغذائية  للحساس��ية 
م��ع وج��ود ارتب��اط ب��ني االليلني 
hlaDQB1 0302*, 0305* وزيادة 
االس��تعداد لاصابة بحساسية 

الروبيان اخلام واملسلوق. 

أهمية التثقيف والوعي 
الصحي حول احلساسية 

الغذائية للروبيان
 واش��ارت الدراس��ة ال��ى أهمية 
التثقيف وزي��ادة الوعي الصحي 
ل��دى اجملتمع ح��ول احلساس��ية 
وآليته��ا  للروبي��ان  الغذائي��ة 
يج��ب  الت��ي  احلقائ��ق  وأه��م 
عام��ة  يعرفه��ا  او  يعيه��ا  ان 
االش��خاص  وتش��جيع  الن��اس 
أختصاص��ي  استش��ارة  عل��ى 
اختصاص��ي  او  حساس��ية 
مناع��ة عن��د االش��تباه بوج��ود 
مرض حتسس��ي وض��رورة اج�راء 
مزي��د م��ن الدراس��ات تتضم�ن 
تنقية ودراس��ة بروتينات الروبيان 
بالط��رق الكيموحيوية واجلزيئية 
وص��وال ال��ى مس��توى احمل��ددات 
عاق��ة  ودراس��ة  املس��تضدية 

آليات اخرمن) hla ( ومس��توى 
 )  E ( الكلوبيول��ني املناعي ن��وع
الكلي واملتخصص ملس��تضدات 
الروبي��ان ، مؤكدة انه يجب إجراء 
أكبر  دراساٍت إحصائيٍة وسريريٍة 
الستيعاب مش��كلة احلساسية 
الغذائية ومحاولة فهم أس��باب 
التشابهات واالختافات بني بلدنا 
والبل��دان األخ��رى وذل��ك بهدف 

إيجاد العاج املناسب.

دراسة جلوانب من حياتية 
الروبيان الدخيل

اما الباحثة انوار مالك جبار التي 
القت بحثها وكان بعنوان )دراسة 
الروبي��ان  م��ن حياتي��ة  جلوان��ب 
الدخيل (  وال��ذي تضمن العديد 
من التفاصيل املهمة التي تخص 
الروبيان حول العالم وتس��مياته 

وأماكن تواجده.

فقد أش��ارت الى انه يكون واسع 
االنتش��ار في املناطق االستوائية 
وش��به االس��توائية حول العالم 
فهو يتواجد في خليج املكسيك 
واس��تراليا ويكث��ر خصوصا في 
مناطق جنوب ش��رق آس��يا مثل 
ماليزي��ا وج��زء م��ن اندونيس��يا 
والصني واليابان والفلبني وتاياند 
وس��ريانكا وباكس��تان والهن��د 
وبنغ��ادش كما يتواجد ش��مال 
م��ن س��واحل  العرب��ي  اخللي��ج 
بوبي��ان وجزيرة  الكوي��ت وجزيرة 
الس��واحل  ال��ى  وميت��د  فيل��كا 

العراقية .

أصناف الروبيان
م��ن  ن��وٌع  الروبي��ان،  ان  يذك��ر 
القش��ريات البحرية الت��ي تُؤكل 
من ِقبل اإلنس��ان، ويُس��ّمى أيضاً 
والقمرون،  والقري��دس،  اجلمب��ري، 

وهو من احليوانات املائية الافقارية 
الِقش��رية، وله أنواٌع كثيرة تصل 
إلى نحو ألفي نوع. يَنتشر الروبيان 
في جمي��ع مي��اه العال��م؛ حيث 
يُناس��به العيش ف��ي املياه املاحلة 
أو العذبة، واس��م الروبيان يُطلق 
على األصناف صغيرة احلجم، أّما 
األصن��اف الكبيرة منه فُتس��مى 
األصل��ي  املوط��ن  وان  جمب��ري 
للروبيان هو الكاميرون، ولونه بني 
األزرق واألس��ود، وهو من احليوانات 
ُتارس نش��اطها  الت��ي  الليلي��ة، 
في اللي��ل، وتَختبئ ب��ني النباتات 
الكثيف��ة، وهو مس��الٌم جداً، وال 
يهاجم األسماك أو األنواع األخرى 
األساسي  وغذاؤه  القشريات،  من 
يتكون من العوالق وبقايا النباتات، 
وتُناس��به درجة احل��رارة بني ثاثة 
وعش��رين إل��ى ثمانية وعش��رين 

درجة مئوية..

باحثتان من البصرة تتحدثان لـ«الصباح الجديد«:

تفصيالت من حياة الروبيان وأهميته وانتشاره في الخلجان والسواحل البحرية  

الروبيان واسع 
االنتشار في المناطق 
االستوائية وشبه 
االستوائية حول 
العالم ويتواجد شمال 
الخليج العربي من 
سواحل الكويت 
وجزيرة بوبيان 
وجزيرة فيلكا ويمتد 
انتشاره الى السواحل 
العراقية

الباحثة نور جاسم الباحثة أنوار مالك

تأهيل بدالة في نينوى 
وإزالة التجاوزات بديالى 

ورشة العتماد معايير 
تقييم األداء وتطبيقها 
في المؤسسات الحكومية

نينوى - الصباح الجديد:
اجنزت املاكات الهندسية والفنية في مديرية 
اتص��االت نين��وى التابع��ة للش��ركة العامة 
لاتص��االت احدى تش��كيات وزارة االتصاالت 
اعم��ال اعادة تأهيل بدال��ة االخاء في احملافظة 
لتكون مق��ر املديرية املؤقت في الوقت احلاضر 

حلني اكمال اعادة اعمار بناية املديرية .
واوضح املهندس عمار مال اهلل مدير اتصاالت 
نينوى ان هذا االجناز يأتي ضمن جهود متواصلة 
العادة اعمار البن��ة التحتية لاتصاالت والتي 
ش��رعت محافظ��ة نين��وى بإع��ادة تأهيله��ا 
واملتوقع اجنازها بالكامل خال الس��نة املقبلة 
2019 وتنفيذا  لتوجيهات وزير االتصاالت خال 

لقائه محافظ نينوى خال زيارته االخيرة
من جانب اخر عقدت مديرية اتصاالت ديالى في 
الش��ركة العامة لاتصاالت اجتماعا موسعا 
ملمثل��ي القي��ادات االمني��ة والعس��كرية في 
احملافظة لبحث ومناقش��ة موضوع التجاوزات 

على البنى التحتية لوزارة االتصاالت.
 حيث قدمت مديرية االتصاالت في ديالى شرحا 
موجزا عن عمل تشكيات الوزارة في احملافظة 
واهمي��ة عملها ف��ي احلياة العام��ة للمواطن 
وتلبي��ة احتياجاته الضرورية بش��كل يومي ، 
فضا ع��ن اهمية البنى التحتي��ة لاتصاالت 
وس��بل احملافظة عليها، ومت االتف��اق على عدد 
من االجراءات بني اجلانبني التي س��يتم العمل 
بها تباعا مبا يخدم الصالح العام خال الفترة 

املقبلة . 

بغداد - الصباح الجديد:
نظم  قسم اجلودة في وزارة التجارة  ورشة عمل 
العتماد معايير تقييم االداء املؤسسي وتطبيقها 
في املؤسس��ات احلكومية في الش��ركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية وبحضورمديرعام الشركة 
ومعاون املدير العام االداري واملالي وعدد من مدراء 

االقسام والشعب وموظفي الشركة .
وقال مديرعام الش��ركة املهندس قاس��م حمود 
ان الورشة تناولت اخلطة التنفيذية التي تهدف 
الى تطوير منهجي��ة عمل متكاملة الدارة االداء 
وتقييم��ه للوزارات والش��ركات التاب��ع لها التي 
طبق��ت عليه��ا ه��ذه املعايير اضاف��ة الى خلق 
بيئ��ة عمل ايجابية وتك��ني موظفي الدولة من 
تقييم االداء املؤسسي وتشخيص مواطن القوة 
والضع��ف في مؤسس��اتهم لترتقي الى امنوذج 
التمي��ز االوروب��ي على وفق مايناس��ب بيئة تلك 

املؤسسات .
واض��اف املدي��ر العام ال��ى ان ش��ركته متجهة 
لتطبيق تلك املعايير في جميع فروعها للنهوض 
بواقعها وحتقيق االهداف وتش��خيص الفجوات 
ورس��م السياسات الناجحة في اداراتها واختيار 
الش��خص املناس��ب من خال تقييم اداء مدراء 
االقسام والش��عب واملوظفني والعاملني اضافة 

الى تقيم اداء املؤسسة بصورة عامة.
من جانبه اكد مديرقس��م اجل��ودة عامر حمدي 
ان قسمه مس��تمربتنظيم تلك الورش من اجل 
النه��وض بواقع دوائر وش��ركات الوزارة من خال 
تطبيق تلك املعايير التي تسهم في تطوير االداء 

الوظيفي واملؤسسي. 
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نينوى - الصباح الجديد:
أعلنت مديرية دائ��رة املواد الغذائية 
ف��ي محافظة نين��وى الثاث��اء عن 
تس��لمها  »9 االف ط��ن« م��ن مادة 
زي��ت الطع��ام و«االف« االطنان من 
الس��كر، فيما بني أنه »أعلى« خزين 
للم��واد الغذائي��ة ويكفي الكثر من 

اربعة أشهر.

وق��ال مدي��ر الدائ��رة عب��د الرحمن 
جاس��م الصال��ح إن »وزارة التجارة، 
امل��واد  لتج��ارة  العام��ة  واملديري��ة 
الغذائية، اس��تنفرت جهودها خال 
الفت��رة احلالية لتجهي��ز محافظة 
نينوى باحلصة الغذائية عبر برنامج 
البطاقة التموينية، حيث تس��لمنا 
تسعة االف طن من مادة زيت الطعام 

واالف االطنان من مادة السكر، وهو 
أعلى خزين للمواد الغذائية ويكفي 
الكثر م��ن اربعة ش��هور«، موضحا 
»قمنا بالتنسيق مع عدد من الدوائر 
بتفريغه��ا في مخ��ازن تابعة لدوائر 
حكومية منها السايلو واالنشائية 
اذ ال منتل��ك مخ��ازن كافية بس��بب 

تدميرها من قبل ارهابي داعش«.

وأض��اف مدي��ر الدائ��رة لق��د جنحنا 
بتفريغ نحو 50 ش��احنة م��ن املواد 
الغذائي��ة، ونعم��ل بالتنس��يق مع 
ادارة احملافظ��ة عل��ى إنش��اء ثمانية 
مس��قفات كمخ��ازن«، مبديا أمله 
ب��أن »يراعي مؤتر اعم��ار العراق في 

الكويت الى اعمار نينوى«.
وتاب��ع الصال��ح، أن »نس��بة الدمار 

ف��ي البن��ى التحتية للدائ��رة تصل 
الى %100«، مش��يراً الى أن »الدائرة 
امل��واد  توزي��ع  بعملي��ة  مس��تمرة 
الغذائي��ة عل��ى قاطن��ي مخميات 
اجلدعة وغيرها ومبتابعة مباشرة من 
قب��ل مجلس ال��وزراء، ونوزع عليهم 
امل��واد الغذائي��ة ذاته��ا الت��ي توزع 
عل��ى اهالي نينوى عب��ر وكاء املواد 

الغذائية«.
واملهجري��ن  الهج��رة  وزارة  وكان��ت 
أن   ،)2017 آذار   25( ف��ي  أعلن��ت، 
أع��داد النازحني من الس��احل األمين 
للموصل تتجاوزت ال�201 ألف نازح، 
موضحة أن أعداد النازحني منذ بدء 
عمليات حترير نين��وى جتاوزت ال�433 

ألف نازح.

تجارة نينوى تتسلم »أعلى خزين« من المواد الغذائية



الصباح الجديد ـ وكاالت :

أكد رئي��س وزراء جبل ط��ارق، فابيان 
بي��كاردو، وهي منطق��ة حكم ذاتي 
تابع��ة للتاج البريطاني، اس��تعداده 
اللجوء الى حق النقض بشأن االتفاق 
الذي أجرته رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، خلروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي، إذا ل��م يصب في مصلحة 
اإلقلي��م، مضيف��ا أنه ل��ن يقبل بأي 
اتفاق يضر بنظام التجارة أو الرعاية 

االجتماعية في جبل طارق.
وأع��رب رئيس ال��وزراء ع��ن أمله في 
التوص��ل التف��اق جدي��د م��ع االحتاد 
األوروب��ي، وتش��ير تصريحات��ه إل��ى 
التوتر في مختل��ف املناطق التابعة 
للمملكة املتحدة، حول ما إذا كانت 
صفق��ة ماي ميكن أن حتق��ق الفوائد 
االقتصادي��ة التي تتمت��ع بها حاليا 
بريطاني��ا خ��ال وجودها ف��ي كتلة 

االحتاد األوروبي.
ودع��ا بيكاردو، والذي ي��رأس منطقة 
حققت أعلى نسبة تصويت لصالح 

بق��اء بريطاني��ا في االحت��اد األوروبي، 
وه��ي %96، وتطال��ب أيض��ا بإج��راء 
استفتاء ثان على الشروط النهائية 

خلروج بريطانيا من االحتاد.
مس��تعدا  س��يكون  أن��ه  وأوض��ح 
اإلقلي��م  دس��تور  إل��ى  لاس��تناد 
الس��تخدام حق النقض على شروط 
أي اتفاق مس��تقبلي، له تأثير سلبي 
على جبل طارق، حيث تسمح له املادة 
47 من الدستور إعان القيادة الذاتية 
في مجموعة من مجاالت السياسة 
العامة، مبا في ذلك األعمال التجارية 
والتي ميكن  والرعاي��ة االجتماعي��ة، 
أن حت��دد تعريف��ات ولوائ��ح مختلف 

قطاعات اخلدمات املالية املهمة.
وأضاف »ما سيحدث في جبل طارق 
سيحدده مجلس الوزراء والبرملان في 
اإلقليم«، وهناك أيضا تش��جيع من 
الدول التي مت تقويضها ملنع أي اتفاق 
خل��روج بريطانيا من االحت��اد األوروبي 
وقعت��ه م��اي م��ن أن يكون س��لبيا 
عل��ى األقالي��م التابع��ة إلجنلترا في 
اخلارج، وبالتالي ف��إن موقف بيكاردو 
م��ن املرج��ح أن يزي��د من تش��جيع 

السياسيني في كارديف وإدنبرة على 
اتباعه.

ولف��ت املتح��دث باس��م احلكوم��ة 
البريطاني��ة أن دس��تور جب��ل طارق 
لعام 2006، والذي أقره الش��عب من 
خ��ال اس��تفتاء ينص عل��ى إقامة 
عاقة حديث��ة وناضجة بني اململكة 
املتحدة وجبل طارق، مضيفا أن جبل 
ط��ارق تتمت��ع بدميقراطي��ة برملانية 
نشطة، وهي املسؤولة عن كل شيء 
عدا الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 

الداخلي وبعض التعيينات العامة.
وذك��ر رئيس الوزراء أن��ه من الصواب 
جدا أن يطالب املواطنون البريطانيون 
باس��تفتاء ثان حول خ��روج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروب��ي، آم��ا أن يت��م 
االتف��اق على الش��روط النهائية ألي 

اتفاق مع بروكسل.
وتأت��ي دعوته إلج��راء اس��تفتاء آخر 
بعد أن أيد الزعيم الس��ابق ألوكيب، 
نايغ��ل ف��راج، تصويت��ا ثاني��ا لوقف 
اإليق��اع والتخلي عن خروج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروب��ي، كم��ا أن كبار 
العم��ل  حزب��ي  م��ن  السياس��يني 

واحملافظ��ني تركوا ثقله��م وراء فكرة 
أن الش��عب البريطاني لديه رأيه في 
تقرير فكرة االستفتاء أو االنتخابات 

الثانية.
ويرى بيكاردو أن خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي لن يقيد أنواع الفرص 
املتاحة لشباب جبل طارق، مؤكدا أنه 
دخل إلى مجال السياسة الستمرار 
ضمان ازدهار إقليم جبل طارق، الفتا 
إلى أن األمر يتعلق بوضع جبل طارق 

على مدى اخلمسني عاما املقبلة.
ويأمل السياسي املتفائل في أن يوفر 
خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوروبي 
مزي��دا من األس��واق املالي��ة اجلديدة 
جلب��ل طارق، قائ��ا »أرى أنه��ا فرصة 
لبناء جس��ور مع بل��دان أخرى خارج 
االحت��اد األوروبي، فقط ألِق نظرة على 
البل��دان التي ترغب اململكة املتحدة 
ف��ي إقامة أعمال جتاري��ة معها مثل 
الصني ونيوزيلندا وأس��تراليا والهند 
والوالي��ات املتحدة وكندا، تلك الدول 
نس��مة  ملي��اري  وحده��ا  تش��كل 
والبع��ض اآلخر في أوروب��ا لم يعودوا 

من عمائنا«.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اس��تقال أن��درو ماكاب��ي نائ��ب مدي��ر مكت��ب 
التحقيق��ات الفيدرال��ي األميرك��ي )إف ب��ي آي( 
وال��ذي تع��رض النتق��ادات متكررة م��ن الرئيس 

دونالد ترامب.
وتع��رض ماكابي لضغوط من مدي��ر اإلف بي آي، 
كريستوفر راي، كي يستقيل قبل تقرير للمفتش 
العام بش��أن الوكالة األمنية، بحس��ب ش��بكة 

»سي بي إس نيوز« اإلخبارية.
وتأت��ي االس��تقالة بعد أس��بوع من نش��ر تقرير 
إعامي يفيد بأن ترامب غير راض عن بقاء ماكابي 

في منصبه.
وف��ي وق��ت س��ابق أم��س االول االثن��ني، أف��ادت 
صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية بأن أعرب عن 
رغبته بنقل ماكابي إلى وظيفة أخرى، وهو األمر 
الذي كان س��يعتبر تخفيضاً لدرجته الوظيفية، 

وذلك قبل نشر تقرير املفتش العام.
وقالت املسؤولة اإلعامية بالبيت األبيض، سارة 
هاكبي س��اندرز، خ��ال مؤمتر صحف��ي إن »قرار 
االس��تقالة )ملاكاب��ي( لم يتخذ م��ن قبل البيت 
األبي��ض«. مش��يرة الى ان وزير الع��دل األميركي 
سيمثل أمام مجلس الشيوخ للرد على اتهامات 

مدير اف بي اي السابق
تس��لم ماكاب��ي منص��ب القائم بأعم��ال مدير 
مكت��ب التحقيق��ات الفيدرال��ي في ش��هر أيار 
املاضي بعد إعفاء ترامب للمدير السابق للوكالة 

جيمس كومي من مهامه.
وكان كوم��ي يُش��رف عل��ى التحقي��ق املتعل��ق 
بالتدخل الروس��ي املزعوم في انتخابات الرئاسة 

األميركية التي جرت في عام 2016.
ورشح ترامب راي لش��غل منصب مدير املكتب، 
وأق��ر مجل��س الش��يوخ ق��رار التعي��ني ف��ي آب 

املاضي.
لكن في اآلونة األخيرة، لّوح راي بتقدمي استقالته 
بس��بب ضغوط ميارسها عليه وزير العدل، جيف 
سيش��نز، لط��رد ماكاب��ي، بحس��ب مؤسس��ة 

أكسيوس اإلخبارية.
وذكرت شبكة »سي بي إس نيوز« أن ماكابي )49 
عاما( الذي كان م��ن املتوقع أن يتقاعد في بداية 
عام 2018، اختار االستقالة من منصبه، وهو في 

عطلة حتى موعد تقاعده الرسمي.
هذا وانتق��د ترامب، الرئيس اجلمه��وري، ماكابي 
ألن زوجت��ه جي��ل ماكابي ترش��حت ع��ن احلزب 
الدميقراط��ي للحصول عل��ى مقعد في مجلس 
الش��يوخ ع��ن والي��ة فرجيني��ا. لك��ن حملتها 

االنتخابية باءت بالفشل.
وتلقت حملتها االنتخابي��ة 500 ألف دوالر في 
صورة تبرعات من جلنة متويل سياسية مرتبطة 
بهياري كلينتون، خصمة ترامب في انتخابات 

الرئاسة التي جرت عام 2016.

الصباح الجديد ــ وكاالت :
أفاد مصدر حقوقي فلسطيني ، امس الثاثاء، بأن 
الش��رطة اإلسرائيلية اعتقلت 30 فلسطينياً من 
بلدة العيساوية في القدس الشرقية احملتلة، خال 

ساعات الليلة املاضية.
وق��ال محمد اب��و احلمص، عضو جلن��ة الدفاع عن 
العيساوية، إن الشرطة اإلسرائيلية نفذت حملة 
اعتقاالت واس��عة في بلدة العيساوية طالت نحو 

30 فلسطينياً.
واس��تنكر املصدر احلقوقي االعتقاالت قائاً »ندين 

هذه احلملة، ونعتبرها غير مبررة«.
وأشار أبو احلمص إلى أن حملة االعتقاالت ترافقت 
م��ع اعتداءات واس��عة عل��ى ممتل��كات املواطنني 

الفلسطينيني في البلدة.
وأعل��ن اجليش اإلس��رائيلي ف��ي بيان ام��س االول 
االثنني ، اعتقال 26 فلسطينياً في الضفة الغربية 
خال س��اعات الليلة املاضية، بش��بهة »الضلوع 

بنشاطات إرهابية شعبية«، على حد زعمه.
ولم يذكر اجليش في بيانه املناطق التي جرت فيها 

االعتقاالت على وجه التحديد.
وعادًة ما تشهد العيس��اوية مواجهات بني شبان 

فلسطينيني وقوات من الشرطة اإلسرائيلية.

استقالة نائب مدير اإلف 
بي آي »بعد ضغوط« من 

إدارة ترامب

شرطة االحتالل تعتقل 
30 فلسطينيًا من 

القدس المحتلة

الصباح الجديد ـ وكاالت :

 تعث��ر انطاق أعم��ال مؤمت��ر احلوار 
الوطن��ي الس��وري ف��ي سوتش��ي 
ف��ي موعده ام��س الثاث��اء، وأكدت 
اخلارجية الروسية أن الوزير سيرجي 
الفروف أجرى اتصال��ني هاتفيني مع 
نظيره التركي مولوود جاويش أوغلو 

حلل اإلشكاليات.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية 
عن عضو اللجنة التنظيمية للمؤمتر، 
نائب مدير قسم املعلومات في وزارة 
اخلارجية الروسية، أرتيوم كوجني، أن 
االنطاق تأخر »بس��بب انتظار عدد 

من املشاركني واملراقبني«.
وأوض��ح :« ط��رأت بعض املش��اكل 
املتعلق��ة مبجموع��ة م��ن املعارضة 
املس��لحة والتي حض��رت من تركيا، 
وربطت مشاركتها بشروط إضافية. 
أج��رى الفروف جراءها ام��س الثاثاء 
اتصالني هاتفيني مع جاويش أوغلو، 
وحصل على تأكيد أن هذا املشكلة 
وكال��ة  اوردت  حس��بما  س��تحل«، 

األنباء األملانية.
وذكرت الوكالة الروسية أن وفداً من 
املعارض��ة وصل أم��س االول االثنني 
إلى مطار سوتش��ي، ورفض ش��عار 
املؤمتر الذي يحم��ل العلم احلكومي 
السوري و«غصن الزيتون«، وأكدت أن 
الوفد » م��ا زال » في املطار وال يقبل 
الدخول حت��ى تغيير الش��عار على 
بطاقات مش��اركته إل��ى العلم ذي 

النجوم احلمراء.
وكان من املفت��رض بامس الثاثاء ان 
ان يك��ون الي��وم اخلاص مبؤمت��ر احلوار 
الس��وري الذي دعت اليه موس��كو 
ف��ي منتجع سوتش��ي الس��احلي، 
الس��وريني لفتح  مبش��اركة مئ��ات 
س��بل احلل أمام نزاع مس��تمر منذ 
سبع سنوات تسبب مبقتل أكثر من 

340 ألف قتيل.
وهو املؤمتر األول الذي تقيمه روس��يا 
عل��ى أراضيها بعدما لعبت دوراً بارزاً 
خ��ال العام��ني املاضيني ف��ي تغيير 
املعادلة العس��كرية على االرض في 
س��وريا مما أدى الى تراجع دور الواليات 
املتحدة والدول األوروبية السياس��ي 

في ما يتعلق بالنزاع.
وأعلنت عش��رات الفصائل املقاتلة 
املعارضة رفضها املؤمتر. لكن العديد 
منها، وكذل��ك هيئة التفاوض لقوة 
الث��ورة واملعارضة الس��ورية، تعرض 
لضغ��وط مكثف��ة تركية وروس��ية 

للمش��اركة في املؤمت��ر، وفق ما قال 
معارضون.

ويُعقد املؤمتر في سوتش��ي مبوافقة 
ال��ى  دمش��ق  داعم��ي  أب��رز  اي��ران 
جانب روس��يا، وتركي��ا الداعم األبرز 
للمعارضة. وترعى الدول الثاث منذ 
حوالي س��نة محادثات في اس��تانا 
ب��ني ممثلني ع��ن احلكومة الس��ورية 
وآخرين ع��ن الفصائل املعارضة ادت 
ال��ى خفض التوتر ف��ي مناطق عدة 
في س��وريا، وتطبيق اتفاقات هشة 
لوق��ف إط��اق النار، حس��ب وكالة 

األنباء الفرنسية.
ول��ن تش��ارك احلكوم��ة الس��ورية 
ف��ي احلوار من خال وفد رس��مي بل 
بأح��زاب ممثل��ة فيه��ا وأبرزه��ا حزب 
البع��ث احلاك��م حاضرة بعش��رات 
األشخاص. كما يش��ارك ممثلون عن 

اجملتمع املدني في الداخل السوري.
الكردي��ة  الذاتي��ة  االدارة  وأعلن��ت 
األح��د املاضي ع��دم املش��اركة في 
محادثات سوتش��ي، متهمة روسيا 
وتركي��ا ب�«االتف��اق« عل��ى الهجوم 
عل��ى عفرين، املنطق��ة الكردية في 
شمال س��وريا التي تتعرض لعملية 
عسكرية تركية واس��عة منذ أكثر 

من أسبوع.
وال تفاصيل عن آلية سير هذا احلوار. 
ويأت��ي بع��د جول��ة فاش��لة جديدة 
برعاي��ة االمم املتحدة ب��ني وفدين من 
احلكومة واملعارضة الس��وريتني في 
فيين��ا، تل��ت جوالت ع��دة مماثلة في 

جنيف لم تؤد الى نتائج تذكر.
وتتهم املعارضة احلكومة الس��ورية 
بالته��رب من التفاوض. وأعلن رئيس 
هيئة التفاوض نصر احلريري السبت 
املاضي م��ن فيين��ا عدم مش��اركة 
الهيئ��ة الت��ي متثل أطيافاً واس��عة 
من املعارضة السورية، في محادثات 
سوتش��ي. وقال إن »النظ��ام يراهن 
على حل عسكري، وال يبدي رغبة في 

خوض مفاوضات سياسية جدية«.
التف��اوض  ج��والت  واصطدم��ت 
مصي��ر  عل��ى  باخل��اف  خصوص��اً 
الرئيس الس��وري بش��ار االسد الذي 
تتمس��ك املعارضة برحيل��ه، بينما 
تعتب��ر احلكوم��ة ان املوض��وع غي��ر 

مطروح للبحث.
ويقول املعارضون املشاركون انه حان 
الوق��ت للتخل��ي عن مس��ار جنيف 
بع��د اصطدامه بعوائ��ق عدة طوال 
سنوات لم تس��مح بإحراز اي تقدم 

يذكر.
واعتبر املعارض الس��وري ورئيس تيار 
بناء الدولة لؤي حس��ني املشارك في 
احملادثات ان »الدول الضامنة )روس��يا 
وتركي��ا وايران( تفتح مس��اراً جديداً 
، وق��د باتت متحكم��ة بلوحة األمر 
الواقع ف��ي س��وريا، وبالتالي ان كنا 
نريد ان نس��اهم بام��ر ما في خدمة 
الس��وريني، فعلين��ا ان نذه��ب ال��ى 
حي��ث صناع القرار ،وف��ي مقدمتها 

روسيا«.
ورأى حسني ان »مس��ار جنيف مات 
، انته��ى بانتصار ط��رف في معركة 
حل��ب قبل ع��ام«، ف��ي اش��ارة الى 
احلكومي��ة على  الق��وات  س��يطرة 
كامل حلب ما شكل اكبر انتكاسة 
للفصائل املعارضة خال احلرب. وقال 
حس��ني »هذا املؤمتر يق��وم بالتأكيد 

على جثة جنيف«.

جلنة دستورية 
ال تتطرق مسودة البيان اخلتامي الذي 
مت اعداده الى مصير الرئيس السوري، 
وتؤك��د أن الش��عب الس��وري وحده 
يقرر مستقبله من خال االنتخابات. 
ويعك��س ه��ذا املوقف بش��كل عام 

موقف احلكومة السورية.
اخلتام��ي  البي��ان  مس��ودة  وتن��ص 
للمؤمت��ر، تش��كيل جلنة دس��تورية 

برعاية االمم املتحدة.
وأب��دت دول غربي��ة ش��كوكاً حيال 
ع��ن  وعب��رت  الروس��ية،  املب��ادرة 
خش��يتها م��ن ان تهم��ش احملادثات 
اجلاري��ة بإش��راف األمم املتح��دة، وان 
يك��ون هدفه��ا التوصل ال��ى اتفاق 
الس��وري  احلك��م  لصال��ح  س��ام 

فحسب.
املتحدة وفرنس��ا  الواليات  وأعلن��ت 
مؤمت��ر  ف��ي  مش��اركتهما  ع��دم 

سوتشي.
وقال وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي جان 
ايف لودريان في مؤمتر صحافي امس 
االول االثن��ني ، »أعتق��د أن )اجتماع( 
سوتش��ي لن )يس��مح( أيضاً بإحراز 
تقدم، مبا أن مكوناً رئيس��ياً سيغيب 
منذ البداي��ة نتيجة رف��ض النظام 

التفاوض في فيينا«.
وبع��د تردد، أعلنت االمم املتحدة إيفاد 
مبعوثها س��تافان دي ميستورا الى 
سوتش��ي، وق��د وص��ل ام��س االول 

االثنني الى املنتجع الروسي.
أما أبرز الوجوه املعارضة املش��اركة 

فتتمث��ل بهيث��م مناع رئي��س »تيار 
قم��ح«، ولؤي حس��ني، وأحمد اجلربا 
رئيس تي��ار الغد الس��وري والرئيس 
الس��ابق لائت��اف الوطن��ي لق��وى 
الثورة واملعارضة الس��ورية، ومنصة 
موس��كو برئاسة قدري جميل، نائب 

رئيس الوزراء السوري االسبق.
االط��راف  عل��ى  البع��ض  ويأخ��ذ 
املعارضة املش��اركة بأنه��ا مقبولة 
م��ن احلكوم��ة، وهي ف��ي غالبيتها، 
باس��تثناء منص��ة موس��كو، غي��ر 
مش��اركة ف��ي مفاوض��ات جني��ف 

برعاية االمم املتحدة.
ف��ي مط��ار سوتش��ي وش��وارعها، 
بالوف��ود  مرحب��ة  الفت��ات  علق��ت 
السورية كتب عليها عبارة »السام 
للشعب الس��وري«باللغات العربية 
والروس��ية واالنكليزية حتت ش��عار 
املؤمت��ر املؤلف م��ن حمام��ة بيضاء 

اللون حتمل العلم السوري.
وشاهدت مراس��لة فرانس برس في 
الفندق الذي يس��تضيف املشاركني 
عش��رات  دمش��ق،  م��ن  القادم��ني 
األش��خاص يتوافدون بينهم ممثلون 
ع��ن اجملتم��ع املدن��ي ف��ي الداخ��ل 

السوري واعاميون.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت اس��رائيل ام��س الثاثاء 
انه��ا س��تعيد فتح س��فارتها 
ف��ي االردن الت��ي مت اغاقها منذ 
س��تة اش��هر، بعد ح��ل خاف 
دبلوماس��ي ب��ني الدولتني على 
اث��ر مقت��ل اردني��ني اثن��ني ف��ي 
سفارة الدولة العبرية في عمان 

الصيف املاضي.
اخلارجية  باسم  املتحدث  وأعلن 
االسرائيلية اميانويل نحشون ان 
الس��فارة في عمان في مرحلة 
»اعادة فتحها بشكل تدريجي«، 

دون االدالء مبزيد من التفاصيل.
س��فارة  ف��ي  موظ��ف  وكان 
اس��رائيل في عمان قتل اردنيني 
اثن��ني ف��ي 23 مت��وز املاضي في 
محيط الس��فارة في العاصمة 

االردني��ة. وس��محت عم��ان له 
باملغ��ادرة م��ع طاقم الس��فارة 
باحلصانة  لتمتعه  اسرائيل  الى 
واستقبل بحفاوة في اسرائيل، 

ما اثار غضبا واسعا في االردن.
واّدعى حارس األمن الذي يحمل 
صف��ة دبلوماس��ي ان��ه تعرض 
حملاول��ة طع��ن م��ن قب��ل عامل 
اردن��ي مبف��ك كان يس��تخدمه 
في تركيب قطع أثاث في شقة 

سكنية تتبع السفارة.
وع��اد املوظف بعد اس��تجوابه 
ف��ي االردن الى الدول��ة العبرية، 
وحظ��ي باس��تقبال كبي��ر من 
رئي��س الوزراء بنيام��ني نتانياهو 
مع الس��فيرة من عمان، ما اثار 

غضبا شديدا في االردن.
وقال��ت عم��ان حينه��ا انها لن 

الس��فارة  لطاق��م  تس��مح 
االس��رائيلية بالع��ودة م��ا ل��م 
تفتح اسرائيل حتقيقا جديا في 
القضي��ة يحقق العدالة وتقدم 

اعتذارها.
واعلنت وزارة العدل االسرائيلية 
ف��ي آب املاض��ي انها س��تجري 

»فحصا« شرطيا للحادثة.
وكانت احلكومة االردنية اعلنت 
في 18 من كانون الثاني املاضي 
ان اس��رائيل عبرت رس��ميا عن 
»أس��فها وندمه��ا« على مقتل 
اردنيني في س��فارتها في عمان 
الصي��ف املاض��ي ومقتل قاض 
اردن��ي قبل س��نوات على معبر 
البلدين، مبدية استعدادها  بني 

لتعويض عائات الضحايا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن��ت احلوثيون ام��س الثاثاء  إطاق 
ص��اروخ باليس��تي جديد عل��ى مطار 
املل��ك خال��د الدول��ي ف��ي العاصمة 
السعودية الرياض. ونقلت وكالة األنباء 
»سبأ« اخلاضعة لسيطرة احلوثيني عن 
مصدر عس��كري موالي  لهم قوله إن 
»القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ 
باليس��تي نوع بركان )ات��ش تو( مطار 
امللك خالد الدول��ي«. ولم تصدر قوات 
التحال��ف العربي، بقيادة الس��عودية 
إل��ى غاي��ة اللحظ��ة أي تصريح حول 

استهداف مطار امللك خالد.
وفي خب��ر ذي صلة، أف��اد مصدر أمني 
مين��ي لوكالة األنب��اء األملاني��ة )د ب أ( 
امس الثاث��اء، أن 15 جنديا من اجليش 
قتلوا  الش��رعية«  ل�«احلكومة  املوالي 

وأصي��ب خمس��ة آخري��ن ف��ي هجوم 
بس��يارة مفخخ��ة يقوده��ا انتح��اري 

مبحافظة شبوة.
جه��ة  أي  تعل��ن  ل��م  اآلن  وحت��ى 
مس��ؤوليتها ع��ن الهج��وم. وق��وات 
»النخبة الش��بوانية« ه��ي عبارة عن 
وح��دات ميني��ة خاص��ة مت تش��كيلها 
وتدريبه��ا مؤخ��را بدع��م م��ن دول��ة 

اإلمارات.
فيما أفاد مصادر في عدن، بأن فصائل 
مس��لحة تابعة للمجل��س االنتقالي 
اجلنوبي س��يطرت عل��ى نحو %90 من 
املدينة، مؤكدا س��قوط الل��واء الرابع 
م��درع ح��رس جمه��وري، آخ��ر األلوية 

الرئاسية.
ومتكن��ت الفصائل املس��لحة التابعة 
للمجلس االنتقالي من السيطرة على 

الل��واء الرابع بعد اش��تباكات عنيفة 
باألس��لحة الثقيلة، دارت في محيط 
معسكر النخل في منطقة دار سعد، 

رافقها قصف باملدفعية.
س��يارات  أن  إل��ى  املص��ادر  وأش��ارت 
اإلس��عاف ال تس��تطيع الوص��ول إلى 
املناط��ق احمليط��ة باملعس��كر، حي��ث 
س��قطت قذائ��ف على بع��ض املنازل 

القريبة هناك.
وأض��اف أن طي��ران التحال��ف يحّل��ق 
بكثافة دون أن يستهدف أيا من طرفي 

الصراع املسلح في عدن.
وجتددت املواجهات الدامية أمس االول 
االثنني ب��ني ق��وات احلماية الرئاس��ية 
»للمجل��س  تابع��ني  ومس��لحني 
االنتقال��ي اجلنوب��ي« مبحافظ��ة عدن 

جنوبي اليمن.

المعارضة المشاركة في المؤتمر مقبولة من الحكومة

تعثر مؤتمر »سوتشي« لحل النزاع في سوريا 
ومخاوف أوروبية من بقاء األسد

طرأت بعض 
المشاكل 
المتعلقة 

بمجموعة من 
المعارضة 

المسلحة والتي 
حضرت من تركيا

املبعوث األممي ستافان دي ميستورا خالل احملادثات السورية في فيينا

تقـرير
بّين أنه لن يقبل بأي اتفاق يضّر بنظام الرعاية االجتماعية

رئيس وزراء جبل طارق ُيؤّكد إمكانية االعتراض على اتفاق »البريكست«

رئيس وزراء جبل طارق »فابيان بيكاردو«

األربعاء 31 كانون الثاني 2018 العدد )3870(
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فتح تدريجي لسفارة إسرائيل في االردن
معارك ضارية بين القوات الحكومية واالنفصاليين في اليمن

الحوثيون يعلنون إطالق صاروخ باليستي باتجاه مطار الرياض



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلبوب في وزارة التجارة أن كميات 
الش��لب املس��وقة م��ن الفالحني 
واملزارع��ني في املراكز التس��ويقية 
لهذا املوسم بلغت 104 ألف و537 

طناً.
ونقل بيان إلع��الم الوزارة، عن مدير 
عام الشركة هيثم جميل اخلشالي 
قول��ه أن الش��ركة »وبع��د إع��الن 
احملافظات  ف��ي  التس��ويق  إيق��اف 
الش��لبية س��وقت أكثر م��ن 100 

ألف طن«.
وب��ني ان »ش��هد املوس��م احلال��ي 
بالكمي��ات  ملحوظ��اً  إرتفاع��اً 
املس��وقة قياس��اً بالعام املاضي إذ 
بلغت نسبة الزيادة أكثر من 135%، 
كم��ا ان عملي��ة التس��ويق ج��رت 
بإنسيابية عالية من دون مشكالت 
او معوقات وبإش��راف مباش��ر من 
قبل اللجنة العليا للتس��ويق في 

الشركة«.
وأض��اف اخلش��الي، ان »محافظ��ة 
النج��ف أحتلت املرتب��ة األولى من 
ب��ني احملافظات الش��لبية األخرى إذ 
بلغت الكميات املس��وقة 69 ألفاً 
و28 طن��اً، كما أحتل��ت محافظة 
الديواني��ة املرتب��ة الثاني��ة بكمية 
بلغت 28 طن��اً و883 طن��اً وجاءت 
محافظ��ة باب��ل ثالث��اً إذ س��وقت 
خمس��ة اآلف و328 طن��اً وأحتلت 
محافظة املثنى رابعاً بكمية 1298 

طناً«.
وأوض��ح، ان »الكمي��ات املس��وقة 
حسب االصناف توزعت كاآلتي 22 
ألفا و26 طناً من شلب العنبر، كما 
بلغت كميات شلب الياسمني 82 

ألف��اً و278 طن��اً، وكميات ش��لب 
العباسية بلغت 222 طناً«.

وكانت وزارة الزراعة قالت، في وقت 
سابق، ان انتاج العراق من محصول 

القمح بلغ أكثر من 3 ماليني طن.
وقال الوكيل الفن��ي لوزارة الزراعة 
مه��دي ضمد القيس��ي ف��ي بيان 
الزراع��ي  »القط��اع  إن  صحاف��ي، 

س��يوفر %80 من احتياج محصول 
احلنط��ة إذ يق��در انت��اج احلنط��ة 
لهذا العام بح��دود 3 ماليني و650 
ألف طن، وقد توس��ع انتاج احلنطة 
ضم��ن البرنامج الوطن��ي لتنمية 

زراعة احلنطة في العراق«.
»الك��وادر  أن  القيس��ي،  وأض��اف 
اخملتص��ة ف��ي البرنام��ج الوطن��ي 

لتنمي��ة زراعة احلنط��ة في العراق 
متحمل��ة  اصن��اف  اس��تنبطت 
للملوحة وذات ج��ودة عالية وهما 
صنف��ي الفرات ودجل��ة«، الفتا الى 
ان »املس��احات املزروعة حتت مظلة 
هذا البرنام��ج بلغت نحو 3 ماليني 

دومن«.
وأوض��ح، »كم��ا مت تنفي��ذ برنامج 

الوطني  للبرنام��ج  موازي وس��اند 
وه��و برنام��ج إكث��ار ب��ذور الرت��ب 
العليا للحنطة والذي س��يعزز من 
زي��ادة االنت��اج واالنتاجي��ة حملصول 
احلنطة ويس��رع من الوص��ول الى 
االكتف��اء الذاتي م��ن هذا احملصول 

الستراتيجي«.
وبني، أن »حتقيق االمن الغذائي للفرد 

العراقي هو الهدف االس��اس الذي 
التي تسعى الوزارة لتحقيقه«.

وأش��ار القيس��ي، إلى أن »الكوادر 
اخملتص��ة تعم��ل لتنفي��ذ البرامج 
قصي��رة  زراعي��ة  خط��ط  ضم��ن 
ومتوس��طة وبعيدة االمد، ونفذت 
العديد منها ف��ي القطاع الزراعي 

بشقية النباتي واحليواني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وكيل محاف��ظ البنك املركزي 
املص��ري لقطاع األس��واق رامي أبو 
النجا، أمس الثالثاء، إن االحتياطي 
األجنبي للب��الد البالغ 37.02 مليار 
دوالر بنهاي��ة كان��ون األول املاضي 
يغط��ي احتياجات االس��تيراد ملدة 

ثمانية أشهر.
النج��ا  أب��و  تصريح��ات  ج��اءت 

خ��الل ع��رض للمؤش��رات املالي��ة 
مؤمت��ر  ف��ي  مبص��ر  واالقتصادي��ة 
لالستثمار تعقده سي.آي كابيتال 
بالقاهرة. ارتفع االحتياطي النقدي 
األجنبي في مصر إلى 37.020 مليار 
دوالر في نهاية ديس��مبر مس��جال 
مستوى غير مسبوق بعد احلصول 
عل��ى دفعة ثالثة مبلي��اري دوالر من 
قرض صن��دوق النقد الدولي البالغ 

12 مليار دوالر.
وهذا هو أعلى مستوى الحتياطيات 
البالد من العملة الصعبة منذ بدء 
تس��جيل بيان��ات االحتياط��ي في 

مطلع التسعينيات.
عل��ى الصعيد ذاته، ق��ال نائب وزير 
املالي��ة املص��ري لش��ؤون اخلزان��ة 
محم��د معيط أم��س الثالث��اء إن 
بالده رفعت توقعاتها لعجز املوازنة 

إلى 9.4 %، في السنة املالية 2017-
2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط 

العاملية وأسعار الفائدة احمللية.
لرويترز  جاءت تصريح��ات معي��ط 
س��نوي  مؤمت��ر  هام��ش  عل��ى 
لالستثمار تعقده سي.آي كابيتال 

في القاهرة.
وكانت مصر تستهدف في السابق 
عجزا نس��بته نحو %9، في السنة 

املالية احلالي��ة التي بدأت في األول 
من متوز.

رفع البنك املركزي أس��عار الفائدة 
مبق��دار 700 نقطة أس��اس إجماال 
منذ أن حرر س��عر صرف اجلنيه في 
نوفمب��ر 2016، ف��ي إط��ار برنامج 
ق��رض بقيم��ة 12 ملي��ار دوالر من 
صندوق النقد الدولي يهدف لدعم 

االقتصاد.

وارتفعت أس��عار النف��ط نحو 60 
%، منذ منتص��ف 2017 بدعم من 
تعكف  الت��ي  اإلنتاج  تخفيض��ات 
البل��دان املصدرة  عليها منظم��ة 
للبت��رول )أوب��ك( وبع��ض املنتجني 
خارجها بقيادة روس��يا منذ كانون 
الثاني 2017. ومن املقرر أن يستمر 
س��ريان اتفاق خف��ض اإلنتاج حتى 

نهاية 2018.

بنسبة زيادة بلغت أكثر من 135 %

إنتاج العراق من الرز أكثر من 104 ألف طن

الخشالي: شهد 
الموسم الحالي 
إرتفاعًا ملحوظًا 
بالكميات المسوقة 
قياسًا بالعام 
الماضي إذ بلغت 
نسبة الزيادة أكثر 
من 135 %، كما 
ان عملية التسويق 
جرت بإنسيابية عالية

مخازن الرز

متابعة الصباح الجديد:
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستني الجارد 
أمس الثالثاء إن على دول الش��رق األوسط انتهاج 
سياس��ات مالي��ة تهدف إل��ى دعم النم��و وبناء 
قواعد ضريبية أوس��ع من أجل متويل مش��روعات 

البنية التحتية واإلنفاق االجتماعي.
ووفق��ا لنص كلمة، أبلغت الجارد مؤمترا اقتصاديا 
ف��ي مراك��ش باملغ��رب قائل��ة: »م��ن األولوي��ات 
األساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر 
إنصاف��ا. يجب أن يدفع اجلمي��ع حصتهم العادلة 

بينما يجب أن يحظى الفقراء باحلماية«.
وسيس��مح ه��ذا مبزيد من اإلنفاق على ش��بكات 
األمان االجتماع��ي والصحة واخلدمات التعليمية 
مبا يتجاوز النس��بة احلالية البالغ��ة 11 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي في املنطقة، والتي يقابلها 
نسبة تصل إلى 19 باملئة في االقتصادات الناشئة 

بأوروبا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس هيئة االس��تثمار ف��ي البصرة، علي 
جاس��ب، أم��س الثالث��اء، عن انطالق التش��غيل 
التجاري ألول معمل استثماري إلنتاج أسطوانات 

الغاز في البصرة .
وقال جاس��ب في بيان صحاف��ي، ان »املعمل هو 
لشركة الشرق االوس��ط اللبنانية االستثمارية 
وبكلف��ة بن��اء بلغت اكثر من س��تة وعش��رين 
مليون دوالر وعلى مس��احة أربعة دومنات«، مبينا 
ان »خط��وط اإلنت��اج أميركية واوربي��ة وبطاقة 

انتاج مليون أسطوانة غاز سنويا«.
وأضاف ان »إدارة املعمل وقعت عقدا مع ش��ركة 
تعبئ��ة الغاز لتس��ويق واالش��راف عل��ى اإلنتاج 
وبإش��راف وزارة النفط«، موضح��ا ان »التصنيع 
س��يكون لألس��طوانات احلديدي��ة فق��ط ووفق 

مواصفات عاملية«.
من جانبه اكد مسؤل العالقات الشركة اللبنانية 
املس��تثمرة، حس��ان جابر، ان »هذه العملية متت 
بإش��راف وزارة النفط وان التس��ويق س��يتم من 
خالل شركة تعبئة الغاز«، مشيراً الى ان »هناك 
دراس��ة الستبدال أس��طوانات الغاز املستعملة 

في السوق العراقي«.
ولفت جابر الى ان »املش��روع بحاجة الى اهتمام 
كبير من قبل احلكومة احمللية واملركزية باعتبار ان 
املصنع هو عنوان للمستثمر األجنبي وللشركات 

األجنبية لتعيد الثقة بهذا البلد العزيز«.

واشنطن ـ أ ف ب:
كش��فت بيان��ات حكومية أن مؤش��ر التضخم 
األميركي املُترقب س��جل تباطؤاً في كانون األول 

مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة.
وصدرت هذه اإلشارة اجلديدة بشأن تراجع ضغوط 
األس��عار التي أس��همت في حتدي��د الظروف في 
اقتص��ادات العال��م الكب��رى في 2017، عش��ية 
ب��دء اجتماع آخر لالحتياط��ي الفيديرالي )البنك 
السياس��ة  ف��ي  للبح��ث  األميرك��ي  املرك��زي( 

النقدية.
ويتوق��ع البنك املركزي بدء دورة أخ��رى من زيادات 
الفوائ��د هذا العام بع��د ثالث زي��ادات في 2017، 
الس��تباق ع��ودة التضخ��م التي ط��ال انتظارها 
برغ��م زيادة ف��رص العمل وتراج��ع البطالة على 

مدى العقد الفائت.
كم��ا أظهرت األرق��ام تباطؤ نفقات االس��تهالك 
ف��ي كانون األول مع االحتف��اظ بزخمها، في حني 

ارتفعت نفقات الفرد بنسبة ارتفاع الدخل.
وسجل مؤش��ر نفقات االس��تهالك الشخصي، 
املفض��ل لدى البن��ك املركزي لقي��اس التضخم، 
تراجع��اً إلى 0.1 ف��ي املئة في كان��ون األول، بعد 
ارتفاع إلى 0.2 في املئة في تش��رين الثاني شكل 

نصف ما توقعه احملللون.

صندوق النقد يطالب 
»الشرق األوسط« توسعة 

القواعد الضريبية

البصرة تدّشن أول معمل 
استثماري لصناعة 

اسطوانات الغاز

تباطؤ مؤشر التضخم 
األميركي

متابعة الصباح الجديد:

أظهرت بيانات أولية أمس الثالثاء أن منو 
منطقة اليورو زاد بأسرع وتيرة في عشر 
س��نوات خالل عام 2017، وأن املعنويات 
االقتصادي��ة ظلت مرتفعة ف��ي بداية 
2018 بالرغ��م من أنها انخفضت قليال 

من أعلى مستوى في 17 عاما.
وعلى وفق تقديرات مكتب اإلحصاءات 
التابع لالحتاد األوروبي )يوروس��تات(، زاد 
الناجت احملل��ي اإلجمالي ملنطق��ة اليورو 
الت��ي تضم 19 دول��ة 0.6 في املئة على 
أس��اس ربع س��نوي في األشهر الثالثة 
األخيرة م��ن 2017 مثلم��ا توقع خبراء 
اقتص��اد اس��تطلعت رويت��رز آراءه��م. 
وارتف��ع 2.7 ف��ي املئ��ة عل��ى أس��اس 

سنوي.
وقال يوروستات إن الناجت احمللي اإلجمالي 
ملنطقة اليورو ف��ي 2017 ككل زاد 2.5 
في املئة، وهو أس��رع معدل للنمو منذ 

ارتفاعه ثالثة باملئة في عام 2007.
كما ع��دل يوروس��تات بالرف��ع بيانات 
النم��و للربع الثالث م��ن العام املاضي 

إلى 0.7 باملئة على أس��اس ربع س��نوي 
من بيانات النمو الس��ابقة البالغة 0.6 
في املئة وإلى 2.8 في املئة على أس��اس 

سنوي من 2.6 باملئة.
على نح��و منفص��ل، أظه��رت بيانات 
املفوضية األوروبية أن مؤشر املعنويات 
االقتصادية مبنطقة اليورو تراجع قليال 
ف��ي كانون الثاني إل��ى 114.7 من أعلى 
مس��توى في 17 عاما عن��د 115.1 في 

كانون األول.
ج��اء ه��ذا نتيج��ة النخف��اض طفيف 
في املعنويات في قط��اع جتارة التجزئة 
إذ تراجع��ت املعنويات إل��ى 5.0 من 6.0 
ف��ي كانون األول، وفي قطاع اخلدمات إذ 

تراجعت املعنويات إلى 16.7 من 18.0 .
لك��ن التف��اؤل ف��ي قط��اع الصناعة 
ظل ثابتا عند املس��توى املرتفع اجلديد 
املس��جل ف��ي كان��ون األول البالغ 8.8، 
كم��ا زاد تف��اؤل املس��تهلكني إلى 1.3 
نقطة ف��ي كان��ون الثاني ف��ي مقابل 
0.5 باملئة في كانون األول مبا يش��ير إلى 
اس��تمرار االجتاهات اإليجابية املسجلة 

في أواخر 2017.
على الصعيد نفس��ه، أعل��ن »املعهد 
الوطن��ي الفرنس��ي لالحص��اء« أمس 

الثالث��اء، أن نس��بة النم��و في فرنس��ا 
بلغ��ت 1.9 ف��ي املئ��ة ف��ي 2017 وهي 

األعلى منذ ست سنوات.
وه��ذه النس��بة أعل��ى من تل��ك التي 
سجلت في 2016 وبلغت 1.1 في املئة. 
وهي تفس��ر خصوص��اً بالنتائج اجليدة 
التي سجلت في الفصل الرابع عندما 

بلغ النمو )0.6+ في املئة(.
وفي قانونها االخير للموازنة في نهاية 
يرتف��ع  أن  احلكوم��ة  توقع��ت   ،2017
النش��اط االقتص��ادي بنس��بة 1.7 في 
املئة بزيادة 0.2 نقطة عن تقديرات وزارة 

املال.
وقال املصدر نفس��ه إن تسارع النشاط 
يفس��ر خصوصاً باالستثمار. وارتفعت 
استثمارات الش��ركات بنسبة 4.3 في 
املئة )في مقابل زيادة نس��بتها 3.4 في 
املئة في 2016( بينما تسارع استهالك 
العائالت بنسبة 5.1 في املئة )بعد 2.4 

في املئة العام املاضي(.
وف��ي مؤش��ر ال��ى حتس��ن االقتص��اد 
الفرنسي سجلت الصادرات الفرنسية 
تسارعاً وزيادة نسبتها 3.5 في املئة في 
مقابل 1.9 في املئة في 2016. وارتفعت 
ال��واردات أ�يضاً بالوتيرة نفس��ها )4.3 

في مقابل 4.2 في املئة(.
في الش��أن ذاته، قال مصدران مطلعان 
على أحدث توقع��ات احلكومة األملانية 
إن احلكومة رفعت توقعاتها للنمو في 
العام 2018 إلى 2.4 في املئة مقارنة مع 

1.9 في املئة في السابق.
ويأت��ي تعديل التوقعات بعد سلس��لة 
من البيانات االقتصادية املثيرة للتفاؤل 
أظهرت أن أكبر اقتصاد في أوروبا ما زال 
يحق��ق أداء قوياً بعدما س��جل أفضل 
مع��دل من��و منذ الع��ام 2011 الس��نة 

املاضية.
وذك��رت املصادر أن احلكوم��ة تتوقع منو 
الصادرات 5.3 في املئة هذا العام وزيادة 
الواردات 5.8 في املئ��ة. وطلبت املصادر 
ع��دم الكش��ف عن هوياته��ا مضيفة 
أن التوقعات تش��ير إل��ى تراجع معدل 
البطالة إلى 5.3 في املئة من 5.7 باملئة 

في العام 2017.
ومن املنتظر أن تعل��ن القائمة بأعمال 
وزي��ر االقتصاد بريغيته تس��يبريز، وهي 
عض��و ب��ارز ف��ي احل��زب »الدميوقراطي 
االش��تراكي«، التوقع��ات اجلديدة التي 
أعدتها احلكومة املنتهية واليتها خالل 

مؤمتر صحافي يوم غد.

تقـرير

أعلى مستوى لنمو منطقة اليورو منذ عشر سنوات
الرتفاع النشاط االقتصادي.. واالستثمارات
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
عزز مؤشر س��وق األوراق املالية 
من صعوده للجلسة السادسة 
عل��ى التوالي، بإنه��اء تعامالت 
الثالث��اء عن��د  جلس��ة أم��س 
مستوى 584.32 نقطة، مرتفعاً 

%1.3، رابحاً 7.47 نقطة.
ودّعم أداء املؤشر، صعود أسهم 
15 شركة، تقدمها فندق بغداد 
ب���%6.12، وبغداد للمش��روبات 
ومص��رف  ب���3.68%،  الغازي��ة 
ومص��رف  ب���3.23%،  املوص��ل 
ب���3.03%،  التج��اري  اخللي��ج 

واملوصل ملدن األلعاب ب�2.44%.
وبل��غ عدد األس��هم املش��تراة 
م��ن املس��تثمرين األجانب 606 

 447.43 مليون س��هم، بقيمة 
ملي��ون دينار، من خ��الل تنفيذ 
147 صفق��ة عل��ى أس��هم 5 

شركات.
بينم��ا بلغ��ت ع��دد األس��هم 
املباعة من املستثمرين األجانب 
300.17 مليون س��هم، بقيمة 
180.52 ملي��ون دينار، من خالل 
تنفيذ 36 صفقة على أس��هم 

شركتني.
وتراجعت أس��هم 6 ش��ركات، 
وتس��ويق  إنتاج  رأس��ها  عل��ى 
اللحوم %5.58، والكندي إلنتاج 
والكيماوية   ،2.86% اللقاح��ات 
والبالستيكية %1.79، ومصرف 
املنصور %1.32، وفنادق املنصور 

.1.06%
وقفزت ت��داوالت أم��س حجما 
وقيمة، م��ن خالل ت��داول 1.57 
مليار س��هم، بقيم��ة 905.52 
ملي��ون دينار، ف��ي مقابل تداول 
بقيم��ة  س��هم،  ملي��ار   1.06
901.08  ملي��ون دينار بجلس��ة 

االثنني.
وحاف��ظ مص��رف بغ��داد على 
حجم��اً  الت��داوالت  ص��دارة 
التوالي،  الثالثة على  للجلسة 
مليون س��هم،   526.76 بتداول 
كم��ا اعتل��ى قائمة النش��اط 
قيم��ة للجلس��ة الثانية على 
ملي��ون   318.17 ب���  التوال��ي، 

دين�ار.

طوكيو ـ رويترز:
أمس  النفط  أسعار  انخفضت 
الثالثاء لليوم الثاني في الوقت 
الذي يضعف فيه الطلب على 
اخلام جّراء زيادة اإلنتاج األميركي 
وصعود ال��دوالر، مما دف��ع برنت 
للن��زول ع��ن 69 دوالرا للبرميل 

للمرة األولى في ستة أيام.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام 
القي��اس العاملي مزيج برنت 49 
س��نتا أو 0.7 باملئ��ة إلى 68.97 
دوالر للبرمي��ل. وبلغ��ت عق��ود 
برن��ت اآلجلة تس��ليم آذار عند 
التسوية يوم االثنني 69.46 دوالر 
للبرمي��ل منخفضة 1.06 دوالر 

أو 1.5 في املئة.

اآلجل��ة  العق��ود  وانخفض��ت 
خلام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميرك��ي 70 س��نتا أو 1.1 في 
املئة إل��ى 64.86 دوالر للبرميل. 
ويوم االثن��ني انخفضت العقود 
اآلجل��ة للخام 58 س��نتا أو ما 
يعادل 0.9 في املئ��ة إلى 65.56 

دوالر للبرميل.
وتظل األس��عار متجهة صوب 
مكاس��بها  خام��س  حتقي��ق 

الشهرية على التوالي.
وبات إنتاج الواليات املتحدة على 
ق��دم املس��اواة مع الس��عودية 
أكبر منتج في منظمة البلدان 
املص��درة للبترول )أوبك(. وتنتج 
روس��يا وحدها كميات أكبر مما 

تنتجه كل من الواليات املتحدة 
ف��ي  ضخ��ت  إذ  والس��عودية، 
املتوس��ط 10.98 مليون برميل 

يوميا في 2017.
وقفز اإلنت��اج األميركي ما يزيد 
عل��ى 17 باملئة من��ذ منتصف 
2016 وم��ن املتوق��ع أن يتجاوز 
عش��رة مالي��ني برمي��ل يومي��ا 

قريبا.
وغ��ذى انخفاض ال��دوالر عل�ى 
م�دى ست�ة أسابي�ع متتالي�ة 
موج��ة االرتف���اع األخي��رة في 

أسع�ار النفط.
وانخفض��ت العملة األميركية 
ثالثة في املئة منذ بداية الشهر 

اجلاري.

»األوراق المالية« يتداول 60 مليون سهم تراجع النفط إلى 69 دوالرًا للبرميل

القاهرة: االحتياطي األجنبي يغطي واردات 8 أشهر



لقمان عبد الرحيم الفيلي*

لع��ل املنص��ف ي��درك ع��دم امكانية 
معاجلة التحديات التي يواجها العراق 
وحكومت��ه في مدة زمني��ة قصيرة، او 
مبجرد اتخاذ بعض اخلطوات االصالحية 
هنا او هناك. إذ من املستحيل ان تعالج 
هذه االمور خ��الل عمر حكومة واحدة 
او حكومت��ن، والبد م��ن التفكير في 
للجمود  وحقيقية  مراجعة جوهري��ة 
الذي تعاني منه املنظومة التشريعية 
والتنفيذي��ة وحت��ى القضائي��ة ف��ي 
تفعي��ل امللف��ات املهمة الت��ي تواجه 
البالد مثل اإلرهاب والفس��اد والنظام 
الريعي والبطالة وقلة اإلنتاج وغيرها.

م��ن دون ان ننس��ى ان اس��تمرار دقات 
الس��اعة هنا ال تخدم ب��ل انها تعقد 
احلال��ة. ولع��ل م��ن أخطر مؤش��رات 
احلاجة الى عملية تصفير للمنظومة 
السياسية العراقية هي هول مؤشرات 
الفساد، مثل العقود املزيفة واملشاريع 
الوهمي��ة وصفق��ات التس��ليح التي 
بقيت حبرا على ورق، املدارس الوهمية 
و املستش��فيات… ال��خ والت��ي كله��ا 
عكس��ت توج��ه ماكنة الدول��ة نحو 
التوق��ف او التراجع و ص��وال الى اعالن 
موتها الس��ريري في العق��ل اجلمعي 

العراقي.
عن��د مراقب��ة احلالة السياس��ية في 
الع��راق نس��تطيع مالحظ��ة غموض 
حتديد من هو املس��ؤول ع��ن إدارة دفة 
احلك��م، املنظومة النيابي��ة االئتالفية 
تفترض ان رؤساء الكيانات السياسية 
هي املس��ؤولة عن وض��ع معالم إدارة 
احلكومة واوليات برامجها االنتخابية. 
وبعده��ا نرى تبن��ي األح��زاب احلاكمة 
لهذه البرامج وترجمتها الى تفاصيل 
قوانن وتش��ريعات ف��ي أروقة مجلس 
الن��واب ومن ثم في الوزارات احلكومية 

املعنية بهذه القوانن.
ف��ي نهاية املطاف نرى ان الدور الرئيس 
للناخ��ب يكون باملش��اركة مرة واحدة 
في اختيار الكيانات واالفراد التي تلبي 
طموحه وتتماش��ى مع تطلعاته. اذن 
املنظوم��ة واضح��ة وبس��يطة، فاين 
اخللل ي��ا ترى؟ اجلواب يكم��ن في قدرة 
الناخب عل��ى انتخاب االكفأ واألصلح 
وقدرة الكيانات في حتمل هذه األمانة.

من جانب اخ��ر نس��تطيع ان نقول ان 
املنظومة الدميقراطية العراقية جتعل 
املواط��ن ه��و املس��ؤول االول وجتع��ل 

الكيانات واألحزاب هي محل املُسائلة 
االولى. ومن الضروري ان ال ننس��ى هنا 
دور النخ��ب والتي تع��د عموماً الرابط 
األساس��ي ب��ن الناخ��ب والكيان��ات 

احلاكمة.
نض��ج النخ��ب وقدرتها عل��ى توجيه 
ال��ذي  باالجت��اه  والناخ��ب  الكيان��ات 
يبن��ي الع��راق ه��ي احللق��ة املفقودة 
االن. وهن��ا تأت��ي أهمي��ة إع��ادة بن��اء 
املؤسس��ات التعليمية لكي تستطع 
بإنت��اج تدف��ق النخ��ب الناضجة نحو 
الس��احة السياس��ية للمجتمع. وقد 
أس��هم تعطيل هذا اإلنتاج النخبوي 
ف��ي اس��تحواذ العقلي��ة القبلي��ة او 
الطائفي��ة او القومية على املش��روع 

الوطني اجلامع.
طبعاً من امله��م ان نفهم ايضاً آليات 
صن��ع النخب ف��ي اجملتم��ع وليس في 
مؤسس��ات التعليم فق��ط وان كانت 
الكف��اءة مثالً هي املعي��ار األهم ام ان 
احملس��وبية والوالء الشخصي هما من 
املقومات املهمة اللتحاق الفرد بطبقة 
النخ��ب، وبالتالي قد نصل الى نتيجة 
ان ماكين��ة صن��ع النخب��ة فيها خلل 
وعليه فاالتكال على النخب كوسيلة 
إلدارة التغيي��ر تك��ون نتيج��ة ناقصة 

وحتتاج مراجعة.
ف��ي خضم كل هذا احل��راك اين يكمن 
دور رئيس مجلس الوزراء في منظومتنا 
احلالي��ة؟ في قناعتي املتواضعة أرى ان 
املنظومة احلالية ال تستطيع ان جتعل 
م��ن رئيس الوزراء كقائ��د مغير بل هو 
أقرب ال��ى املدير. نعم لع��ل هناك من 
ال  احلالي��ة  املنظوم��ة  كل  ان  يق��ول 
تساعد على انتاج القائد، فاحملاصصة 
االئتالفي��ة  والطبيع��ة  واحملس��وبية 
الكيان��ات  ب��ن  الصفري��ة  واملعادل��ة 
وغيرها من معال��م النظام احلالي من 
عدم مق��درة رئي��س ال��وزراء بإقالة او 
تعين وزرائه متنع ب��روز القيادة القائدة 
باملعن��ى التاريخ��ي التغيي��ري. طبعاً 
عندم��ا يح��اول أي ش��خص ف��ي هذا 
املنص��ب مبحاول��ة جتاوز ه��ذه احملددات 
العائق��ة للعم��ل ن��رى تهم��ة التفرد 
والدكتاتوري��ة جاه��زة لاللتص��اق ب��ه 

وتقيد فعاليته.
احلالي��ة  الهيكلي��ة  ان  اعترفن��ا  إذا 
للدول��ة  السياس��ية  والعملي��ة 
العراقية ال تس��مح بتلبية احتياجات 
حتت��اج  فعلي��ه  املواط��ن  وتطلع��ات 
الى  العراقي��ة احلكومي��ة  املنظوم��ة 
عملية جراحية تتبعها مجموعة من 

املعاجلات الصحية وفيتامينات مقوية 
ف��ي طريقة ادارتها للدول��ة مع ثقافة 
جديدة بعيدة عن احملاصصة والفس��اد 
وغيره��ا من خص��ال الثقاف��ة احلالية 
الس��لبية لتتمكن م��ن التغلب على 

التحديات احلالية او املقبلة.
ه��ذه العملي��ة اجلراحي��ة واملعاجل��ات 
واملقوي��ات ستس��اعد جه��از الدول��ة 
في اتخاذ القرارات املهمة والس��ريعة 
واحليوي��ة والتجان��س ب��ن أجهزته��ا 
والتنفيذي��ة  والرقابي��ة  التش��ريعية 
والقضائية وحتصن الدستور املعدل من 
مجموع��ة التناقضات الت��ي يحملها 

في طياته الدستور احلالي.
م��ن املفي��د ان نذك��ر هن��ا ان من اهم 

املقوي��ة  والفيتامين��ات  املعاجل��ات 
بالزي��ادة  متعلق��ة  اجملتم��ع  لتطوي��ر 
االفقية والعامودية للطبقة الوسطى 
املثقفة في اجملتمع، اذ من دون كم ونوع 
متميز من الطبقة الوس��طى فان بناء 
اجملتمع سيتأخر وقد يتراجع وخصوصاً 
مع ازدياد ظاهرة هج��رة العقول خلارج 

العراق.

دستور جامد او مرن:
ن��رى ان هن��اك تناقض��ا ب��ن القواعد 
الثقافي��ة السياس��ية الت��ي وضعت 
للع��راق بعد ع��ام 2003 م، والذي جتلى 
في الدس��تور، وب��ن املمارس��ات على 
ارض الواقع وبالتالي أصبح الدس��تور 

أق��رب ال��ى وثيق��ة روائي��ة جامدة من 
عقد سياسي مجتمعي مرن. وأصبح 
برنامج��ا وج��دوال ألعم��ال القي��ادات 
اخملتلفة ه��ي حماية مصال��ح دوائرها 
الضيقة بعيداً عن ش��مولية اجملتمع، 
بص��رف النظر ع��ن تداعي��ات تأثيرها 
الس��لبية على النظام واجملتمع ككل. 
ونتيج��ة لذلك، أصب��ح النظام مدمرا 
لنفسه وغير بناء. ولعل تقدم املصالح 
غير الوطنية وتخلف االولوية الوطنية 
وجت��ذر ثقاف��ة اجملم��وع صف��ر هي من 
األس��باب في اختفاء روح النظام الذي 

وضع بعد 2003م.
وهنا من املؤسف ان نسجل ان طريقة 
ادارة احلك��م عكس��ت للمراق��ب بان 

أط��راف ه��ذا النظ��ام ف��ي حقيقت��ه 
اتفقوا فقط على إس��قاط اجلمهورية 
الس��ابقة وعدوانيتها ول��م تكن لهم 
هناك رؤية مشتركة حول ما ينبغي أن 
يأتي بعد ذلك وبالتالي صعوبة تطبيق 
ما اتفق عليه في وثيقة دستور 2005. 
ميكن وصف الدس��تور العراقي احلالي 
بالدستور اجلامد وذلك لقرب استحالة 

تغييره فنياً وعملياً وليس نظرياً.
هنا يأتي السؤال عن سبب وجذور هذا 
اخللل العملي والذي أدى الى التعطيل 
احلكوم��ة  جه��از  لتط��ور  العمل��ي 
واملنظومة السياس��ية والتش��ريعية 
والتنفيذي��ة احلالي��ة. ضع��ف احلركة 
اجله��از  ش��لل  ال��ى  أدى  الدس��تورية 

التش��ريعي وتعطيل القدرة على سن 
التشريعات املهمة مثل قانون النفط 
والغاز وتفعي��ل امل��ادة 140 واالحصاء 
الس��كاني واجملل��س االحت��ادي وقان��ون 
احملافظ��ات.. الخ. هذا االش��كال جعل 
الكثير من األطراف السياسية تتجاوز 
على روح الدس��تور ويتمس��ك ببعض 
بن��وده على حس��اب املصلحة العامة 

للمجتمع.
لذل��ك م��ن الض��روري ان يُع��اد النظر 
بالدستور وحتويله من دستور جامد الى 
دستور مرن وبسيط يلبي االحتياجات 
مبش��اربهم  للمواطن��ن  األساس��ية 
وخلفياتهم االثني��ة والعرقية كافة… 

الخ.

اكي��د ليس من املس��تحيل من ناحية 
االجراءات تغيير الدستور احلالي ولكن 
الواقع العمل��ي للعقد األخير يعكس 
ش��به اس��تحالته، وذل��ك ف��ي ظ��ل 
االنقسام والتوافق على هذا االنقسام 
وبوج��ود الطبقة التي اس��تفادت من 
الوض��ع الدس��توري اله��ش والع��رف 
السياس��ي ال��ذي ش��جع عل��ى ترك 

اإلصالحات الدستورية الضرورية.
هنا نرى م��ن الضروري ان يع��اد النظر 
ف��ي طبيعة التحالف��ات وحتويلها من 
حتالفات تكتيكي��ة انتخابية آنية الى 
حتالفات استراتيجية تدور حول برنامج 
عل��ى  ومعتم��د  متطاب��ق  سياس��ي 
إصالح��ات دس��تورية لطبيعة النظام 

السياسي احلالي.

املسؤولية على من؟
بعد 2003، ي��رى املراقب لنظام احلكم 
العراقي اش��كالية كبي��رة بخصوص 
اعت��راف النظ��ام احلال��ي باخلطأ داخل 
ف��ي  وخصوص��اً  حكم��ه  منظوم��ة 
السياس��ية  الدول��ة  إدارة  ش��ؤون 
تلق��ي  اذ  واالقتصادي��ة،  واألمني��ة 
احلكومة التنفيذية مثالً بالالئمة على 
الس��لطة التش��ريعية والت��ي بدورها 
تل��وم الس��لطة التنفيذي��ة وكالهما 
ق��د يلوم��ان الس��لطة القضائية في 
بطء تعاملها م��ع ملفات مهمة مثل 

الفساد او االرهاب.
اتهام��ات سياس��ية بس��وء  وهن��اك 
إدارة الدول��ة ب��ن الكتل السياس��ية 
واالحزاب نفس��ها، وفي الوقت نفسه 
نرى الشعب يلوم الطبقة السياسية 
بأكملها في عدم تقدمي امنوذج للدولة 
املدني��ة العصري��ة املتحض��رة خاصة 
في ظل توفر عناص��ر لم تكن متوفرة 
للنظام الس��ابق مثل القبول والدعم 
الدول��ي واالقليم��ي للع��راق م��ا بعد 
2003. ان مكام��ن الفش��ل مرتبط��ة 
بكل األطراف املهمة وال نس��تطيع ان 
نلق��ي بالالئمة على طرف واحد ونترك 

طرفا اخر.
صحي��ح كل ط��رف يتحم��ل حس��ب 
حجم��ه ومقدرت��ه بالتحك��م باليات 
وامكاني��ات ومؤسس��ات الدول��ة. من 
جان��ب اخر، يعتبر هذا الفش��ل فرصة 
لتحول��ه ال��ى نقط��ة قوة م��ن خالل 
املراجع��ة الش��جاعة وإع��ادة النظ��ر 
باملنظوم��ة اإلدارية والهيكلية للدولة 
الثقاف��ة  مراجع��ة  ال��ى  باإلضاف��ة 
الس��لبية املتج��ذرة ف��ي التعامل مع 
م��وارد الدول��ة كبق��رة حل��وب. اذ نرى 
مثال من خ��الل االحاديث الصحفية او 
املتلفزة للمسؤولن ضعف وجود ثقة 
لديهم مبستقبل نظامهم السياسي 
بش��ركائهم  ثقته��م  ضع��ف  او 
السياسين مع اعترافهم ان املنظومة 
احلالية س��وف ال تخل��ق أحزابا مهنية 
قوية او حت��ى حتدد م��ن عددهم وقوة 

تأثيرهم.
هذا اإلحباط يشبه ما حصل في نهاية 
العهد امللكي، وما حصل في السنوات 
األخيرة الس��ابقة على سقوط نظام 
ص��دام حس��ن ولع��ل هذا املس��توى 
م��ن اليأس لم نس��تطع ان نعثر عليه 
إال ح��ن تكون دورة احلياة السياس��ية 

لألنظمة بلغت نهايتها او تعيش موتاً 
شبه سريري.

اخلطيئ��ة  ه��ذه  تفاقم��ت  وق��د 
الدميوقراطية واملوت الش��به س��ريري 
بفساد النخبة السياسية )مبجموعها 
وال اقص��د ب��كل أفرادها( ف��ي العراق، 
وه��ذه العملية التي أمك��ن حتقيقها 
نتيج��ة حلمايته��م من قب��ل الواليات 
املتحدة )من عام 2003 إلى عام 2011( 
م��ن العملية االنتخابي��ة احلقيقية أو 
الضغط الش��عبي )اَي من أسفل إلى 

أعلى(.
وما س��اعد على تفاقم هذه اخلطيئة 
هي ان السياس��ين العراقين أنشأوا 
نظام��ا ال يضطرون في��ه إلى دفع ثمن 
سياس��ي ألخطائهم أو سوء ادارتهم، 
اذ ان النظام مع موازنة القوى مكدسة 
لصاحلهم. ولهذا السبب فانهم ممكن 
أن يجلس��وا فوق كرسي السلطة مع 
عدم وجود عالمة حقيقية على إزالتهم 
عن طريق السياس��ة االنتخابية. وهنا 
يأتي الس��ؤال ان كان النظام الرئاسي 
ق��ادرا من إصالح ه��ذا الواقع؟ وقد يرى 
االخ��ر إمكانية اس��تحواذ الرئيس في 
ح��ال تغيي��ر املنظوم��ة الى رئاس��ية 
وجعلها أقل مس��اءلة، ومن يضمن ان 
إجراء انتخابات رئاسية )وبرملانية بديلة 
كل س��نتن( قد تؤدي إلى حلحلة هذا 

اجلمود؟
من الض��روري ان ال ننس��ى ايضاً الدور 
الدول��ي،  للمجتم��ع  واملؤث��ر  امله��م 
وباخلصوص بعض الدول التي لها تواجد 
سياس��ي وعس��كري في العراق )مثل 
الواليات املتحدة االميركية وجمهورية 
إي��ران اإلس��المية(، وإمكاني��ة تأثيرها 
وتأثُرها على ش��كل نظ��ام احلكم في 
الع��راق وتغييره الى االفضل. من جهة 
أخ��رى، ال نس��تطيع ان ننظ��ر ملعادلة 
تغيير نظ��ام احلكم في العراق من دون 
إدراك طبيع��ة الواق��ع اجليوسياس��ي 
واملنطق��ة  للع��راق  واجليواقتص��ادي 
وطبيعة التحالفات املستقبلية والتي 
من املمكن ان تدعم أو تضعف النظام 
السياس��ي في الع��راق أو تعمل على 

إمكانية تغييره أو تطويره وحتسينه؟
املالحظة املهم��ة هنا ه��ي ان املبادرة 
للتغيي��ر وبأي��دي عراقي��ة بعيدة عن 
التدخ��ل اخلارجي هي أفضل وأس��لم 

وأسرع طريقة إلدارة التغيير.

*السفير العراقي السابق في الواليات 
املتحدة األميركية.

د. أحمد عدنان الميالي*

االميركي  الرئيس  وصفت سياس��ات 
دونال��د ترامب بعد عام على رئاس��ته 
بالكارثي��ة وخاص��ة عل��ى مس��توى 
السياسة اخلارجية وحتديدا إزاء منطقة 
الش��رق األوس��ط، فش��عاره »اميركا 

أوال« سبب لهذه السياسيات.
تتلخص السياسة اخلارجية االميركية 
في منطقة الشرق األوسط على ثالثة 
محاور: محاربة اإلرهاب )حسب وجهة 
نظرها(، وتثبيت عملية السالم وإنهاء 
الصراع العربي - اإلسرائيلي، ومحاربة 

النفوذ اإليراني.
في احملور األول: تتب��ع الواليات املتحدة 
أس��لوب القوة اخلش��نة في مواجهة 
اإلره��اب، وه��ي أكث��ر حتركا م��ن إدارة 
أوباما س��واء في إسهامها بالتحالف 
الدول��ي ف��ي الع��راق أو موقفه��ا من 
األزمة السورية وأستمرار إستهدافها 
لتنظيم القاعدة في اليمن، فاملوصل 
حت��ررت بع��د مج��يء ترام��ب وكذلك 
الرقة السورية بغض النظر عن النوايا 
وحج��م املش��اركة، لك��ن ال ميكن أن 
يقاس عهد أوباما بعهد ترامب خاصة 
أن األخير أتهم س��لفه بخلق تنظيم 
داعش وأنه عازم على إنهائه. ولكن إذا 
كان هدف مكافح��ة اإلرهاب في تلك 
املنطقة طريقا إلحالل السالم فما هي 
البدائل لتثبيت األس��تقرار والسالم؟، 
البدائل جتس��دت بتدشن قطيعة مع 
س��بع دول عربية وإس��المية ومنعها 
م��ن دخ��ول الوالي��ات املتح��دة، وهذه 
خط��وات ال تؤدي إلى الس��الم بل إلى 
واقع أكثر إحتقانا تلعب فيه صراعات 

األديان واألعراق دورا محوريا فيه.
في احملور الثاني: تلخصت عملية صنع 
السالم في الشرق األوسط بخطوات 
ال تس��هم بإحالله بل مبفاقمته وهنا 
تتعارض توجهات ترام��ب باحملور األول 
ويجع��ل موضوع تنش��يط اجلماعات 
املس��لحة واإلرهابي��ة أكث��ر حضورا، 
ترامب أختار السعودية وامللك سلمان 
وولي عهده محمد بن سلمان لقيادة 
هذه العملي��ة القائمة على أس��اس 
التطبيع م��ع إقتران هذه السياس��ة 
باس��تحواذها على أم��وال هذه الدول 
وزرع اخلالفات بن السعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر م��ن جهة وقطر من 
جهة أخرى، ودع��م هذا احملور ملواجهة 
احمل��اور املعارضة للتوجهات االميركية 
الرافضة لعملية السالم وضمان أمن 
إسرائيل واإلستفادة من هذه اخلالفات 

ملراكم��ة احلصول على أكب��ر قدر من 
املكاس��ب واألموال والصفقات، وهذا 
ما حص��ل فع��ال. لك��ن نش��وة هذه 
السياس��ة لم تؤِت ثماره��ا بعد قرار 
بالق��دس عاصمة  ترام��ب اإلعت��راف 
إلس��رائيل ونقل الس��فارة االميركية 
للق��دس ضرب مغزى الس��الم، وحرك 
الص��راع العرب��ي - اإلس��رائيلي برغم 
تنام��ي دول التطبي��ع عالنية وس��را، 
والعربي��ة  الدولي��ة  املواق��ف  أن  إال 
الدبلوماس��ية وقفت ضد قرار ترامب 
ولم تساند اميركا إال ثمانية دول غير 

معروفة.
أم��ا احمل��ور الثال��ث: لم يخ��ِف ترامب 
تصعيده ضد إيران وأول ما هدد بإلغاء 
اإلتفاق النووي اإليراني وحرك مندوبته 
ف��ي مجل��س األم��ن بالتصعيد ضد 
إيران ف��ي كل مناس��بة، وك��ذا احلال 
ف��ي دع��م اإلحتجاجات األخي��رة في 
إي��ران ومحاولة تدويله��ا في مجلس 
األم��ن، وعل��ى صعيد الواق��ع أيضا ال 
يروق الميركا ترامب أن تتمدد إيران في 
العراق عبر بوابة احلشد الشعبي وهي 
تعم��ل جاه��دة ملواجهة ه��ذا النفوذ 
والتمدد سياسيا وقد تلجأ للمواجهة 
العس��كرية غير املباش��رة مع احلشد 
في أي وقت تشعر فيه اميركا باخلطر 
عل��ى مصاحلها ف��ي الع��راق. أما في 
س��وريا فهنالك من يقول أن اميركا ال 
متتلك إستراتيجية واضحة فيها، هذا 
صحي��ح في عه��د أوباما، أم��ا ترامب 
فق��رر التدخ��ل وإن��زال جن��ود املارينز 
والعمليات اخلاص��ة في الرقة وحتالف 
مع قوات سوريا الدميقراطية وهو اآلن 
بصدد إنشاء حرس حدود أو أمن داخلي 
ألكثر من ثالث��ة اآلف متطوع من هذه 

الق��وات لرس��م معال��م كيان 
ُكردي مس��تقل على 

احل��دود التركية 
تنس��يق  مع 

مع  األوضاع 
في  روسيا 
س��م  تقا
النف��وذ 
هن��ا  و
ث��ر  أ
ا  هذ

التدخل على احللي��ف التركي ودفعه 
للتق��ارب مع ال��روس واإليرانين الذين 
خذال أردوغان في أدلب وضربا إتفاقيات 
خفض التوتر والتصعيد عرض احلائط، 
مما يؤش��ر على أن تركيا اخلاسر األكبر 
من سياس��ة مواجهة محور املقاومة 
وإيران في س��وريا. أم��ا مواجهة إيران 
في الس��احة اليمنية فهي تؤدي دورا 
مزدوجا في محاربة القاعدة بطائراتها 
املس��يرة في حضر موت ومأرب لكنها 

تدع��م الص��راع العرب��ي بقي��ادة 
ض��د  واإلم��ارات  الس��عودية 

أنص��ار اهلل احلوثين وتغذيه 
إلضعاف  التحالف  لصالح 
الكماشة اإليرانية الداعمة 
للحوثين وإشغالها في هذه 

الساحة املعقدة وحرفها عن 
الص��راع مع إس��رائيل،  بؤرة 
تش��جع  لبن��ان  ف��ي  أم��ا 
اإلنقسامات  ترامب  اميركا 
السياس��ية وال تدعم خيار 
اإلنتخابات وتسمح بتحوير 
ب��ن حزب  الصراع  موق��ع 
اهلل وإس��رائيل إل��ى جهة 
التخالف بن املكونات عبر 
جتذير اخلطاب الطائفي وما 

أزمة سعد احلريري وإحتجازه 
مصداق��ا  إال  الري��اض  ف��ي 

لذلك فنعلم أن الس��عودية ال 
تخطو خطوة م��ن دون موافقة 

واشنطن.
على مستوى إستراتيجية األمن 

القوم��ي الت��ي أقره��ا البيت 
األبيض قبل أيام تضمنت 

السياسة  مالمح 

اخلارجي��ة العاملي��ة وح��ددت بأربع��ة 
مخاط��ر: وه��ي روس��يا وتدخلها في 
أوكرانيا، وسوريا وتغافلت عن مخاطر 
مؤكدة ع��ن تدخلها ف��ي اإلنتخابات 
االميركية، وإس��تفتاء بريكس��ت في 
اإلنتخابات  املتحدة وكذل��ك  اململكة 
الرئاس��ة الفرنس��ية، وأيض��ا الصن 
وصعوده��ا اإلقتص��ادي ومنافس��تها 
للوالي��ات املتح��دة بتصدير الس��الح 

والتقني��ات الرخيص��ة م��ع تقاربه��ا 
ضم��ن التوجهات الروس��ية أكثر من 
توجه��ات واش��نطن، وأيض��ا مخاطر 
الش��مالي  الكوري  الن��ووي  الس��الح 
وكيفي��ة مواجهة تهور قي��ادة بيونغ 
االميركية  للمصال��ح  وتهدديها  يانغ 
في جزر غوام وش��به اجلزي��رة الكورية 
ووض��ع آليات عقابي��ة وتهيؤ أميركي 
خملاطر اس��تعمال بيون��غ يانغ صواريخ 
اإلحت��واء  وط��رق  نووي��ة  رؤوس  ذات 
واملفاوض��ات أو اللجوء خلي��ارات الردع، 
إيران  وتطرقت اإلستراتيجية خلطر 

الذي ذكرناه أعاله.
أما فيما يخص السياس��ات 
يحق��ق  ل��م  الداخلي��ة 
ترام��ب الكثير م��ن وعوده 
قان��ون  ع��دا  اإلنتخابي��ة 
يس��تطع  فلم  الضريب��ة 
الرعاي��ة  برنام��ج  إلغ��اء 
كير«  »أوبام��ا  الصحي��ة 
ولم يس��تطع أن يش��رع 
الفص��ل  ج��دار  ببن��اء 
م��ع املكس��يك ومازالت 
سياساته جتاه املهاجرين 
عنصري��ة وغي��ر مرضية، 
كما أن��ه أخفق ف��ي مترير 
قانون املوازنة مما هدد بإغالق 
إقرار  ومت  الفيدرالية  احلكومة 
موازنة مؤقتة بس��بب متسكه 
بتموي��ل جدار املكس��يك وزيادة 
اإلنفاق العس��كري على حس��اب 
وزارة اخلارجي��ة ووكاالت إنفاقها كما 
أن التعيين��ات له��ذه ال��وزارة ودرجات 
وظيفية أخرى مازالت شاغرة، ومازال 
ترامب يهاجم اإلعالم ويهاجمه، 

يتع��رض  الداخل��ي  األم��ن  وم��ازال 
لتحدي��ات وثغرات وهجم��ات إرهابية، 
والزال الس��الح ميك��ن حيازته من قبل 

اجلميع.
لك��ن يبقى هنال��ك تق��دم إقتصادي 
والنفط اإلحفوري مازال يحقق إكتفاء 
مستوى  وتصاعد  ذاتيا 
باجملم��ل  النم��و، 
هنال��ك  ذل��ك  م��ع 
وأصوات  إحتجاحات 
يض��ة  عر
ضة  ر معا

لسياسات ترامب الداخلية واخلارجية 
ويب��دو أنه يضع الوالي��ات املتحدة في 
حالة عزلة بعد إنسحابه من إتفاقية 
املن��اخ في باري��س وإتفاقي��ة التجارة 
احلرة مع الصن وإعادة التفاوض حول 
معاهدة نافتا لدول اميركا الشمالية 

ألنها ال تروقه.
م��ا ميك��ن إس��تخالصه من الس��نة 
الت��ي مرت عل��ى رئاس��ة ترامب على 
صعيد السياس��ة اخلارجية وما قيمُه 
وتنبأ ب��ه البعض كهنري كيس��نجر 
الذي ق��ال: »إن بريق امي��ركا يتضاءل 
م��ع الرئي��س ترامب، ووص��ف أفعاله 
بأنها غريب��ة عندما ض��رب موظفيه 
ومرؤس��يه بعضهم ببع��ض، ناهيك 
عن املكايدات السياسية التي يشرف 
عليها بنفسه، عطفاً على الشبهات 
الدائرة حول عالقاته بقوى أجنبية في 
مقدمتها روس��يا. يكاد ضوء املصباح 
االميركي أن ينطفئ ش��رق أوس��طياً 
وعربي��اً وإس��المياً م��ن جراء ق��رارات 
سياس��ية فوقية متث��ل طعنات قاتلة 
مللي��ار ونص��ف أو أكثر من مس��لمي 
العالم، كإعالن القدس عاصمة لدولة 
إس��رائيل، تلك التي تض��رب باآلخرين 
ع��رض احلائط، مس��تندة إل��ى القوة 

اخلشنة األميركية«.
خالصة ما ميكن قوله: إن دعم ترشيح 
ميث��ل  ال  للرئاس��ة  ووصول��ه  ترام��ب 
إال مصال��ح لوبي��ات وجتمع��ات امل��ال 
والنفط واألسلحة والتيارات اليمينية 
األصولية املتشددة ومصالح إسرائيل، 
وه��ذه التوجهات هي التي جعلت من 
وصوله للبيت األبيض مسألة قاتلت 
عليها تل��ك النخ��ب العنصرية، ألن 
مبصاحله��م  أوالً  ترتب��ط  توجهات��ه 
الش��خصية، قبل احلدي��ث والبحث 
ع��ن مصالح الع��وام من الش��عب 

االميركي.
في ظل إدارة ترامب يبدو أن واشنطن 
في العديد من سياساتها اخلارجية 
خي��ارات  سترس��خ  والداخلي��ة 
الدميقراطي��ة  لتأري��خ  مخيف��ة 
والليبرالي��ة الناظم��ة للمجتم��ع 
االميرك��ي وتدف��ع لتبن��ي مفهوم 
يجعل اميركا تس��ير ض��د العالم 
برمت��ه، وهو ط��رح وخي��ار يتعارض 
ويتنافى مع ص��ورة اميركا بعد احلرب 
العاملية الثانية في أول س��نة رئاس��ة 

لدونالد ترامب.

* مركز املستقبل للدراسات 
االستراتيجية / 2001 – 2018

آفاق8

عام على رئاسة دونالد ترامب

الحاجة والدستور والمسؤولية

االربعاء 31 كانون الثاني 2018 العدد )3870(

Wed .31 Jan. 2018 issue )3870(

عند مراقبة الحالة السياسية في العراق نستطيع مالحظة غموض 
تحديد من هو المسؤول عن إدارة دفة الحكم، المنظومة النيابية 
االئتالفية تفترض ان رؤساء الكيانات السياسية هي المسؤولة 
عن وضع معالم إدارة الحكومة واوليات برامجها االنتخابية. 

وبعدها نرى تبني األحزاب الحاكمة لهذه البرامج وترجمتها الى 
تفاصيل قوانين وتشريعات في أروقة مجلس النواب ومن ثم في 

الوزارات الحكومية المعنية بهذه القوانين
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ثقافة10
حوار

قصة قصيرة

خبر

يش��كل ظاهرة غير مألوفٍة في الس��ردِ 
العراقي من ناحية غزارة النتاج ، وأهمية 
املوضوعات واملضامني التي يطرحها في 
روايات��ه . فرواي��ات علي بدر تع��د وثيقة 
بالطبق��ة  ذات صل��ٍة وش��يجٍة  أدبي��ة 
الوسطى من اجملتمع العراقي من جانب 
، وتأخذ على عاتقها إعادة قراءة التاريخ 
املعاصر للع��راق الس��يما الثقافي منه 
من املنظور الس��ردي ، ومناقشة الكثير 
م��ن قضاياه واجتهاده في طرح تصورات 
التاري��خ  ع��ن  األهمي��ة  ش��ديدة  ورؤى 
السياس��ي واالجتماعي والثقافي على 
لسان اإلنتلجينس��يا الروائية من جانب 
آخر ، كل هذه املوضوعات مت متثلها روائياً 
عب��ر اإلنتلجينس��يا أو الطبقة املثقفة 
ف��ي العراق . . . (( . ه��ذا من جانب ، ومن 
جان��ب آخر م��ا قلته :- )) ب��أَن القارئ لم 
يعد يقرأ القصص الطويلة ... ((، مؤكداً 
هذه املقولة أو الهاوي أو حتى الوسطي 
دون احملت��رف أو املتخص��ص اللذي��ن ق��د 
تستثنيهما تلك املقولة بدرجٍة أو أُخرى 
، فه��ذا عصر الس��رعة واختصار الزمان 
واملكان فالعالم أصبح قرية واحدة كما 
يصف��ون ، ودليلك عال��م اإللكترونيات . 
أما بشأن :- ) جتربة رواية . . . ( أو ) مشروع 
رواي��ة ( ، فأن��ي خضت وأخ��وض )) جتربة 
رواية (( عازماً! وال أدري هل أجنح أو أُخفق 

في )) مشروع رواية (( متردداً ؟!

 أن��ت قارئ مثابر، ه��ل تفضل الكتب 
أم  ؟  الورقي��ة  عل��ى  االلكتروني��ة 

العكس؟ 

نع��م، إن ش��اء اهلل تعالى ق��ارئ مثابر، 
يقول��ون احلاج��ة أُم االختراع، وأنا ش��رٌه 
ورقياً، ومفرٌط إلكترونياً، وحسب إِشباع 

احلاجة عندي من غذاء الروح .

من اإلصدارات :
إيقاع��ات الزم��ن الراق��ص / مجموع��ة 
قصصية / ع��ن :- احتاد األدب��اء والكتاب 

العرب / سوريا / دمشق / سنة 2002 م.
صرخة قبل البكم / مجموعة قصصية 
/ حص��دت اجلائ��زة الثالث��ة ف��ي الدورة 
الثالث��ة ملس��ابقة دب��ي الثقافي��ة عام 

2004/2003 م.
 ف��ي قصصك تطي��ُل الوصف وتعيد 
نف��س الكلمات بن احل��ن واآلخر، هل 
الس��بب ان تأخذ قصتك حجماً اكبر؟ 
وأنت الذي حتدثت عن وضع القارئ اآلن 

)لم يعد يقرأ كتبا كبيرة احلجم(!
• نع��م، اإلطال��ة مملة ؛ ولك��ن لو دققت 
املكررات بإمع��ان، لوجدتها تختلف في 
تصوي��ب الهدف، فتارًة م��ن فوق، وأخرى 
من أسفل، وثالثًة ش��ماالً، وأخيرة مييناً؛ 
وفي كل منها صورٌة تختلف عن األُخرى 
في الش��كل واالجتاه والوض��وح، كما أن 
تكرارها يوحي للمتلقي مدى عمق الهيام 
في فؤاد البط��ل، وكأنها تكرارات اجملنون 
اخملتلف عن اإلنس��ان الطبيعي السوي، 
يا س��يدي التكرار : تكرار الكلمات خللق 
نغمة موس��يقية داخلية أثن��اء القراءة 
، خل��ق إيقاٍع خاٍص بتل��ك القصة يوائم 
سير أحداثها حيث يتصاعد تكرار نغمة 
الكلمة مع تنام��ي دراما القصة ، وتلك 
بصمت��ي ، وتلك ض��رورة فني��ة حتتمها 
موضوع��ة القصة الت��ي أدوزن كلماتها 
حس��ب س��لم موس��يقي روحي أراه أنا 

ويحس به اآلخرون .

 هنال��ك من ي��رى أن ق��راءة القصص 
والرواي��ات والش��عر مضّيع��ة للوقت 
,م��ا ال��ذي تقدم��ه القصة م��ن فائدة 
للمجتم��ع للعائلة  ؟ هك��ذا يقولون 
:- ما الذي قدمه شكس��بير بالقياس 
الى توماس أديس��ون ؟  وما الذي قدمه 
جني��ب محف��وظ امام عاِلم اكتش��ف 

عالجاً ملرض عضال؟ ما ردك؟
• أُحيل��كَّ باحترام الى اآلي��ة الثالثة من 
س��ورة يوس��ف؛ واآلية الثالثة عشر من 
س��ورة الكهف، ومئات اآليات من الذكر 
احلكي��م في الق��رآن اجمليد الت��ي تخبرنا 

وتق��صُّ علينا أخب��ار وأح��وال ومعايش 
ومدائ��ن وحض��ارات ومس��تقبالً وحياة 
وممات وجنًة وناراً، ماذا تظن بهذا )القص( 
أي )التاري��خ(؟ ه��ل قال ربن��ا تعالى هذا 
عبثاً – حاش��ى هلل – أترك جلنابك الكرمي 
التحلي��ل وباحترام يا س��يدي. حضرتك 
تقي��س )الق��ص( مبنظار )م��ادي( صرف . 
فقط . وتنس��ى م��زدوج )امل��ادة والروح( 
صن��وان ال يفترقان. أس��ألك باهلل كيف 
يخفق قلبك عندم��ا تقول لك حبيبتك 
: )) أُحب��ك (( ؟!!! ه��ل أَخفق��ه العبقري 
مج��ازاً  يقول��ون  ومل��اذا  ؟!!!  أَديس��ون 
للحبيب��ة: » حبيب��ة الروح »؟ يا س��يدي 

النبيل؛ القص غذاء الروح.

 هل تش��عر أن هنالك أف��كاراً لديك، 
هل ثمة منافذ أخرى فنية غير القصة 

القصيرة؟

• نعم ؟ أَصبت، وكأن��ك تناغمني فثمة 
أفكار وصرخات مكبوتة ال ميكن لكتابة 
للس��ينما  وال  للمس��رح  وال  القص��ة 
وال للتش��كيل اس��تيعابها، وذل��ك ألنه 
يتعذر ب��ي البوح بها إنها: أُمنيات الروح، 
ومنفذها الوحي��د: الذهاب إلى اهلل ربي 

فالق احلَبَّ والنوى .

 كي��ف ت��رّوج  لقصصك,ه��ل تطلب 
م��ن النّق��اد أن يكتب��وا ح��ول جتربتك  
أم علي��ك أن تب��دع فق��ط ؟ م��ا رأيك 
بالش��هرة؟ تتله��ف لها أم مش��غول 

بتطوير كتابتك القصصية بصبر؟
• ان��ت بلب��ل مغرد م��ن بالب��ل مدينة 
الناصرية املغ��ردة بحب الناس ؛ وعلي 
السباعي ال يجيد غير التغريد وبصبر، 
كل كتابات��ك راض عنه��ا؟ هل هنالك 

قصص ندمت على كتابتها؟

• نعم  كل كتاباتي راٍض عنها، ولس��ت 
بن��ادم عن بعضها قط، ألنها خرجت من 
أعماق الروح بصدق عال ونقاء قل نضيره؛ 
كأفكار متجانسة مع » اإلنسان » الذي 
هو صيرورته��ا ومناؤها، لكن هل كتاباتي 
متكامل��ة؟ اجل��واب:- كال . ألن الكم��ال 
هلل وح��ده . وهل أنه��ا متكاملة بقرينة 
الكت��اب اآلخرين؟ اجلواب: كال . ألنني من 
اخلطائ��ني، و ))خي��ر اخلطائ��ني التوابون(( 
. اخلالصة كلن��ا نُكمل بقصن��ا بعضنا 
ببع��ض ، لعلنا نتكام��ل ، وذلك محال ، 

والكمال هلل . 

 ه��ل تعتب��ر محم��د خضّي��ر س��يد 
القص��ة العراقي��ة كما يذك��ر غالبية 
األدب��اء في الع��راق  أم هنالك أدباء هم 

سادة أيضا ؟
• مط��ر . . مطر . . مطر، ومطر الس��ياب 
أَين��ع ) إقحوان��ة ( :- » محم��د خضير » 
، فأزه��رت وأثم��رت لآلكلني والش��اربني 
سلوى وش��هداً ومملكة س��وداء وفي 54 
مئوي��ة ورؤي��ا خري��ف وحتني��ط وحدائق 
الوجوه وس��يرة مدينة بصرياثا وكراسة  
كانون وأحالم باصورا والرجل والفس��يل 
واحلكاي��ة اجلدي��دة والس��رد والكتاب��ة . 
والع��راق مه��د احلضارات، والع��راق زاخر 
باملبدعني واألسماء الالمعة التي جتاوزت 

حدود احمللية  إلى العاملية .

 متى تط��ورت القص��ة القصيرة في 
ذي قار وه��ل غدت متكامل��ة فنياً. ما 

األسماء التي لها الريادة ؟
• علي السباعي ، كاتب القصة القصيرة، 
ال زال هاوياً لهذا الفن الصعب ، وما زلت 
أسير حثيثاً في خطواتي األولى في هذا 
الدرب الالح��ب ؛ درب القصة القصيرة . 
فق��ل لي بربك يا س��يدي الكرمي :- كيف 
ملن يخطو خطوات��ه األولى أن يقيِّم من 
أفن��وا أعمارهم ف��ي الس��يرِ كتابًة في 
طري��ِق كتاب��ِة القصِة القصي��رِة املؤدي 
إلى مدينة الناصرية ؟ صعب . أترك هذا 
ألهل الفصاحة والبالغ��ة وأهل البحث 
العلم��ي الرص��ني وموثق��ي األدب ألنني 

لست منهم ، واعتذر .

 هل لنا بأقصوص��ة  ننهي بها احلوار 
، أقصوص��ة تلمع  دائما في جس��دك  
، ف��ي العمل, ف��ي الس��وق,وأنت تعبر 

اجلسر نحو فكرة ما طينية.
• قصة بكماء : )) ش����ابٌة حلوٌة بكماء ، 
تقدم خلطبِتها ش����اٌب اخرس، رفض�ت 
االقت��راَن به،مخافة أن يبك��ي طفلُهما 

وهما نائم�ني (( .

حاوره الشاعر عمار كشيش

علي الس��باعي قاص من فرات الناصرية، 
تطغ��ى عل��ى كتابت��ه ال��روح والهموم 
احلياتية، يب��دع في نقل ما يكمن داخله..

ومن هنا نتحاور معه.
 

 نبدأ بالقراءة , أنت من مدمنيها وحتب 
العالَم أن يقرأ ، ومبا انك تكتب قصصاً 
قصي��رة ما ه��ي نوعي��ة الكت��ب التي 
تأخذ منك  األهمية، أهي كتب القصة 

القصيرة ؟ أم الرواية؟أم كتب أخرى؟
• النهر ال يس��تمر باجلريان ، وال ينمو ، وال 
يس��تقيم إالَّ بروافده ، فإِن نضبت ، جفَّ 
وم��ات . وهكذا كل أن��واع الكتب روافدي 
، وال خي��ار لي لنوٍع منها عل��ى آخر . فأن 

نقصت ضعفت ، وإن زادت أينعت . 

 ف��ي قصصك كم هائل من املعلومات 
واألس��ماء، أس��ماء علم��اء ،أو فنانن، 
وأس��ماء تس��حبها من أعماق  التأريخ 
, وأس��ماء أماك��ن . من��ذ مت��ى اخترت 
توظيف هذه املعلومات ؟ملاذا اخترت أن 

تُقدم قصصك هكذاُ ؟
• الق��ُص هو : تاريخ . وأعمدته األس��ماء 
التي سميتها ، وأسماء أخرى لم تسمها 
؟ مث��ل الزم��ان . وإن أردت أن أع��دد  لك :- 
)) األرض والس��ماوات واألقم��ار والنجوم 
والش��موس والهواء واملاء والن��ار والنبات 
واحليوان واإلنسان . . . (( . فأن لم تتعلمها 
، ف��ال تفهم » التاري��خ » . أي )) القص (( . 
وكما يُقال التعل��م في الصغر كالنقش 
عل��ى احلج��ر ، فل��وال األخط��اء الكثيرة 
، صغيره��ا وكبيره��ا الت��ي ارتكبته��ا ملا 
تعلمت  ، ومل��ا اهتديت ، وملا اتعظت ، وملا 

اخترت أن أقدم » التاريخ » 

 أن��ت تؤم��ن بأن الق��ارئ لم يع��د يقرأ 
القصص الطويلة ،وه��ذا ما ذكرته في 
حوار متلفز لك , في حن هنالك كّتاب 
اش��تهروا بكتاب��ة  الرواي��ة حالياً علي 
بدر مثال, م��ا قولك ؟ ثمة أمر آخر هو أن 
لديك مشروع رواية هل هو مجرد جتربة 

أم انك تستمر بالكتابة روائياً ؟
• أَق��وُل :- كم��ا ق��ال األس��تاذ » محم��د 
فاض��ل املش��لب » في كتابه املوس��وم  : 
- )) اإلنتلجينس��يا العراقّي��ة  ف��ي عالم 
عل��ّي بَدر الّروائي . . .  دراس��ة ف��ي الُرؤى 
والتمّث��الت (( ، حي��ث كت��ب :- ) ال يق��ف 
منجز الروائي علي بدر في طليعة املنجز 
الس��ردي العراقي فحس��ب ، بل واملنجز 
الس��ردي العربي املعاصر دون مبالغة ، إذ 

علي السباعي: أنا بلبل
أرسم للعالم آفاقًا سومرية

علي السباعي

مطر . . مطر . . مطر، ومطر 
السياب َأينع ) إقحوانة (:- 
»محمد خضير«، فأزهرت 

وأثمرت لآلكلين والشاربين 
سلوى وشهدًا ومملكة سوداء 

وفي 54 مئوية ورؤيا خريف 
وتحنيط وحدائق الوجوه وسيرة 
مدينة بصرياثا وكراسة  كانون 
وأحالم باصورا والرجل والفسيل 

والحكاية الجديدة والسرد 
والكتابة

محمد سهيل أحمد

اآلن لم يعد بوس��عي أن أتذكر اس��مها. 
لق��د انطفأ بغتة ودومنا توقع مثلما يغادر 

النور مصباًحا.
تُرى أي��ن هي اآلن، بع��د كل العربات التي 

غادرت محطاتها دومنا عودة؟
ذات ليل��ة ب��اردة وبعد طول بح��ث قادني 
إل��ى دروب مس��دودة، تذكرت أنن��ا �� ذات 
نزهة مطيرة �� حفرنا اسمينا على جذع 
ش��جرة في طريق الس��احل ال��ذي يصل 
املدينة القدمية مبركزها املتكدس بصهيل 

املارة.
كان عل��ّي، لكي أعثر على امرأة، أن أبحث 

عن شجرة.
توقفت قبال��ة دوحة عمالقة من صنف 
اليوكاليبتوس البرّي زُّنر جذعها مبناديل 
خضر، وتدّلت من نتوءات أغصانها أقفال 
وتعاويذ وأعقاب شموع منصهرة ووجوه 
مقتلعة العيون ألولياء وقديسني. رحت 
أتفّرس فيها مليًّا وأنا أدور حولها إلى أن 
وق��ع نظري على مربع محفور متقش��ر 
اللح��اء، غير أن��ه ليأس��ي كان مزدحًما 
بعش��رات األس��ماء إلناث وذك��ور ُطّوق 
بعضه��ا بدوائ��ر وقلوب بينم��ا تبعثرت 
أس��ماء أخرى على لوحة اجلذع بشكل 
فوض��وي، ألدرك أنن��ي دخل��ت متاه��ة 
جديدة وأن اس��م من أحببت قد ضاع أو 

انطمس وسط زحام األسماء.

• ج��م والي يش��ير ف��ي مؤمت��ر األدب والفن 
في مواجه��ة التطرف إلى ثالث��ة أنواع من 
الثقافة تس��ود اجملتمعات اآلن وهي: ثقافة 

الغنيمة وثقافة الكذب وثقافة العنف.
ش��هدت جلس��ات اليوم الثاني م��ن املؤمتر 
الس��نوي الراب��ع ملواجه��ة التط��رف الذي 
تنظم��ه مكتبة اإلس��كندرية حت��ت عنوان 
»األدب والفن في مواجهة التطرف« نقاشا 
صاخب��ا ح��ول دور اإلعالم والقان��ون واألمن 
واملس��ارح واملتاحف ف��ي مجابهة التطرف 
واإلره��اب، ب��دأت بالعالق��ة ب��ني الثقاف��ة 
والتق��دم في العالم العرب��ي، والتي أداراها 
د. جاب��ر عصف��ور، وزي��ر الثقافة األس��بق، 
وحتدث فيها كل من يوس��ف شقرة، رئيس 
احت��اد الكت��اب اجلزائريني، واألدي��ب العراقي 
جنم والي، ود. نيفني مس��عد، أستاذ العلوم 
السياس��ية بجامع��ة القاه��رة، واملفك��ر 
املغرب��ي عبدالس��الم الطوي��ل، ود. داني��ال 
والناش��طة  اللبناني��ة  احملامي��ة  احلوي��ك 

احلقوقية، حيث أكد شقرة أن اجلدلية بني 
الثقافة والتقدم تشير إلى أن كال منهما 
يصنع اآلخر ويكمله، خاصة في اجملتمعات 
املتقدمة الت��ي تنطلق من تكوين النشء 
وتربيته على اكتس��اب مقومات األصالة 
والثقاف��ة لبناء اجملتم��ع. وطالب بتوجيه 
االهتم��ام إلى الن��شء وحتصين��ه ثقافيا 
وفكريا وفنيا من خطابات التطرف، وذلك 
من خ��الل مناه��ج تعليمية تق��وم على 
فكرة احلري��ة وقبول اآلخ��ر اخملتلف ودعم 

الذائقة اجلمالية وقيمها الفنية.
وأشار جنم والي إلى ثالثة أنواع من الثقافة 
تسود اجملتمعات اآلن وهي ثقافة الغنيمة 
وثقافة الكذب وثقافة العنف، وقال »تأتي 
ثقافة الغنيمة من عدم إخالص املثقفني 
ألنفس��هم وتلونهم الدائم مع األنظمة 
السياس��ية اخملتلفة، أم��ا ثقافة الكذب 
فتأت��ي من ازدواجي��ة املثقفني جتاه قضايا 
معين��ة مثل اجملتمع��ات الذكوري��ة التي 

تدافع عن حقوق امل��رأة، بينما تنبع ثقافة 
العن��ف من اس��تخدام بع��ض األنظمة 
السياس��ية لنف��س لغ��ة اإلره��اب عند 

معاجلة قضايا التطرف«.
ورأى والي أن الس��الم هو موقف إنس��اني 
وس��لوك ثقاف��ي، وأن املثقف��ني يجب أن 
يحافظ��وا على إنس��انيتهم وأن يعترفوا 
بالسالم، فانتصارنا على اإلرهاب والتطرف 

سيكون باحلوار.
أما د. نيفني مسعد فتطرقت في حديثها 
إل��ى اإلرادة السياس��ية وعالق��ة التأثي��ر 
املتب��ادل ب��ني الثقافة والتق��دم من خالل 
املش��روعات التنويرية عبر التاريخ املصري 
الطوي��ل والتي كان لها أبعاد سياس��ية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية. وقالت إن 
محمد علي باشا مؤسس الدولة احلديثة 
كان ش��ديد االهتم��ام بإيف��اد املصري��ني 
للخارج لتعلم العلوم واحلرف والصناعات 
وإعادته��م للداخل لتفعيل م��ا تعلموه، 

كم��ا اهتم بحرك��ة الترجم��ة واالنفتاح 
عل��ى الثقافات واحلض��ارات األخ��رى وما 
وصلت إليه من تقدم، مما أدى إلى االهتمام 

باملنتج الثقافي املصري.
وشددت في نهاية كلمتها على أن الدولة 
واجملتمع ق��ادران على التغيي��ر، فالتعليم 
الرافعتان األساس��يتان  والثقاف��ة هم��ا 

لنهضة أي دولة.
عل��ى  الطوي��ل  عبدالس��الم  د.  وأك��د 
فرضيتني أساسيتني، األولى هي أن العنف 
والتط��رف واإلرهاب والتش��رد هو نتيجة 
مباشرة لفشل مشروع الثقافة، والثانية 
أن مظاه��ر العنف والتط��رف هي نتيجة 
لفش��ل مش��روعات اإلص��الح والتجديد 
عل��ى م��دار عق��ود ما بع��د االس��تقالل، 
فمش��روعات اإلصالح والتجديد هي التي 
شكلت مسار احلداثة األصلي الذي يقوم 
على السياسة التاريخية لتحرر اإلنسان 

بحيث يكون مسئواًل وفاعاًل في تاريخه.

من اعمال الراحل أحمد الربيعي

البحث عن شجرة

مفكرون يؤكدون أن انفجار العنف
مؤشر للخلل الذي يصيب النظام الثقافي

األربعاء 31 كانون الثاني 2018 العدد )3870(

Wed. 31 Jan. 2018 issue )3870(

صدرت حديث��اً الرواية األولى للكاتبة 
رائدة زقوت حتت عنوان "نس��اء شرق" 
ع��ن دار األهلية للنش��ر والتوزيع في 

عّمان.
وتتحدث الرواية عن حكايات لشرائح 
بأس��لوب  النس��اء  م��ن  مختلف��ة 
غي��ر مباش��ر وبلغة وصفي��ة، وتنقل 
معاناة عدد كبير من النس��اء نفسياً 
وجسدياً، واملرأة العاملة في القطاع 
النس��ائي ما له��ا وما عليه��ا أيضاً، 
كم��ا ترك��ز عل��ى الفئة الكب��رى من 
النساء العاديات ونساء املدن البعيدة 
العواص��م  العواص��م، ونس��اء  ع��ن 

املهمشات وخفايا حياتهن.
رائدة زقوت قاصة أردنية، وحائزة على 
جائزة أدبي��ة عام 2009 م��ن منظمة 

امل��رأة العربية في تون��س. صدرت لها 
مجموعتان قصصيتان: "وشوش��ات 
قلم أحم��ر" 2011 و"قهقه��ة واحدة 

تكفي" 2013.

 
ص��درت حديث��اً رواية »ظ��الل العمر« 
للروائي والق��اص إبراهيم الفقيه عن 

دار اآلن ناشرون وموزعون في عّمان.
والرواي��ة الت��ي تق��ع ف��ي نح��و 300 
صفحة يبحر فيها املؤلف في املاضي 
ملتقطاً م��ا خّلفه العم��ر من ظالل 
على مس��يرة الزمن، بانياً منها رواية 

تتحّدث عن السيرة الذاتية.
وينطلق الس��رد لدى املؤلف بعفوية، 
معرج��اً عل��ى كثي��ر م��ن التفاصيل 
الت��ي كان��ت تتزاح��م، وتنس��اب من 
ذاكرة الكاتب، كأنها تس��رد نفسها، 
بلغة سلس��ة، مشبعة باإلحساس، 
كما يفرد مس��احات واس��عة للمرأة 
في الرواية، ويق��ّدم صورة واقعية عن 

األحداث، من دون انحيازات مسبقة.

ووظ��ف املؤل��ف الت��راث ف��ي عمل��ه 
الروائي، إذ إن حياته مشبعة به وعاش 
واندم��ج م��ع األوس��اط الش��عبية، 

وتّلقى منها الكثير من املعتقدات.

رواية )نساء شرق(
حكايات منوعة لمعاناة واحدة

»ظالل العمر« ..
رواية توّثق مسيرة زمن

اصدارات
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2 -صندوق تنمية العراق واجمللس 
الدولي للمشورة:

قرر مجلس األمن في القرار )2003( إنشاء 
صن��دوق تنمية الع��راق لكي ت��ودع فيه 
جميع عائدات صادرات النفط واملنتجات 
النفطي��ة والغاز الطبيع��ي املصدرة من 
الع��راق وجميع األصول املالي��ة العراقية 
التي كان��ت مجمدة س��ابقاً واحملولة من 
جميع ال��دول األعضاء ف��ي األمم املتحدة، 
فضالً ع��ن األرصدة املنقول��ة من برنامج 

النفط مقابل الغذاء.
وقرر اجملل��س أن جميع هذه األموال تتمتع 
باحلصانة من الدعاوى القانونية املرفوعة 
وعدم حجزها أو التنفيذ عليها ،باستثناء 
تعوي��ض املطالبات البيئي��ة إال ما يتعلق 
بقرار أو حتكيم يصدر عن القضاء العراقي 
.عل��ى تصرف أم��وال الصن��دوق بتوجيه 
من س��لطة األتالف املؤقتة بالتشاور مع 
اإلدارة العراقي��ة املؤقتة.وق��د نق��ل هذا 
اإلشراف فيما بعد إلى احلكومة العراقية 
.ويق��وم مبراجع��ة حس��ابات الصن��دوق 
محاس��بون عموميون مستقلون يقرهم 
واملراقب��ة  للمش��ورة  الدول��ي  اجملل��س 
لصن��دوق تنمية الع��راق. ووض��ع التزاما 
على عاتق جميع الدول بالعمل فوراً على 
نق��ل األموال وغيرها م��ن األصول واملوارد 

االقتصادية إلى الصندوق.
وأنش��أ مجل��س األم��ن أيضاً ف��ي العام 
نفسه اجمللس الدولي للمشورة واملراقبة 
الذي كلف بتوفير إشراف مستقل ودولي 
وإج��راء مراجع��ة احلس��ابات ع��ن طريق 
.ويتألف  مراجعي حس��ابات مس��تقلني 
ه��ذا اجمللس م��ن ممثلني عن األم��ني العام 
لألمم املتحدة واملدير اإلداري لصندوق النقد 
الدولي واملدي��ر العام للصن��دوق العربي 
لإلمن��اء االقتص��ادي واالجتماع��ي ورئيس 
البن��ك الدول��ي .وأضي��ف ال��ى أعضائه 
ممثالً ع��ن حكومة الع��راق يتمتع بكامل 
حق التصويت .وق��د مددت احلصانة التي 
تتمتع به��ا األموال املودع��ة في صندوق 
تنمية العراق مبوجب ق��رار مجلس األمن 
رقم 1905)2009( حت��ى نهاية عام 2010 
ومددت أخيراً مبوجب الق��رار 2010/1956 

إلى نهاية حزيران 2011. 
لق��د بلغت األموال املودع��ة لدى صندوق 
تنمي��ة الع��راق حت��ى نهاية ع��ام 2008 
مبل��غ )1،165( مليار دوالر، وبلغت األموال 
املنقولة إلى الصندوق من برنامج النفط 
مقاب��ل الغذاء )4,10( ملي��ار دوالر وبلغت 
األم��وال العراقي��ة اجملم��دة واملودعة لدى 
الصن��دوق )5,1(ملي��ار دوالر وف��ي حزيران 
2006 كتب رئيس اجمللس الدولي رس��الة 
إل��ى حكوم��ة الع��راق لغرض تش��كيل 
هيئة رقابة عراقية لتحل في املس��تقبل 
محل اجملل��س الدولي وفي العام نفس��ه 
أبلغت احلكوم��ة العراقية اجمللس الدولي 
بق��رار مجل��س ال��وزراء العراقي بإنش��اء 
جلنة اخلبراء املاليني برئاسة هيئة الرقابة 
املالي��ة .وقد أق��ر اجمللس الدول��ي بكفاءة 
جلنة اخلب��راء املالي��ني العراقية برس��الة 
بعثها إلى احلكومة العراقية في نيس��ان 

.2009
3 -جلنة 1518: 

أنشأت هذه اللجنة مبوجب القرار)1518( 
لس��نة 2003 واملكونة من جميع أعضاء 
مجل��س األم��ن لغ��رض حتدي��د األف��راد 
والكيانات الذين بحوزتهم أموال أو أصول 
مالية أو م��وارد اقتصادية ملكاً حلكومة 
الع��راق أو تلك التي أخرجت من العراق أو 
تلك الت��ي بحوزة عائلة النظام الس��ابق 
وأعوانه وحتويل ه��ذه األموال إلى صندوق 
تنمي��ة العراق .وقد أنش��أت هذه اللجنة 
لتكمل��ة العم��ل ال��ذي بدأت��ه اللجن��ة 

املشكلة وفق الفقرة )6( من القرار 661.
ووج��ه اجملل��س )جلن��ة1518( للعمل على 
وفق املبادئ التوجيهية التي أقرها في 12 
  /ik    7791sc/365( حزيران 2003 الوثيقة
( والتعاريف التي حددها في 29 متوز 2003 
الوثيقة )ik    7791/ sc/372 ( وذلك لغرض 
تنفيذ أحكام الفقرة 23 من القرار 1483 
)2003( التي تضع على عاتق جميع الدول 
األعض��اء واجب جتميد األم��وال واألصول 
املالية األخرى أو امل��وارد االقتصادية التي 
تعود حلكومة العراق السابقة أو الهيئات 
ال��وكاالت  أو  املؤسس��ات  أو  احلكومي��ة 
التابعة له��ا، املوجودة خ��ارج العراق في 
تاري��خ اتخاذ الق��رار ، وكذلك أي��ة أموال 
أو أص��ول مالية أخ��رى أو موارد اقتصادية 
أخرجت من العراق أو حصل عليها صدام 
حسني أو مسؤولون كبار غيره في النظام 
العراقي الس��ابق وأفراد أسرهم األقربون 

،مب��ا في ذل��ك الكيانات الت��ي ميتلكها أو 
يس��يطر عليها ،بصورة مباش��رة أو غير 
مباش��رة ،هؤالء األش��خاص أو أشخاص 
يتصرف��ون بالنياب��ة عنه��م أو بتوجي��ه 
منه��م .وقرر اجمللس أيض��اً أن تتمتع هذه 
األم��وال بامتي��ازات وحصان��ات تعادل ما 

تتمتع به األمم املتحدة.
وقد أعدت اللجنة حتى ش��هر أيار 2009 
، قائمة بأس��ماء األفراد الذين مت حتديدهم 
استناداً إلى هذا القرار وبلغت )89( اسماً 
وكان��ت  )208(كيان��اً.  بأس��ماء  وقائم��ة 
اللجنة خالل املدة من إنشائها تضيف أو 
حتذف أسماء أشخاص وكيانات بناء على 

طلب العراق أو دول أخرى .
-4 تعويض الدور وامل��زارع على احلدود مع 

الكويت:
ق��رر مجل��س األم��ن ف��ي ق��راره املرق��م 
899)1994( تعوي��ض ممتل��كات العراقيني 
مم��ن بقي��ت ممتلكاته��م عل��ى األراض��ي 
الكويتي��ة أو هدم��ت دورهم ف��ي أعقاب 
الع��راق  ب��ني  الدولي��ة  احل��دود  ترس��يم 
والكويت .وقد دفعت الكويت مبالغ هذه 
التعويضات إلى حساب استئماني أنشأ 
لهذا الغرض .وفي عام 2008 قرر مجلس 
الوزراء العراقي تشكيل جلنة من الوزارات 
املعنية لتوزيع التعويضات على املزارعني 
العراقي��ني املتضررين .كم��ا اتفق العراق 
والكويت على قيام األخيرة بإنش��اء عدد 
من ال��دور لتعويض أصحاب ال��دور التي 
هدمت بس��بب مرور خ��ط احلدود فيها أو 

بالقرب منها.
5 -اآلثار العراقية املسروقة:

أل��زم مجل��س األمن بق��راره املرقم 1843 
)2003( جمي��ع ال��دول باتخ��اذ اخلطوات 
املمتل��كات  ع��ودة  لتيس��ير  املناس��بة 
الثقافية العراقية واألش��ياء األخرى ذات 
أهمية الدينية الت��ي نهبت بطريقة غير 
قانوني��ة من املتح��ف الوطن��ي العراقي 
واملكتب��ة الوطنية منذ ع��ام 1991 .وقد 
ف��رض اجملل��س حظ��راً على االجت��ار بهذه 
األش��ياء أو نقله��ا . وطل��ب اجملل��س من 
منظم��ة األمم املتح��دة للتربي��ة والعلوم 
الثقافية )اليونس��كو( واملنظمة الدولية 
للش��رطة الدولي��ة اجلنائي��ة )اإلنتربول( 
واملنظم��ات الدولي��ة األخرى املس��اعدة 
في تنفيذ م��ا ورد أعاله. ومعلوم أن ثروات 
الع��راق الثقافي��ة واآلث��ار تعرض��ت إلى 
النه��ب واعتداء من قبل ق��وات االحتالل 
ع��ام 1991 وع��ام 2003 أدى إلى س��رقة 

الكثير من تلك الكنوز.
املبحث الثالث

جهود حكومة العراق للخروج من طائلة 
القرارات الصادرة

على وفق أحكام الفصل السابع
ص��درت أغل��ب ق��رارات مجل��س األم��ن 
املتعلقة بالعراق والتي سببت الكثير من 
اآلالم واملآسي ألبناء الشعب العراقي في 
زمن النظام السابق وميكن القول أن بعض 
القرارات التي ص��درت بعد احتالل العراق 
ع��ام 2003 قد اصطب��غ أغلبه��ا بطابع 
االحتالل وحماية مصالح الغير، برغم أن 
البع��ض منها يصب في مصلحة العراق 
كحماية األموال العراقية ورعاية العملية 
السياس��ية والدس��تورية . ومع ذلك فإن 
طبيع��ة النظ��ام السياس��ي اجلديد في 
العراق يختلف جذريآ عن طبيعة النظام 
السابق ، وال بد وانطالقاً من هذه احلقيقة 
، أن يكون تعامل مجلس األمن مع العراق 
مختل��ف كليا ع��ن تعامله م��ع النظام 
السابق .فقد أعلن النظام اجلديد حرصه 
عل��ى التعام��ل م��ع الش��رعية الدولية 
بأعلى قدر من املس��ؤولية ،وأظهر حرصه 
على إب��داء النوايا واألفعال االيجابية جتاه 
قرارات األمم املتحدة وتنفيذها بحسن نية 

 .
وقد تأك��د هذا االجتاه في دس��تور العراق 
اجلديد ، إذ نصت املادة )9( منه على ما يلي : 
حتترم احلكومة العراقية ، وتنفذ ،التزامات 
الع��راق الدولي��ة اخلاص��ة مبن��ع انتش��ار 
وتطوي��ر وإنت��اج واس��تعمال األس��لحة 
النووية والكيميائي��ة والبيولوجية ومينع 
مايتص��ل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها 
من مع��دات وم��واد وتكنولوجيا وأنظمة 
اتصال . كما أن سياس��ية العراق اجلديدة 
جت��اه دول اجلوار تقوم على ما ورد في املادة 
)8( م��ن الدس��تور والت��ي تن��ص : يرعى 
الع��راق مبادئ حس��ن اجلوار،ويلتزم بعدم 
التدخ��ل في الش��ؤون الداخلي��ة للدول 
األخرى ويس��عى حلل النزاعات بالوسائل 
الس��لمية،ويقيم عالقات��ه على أس��اس 
املصال��ح املش��تركة والتعام��ل باملثل ، 
ويحترم االلتزام��ات الدولية :. وقد قامت 
سياس��ات احلكومة العراقي��ة املتعاقبة 
ه��ذه املب��ادئ واألس��س . وانطالق��ا م��ن 
ه��ذه احلقائق كان عل��ى مجلس األمن أن 
يقر ب��أن احلالة في العراق ل��م تعد تهدد 
الس��لم واألم��ن الدولي��ني وبالتالي رفع 
طوق الفصل الفصل الس��ابع من امليثاق 
الب��د جملل��س األم��ن أن يقتنع ب��أن احلالة 
ف��ي العراق لم تعد تهدد الس��لم واألمن 
الدولي��ني والتخلص م��ن االلتزامات التي 
فرض��ت على العراق بس��بب سياس��ات 
الظ��ام الس��ابق . وبذلك يتمك��ن العراق 
من اس��ترداد س��يادته الكامل��ة والعودة 
إلى احتالل مكانته الطبيعية في اجملتمع 
الدولي .لقد نفذ العراق خالل الس��نوات 

األخيرة الكثير من االلتزامات التى فرضها 
مجل��س األمن علي��ه أما املتبق��ي منها 
فه��و على طريق احلل .وميكن اس��تعراض 
تل��ك االلتزامات وجهود الع��راق لالنتهاء 

منها فيما يلي :
اوآل: أسلحة الدمار الشامل

لقد ف��رض مجلس األمن مبوج��ب القرار 
)687( لع��ام 1991 حض��را كام��ال عل��ى 
الع��راق فيم��ا يتعلق باس��تعمال أو خزن 
أو اس��تيراد اي ن��وع م��ن ان��واع أس��لحة 
الدم��ار الش��امل وميك��ن إدراج التزامات 
الع��راق املتعلقة باألس��لحة الكيمياوية 
البالس��تية  والصواري��خ  والبيولوجي��ة 

ضمن ثالثة ميادين :
األول : التزام��ات العراق ف��ي التعامل مع 
اللجنة اخلاصة وجلنة التفتيش والتحقيق 

واملراقبة .
 الثان��ي : التزامات الع��راق في اجناز عمل 
محدد مثل تدمير وإزالة املواد املضرة حتت 

االشراف الدولي .
الثالث : التزامات الع��راق بتنفيذ معايير 
ل��م يتم تعريفها بق��رارات مجلس األمن 
كحض��ر أو تقي��دات محددة ف��ي قضايا 
البيولوجي��ة . وقد تأك��د تنفيذ التزامات 

العراق في املناسبات والوثائق التالية :
أ� لقد شعر مجلس األمن أن العراق أوفى 
بالتزامات��ه املتعلقة بنزع أس��لحته وفق 
القرارات السابقة لذا أنهى مبوجب القرار 
1762 )2007( والي��ة جلن��ة األمم املتح��دة 
للرص��د والتحقي��ق والتفتي��ش ومكتب 
العراق والتحقيق الن��ووي التابع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية 
ب � كم��ا أش��ارت الرس��الة املش��تركة 
البريطاني��ة االميركية املرفق��ة مع قرار 
مجلس األمن 1762 واملؤرخ في 2007/6/28 
إلى أن كل اخلطوات املناس��بة قد اتخذت 
لتأم��ني وإزال��ة كاف��ة أس��لحة الدم��ار 
الشامل املعروفة لدى العراق والصواريخ 
البالس��تية ضمن مديات أكت��ر من 150 
كم وكافة عناصر برامج البحث العراقية 
لتطوي��ر وتصميم وتصنيع ودعم وجتميع 
وتشغيل هذه األنشطة كما أشار اجمللس 
إلى رسالة وزير اخلارجية العراقي املرفقة 
بالق��رار أع��اله الذي أعلن فيه��ا انضمام 
العراق إلى اجملتمع الدميقراطي العاملي في 

دعمه النظام العاملي لعدم االنتشار. 
ج � انضم العراق إلى العديد من معاهدات 
نزع الس��الح وع��دم االنتش��ار مب��ا فيها 
اتفاقية حضر استحداث وإنتاج وتكديس 
األس��لحة البيكتريولوجي��ة والس��مية 
وتدمير تل��ك األس��احة ، واتفاقية حضر 
اس��تحداث وإنتاج وتكديس واس��تعمال 
تل��ك  وتدمي��ر  الكيمياوي��ة  األس��لحة 

األس��لحة ،والبروتوكول اإلضافي امللحق 
باتفاق الضمان��ات اخلاصة به��ا. وانضم 
العراق إلى اتفاقية األسلحة البيولوجية 
وإلى اتفاقية األس��لحة الكيمياوية .وقد 
أش��اد املدير التنفيذي ملنظمة األسلحة 
الكيمياوي��ة بالس��لطات العراقية لروح 
التعاون التي أبدته في هذا الصدد واعتبر 
التزامات الع��راق في هذا املي��دان مثيلة 

اللتزامات بقية األطراف في االتفاقية .
د� وقد أق��ر األمني العالم لألمم املتحدة أن 
األمانة العام��ة العامة للجن��ة الدولية 
للطاق��ة الذرية لم تتعثر عل��ى أي دليل 
عل��ى اس��تعمال امل��واد النووي��ة املعلنة 
ألغراض غير األنشطة النووية السلمية 
في الع��راق وعلى هذا األس��اس خلصت 
إل��ى أل��ى ان اس��تعمال امل��واد النووي��ة 
املعلنة ف��ي العراق لم يخ��رج عام 2008 
.ووق��ع  الس��لمية  إطاراألنش��طة  ع��ن 
العراق على البروتوك��ول اإلضافي التفاق 

الضمانات الشامل. 
ه� � قدم العراق في 2008/5/30 استجابة 
تقري��را   )2007(1762 الق��رار  ملتطلب��ات 
ح��ول التق��دم احلاصل في تنفي��ذ كافة 
االتفاقي��ات اخلاص��ة بحض��ر التس��ليح 
ومنع االنتش��ار واالتفاقي��ات الدولية ذات 
الصل��ة . كما أن الدس��تور العراقي لعام 
2005 ألزم العراق في مادته التاسعة /ه� 
باحترام وتنفيذ والتزامات العراق الدولية 
اخلاص��ة مبن��ع انتش��ار وتطوي��ر وإنت��اج 
واستعمال األسلحة النووية والكيمياوية 
والبيولوجي��ة ومينع مايتص��ل بتطويرها 
وتصنيعه��ا وانتاجها واس��تعمالها من 
وأنظم��ة  وتكنولوجي��ا  وم��واد  مع��دات 
لالتص��ال ، باإلضاف��ة إلى كل ما س��بق 
يس��عى الع��راق إل��ى توقي��ع االتفاقيات 

التالية :
� نظ��ام االنضباط الدولي ملنع االنتش��ار 

للصواريخ البالستية.
� االتفاقية املشتركة بشأن التصرف في 
الوقود املس��تهلك وم��كان التصرف في 

النفايات املشعة . 
� اتفاقية األمان النووي.

� اتفاقية فيينا بش��أن املسؤولية املدنية 
عن األعراض النووية .

� اتفاقية التعويض التكميلي من األضرار 
النووية .

� نظ��ام االنضب��اط ألمن وأم��ان املصادر 
املشعة .

� االتفاقي��ة الدولي��ة ملكافح��ة االرهاب 
النووي . 

لقد ح��رم الق��رار 687)1991( في الفقرة 
31/ج عل��ى العراق في املس��تقبل القيام 
باألنش��طة التالية التي ورد النص عليها 

في خطة الرقابة والتحقق املس��تمر في 
 )s/22877/r7( الوثيقة

1� االضط��الع بأية نش��اطات في ميدان 
املعضي��ات اجملهرية والتكس��يات عدا ما 
يق��وم به أفراد مدنيون اليعملون على أية 
هيئة عس��كرية عل��ى أن يقوم��وا بهذه 

األنشطة بصورة علنية . 
2� االضطالع بأنش��طة بش��أن األمراض 
املوطن��ة أو املتوق��ع أن تتفش��ى فورا في 

بيئته .
3� أن ميتل��ك ف��ي أي وق��ت م��ن األوقات 
أكثر من مرفق واحد في اخملتبر يس��توفي 
املعايير احمل��ددة في االحتواء األقصى كما 
ه��و مبني في دليل الس��المة احليوية في 
اخملتبرات ملنظمة الصح��ة العاملية لعام 

 . 1983
4� وقف جميع األنش��طة النووية ما عدا 
مايستخدم في النظائر املشعة لألغراض 
الطبية والزراعية والصناعية وكما ورد في 
القرار )707(. والبد من اإلش��ارة والتأكيد 
إل��ى أن دائ��رة الرقاب��ة الوطني��ة تعم��ل 
كهيئ��ة وطنية لتنفي��ذ التزامات العراق 
على وف��ق االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
ذات الصلة مبنع االنتشار والسيطرة على 
املواد املزدوج��ة االس��تعمال . وأن الدائرة 
مكلف��ة بإنش��اء وإدام��ة نظ��ام وطني 
موحد ميك��ن العراق من اإليفاء بالتزاماته 
اخلاصة مبعاهدات واتفاقيات منع انتشار 
والبيولوجي��ة  الكيمياوي��ة  األس��لحة 
والنووي��ة ووس��ائل إيصاله��ا وتطبيقها 
على جميع األنش��طة السلمية ، مبا في 
ذلك املواد واملعدات والتقنيات وما يتعلق 
بها من انتاج وامتالك واس��تعمال وخزن 
واستيراد وتصدير وشحن ونقل وإدارة أية 
أنشطة أخرى مبا يضمن عدم حتويلها إلى 
أنشطة محظورة . وفي عام 2008 أشارت 
س��كرتارية الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة 
الذرية بأنه التوجد مؤشرات على تسريب 
م��واد نووي��ة مص��رح بها من األنش��طة 
النووية الس��لمية في العراق ، وعلى هذا 
األس��اس استنتجت السكرتارية أن املواد 
النووي��ة املعلن��ة ف��ي العراق تس��تخدم 
لألغراض السلمية . وقد أكد املدير العام 
للمنظم��ة الدولية للطاق��ة الذرية في 
رسالة بعث بها إلى مجلس األمن بتاريخ 
11/أذار/2010 قي��ام الع��راق بتنفيذ كافة 

التزاماته جتاه املنظمة .
 لقد بذلت احلكومات العراقية املتعاقبة 
منذ عام 2003 جهوداً مضنية للتخلص 
م��ن قيود الفص��ل الس��ابع ،وكان لوزارة 
اخلارجي��ة ال��دور الرائ��د ف��ي ه��ذا اجملال 
وأس��فرت هذه اجلهود عن إصدار مجلس 
  2010/12/15 ف��ي  الق��رار)1957(  األم��ن 

الذي أعاد الع��راق إلى وضعه قبل احتالل 
الكويت مبا في ذلك احلق الكامل باحلصول 
على التكنولوجيا املتقدمة واالستعمال 
األمثل والشامل للطاقة الذرية لألغراض 

السلمية وتطوير قدراته الدفاعية.
كما بذل��ت الدبلوماس��ية العراقية دوراً 
ب��ارزاً في إنه��اء والية جلن��ة األمم املتحدة 
للرص��د والتحقيق والتفتي��ش باعتبارها 
اآللية األساسية جمللس األمن في معاجلة 
قضايا نزع الس��الح في العراق أن إنهاءها 
فض��الً ع��ن مدلول��ه الرم��زي الكبير في 
استكمال سيادة العراق فإنها في الوقت 
نفس��ه تنه��ي العالق��ة املس��تمرة بني 
ملف نزع الس��الح في الع��راق من جهة 
ومجل��س األمن م��ن جهة ثاني��ة مبعنى 
انتهاء العمل ف��ي التقاريرالفصلية عن 
نزع الس��الح ف��ي العراق الت��ي تقدم إلى 
مجل��س األمن وانته��اء جميع االتصاالت 
واملراس��الت بش��أن هذا امللف التي كانت 
من ضمن والية تل��ك اللجنة ليصار بعد 
ذل��ك إل��ى رف��ع القي��ود املفروض��ة على 
الع��راق واملتعلق��ة بنزع الس��الح مبوجب 
قرارات مجلس األمن ذات العالقة وأبرزها 
القرارين )687(و)707( لس��نة 1991 وهذا 
ه��و الفصل املهم من نزع الس��الح الذي 
مت إنهاؤه مبوجب ق��رار مجلس األمن حول 
املوضوع بتاريخ 2010/12/15 ، مبعنى آخر 
فإن قرار مجلس األمن 1762 لسنة 2007 
أنه��ى آلي��ة األمم املتحدة ف��ي مجال نزع 
السالح في العراق في حني مت رفع القيود 
املفروضة على العراق مبوجب القرار الذي 
مت اعتم��اده بتاريخ 2010/12/15 ومن أجل 
الوص��ول إلى ه��ذا الهدف عمل��ت وزارة 

اخلارجية في ثالثة اجتاهات متوازية :
-1إنض��اج رأي عاملي واس��ع داعم ملوقف 
الع��راق وضاغط على مجل��س األمن من 
اجل إنهاء والية االمنوفيك ومكتب العراق 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك 
عن طريق تضمني البيانات األساسية في 
حرك��ة عدم االنحيازوف��ي منظمة املؤمتر 
اإلس��المي وبيانات الع��راق أمام اجلمعية 
العام��ة ومجلس األمن املطالب��ة بإنهاء 
والية ه��ذه الهيئة باعتبار أن املس��وغات 
والظروف التي أدت إلى إنش��ائها لم تعد 
موج��ودة وأن اس��تمرارها لم يع��د له ما 

يسوغه . 
-2 توجي��ه وزير اخلارجية في كانون الثاني 
2010 رس��ائل إلى كل من رئيس مجلس 
األمن وإل��ى مديرع��ام الوكال��ة الدولية 
للطاقة الذرية أوضح فيهااخلطوات التي 
ق��ام بها العراق على طري��ق االلتزام بنزع 
السالح وعدم انتشاره كما أكد أن العراق 
سيس��تمر باتخ��اذ اإلج��راءات املطلوبة 
م��ن الوكالة الدولي��ة ، بضمنه��ا تقدم 
اإلعالن��ات الضرورية وحري��ة الوصول إلى 
املواقع والوثائق اخلاصة باملنشأة السابقة 
لألسلحة .وطلب من املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية توجيه رسالة إلى 
مجلس األمن يخبره فيها بالتعاون التام 
والش��امل الذي يبديه العراق مع الوكالة 
ق��رار يصدرم��ن  أي  تؤي��د  الوكال��ة  ،وان 
مجل��س األمن ينهي فيه القيود املتبقية 
على العراق في إطار قرارات مجلس األمن 
ذات العالق��ة بن��زع الس��الح ، ال س��يما 
القرارين )687(و)707(لس��نة 1991 وفعالً 
أرسل املديرالعام للوكالة في 2010/3/11 
، الرسالة املطلوبة أش��اد فيها بالتعاون 
املمت��از الذي يبدي��ه العراق م��ع الوكالة 
فيم��ا يتعلق بتنفي��ذ اتف��اق الضمانات 

والبرتوكول اإلضافي .
-3 جتفي��ف موارداالمنوقي��ك ع��ن طري��ق 
رس��ائل يبعثها وزي��ر اخلارجية إلى األمني 
العام لألمم املتحدة يطلب فيها حتويل جزء 
م��ن رصيدها إلى صندوق تنمية العراق أو 
تسديد اش��تراكات العراق في املنظمات 
الدولي��ة أو تغطية نفقات ش��راء مباني 
للع��راق وغيره��ا م��ن االلتزام��ات املالية 

الدولية.
حققت الدبلوماس��ية العراقية في هذا 
التح��رك ش��يئني مهم��ني: األول ع��ودة 
العراق إلى املنظمات الدولية واس��تعادة 
حقوقه الكاملة في التصويت والترشيح 
م��وارد  اس��تنزاف  والثاني��ة  لهيئاته��ا 
االمنوقي��ك به��دف ش��ل قدراته��ا، وعدم 
استغالل موارد العراق في قضايا ال عالقة 

لها بالوالية املناطة بها. 
-4 فضح تصرفات االمنوفيك التي تتجاوز 
الوالي��ة املناطة به��ا عن طري��ق متابعة 
األنش��طة الت��ي تق��وم بها وتش��ير إلى 
م��ا هو خارج إطار واليته��ا وتضمنيه في 
بيان��ات الع��راق أمام مجل��س األمن وفي 

اإلعالم الدولي.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
ــة  ــي العراقي ــن األراض ــكري م ــحاب العس االنس
ــرأي العام العراقي  ــطاً كبيراً من اهتمامات ال قس
ــواء .. واحاط بهذه  ــي على الس ــي والعامل واإلقليم
ــن اللغط واملزايدات واملناكفات  العملية الكثير م
ــط  رب أي  ــاً  ثاني ــة  الواقعي ــر  وغي اوالً  ــككة  املش
ــية  ــر املفاوضات ببعض املفاهيم السياس عناص
ــة في العراق وفي  ــبة بكثاف وااليديولوجية املترس
ــتوى  ــامي ، ال وبل في املس ــط العربي واإلس احملي

العاملي . 
ــوات تتبنى  ــدت أص ــة العراقية تصاع ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م ــاوض مع واش التف

السياسية العقانية التي تربطنا واإلدارة األميركية 
ــدات املنطلقة من التطلع الى  ــاد جو من املزاي . وس
ــي املنتظر من املفاوضات  ــاء بأن اإلطار النهائ اإليح
ــب ان يوضع حتت عنوان :هزمية الواليات املتحدة  يج

في العراق وفشل احتالها للباد. 
ــة العربية  ــات مع البيئ ــجمت هذه االطروح وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــامية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــف واإلرهاب املرتبطة  إلعان انتصار جماعات العن
ــلفية على اميركا والنظام  بالقاعدة والتيارات الس

العراقي . 
ــه مهمة  ــاوض العراقي واج ــح ان املف ــن الواض وم

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

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــذه الزاوية يس من ه
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــود رئي حاج حم
ــة كيف  ــاح ومبدئي ــكل جن ــة ب ــاد العملي ــذي ق ال
ــاطئ األمان ضمن بحر  ــو في ش جنح العراق بالرس
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
ــية من الكتاب املهم الذي صدر قبل  مقاطع أساس

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 4

"د. محمد الحاج حمود" كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

نصف السنة 
انتهت امتحانات نصف السنة وانتهى معها 
نصف معاناة وتعب وس��هر االمهات اللواتي 
رافق��َن ابناءهن في رحلة الدراس��ة يوماً بيوم 
م��ن دون كل��ل او ملل لتضاف عل��ى عاتقهن 
مهم��ة اخرى وه��ي ان يتحولن ال��ى منبهات 
تعم��ل على مدار الس��اعة لتقس��يم الوقت 
ألبنائهن بني الدراس��ة واملراجع��ة والنهوض 
املبكر واخذ قس��ٍط من الراحة ليس لها وامنا 
لهم، الى جان��ب مهامها اليومية بني العمل 

واملنزل.
اجل��ت كل الواجبات االجتماعي��ة وامتنعت 
ع��ن حضور العدي��د منها حرص��اً منها على 
عدم ضياع وقتها بعيًدا عن اس��رتها في وقت 
االمتحان��ات الت��ي متث��ل حالة ان��ذار وطوارئ 
ال ته��اون فيها، فم��ن مهامه��ا ان تلغي كل 
شيء وأي شيء ممكن حتى ان تنسى نفسها، 
لكنها لن تستطيع ان تنسى فلذات أكبادها 
وه��م يخوضون غمار االمتحان��ات النصفية، 
فيما يظل اله��م األكبر االمتحانات النهائية 
الت��ي متثل م��ن وجهة نظ��ر االمه��ات حالة 
ط��وارئ من النوع G ، فكل ش��يء ممنوع ليس 
تزمت��ا منه��ا وامنا حرصاً وخوف��اً على من ترى 
فيه��م مس��تقبلها وكل حياته��ا ومص��در 
فخرها ان جنحوا وتقدموا باجتاه مرحلة جديدة 

النطالقهم نحو االمام .
جن��دت نفس��ها وكل من حوله��ا خللق بيئة 
مناس��بة لتمك��ني اوالده��ا من اجتي��از هذه 
االمتحانات وكال حس��ب ظروفه��ا ووضعها 
االقتصادي، فما بني املشاركة بالسلف لغرض 
متكني ابنه��ا او ابنتها من احلصول على دروس 
اخلصوصية وبني ادخار مبالغ مخصصة لهذه 
املس��ألة، وبني محاوالت لتدريسهم بنفسها 
علها تس��تطيع او تتمكن م��ن ان حتل محل 

املدرس ولو بنسبة ضئيلة.
غير متناسيات الدعوات لفلذات اكبادهن آناء 
الليل وأطراف النهار، مستجمعات كل قواهن 
وقلوبهن معلقة بورقة االسئلة التي توسلن 
ال��ى اهلل عز وجل ان تأتي س��هلة وبس��يطة 
ليتمك��ن كل التالميذ من حلها وليس فقط 

ابناؤهن.
انتهى النصف االول وم��ازال مارثون االمهات 
مس��تمراً حلني انتهاء النصف الثاني في دورة 
حياة تتجدد كل س��نة حتمل معها طموحات 
واح��الم ودعوات بأن يجت��از كل طالب وتلميذ 
االمتحان��ات ويع��ود ألهل��ه حام��ال االف��راح 
واملس��رات بالنتائج املرجوة من��ه والتي توازي 
كل حلظة تعب وسهر مرت بها ام وهي تقف 

على اعتاب املدارس وقاعات االمتحانات.

نازحات يستثمرن األعمال اليدوية لتأمين عوائلهن
متابعة الصباح الجديد:

تض��ع مليعة رحيم عل��ى األرض 
أمامه��ا علب��اً من البالس��تيك، 
وتب��دأ بانتقاء اخلرز لش��كه في 
خيوط متينة تط��رز بها جالبني 
النس��وة وارديته��ن، حالها حال 
رفيقاته��ا ف��ي إح��دى م��دارس 
س��امراء التي حتول��ت الى مأوى 
لنساء نازحات وجدن في األعمال 
اليدوي��ة باب��اً إلعال��ة عائالتهن 

بعدما شردها داعش اإلرهابي.
وقررت إمي��ان أحم��د كاظم )51 
عاماً(، قبل نحو عام، جمع نسوة 
غالبيتهن من محافظتي نينوى 
وصالح الدي��ن، كن قد نزحن من 
بيوتهن هربا من عصابات داعش 
التي كانت تسيطر على املدينة، 
وب��دأت معه��ن مش��روعا يعود 
عليهن بربح م��ادي ميّكنهن من 

تأمني مصاريف احلياة.
وداخل مدرسة »أطوار بهجت » 
بحي املثنى في س��امراء تفترش 
قاع��ات  داخ��ل  األرض  النس��وة 
الدراس��ة التي أصبحت مشغالً 
حتيي��ه أل��وان اخل��رز املوزعة في 

املكان.
وقالت كاظم، ناش��طة مدنية، 
»بدأنا بش��يء ووصلنا إلى شيء 
آخ��ر، كن��ا نريد أن نقت��ل الفراغ 
)لدى النازح��ات( ألن الفراغ يولد 

املشكالت ». 
وأضاف��ت »اس��تدرجنا العائالت 
احلرفي��ة،  اليدوي��ة  باألعم��ال 
وخصوصاً شك اخلرز، ودربنا 125 
امرأة على هذه احلرفة التي تعد 

فريدة وقليلة في البالد«.
ومن ب��ني أولئك النس��وة رحيم 
)41 عاماً(، التي نزحت من جنوب 
تكري��ت بعدما س��وى الدواعش 
من��زل عائلتها ب��األرض. وأفادت 
»لق��د ط��ال الن��زوح، وزوجي ال 
يعم��ل، وق��د مت احتضانن��ا هنا 
وتعلمن��ا حرف��ة ص��ارت معونة 

للعائلة«.
خول��ة  جانبه��ا،  إل��ى  وجتل��س 
ج��اراهلل )41 عام��اً(، الت��ي فرت 
من املنطقة نفس��ها في العام 
2013 إل��ى بغداد، حت��ى انتهى 
بها املطاف في س��امراء بعدما 
واجهت وعائلتها ظروفا حياتية 

صعبة. 
وقالت جار اهلل »املشروع ساعدنا 
على توفي��ر حاجياتنا، احلمد هلل 

ظروفنا االن أحسن«.
وتت��وزع كل عائل��ة داخ��ل قاعة 
من قاعات املدرس��ة، في إحداها 
أيضاً، يعلو صوت ماكنة التطريز 

اخلشبية القدمية.
وقرب النس��اء اللوات��ي يتجولن 
املط��رزة  األث��واب  ويتفحص��ن 

امللون��ة واملعلقة عل��ى اجلدران، 
أن  إل��ى  ع��زاوي  فوزي��ة  تش��ير 
التطري��ز كان واح��دا من أفضل 

هواياتها.
وقال��ت األربعيني��ة اآلتي��ة م��ن 
أطراف س��امراء »دورات احلياكة 

بتطوي��ر  لن��ا  س��محت  هن��ا 
مهاراتن��ا، وبدأن��ا نخيط مالبس 
وبدالت بس��يطة وأثواب حفالت 

تخّرج وغيرها«.
وبرغم من الدقة والوقت واجملهود 
ال��ذي يحتاج��ه عمل مماث��ل، فإن 
تس��ويق تل��ك املنتج��ات وبيعها 
ليسا باألمر السهل في بلد خرج 

لتوه من معارك ضروس.
وتأت��ي كل املواد التي تصنع منها 
النسوة إنتاجهن من متويل خاص، 
وتعتمد أيضا على املش��اركة في 
مع��ارض وب��ازارات داخ��ل العراق 

وتبرعات من بعض أبناء املدينة.
وأوضح��ت كاظم »نح��ن نعتمد 
عل��ى أنفس��نا وعل��ى اخلّيري��ن«. 
مضيفة ،«نح��ن في حاجة فقط 
إلى تس��ويق البضاع��ة، من قبل 
منظم��ات دولية أو مس��تثمرين. 
العال��م، لألعم��ال  ف��ي كل دول 
اليدوي��ة ميزة خاص��ة، نريد ذلك 
في البالد خصوصاً وأن أس��عارها 

ليست مرتفعة«.
أن  املش��روع  صاحب��ة  وفس��رت 
اإلنت��اج ص��ار يعتمد حالي��اً على 
نح��و 40 ام��رأة، بعدما ع��اد جزء 
من املتدربات إلى مناطقهن التي 

استعادتها القوات العراقية.
وترفع رحي��م الصوت أيضاً، قائلة 
إن »ه��ذه فرصة عمل وم��ورد لنا 
ولعائلتنا، لكن املنتج ال تس��ويق 
ل��ه، ال قيمة له ف��ي العراق برغم 

أنه عمل نادر«.

تحت ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة

نازحات وجدن في األعمال اليدوية باباً إلعالة اسرهن

متابعة الصباح الجديد:
الوق��ت فه��م  العلم��اء طيل��ة  ح��اول 
األف��راد  بع��ض  الت��ي جتع��ل  األس��باب 
يرتبطون مع ش��ريك واحد م��دى احلياة، 
وميل اآلخرين إلى منط العالقات املتعددة 
التي ال تس��تمر عادة فتراٍت طويلة األمر 
الذي ال يحتاج إلى الكثير من البحث هو 
أن��ه على األرجح ال يوج��د أحد ينظر في 
عيني ش��ريكه ف��ي ليلة الزف��اف ويعده 
بأنه س��يخلص له لألب��د، بينما يتوعده 
في قرارة نفس��ه بأنه سيكسر قلبه في 

يوم ما.
تتف��ق احلض��ارات اإلنس��انية اآلن عل��ى 
تش��جيع نوع واح��د من العالق��ات، وهو 
الزواج األحادي، وترفض أغلبها العالقات 

التي تنطوي على التعدد في األزواج. 
وق��د ظل التس��اؤل ع��ن م��دى صعوبة 
االلت��زام بش��ريك واحد مدى احلي��اة أمرًا 
محي��رًا للعلم��اء، وأجري��ت العدي��د من 
الدراس��ات واألبحاث التي حتاول كش��ف 
اللث��ام عن األس��باب احلقيقية للخيانة، 
فهل تتعلق فقط بال أخالقية الش��ريك 
الذي يرتكب هذا النوع من السلوك، أم أن 
هناك أسبابًا جينية يجب دراستها بنحو 

كامل قبل احلكم في موضوع كهذا؟

فئران خائنة 
لدين��ا أمثلة ف��ي الطبيعة عل��ى فكرة 

ال��زواج األحادي خيارًا لبع��ض الفصائل، 
بينما معظ��م الفصائل األخرى ال تعرف 
هذه الفكرة. هن��اك نوعان من القوارض 
الصغيرة ميك��ن أن تخبرنا طريقُتهم في 
الت��زاوج الكثيرَ عن ه��ذا املوضوع، األول 
هو ف��أر حقل البراري، وه��و قارض صغير 
احلج��م، يتمي��ز بنم��ط ال��زواج األحادي، 
فعندم��ا يرتب��ط الزوج��ان يظ��الن مًعا 

للنهاية. 
الن��وع الثاني هو فأر احلق��ل اجلبلي، وهو 
شديد القرابة من حيث التكوين اجليني 
للنوع األول، لكنه يعتم��د منًطا مخالًفا 
متاًم��ا ف��ي الت��زاوج، وهو من��ط ال يعتمد 
مطلًق��ا على تكوين رواب��ط بني الزوجني 
في املقابل، يبحث الذكر عن أنثى للتزاوج 
معها، ثم ينتقل ملكان آخر ليعيد الكرة 

مرارًا وتكرارًا.
توصل��ت  الت��ي  االكتش��افات  أث��ارت 
إليه��ا مجموعة من الدراس��ات بش��أن 
االختالف��ات اجلينية بني النوعني دهش��ة 
اجملتم��ع العلمي، طبًقا للدراس��ات على 
النوع��ني، فإن فئران حق��ل البراري لديها 
مس��تقبالت أكثر ف��ي أدمغتها لهرمون 
»فاسوبريسني« الذي يُعتقد أنه مسؤول 
بنح��و رئيس عن تكوين الروابط العائلية 

واالجتماعية.
ولي��س ه��ذا ه��و االخت��الف الوحيد بني 
فئران احلقل »اخمللصة« وقريباتها، فالنوع 

اخمللص ميتلك هذه املستقبالت في موقع 
بالدماغ قريب من مرك��ز املكافأة. هكذا 
ف��ي الوقت ال��ذي ترتب��ط في��ه الفئران 
اخمللص��ة، فإن أجس��ادها تطل��ق هرمون 
ال�»فاسوبريس��ني«، الذي يدف��ع الدماغ 
إلط��الق مش��اعر املكاف��أة للزوج��ني، ما 

يسهم في تقوية الروابط بينهما.
ودماغ ف��أر احلقل اجلبل��ي ال تعمل بهذه 
الطريقة، فهي متتلك عدد مس��تقبالت 
أق��ل بكثير لهرمون ال�»فاسوبريس��ني«، 

وه��ي احلقيق��ة التي ت��ؤدي إل��ى نقص 
واضح في مش��اعر املكافأة التي يعتمد 
عليها بقاء الروابط بني الزوجني. يتحكم 
التكوي��ن اجلين��ي ل��كل ن��وع ف��ي عدد 
»فاسوبريس��ني«  هرم��ون  مس��تقبالت 
وموقعه��ا، وه��و األم��ر ال��ذي يدفعن��ا 
للتس��اؤل حول ال��دور ال��ذي يلعبه هذا 
التكوي��ن اجليني ف��ي كونن��ا مخلصني 
لش��ركائنا، أو أننا أكثر قابلية خليانتهم 

وكسر قلوبهم.

 ملاذا تخون النساء؟
دراس��ة أخرى نش��رت عام 2016 توصلت 
إل��ى فرضية مثي��رة لالنتباه بش��أن منط 
العالق��ات ال��ذي اعتم��ده البش��ر ف��ي 
العصور القدمية، وعالقته بالنمط احلالي 
الذي مييل فيه الناس لالعتقاد بأن الزواج 
األحادي هو املقب��ول أخالقًيا ومجتمعًيا، 
وقد أجريت دراسة في جامعة تكساس، 
وقدمت فرضيتها التي تصف املمارسات 

اجلنس��ية خارج إطار الزواج من النس��اء 
بأنه��ا »خطط بديلة« مغروس��ة عميًقا 
في جينات النساء، وذلك في حالة فشل 

عالقاتهن مع شركائهن احلاليني.
أقام الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة 
فرضي��ة »االنتقال م��ن رفيق إل��ى آخر« 
الت��ي طورتها النس��اء على م��ر األزمان 
لالستمرار في اختبار عالقاتهن، واإلبقاء 
على فرصهن في احلص��ول على خيارات 
طويل��ة امل��دى حتق��ق له��ن املزي��د م��ن 

االستقرار. 
الرئي��س  املؤل��ف  ب��اس،  دافي��د  يق��ول 
للدراس��ة: »ال��زواج األحادي م��دى احلياة 
ال يصف النمط البدائي لتزاوج البش��ر، 
االنفص��ال ع��ن ش��ريك واالرتب��اط بآخر 
يص��ف بنحو أكث��ر دقة االس��تراتيجية 

البدائية لتزاوج البشر«.
وتقول الدراس��ة إنه بالنسبة ألسالفنا، 
كانت معدالت العم��ر قليلة تقترب من 
30 عاًما، وذلك ألس��باب تتعلق بتفشي 
منه��ا،  الش��فاء  وصعوب��ة  األم��راض 
وصعوبة تأمني امل��وارد الغذائية الكافية 
للبقاء، من هنا كان احلصول على شريك 

في أسرع وقت أمرًا حيويًا. 
تقت��رح الدراس��ة أن النس��اء ك��ن أكثر 
معاناة في ظل هذه الظروف، فبينما يعد 
الرجل بالنس��بة لها مفي��ًدا ليس فقط 
م��ن الناحية العاطفية، لكن وجوده كان 

يعني املزيد من احلماية واملصادر الدائمة 
ملتطلب��ات احلي��اة، كان فق��دان الرفي��ق 
بالنس��بة للمرأة كارث��ة حقيقية يجب 
التخطيط لعواقبها مس��بًقا. من هذه 
الناحي��ة يكون أي ض��رر يتحقق للرجل، 
أو إثب��ات عدم خصوبته، أو ميله لنس��اء 
أخري��ات، كان يعد تدنًيا كبيرًا في قيمته 

بالنسبة للمرأة.
من ه��ذه الزاوية، تكون فرضية »االنتقال 
م��ن رفيق إل��ى رفيق آخر« ح��اًل في حالة 
فقدان الرفيق. احلالة الثانية التي تصبح 
فيها الفرضية مفيدة بالنس��بة للمرأة 
هي توفر فرص مع رفقاء أعلى في القيمة، 
مقارنة بالرفيق ال��ذي ميثل خيارها األول، 
يح��دث ذلك عندما تندم��ج مجموعتان 
من األفراد فتصبحان مجموعة واحدة، أو 
في حالة اكتس��اب املرأة ملهارات جديدة 
ترفع من قيمتها فتكون أمام فرص أكبر 

للحصول على رفيق بقيمة أكبر.
 يق��ول دافي��د ب��اس: »اخليانة هن��ا تعد 
وس��يلة امل��رأة لتأمني نفس��ها ف��ي أمر 
العالق��ات، بوجود رفي��ق بديل قد يصبح 
مضمونًا في املس��تقبل. فالرفيق احلالي 
قد يخ��ون أو يتعرض إلصاب��ة أو ميوت، أو 
تنخف��ض قيمته مقارنة بآخ��ر. من هنا 
تك��ون س��الفاتنا الالتي ال ميلك��ن رفيًقا 
بدي��اًل ق��د عان��ني انقطاًعا ف��ي احلماية 

واملوارد«.

للجينات دورها في الخيانة الزوجية
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لم يختلف مكان أزرار 
الرجال عن النساء؟
متابعة الصباح اجلديد: 

يختل��ف م��كان أزرار أقمصة 
ف��ي  النس��اء ع��ن موضع��ه 
األمر  لي��س  الرجال،  أقمص��ة 
متييزا بني اجلنسني في املالبس 
وإمنا له جذور تاريخية، في بادئ 
األم��ر لم تكن ل��ألزرار وظيفة 
عملي��ة تذك��ر س��وى كونها 
عنص��ر جتميلي يزي��ن مالبس 
األغنياء وعلي��ة القوم وكانت 
غالية الثمن بنحو مبالغ فيه.

ولم تكن األزرار في هذا الوقت 
املالب��س  لرب��ط  تس��تعمل 
ببعضها، إلى أن جاء القرن 13 
الذي صارت فيه لألزرار وظيفة 

عملية.

أزرار اليمين واليسار
كان   16 الق��رن  بداي��ات  ف��ي 
يجب��ر اخلياط��ون عل��ى وضع 
أزرار الرج��ال ف��ي اجلانب األمين 
املنطق��ي  التفس��ير  وج��اء 
والبديهي له��ذا اخلطوة، ألنه 
ف��ي ه��ذا الوق��ت كان الرجال 
مايزالون يستعملون السيوف 
ف��ي املع��ارك، ومب��ا أن الرجال 
يس��تعملون يده��م اليمن��ى 
في مسك الس��يف، وبالتالي 
م��ن البديهي أن يس��تعملون 
ف��ك  ف��ي  اليس��رى  يده��م 
أزرار قمصانه��م وس��تراتهم 
بس��رعة، ليكونوا قادرين على 

احلركة بنحو أسهل وأسرع.
وهناك من فس��ر تلك اخلطوة 
بتفسير أخر رمبا كان أقرب إلى 
الرجال  إن  ويق��ال  املنطقي��ة، 
كانوا يتمكنون بس��هولة من 
إدخال يده��م اليمنى بني زري 
القميص أو السترة لتدفئتها، 
بع��د اس��تعمالها مطوالً في 

املبارزة بالسيف.
صح��ة  عل��ى  دلي��ل  وأكب��ر 
ه��ذه النظرة ص��ورة »نابليون 
بونبارت« الشهيرة وهو يدخل 

يده اليمنى بني زري سترته.

ماذا عن النساء؟
أوضح موقع »س��تايلبوك. دي 
إيه« أن نساء الطبقات الغنية 
ف��ي ه��ذه الفترة ك��ن يرتدين 
اخلادمات،  مالبسهن مبساعدة 
اليد  اللواتي كن يس��تخدمن 
اليمن��ى ف��ي تزري��ر املالب��س، 
وبالتالي كان أسهل بالنسبة 
عل��ى  األزرار  تواج��د  له��ن 

اليسار.
وهناك فرضية أخرى أوضحت 
أن الس��بب ف��ي وج��ود األزرار 
جه��ة اليس��ار لك��ون اجلهة 
املفتوح��ة ب��ني الزري��ن تظهر 
مناطق من أجس��اد النس��اء، 
فكن يضعن األزرار في اليسار 
ألن العادات حينها كانت حتتم 
التواجد يس��ار  النس��اء  على 
أزواجهن، وبذل��ك يكون الزوج 
وحده من ميك��ن له النظر إلى 
تل��ك املناطق املكش��وفة من 

جسد زوجته.
وجاءت فرضية أخرى توضع أن 
السبب في ذلك يتعلق بركوب 
النساء للخيل في هذه الفترة، 
أزرارهن على  وبالتال��ي وض��ع 
اجلانب األيسر حتى ال يتسرب 

الهواء البارد من قمصانهن.
أما النظري��ة األخيرة فربطت 
ب��ني األزرار والرضاع��ة، حي��ث 
حتم��ل  النس��اء  أن  قال��ت 
رضيعها باليد اليسرى وتفتح 
أزرار القمي��ص بالي��د اليمنى 
إلرضاعه��م، وعندم��ا تتواجد 
األزرار ف��ي اليس��ار س��يكون 

األمر أسهل بالنسبة لهم .

استراحة

متابعة الصباح الجديد:
 وضع��ت مضيف��ة البرام��ج 
أوب��را  األميركي��ة  احلواري��ة 
للتكهن��ات  ح��داً  وينف��ري، 
بإمكانية ترشحها لالنتخابات 
الرئاسية األميركية في 2020، 
قائل��ًة ف��ي ح��وار م��ع إحدى 
اجملالت ، إن »خوض االنتخابات 

ليس في طبيعتها«.
وقال��ت وينفري جملل��ة األزياء 
س��تايل«:  »إن  واملوض��ة 
قب��ل  ش��خصاً  »التقي��ت 
أيام، وق��ال لي إن��ه بإمكانه 
حمل��ة  ف��ي  مس��اعدتي 
االنتخابات ولك��ن هذا ليس 

لي«.
وزاد االهتم��ام بقطب اإلعالم 
الدميقراطي  احلزب  أعضاء  بني 
املع��ارض، بعد الكلم��ة التي 

ألقته��ا ف��ي 7 يناي��ر /كانون 
الثاني في حفل جوائز غولدن 
غلوب، وتس��لمت في��ه جائزة 

عن مجمل أعمالها.
وأشارت تقارير وسائل اإلعالم 
ف��ي األي��ام التالية إل��ى أنها 
»رمب��ا تكون تفك��ر في خوض 

االنتخابات.
وف��ي ح��وار م��ع مجل��ة »إن 
س��تايل« قالت إنها رأت أخيراً 
كوب��اً خزفياً »لطيف��اً« ُكتب 
علي��ه »أوب��را 2020«. وقال��ت 
وينفري: »كل م��ا أنت بحاجة 
إليه هو كوب وبع��ض أدبيات 

احلمالت وقميص«.
 وأضاف��ت: »لطامل��ا ش��عرت 
باألم��ان والثق��ة مع نفس��ي 
ملعرفة ما ميكنن��ي فعله، وما 
وبالتالي  ليس مبقدوري فعله، 

إن��ه لي��س ش��يئاً يثي��ر 
اهتمام��ي، ولي��س م��ن 

صفاتي الوراثية«.
ه��ذا وف��ي 9 يناير/كانون 
الرئي��س  ق��ال  الثان��ي، 

ترامب،  دونال��د  األميرك��ي 
وه��و نفس��ه جنم س��ابق في 

إن��ه  الواق��ع،  تلفزي��ون 
»يشك أن وينفري 

ن  ست�����ك�و
 . » ش���حة مر
ل  ق��������ا و

للصحفيني 
في لقاء وزاري 
البي��ت  ف��ي 
»أنا  األبي��ض: 
أوبرا وال  أحب 
أنها  أعتق��د 

ستترشح«.

أوبرا وينفري: الترّشح للرئاسة 
األميركية ال يثير اهتمامي 

متابعة الصباح الجديد: 
اجلس��م الرش��يق والبش��رة النضرة، 
احلل��م ال��ذي ي��راود كل ام��رأة، ولكن 
غالبّي��ة النصائح الت��ي تتلقينها في 
أهمّي��ة ممارس��ة التماري��ن الرياضّية 
يصع��ب االلتزام به��ا. مننحِك طريقة 
لتحقيق هذا  مختص��رة ومس��اعدة 
اله��دف عن طري��ق التأثير الس��حرّي 
للبرتق��ال ف��ي ح��رق الده��ون وتأّلق 
بش��رتِك: البرتق��ال يقّلل م��ن دهون 
منطق��ة اخلص��ر: يس��اعد البرتق��ال 
س��واء كفاكهة أو كعصير على حرق 
الدهون، خاّصة ف��ي منطقة محيط 
اخلصر، وهذا ليس لغناه باأللياف فقط 
ب��ل الحتوائه عل��ى فيتام��ني C أيضاً 
الذي يعم��ل على زيادة ح��رق الدهون 
من خالل تأكس��د األحماض الدهنّية 

خصوصاً املتراكمة حول اخلصر.

ريجي��م البرتق��ال ثالث��ة أّي��ام يحرق 
دهون البط��ن: تن��اول البرتقال فقط 
مل��ّدة ثالثة أّيام متتالية يس��اعد على 
س��رعة خفض وزن��ِك وح��رق الدهون 
ف��ي منطق��ة البطن، ميكن��ِك تناوله 
كمش��روب طبيعّي خاٍل من الس��كر 
أو كثم��رة فاكهة ب��أّي كمّية، كما أّن 
هذه الطريقة تس��اعد جسدِك على 

التخلص من السموم الزائدة.
تناول��ي ثمرة البرتق��ال لنتائج أفضل 
م��ن ش��ربه كعصي��ر: يفّض��ل تناول 
ولي��س كعصي��ر،  البرتق��ال طازج��اً 
ألنه غن��ي باأللي��اف، فبرتقالة واحدة 
متوّسطة احلجم حتتوي فقط على 85 
س��عرة حرارية، لذا تعد وجبة خفيفة 
مرضية جّداً ومحّملة أيضاً بفيتامني 
C، إضاف��ة إل��ى كمّي��ات صغيرة من 

فيتامني )أ(، الكالسيوم واحلديد.

أسرار حرق الدهون بالبرتقال
الصباح الجديد - وكاالت: 
ومحيطه��ا  العي��ون  حتظ��ى 
باهتم��اٍم وعناي��ة ألنه��ا عضو 
جمال��ي ل��ه جاذبيت��ه اخلاصة، 
وهي محط أنظار الناس عموماً 
أثن��اء لقاءاته��م وتب��ادل  ف��ي 

احلديث. 
ويعّد ترهل اجلفون أبرز املشكالت 
الت��ي تعان��ي منها الع��ني، فهو 
أحد عالمات التقّدم في الس��ن 
وانخفاض مرونة البشرة بسبب 
نقص البروتني والكوالجني ما قد 

يخفي جمال ونضارة الوجه. 
وهناك وصفات طبيعّية تساعد 
على شّد اجلفون من دون اللجوء 
مع  اجلراحّي��ة،  العملّي��ات  إل��ى 
العلم أنها ق��د تأخذ وقتاً أطول 

إلعطاء النتيجة املرغوب بها.

زيت ج��وز الهند: ميك��ن إحضار 
القليل من زيت ج��وز الهند، ثّم 
تدليك املنطقة احمليطة للعيون 
ملّدة دقيقة واح��دة قبل الذهاب 
إل��ى الن��وم، وبعد ذلك تغس��ل 
كم��ا  الداف��ئ،  بامل��اء  العين��ني 
ميكن ترك زيت ج��وز الهند حتى 
الصباح من أج��ل احلصول على 

نتيجٍة أفضل.
الشاي األخضر: إّن احتواء الشاي 
األخضر على م��ادة البوليفينول 
تس��اعد  لاللتهاب��ات  املض��اد 
التل��ف.  م��ن  البش��رة  وحتم��ي 
وتناول نس��بة مركزة من الشاي 
األخضر أو وضعه بنحو مباش��ر 
على البش��رة، يساعد على زيادة 
اإليالستني في اجللد الذي يحارب 
التجاعيد والت��ورم ويعيد الرونق 

إلى العينني.
مكعب��ات الثل��ج: ميكن مس��ح 
الع��ني مبكعب ثلج مل��ّدة دقيقة 

تقريباً، على ث��الث مراحل يومياً، 
فالبرودة تساعد على شّد بشرة 
الدموّية،  األوعي��ة  العني وقبض 
لذل��ك ه��ي مفي��دة ف��ي عالج 

اجلفون املترهلة.
استعمال العسل: يعّد العسل 
الطبيع��ّي أحد أه��ّم العالجات 
املس��اعدة للحصول على بشرٍة 
ناعمة ونضرة وله فوائد ال حتصى 
خصوصاً عند اس��تعماله على 
الوجه، فيمكن أخذ القليل منه 
ومسح حول العني به ثّم تدليك 
هذه املنطقة برف��ٍق وتركه فترة 
اللي��ل حّتى الصب��اح. بعد ذلك 
اغس��ليه باملاء الفاتر كما ميكن 
وضع كرمي مرّطب للحصول على 
نتيجٍة أفضل، وذلك ملّدة أسبوع 

وسيكون الفرق واضحاً.

نصائح للحصول على جفون مشدودة
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أزمة حراس 
أم أزمة تدريب

املوضوع الذي تناوله اإلعالمي املبدع جليل العبودي في 
الزميل��ة صحيفة »املالعب« اإلس��بوع املاض��ي بعنوان 
نعان��ي ) أزمة ح��راس ( موضوع مهم وحديث الس��اعة 
لفت نظري ونال إعجابي مما دفعني لكاتبة هذا املوضوع 
الذي أراه مكمالً ملا تناوله العبودي ومرتبطاً باملش��كله 
نفسها،  غياب الكفاءات املتخصصة فى تدريب حراس 
املرمى عن الس��احة العراقية يعد السبب الرئيسي فى 

أزمة حراس املرمى وندرة املواهب .
التدري��ب عل��م وموهب��ة وخب��رات ميدانية وش��هادات 
تدريبي��ة فهج��رة الكف��اءات وإحترافها خ��ارج القطر 
أنعكس هذا بدوره عن مستوى حراس املرمي فى األندية 

واملنتخبات.
 ف��ى اليابان االندية واملنتخب��ات لكل فريق ثالثة مدربني 
حراس وقد ش��اهدت ه��ذه فى تصفي��ات كاس العالم 
عندم��ا قابل اليابان منتخب اإلم��ارات في مدينة العني 
اإلماراتية حي��ث نزل امللعب ثالث مدرب��ني حراس مدرب 
أول ومساعدين إثنني يقومون بعملية اإلحماء للحراس 
لقناعاته��م بأهمية دور مدرب احل��راس فى جناح الفريق 
وجاهزي��ة احل��ارس . حينما كان إس��طورة مدربي حراس 
العراق ، الكابنت قاس��م أبوحديد مدرباً ألسود الرافيدين 

ولنادي الشرطة .
ال نادي الشرطة شكى  من احلراس وال منتخبنا الوطني 
افتقر للحراس املبدعني ألن التدريب وإختيار احلراس كان 
وف��ق معاير معينة مدروس��ة وعلمية نابع��ة من جتربة 
عميقة في عالم املرمي وفى احدى البطوالت األسيوية 
اقترح أبوحديد على مدرب املنتخب آنذاك أكرم س��لمان 
بض��رورة دع��وة ح��ارس ميتاز بص��د ضربات اجل��زاء وكان 
اإلختيار من نصيب سمير عبدالرضا وفى إحدى املباريات 
ذهب��ت لضرب��ات الترجي��ح واس��تطاع احلارس س��مير 
عبدالرض��ا من رد ثالث ضربات جزاء وهكذا جنح أبوحديد 
فى عملية اإلختيار والتوقيت الصحيح وهكذا العلمية 
والتخطي��ط فى عمل املدربني تس��اهم فى النجاح من 
هذا املنطلق ادعو املس��ؤولني عل��ى املنتخبات الوطنية 
واألندية الرياضية باإلشراف الفني والبحث عن مشرفني 
فنيني ملدربي حراس املرمى ملعاجلة األزمة املش��تركة بني 

ضعف مستوى التدريب وأزمة احلراس.
ال نلوم مدرب��ى حراس منتخباتن��ا الوطنية فى الوقت 
احلاضر على املس��تويات املتذبذب��ة حلراس املرمى ولكن 
نل��وم الواق��ع لغي��اب دروي املراح��ل الس��نية وغي��اب 
الكف��اءات فى تدري��ب احل��راس الصغ��ار وتعليميهم 
األسس الصحيحة فى مسك الكرات واألرمتاء وتنمية 
املهارات وهذا يس��اهم ف��ى بناء احلارس بناءاً س��ليماً 
يس��اعده على التطور حيث أن احلارس اذا تعلم أشياء 
بش��كل غير صحيحة فى البداية م��ن الصعوبة جداً 
تغيرها فى املستقبل لهذا تراكمات املاضي سبب أزمة 
احلراس لذا يتوجب علينا خلق جيل من املدربني الشباب 
وزجهم ف��ى دورات أس��يوية ومحلية خاص��ة بحراس 
املرمى ومشاركتهم فى التدريب ليعملوا على صناعة 
جيل جديد مبني على أسس��س علمية صحيحة من 
كافة اجلوانب الفنية واخلططية والذهنية والنفس��ية 
والبدنية كما أدعو إلى تش��كيل جلنة فنية من اخلبراء 
بعال��م املرمى لوض��ع برنام��ج عمل لتطوي��ر املدربني 
ومتابعتهم وعمل دورات محلية لرفع كفاءة املدرب من 
خالل ورش��ات عمل متواصلة تقوم بها اللجنة الفنية 
فاالس��تعانة بالكابنت أبوحديد هو احلل الوحيد لالزمة 
وذلك لعلميته وخلبراته امليدانية مع املنتخبات واألندية 

ومع اإلحتراف اخلارجي فى اخلليج وأفريقيا.
 

* مدرب عراقي محترف

الشارقة ـ نبيل الزبيدي*

ش��هدت مباري��ات اجلول��ة الرابعة 
العرب��ي  االوملبي��اد  بطول��ة  م��ن 
بالشطرجن والذي حتتضنه الشارقة 
االماراتية نتائ��ج ايجابية لالعبينا 
والعباتنا فيما لم يحافظ عدد من 
الفائزين في اجلوالت املاضية لبقية 
املنتخب��ات على فوزه��م مما زاد من 
تعقي��د اجملامي��ع وتبق��ى حظوظ 
اجلميع متساوية في حتقيق مراكز 
متقدمة وخطف اللقب لكل فئة. 
وفي سياق متصل يقام على هامش 
األوملبياد اجتماع اللجنة التنفيذية 
واجلمعية العمومية لالحتاد العربي 
للشطرجن التي ستشهد انتخابات 
الرئي��س اجلدي��د لالحت��اد وأعض��اء 
ويتنافس على  التنفي��ذي.  املكتب 
خالف��ة االمارات��ي إبراهي��م البناي 
الرئي��س احلالي مواطن��ه االماراتي 
س��عود املعال رئيس نادي الشارقة 
الثقافي للشطرجن وهشام اجلندي 

رئيس االحتاد املصري للشطرجن.
ومتك��ن العبنا علي لي��ث من الفوز 
على الليبي اجملبري علي ضمن فئة 
املتقدم��ني، وحاف��ظ البطل احمد 
جزا جمال على صدارته لفئة حتت 
14 س��نة بعد الف��وز على اجلزائري 
جلي��ل بو زاي��د، وتقدم��ت العبتنا 
كم��ال ف��ي تسلس��ل فئة نس��اء 
متقدمني بعد الفوز على اجلزائرية 
الت��ي  واملفارق��ة  حي��اة،  طيب��ة 
س��جلتها املنافس��ات ه��و تعادل 
العبنا زيد عالء للمرة الرابعة على 
التوالي والذي كان ام��ام االماراتي 
خال��د ط��ارق حت��ت 12 س��نة وهو 

الالع��ب الوحي��د الذي ميل��ك اربع 
تع��ادالت ب��دون فوز او خس��ارة في 
البطول��ة، وس��جت ه��ذه اجلول��ة 
خس��ارة العبتن��ا الصغي��رة ريتاج 
سعد من اجلزائرية زيرجا امني حتت 

8 سنوات.
قال محمد مه��دي احلكيم رئيس 
الوف��د العراق��ي: ان مباري��ات هذه 
البطول��ة صعب��ة عل��ى الطرفني 

والميك��ن التكه��ن بنتيجتها حتى 
النقل��ة االخي��رة والدليل ان العبنا 
زيد عالء كان متفوقا على االماراتي 
خالل النقالت االول��ى بعدها توقع 
العبنا بان املباراة بدأت تتجه للفوز 
مم��ا اعطاه ثق��ة زائ��دة بالنفس مما 
ادى ال��ى االس��ترخاء ف��ي التركيز 
واجته تفكيره للفوز مبكرا مما حرك 
نقالت خاطئة اس��تغلت بش��كل 

س��ريع من املنافس ولم يس��تطع 
العبن��ا العبن��ا العودة ال��ى اجواء 

املباراة وانتهى اللقاء بالتعادل.
واض��اف احلكيم: ان ه��ذه االخطاء 
واردة ف��ي بطوالت الفئات العمرية 
بس��بب قل��ة اخلب��رة وه��ي فرصة 
جي��دة لالعبين��ا لكس��ب اخلب��رة 
واالحت��كاك م��ن اج��ل بن��اء جيل 
جدي��د من العبي الش��طرجن يكون 

رديف للجيل احلالي مبينا انه ميكن 
تعويض اخلس��ارات والالعب الفائز 
ه��و من يجم��ع نقاط اكث��ر لذلك 
مازل امام بع��ض العبينا والعبتنا 

التعويض في املباريات املقبلة .
م��ن جانب��ه ق��ال محمد اس��امة 
محمد زيان العب املنتخب املصري 
متص��در فئ��ة حت��ت 20 عام��ا: ان 
املش��اركة املصرية لهذه البطولة 

ل��م تك��ن باملس��توى املطلوب من 
ناحي��ة عدد الالعبني بس��بب امور 
فني��ة منع��ت تواج��د العديد من 
االبطال الدوليني مبينا انه وزمالئه 
عب��د الرحم��ن هش��ام وابراهي��م 
لبي��ب نقدم نتائج جيدة ونس��عى 

للحصول على االلقاب الفردية.
واض��اف زيان: ان��ه تربطني صداقة 
مع ع��دد م��ن الالعب��ني العراقيني 
امث��ال نوري ص��الح ومع��زز ظاهر 
وهم حاصلني على بطوالت العرب 
والتقيت به��م في اليم��ن واالردن 
خالل البط��والت املاضية منوها ان 
التجمعات العربية فرصة للتواصل 
مع زمالئنا االبط��ال من املنتخبات 
العربي��ة وعن اب��رز اجنازاته الدولية 
االخير بني ان��ه حصل على بطولة 
الع��رب في اليمن فئة حتت 16 عام 
2012 وتوجت بلقب افريقيا مرتني 
االول��ى 2013 في جن��وب وافريقيا 

والثانية في تونس عام 2014.
عل��ى  املش��رفة  اللجن��ة  ق��ررت   
بالش��طرجن  العربي��ة  البطول��ة 
اليوم  ملباري��ات  اجل��والت  تقلي��ص 
واالبقاء  الصباحية  الفت��رة  والغاء 
عل��ى مباري��ات اجلول��ة املس��ائية 
وذلك لقوة املنافس��ة بني الالعبني 
والتي وصلت اوقات بعض املباريات 
الى ثالثة س��اعات متواصلة وهذا 
ام��ام  اجمل��ال  يفس��ح  التلقي��ص 
الالعبني الخذ قس��ط م��ن الراحة 
واالعداد للجوالت املقبلة التي تعد 
الفاصل احلقيقي لترتيب الالعبني 

في كل فئة.

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

شطرنج العراق يحقق النتائج االيجابية.. وزيان يشيد بمهارات العبينا 
االسبوع المقبل انتخابات االتحاد العربي

العبات العراق في البطولة

لندن ـ وكاالت:

ق��ال رئيس قطاع ش��رطة كرة القدم في 
بريطاني��ا، إن املش��اغبني ميكنه��م توقع 
رد فع��ل ح��ازم، ل��و حاولوا التس��بب في 
أي مش��كالت ف��ي كأس العالم الصيف 
املقبل في روس��يا بعد اتخاذ املس��ؤولني 
إج��راءات أمني��ة صارمة.وتعرضت إجنلترا 
وروس��يا لتهديد باالس��تبعاد من بطولة 
أوروبا 2016 في فرنسا بعد أحداث شغب 
بني مش��جعي املنتخبني، وإلقاء كل دولة 

باللوم على األخرى.
وقال مارك روبرتس نائب رئيس الش��رطة، 
م��ع  تتع��اون  الروس��ية  الش��رطة  إن 
نظيرتها البريطانية لتف��ادي تكرار األمر 
ف��ي الصيف املقبل، حيث زار مس��ؤولون 
روس إجنلترا ملش��اهدة شرطة كرة القدم 
خالل املنافس��ات، وسيس��افر مسؤولون 
بريطانيون إلى روس��يا ملناقش��ة اخلطط 

ومواجهة األمر.
وأش��ار روبرتس إلى أنه يث��ق في إمكانية 
روس��يا بتق��دمي أفض��ل أداء أمن��ي خالل 

البطول��ة الت��ي س��تقام ف��ي 12 ملعًبا 
في 11 مدينة من بينها موس��كو وس��ان 

بطرسبرج وسوتشي وكازان.
وق��ال روبرت��س: »قمنا بقياس كل ش��يء 
قالته )الش��رطة الروسية(، وكل ما رأيته 
ودرج��ة االلت��زام العالي��ة للتعام��ل مع 
جماهيرها باإلضافة إلى اجلماهير األخرى.

وأضاف: »أش��عر أن املشاغبني في روسيا 
على دراية مبا ميكن أن تفعله الس��لطات 
الروس��ية«. ومتلك جماهير إجنلترا سجاًل 
س��يًئا في إثارة الش��غب منذ سبعينات 
القرن املاضي وتسببت في مشكالت في 
كأس العال��م 1998 في فرنس��ا وبطولة 
أوروب��ا 2000 في بلجيكا وهولندا.وجنحت 
بريطاني��ا ف��ي التعامل م��ع األمر بحظر 
سفر مثيري الشغب، نحو ألفي شخص 
مت حظره��م، ومن��ح الش��رطة احل��ق في 

مصادرة جوازات السفر.
ول��م يتم إلقاء القبض على أي مش��جع 
بريطاني بتهم��ة تتعلق بإثارة الش��غب 
ف��ي كأس العالم 2010 بجن��وب إفريقيا 
وبطولة أوروب��ا 2012 في أوكرانيا وبولندا 

وكأس العالم 2014 في البرازيل.

وواص��ل: »هناك اجتاه لدى بعض اجلماهير 
اإلجنليزية عند الس��فر إلى اخلارج، يتعلق 
بإثارة غضب الس��كان احملليني، أتصور أن 
ه��ذا األمر لن يظه��ر حًقا في روس��يا«.. 
وأمت: »إذا كانت اجلماهير في حالة س��كر، 
وتتص��رف بطريقة ينظر إليها الس��كان 
احملليون أنه��ا ال حتترمهم، فهذا س��يثير 
ردود فعل سلبية، أود أن أوضح للجماهير 

أن الشرطة ستتعامل مع ذلك بحزم«.
إل��ى ذلك، أع��رب أدينور ليوناردو باتش��ي 
»تيتي«، املدير الفني للمنتخب البرازيلي، 
عن تفاؤله بإمكانية أن تكون مباراة فريقه 
الودية أمام نظيره األملاني، املقرر إقامتها 
ف��ي آذار املقبل مفيدة ف��ي التخلص من 
»ش��بح« الهزمية التاريخي��ة للبرازيل في 
موندي��ال 2014 ف��ي إطار االس��تعدادات 
خلوض منافسات مونديال 2018 بروسيا.
وق��ال تيتي في مقابلة نش��رها أول امس 
موق��ع »جلوب��و س��بورت« البرازيلي على 
اإلنترن��ت: »البرازي��ل فري��ق يبح��ث ع��ن 
إثب��ات ذات��ه، ال ي��زال يحتاج إل��ى التطور 
م��ن الناحي��ة الذهنية، ومنافس��ونا في 
مارس س��يمنحوننا هذا وخاصة أملانيا«.

وأضاف: »س��نواجه أشباحنا«، في إشارة 
إلى الصدمة الرياضي��ة األكبر في تاريخ 
البرازيل بس��قوطها أم��ام أملانيا بنتيجة 
مذل��ة )7 / 1( في نص��ف نهائي مونديال 

.»2014
وتاب��ع تصريحاته قائال: »نحن في طريقنا 
إل��ى فص��ل جدي��د سيس��اعدنا عل��ى 
االستعداد بش��كل جيد«.. وتلعب أملانيا 
م��ع البرازيل في 27 آذار املقبل ببرلني، في 
إطار اس��تعداد املنتخبني لنهائيات كأس 

العالم 2018.
وستكون هذه املباراة هي املواجهة األولى 
بني الفريقني عق��ب مباراتهما التاريخية 
ف��ي موندي��ال 2014 والتي انته��ت بفوز 
أملاني��ا 7 / 1 ليتج��رع املنتخ��ب البرازيلي 

أكبر هزمية مذلة في تاريخه.
وجن��ح املنتخ��ب البرازيلي في اس��تعادة 
عافيته من��ذ ذلك احلني وأصبح أحد أكبر 
املرش��حني للفوز باملونديال الروسي، بعد 
أن حق��ق نتائ��ج مذهل��ة ف��ي تصفيات 
أمريكا اجلنوبية املؤهل��ة لنهائيات كأس 
العال��م، وذلك منذ قدوم تيتي إلى مقعد 

املدير الفني.

البرازيل يبحث عن ذاته أمام »األشباح« األلمانية

تعاون أمني بين روسيا وبريطانيا لردع المشاغبين في كأس العالم

تقرير

لقاء سابق للبرازيل وأملانيا
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
بحث وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، مع رئيس االحتاد 
العراق��ي لكرة الق��دم عبد اخلالق 
مسعود اخر االس��تعدادات ملباراة 
العراق��ي مع  الوطن��ي  املنتخ��ب 
نظيره السعودي واقامة البطولة 

الرباعية الودية.
وقال عبطان خالل لقائه مس��عود 
ان اقامة مباراة السعودية والعراق 
منذ 39 عام��اً في ارضنا يعد اجنازا 
كبي��را للرياض��ة العراقية ويجب 
ب��ذل اجلهود م��ن جمي��ع اجلهات 
الجناح هذه املهمة التي س��يكون 
له��ا دورا كبي��را في اجتي��از بوابة 
احلظر، مش��يراً الى انه مت تشكيل 
جل��ان مش��تركة مع اجله��ات ذات 
العالق��ة الظهار ص��ورة تنظيمية 

تليق بالعراق وبحجم احلدث.

واضاف ان اقامة البطولة الرباعية 
ف��ي كرب��الء املقدس��ة والنج��ف 
االشرف س��تكون ثمارها ايجابية 
باعتبارها من ضمن االحداث التي 
تراف��ق احلرك��ة الرياض��ة الدؤوبة 
التي خططت لها الوزارة من خالل 
االنفت��اح اخلارجي وبن��اء الصروح 

الرياضية.
من جانبه اش��اد رئيس احتاد الكرة 
باجلهود الكبيرة الذي تبذلتها وزارة 
الشباب والرياضة في توفير سبل 
اجناح املباري��ات والبطوالت الودية، 
مؤكداً وقوف االحتاد بشكل كامل 
ملس��اندة ال��وزارة من اج��ل حتقيق 

النجاح مبشروع رفع احلظر.
كما، وجه وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان، دائرة شؤون 
بض��رورة  واحملافظ��ات  األقالي��م 
وتخصي��ص  باملالع��ب  االهتم��ام 

املالعب  داخ��ل  ترفيهي��ة  اماك��ن 
لتكون متنفسا للعائالت.

وق��ال عبط��ان ل)قس��م االع��الم 
تهيئ��ة  ان  احلكوم��ي(  واالتص��ال 
االماك��ن الترفيهية ف��ي املالعب، 
مين��ح الش��باب فرص��ة لتجدي��د 
روحي��ة االب��داع ومن��ح فس��حة 
من الراح��ة للعوائل لالس��تمتاع 
باالجواء اجلميلة، وسينعكس ذلك 
لشبابنا  والنش��اط  االندفاع  على 
والدراس��ة  االعم��ال  ملمارس��ة 

بشكل اكبر.
واض��اف ان ال��وزارة ته��دف الى ان 
تكون املالعب ليس فقط ملمارسة 
االنش��طة الرياضية بل س��تكون 
وثقافي��ة  اجتماعي��ة  اماك��ن 
وترفيهية تعكس الصورة اجلميلة 
احلاصلة في التط��ور الكبير التي 

تشهدها املالعب العاملية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقتن��ص فريق الش��رطة 3 نقاط 
ثمينة من فريق الطلبة في قمة 
مس��اء  جمعتهم��ا  جماهيري��ة 
الدولي  الش��عب  أم��س مبلع��ب 
حلس��اب اجلول��ة 12 م��ن املرحلة 
االولى ل��دوري الكرة املمتاز، اذ فاز 
الش��رطة بثالثة أه��داف مقابل 
هدف واحد للطلبة، اهداف الفائز 
جاءت عن طري��ق الالعبني مهدي 
كامل في الدقيقة 5 ونبيل صباح 
ف��ي الدقيقة 22 ومهند علي في 
الدقيق��ة 70 وس��جل للخاس��ر 

أكرم جاسم في الدقيقة 55.
الف��وز اس��هم بتعزيز الش��رطة 
ملوقع��ه في الوصاف��ة برصيد 29 
نقط��ة، فيما الطلب��ة في املركز 

التاسع وله 17 نقطة.
في مب��اراة اخرى، قفز نادي احلدود 
الى املركز الس��ابع مؤقتاً برصيد 
19 نقطة في الئح��ة ترتيب فرق 
دوري الدرج��ة املمت��از بع��د فوزه 
امس ضمن اجلولة 12 من املرحلة 
االول��ى على فري��ق أمان��ة بغداد 

بهدف��ني م��ن دون رد س��جلهما 
الالعبان مروان عباس في الدقيقة 
19 ومحمد س��عيد في الدقيقة 

.82
وحس��م النجف ديرب��ي احملافظة 
بتغلبه على نفط الوس��ط بهدف 
م��ن دون رد س��جله الالع��ب جبار 
كرمي في الدقيقة 23، تقدم النجف 
بالفوز إلى املرك��ز اخلامس وله 20 
نقط��ة، فيما لنفط الوس��ط 16 

نقطة باملركز احلادي عشر.
وحقق زاخو ف��وزاً ثميناً على فريق 
نفط ميسان بهدف من دون رد في 
املباراة الت��ي جرت مبلعب زاخو من 
دون جمه��ور، ه��دف الفوز جاء في 
الدقيقة 90 بامضاء يونس شكور 
، زاخ��و رفع رصي��ده إلى 13 نقطة 
باملرك��ز اخلام��س عش��ر، اما نفط 
ميسان فقد جتمد رصيده عند ال� 
17 نقطة باملركز الثامن، وتختتم 
الي��وم االربع��اء مباري��ات اجلول��ة 
باقام��ة مب��اراة فريق��ي احلس��ني 

والسماوة في ملعب التاجي.
على صعيد متص��ل، اعلنت جلنة 

املسابقات في االحتاد املركزي لكرة 
الق��دم، مباري��ات اجلول��ة 13 م��ن 
املرحل��ة االولى، وتنطل��ق املباريات 
بعد غٍد اجلمع��ة باقامة مباراتني، 
فف��ي ملع��ب الش��عب الدول��ي 
يلعب اجلوية والبحري، ويلتقي في 
ملعب الصناعة فريقا الصناعات 

الكهربائية 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 
الشرطة فريق السماوة في ملعب 
الش��عب الدول��ي، ويتواج��ه ف��ي 
ملعب ميسان فريقا نفط ميسان 
واحلدود، وتقام مباراة النفط وزاخو 
في ملعب الصناعة، ويالقي نفط 
الوسط ضيفه الطلبة في ملعب 
النج��ف اما مب��اراة امان��ة بغداد 
وفريق احلس��ني فتق��ام في ملعب 

األول.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، ان الوزارة س��تبذل 
جه��ودا كبي��رة ف��ي اع��ادة احلي��اة 

الرياضية للمناطق احملررة.
وق��ال عبطان خالل لقائ��ه وفداً من 
نادي الش��رقاط الرياض��ي ان الوزارة 

فتحت طرقا عدي��دة من اجل توفير 
عدة جوانب لدعم املشاريع الرياضية 
ف��ي املناطق احملررة س��واء كانت من 
احلكومة او من الدول املانحة، مبيناً 
ان ال��وزارة تع��ول كثي��راً على مؤمتر 
املانح��ني ف��ي الكوي��ت ف��ي اكمال 
املش��اريع الرياضية الس��يما بعد ان 

ثبتنا قطاعي الشباب والرياضة في 
مؤمتر املانحني.

واض��اف، س��ندعم بش��كل كبي��ر 
اندي��ة احملافظ��ات احمل��ررة م��ن اجل 
اعادة نشاطتها ومنشأتها الرياضة 
بأس��رع وقت مل��ا له من تأثي��ر كبير 

على حياة الناس بشكل عام.

الشباب والرياضة« تدعم نادي الشرقاط
بغداد ـ الصباح الجديد:

لن��ادي  اإلداري��ة  الهيئ��ة  اعلن��ت 
ال��زوراء الرياضي انها حصلت على 
موافقة االحتاد اآلس��يوي رس��مياً 
ف��ي  فريقه��ا  مب��اراة  لتضيي��ف 
بطولة كأس االحتاد اآلس��يوي امام 
فريق املنام��ة البحريني في ملعب 

كربالء الدولي.
ذكر ذلك، الناط��ق االعالمي لنادي 
الزوراء عبد الرحمن رش��يد، مبينا 
ان اإلدارة تلق��ت كتاباً رس��مياً من 
االحتاد اآلس��يوي يجيز له��ا باجراء 

مب��اراة فريق ال��زوراء ام��ام املنامة 
البحريني حلس��اب اجلول��ة الثالثة 
م��ن بطولة كأس االحتاد اآلس��يوي 
لك��رة القدم ف��ي الس��اعة 6 من 
مساء يوم الس��ادس من شهر آذار 

املقبل.
وبني ان إدارة النادي البحريني وافقت 
على اقامة املباراة في ملعب كربالء 
بعد ان خيرها احت��اد اللعب القاري 
بني اللعب في أربيل او كربالء. وتابع 
ان فريقه اخت��ار اللعب في بطولة 
كأس االحت��اد اآلس��يوي في ملعبه 

املفت��رض بالبطول��ة وه��و ملعب 
النادي العربي القطري.

يش��ار إل��ى ان ال��زوراء يلع��ب في 
البطولة اآلسيوية ضمن اجملموعة 
الثاني��ة مبواجهة العه��د اللبناني 
واجليش السوري واملنامة البحريني، 
ويفتتح لقاءاته عندما يحل ضيفاً 
على العهد يوم 12 شباط املقبل، 
ويالقي اجليش السوري في 26 منه 
بالن��ادي العرب��ي، قب��ل ان يضيف 
املنام��ة البحرين في ملعب كربالء 

6 آذار.

الزوراء يالقي المنامة البحريني 
في ملعب كربالء آسيويا

بحث االستعدادات لمباراة
قمة الشعب »خضراء« .. والحدود السعودية والبطولة الرباعية

 يحقق الفوز على أمانة بغداد 

مباراة واحدة في ختام الجولة 12.. اليوم
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
ْل ُفؤادََك َحيُث ِش��ئَت ِمن الَهوى.. ما  نَقِّ

احلُبُّ إالّ للَحبيِب األوَِّل.. 
َك��ْم َمن��زٍِل ف��ي األرِض يألُف��ُه الَفتى.. 

وَحنيُنُه أبداً ألوَِّل َمنزِِل.
ه��ذان البيتان رمبا مرا على لس��ان كل 
الش��باب ومن كال اجلنسني، احلب األول، 
م��ا بني حقيقت��ه وزيفه موض��وع دائم 
وقد يكون ازليا، والس��ؤال ما زال يبحث 

عن إجابة.
م��ا ال��ذي يضير ل��و اس��تثمرنا موقعا 
لنبح��ث ع��ن  االجتماع��ي  للتواص��ل 
إجابة؟..ه��ذا ما فعل��ت، فهل حصلت 

على إجابة؟
الطبيبة النفس��ية دني��ا علي تقول ان 
احلب األول مجرد وهم، فال يوجد ش��يء 
اس��مه ح��ب اول وثاني وثال��ث، الن كل 
واحد منا تختلف جتربته العاطفية عن 
غي��ره: هناك من نش��أ جينيا بعواطف 
رقيقة، ويتأث��ر مبن حوله اكثر من غيره، 
لذلك فعندما يقع بحب امرأة ألول مرة، 
يش��عر ان تلك هي بداية احلياة وبنهاية 
العالقة ستكون نهاية الكون بالنسبة 
الي��ه، وصعوبة تلك احلالة هي ما يعلق 

بذهنه، ألنه في ح��ال مر بتجربة أخرى 
مشابهة سيكون قد اعتاد على احلالة 
او اس��توعب مدياته��ا ومتاعبها، فلن 
يتأثر بالطريقة نفسها، أي ان املوضوع 
يتعل��ق بحالت��ه النفس��ية وعواطفه 

وليس بحالة احلب نفسها.
من فلس��طني ناص��ر عباس يق��ول: ان 
م��ا مييز احلب األول هو لهفته والش��وق 
واحلنني، الن كل ما يشعر به الفرد بعده 
س��يكون ق��د مر علي��ه مس��بقا، فلن 
تكون ل��ه النكهة نفس��ها وال التأثير 

نفسه.
وال تعت��رف لول��ه الدهلك��ي بتصنيف 
احلب على سلم، او درجات، فاحلب األقوى 
يس��تمر ويجرف كل املشاعر املسبقة 
وتق��ول: احلب األق��وى ه��و االبقى الني 
قد ام��ر بتجربة حب واتص��ور انه حبي 
األوحد واالكبر لكن مبرور الزمن والنضج 
الفكري س��تتغير مفاهيمي عن احلب، 
وبالتالي فيمكن  اإلنسانية،  والعالقات 

ان احب اخر لكن بطريقة مختلفة.
 واستش��هدت ام حمودي بأبيات شعر 
للشاعر الفلس��طيني محمود درويش 

يقول فيها 

" اما بعد فأنا لم أحب احد بعدك ..أما 
قبل فأنا أساسا لم اعرف احلب اال بك.

  اما "مس��يو س��يكار" كم��ا يحب ان 
يلقب نفس��ه فق��ال: ال توجد أرقام في 
احلب، وال تسلسالت، وإن وِجدت! فيجب 
البحث عن توصيف آخ��ر غير احلب، أنا 
أُؤم��ن إن القل��ب والعقل يعش��ق مرًة 
واح��دة، ألن هذين التوءم��ني ال ميكن أن 

يُغي��را حس��اباتِهما، فاألم��ر ال عالق��ة 
ل��ه باملِزاج، أن��ه الهوى إن ج��اء أرتعش 
القلب واهتزت َجنبات الروح، و أنَشغل 
العقل، واستش��هد هنا بأبيات ش��عر 
لعبد العزيز جويدة يقول فيها: "أنا كلُّ 
��ني...... ما كاَن إال  إحساٍس جميٍل َمسَّ

بعَض بعِض هواها..
أنا ال أُظنُّ بأنها ماٌء وطنٌي مثلُنا....... هي 

قبضٌة ِمن نورِِه سوَّاها "
احل��ب األول ل��ه طعم خ��اص ليس له 
مثيل، ويأخذ االنس��ان معه الى املمات، 
ه��ذا ما ذكره ماه��ر ادريس مضيفا: قد 
يك��ون احل��ب عنيفا ويصيب العاش��ق 
باجلن��ون كما ح��دث مع مجن��ون ليلى 
ال��ذي يق��ول: الي��ك عن��ي ف��ان حبك 

شغلني عنك.
وتؤي��د ن��ورس ربيع ال��رأي ال��ذي يقف 
بالضد من وضع األرقام على حالة احلب 
اذ قالت: ال يوجد ش��يء اسمه حب اول 
وثان��ي وثال��ث، احلب هو احل��ب وكفى.. 
ألجله أحب احلي��اة، وألجله امنح قلبي 

آلخر بكل رضا.
 ويسألوني عن احلب االول .. وأقول لهم 
..ما زل��ت أتلمظ مذاق النظ��رة االولى 
األول،  واالعت��راف  األول��ى،  والبس��مة 
هناك..توق��ف الزمن .. وبقي��ت تلميذا 
ال��ى االبد هذا ما باح به عابر الس��بيل 
كما اسمى نفسه والذي قال: تعتريني 
باس��تمرار ذك��رى االعتراف��ات االول��ى 
الرقيق��ة، واعتق��د انه��ا ث��روة القلوب 

احلقيقية.
كل ح��ب هو األخير.. هذا ما صرحت به 

اليسار مس��ّوح من فلس��طني قائلة: 
كل حب هو األخير.. احلب األول كان حبا 
وانتهى وافل جنم��ه، فكل حب ميكن ان 
ينتهي او يس��تمر على أس��س كثيرة، 
فاحل��ب مثل الطفل يحت��اج الى عناية 
كبي��رة ال يفهمه��ا أي كان، لذلك فهو 

ميكن أيضا ان ميرض او ميوت.
ومن بلد األرز لبن��ان تقول ميري االمني: 
هناك ش��يء اس��مه احلب وش��يء اخر 
اسمه وهم احلب، وهم احلب هو ما ميكن 
ان يتكرر مرات عدة بحياة االنس��ان، اما 
احلب احلقيق��ي فيأتي م��رة واحدة ولن 
يتك��رر ابدا، لذل��ك فكلنا ندع��و دائما 
ان نع��رف كيفية احلف��اظ عليه عندما 

يزورنا.
وختامه��ا مع كلمات رقيق��ة من كرمي 
اخلليف��ة الذي ق��ال: كل تل��ك القلوب 
الرقيقة م��رت بها فصول احلب، فمنها 
م��ا اورق وازه��ر، ومنه��ا ما م��رت عليه 
عواصف وانكسر، فاحلب هو احلب، لكن 
احل��ب األول، اول بصم��ة طبع��ت، واول 
نسمة مرت على القلب، لم يألفها من 
قبل، واحلب في الصغ��ر كالنقش على 

احلجر. 

الحـب ال سّلـم لـه أو درجـات

فريال حسين

قب��ل ثالثمائ��ة ع��ام، ق��ال فرانس��يس بيك��ون، 
الفيلس��وف ورجل الدول��ة اإلجنلي��زي: "املعرفة 
ق��وة". ولم ميتل��ك هذا الق��ول أهميت��ه مثلما 

ميتلكه اليوم.
وقوة املعرفة ش��ئ آخر مختل��ف متاماً عن القوة 
البدنية أو القوة املادية أو قوة اجلاه واملال، فهناك 
الكثي��ر من الناس اخملتلفني عل��ى هذا الكوكب، 
لكن أهم االختالفات هي فقط بس��بب مستوى 

املعرفة لكل فرد.
نعم، املعرفة قوة، واملعلومات هي السلطة، فما 
تفعله النخبة واحلكومات عادة الس��يطرة على 

املعلومات.
يقول توماس كالنسي، املؤلف األميركي ألشهر 
رواي��ات احلرب واجلاسوس��ية التي حققت أفضل 
املبيعات في الواليات املتحدة: إذا كنت تستطيع 
التحك��م في املعلوم��ات، ميكن��ك التحكم في 

األشخاص.
وال ميكنن��ا أن نكون في قل��ب املعركة إلنقاذ روح 
الوطن من شياطني الفساد والتدهور واالستبداد 
إذا ل��م تكن لدين��ا املعرفة. واملعرف��ة ال تأتي من 
فراغ بل من حالة الوعي أو الفهم املكتسب من 

اخلبرة والدراسة.
والتعلي��م هو الطريق إلى املعرف��ة، وهو مفتاح 
النج��اح أيض��اً، والس��ر الكام��ن وراء كل تطور. 
ويق��ال "عندم��ا تتعلم أكثر، أن��ت إذن أكثر ثقة 
بنفس��ك، وأكثر قدرة على حتم��ل مهام احلياة"، 
وبالتالي، من الصحيح دائماً أن كل شخص على 

معرفة ودراية يتمتع بحياة ناجحة.
عندم��ا ننظر إلى صعود أمي��ركا والدول األوربية 
والغ��رب عل��ى نح��و أش��مل، فمن الس��هل أن 
ننس��ب هذا الصعود إلى وفرة املوارد الطبيعية، 
وفائ��ض االختراعات ، لكن علين��ا أن ننظر أيضاً 
في كيفي��ة حدوث ه��ذه االختراع��ات، وطريقة 
اس��تخدام تلك املوارد الطبيعي��ة لتأتي بنتائج 
مثم��رة. واألهم، أن ما جعل من أمريكا وأوربا دوالً 
قوية تنعم باالستقرار والرفاهية، لم يكن احلظ 
أو الصدف��ة أو م��ا لديها من م��وارد وفيرة، ولكن 
ألنها أرس��ت أساس��اً متيناً لشعوبها من خالل 
تعليمهم وتثقيفهم وجعل كل مواطن ذا قيمة 

في اجملتمع.
متى يدرك حكام العراق اجلدد أن االس��تثمار في 
التعلي��م هو اجلدي��ر باالهتمام ف��ي عالم اليوم، 
وأن العبرة ليس��ت في الشهادة وإمنا في القيمة 
العلمية التي متثلها، ولو كانت هي املعيار لكان 

"سوق مريدي" أهم جامعة في العالم.
العبرة احلقيقية جندها في التاريخ..

حم��ل العرب ش��علة املعرف��ة يوم كان��ت أوروبا 
البربري��ة غارقة في اجلهل، ولكن مع بداية القرن 
السادس عشر أصبحت زعيمة احلضارة املهيمنة 
في جمي��ع أنحاء العال��م. وال أري��د أن أفصل أو 
أس��هب ف��ي الق��ول ع��ن حاضرنا، فف��ي ضياع 

فلسطني، وتفكك أربع دول عربية ما يكفي.
وقدمياً قيل: "املعرفة تبقى ولكن احلكمة متر"..

عن التعليم مرة أخرى

الفنان��ة هند   كش��فت 
صبري، عن عدم خوضها 
السباق الرمضاني املقبل، 
لرغبتها ف��ي الراحة بعد 
اجملهود الكبير، الذي بذلت 
ف��ي تصوي��ر مسلس��ل 
الدنيا"، الذي عبر  "حالوة 

شهر رمضان املاضي.
صب��ري  هن��د  وأش��ارت 
ف��ي ح��وار لها م��ع احد 
املواق��ع الفني��ة إلى أنها 
تفض��ل ع��دم التواج��د، 
نظرا لرغبتها في التفرغ 
ألس��رتها النه��ا تري��د ان 

الفنية،  توازن بني حياتها 
مؤكدة  األسرية  وحياتها 
وس��عادتها  فخره��ا 
بالنج��اح الكبي��ر ال��ذي 
مسلس��لها  حقق��ه 

"حالوة الدنيا".

وضع اخملرج سليم الترك 
اللمس��ات األخيرة على 
أغني��ة  كلي��ب  فيدي��و 
ستقدمها  التي  "توتة" 
اللبناني��ة  النجم��ة 
هيفاء وهبي خالل األيام 

القليلة املقبلة.
مص��ادر  وأوضح��ت 
خاصة أن الفنانة تظهر 
ب�"ل��وك" جديد حرصت 
ش��خصيا عل��ى إعداده 
والتي  تفاصيل��ه  ب��كل 
ال تخل��و م��ن األكش��ن 
وتش��ير  واجلاذبي��ة، 
املعلوم��ات إل��ى أن تلك 
ستش��كل  اإلطالل��ة 

نقلة نوعية في مسيرة 
التي  األغني��ة  صاحب��ة 
تهوى مثل تلك النقالت 

حتت األضواء.
م��ن  "توت��ة"  أغني��ة 
كلمات شادي نور وأحلان 
بالل س��رور وتوزيع رامي 

بالزن. 

نفى املطرب حسام حبيب 
شائعة زواجه من املطربة 
التي  الوهاب  شيرين عبد 
انتشرت في املدة األخيرة. 
وق��ال: "ما مت نش��ره على 
بوالدي  اخلاصة  الصفحة 
من ص��ورة لي ولش��يرين 
معقب��ا عليها "عروس��ة 
ابني" كانت مجرد مزحة 
من��ه ال أكث��ر وال أقل، وما 
بيني وبني املطربة شيرين 
عب��د الوهاب ه��و عالقة 

صداقة قوية من زمن .
زواج  ش��ائعة  إن  يذك��ر 
عب��د  ش��يرين  املطرب��ة 
الوهاب من املطرب حسام 

حبيب انتشرت في اآلونة 
أن جمعهما  بعد  األخيرة 
معا أكثر من عمل، وبعد 
أن قام والد املطرب حسام 
حبيب بنش��ر صورة لهما 
على صفحته الشخصية 
وكت��ب عليها "عروس��ة 

ابني".

هند صبري

حسام حبيب

هيفاء وهبي

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

بغداد - الصباح الجديد:
العبادي وع��الوي واملالكي والنجيف��ي ويونس محمود 
واحم��د راضي و نور صبري وفاطمة الربيعي في صالون 

بغداد الثقافي
أعلن اجملل��س االداري لصالون بغ��داد الثقافي برنامجه 
لعام 2018  والذي سيتضمن اجراء اصبوحاته في نادي 

العلوية االجتماعي .
وقال الرئيس املؤس��س للصالون عبداهلل الالمي نقيب 
الصحفيني العراقيني السابق ان الدورة السنوية لعام 
2018 تتضمن اس��تضافة ش��خصيتني كل شهر في 
الصالون وس��يكون من ابرز الش��خصيات التي يعتزم 
الصالون استضافتها، رئيس وزراء العراق الدكتور حيدر 
العب��ادي ونائب رئي��س اجلمهورية الدكت��ور اياد عالوي 
ونائب رئيس اجلمهورية اسامة النجيفي واالمني العام 
حلزب الدعوة االس��المية نوري املالكي واملفكر العراقي 
ندمي اجلابري و املفكر العراقي غالب الشابندر والدكتور 
الش��اعر الكبير محمد حس��ني آل ياسني ونائب رئيس 
ال��وزراء الس��ابق به��اء االعرج��ي وعمي��د الصحاف��ة 

العراقية سجاد الغازي .
وكذل��ك يس��تضيف الصال��ون بع��ض اب��رز الالعبني 
العراقي��ني احم��د راضي ويون��س محمود ون��ور صبري 
ونشأت اكرم ومن الفنانني سامي عبد احلميد وفاطمة 

الربيعي .

صالون بغداد الثقافي يستضيف أبرز 
الشخصيات العراقية خالل العام 2018

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت النجمة كيت وينسليت عن 
تعّرضها للتحرش في بداية ش��وطها 

التمثيلي في هوليوود.
وقالت وينسليت حلظة تسلمها جائزة 
 Critics' تكرميها في حفل توزيع جوائز
Circle film  إنه��ا ندمت بش��أن اتخاذ 
قرارات ضعيفة وفقيرة جتاه العمل مع 

صناع أفالم لهم نفوذهم وسطوتهم، 
ولطامل��ا حظوا بالتقدي��ر والنجاح في 

صناعة األفالم.
وأضافت وينس��ليت: "لقد تأخرت في 
الكشف عّما مررت به، لكن التحرش 
جرمي��ة حقيرة ضد أي ام��رأة، وال يجب 
الس��كوت عنه��ا، ولم يع��د الصمت 

عنها مجدياً".

ولم تورد وينس��ليت إسما محدداً ملن 
ق��ام بجرمي��ة التحرش ضده��ا ببداية 
ش��وطها الفن��ي، لكنه��ا س��بق أن 
عملت م��ع املنتج هارفي وينس��تاين، 
ال��ذي كانت اإلتهام��ات ضده من عدة 
نس��اء وراء تفجير قضية التحرش في 
هوليوود قب��ل أش��هر، وتعاونت معه 
 Heavenly فيلم��ي  ف��ي  وينس��ليت 

 ،The Readerو  ،Creatures
بجائ��زة  عن��ه  ف��ازت  ال��ذي 
أوس��كار أفضل ممثل��ة، كما 
عمل��ت م��ع اخمل��رج وودي آالن 
الذي اتهم بالتحرش أيضاً من 
قبل إح��دى املمث��الت وقدمت 

 Wonder وينس��ليت  مع��ه 
Wheel مؤخراً. 

كيت وينسليت تعرضت للتحرش أيضا

بغداد - سالم البغدادي:
ذك��ر موق��ع "بيزن��س انس��ايدر" بعض 
الع��ادات التي يختل��ف تأثيرها وتعاطي 

اجملتمع معها من بلد الى بلد آخر
فمثال "البقش��يش" نضع��ه في العراق 
بخان��ة الكرم، ويجد البع��ض انه واجب 
عل��ى الزبائ��ن، في ح��ني انه يع��د إهانة 
في اليابان وكوري��ا اجلنوبية، فالعاملون 
هناك يعلمون مبنطق العمل مقابل اجر 

يتقاضونه من رب العمل فقط.
في الع��راق وخاصة ما يتعل��ق بالرجال 
فال يوجد حد معني فيما يخص موضوع 
الضحك في الشارع، اما في اليابان فقد 
اعتاد املواطنون حتى ف��ي اثناء زيارتهم 
ال��ى بل��دان أخ��رى ان يك��ون ضحكهم 
مشروطا بعدم فتح الفم، الن ذلك يعد 

خروجا على حدود االدب.
وفيم��ا يخص املواعيد ففي العراق ليس 
هن��اك التزام عن��د الغالبي��ة العظمى، 
واحلجج كثيرة وجاهزة كان يكون الزحام 
ف��ي الش��ارع او القطوع��ات او غيره��ا 
وبالتالي فحتى في الندوات واالحتفاالت 
نادرا م��ا يلتزم القائم��ون عليها باملوعد 
املذك��ور ببطاق��ات الدع��وة، لك��ن في 
املانيا يعد التأخ��ر عن املوعد خروجا عن 
حدود اللياق��ة، وفي االرجنتني يجدون ان 
اخلروج عن حدود اللياقة يتمثل بحضور 
الضي��وف عل��ى دع��وة عش��اء مثال في 

املوعد احملدد متاما.

ووض��ع يد واح��دة في اجلي��ب يعد حرية 
حرك��ة بالنس��بة الين��ا، اما ف��ي تركيا 
وبع��ض الدول األس��يوية ومنه��ا كوريا 
رم��زا  احلرك��ة  تل��ك  فتع��د  اجلنوبي��ة 

للتعجرف والتكبر.
وفي أعياد امليالد واملناسبات األخرى التي 
يتلق��ى أصحابها الهدايا كنا في العراق 
نحذر من فت��ح الهدية، اال بع��د انتهاء 
احلف��ل وع��ودة الضي��وف ال��ى بيوتهم، 
ألنن��ا جند ان ذلك معيبا، وكذلك معظم 
ال��دول األس��يوية وعلى رأس��ها الهند، 
م��ع ان العديد منا ب��دأ يفهم منذ وقت 
ليس بالقليل ان فتح الهدية هي احدى 

مفردات االتيكيت. 

الصباح الجديد-وكاالت:
ش��ركة  ذك��رت 

أنه��ا  فيس��بوك، 
مبادئها  ستنشر 
مل��ت�ع���ل��قة  ا

صي��ة  خلصو با
األولى،  للمرة 
ستصدر  كما 

ت  ه��ا يو فيد
تعليمية ملساعدة 

عل��ى  مس��تخدميها 
التحكم في األش��خاص 

الذين ميكنهم االطالع على 
معلوماتهم، وذلك استعدادا 
لب��دء س��ريان قان��ون جدي��د 
فرضه االحت��اد األوروبي حلماية 

البيانات.
إيجان، كبيرة  إيرين  وأضافت 
مس��ؤولي اخلصوصي��ة في 
فيس��بوك، ف��ي تدوينة، أن 
س��توضح  الفيديوه��ات 
للمس��تخدمني كيفي��ة 
التحك��م ف��ي البيان��ات 
املوقع  يس��تعملها  التي 
إعالنات  عليه��م  ليعرض 

وكيفية حذف املش��اركات 
القدمية، وما يح��دث للبيانات 

بإلغ��اء  املس��تخدم  يق��وم  عندم��ا 
حسابه.

فيس��بوك  مش��تركي  ع��دد  ويف��وق 
امللياري��ن ف��ي العال��م، وق��ال موق��ع 
إن��ه  األش��هر  االجتماع��ي  التواص��ل 
لم ينش��ر من قب��ل املب��ادئ التي حتدد 
قواعد تعامل الش��ركة مع معلومات 

املستخدمني.
ويس��عى فيس��بوك من خالل 
خطوته األخيرة إلى إبراز جهود 
االستعداد لتطبيق قانون االحتاد 

األوروبي حلماي��ة البيانات الذي 
 25 ف��ي  سيس��ري 

أي��ار املقبل، 
وه��و ما 

يشكل 
تعديل  أكب��ر 
خصوصية  قواع��د  في 
البيانات الشخصية منذ 

ظهور اإلنترنت.

متناقضات في عادات 
وتقاليد الشعوب

ألول مرة.. فيسبوك تنشر 
"مبادئ الخصوصية"

الصباح الجديد - وكاالت:
عرض موقع "auto.ru" الروس��ي سيارة 
رولزروي��س قدمي��ة للبي��ع، مؤك��دا أنها 

سيارة أحد أشهر أباطرة روسيا.
وطرح املوقع الس��يارة للبيع مقابل 277 

مليون��ا و832 أل��ف روبل )نحو خمس��ة 
مالي��ني دوالر(، وه��ي س��يارة م��ن ن��وع 
أنتجت   ،"Rolls-Royce Silver Ghost"
عام 1914، وصنعت خصيصا لإلمبراطور 

"نيقوالي الثاني" آخر إمبراطور روسي.

وزودت هذه املركبة مبحرك بنزين بس��عة 
7.4 لتر وعزم 82 حصانا، وعلبة س��رعة 
ميكانيكية يدوية. أما وزنها فبلغ 1671 

كلغ، وقطعت مسافة 2000 كلم.
وق��د بيعت هذه الس��يارة في بادئ األمر 

اإلمبراط��وري ألحد  الك��راج  م��ن 
جامعي التحف التاريخية، والذي 
عرضها في أح��د "كازينوهات" 
اش��تراها  ث��م  فيغ��اس،  الس 

شخص آخر من أملانيا.

سيارة إمبراطور روسيا للبيع
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