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بغداد - أسامة نجاح:
اكدت مص��ادر نيابي��ة داخل كتلة 
التحال��ف الوطن��ي ف��ي مجل��س 
النواب ، أمس الثالثاء ، على االتفاق 
مع احتاد القوى لتمرير قانون املوازنة 
ملعارضته��م  الك��رد  ع��ن  بعي��داً 
للنس��بة املوضوع��ة لإلقلي��م في 
املوازن��ة ، فيم��ا رجح نائ��ب كردي 
متريرها دون احتس��اب نس��بة 17% 
اتف��اق  حس��ب  لإلقلي��م،  منه��ا 
سياس��يي بني التحال��ف الوطني 
واحتاد القوى ، وهدد باتخاذ خطوات 
تصعيدي��ة سياس��ية اذا نفذ هذا 

السيناريو.
وق��ال مص��در نياب��ي م��ن داخ��ل 
التحالف الوطني في حديث خاص 
ان  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
"غالبية ن��واب التحال��ف الوطني 
اتفقوا م��ع احتاد الق��وى على مترير 
املوازن��ة بعي��دا ع��ن الك��رد ج��راء 
االستمرار في االعتراض على نسبة 
اإلقليم في قانون املوازنة "، مشيرا 
الى ان "الكرد انسحبوا من جلسة 
البرملان التي شهدت القراءة الثانية 
للموازن��ة إال ان انس��حابهم ل��م 
يؤثر على قراءته��ا النها لم تعرض 

للتصويت بعد". 
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف 

ع��ن أس��مه ان " االك��راد يقف��ون 
بالضد م��ن التصويت على املوازنة 
وذل��ك إلصراره��م عل��ى النس��بة 
الس��ابقة من املوازنة لإلقليم 17% 
"، الفت��ا الى ان "املوازنة اليوم بنيت 
على اس��اس النس��ب الس��كانية 
باإلضاف��ة الى ان الكثي��ر من املدن 
واملناطق بحاجة ال��ى اموال كبيرة 

من اجل اعمارها".
البرمل��ان  بإم��كان   " أن  وأوض��ح 
التصويت عل��ى املوازنة دون حضور 
الش��راكة  ان  إال  الك��رد  الن��واب 
عل��ى  بني��ت  الت��ي  الوطني��ة 
اساس��ها احلكومة متنع التصويت 
ومش��اركتهم"،  حضوره��م  دون 
منوه��ا ال��ى أن " حكومة االغلبية 
السياس��ية جتع��ل الوض��ع اكث��ر 
مرون��ة وتبعد الع��راق عن التعقيد 

في اتخاذ القرارات".
النائ��ب ع��ن  وم��ن جانب��ه رج��ح 
بيس��تون  الكردس��تاني  التحالف 
زنكنه ، في تصريح للصباح اجلديد 
ام��س الثالث��اء ، متري��ر املوازنة دون 
احتساب النسبة التي يطالب بها 
الكرد وهدد بالتصعيد السياس��ي 
اذا نف��ذ التحال��ف الوطن��ي واحتاد 
القوى السيناريو الذي اتفقا عليه.
تتمة ص3

في سابقة سياسية نادرة منذ 2003

أتفاق نيابي بين التحالف الوطني
واتحاد القوى لتمرير الموازنة دون الكرد

جلسة سابقة جمللس النواب

ما األهمية التي باتت تتمتع بها 
العراق يخسر من %20 - %230الحرب السيبرانية في الشرق األوسط؟

3من انتاج محصولي الحنطة والشعير

بغداد - الصباح الجديد:
طال��ب رئيس محكمة اس��تئناف 
ميس��ان االحتادية، القاضي رحيم 
الثالث��اء،  هاش��م،امس  نوم��ان 
احلكومة بعمل جاد لفرض القانون 
وهيب��ة الدولة ونزع الس��الح في 
محافظة ميس��ان فيما كش��ف 
ع��ن منع تنفي��ذ اكثر م��ن 1800 
أم��ر إلق��اء قبض بح��ق مطلوبني 
للقض��اء ف��ي احملافظ��ة، بس��بب 
االنتم��اء القبلي، وضعف األجهزة 
االمني��ة، مبين��اً أن معظم جرائم 

هؤالء املطلوب��ني تتعلق بالنزاعات 
العش��ائرية وباخمل��درات، فيما اكد 
امتالك بعض العش��ائر أس��لحة 
يف��وق عددها ما ه��و موجود لدى 

القوى األمنية في احملافظة..
وقال هاشم في حوار مع صحيفة 
"القض��اء" االلكتروني��ة، تابعت��ه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "ميس��ان 
مدينة عشائرية بشكل أعمق من 
الكثير من احملافظات األخرى سيما 
النواح��ي واألقضي��ة ف��ي جنوب 
املدينة، وهذه الس��مة مثلما هي 

إيجابي��ة على املس��توى القانوني 
في جانب، هي س��لبية في جوانب 
مختلفة، ولعل أب��رز هذه اجلوانب 

ما يرتبط بالبعد األمني".
النزع��ة   " أن  هاش��م  واض��اف 
القبلية تؤدي بشكل من األشكال 
إلى ضع��ف األجه��زة االمنية في 
احملافظ��ة فهنالك نقطة جوهرية 
ف��ي ه��ذا اجملتم��ع وه��و االنتماء 
حس��اب  عل��ى  العش��يرة  إل��ى 
القوان��ني، وه��ذا ال يش��مل فقط 
بع��ض املواطنني ب��ل يتعداه حتى 

للموظفني ومنه��م أفراد األجهزة 
األمنية".

وعن س��بب عدم مالحقة اجملرمني 
أف��اد  القت��ل  ح��وادث  ومرتكب��ي 
ب��أن "الكثي��ر م��ن أف��راد األجهزة 
التنفيذي��ة وعلى رأس��ها األمنية 
هم عشائريو االنتماء أكثر من أي 
انتماء آخر، والسبب الثاني يكمن 
في عدم قدرة ه��ذه األجهزة على 
أداء عمله��ا مقارن��ة بقدرة بعض 

العشائر والبيوتات".
تتمة ص3

السليمانية - عباس كاريزي:
طالبت عض��و مجلس النواب عن 
حركة التغيير سروة عبد الواحد، 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، بصرف 
راتب��ني ملوظفي إقليم كردس��تان 
كس��لفة تعينهم ريثم��ا تكمل 
اعمالها، مؤكدة  الرقابية  اللجان 
أن ه��ؤالء الذي��ن فق��دوا ثقتهم 
بحكوم��ة اإلقلي��م، ل��م يفقدوا 
الثق��ة بعد باحلكومة ف��ي بغداد 
بدليل الشعارات التي رفعوها، في 
إش��ارة الى التظاهرات املستمرة 

التي تنظمها املالكات التعليمية 
والتدريسية.

وقال��ت عبد الواحد، ف��ي بيان، إن 
"املئات م��ن املعلمني )خرجوا( في 
تظاهرات سلمية للمطالبة بدفع 
رواتبهم"، في مدينة السليمانية، 
وأن الش��عارات التي رفعوها تدل 
عل��ى انه��م ل��م يفق��دوا الثقة 
باحلكومة في بغ��داد، لذا نطالب 
رئيس ال��وزراء بص��رف راتبني فورا 
على ش��كل سلفة تدفع لإلقليم 
ويتم مراقبة دفع الرواتب من قبل 

اللجان املش��كلة من قبل السيد 
العبادي".

املعلم��ني  م��ن  املئ��ات  وخ��رج 
الثالث��اء  ام��س  والتدريس��يني 
ف��ي تظاه��رة عارم��ة مبحافظ��ة 
الس��ليمانية، للمطالب��ة بصرف 
الوظيفي��ة،  مس��تحقاتهم 
حكوم��ة  بساس��ية  منددي��ن 
االقلي��م، التي قال��وا انها فقدت 
مبق��درات  وتتالع��ب  الش��رعية، 
ش��عب كردستان الذي يعيش في 
ظ��ل تلك السياس��ات في اوضاع 

اقتصادية مزرية.
ورف��ع املعلم��ون الذي��ن جتمع��وا 
صباح ام��س الثالثاء ام��ام مبنى 
مديري��ة التربي��ة وس��ط ش��ارع 
س��الم مبحافظ��ة الس��ليمانية، 
العربية،  باللغة  ش��عارات كتبت 
طالب��وا خاللها احلكومة االحتادية 
بدف��ع مس��تحقاتهم الوظيفية 
بالتالع��ب  منددي��ن  املتأخ��رة، 
مبصيرهم ومس��تقل االجيال في 

اإلقليم.
تفصيالت أوسع ص2

رئيس محكمة استئناف ميسان:

المالكات التدريسية الكردية تطالب العبادي بتعجيل صرف رواتبهاأسلحة العشائر يفوق عديدها أسلحة قوى األمن
فقدوا الثقة بحكومة اإلقليم ولم يفقدوها باالتحادية

الصباح الجديد - متابعة:

نصح عدد من احملامني الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب، بع��دم املوافق��ة على 
مقابل��ة احملّقق اخلاص روبرت مولر الذي 
يحق��ق في تواطؤ محتمل بني روس��يا 
وحملة ترامب االنتخابية، التي يتداول 
االع��الم األميرك��ي والدول��ي انها اثرت 

على انتخابات الرئاسة عام 2016.
أوردت ه��ذا صحيفة "نيوي��ورك تاميز"، 

في وقت مبكر أمس الثالثاء. 
ونقلت الصحيفة عن أربعة أش��خاص 
مطلعني على األمر، قولهم، إّن احملامني 
يش��عرون بالقل��ق م��ن أّن ترامب مييل 
ال��ى اإلدالء بتصريحات زائفة، ويناقض 
نفس��ه، وهذا ما قد ي��ؤدي إلى اتهامه 

بالكذب على احملققني.
إّن��ه مس��تعد ل��إلدالء  وق��ال ترام��ب 
بأقواله حتت القس��م، أمام مولر. وقال 
للصحافيني، الش��هر املاضي، "أتطلع 

لذلك بحق".
األم��ر  عل��ى  وق��ال ش��خص مطل��ع 
ل�"رويت��رز"، إّن��ه ل��م يجر اتخ��اذ قرار 

بعد بش��أن موافقة ترام��ب على هذه 
املقابلة.

وينف��ي ترام��ب تواط��ؤ حملت��ه م��ع 
موس��كو، ووص��ف التحقي��ق في هذا 

األمر ب�"مطاردة الساحرات".
وإذا رف��ض ترامب إجراء ه��ذه املقابلة، 
ل��إلدالء  مول��ر  يس��تدعيه  أن  ميك��ن 
بش��هادته أمام هيئ��ة محّلفني كبرى. 

واالس��تدعاء قد يثير معرك��ة قانونية 
تب��ت فيها، ف��ي نهاية األم��ر، احملكمة 

العليا.
وقال��ت الصحيفة، إن ج��ون داود وجاي 

س��يكولو، وهما يق��ودان فريق احملامني 
الذي يقدم املشورة لترامب، يريدان منه 

رفض طلب املقابلة.
ومستش��ارين  احملام��ني  أّن  وأضاف��ت، 
ال  ق��د  مول��ر  أّن  يعتق��دون  لترام��ب 
يرغب في اس��تدعاء الرئيس، والدخول 
ف��ي مواجهة م��ع البي��ت األبيض قد 

يخسرها في احملكمة.
وقالت "نيويورك تامي��ز" أيضاً، إّن مارك 
كاس��ويتز محامي ترامب الشخصي، 
منذ فترة طويلة، حذر أيضاً من املقابلة 

مع مولر.
وتابع��ت أّن تي ك��وب، احملام��ي الذي مت 
التعاق��د معه، في يوليو/مت��وز املاضي، 
لتوّلي رّد البيت األبيض على التحقيق 
بش��أن روس��يا، حّث عل��ى التعاون مع 

مولر.
ورّداً على طلبات بالتعليق من "رويترز"، 
أرس��ل داود وك��وب، بيان��اً ق��اال فيه إّن 
الرئي��س  محام��ي  ب��ني  "املناقش��ات 
الش��خصيني، ومكتب احملق��ق اخلاص، 
فيما يتعّلق بكيفي��ة تبادل املعلومات 

وشروط تبادلها، أمر سري".
تفصيالت أوسع ص6

محامو ترامب ينصحونه بعدم الموافقة على مقابلة مولر

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت وزارة الكهرب��اء، أمس 
الثالث��اء، ع��ن س��عيها لتجهيز 
املواطنني بعش��رين س��اعة في 
الصي��ف املقب��ل، الفت��ة إلى أن 
جناحه��ا ف��ي انه��اء الضائع��ات 

الطاق��ة  توفي��ر  م��ن  ميكنه��ا 
الكهربائية على مدار اليوم، فيما 
اش��ارت إلى أن البدء بالتسعيرة 
إلى  بع��د تخفيضه��ا  اجلدي��دة 
%50، أكدت أن مشروع اخلصصة 
وفر فائضاً في االحياء املشمولة 

به مت حتويله إلى املناطق االخرى.
لوزارة  الرس��مي  املتح��دث  وقال 
الكهرب��اء مصع��ب امل��درس في 
تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، 
إن "املباش��رة قد متت بالتسعيرة 
اجلديدة للجباي��ة بعد التصويت 

عليها من قبل مجلس الوزراء".
"التس��عيرة  أن  امل��درس  واضاف 
مقارنة بالس��ابقة مت تخفيضها 
إل��ى %50"، مبين��اً أن "مقدار ما 
مت جبايته سابقاً لم يثقل كاهل 
املواطن، وها ه��ي تخفض اليوم 

إلى النصف".
وأشار إلى أن "الوزارة ومن خاللها 
س��دت  التخفي��ض  اقتراحه��ا 
الب��اب بوجه من يريد تس��قيط 
مش��روع الش��راكة مع القطاع 
اخل��اص، املتمثلة بعق��ود اخلدمة 

واجلباية".
"االمكاني��ة  ان  امل��درس  ويج��د 
اصبحت اكبر للمواطن من اجل 
تسديد ما بذمته من مستحقات 

للطاقة الكهربائية".
تتمة ص3

الكهرباء تؤمن 20 ساعة يوميًا خالل الصيف للمواطنين
البدء بتطبيق التسعيرة الجديدة اثر تخفيضها 50%

دونالد ترامب من داخل البيت األبيض

متابعة ـ الصباح الجديد :
ق��ال رئيس اللجن��ة االعالمية العليا 
ملؤمت��ر الكوي��ت محمد ابو احلس��ن ، 
امس الثالثاء ، أن 2300 شركة عاملية 
ستشارك في مؤمتر اعادة اعمار العراق 
، في وقت أكد املدير االقلیمي للشرق 
األوسط في اللجنة الدولیة للصلیب 
األحمر روبیر مارديني ان دعوة الكويت 

الى هذا املؤمتر مهم للغاية.
وأعل��ن ابو احلس��ن ، أن" االمني العام 
ل��المم املتحدة  والبنك الدولي  واالحتاد 

االوربي سيشاركون في املؤمتر " . 
وحتتض��ن الكويت  ف��ي الفترة ما بني 
12 — 14 ش��باط املقبل مؤمت��را دولياً 

إلعادة إعمار العراق ، مبشاركة واسعة 
من دول عربية وأجنبية، باإلضافة إلى 
منظم��ات دولية وإقليمي��ة، ويترأس 
املؤمتر كل من الكويت والعراق واالحتاد 
األوروبي واألمم املتحدة والبنك الدولي.

وأوردت وكال��ة االنب��اء الكويتي��ة ان 
املدير االقلیمي للش��رق األوسط في 
الدولی��ة للصلی��ب األحمر  اللجن��ة 
روبی��ر مارديني عد امس الثالثاء، دعوة 
الكويت الى عق��د مؤمتر العادة اعمار 
املناطق احملررة من مايس��مى تنظیم 
الدولة االسالمیة )داعش( تعد مبادرة 

مهمة للغاية.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت اللجنة القانونية النيابية 
في مجل��س النواب ، أمس الثالثاء ، 
عن وجود اجماع نيابي لتمرير قانون 
)م��ن اي��ن لك ه��ذا( في اجللس��ات 
املقبلة للكش��ف ع��ن األموال غير 
املشروعة وأستردادها، فيما اشارت 
ال��ى ان القان��ون سيش��مل جميع 
مفاصل مؤسسات الدولة العراقية 

سوء كانت العسكرية أم املدنية .
القانوني��ة  ع��ن  النائ��ب  وقال��ت 
النيابية أبتسام الهاللي في حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح أجلديد" 
ان " غالبي��ة اعضاء مجلس النواب 
تعت��زم متري��ر قان��ون )من اي��ن لك 

هذا( خالل اجللس��ات املقبلة بفعل 
القناعات املتولدة او خشية ضغط 
الش��ارع او امالءات رؤساء الكتل"، 
مش��يرة ال��ى ان إق��رار القانون" لن 

يتأخر كثيرا ".
وأضافت ان " هذا القانون س��يكون 
اداة فعال��ة للجه��ات الرقابية في 
دون  تطبيق��ه  ش��ريطة  الدول��ة 
انتقائي��ة عل��ى اش��خاص معينني 
او ف��ي زمن مع��ني"، مؤك��دة انه " 
احلكومية  املؤسس��ات  سيش��مل 
املدني��ة والعس��كرية م��ن أصغ��ر 
موظف الى أكبر شخصية في هرم 

الدولة ".
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بغداد - الصباح الجديد:
كش��فت جلنة الش��ؤون االقتصادية 
الوزارية التي يرأسها وزير التخطيط 
والتج��ارة وكال��ة، س��لمان اجلميلي، 
الي��وم الثالثاء، ع��ن اتخاذها عددا من 
القرارات والتوصيات املتعلقة بالشأن 

االقتصادي والتنموي.
وذك��ر بيان للجن��ة تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، ان "اللجنة 
قدمت خالل جلس��تها الرابعة عددا 
من القرارات والتوصيات منها توصية 

إلى مجلس الوزراء باعفاء املقترضني 
من صندوق التنمية امللغى من جميع 
الفوائد التأخري��ة والغرامات املترتبة 
بذممه��م عل��ى اصل القرض بس��بب 
تاخرهم في التس��ديد، عل��ى ان يتم 
تس��ديد اصل الدين )الق��رض( خالل 
م��دة التزيد عن 3 س��نوات والتوصية 
برفع منع الس��فر عن املقترضني من 
الصن��دوق املذكور مال��م تكن هناك 

قضايا اخرى بذمة املقترض". 
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2300 شركة عالمية ستشارك
في مؤتمر اعادة اعمار العراق

اجماع نيابي على قانون)من أين 
لك هذا( للحد من الفساد

رفع حظر السفر عن المدينين 
لصندوق التنمية واعفاءهم

من الغرامات

بغداد - حذام يوسف:
السادس��ة  ف��ي  الي��وم  تنطل��ق 
مس��اء فعالي��ات مهرج��ان املربد 
الش��اعر  )دورة  والثالث��ني  الثان��ي 
كاظم احلجاج(، عل��ى قاعة املركز 
الثقافي النفط��ي مبدينة البصرة، 
الدكت��ور س��لمان كاص��د  وق��ال 
رئي��س احت��اد ادباء البص��رة ورئيس 
اللجن��ة التحضيري��ة للمهرجان، 
ان��ه " سيش��هد حض��ورا متميزا 
من االدب��اء العراقيني ف��ي الداخل 
واخل��ارج، واالدباء الع��رب واألجانب، 
اذ وجه��ت الدع��وات الى س��بعة 
م��ن  واديب��ا  ش��اعرا  وخمس��ني 
والكوي��ت  والس��عودية  االم��ارات 
وعم��ان والبحرين ولبنان وس��ورية 
واليم��ن ومصر واالردن وفلس��طني 
والس��ودان واملغرب واجلزائر وتونس 
وليبي��ا، وم��ن االجانب غي��ر العرب 
دعي الى املهرجان 18 شاعرا واديبا 
من كل من ايران واليابان والدمنارك 

وطاجكستان وفرنسا وتركيا".
وأضاف كاصد "ان الشعراء واالدباء 

وجهت  الذين  العراقي��ني  والكتاب 
اليه��م الدعوات، بل��غ عددهم 16 
ممن يعيش��ون في اخلارج، و210 في 

الداخل".
وأوضح ان فعاليات عدة ستواكب 
كم��ا  س��تنظم  اذ  املهرج��ان 
ق��ال" مع��ارض فنية، تش��كيلية 
ال��ى صدور  إضافة  وفوتوغرافي��ة، 
جري��دة املرب��د، لتواك��ب فعاليات 

املهرجان اليومية".
وكان كاص��د أورد ف��ي تصريح��ات 
صحفية ان وزارة الثقافة ساهمت 
كان  فيم��ا  املهرج��ان  بدع��م 
اسعد  البصرة  الدورالكبير حملافظ 
العيداني، الفتا الى ان هناك جهات 
املهرج��ان  مول��ت  اخ��رى  داعم��ة 
البصرة ووزارة  كمجلس محافظة 
ومدير  وزيره��ا  بش��خص  النف��ط 
شركة نفط البصرة العام و كذلك 
وزارة النقل بشخص وزيرها ومدير 
املوانئ العام كما اسهمت شركة 

املصافي بدعم املهرجان.
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اليوم.. انطالق فعاليات 
مهرجان المربد في البصرة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

املعلميين  ميين  االالف  خييرج 
والتدريسييين في تظاهرة عارمة 
مبحافظة السليمانية، للمطالبة 
الوظيفية،  مستحقاتهم  بصرف 
حكوميية  بساسييية  منددييين 
االقليييم، التييي قالييوا انها فقدت 
مبقييدرات  وتتالعييب  الشييرعية، 
شعب كردسييتان الذي يعيش في 
ظل تلك السياسييات فييي اوضاع 

اقتصادية مزرية.
ورفييع املعلمييون الذييين جتمعييوا 
صبيياح امييس الثالثاء امييام مبنى 
التربييية وسييط شييارع  مديرييية 
سييالم مبحافظيية السييليمانية، 
شييعارات كتبت باللغيية العربية، 
طالبوا خاللهييا احلكومة االحتادية 
بدفييع مسييتحقاتهم الوظيفية 
بالتالعييب  منددييين  املتأخييرة، 
مبصيرهم ومسييتقل االجيال في 
االقليم، عبر استقطاع جزء كبير 
ميين رواتبهييم حتت حجيية االدخار 
االجبيياري، مؤكدييين ان تأخر توزيع 
رواتبهم من قبل حكومة االقليم 
يحول دون قدرة شييريحة املعلمن 
واملدرسيين، على تأدية رسييالتهم 
التربوية علييى وجه صحيح، اذا ان 
اغلبهم الميلك اجرة وسائل النقل 
كييي يواظب على دوامييه اليومي، 
فضالً عن عدم قدرتهم على تلبية 

احتاجاتهم احلياتية..
محمد سيييروان وهو مييدرس في 
اعدادييية شييرين، قييال للصبيياح 
اجلديد، ان احزاب السلطة تتالعب 
مبقدرات املواطنن واملوظفن، وهم 
اليكترثييون ملطالب الشييعب، لذا 
نحن نناشييد رئيس الييوزراء حيدر 
العابدي بالتدخل السييريع النهاء 

معانات املعلمن.
سيروان حذر السلطات في اقليم 
كردسييتان من ان االنتخابات باتت 
على االبواب، و«ان لم يتم االصغاء 
االقليم  الينا واسييتمرت حكومة 

املعلميين  مطالييب  جتاهييل  فييي 
املشروعة فاننا سنرد لهم الصاع 

صاعن في االنتخابات املقبلة«.
توجييه بعدهييا املتظاهييرون الييى 
مكتب مجلييس النييواب العراقي 
في احملافظة، فيما رددوا شييعارات 
دعوا فيها الى الفصل بين لقمة 
السياسية،  والصراعات  املواطنن 
»فليسييقط  شييعارات  مرددييين 
السييراق والفاسييدين« معتبرييين 
التالعب بحياة ومعيشة املواطنن 
ميين قبييل حكوميية االقليم خطا 
احميير، وطالبوا حكوميية االقليم 
والسلطات بالرحيل والتخلي عن 

التالعب مبقدرات الشعب.
وعقييدت هيئة الدفيياع عن حقوق 

املعلمن فور وصول املتظاهرين الى 
مكتييب مجلس النييواب العراقي، 
اجتماعا قدمييت من بعده مذكرة 
احلكومة  الى  تضمنت مطالبهم 

االحتادية عبر النواب الكرد.
وتضمنت املذكرة التي سلمت الى 
مكتب مجلييس النييواب العراقي 
في السليمانية، عددا من النقاط 
التييي متثلت بتنفيييذ الوعود التي 
قطعتها احلكوميية االحتادية على 
نفسها بصرف رواتب املعلمن في 

اإلقليم. 
الييى  املتظاهييرون  دعييا  كمييا 
التجيياوب مع مطالييب املوظفن، 
والنييأي برواتبهم عيين الصراعات 

السياسية بن اربيل وبغداد.

وقالييت املتحييدث باسييم الهيئة 
املييالكات  ان  محمييد،  كوالليية 
التدريسييية اضطييرت الييى اغالق 
ابواب املييدارس، النها ملت الوعود 
املتكررة من قبل حكومة االقليم، 
مسييتغربن اهمال مطالبهم من 
قبل السييلطات في االقليم وعدم 

خروج اي مسؤول للرد عليها.
وطالبييت املواطنيين فييي االقليم 
الى عدم السييكوت عن الفسيياد 
قبييل  ميين  احلاصليية  والالمبيياالة 
جتيياه  االقليييم،  فييي  السييلطات 
املشييروعة،  املوظفيين  مطالييب 
املعلمن  اوضاع شييريحة  وتفهم 
الصفييوف  يقاطعييون  الذييين 

الدراسية مرغمن.

اقليييم  قالييت حكوميية  بدورهييا 
التسييتطيع  انهييا  كردسييتان 
التصييرف باملبلييغ الييذي ارسييلته 
احلكوميية االحتادية، الييى االقليم، 
النها لييم حتدد الغرض والغاية من 
ارسال املبلغ الذي يبلغ 250 مليار 

دينار.  
واضيياف سييفن دزيييي املتحييدث 
باسييم حكومة االقليم ان البنك 
املركييزي العراقييي لم يحييدد حلد 
االن، ما اذا كان املبلغ الذي ارسييل 
ميين قبييل احلكوميية االحتادية الى 
اربيل هو لدفع رواتب املوظفن في 

االقليم ام ال.
ميين جانبها طالبت عضو مجلس 
النييواب عن حركة التغيير سييروة 

عبييد الواحد، رئيس الييوزراء حيدر 
راتبيين ملوظفي  العبييادي، بصرف 
إقليم كردستان، مؤكدة أن هؤالء 

فقدوا ثقتهم بحكومة اإلقليم.
وقالت عبييد الواحد، فييي بيان، إن 
»املئات من املعلميين )خرجوا( في 
تظاهرات سلمية للمطالبة بدفع 
رواتبهم«، في مدينة السليمانية، 
وأن الشييعارات التييي رفعوها تدل 
علييى انهييم لييم يفقييدوا الثقة 
باحلكوميية في بغييداد، لذا نطالب 
رئيس الييوزراء بصييرف راتبن فورا 
على شكل سييلفة تدفع لإلقليم 
ويتم مراقبة دفع الرواتب من قبل 
اللجان املشييكلة من قبل السيد 

العبادي«.

الصباح الجديد - متابعة:
أعلن النائب جاسييم محمد جعفر، 
اليوم الثالثاء، أن الكرد في جلسة يوم 
امس بالبرملان فرضوا هيمنتهم ألخذ 
املال »زورا«، وفيما عد هذا األسييلوب 
بي«غير احلضيياري«، دعا احلكومة الى 

»وضع املسطرة« إلحقاق احلق.
وقييال جعفيير، املقييرب ميين رئيييس 
مجلييس الييوزراء حيدر العبييادي، في 
تصريح صحفييي إن »االخييوة الكرد 
في جلسيية يييوم امس فييي مجلس 
النواب، فرضييوا هيمنتهم الخذ املال 
زوراٌ بييدون أن يحق لهم، واذا كان هذا 

االسلوب غير احلضاري منهم، فال بد 
للحكومة العراقية وضع املسييطرة 

الحقاق احلق«.
وتساءل »أليس الكرد هم من شكل 
اقليمييا، ملاذا ال يصرفييون من االقليم 
الييذي يبيع يوميييا 250 الييف برميل 

نفط؟«. 
واشييار إلييى ان »السييليمانية فقط 
تعاني ميين الرواتييب واربيييل ودهوك 
ال تعانييي، وهييذا متايييز فييي العطاء، 
واالخييوة الكرد عليهييم مراجعة من 
يتآمرعليهم بالفصل بن محافظات 
االقليم وبيين السييليمانية، التابعة 

واربيييل  للتغيييير واالحتيياد الوطنييي 
ودهوك التابعة لبارزاني«.

واكييد ان »النفط يباع ميين االقليم، 
وان 165 مليييون دوالر تدخييل اإلقليم 
يوميييا على اقييل تقدير وهييذا املبلغ 
كاف لتوزيييع الرواتييب، لكنه يذهب 

الى االحزاب«.
يشييار إلى أن املدرسن واملعلمن في 
السييليمانية تظاهروا اليوم الثالثاء، 
احتجاجا على عييدم صرف رواتبهم، 
وطالبوا رئيس مجلييس الوزراء حيدر 
العبادي باإليفاء بوعده بشأن الرواتب، 

وعدم تأخيرها.

الصباح الجديد - متابعة:
كشييف مصدر في وزارة الصحة، 
اليييوم الثالثاء، عيين إجراء حمالت 
تفتيشييية على املذاخر واملكاتب 
العلمييية املسييتوردة واملسييوقة 
اإلجييراءات  واتخيياذ  لألدوييية، 
القانونية بحق اخملالفن للضوابط 

والتعليمات.
وقييال املصييدر امييس إن »الييوزارة 
وجهييت دوائر الصحة فييي بغداد 
حمييالت  بإجييراء  واحملافظييات، 
تفتيشييية على املذاخر واملكاتب 
العلمييية املسييتوردة واملسييوقة 
واتخيياذ  والعالجييات،  لألدوييية 

اإلجراءات القانونية بحق اخملالفن 
للضوابط والتعليمات«.

طالبييت،  »الييوزارة  أن  وأضيياف، 
بالتحرز على األدوية غر املسجلة 
واملقييرة والداخلة خارج الضوابط 
التييي وضعتهييا الوزارة، وإرسييال 
القوائييم اخلاصيية بها إلييى دائرة 
التفتيش، لغرض دراستها واتخاذ 

القرارات املناسبة بصددها«.
وأشييار إلييى أن »دائييرة التفتيش 
شرعت باتخاذ اإلجراءات القانونية 
والعالجييات  األدوييية  مبتابعيية 
املتداولة فييي القطاع اخلاص، من 

أجييل حتقيييق األميين الدوائي، من 
خييالل االسييتطالعات والزيييارات 
املكثفيية إلييى املذاخيير واملكاتب 
الصيدليات  التي جتهييز  العلمية 

في القطاع اخلاص«.
وبن املصييدر أن »احلمييالت جاءت 
بنيياًء على توجيييه رئيس مجلس 
الوزراء، نظراً النتشييار األدوية غير 
املسييجلة وغييير اخلاضعيية إلييى 
الضوابط التييي وضعتها الوزارة، 
أو الييواردة ميين دون توفيير إجييازة 
االسييتيراد، واملتراكمة في املذاخر 

واخملازن منذ سنوات«.

المالكات التدريسية الكردية تطالب
العبادي بتعجيل صرف رواتبها

فقدوا الثقة بحكومة اإلقليم ولم يفقدوها باالتحادية د. علي شمخي

الميكيين اغفال الدور اجلوهييري العضاء مجلس 
النواب في تشييريع القوانن وفييي الرقابة على 
االداء احلكومي واذا كانت احلكومة ممثلة مبجلس 
الييوزراء واحلكومييات احمللية متثل عقييل الدولة  
وجسييدها فييي االدارة والتنفيييذ فييان البرملان 
يشييكل روحهييا وقلبها الييذي ينبييض باحلياة 
فييان مرض او ضعف احدها تييرك اثره في االخر 
..!!ولرمبا يقع الثقييل االكبر في االداء احلكومي 
وحتديييد  املسييؤولية  فييي االخفاق والفشييل 
علييى عاتق رئيس مجلييس الوزراء فييي الكثير 
من مفاصل العمل بوصفه مسييؤوال مباشييرا 
عن كل الوزراء واحملافظيين واملدراء العامن في 
حكومته اما في مجلس النواب فان كل عضو 
فيه تقييع على عاتقييه املسييؤولية االكبر في 
حتديد مالمح القرارات ومشيياريع القوانن التي 
يجري التصويت عليها وفي الوقت نفسه فان 
كل نائب ميثل جمهوره والشريحة االجتماعية 
التي اختارته لتمثيلها في هذا اجمللس وبالتالي 
هو مؤمتن على هذه االصوات وهو باملعنى االعم 
قائد بن القادة الذين ميثلون الشييعب العراقي 
عامة ولسييان حاله في كل ماتتم مناقشييته 
داخل قبة البرملان وفي اسييتعراض سريع للدور 
احليوي الذي ينهض به هؤالء النواب طوال اكثر 
من ثييالث دورات انتخابية لم يتمثل منهم في 
هذا الدور سييوى اعضاء قالئل تركوا بصمتهم 
في اروقة اجمللس واحتفظ لهم الشعب العراقي 
بالشجاعة واجلرأة واملصداقية في طرح االفكار 
وفييي النقاش وفييي املطالبة باحلقييوق او رفض 
االنتهاكات وليس هنا املقصود استعراض مثل 
هذه الشخصيات او ذكر اسمائها ولكن االهم 
هييو تذكير من يريدون متثيل الشييعب العراقي 
باالمانيية امللقاة علييى عاتقهم وعييدم اغفال 
دورهييم املعهييود املتمثل مبحاسييبة املقصرين 
والفاسييدين وفضحهم وعرض ملفاتهم امام 
العداليية وانييزال القصاص بهم ..ميين هنا فان  
مهمة اسييتجواب الوزراء داخل مجلس النواب 
هييي من صلب عمييل اعضاء اجمللييس وفي هذا 
املفصييل املهييم تتجلى قدرة اعضيياء مجلس 
النواب في خدمة الشييعب العراقي بشرط ان 
تكون هذه االستجوابات مهنية ومعززة بالوثائق 
والتبتغي مارب انتخابية او مصالح سياسييية 
تتعلييق باحلييزب او الكتليية التي ينتمييي اليها 
العضييو الذي يتقدم بطلب االسييتجواب ومن 
املؤسف ان هناك من االعضاء اليعرف الشعب 
العراقي اشكالهم او اسييماءهم واكتفوا من 
انتخابهم بجني االمتيازات وحيازة الثروات من 
دون ان نسمع لهم صوتا الربع سنوات متتالية 
وسيكون من واجب الشعب العراقي االلتفات 
واالنتبيياه والتيقييظ وعييدم السييماح مبرورهم 
من جديييد ووصولهم الييى قبة البرملييان  وفي 
الوقت نفسييه متكن غيرهم من الذين تصدوا 
لعملهييم وادوا واجبهييم كاعضاء في مجلس 
النواب بنزاهة وشرف من خالل التصويت لهم 

وتعريف اجلمهور بهم وبادوارهم .  

القادة النواب !

تقـرير

مايكل يونغ

مطالعيية دورية خلبراء حييول قضايا 
تتعلق بسياسييات الشييرق األوسط 

وشمال إفريقيا ومسائل األمن
أولييى  باحثيية   | كاوش  كريسييتينا 
مقيمة في صندوق مارشييال األملاني 

للواليات املتحدة
السياسييي  االسييتخدام  يُعتبيير 
لييألدوات السيييبرانية مسييّرعاً قوياً 
وقييد  اجليوسياسييية.  للمواجهييات 
املاضية  القليلة  السيينوات  شهدت 
الشييرق  فييي  إلكترونييية  صحييوة 
األوسط كانت أُغفلت لفترة طويلة 
جداً. إذ حظيت التوتييرات والنزاعات 
السياسييية السييائدة في املنطقة 
بسيياحة إضافييية، مايفسييح اجملال 
أمييام مزيد ميين التصعيد السييريع. 
وقّدمت أزمة قطيير في حزيران/يونيو 
2017 حملة عن الطريقة التي ميكن أن 
يخلق فيها السعي وراء الطموحات 
اجليوسياسييية الواسييعة عن طريق 
الهجمات السيبرانية صراعات ويثير 
األعاصييير السياسييية فييي ومضة 

عن.
تُعتبيير الهجمات السيييبرانية، التي 
جتمع بن قدرات تخريب كبيرة ونشر 
سريع بتكاليف سياسية واقتصادية 
منخفضيية، مؤاتييية إلى حييّد كبير 
للجهييات الفاعلة التي تسييعى إلى 
حتقيق اسييتراتيجية جيوسياسييية 
موّسييعة ذات موارد محدودة، وتُلحق 
اخلراب بتكلفة زهيدة وبشكل سريع 
وعلى املستوى العاملي، مع إحداث أثر 

كبير.
اجليوسياسييية  العوامييل  سييتقوم 
املرتبطيية بالعالم السيييبراني على 
وجه اخلصييوص بصييوغ العالقة بن 
إيران وجيرانهييا. فمنذ عملية إطالق 
“فيروس ستوكسنت” )Stuxnet( في 

العام 2010، التي كشييفت عن مدى 
سييهولة تعييّرض إيران إلييى التدخل 
األجنبييي عبيير الفضاء السيييبراني، 
قامت كل من إيران وإسييرائيل - أكثر 
األطراف احملنّكة في اجملال السيبراني 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيييا - ببناء وتعزيز مكاسييبهما 
كقييوى متكامليية فييي هييذا اجملال. 
وحتاول دول أخرى في املنطقة اللحاق 
بالركييب. اجلدير ذكره هنا أنه من بن 
اآلثار املباشييرة املزعزعة لالسييتقرار، 
التأثير احملتمل للمهارات اإليرانية في 
اجملال السيييبراني على خطة العمل 
االتفيياق  أي  املشييتركة،  الشيياملة 
النووي مع إيران، وعلى عالقات طهران 

مع القوى العاملية واإلقليمية.
كولن أندرسييون | باحييث مقيم في 
واشيينطن العاصمة. ترّكييز أعماله 
وحرييية  السيييبراني  األميين  علييى 
النفيياذ إلييى اإلنترنت، مع التشييديد 
على الييدول التي تقّيييد التدفق احلر 
للمعلومات. شارك مؤخراً في كتابة 
“التهديد  بعنوان  لكارنيغي  دراسيية 
التجّسييس  اإليرانييي:  السيييبراني 
 Iran’s Cyber( ”والتخريب واالنتقييام
 Threat: Espionage, Sabotage,

)and Revenge
منحت احلرب السيبرانية دول الشرق 
وقدرات  األوسييط وسييائل جتّسييس 
هجومية كانت في كثير من األحيان 
غييير متوافييرة لديهييا فييي اجمليياالت 

التقليدية غير املتصلة باإلنترنت.
العسييكرية  االسييتراتيجيات 
والسياسييية املُتقنيية فييي املنطقة 
الفضيياء  فييي  بجييدارة  تُرجمييت 
السيييبراني. كانت اجلهييات الفاعلة 
احلكومييية وغييير احلكومييية التييي 
حُتسن لعبة احلرب غير املتكافئة، أول 
من شارك في العمليات السيبرانية، 
وهي إيران وحركة حماس وإسرائيل. 
وفييي نهاييية املطاف، سيسييير على 

خطاها آخييرون. على سييبيل املثال، 
مأجييورون  متسييللون  اسييتهدف 
فييي اآلونيية األخيييرة منتقييدي قطر 
وقبل خمس  اإلقليمين.  وخصومها 
سيينوات، كان لبنان مديناً لشركات 
أوروبية مشبوهة تقّدم مئات اآلالف 
أدوات  تقييدمي  لقيياء  الييدوالرات  ميين 
تسييّلل. اآلن، هذه األجهييزة األمنية 
نفسها تستخدم برامج جتّسس غير 
مكلفةطييّورت للمجرميين من أجل 
وضييع املزيد من الناس حتييت املراقبة 

بتكلفة أقل.
ولييم ميِض وقت طويل حتى شييهدنا 
تداعيييات دمقرطيية التسييلل. فقد 
أسييفر اختييراق املوقييع اإللكترونييي 
لوكاليية األنباء القطرييية عن موجة 
ميين األعمال االنتقامييية، التي بدأت 

كسييالح  اسييتخدمت  بتسييريبات 
اإللكترونييي  البريييد  ضييّد محتييوى 
الواليييات  فييي  اإلماراتييي  للسييفير 
املتحدة، وسييرعان ما جتاوزت الفضاء 
إلييى أعمييال  السيييبراني لتتحييّول 

تخريب اقتصادي وسياسي.
كثيييراً مييا يشييتكي اخلبييراء من أن 
تكلفة الدفاع عن الشييبكات أعلى 
بكثير ميين تكلفة الهجييوم عليها. 
ويتضاعف هييذا الفارق في الشييرق 
األوسط الذي سييتواصل دوله تعزيز 
قدراتهييا الهجومية التييي قد تثبط 
العمل الدفاعي الشيياق بدل أن ترّكز 
عليه. لقد باتت القدرات السيبرانية 
راهنيياً ضييرورة ملّحة. فييإن لم تكن 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها 
ضد خصومهييا، عليها مييع ذلك أن 

تكون قادرة على شييّن هجوم مضاّد. 
لقييد أصبحت احلييروب السيييبرانية 

واقعاً جديداً في الشرق األوسط.
محمد جنم | املدير التنفيذي ملنظمة 
 ،)SMEX( تبييادل اإلعالم االجتماعييي
وهي منظميية لبنانية غير حكومية 
مجتمعييات  تطوييير  إلييى  تسييعى 
املعلومات املنتظمة ذاتياً في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
املعلومييات  إلييى  الوصييول  يرسييم 
راهنيياً،  بهييا  والتالعييب  والتحّكييم 
معالم ساحة حرب دولية تزداد رقعة 
اّتسيياعها باّطراد. فقد اخترقت دول 
الشرق األوسط بعضها البعض من 
خالل هجمات املتسّللن )أو الهاكرز(، 
واسييتخدمت البرمجيييات اخلبيثيية 
كأداة حييرب، وتدّخلت في شييبكات 

اتصال بعضها البعض. وعلى خالف 
التقليدييية، متلك  الوغييى  سيياحات 
احلروب السيبرانية القدرة على قلب 
موازين القوى بن الدول غير املتكافئة 
من حيث القدرات العسييكرية. ففي 
لبنان مثالً، شييّكل الكشييف مؤخراً 
عن حملة جتّسييس سيبراني واسعة 
النطيياق تُدعييى “السييّنور األسييود” 
مبنييى  )Dark Caracal(، مصدرهييا 
املديرييية العاميية لألميين العييام في 
بيروت، خير دليل على أن باستطاعة 
جهٍة التتمّتع سييوى بقدرة محدودة 
على حفييظ األميين السيييبراني، أن 
تسرق بيانات شييخصية وحّساسة 
من أفراد فييي 21 دولة، من ضمنهم 

مسؤولن حكومين وعسكرين.
وفيمييا تبنييي دول مثييل لبنييان بنى 
مراقبيية  عمليييات  لتنفيييذ  حتتييية 
واسعة النطاق بذريعة حماية األمن 
القومييي، اليعمييد إال النييزر القليل 
من الدول إلى تطبيق اسييتراتيجيات 
حتمييي  التييي  السيييبراني  األميين 
شييبكاتها وخوادمها اخلاصة، فضالً 
عن البيانات الشييخصية ملواطنيها. 
إذن، ينبغي علييى دول املنطقة اليوم 
أكثر ميين أي وقٍت مضييى، نظراً إلى 
التهديييد الذي يلوح فييي األفق حول 
احتمييال اندالع حروب سيييبرانية، أن 
تسييّن تشييريعات وقواعد تنظيمية 
األميين  بإرسيياء  تُعنييى  وسياسييات 
السيييبراني، الترمي فقط إلى حفظ 
التحتييية اخلاصيية  البنييى  سييالمة 
باالتصيياالت والعمليييات املصرفييية 
وقطيياع الطاقيية، بل تشييمل أيضاً 

حماية احلقوق الرقمية ملواطنيها.
تيم ماور | باحث ومدير مشييارك في 
في  السيييبرانية  السياسيية  مبادرة 
مؤسسيية كارنيغي للسالم الدولي، 
ومؤّلف كتاب “املرتزقة السيبرانيون: 
-C  الدوليية والهاكييرز والسييلطة”

 ber Mercenaries: The State,

Hackers, and Power الصييادر عيين 
منشورات جامعة كامبريدج.

باتييت عمليات االختييراق اإللكتروني 
األحجييية  فييي  إضافييياً  عنصييراً 
السياسييية التي يجّسييدها الشرق 
األوسييط، إذ تُسييتخدم تارًة في زمن 
احلييرب – احلرب السيييبرانية – وطوراً 
كنشاط مؤذٍ في زمن السلم، فضالً 
عيين اسييتخداماتها فييي املنطقيية 
الرمادييية بن احلييرب والسييلم. وقد 
سّلطت هجمات سيبرانية بارزة مثل 
 )Stuxnet( “ستوكسيينت”  برنامييج 
اخلبيث الذي استهدف مفاعل “نتانز” 
النييووي في إيييران في العييام 2010، 
والهجوم السيييبراني الذي تعّرضت 
إليه شييركة أرامكو السييعودية في 
العام 2017، الضوء على أن عمليات 
االختراق اإللكتروني باتت قادرة على 
اسييتهداف أعلى عتبات سّلم األمن 

الدولي.
فييي غضييون ذلييك، وثييب االختييراق 
اإللكتروني  بالتجّسييس  السيبراني 
إلى مسييتويات جديدة. فقد بات من 
املمكن، وبلمح البصر، سرقة كمّيات 
هائلة ميين البيانات التي متيط اللثام 
عن سير العمل في أروقة احلكومات 
والشركات على حدٍّ سواء. وقد تُسرَّب 
هذه املعلومات أحياناً فتغدو متاحة 
لعموم النيياس، وغالباً ماتُسييتخدم 
لغايات سياسييية. وجتدر اإلشارة إلى 
نقطيية مهمة هي أن هذا النشيياط 
اليقتصيير على السياسيية اخلارجية 
بل يشييمل أيضاً السياسيية احمللّية، 
إذ أنه يسييتهدف بالدرجة نفسييها، 
وأحياناً بدرجٍة أكبر في بعض الدول، 
معارضن ومنظمييات غير حكومية 
وأحييزاب معارضة من جهة، وأنظمة 

حكومية أخرى من جهة أخرى.

* مركز كارنيغي للشرق االوسط

ما األهمية التي باتت تتمّتع بها الحرب السيبرانية )اإللكترونية( في دول الشرق األوسط ؟

تظاهرات املالكات التدريسية في السليمانية »ارشيف«

رفع المعلمون الذين 
تجمعوا صباح امس 

الثالثاء امام مبنى 
مديرية التربية وسط 

شارع سالم بمحافظة 
السليمانية، شعارات 
كتبت باللغة العربية، 

طالبوا خاللها 
الحكومة االتحادية 
بدفع مستحقاتهم 
الوظيفية المتأخرة
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احلرب السيبرانية في الشرق األوسط



بغداد – استهداف دورية 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقية ام��س  الثالثاء، بأن عنصرا 
باحلشد العشائري قتل واصيب اثنان 

اخران بتفجير جنوبي بغداد.
ناس��فة  "عب��وة  ان  املص��در  وق��ال 
كان��ت موضوعة عل��ى جانب طريق 
منطقة ه��ور رجب التابع��ة للدورة 
صب��اح  انفج��رت  بغ��داد،  جنوب��ي 
يوم ام��س مس��تهدفة دورية تابعة 
اس��فر  م��ا  العش��ائري  للحش��د 
عن مقت��ل احده��م واصاب��ة اثنني 
اخري��ن" ، مضيف��ا ان "ق��وة امنية 
طوقت احل��ادث، ونقلت املصابني الى 
مستش��فى قري��ب لتلق��ي العالج 

واجلثة الى الطب العدلي". 

ديالى – اطالق نار 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس ، الثالث��اء، بأن بق��اال قتل 
بني��ران مجهولني قرب ناحية ابو صيدا 

شمال شرقي ب عقوبة. 
وقال املصدر  إن "مس��لحني مجهولني 
اطلقوا نار اسلحتهم، صباح يوم امس 
اجتاه ش��خص يعمل بق��اال قرب ناحية 
ابي صيدا )30 كم شمال شرق بعقوبة 
(" ، مضيفا ان "االجهزة االمنية فتحت 

حتقيقا باحلادث".

كركوك – عملية اختطاف 
كش��ف مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة كرك��وك ام��س الثالثاء عن 
اختطاف مدنيني اثنني في احدى القرى 

غربي احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي إن "مس��لحني 

اختطفوا، مس��اء يوم ام��س اثنني من 
املدني��ني االول م��ن احدى ق��رى ناحية 
الزاب واالخ��ر من قرية النص��ر بناحية 
الرياض غرب��ي كركوك"، م��ن دون ذكر 

املزيد من التفاصيل.

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
باب��ل ام��س الثالث��اء، ان مف��ارز امنية 
نف��ذت عملي��ات تفتيش ف��ي عدد من 
املناط��ق باحملافظة ، مبينا ان العمليات 
اسفرت عن القاء القبض على عدد من 

املتهمني بجرائم جنائية وقضائية.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "املفارز األمنية استندت 
ال��ى معلوم��ات اس��تخباراتية دقيقة 
ومذك��رات، ونفذت عملي��ات تفتيش"، 
مشيرا الى ان "القت القبض على عدد 

من املتهمني بجرائم جنائية ومخالفات 
انه��ا  ، مضيف��ة  قانوني��ة متنوع��ة" 
"نقل��ت املتهمني ال��ى اجلهات اخملتصة 
القانونية  اإلجراءات  بقية  لالستكمال 

بغية عرضهم على القضاء".

االنبار – عملية استباقية 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
األنب��ار امس الثالث��اء باعتقال عدد من 
االرهابي��ني املطلوبني وتدمير مضافتني 
ل�"داع��ش" بعملية اس��تباقية غربي 

مدينة الرمادي.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اسمه إن "قوة مشتركة 
نف��ذت عملي��ة اس��تباقية ف��ي وادي 
ح��وران جنوبي حديث��ة )180 كم غرب 
يالرم��ادي("، الفتا الى ان "القوة متكنت 
من تدمير مضافت��ان لداعش واعتقال 

عدد من املطلوبني خالل هذه العملية. 

النجف – عمليات دهم  
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
النج��ف امس الثالثاء ان مف��ارز امنية 
ألق��ت القبض على ثماني��ة مطلوبني 
وجن��ح  جنائي��ة  بته��م  للقض��اء 

مختلفة.
ش��ؤون  "قس��م  ان  املص��در  وذك��ر 
الس��يطرات والط��رق اخلارجي��ة القى 
القبض على ثمانية مطلوبني على وفق 
قضايا مواد مختلفة وعدد من اخملالفني" 
، الفتا الى انه "مت القاء القبض عليهم 
في س��يطرات مختلفة تربط النجف 

مبحافظات بابل والديوانية وكربالء".

الديوانية – حمالت مالحقة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظ��ة الديوانية ام��س الثالثاء ان 
تشكيالت امنية نفذت حملة واسعة 
ملالحقة املطلوبني إلى القضاء ومتابعة 
تنفي��ذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من 
القضاء بحقهم وذلك في عدة مناطق 

من احملافظة .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان حمالت املالحقة تضمنت 
نصب الس��يطرات املتحرك��ة والثابتة 
وتفتيش العجالت واألش��خاص فضال 
ع��ن تفتيش األماكن املش��بوهة حيث 
متكن��ت خاللها من القب��ض على عدد 
املطلوبني باالرهاب اضافة الى متهمني 
بجرائم القتل ، مضيفا ان مفارز قسم 
مكافح��ة اإلجرام الق��ت القبض على 
شخصني متهمني بالسرقة وذلك بعد 
التقصي وجم��ع املعلومات عنهم من 

قبل مصادرهم اخلاصة. 

نينوى – العثور على اسلحة 
اعل��ن مدير ش��رطة محافظ��ة نينوى 
العمي��د الرك��ن حمد نام��س اجلبوري 
ام��س الثالثاء، عن العث��ور على كدس 
لالعت��دة واالس��لحة جنوب��ي مدين��ة 

املوصل.
وقال اجلبوري ان "مفارز مديرية شرطة 
القيارة متكنت م��ن العثور على كدس 
لالعت��دة واألس��لحة جن��وب مدين��ة 
املوص��ل" ، مبينا ان "الك��دس يحتوي 
عل��ى 31 قنب��رة هاون عي��ار ١٢٠ ملم، 
وقنب��رة ه��اون عي��ار ٦٠ مل��م، واربعة 
صواريخ كاتيوشا، فضال عن صمامات 
تفجي��ر مختلفة األنواع ع��دد ٢٠، في 
احد مضافات تنظي��م داعش اإلرهابي 
في مركز ناحي��ة القيارة جنوب مدينة 

املوصل".
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الصباح الجديد - متابعة:
أعلنت النائب ماج��دة التميمي، امس الثالثاء، أن 
عدم إقرار املوازنة سيؤثر على نظرة الدول املانحة 
للع��راق، فيم��ا بين��ت أن س��بب تأخرها ش��روط 

صندوق النقد الدولي ومطالب الكتل. 
إن  صحف��ي  تصري��ح  ف��ي  التميم��ي  وقال��ت 
"االجتماعات متواصلة في اللجنة املالية بش��أن 
املوازن��ة، وكان هن��اك لقائ��ني م��ع رئيس مجلس 

الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف��ت "يوم امس وضع��ت املوازنة على جدول 
األعمال للق��راءة الثانية بطلب مني وكان هنالك 
ضغط من الكتل الكردس��تانية على عدم املضي 

بقرائتها".
واش��ارت إل��ى ان "الكت��ل الكردس��تانية تطالب 
بعقد جلسة مع رئيس الوزراء العطائهم ضمانات 
بتلبي��ة مطالبهم"، مبينة أن "اجللس��ة لم ترفع 
وستس��تأنف ي��وم االح��د، وذلك العط��اء الكتل 
الكردس��تانية اجملال للتحاور والنقاش مع العبادي 

والتوصل الى تفاهمات بشأن مترير املوازنة".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ق��رر مجلس الوزراء إقرار تطبيق االس��تراتيجية 
الوطنية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق 
للسنوات 2018 – 2022، من خالل تنفيذ البرامج 

واألنشطة التي تضمنتها االستراتيجية.
ونص القرار بحس��ب بيان لألمانة العامة جمللس 
ال��وزراء تلق��ت " الصباح اجلديد "نس��خة منه 
"على اعتماد الية دائمة لضمان اإلدارة الرشيدة 
ف��ي تنفي��ذ ومتابعة وتق��ومي أنش��طة وبرامج 
االس��تراتيجية، ودع��م وتنفيذ بعض أنش��طة 
االستراتيجية ضمن مشاريع خاصة يشارك في 
دعمها املانحون واملنظمات اإلقليمية والدولية، 
إضاف��ة الى العمل على تنفيذ مس��وح لألس��ر 
ومسوح إحصائية ودراس��ات تخدم رصد وتقومي 
االس��تراتيجية، باإلضاف��ة ال��ى حتس��ني قواعد 
البيانات اإلدارية ذات الصلة باالس��تراتيجية في 

الوزارات واجلهات املعنية".

التميمي: عدم إقرار 
الموازنة "نقطة سوداء" 
ستؤثر على نظرة الدول 

المانحة للعراق

مجلس الوزراء يقر 
االستراتيجية الثانية 

للتخفيف من الفقر

الملف األمني

أتفاق نيابي بني التحالف الوطني
واحتاد القوى لتمرير املوازنة دون الكرد

اذ قال: "هنالك مباحث��ات بني التحالف الوطني 
واحت��اد القوى باالتفاق على اقرار املوازنة من خالل 
التصوي��ت عليه��ا باألغلبي��ة السياس��ية رغم 
مقاطع��ة الكتل النيابي��ة الكردي��ة"، مبينا ان 
"االتف��اق الثنائي ال يتضمن صرف مس��تحقات 
االقلي��م ال�%17 ب��ل اعتم��اد النس��بة اجلديدة 

ال�12،6%”.
وأض��اف انه "في حال مت متري��ر املوازنة وهذا اقرب 
للواقع ستقاطع جميع الكتل واألحزاب الكردية 
جلس��ات اجمللس العملية السياس��يية برمتها 
بحس��ب ما افادت به القيادات الكردية وس��يتم 
اتخاذ خطوات تصعيدية وس��يتم تقدمي شكوى 

الى االمم املتحدة واجملتمع الدولي".
وشهدت جلس��ة مجلس النواب األخيرة، خالفاً 
ح��اداً تطور إلى حد اعت��داء أعضاء في التحالف 
الكردس��تاني بضرب النائب جبار العبادي عضو 
اللجنة املالية داخل مجلس النواب على خلفية 
نقاشات بش��أن قانون املوازنة ومشادات كالمية 
اثناء الق��راءة الثانية له، األمر الذي اضطر رئيس 
البرملان الى رفع اجللس��ة وتأجيا مناقشتها الى 

األحد املقبل

الكهرباء تؤمن 20 ساعة يومياً خالل الصيف 
للمواطنني

وأوضح أن "سعي الوزارة يأتي ايضاً من اجل رفع 
الثقل الذي كان عل��ى املواطن من خالل التزامه 
بالتس��ديد الصح��اب املول��دات االهلي��ة الذين 
ب��دأ البعض منهم يفرض ارادت��ه على احلكومة 
والسعي لقطع الكهرباء بشتى الوسائل وابتزاز 

املواطنني".
ودع��ا امل��درس املواط��ن إل��ى "اس��ناد دور الوزارة 
واحلكومة على هذا الصعيد، لالبالغ عن عمليات 
التخري��ب التي تتع��رض اليها ش��بكات التوزيع 
ومح��والت القدرة من أجل محاس��بة املتورطني 

ولتحقيق املصلحة العامة".
ولف��ت إلى أن "نس��بة رض��ا عالية مت تأش��يرها 
للمواطنني في املناطق التي طبق فيها املشروع 

بالنسبة لس��اعات التجهيز املس��تمرة، واقيام 
القوائم".

وذك��ر أن "فائضاً حتقق في الطاق��ة الكهربائية 
للمناطق التي ش��ملت باملش��روع كون املواطن 
اعتمد سياس��ية الترشيد في االستهالك، فيما 
متكن��ت الوزارة من انه��اء الضائعات من الطاقة 
وتصفيره��ا وهذا الفائ��ض مت حتويله الى املناطق 

االخرى".
وبشأن التجهيز احلالي للمواطنني، أجاب املدرس 
أن "االي��ام احلالي��ة ال ميكن القي��اس عليها كون 
العديد م��ن الوحدات التوليدي��ة، قد دخلت في 
برنامج للصيانة املبرمج واالضطراي اس��تعداداً 

للصيف".
وأك��د أن "الوزارة س��وف تدخل فص��ل الصيف 
بطاقة تصل إلى 18 ال��ف ميكا واط، أما االنتاج 
احلالي فهو بحدود 12500، ولوال الصيانة لوصلنا 

االن إلى 1600 الف ميكا واط".
وق��ال املتح��دث الرس��مي ل��وزارة الكهرب��اء ان 
"وحدات توليدية تدخل إلى اخلدمة من أجل رفع 
مس��توى االنتاج"، وي��رى  أن "تصفير الضائعات 
وجناح املشروع بالكامل س��وف يؤمن فائضا في 
االنتاج وأن مقدار ما يكفي بني )15000 – 15500( 

ميكا واط".
لكنه أكد أن "استمرار التجاوزات على الشبكات 
يرفع االحمال لتصل في الصيف بحدود 22 الف 

ميكا واط".
ويع��رب امل��درس عن أمل��ه في االش��هر اخلمس 
املقبلة بانهاء الضائعات من اجل الوصول  ""إلى 

جتهيز مرضي باكثر من 20 ساعة في اليوم".
م��ن جانبه، ذك��ر عضو جلن��ة النف��ط والطاقة 
النيابية فرات الش��رع ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "العراق انفق مالي��ني الدوالرات على 
الكهرب��اء لك��ن هن��اك محافظ��ات تعاني من 

مشكالت كبيرة".
واضاف الش��رع أن "موض��وع اخلصصة يتطلب 
من الدول��ة القيام باجراءات عدة اهمها التعبئة 
اجلماهيري��ة، وايصال فكرة للمواطن عنها بنحو 

تام ليعرف حقوقه وواجباته".
ولفت إلى أن "للمشروع جوانب ايجابية ال ميكن 

التغاضي عنه��ا في مقدمتها الس��يطرة على 
معدالت التش��غيل واقص��اء املول��دات االهلية 

واجلباية املستمرة".
وأوض��ح الش��رع أن "عل��ى احلكوم��ة ان تعالج 
الس��لبيات التي ظهرت، وه��ي جنحت في جانب 
تخفي��ض التس��عيرة وه��و ق��رار مه��م للغاية 

اسهمت في امتصاص الغضب الشعبي".
في مقابل ذلك، ش��دد الشرع على "عدم حاجة 
بعض املدن إلى مشروع اخلصخصة كونها تنعم 
بساعات جتيهز مناس��بة ميكن زيادتها من خالل 
الترشيد وحتويل املبالغ التي ستمنح للمستثمر 
إل��ى مش��اريع اخ��رى، كما ه��و ح��ال محافظة 

البصرة".
يش��ار إل��ى أن احلكوم��ة جل��أت إل��ى خصخصة 
الكهرباء، ما خلف غضباً لدى اوساط سياسية 
انتهت باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 

الذي ينتظر تصويت مجلس النواب بشأنه.

اجماع نيابي على قانون
)من أين لك هذا( للحد من الفساد

ومن جانب��ه أكد عض��و مجلس النواب رس��ول 
راض��ي ، أمس الثالثاء ، ان قانون )من اين لك هذا( 
سيكشف االموال التي سرقها الوزراء الفاسدين 
ووكالء الوزارات مس��تغلني مناصبهم ، مبينا ان 
، القانون سيكش��ف العديد من امللفات إضافة 

الى كشف الذمم املالية.
وق��ال راض��ي لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان " 
بع��ض الفاس��دين حصل��وا على ام��وال طائلة 
باستغالل مناصبهم السيادية واالستيالء على 

املشاريع واملقاوالت". 
وأضاف ان " من بينهم من هو بدرجة وزير او وكيل 
وزير ومدير عام وحت��ى اعضاء في البرملان"، الفتا 
ال��ى ان " قانون من اين لك هذا سيكش��ف الذمم 
املالي��ة وجميع عمليات الكس��ب غير املش��روع 

للمسؤولني وحتى للموظف العادي . 
وم��ن جهته قال النائب ع��ن القانونية البرملانية 
حس��ن ت��وران ، الثالث��اء ، ان هذا القان��ون "اعد 
م��ن قب��ل اللجنة ووق��ع عليه 56 نائب��ا ألحالته 
الى هيئة الرئاس��ة وعرض��ه للتصويت حتت قبة 

البرملان ".
واضاف لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان " مقترح 
قان��ون )من اين لك هذا( ق��دم إلى رئيس مجلس 
النواب وه��و بدوره أحاله إل��ى اللجنة القانونية 
إلدراج��ه عل��ى ج��دول أعم��ال مجل��س النواب 
لقراءت��ه القراءة أألولى" ، مبين��ا ان" أهمية هذا 
القانون تأتي لوجود فراغ تشريعي في هذا اجلانب 
وع��دم وجود قانون جامح ملكافحة الفس��اد في 
ظل استشراء الفساد املالي واإلداري في مفاصل 

الدولة العراقية".
وبني ان" هذا املقترح يعالج الفساد املالي ويضع 
بني ي��د رئيس ال��وزراء آلي��ات وإج��راءات كيفية 
اس��ترداد األموال غير املش��روعة عن��د من تولى 
مس��ؤولية في الدولة العراقي��ة منذ 2003 والى 
اآلن م��ن درج��ة مدير عام فما ف��وق ومن كان في 
حكمه��م م��ن املنتخب��ني وكذل��ك املس��ؤولني 
التنفيذيني"، مشيرا الى أن “القانون يسري على 
كافة األراض��ي العراقية وكل احملافظات مبا فيها 
إقليم كردستان الن الواردات االحتادية أينما كانت 
يجب ان جتري متابعتها ومراقبة كيفية التعامل 

معها".
وأوض��ح ان" ه��ذا القان��ون س��يحول ش��عارات 
حمل��ة مكافحة الفس��اد إلى إج��راءات عملية 
عل��ى األرض وس��يتيح لرئيس ال��وزراء، اخلطوات 
العملي��ة لكيفية القيام مبكافحة الفس��اد في 
اجلانب املالي”، مرجحا "مترير املقترح مع امكانية 
تعديله وفق اقتراحات النواب حيث يس��ود تأييد 
مكافحة الفس��اد أج��واء الوضع الع��ام وبنحو 
يتزامن والتأييد الش��عبي للحملة التي أعلنها 
رئي��س ال��وزراء حيدر العب��ادي بع��د االنتهاء من 

احلرب على داعش".
 ويتكون القانون الذي تستهدف أسبابه املوجبة 
احلف��اظ على املال العام وضمان عدم اس��تغالل 

املنصب من 11 مادة. 

رفع حظر السفر عن املدينني لصندوق 
التنمية واعفاءهم من الغرامات

واوضح البيان ان "اللجنة عملت على رفع توصية 
إل��ى مجلس ال��وزراء أيض��ا بال��زام وزارة التجارة 

بتغطي��ة احتياج��ات البطاق��ة التمويني��ة من 
مادتي السكر والزيت املنتج محليا في املشاريع 
الصناعية املس��جلة في التنمي��ة الصناعية او 

الهيئة الوطنية لالستثمار". 
واش��ار ان "جلن��ة الش��ؤون االقتصادي��ة الوزارية 
قررت تشكيل جلنة برئاسة املستشار االقتصادي 
لرئيس ال��وزراء وعضوية وكيل وزارة النقل ومدير 
عام دائرة املوازنة ف��ي وزارة املالية ومدير عام من 
الهيئة الوطنية لالس��تثمار ومدي��ر عام الدائرة 
القانوني��ة ف��ي مكتب رئي��س ال��وزراء وممثل عن 
الهيئ��ة التنس��يقية العلي��ا للمحافظ��ة غير 
املرتبط��ة باقلي��م، تتولى دراس��ة مقت��رح وزارة 
النقل اخلاص بتعديل نظ��ام االجور في املطارات 
املدنية على ان تقدم اللجنة تقريرها خالل ثالثة 

اسابيع".
وأورد البي��ان: "متت املوافقة من قبل اللجنة على 
طل��ب وزارة املالي��ة باعتبار ان مش��اريع القروض 
ملزم��ة باتفاقي��ات الق��رض، وال تس��ري عليها 
تعليم��ات تنفي��ذ العقود احلكومي��ة وتعليمات 
تنفي��ذ املوازن��ة االحتادية واعفائها من الرس��وم 
والضرائ��ب لكونه مش��روع اس��تثماري على ان 
يكون املش��روع مدرجا في املوازنة االس��تثمارية 

التي تعدها وزارة التخطيط ".

2300 شركة عاملية ستشارك
في مؤمتر اعادة اعمار العراق

ج��اء هذا عق��ب اجتم��اع مارديني مبن��دوب دولة 
الكوي��ت الدائم ل��دى االمم املتح��دة واملنظمات 
الدولی��ة في جنیف الس��فیر جم��ال الغنیم اذ 
س��لم الغنیم مارديني دعوة من الش��یخ صباح 
اخلال��د الصباح نائب رئیس ال��وزراء وزير اخلارجیة 

الكويتي حلضور املؤمتر.
وأض��اف ماردين��ي ان هذه الدع��وة تأتي في وقت 
بال��غ االهمیة اذ حتت��اج تلك املناط��ق احملررة الى 
العديد من املش��روعات في البنى التحتیة مثل 

املیاه والطرق والصحة والتعلیم.
وبی��ن ان دعم دول��ة الكويت لهذا املؤمتر س��وف 
يعطي اشارة واضحة الى اجملتمع الدولي بضرورة 
النظر الى اهمیة مشروعات اعادة االعمار، سیما 

في هذه الفترة ألن من ش��أنها ان تخفف معاناة 
النازحین داخل العراق.

أسلحة العشائر يفوق
عديدها أسلحة قوى األمن

وأوضح رئيس استئناف ميسان أن "هناك عشائر 
في احملافظة متتلك أس��لحة أكب��ر وأكثر مما لدى 
األجهزة األمنية، وعدد غير قليل من هذه العشائر 
ال تخضع للقوانني ولديها وسائلها اخملتلفة التي 
ه��ي على األغلب مخالفة للقانون"، الفتا إلى أن 
"القوان��ني قادرة على املعاجل��ة، لكنها تصطدم 

بقدرة التنفيذ والقدرة على تطبيقها".
وم��ن جان��ب آخر، ذك��ر أن "ضعف التش��ديدات 
األمنية على احلدود فس��ح اجملال لدخول اخملدرات 
بشكل كبير"، مطالباً "احلكومة العراقية بعمل 
ج��اد لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع الس��الح 

في محافظة ميسان".

اليوم.. انطالق فعاليات
مهرجان املربد في البصرة

و)املربد( مهرجان شعري تقيمه وزارة الثقافة في 
الع��راق منذ عام 1971 ويش��ارك فيه العديد من 

الشعراء واالدباء العراقيني والعرب . 
ويس��تمد املهرجان عنوانه من س��وق املِربَد التي 
كان��ت تقع ف��ي قض��اء الزبير ضم��ن محافظة 
البصرة، وهي أش��به بسوق عكاظ قبل اإلسالم، 
وكان��ت الس��وق مخصص��ة لبيع االب��ل قبل أن 
تتحول خالل العصر األموي إلى ملتقى للشعراء 
واألدب��اء والنح��اة الذي��ن كانوا يجتمع��ون فيها 
وينظمون مناظرات ش��عرية وحلقات نقاش��ية 
وفكرية، وبخالف األس��واق األدبي��ة األخرى التي 
كان��ت مخصصة ألقوام اجلزي��رة العربية، كانت 
س��وق املربد متس��عاً ألعراق مختلفة من فرس 
وصينيني وهنود وأقباط وعرب، ومن أبرز ش��عراء 
املرب��د جرير والفرزدق وبش��ار بن ب��رد وأبو نواس، 
كم��ا أن اجلاحظ والكندي وس��يبويه واألصمعي 
والفراهي��دي كانوا من أش��هر رواد الس��وق التي 
تعرض��ت إلى اإلندث��ار قبل قرون، وأع��اد احياءها 

ادباء البصرة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أكد الوكي��ل الفني ل��وزارة الزراعة 
الدكت��ور مه��دي ضم��د القيس��ي 
امس الثالثاء إن العراق يش��هد قلة 
في مناس��يب املياه ال��واردة من دول 
اجلوار، وكذلك انحباس غير مسبوق 
بهط��ول األمطار لم يش��هده البلد 
من��ذ عدة عق��ود ، مما س��بب أضرارا 
ف��ي مقدمته��ا  جس��يمة طال��ت 

القطاع الزراعي .
وتاب��ع الوكي��ل الفني بالق��ول لقد 
فقدن��ا من انتاج احملاصيل الرئيس��ة 
احلنط��ة  مبحصول��ي  املتمثل��ة 
والش��عير م��ا مق��داره 20 إل��ى 30 
% م��ن اإلنت��اج ، وان ال��وزارة اتخذت 
جمل��ة م��ن اإلج��راءات من ش��أنها 
معاجل��ة ماميك��ن معاجلته من خالل 
زي��ادة الغلة الزراعي��ة ، وتقليل فترة 
منو بعض األصناف املس��تنبطة من 
محص��ول احلنطة، وإدخ��ال تقنيات 

الري احلديثة .
واك��د الوكيل الفني ل��وزارة الزراعة 
على ضرورة التوجه إلى اس��تعمال 
والباذرة املسمدة،  الليزرية  التسوية 
وغيرها من اإلج��راءات التي ميكن أن 
تخفف م��ن األضرار الس��لبية التي 
تخلفه��ا انخفاض مناس��يب املياه 

وشحة األمطار( .
وم��ن املعروف ان مش��كلة املياه بني 
الع��راق وس��وريا وتركيا ال تش��كل 
حال��ة فريدة أو نادرة م��ع ما لها من 
خصوصية. فاألنهار الدولية، تسبب 
املشكالت في معظم أنحاء العالم 
لتداخل املصالح، وللحاجة املاس��ة 
إليه��ا خصوصاً أن املي��اه هي بترول 
القرن احلالي، وأحد املصادر األساسية 
وامل��وارد الرئيس��ة ل��دول املنبع كما 
لدول اجملرى ، وإن املياه وليس النفط، 
س��تكون القضي��ة املهيمن��ة ف��ي 
الشرق األوسط بعد العام 2000 على 
وفق مركز الدراس��ات االستراتيجية 
واالقتصادي��ة في واش��نطن ،والذي 
اعل��ن اكثر من م��رة ان نحو 70 بؤرة 
توتر في العالم س��ببها املياه والتي 

ستكون ام االزمات املستقبلية.
وتعّرف األزم��ة املائية بأنها خلل في 
التوازن بني امل��وارد املائي��ة املتجددة 
املتزاي��د عليها  والطل��ب  واملتاح��ة 
والذي يتمثل بظهور عجز في امليزان 
املائ��ي يتزايد باس��تمرار وي��ؤدي إلى 
إعاقة التنمية وهذا العجز هو احلالة 
التي يفوق حجم االحتياجات املائية 
فيه��ا كمية امل��وارد املائية املتجددة 
واملتاح��ة ، ويطلق عل��ى هذا العجز 
تس��مية ) الفجوة املائية ( ، وعندما 
يص��ل العجز املائي إل��ى درجة تؤدي 
إل��ى أض��رار اقتصادي��ة واجتماعية 
ته��دد بني��ة الدولة فإن��ه يكون قد 
وصل إلى ما يسمى ) باألزمة املائية( 

.
ومما يثي��ر االنتباه هي االزمة احلاصلة 
حالي��ا في الع��راق وتراج��ع حصتة 
من املياه من خالل تفاقم مش��كلة 
اجلف��اف الت��ي حتل ه��ذا الع��ام في 
عموم املناطق، ناهيك عن وضع املياه 
في الوطن العربي والعالم االسالمي 
بنحو عام حيث يعد املواطن العربي 
االكث��ر تضررا ف��ي العالم حس��ب 
اجلداول املعدة من مراكز الدراس��ات 

العربية واالجنبية.
وفي العراق تشكل 65 % من حاجاته 
املائية للزراع��ة والصناعة من دجلة 
والف��رات وايض��ا %80 م��ن حاجاته 
املائية املس��تعملة منزليا هي ايضا 

من دجلة والف��رات ، ويوضح "املركز 
الوثائقي حلقوق اإلنسان في العراق" 
أن العراق قد يصبح من الدول شبه 
الصحراوية ، وأن مس��احة الصحراء 
صارت تش��كل نحو نصف إجمالي 
مساحته على الرغم من وجود نهري 

دجلة والفرات. 
الع��راق  أن  الزراع��ة  وزي��ر  ويعت��رف 
ق��د خس��ر ما يص��ل إل��ى 70 % من 
محاصيل��ه احلقلي��ة خالل الس��نة 
املاضية بس��بب اجلف��اف والتصحر، 
وأس��هم في ذلك ما عانت��ه األنهار 
م��ن انخفاض ف��ي مع��دالت املياه؛ 
إذ انخف��ض املاء فيه��ا مبعدل 45 %، 
وتعرضت بعض األنهار إلى ما يقرب 

اجلفاف مث��ل نهري اخلال��ص وديالي 
اللذي��ن تعتمد عليهم��ا الكثير من 
املناطق الزراعية ، فيما عطل العراق 
%20 م��ن اراضيه الزراعية هذا العام 
ويخشى مسؤولو وزارته من مشروع 
يتضم��ن  ال��ذي  الترك��ي  الس��دود 
ا على نه��ر الفرات  إنش��اء 21 س��دًّ
س��تفقد بس��ببها س��وريا نس��بة 
40 % م��ن حصته��ا املائية، في حني 
تكون خس��ارة العراق مدع��اة ملزيد 
من األس��ى، ألنه سيخسر 90 % من 
حصته املائية وهو رقم يدعو للفزع، 
يض��اف إليه فزع مماثل من 3 س��دود 

تركية على نهر دجلة.
وستؤدي تلك املشاريع مجتمعة إلى 

انخفاض حصة الفرد من 3068 مترا 
مكعًب��ا س��نويًّا من امل��اء إلى 1025 

مترًا مكعبا.
هذا وتقول اإلحصاءات إن منس��وب 
املياه في نهر دجلة حاليًّا يعد األدنى 
منذ أكثر من 75 عام��اً كاملة! وقد 
طال��ب باحث��ون ف��ي مج��ال البيئة 
وضع خط��ة بالتعاون م��ع منظمة 
)ف��او(  العاملي��ة  والزراع��ة  األغذي��ة 
وبرنامج األمم املتح��دة للبيئة إلنقاذ 
للتصحر  املرش��حة  األخرى  املناطق 
ف��ي الع��راق، والعم��ل عل��ى إخراج 
مناطق أخرى م��ن حيز التصحر إلى 
حيز التنمية البيئية، ورعاية برنامج 

وطني دائم للتشجير.

في العراق تشكل
65 % من حاجاته 
المائية للزراعة 
والصناعة من دجلة 
والفرات وايضا
80 % من حاجاته 
المائية المستعملة 
منزليا هي ايضا من 
دجلة والفرات 

جانب من عملية احلصاد "ارشيف"

بسبب االنحباس غير المسبوق لهطول األمطار وقلة المناسيب الواردة

العراق يخسر من %20 - %30 من انتاج محصولي الحنطة والشعير
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محليات 4

مناشدة 

الس��ادة رئيس واعضاء اللجنة املالية في مجلس 
النواب احملترمني 

م / تعديل م��واد قانونية في قانون التقاعد املوحد 
اجلديد

حتية طيبة :
اود ان اعلمك��م ان قان��ون روات��ب موظف��ي الدول��ة 
والقطاع العام رقم )22( لس��نة 2008 منح خريجي 
الدراس��ة االعدادي��ة مخصصات ش��هادة نس��بتها 
)%25( م��ن الرات��ب الوظيف��ي وحامل��ي الش��هادات 
االخرى فكانت النس��ب املمنوحة لهم تتراوح ما بني 

)%35( الى )100%( ,
ام��ا قانون التقاع��د املوحد اجلديد ل��م مينح خريجي 
الدراسة االعدادية اية مخصصات للشهادة وحاملي 
الشهادات االخرى فكانت النسب املمنوحة لهم في 
هذا القانون تتراوح ما بني )%5( الى )%20( وهي نسب 

قليلة جدا مقارنة بحاملي الشهادات الوظيفية .
ذكرت املادة )14( من الدس��تور ) العراقيون متساوون 
ام��ام القانون م��ن دون متييز في جمي��ع اجملاالت ومن 
ضمنها اجملال االقتص��ادي (وهذا يتطلب تعديل املادة 
)35( – عاشرا من قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 
2014 ومنح خريجي الدراس��ة االعدادية مخصصات 
ش��هادة نس��بتها )%25( م��ن الرات��ب التقاعدي مع 
زيادة مخصصات حاملي الشهادات االخرى للنسبة 
نفس��ها اي )%25( ايضا ، لكي تس��ود العدالة وتتم 

املساواة .

ولكم الشكر والتقدير 
حبيب زيدان عطية 
مدير متقاعد

فتحت باب التقديم لثالث سنوات متتالية

بغداد - الصباح الجديد:

للح��ج  العلي��ا  الهيئ��ة  أعلن��ت 
والعمرة عن متديد مدة التس��جيل 
احل��ج  قرع��ة  عل��ى  املواطن��ني 
اخلمس��ة  لألع��وام  االلكتروني��ة 
املقبلة لغاية العش��رين من شهر 

شباط اجلاري .
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
الهيئة حس��ن فه��د الكناني، إن 
»الهيئة قررت متديد فتح منافذها 
في بغ��داد واحملافظات لتس��جيل 
املواطن��ني على قرع��ة احلج لغاية 
20 ش��باط اجل��اري  بع��د أن كان 
مق��ررا أن تنتهي في العاش��ر من 
هذا الش��هر، لغرض منح الفرصة 
الكافية للراغبني بالتسجيل على 
القرع��ة« ، مضيف��ا أن »مكات��ب 
الهيئة ومنافذها التي افتتحت في 
جميع احملافظات مستمرة بعملها 
لتس��جيل املواطنني على القرعة 
االلكترونية لألعوام )2020-2019-

. ) 2023-2022-2021
وكانت الهيئة ق��د قررت في وقت 
سابق متديد س��نوات التقدمي على 
قرعة احلج الى خمسة أعوام بدال 
من ثالثة س��عيا منها لزيادة فرص 
ف��وز املتقدمني بالذه��اب الى بيت 

اهلل احلرام. 
للح��ج  العلي��ا  الهيئ��ة  وكان��ت 
والعم��رة اعلن��ت ي��وم االثنني، عن 
فتح ب��اب التقدمي على احلج لثالثة 
مواس��م متتالي��ة عب��ر التق��دمي 
االلكتروني، مشيرة الى أن املتقدم 
سيقوم بدفع 25 ألف دينار مقابل 
الرق��م  بطاق��ة  عل��ى  احلص��ول 

االلكتروني.
وقال الكنان��ي إن »الهيئة فتحت 
التقدمي على احلج لثالثة مواس��م 
االلكتروني،  التق��دمي  متتالية عبر 
 -2021  2020  2019- وللمواس��م 
وابت��داء م��ن الس��ابع م��ن كانون 
الثاني ولغاية العاش��ر من شباط 
، مضيف��ا أن »الضواب��ط  اجل��اري 
التي وضعت للتقدمي هي أن ال يقل 

عمر املتقدم عن 18 س��نة وعراقي 
اجلنسية ولم يذهب للحج سابقا، 
وان ال يقل عمر النساء املتقدمات 
بشكل مفرد عن 45 سنة في سنة 
الفوز وبعكس��ه يتوج��ب التقدمي 
مع محرم لم يحج سابقا«، مبينا 
أن »تقدمي املواطن يعتمد حس��ب 
محل س��كناه كم��ا ف��ي بطاقة 

السكن«.
وتاب��ع املتحدث الرس��مي باس��م 
الهيئ��ة أن »الضوابط األخرى هي 
تخصي��ص نس��بة %60 لألعم��ار 
م��ن 70 س��نة فم��ا فوق بش��رط 
اصطح��اب مرافق واح��د من ذوي 
املتق��دم من نفس جنس��ه ، وان ال 
يتجاوز عمره اخلمس��ني سنة ولم 
يس��بق له الس��فر للحج«، مبينا 

أن »آلية اختيارهم س��تكون على 
أساس األكبر س��نا ونزوال، على أن 

ال يسمح لهم بالتنازل«.
وأش��ار الكنان��ي ال��ى أن »نس��بة 
م��ن  لألعم��ار  املتبقي��ة  ال���40% 
59 س��نة فم��ا دون ويض��اف لهم 
كبار الس��ن ممن بقي بع��د اختيار 
األكبر س��نا س��تجرى لهم قرعة 
احتس��اب  وس��يتم  الكتروني��ة، 
القرع��ة  ف��ي  إضافي��ة  نقط��ة 
للمتقدم��ني على قرعت��ي عامي ) 
2014 – 2016 (« ، موضحا أن »على 
املتقدم دفع مبلغ 25 الف دينار غير 
قابلة لل��رد، مقاب��ل احلصول على 
بطاقة الرقم االلكتروني واستمارة 
الضوابط وطريقة التقدمي اخلاصة 
بالتس��جيل م��ن خ��الل مراجعة 

الرس��مية للهيئ��ة ف��ي  املناف��ذ 
بغ��داد واحملافظ��ات التي س��يعلن 
عنها الحقا، وم��ن دون احلاجة الى 
عناء الذهاب ال��ى املصارف وحتمل 

تكاليف مادية إضافية«.
»الهيئ��ة  أن  الكنان��ي،  وب��ني 
س��تعتمد حصص احملافظات على 
ضوء اإلحصاء السكاني التقديري 
املعتمد من قب��ل وزارة التخطيط 
بالنس��بة  أم��ا  اإلحص��اء،  دائ��رة 
تس��جيلهم  فيكون  للمهجري��ن 
األصلية  على حصة محافظتهم 

التي هجروا منها«.
وق��ال الكنان��ي إن��ه »نظ��را لورود 
طلب��ات م��ن املواطن��ني بتمدي��د 
س��نوات الفوز بقرعة احلج وسعيا 
م��ن الهيئ��ة لزي��ادة ف��رص ف��وز 

املواطن��ني بالذهاب ال��ى بيت اهلل 
احلرام، قررت متديد سنوات التقدمي 
عل��ى القرع��ة ، لتك��ون لالع��وام 

اخلمسة املقبلة بدل من ثالثة«.
واض��اف املتح��دث باس��م الهيئة 
انه »بهذا القرار س��يكون التقدمي 
عل��ى القرع��ة االلكترونية العوام 
 ، )2023-2022-2021-2020-2019(
مما يس��هم بزيادة فرصة املواطنني 
املتقدم��ني للف��وز مبقاع��د احل��ج 
اخملصصة لهذه االعوام« ، مؤكدا ان 
»املنافذ التي افتتحتها الهيئة في 
بغداد واحملافظات مازالت مستمرة 
بالتقدمي على  الراغبني  بتس��جيل 
قرع��ة احل��ج ولغاية يوم الس��بت 
ال��ى  املواطن��ني  داعي��ا   ، املقب��ل 

»االسراع بتسجيل اسمائهم«.

وكان رئي��س هيئة احل��ج والعمرة 
خال��د العطي��ة أعل��ن ف��ي وقت 
س��ابق، أن الهيئة س��تجري قرعة 
الكترونية تكميلية لغير الفائزين 
بالقرع��ة املاضية الت��ي مت إجراؤها 
في عام 2016 إلكمال زيادة املقاعد 
التي حصل عليها العراق مبوس��م 

احلج املاضي.
وح��ددت الهيئ��ة العلي��ا للح��ج 
الت��ي  األي��ام   ، مؤخ��را  والعم��رة، 
س��تجري بها القرع��ة التكميلية 
لع��ام 2018 ل��كل محافظ��ة من 
األخيرة  القرع��ة  املس��جلني على 
لع��ام 2016، موضح��ة أن القرعة 
ستجري ملدة أربعة أيام وستشمل 
إقلي��م  ع��دا  احملافظ��ات  جمي��ع 

كردستان.

»الحج« تمدد التسجيل على القرعة لغاية العشرين من الشهر الجاري 
 

قررت هيئة 
الحج تمديد فتح 

منافذها في بغداد 
والمحافظات لتسجيل 

المواطنين على 
القرعة لغاية 20 

شباط الجاري  بعد أن 
كان مقررا أن تنتهي 

في العاشر منه 

الهيئة العليا للحج متدد التسجيل على القرعة
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بغداد - الصباح الجديد:

لتجارة  العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
مباش��رتها  ع��ن  الغذائي��ة  امل��واد 
بقط��ع احلص��ة الش��هرية املق��ررة 
لش��هر ش��باط اجلاري ملواد السكر 
والزي��ت اضاف��ة الى مادة ال��رز بعد 
وصول البيانات من دائرة التخطيط 
واملتابع��ة لغ��رض جتهيزه��ا لوكالء 
امل��واد الغذائي��ة وم��ن ث��م تس��لم 

للمواطنني .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
قاس��م حم��ود ان الكمي��ات املقررة 
حلص��ة الف��رد الواحد تبل��غ 3 كغم 
رز و2 كغم س��كر و1 لتر زيت طعام 
اضافة ال��ى حصة الطحني البالغة 
ال��وزارة  ان  ال��ى  الفت��اً   ، 9 كغ��م  
وضم��ن تعليماته��ا متن��ع ال��وكالء 
م��ن اس��تقطاع اي مبال��غ اضافية 
الج��ور النقل من املواطن��ني ، مبيناً 
ان جتهيز تلك امل��واد يتم بعد ظهور 
صالحيتها لالستهالك واالستخدام 
البشري , مش��يراً ان توزيع املواد من 
قب��ل الوكيل للمواطنني تس��تغرق 

20 يوما من كل شهر .
ولف��ت املدير العام الى ان ش��ركته 
وخ��الل خططه��ا وبرامجها لدعم 
املنت��ج الوطني وفرت كميات كبيرة 
م��ن م��واد الس��كر والزي��ت احملليني 
م��ن خ��الل التعاق��د م��ع القط��اع 
اخل��اص العراق��ي الذي اس��هم في 
توفيرالعمل��ة الصعبة واختزال في 
النفق��ات التي كان��ت تصرف على 

املستورد االجنبي .
واشار حمود الى ان الشركة حققت 
 2017 اجن��ازات كبي��رة خ��الل ع��ام 
في ش��تى مجاالت عمله��ا خاصة 
انه��ا اس��تطاعت إيص��ال املفردات 
الغذائية للمناط��ق احملررة والتواجد 
مع الق��وات األمنية خ��الل دخولها 
تلك املناطق وان هناك تقدماً كبيراً 
ف��ي زيادة اإلي��رادات يقابله��ا تقليل 
ف��ي النفق��ات، فضالً ع��ن إجراءات 
اإلداري  الفس��اد  ملكافح��ة  جدي��ة 
واملال��ي وعملية اإلص��الح في حتديد 

الشبهات والتعامل معها بحزم .
وب��ني املدي��ر الع��ام أن خط��ة العام 
املقب��ل تتضمن وضع رؤي��ة جديدة 
ف��ي مج��االت العم��ل تق��وم على 

تقلي��ل النفق��ات وإيق��اف الصرف 
لألغراض الكمالي��ة والتوجه صوب 

للتنافس  الش��ركة  املتاجرة ودخول 
التجاري في السوق احمللية في ضوء 

اإلمكانات املتاحة من حيث اخلبرات 
والبنى التحتية ومجاالت االستثمار 

املتعددة ، الفتا الى حتديد جدول زمني 
لتس��لم تلك االجنازات من االقسام 
املعنية بهدف مناقش��تها تفصيالً 
وأصدار مطبوع يحمل تلك االجنازات 
وألية العمل التي تقوم على املبادرة 
واالب��داع لتطوي��ر مفاص��ل العمل 
ويس��هم في رفد االم��ن الغذائي و 

يفر حاجات أبناء مجتمعنا.
من جانبها اعلنت الش��ركة العامة 
لتج��ارة احلب��وب ف��ي وزارة التجارة، 
تس��لم س��ايلو العطيفي��ة اول��ى 
الكميات من الرز الفيتنامي حلساب 
البطاق��ة التمويني��ة اضاف��ة ال��ى 
وصول ش��احنات محمل��ة باحلنطة 

االميركية الى البصرة .
املهندس  الشركة  واوضح مديرعام 
هيث��م جميل اخلش��الي ان س��ايلو 
العطيفية باش��ر بتس��لم كميات 
من م��ادة ال��رز الفيتنامي حلس��اب 
البطاقة التموينية حيث مت تس��لم 
اكثر من الف طن اضافة الى مباشرة 
فرع الش��ركة في محافظة البصرة 
بتسلم 18 شاحنة محملة باحلنطة 
االميركية والواردة من ميناء ام قصر 
من اجل جتهيز املطاحن في احملافظة 

لدعم البطاقة التموينية.
من جانب اخر اش��ار اخلش��الي الى 
استمرار فرع الشركة في محافظة 
النجف االش��رف بتجهي��ز املطاحن 
االهلي��ه واحلكوميه باحلنطه احملليه 
حلصة ش��هر كانون الثاني املاضي ، 
اذ بلغت الكمي��ات اجملهزة )14495( 
طنا ، كما باش��ر فرع الش��ركة في 
املطاحن  املثن��ى بتجهيز  محافظة 
باحلنطة احمللية للحصة نفس��ها اذ 
بلغت الكميات اجملهزة الى مطاحن 

احملافظة )4387( طنا .
واوض��ح املدي��ر الع��ام للش��ركة ان 
الفرع باش��ر كذلك بتس��لم احلنطة 
االميركية الواردة م��ن ميناء ام قصر 
بعد اج��راء الفح��ص الفيزياوي على 
النماذج التي مت سحبها من قبل وحدة 
مختبر الف��رع للتأكد من مطابقتها 
قس��م  م��ن  املع��دة  للمواصف��ات 
السطرة النوعية وتفريغها ، اذ بلغت 
الكميات املتس��لمة )٤٩٠( طنا بواقع 
)١٥( ش��احنة اضاف��ة الى املباش��رة 
بتسلم وتفريغ الرز الفيتنامي واحملول 
من ميناء ام قصر واملس��تورد حلساب 

البطاقة التمونية . 

تقرير

توفير الحصة الشهرية من مواد البطاقة التموينية )الرز,السكر,الزيت( لشباط 
سايلو العطيفية يتسّلم أولى الكميات من الرز الفيتنامي 

تسهيل قبول العراقيين 
في الجامعات األميركية  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزي��ر التعليم العال��ي والبحث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيس��ى، مع وفد املعهد 
األميرك��ي لألبح��اث األكادميي��ة ف��ي الع��راق 
برئاس��ة البرفس��ور كاثرين هانس��ن مجاالت 
التع��اون العلم��ي الثقاف��ي  وتس��هيل قبول 
الطلب��ة العراقي��ني للدراس��ة ف��ي اجلامعات 

األميركية  .
وقال العيس��ى خ��الل اس��تقباله الوف��د، إن 
الع��راق يتجه نحو تعزيز الروابط بني اجلامعات 
واالف��ادة  األميركي��ة،  ونظيراته��ا  العراقي��ة 
م��ن التج��ارب التطبيقية في ش��تى امليادين 
واس��تثمارها في البيئة العراقية ، مضيفا أن 
أهمية فتح آفاق جديدة يأتي لتعزيز العالقات 
خصوصا فيما يتعلق ببرامج التوأمة الزيارات 
املتبادلة للطلبة واألس��اتذة ، وتسهيل قبول 
الطلب��ة العراقي��ني للدراس��ة ف��ي اجلامعات 
األميركي��ة ، واالس��هام ف��ي تطوي��ر طرائ��ق 
التدريس والتبادل املعلوماتي والقيام باألبحاث 

املشتركة بني املراكز البحثية في البلدين.

تأهيل المركز العراقي 
الكوري للتدريب المهني

بغداد - الصباح الجديد:
عقد مدير ع��ام دائرة التدري��ب املهني في وزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعي��ة املهندس صادق 
خزع��ل ابراهي��م اجتماع��اً م��ع ممثل��ي الدائرة 
القانونية في الوزارة ملناقشة التعديالت االخيرة 
ملس��ودة مذك��رة التفاهم املزم��ع توقيعها مع 
الوكالة الكورية للتعاون الدولي )كويكا( مببلغ 
خمس��ة مالي��ني دوالر لتأهيل املرك��ز العراقي-

الكوري للتدريب املهني في العراق. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل عمار منعم 
ان مشروع اعادة تأهيل املركز العراقي - الكوري 
ج��اء بتمويل من كوريا اجلنوبية مببلغ خمس��ة 
ماليني دوالر اميركي، ملدة )48( شهرا من )2015-
2018( ، مبينا ان املش��روع يهدف إلى تعزيز بناء 
قدرات املتدرب��ني وتطوير قابلياتهم وكفاءاتهم 
في مجال التدريب املهني من خالل االس��تعانة 
بخب��راء كوريني او ع��ن طري��ق زج العاملني في 
املركز بدورات متقدمة في كوريا اجلنوبية. يذكر 
ان مش��روع انش��اء املركز العراقي الكوري يعد 
األول من نوع��ه في العراق ال��ذي مت تنفيذه في 
الع��ام 2006-2007 وتضمن انش��اء بناية املركز 

وجتهيزه باحدث االجهزة واملعدات. 
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بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك وف��د م��ن وزارة اإلتص��االت 
بالورش��ة البحثية املنعق��دة بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة والت��ي 
نظمته��ا هيئة اإلع��الم واإلتصاالت 
بالتعاون مع منظمة GSMA العاملية 
لإلتص��االت وتكنولوجي��ا املعلومات 
لبحث العديد م��ن القضايا املهمة 
خدم��ات  حتس��ني  ته��دف  الت��ي 

اإلتصاالت في العراق .
وحض��ر الورش��ة ممثلون ع��ن البنك 
الدولي  التمويل  الدولي ومؤسس��ة 
وعدد م��ن اخلب��راء وممثل��ي الهيئات 
ومجل��س اإلتص��االت جلنوب آس��يا 
والش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا 
م��ن  العدي��د  ملناقش��ة   SAMENA

القضاي��ا املهم��ة التي ته��دف الى 
حتسني اخلدمات في قطاع االتصاالت 

.
ورحب رئيس الوف��د العراقي الوكيل 
االتص��االت  ل��وزارة  واملال��ي  االداري 
الس��اعدي  مزع��ل  ك��رمي  الدكت��ور 
في بداي��ة كلمته بالدع��وة الكرمية 
املقدم��ة م��ن قب��ل الهيئة ل��وزارة 
بأعم��ال  للمش��اركة  اإلتص��االت 
الورش��ة م��ن أجل التواص��ل وتقدمي 
الدعم الفني والتنسيق مع  اللجنة 
واللج��ان اخملتص��ة ف��ي  القانوني��ة 

مجلس النواب .
وأكد رئي��س الوفد العراق��ي ضرورة 
تشريع مواد قانونية تعمل على إنهاء 
التداخل ب��ني عمل ال��وزارة والهيئة 

من خالل تش��ريع قان��ون االتصاالت 
الذي مازال ف��ي ادراج مجلس النواب 
، مش��يرا إلى ض��رورة متابعة جتارب 
الدول املتقدمة مبا يتيح اإلس��تفادة 
منها  للخروج بتشريع يساعد على 
النه��وض بالقط��اع مبا يت��الءم  مع 
وفق  املس��تهلكني على  متطلب��ات 

أحدث التقنيات العاملية .
هذا وقدمت منظمة GSMA العاملية 
أراء ومقترحات للجانب العراقي بغية 
اللبنة األساس��ية للخروج  تكوي��ن 
بقوان��ني رصين��ة  تلب��ي متطلب��ات 
واملعلوماتي��ة   اإلتص��االت  مجتم��ع 
إلس��تثمار م��وارد الدولة بالش��كل 
اإلتصاالت  وتنظيم قطاع  الصحيح 

وتنمية وتطوير البنى التحتية.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير النفط جبار علي حس��ني 
اللعيب��ي م��ع نائ��ب رئيس ش��ركة 
س��ينوك الصينية فرع العراق هونك 
ي��ان والوفد املرافق له، س��بل تطوير 
العم��ل في حق��ل ب��زركان النفطي 
اضافة ال��ى املش��اريع االخرى ضمن 

اعمال شركة نفط ميسان .
واك��د الوزي��ر عل��ى اهمي��ة تعزي��ز 
التع��اون املش��ترك من اج��ل حتقيق 
االهداف املرجوة ، مشددا على ضرورة 
تنفي��ذ اخلط��ط والبرام��ج الهادفة 
لتعزيز التعاون املشترك بني اجلانبني ، 
واإلسراع بتنفيذ املشاريع التي تخدم 
العملية اإلنتاجية وتعزز من معدالت 
تصدير النفط اخلام. من جانبه أشاد 

نائب رئيس ش��ركة سينوك بحرص 
ال��وزارة على التعاون مع الش��ركات 
العم��ل  ظ��روف  وتوفي��ر  العاملي��ة 
املناس��بة التي تس��اعد على تنفيذ 
اخلط��ط املوضوعة م��ن قبل االدارات 
املشتركة للحقول النفطية، مؤكدا 
رغبة شركته في املساهمة بتطوير 

قطاع النفط والغاز في العراق .
وكان الوزير قد اكد حرص العراق على 
توفي��ر البيئ��ة املثالية الس��تقطاب 
االس��تثمارات  العاملي��ة ف��ي قطاع 
ان  ال��ى  الفت��ا   ، والطاق��ة  النف��ط 
العراق يعم��ل على التع��اون املثالي 
مع الش��ركات العاملية العاملة في 
القط��اع النفطي به��دف النهوض 
به��ذه الصناعة واالس��تثمار االمثل 

لهذه الث��روة الوطنية ، ومنها حتويل 
الغ��از الذي يحرق ال��ى طاقة مفيدة  
، فض��ال عن زيادة مش��اريع النهوض 
بالبنى التحتية في أنحاء البالد كافة 
، وق��د حققنا خالل الفترة املنصرمة 
التحدي��ات  م��ن  الرغ��م  وعل��ى   ،
االقتصادية واألمني��ة ، تقدما كبيرا 
عل��ى صعيد تنفيذ املش��اريع وزيادة 

االنتاج من النفط والغاز .
واض��اف اللعيب��ي ان ال��وزارة اعلنت 
ع��ن العديد من املش��اريع النفطية 
والتصفية  في قطاعات االستخراج 
واستثمار الغاز ومد شبكات االنابيب 
، ودعت الش��ركات العاملي��ة  ومنها 
الش��ركات البريطانية الى املشاركة 

فيها.

العراق يشارك في ورشة لتحسين خدمات االتصاالت 
»اللعيبي« يبحث مع »سينوك« 
تطوير القطاع النفطي في البالد

عقدت بالتعاون مع منظمة GSMA العالمية 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربي��ة يوم االثنني 
 255 أكث��ر م��ن  ع��ن تس��جيل 
شهادة مزورة لشهر كانون الثاني 
املاضي، مبينة أن التزوير ش��مل 

عدد من اجلهات احلكومية. 
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لوزي��ر 
التربي��ة محم��د اقبال ف��ي بيان 
اطلعت » الصب��اح اجلديد« على 
نس��خة منه إن »اللجان اخملتصة 

اس��تطاعت  التربي��ة  وزارة  ف��ي 
خالل شهر كانون الثاني املاضي 
فق��ط م��ن تس��جيل اكث��ر من 
٢٥٥ حالة ش��هادة م��زورة تعود 
ملنتس��بني في عدد م��ن اجلهات 

ه��ذه  ان  مضيف��ا  احلكوم��ة«، 
اللجان انهت احملاضر التحقيقية 
واملصادقة عليها«،  املزورين  بحق 
مبين��ا أن »الوزارة قام��ت بتبليغ 
اجلهات املتضررة باتخاذ اإلجراءات 

التزوير«  القانونية بحق مرتكبي 
.

وش��دد املكت��ب في بيان��ه على 
أن��ه »س��يعمل بش��كل أق��وى 
وبهمة أعل��ى للقضاء على هذه 

ومحارب��ة  الس��لبية  الظاه��رة 
الفساد بجميع اشكاله وإعطاء 
واحلفاظ  احلقوق حقوقه��م  ذوي 
على أهمية الش��هادة الدراسية 

ومكانتها اجملتمعية«.

تسجيل ٢٥٥ شهادة مزورة لمنتسبين في الجهاز الحكومي
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البصرة - سعدي السند:

ف��ي  الثقاف��ة  قص��ر  احتض��ن 
البص��رة التابع لدائ��رة العالقات 
الثقافية العامة ب��وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلثار ندوة موسعة 
ع��ن الواقع امل��روري ف��ي البصرة 
والتي أقامها القصر بالتعاون مع 

منتدى البصرة الثقافي .
األمسية التي حضرتها »الصباح 
اجلديد« عقدت حتت بعنوان )املرور 
ف��ي البصرة بني الواقع والطموح 
واملعاجلات( وحاضر فيها الدكتور 
املهن��دس رم��زي ش��ندي ، فيما 
وق��دم محاضرها  األمس��ية  أدار 
للجمه��ور الدكت��ور عبدالرض��ا 

الفايز . 

الزحام أسوأ ما يواجه 
املواطنني والسائقني

مقدم��ة  ف��ي  ش��ندي  حت��دث 
محاضرت��ه عن  الزح��ام ، مؤكدا 
انه أس��وأ م��ا يواج��ه املواطنني 
اليومية  والسائقني في حياتهم 
، واضرار الزحام املروري واس��بابها 
التكنولوجية  احلل��ول  ايضا  وبني 
م��ن خ��الل أنظم��ة تس��تعمل 
لتخبر  إلكترونية  مستش��عرات 
م��كان  كان  إذا  م��ا  الس��ائق 
االصطف��اف ال��ذي يح��اول ركن 
س��يارته فيه ش��اغراً أو مشغوالً 
بس��يارة أخ��رى، وعن��د ربط هذه 
املستش��عرات الذكي��ة بنظ��ام 
يُرش��د الس��ائقني إل��ى أماك��ن 
اصطف��اف فارغ��ة فم��ن املرجح 
أن يس��هم هذا االختراع في حل 
األزم��ات املرورية وتطرق ايضا الى 
احللول االبداعية ، مش��يرا الى أن 
حل األزم��ات املرورية ق��د يحتاج 
إل��ى معاجلة م��ن ن��وع مختلف 
تعتمد على مقاربة سيكولوجية 
ال  وهن��ا  الس��ائقني،  لنفس��ية 
يفوتن��ا أن نذكر ما جنحت مدينة 
س��توكهولم ف��ي تنفي��ذه م��ن 
خالل نظام يفرض رس��وماً مالية 
عل��ى اس��تعمال الط��رق، فبعد 
فرض رس��وم مبقدار 2 يورو فقط 
انخفض عدد الس��يارات بنسبة 

%20 في ساعة الذروة.

مشكالت املرور في البصرة 
وطرق معاجلتها

املهن��دس رمزي  الدكتور  وط��رح 
ش��ندي في محاضرت��ه عددا من 
النق��اط التي تخص مش��كالت 

البص��رة  امل��رور ف��ي محافظ��ة 
وطرق عالجها والتي تتلخص في 
النقل اجلماعي  التش��جيع على 
من قب��ل الدولة وإيجاد وس��ائط 
النه��ري  كالنق��ل  اخ��رى  نق��ل 
باملس��تويات  والقطارات  واملت��رو 
العالي��ة وتفعي��ل قوان��ني املرور 
وادخ��ال الش��رطة ب��دورات فنية 
لتطوي��ر قابلياته��م ومنحه��م 
باحلصول  والتشديد  الصالحيات 
على اجازة السوق وجعلها بثالث 
واحترام  عليها  للحصول  مراحل 
آداب الطري��ق وتفهم االش��ارات 
وتفعي��ل  معه��ا  والتعام��ل 
مبا  وحتديثها  الضوئية  االش��ارات 
يتناس��ب مع انس��يابية الطريق 
واس��تعمال ال��رادارات للحد من 
الوفيات  التي تس��بب  الس��رعة 
اخلارجي��ة  بالط��رق  وخصوص��ا 
واالكثار من االش��ارات االرشادية 
واس��تبدال  تنفيذه��ا  ومراقب��ة 
الضوئي��ة  باالش��ارات  ال��دوارات 
واملتابع��ة املس��تمرة لصالحي��ة 
وذل��ك  والتقاطع��ات  الط��رق 
او  باستعمال الكاميرات احلديثة 
الطائرات املسيرة وانشاء جسور 

وانفاق للتغل��ب على االختناقات 
املروري��ة ورف��ع جمي��ع الالفت��ات 
ولوح��ات الدعاي��ة بالق��رب م��ن 
التقاطع��ات النها حتج��ب الرؤية 
املتحركة  ال��رادارات  واس��تعمال 
ملنع جتاوز الس��رعة املقررة وايجاد 
العمودي��ة في وس��ط  املواق��ف 
املدينة للحيلولة بعدم السماح 
بالوقوف بالشارع في اثناء الدوام 

الرسمي. 

وملديرية مرور البصرة رأي
وفي فقرة املناقش��ات واملداخالت 
ح��ول ماطرحه احملاضر حتدث عدد 
م��ن احلضور ومنه��م عقيد املرور 
رياض العيدان��ي مدير اعالم مرور 
البصرة وال��ذي قال في مداخلته 
: كل ال��ذي مت طرح��ه م��ن قب��ل 
احملاضر كان في مكانه املناس��ب 
وبدق��ة ومس��ؤولية ونح��ن ف��ي 
الدراسة التي حملتها معي اآلن 
ال��ى اجللس��ة تضم تش��خيصا 
دقيق��ا لواق��ع املرور ف��ي البصرة 
وأه��م الط��رق املطلوب��ة ملعاجلة 
ما يس��تحق املعاجلة انطالقا من 
انن��ا نعيش احلال��ة املرورية يوميا 

يتعلق  كمتخصص��ني لكل م��ا 
بالشأن املروري ونؤكد اننا نحتاج 
ال��ى الكثي��ر فالبد م��ن ان نقول 
اننا ليس لدينا ما نحتاجهم من 
مهندس��ني مختص��ني بالش��أن 
امل��روري يقوم��ون بواجباتهم في 
دخوله��م  تتطل��ب  حال��ة  كل 
وانطباعاتهم وآراءهم للعمل بها 
بس��بب تخصصهم الهندس��ي 
امل��روري وخبرته��م الناجحة في 

هذا اجملال ... 
وأض��اف ان كل ما طرحه الدكتور 
ف��ي  ش��ندي  رم��زي  املهن��دس 
محاضرته نحترم هذه األطروحات 
وبش��كل كبير ج��دا ولك��ن ماذا 
ميكن لن��ا ان نقول ملواطن يقترض 
مبلغ��ا معين��ا ويش��تري س��يارة 
ه��ل  الك��رمي  العي��ش  ألغ��راض 
نحارب��ه ف��ي معيش��ته عندم��ا 
يخالف مخالفة بسيطة ميكن ان 
نتجاوزها ألنه��ا التضر باملصلحة 
العامة وال بالقانون فنحن نحترم 
اجلانب األنس��اني ونتعاطف متاما 
م��ع هك��ذا ح��االت وان الظ��رف 
األقتصادي لبلدن��ا العزيز معروف 
لدين��ا جميع��ا مما جعل ش��بابنا 

يبحث��ون ع��ن عمل ومنها ش��راء 
س��يارة ألغ��راض املعيش��ة كما 
أسلفنا فلهذا اجلانب خصوصيات 
علينا ان نكون اهال للتفاعل معها 
فه��م اخوة أعزاء لن��ا ولكل حالة 
ظرفها اخل��اص ولها حلول خاصة 
وكما يع��رف اجلميع اننا كمديرية 
مرور لنا القدرة القانونية الدقيقة 
جدا حملاس��بة كل شخص يتجاوز 
قان��ون امل��رور والس��المة املرورية 
القانونية على  وميكننا السيطرة 
كل موق��ف يح��دث ولك��ن م��اذا 
وفرنا من بدائل لس��ائق التاكسي 
لنمنع��ه م��ن الس��ير ع��ن حالة 

التخل باملصلحة العامة ... 
والب��د من ان نذكر ب��أن التحديات 
كبيرة جدا ومنه��ا املركبات التي 
تزداد اعدادها يوميا مع وجود نفور 
ل��دى البعض من تطبي��ق قواعد 
امل��رور ونحت��اج بهذا الص��دد الى 
محاض��رات وتخصيص��ات مالية 
إلقام��ة دورات متع��ددة ونحت��اج 
ال��ى مس��اعدات تثقيفي��ة م��ن 
أس��اتذة اجلامعة وال��ى منظمات 
لغرض تأهيل املواطن ، ونؤكد اننا 
نعرف كل صغي��رة وكبيرة تخص 

النجاح امل��روري واملعاجلات املرورية 
وكيف نضع حلوال لكل مشكلة 
... وكل ش��يء سيكون له وضعه 

الطبيعي في الوقت املناسب.

تعقيب ورأي هندسة املرور في 
بلدية البصرة

أما مدير مدير هندس��ة املرور في 
بلدي��ة البصرة املهن��دس محمد 
ط��ه فقد قال في مداخلته : نحن 
في وحدة هندس��ة املرور نتعامل 
م��ع االش��ارات الضوئي��ة حي��ث 
مت اع��داد خط��ة له��ذا املوض��وع 
لع��ام 2018 ، اذ يوج��د لدين��ا 32 
تقاطعا ومنها عدد من األش��ارات 
العاطل��ة واعددنا خطة صيانتها 
واعادة تأهيلها وعندنا التخطيط 
احل��راري ال��ذي يخص ش��ارع دينار 
واجلمعي��ات الفاص��ل ب��ني ح��ي 
احلسني وش��ارع اجلمعيات بطول 
4 كم وهن��اك العالم��ات املرورية 
حيث اعددنا كش��فا عنها وهناك 
ولدين��ا خط��ة  األرصف��ة  صب��غ 
2018 وتتضم��ن ش��وارع مهم��ة 
باحملافظة وعندن��ا نصب املطبات 

االصطناعية وغيرها .

حضرها مواطنون وممثلون عن الدوائر

قصر الثقافة يحتضن أمسية عن واقع المرور في البصرة 

أسوأ ما يواجه 
المواطنين والسائقين 
في حياتهم اليومية ، 
وأضرار الزحام المروري 
وأسبابها وبين أيضا 
الحلول التكنولوجية من 
خالل أنظمة تستعمل 
مستشعرات إلكترونية 
لتخبر السائق ما إذا كان 
مكان االصطفاف الذي 
يحاول ركن سيارته 
فيه شاغرًا أو مشغواًل 
بسيارة أخرى

جانب من احلضور لندوة واقع املرور في البصرة

أنجاز 70 % من أعمال 
الجهد الهندسي في 

مدينة الموصل القديمة

حملة لتطهير الجداول 
واالنهر في بابل

النسيج والجلود تجهز الصحة 
والدفاع بمنتجاتها المتنوعة 

بغداد - الصباح الجديد: 
اجنزت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالش��غال 
العامة %70 من أعمال اجلهد الهندسي في املدينة 

القدمية ملدينة املوصل. 
وذك��ر املركز االعالمي لل��وزارة ان مديري��ة البلديات 
العامة احدى تشكيالت الوزارة تواصل أعمالها في 
املدينة القدمية التي ش��ملت فتح وتنظيف الطرق 
والشوارع الرئيسة وردم املستنقعات وفرش احلصى 
اخلابط للش��وارع املتضررة جراء العمليات اإلرهابية 
والعملي��ات العس��كرية م��ن أجل اإلس��راع بإعادة 

احلياة واخلدمات في املدينة القدمية. 
وتابع املرك��ز االعالمي أن اإلعمال اخلدمية ش��ملت 
فتح الشوارع الرئيسة في منطقة ) الفاروق , اخلزرج 
, الس��رجخانة , رأس اجلادة , الكورنيش ( والش��وارع 
الفرعي��ة ف��ي العدي��د م��ن احمل��ال ) ب��اب اللكش , 
املش��اهدة , اخلزرج , السود , شيخ فتحي ( , مشيراً 
إلى ان��ه مت رفع ما يقارب )50( ال��ف م3 من األنقاض 
خالل هذه الفترة , إضافة إلى تنظيف )8( االف م.ط 
من الشوارع فضالً عن تقدمي الدعم واإلسناد وتوفير 
اآللي��ات التخصصية للعديد م��ن العائالت العائدة 
ال��ى املدينة القدمي��ة ومس��اندتهم بترميم دورهم 

السكنية ورفع األنقاض اخلاصة بهم.

بابل - الصباح الجديد:
نف��ذت مديري��ة مش��اريع صيان��ة ال��ري والب��زل في 
محافظ��ة باب��ل حملته��ا لتطهير اجل��داول واالنهر 
من القصب وازالة الترس��بات الطينية بهدف تأمني 
ايص��ال احلص��ص املائي��ة لذنائ��ب اجل��داول واالنهر ، 
وتضمن العمل تطهير مب��زل c16 بطول 3.600 كم 

أضافة الى تطهير مبزل a11   بطول 1كم .
من جانب اخر شرعت مديرية املوارد املائية في مشروع 
املس��يب / ش��عبة ري الكوثي باطالق حملة واسعة 
ألزالة التجاوزات الواقعة على عمود مشروع املسيب 
وغل��ق كاف��ة املناف��ذ املتج��اوزة بهدف االس��تعداد 

للموسم املقبل.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لصناعات النس��يج واجللود 
جتهي��ز  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  اح��دى 
وزارت��ي الصحة والبيئ��ة والدفاع باملنتج��ات الطبية 
واملس��تلزمات والتجهيزات العس��كرية املنتجة في 
معامله��ا عل��ى وف��ق العق��ود املبرمة بني الش��ركة 

والوزارتني املذكورتني .
واوضح مدير عام الش��ركة املهن��دس احمد الكعبي 
في تصريح بثه املركز االعالمي في الوزارة بأن الشركة 
باش��رت وم��ن خ��الل معم��ل االلبس��ة الرجالية في 
النجف االشرف ومعمل نسيج احللة ومعمل قديفة 
بابل بانتاج وجتهيز شراش��ف الوسادة )استعمال مرة 
واحدة( وفق��ا للعقد املبرم مع وزارة الصحة ، مضيفا 
بأن العمل متواصل من قبل مصانع النس��يجية في 
انت��اج وجتهيز البدلة العس��كرية مبواصف��ات وجودة 

عالية تنفيذا للعقد املبرم مع وزارة الدفاع .
ولف��ت املدي��ر العام ال��ى ان املعنيني باالش��راف على 
تنفي��ذ العقد ف��ي وزارة الدفاع اش��ادوا بتميز وجودة 
البدل��ة العس��كرية التي يت��م انتاجها ف��ي معمل 
االلبس��ة الرجالية في النجف االشرف فيما تستمر 
جلنة الفحص والقبول في ال��وزارة املذكورة املتواجدة 
ف��ي مواق��ع املعام��ل واخلط��وط االنتاجي��ة مبتابعة 
االنتاج وفحصه ، مؤكدا حرص الش��ركة على االيفاء 
بالتزاماته��ا التعاقدية مع الوزارت��ني املذكورتني على 
وف��ق الكميات واملواصف��ات والتوقيتات احملددة ضمن 

العقود املوقعة بني الطرفني .
في س��ياق اخ��ر افصح الكعب��ي عن اكم��ال جميع 
االج��راءات وتوفي��ر املس��تلزمات املتعلق��ة بتنفي��ذ 
مش��روع انتاج البطانية الفرو ) الراشيل ( في  مصنع 
منسوجات ذي قار التابع للشركة وان املصنع بانتظار 
وص��ول اخلب��راء الكوريني للمباش��رة بنص��ب مكائن 
ومع��دات املش��روع النت��اج بطاني��ة حديث��ة تواكب 
متطلبات الس��وق احمللية واملواطنني وتلبي احتياجات 

مؤسسات الدولة  .   

بغداد - الصباح الجديد:

اس��تعرضت وزيرة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ني مع 
الدكتور حس��ن التميمي مدير عام 
دائ��رة مدينة الطب االف��كار والرؤى 
الت��ي م��ن ش��انها االرتق��اء ب��اداء 
املؤسسات الصحية في هذا الصرح 
الصحي العري��ق ومتكينه من تقدمي 
خدم��ات وقائي��ة وطبي��ة وعالجية 

كفوءة للمواطنني .
واطل��ع الدكت��ور التميم��ي الوزيرة 
عل��ى عدد م��ن املش��اريع الصحية 
الت��ي مت اجنازه��ا لتطوي��ر االداء ومن 
بينها اس��تحداث ص��االت عمليات 
ورده��ات خاصة بجراح��ة االورام في 
وزيادة الس��عة  االورام  مستش��فى 
السريرية لقسم النسائية والوالدة 
ف��ي مستش��فى بغ��داد التعليمي 
وافتت��اح  س��ريرا   ١٢٠ لتصب��ح 
الستقبال  االمنوذجية  االستعالمات 

وص��االت  املستش��فى  مراجع��ي 
اكم��ال  بع��د  وال��والدة  العملي��ات 

تاهيلها .
واض��اف الدكت��ور التميم��ي لقد مت 
التوصلة لالطفال  استحداث مركز 
ف��ي مستش��فى حماي��ة االطفال 
للتعليم��ي للعناية باطفال التوحد 
وزي��ادة ع��دد اس��رة الي��ود املش��ع 
ف��ي مستش��فى االم��ل الوطن��ي 
لع��الج االورام ومرك��ز بغداد للعالج 
الشعاعي والطب النووي ومناقشة 
ادخال تقنية احلوكم��ة االلكترونية 
في عمل اخملتبرات لتوفير معلومات 
وافي��ة ع��ن املري��ض وارس��الها الى 
الطبيب املعال��ج الكترونيا من دون 
احلاج��ة الى مراجع��ة املريض وذويه 

للمختبرات .
 وتطرق اللقاء الى متابعة استقدام 
الف��رق الطبي��ة االجنبي��ة الج��راء 
العمليات املعقدة في مستش��فى 
مدين��ة الط��ب ف��ي اختصاص��ات 
جراحة العي��ون والقلب والكس��ور 

اضاف��ة ال��ى تعزي��ز الدع��م املقدم 
للمراكز التخصصية باملبالغ املالية 
املطلوب��ة لتأم��ني تعزي��ز اخلدم��ات 
املقدم��ة للمرض��ى ودع��م وحدات 
وش��عب العناي��ة املرك��زة باجه��زة 

التنفس االصطناعي.
 م��ن جانب��ه اش��اد مدير ع��ام دائرة 
حس��ن  الدكت��ور  الط��ب  مدين��ة 
التميمي بحرص الوزيرة واهتمامها 
بالنه��وض وتطوير اخلدمات  الكبير 
التي تقدمها املؤسس��ات الصحية 

للدائرة البناء الشعب .
كما تدارس��ت الوزيرة م��ع الدكتور 
عمر صب��اح مدير ع��ام دائرة صحة 
صالح الدين جهود الوزارة وس��عيها 
ال��دؤوب لتعزيز اخلدم��ات الصحية 
في احملافظة والس��يما ف��ي املناطق 
احمل��ررة بس��واعد مقاتلين��ا االبطال 
من دنس الدواع��ش اجملرمني واجلهود 
اخلاصة باعمار املؤسسات الصحية 
على وفق قانون ٣٣ من قانون املوازنة 

االحتادية .

واطلع��ت الوزيرة خ��الل اللقاء على 
افتتاح عدد من املش��اريع الصحية 
واجنازها في هذا اجملال ومنها افتتاح 
وحدة احل��روق ووحدة العناية املركزة 
ووحدة العناي��ة الرئوية واجناز اعمار 
وتأهي��ل مركز صحي ال��دور الرئيس 
الذي يضم ردهة طوارئ تعمل على 
م��دار ٢٤ س��اعة ليق��دم خدمات��ه 
ملواطني القضاء واعمار مستشفى 
بيج��ي وادخاله للخدمة اضافة الى 
القيام بعدد من االعمال النوعية في 
مستش��فى دجلة للتأهيل الطبي 
واقس��ام وحدة العالج املائي وتأهيل 

صاالت تدريب املعوقني .
من جانبه اشاد الدكتور عمر صباح 
مدير عام صحة صالح الدين بجهود 
الوزيرة لالرتقاء بالواقع الصحي في 
احملافظة م��ن خالل دعمه��ا الكبير 
الصحي��ة  للمؤسس��ات  وال��دؤوب 
للدائ��رة ودعمها بامل��الكات الطبية 
والصحية الكفوءة واالدوية واالجهزة 

واملستلزمات الطبية احلديثة .

تضمنت استحداث صاالت عمليات خاصة بجراحة األورام
تقرير

تطوير الخدمات الصحية في مدينة الطب وصالح الدين
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بغداد - الصباح الجديد:
باشرت امانة بغداد بانشاء غابة 
نخيل مبس��احة )40( دومناً ضمن 
بطريق  اخل��اص  التطوير  موق��ع 

مطار بغداد الدولي .       
وبينت مديرية العالقات واالعالم 
ان " دائرة بلدية املطار واملنطقة 
اخلضراء باش��رت أعم��ال تنفيذ 
غابة في املنطقة الواقعة خلف 
بطريق  اخل��اص  التطوير  موق��ع 
مط��ار بغداد الدولي ومبس��احة 
(40( دومناً " ، مضيفا ان              

" هذه الغابة ستضفي جمالية 
للطريق الى جانب حتسني الواقع 
املساحات  البيئي عبر استغالل 
والفضاءات اخلالية التي تتطلب 
جهداً زراعياً مميزا لتحويلها الى 

مناطق خضر.                           
وأش��ارت املديرية الى ان " خطة 
آالف  زراع��ة  تتضم��ن  الدائ��رة 
االش��جار املعمرة في املساحات 
اخلالية التي تقع خلف منطقة 
التطوي��ر والقريب��ة م��ن ال��دور 
الس��كنية لتحويله��ا الى أكبر 
مس��احة بس��اتني خض��ر على 

طول طريق املطار " .
 وعلى صعيد آخر شكلت امانة 
بغداد فرق رصد حل��االت التجاوز 
في كل مركز بلدي ضمن قاطع 
بلدية الدورة ش��مالي العاصمة 

       .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان"  دائرة بلدية الدورة ش��كلت 
فرق��اً خاصة في كل مركز بلدي 

لرصد ح��االت التج��اوز وازالتها 
ف��وراً لضمان ع��دم تكرارها مرة 
اخ��رى كما اعدت خط��ة  الزالة 
التجاوزات من الشوارع الرئيسة 

."
ان" م��الكات قس��م  واضاف��ت 
التج��اوزات بالتعاون مع مديرية 
احلراس��ات واالم��ن وبالتنس��يق 
مع قيادة عملي��ات بغداد نفذت 
حمل��ة الزال��ة آالف  التج��اوزات 
من ش��وارع )ابو دش��ير و60 وابو 
متمثل��ة  والصح��ة(  الطي��ارة 
باالكش��اك ومس��قفات احمل��ال 
التجارية وعربات الباعة اجلوالني 
ومواق��ع لبيع الفواك��ه واخلضر 
وغل��ق مطاعم وإزالة اس��يجة 
متج��اوزة لبع��ض الكافيتريات 

وغلق مواقع لغس��ل السيارات 
وازالة اللوحات االعالنية املروجة 
للبضائع والس��لع غير املرخصة 
وازال��ة مح��ال متج��اوزة لبي��ع 
االدوات االحتياطية للسيارات ".      
وبينت ان " دائرة بلدية الرش��يد 
م��ن جهته��ا قام��ت بالتع��اون 
م��ع مديري��ة احلراس��ات واالمن 
الش��رطة  م��ع  وبالتنس��يق 
اإلحتادي��ة بإزال��ة ع��دد كبير من 
احلاصل��ة مبنطق��ة  التج��اوزات 
بأس��يجة  واملتمثلة  الس��يدية 
املتجاوزة على  الس��كنية  الدور 
واالكشاك  والسقائف  االرصفة 
وإغ��الق عدد من مواقع بيع املواد 
اإلنش��ائية وبيع املواشي بعد ان 

وجهت االنذارات للمتجاوزين".

إنشاء غابة نخيل ضمن طريق مطار بغداد الدولي
بغداد - الصباح الجديد: 

متكن��ت املالكات الهندس��ية في 
املرك��زي  الطف��ل  مستش��فى 
التعليمي وباش��راف مباش��ر من 
قب��ل مدير املستش��فى الدكتور 
فراس هاش��م من صيانة واصالح 
)تخطيط  تش��غيل جهاز  واعادة 
االعصاب والدم��اغ ( داخل مبنى 
االستش��ارية بع��د توقف��ه ع��ن 
العمل لفترة طويلة بجهود ذاتية 

وبفترة عمل استثنائية .
واش��ار مدي��ر املستش��فى ال��ى 
اهمية اجلهاز داخل املستش��فى 
وباالخ��ص لدى مراجع��ي اطفال 
النفس��ية  االمراض  استش��ارية 
تش��خيص  ف��ي  والعصبي��ة 
تأثيره  الدم��اغ وم��دى  ش��حنات 

عل��ى اعصاب الي��د والعني وبيان 
مدى انتظ��ام كهربائي��ة الدماغ 
لدى املريض وخصوصا في احلاالت 
اخلاص��ة ملرض��ى )الص��رع , تلف 
خاللي��ا الدم��اغ ، ح��االت النوبة 

العصبية ( .
وب��ني الدكتور هاش��م ان مراحل 
االشراف والصيانة كانت من قبل 
مالكات القسم الهندسي والتي 
قامت باصالح العط��ل اخلاص ب� 
)كود اجله��از ( واضافة كب خاص 
الطابع��ة  وتوفي��ر  للتش��خيص 
امللحق��ة له ، مضيفا لقد مت توفر 
مالك طب��ي متخص��ص للعمل 
على اجلهاز ضم��ن يومي ) االثنني 
واالربعاء ( من كل اسبوع لالطفال 

دون سن )15( من العمر .

تشغيل جهاز لتخطيط األعصاب 
والدماغ في مستشفى الطفل المركزي

فرق لرصد حاالت التجاوزات في الدورة



الصباح الجديد ـ وكاالت:

جتنَّب الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
خالل خطاٍب ألق��اه أمام أنصاره في 
والية أوهايو التعليق على السقوط 
التاريخ��ي الذي س��جلته األس��هم 
األميركية في »وول س��تريت« خالل 
أم��س االول االثنني ، وه��و الذي كان 
يح��رص دوماً عل��ى اإلش��ارة إلى أن 
الفضل في االرتفاعات التي سجلتها 
األسهم خالل العام املاضي يعود إلى 

سياسته االقتصادية.
وفيم��ا كان الرئي��س يش��ن حمل��ة 
تش��كيك بالش��عور الوطن��ي لدى 
الدميقراطي��ني، ويصفهم ب�«اخلونة« 
كان اجلمهوريون في جلنة االستخبارات 
مبجلس النواب يصوتون لصالح نشر 
وثيق��ة دميقراطية تنقض ما جاء في 
الوثيق��ة اجلمهورية ع��ن تآمر داخل 
مكتب التحقيق��ات الفيدرالي على 

حملة ترامب االنتخابية.
واحت��ار احمللل��ون االقتصادي��ون ف��ي 
تفس��ير ظاهرة الهبوط في أس��عار 
أس��هم »وول س��تريت« أكث��ر م��ن 
1100 نقط��ة خالل جلس��ة ت��داوٍل 
واحدٍة، وهي سابقة في تاريخ أسواق 
األسهم األميركية، ذكرت األميركيني 
بانهي��ار البورص��ة األميركي��ة خالل 
أزمة الرك��ود االقتصادي التي ضربت 
الواليات املتح��دة والعالم في نهاية 

والية الرئيس السابق جورج بوش.
وفي حني رأى الكثيرون أن ما تشهده 
تصحي��ح  عملي��ة  ه��و  البورص��ة 
ش��هدت  الت��ي  األس��هم  ألس��عار 
ارتفاع��ات تاريخي��ة ف��ي الس��نوات 
األخيرة، وخصوصاً منذ وصول ترامب 
إل��ى البيت األبي��ض، إذ ارتفع معدل 
األسعار في سوق “داوجونز” أكثر من 

أربعني في املئة خالل عام.
ويرى بعض اخلبراء أن س��بب خسائر 
أس��هم الش��ركات األميركية يعود 
إلى االرتفاعات التي س��جلت مؤخراً 
في مؤش��رات األجور، وخصوصاً بعد 
ترام��ب للتخفيضات  إق��رار خط��ة 
نهاية  الكونغ��رس  ف��ي  الضريبي��ة 

العام املاضي.
ومن مفارقات انهيار س��وق األسهم 
س��تريت«  »وول  ف��ي  االميركي��ة 
أم��س االول االثن��ني أن��ه تزام��ن مع 
مؤش��رات اقتصادية إيجابية كأرقام 
النم��و االقتص��ادي وع��دد الوظائف 
اجلديدة، إضافة إلى األنباء عن دخول 
اس��تثمارات مبئات مليارات الدوالرات 

إلى الواليات املتحدة.
وتذه��ب بع��ض التحلي��الت إلى أن 
حركة تصحيح أس��عار األسهم في 
»وول س��تريت« هي ظاه��رة صحية 
من وجه��ة نظر اقتصادي��ة، وأنه لن 
يك��ون له��ا تداعي��ات س��لبية على 
املواطن األميركي العادي الذي يقوم 
بع��دة وظائف من أج��ل دفع نفقات 

معيش��ته وأس��رته، وال ميلك فائضاً 
مالياً يستثمره في بورصة األسهم.

وبالتال��ي ف��إن اخلاس��رين والرابحني 

جراء انهيارات »وول ستريت« هم من 
أصحاب الرس��اميل بالدرجة األولى، 
عل��ى الرغم م��ن حالة اخل��وف التي 

انتشرت بني عامة األميركيني بشأن 
مستحقاتهم التقاعدية املستثمرة 
ف��ي الصنادي��ق املالي��ة العاملة في 

سوق األسهم.
وف��ي غض��ون ذلك صوت��ت جلنة في 
مجلس النواب االميركي امس االول 
االثن��ني لصالح نش��ر وثيقة س��رية 
اتهام��ات  تدح��ض  للدميوقراطي��ني 
الرئي��س دونال��د ترام��ب وبرملاني��ني 
التحقيق��ات  ملكت��ب  جمهوري��ني 

الفدرالي )اف بي آي(.
وص��رح رئيس االقلي��ة الدميوقراطية 
ف��ي جلنة االس��تخبارات في مجلس 
الن��واب آدم ش��يف ام��ام صحافيني 
ام��س االول االثن��ني »التصويت كان 

باالجماع لنشر الوثيقة«.
وتأتي املب��ادرة بعدما رفع جمهوريني 
الس��رية عن وثيقة تكشف برأيهم 
استغالال للس��لطة من قبل مكتب 
التحقيقات الفدرال��ي ووزارة العدل 
ف��ي اج��راءات للتنص��ت عل��ى أحد 
أعض��اء فري��ق احلمل��ة االنتخابي��ة 
لترامب قب��ل االنتخابات الرئاس��ية 
في 2016. وكان ترامب نش��ر اجلمعة 
املاضي »مذكرة نونس«، نس��بة الى 
رئيس جلنة االس��تخبارات اجلمهوري 

ديفن نونس.
وق��ال ش��يف ان »اجلمهوريني وجدوا 
انفسهم في وضع ال يحتمل عندما 
نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر 
رد الدميوقراطيني، لذلك اعتقد انهم 
اضط��روا للقي��ام به��ذه اخلط��وة«، 
في اش��ارة الى التصويت على نش��ر 

الوثيقة الدميوقراطية«.

وتتضم��ن املذك��رة اتهام��ا ملكت��ب 
التحقيقات الفدرالي بانه استخدم 
التنصت  معلومات منح��ازة لطلب 
ف��ي خضم احلملة الرئاس��ية في ما 
يشكل استغالال للسلطة بحسب 
اجلمهوري��ني. فقد اس��تند الى تقرير 
استخباراتي اعده جاسوس بريطاني 
س��ابق يدع��ى كريس��توفر س��تيل 
بتمويل من فري��ق احلملة االنتخابية 
للمرش��حة الدميوقراطي��ة هي��الري 

كلينتون.
ويقول اجلمهوريون ان االف بي آي لم 
يطلع القضاء على ان فريق كلينتون 
كان وراء اعداد امللف وان ستيل معاد 

شخصيا لترامب.
ويخش��ى الدميوقراطيون ان تُستغل 
املذكرة ذريعة القالة مسؤولني كبار 
في الشرطة الفدرالية ووزارة العدل 
وبالتال��ي عرقل��ة التحقي��ق ال��ذي 
يقوده املدعي املس��تقل روبرت مولر 
حول التدخل الروسي في االنتخابات 
الرئاسية االميركية في 2016 وحول 
تواط��ؤ محتم��ل ب��ني فري��ق ترامب 

والكرملني.
وطلب ش��يف الذي يخشى ان يلجأ 
البيت االبيض الى »فرض رقابة على 
مذكرتن��ا الس��باب سياس��ية«، من 
مكتب التحقيق��ات الفدرالي ووزارة 
العدل اب��داء رأيهما ح��ول العناصر 
الت��ي يعتب��ران ان يج��ب اخفاؤه��ا 

حلماية معلومات سرية.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أع��رب الرئي��س الروس��ي فالدميير بوت��ني ونظيره 
اإليراني حس��ن روحاني في مكامل��ة هاتفية امس 
الثالث��اء عن اس��تعدادهما ملواصل��ة العمل على 

تطوير صيغة أستانا للتسوية في سوريا.
وقال الكرملني في تعليق بهذا الصدد: »الرئيسان 
بحث��ا ج��دوى التع��اون بني روس��يا وإي��ران ضمن 
مس��اعي تطوي��ر صيغة أس��تانا للتس��وية في 
س��وريا، وأعربا عن اس��تعدادهما ملزيد من العمل 

املشترك في هذا االجتاه«.
وأضاف الكرمل��ني أن بوتني وروحان��ي »تطرقا إلى 
نتائج مؤمتر احلوار الوطني الس��وري الذي عقد في 

سوتشي مؤخرا«.
وأكد اجلانب��ان أن القرارات املتخذة في سوتش��ي 
تهدف إلى دفع التس��وية السياس��ية في سوريا 
على أساس قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254، 
وتس��هم بش��كل كبير في اس��تقرار الوضع في 

جميع أنحاء املنطقة.
كما شدد اجلانبان على أن االلتزام بالتنفيذ املتسق 
خلطة العمل املشتركة حول برنامج إيران النووي، 
يع��د »عامال هام��ا في احلف��اظ على االس��تقرار 

واألمن الدوليني«.
وأشار الكرملني إلى أن الرئيسني ناقشا أيضا في 
مس��تهل حديثهما الوضع في اليمن وسبل حل 

القضية الفلسطينية.
م��ن جهتها، ذكرت طهران أن روحاني أكد لنظيره 
الروس��ي عل��ى »أهمية تعزي��ز التعاون ب��ني إيران 
وروس��يا وتركيا ألجل إعادة االس��تقرار إلى سوريا 
واالنتص��ار عل��ى اإلره��اب«، فيم��ا ق��ال روحاني: 
»اس��تمرار التوتر في ش��مالي س��وريا ل��ن يكون 
لصالح أحد ونأمل من جميع دول املنطقة احترام 
الس��يادة الس��ورية، ونرفض فرض أي قرارات على 

دمشق يكون مصدرها اخلارج«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعا ممثل��و األمم املتحدة في س��وريا أم��س الثالثاء 
لوقف ف��وري لألعمال العدائية ف��ي جميع أنحاء 
س��وريا ملدة ش��هر في األق��ل للس��ماح بإيصال 
املساعدات وإجالء املرضى واملصابني، فيما ارتفعت 
حصيل��ة القتلى ج��راء الغ��ارات الكثيف��ة التي 
ش��نتها قوات النظام الس��وري على مناطق عدة 
في الغوطة الش��رقية قرب دمشق إلى 35 مدنياً، 

وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
ووص��ف بيان م��ن املنس��ق املقيم ل��ألمم املتحدة 
ومنسق الش��ؤون اإلنسانية وممثلي منظمات األمم 
املتحدة العاملة في س��وريا الوضع في البالد بأنه 

»عصيب«.
وجاء في البيان »يحذر فريق األمم املتحدة في سوريا 
م��ن العواقب الوخيمة املترتبة على تفاقم األزمة 

اإلنسانية في عدة أنحاء من البالد«.
ه��ذا ارتفع��ت حصيل��ة القتل��ى ج��راء الغارات 
الكثيفة التي شنتها قوات النظام السوري على 
مناطق عدة في الغوطة الش��رقية قرب دمش��ق 
إلى 35 مدنياً، وفق ما أفاد املرصد الس��وري حلقوق 

اإلنسان.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
ب��رس »ارتفعت حصيل��ة القتلى جراء اس��تمرار 
الغارات الكثيف��ة، التي طال آخره��ا مدينة دوما 
متس��ببة مبقتل تسعة مدنيني على األقل، تزامناً 

مع وفاة جرحى متأثرين باصاباتهم«..

بوتين وروحاني 
يبحثان تطوير صيغة 

أستانا بشأن سوريا

األمم المتحدة تطالب 
بوقف األعمال 

العدائية في سوريا 
الصباح الجديد ـ وكاالت:

اتفق الزعماء اللبنانيون أمس الثالثاء 
على التحرك على مستويات إقليمية 
ودولي��ة ملنع إس��رائيل من بن��اء جدار 
حدودي والتع��دي على امتياز للطاقة 

في مياه متنازع عليها بني البلدين.
اللبنان��ي  الرئي��س  ب��أن  بي��ان  وأف��اد 
ميش��ال ع��ون ورئي��س الوزراء س��عد 
احلريري ورئيس البرملان نبيه بري بحثوا 
»التهدي��دات اإلس��رائيلية، ورأوا فيها 
تهديدا مباشرا لالستقرار الذي يسود 

املنطقة احلدودية.
ه��ذا وقال��ت لبن��ان إن ج��دارا تن��وي 
إسرائيل بناءه على احلدود ميس السيادة 
اللبناني��ة، ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع 
وإسرائيليني  لبنانيني  بني عس��كريني 
برئاس��ة قوات حفظ السالم التابعة 

لألمم املتحدة امس االول االثنني.
وتصاع��د التوتر بني إس��رائيل ولبنان 
بس��بب اخلالف بش��أن اجلدار وخطط 
لبنان للتنقي��ب عن النفط والغاز في 

مياه بحرية متنازع عليها.
وكان اجلي��ش اإلس��رائيلي ق��ال ف��ي 
الس��ابق إن أعم��ال البناء جت��ري على 

أرض تخضع للسيادة اإلسرائيلية.
وتقول احلكومة اللبنانية إن اجلدار مير 
عب��ر أراض تابعة للبن��ان لكنها تقع 
عل��ى اجلان��ب اإلس��رائيلي م��ن اخلط 
األزرق ال��ذي حددته األمم املتحدة والذي 
رس��م حدود انس��حاب إس��رائيل من 

جنوب لبنان في العام 2000.
واته��م وزير الدفاع اإلس��رائيلي، أثناء 
حديث��ه عن الن��زاع األس��بوع املاضي، 
جماعة حزب اهلل الشيعية املدعومة 
من إيران باالس��تفزاز وقال إن إسرائيل 
انسحبت إلى احلدود الدولية املعترف 
به��ا مع لبن��ان وإنها تواج��ه اعتراضا 

على جدار على أرض إسرائيلية.

والتق��ى الطرف��ان حت��ت إش��راف قوة 
حفظ الس��الم التابعة ل��ألمم املتحدة 
ف��ي اجتماعه��م الثالثي ال��دوري في 
مواقع ل��ألمم املتحدة في منطقة رأس 

الناقورة احلدودية.
وق��ال اجلي��ش اللبناني في بي��ان بعد 
اجتم��اع ام��س االول االثن��ني »عرض 
اجلانب اللبناني مس��ألة اجل��دار الذي 
ين��وي العدو اإلس��رائيلي إقامته على 
احلدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا 
موق��ف احلكوم��ة اللبناني��ة الرافض 
إلنشاء هذا اجلدار كونه ميس السيادة 

اللبنانية، خصوص��ا وأن هناك أراضي 
عل��ى اخل��ط األزرق يتحف��ظ عليه��ا 

لبنان«.
وقالت قوة حفظ الس��الم في بيان »متّ 
إيالء ه��ذا االجتماع الثالث��ي اهتماماً 
كبي��راً بس��بب األعمال الهندس��ية 
اجلارية جن��وب اخلط األزرق والتي أعلن 

عنها سابقا اجلانب اإلسرائيلي«.
وأش��ار قائ��د البعث��ة امليج��ر جنرال 
مايكل بيري إلى أنه كانت هناك »فترة 
من الهدوء النس��بي« من��ذ االجتماع 

السابق.

وقال »لكن، كان هن��اك قدر كبير من 
النش��اط على طول اخل��ط األزرق. وأود 
أن أن��وه بضبط النفس الذي ميارس��ه 
التوت��ر  لناحي��ة تخفي��ف  الطرف��ان 
واحلفاظ على االس��تقرار. ال أحد يريد 
العودة إل��ى فترة تصعيد التوتر وخرق 

وقف األعمال العدائية«.
وقال بي��ان اجليش إن اجلان��ب اللبناني 
رفض أيضا خالل االجتماع التعليقات 
الت��ي أصدرتها إس��رائيل ف��ي اآلونة 
األخيرة بش��أن تنقيب لبنان عن الغاز 

والنفط في املياه اإلقليمية.

اإلس��رائيلي  الدف��اع  وزي��ر  ووص��ف 
لبنانية  أفيج��دور ليبرمان مناقص��ة 
للتنقي��ب عن الغاز والنف��ط بأنه أمر 
»اس��تفزازي جدا« وقال إن الش��ركات 
الدولية التي ستش��ارك في املناقصة 

سترتكب خطأ فادحا.
 وبني لبنان وإس��رائيل نزاع على احلدود 
البحري��ة فيما يخ��ص منطقة على 
ش��كل مثل��ث تصل مس��احتها إلى 
860 كيلومت��را مربع��ا ومتت��د مبحاذاة 
ثالث��ة من خمس��ة بل��وكات طرحها 
لبنان في مناقص��ة عامة أوائل العام 

املاضي.
وواف��ق لبن��ان ف��ي كان��ون األول على 
ع��رض من كونس��رتيوم يض��م توتال 
ونوفاتك  اإليطالية  وإيني  الفرنس��ية 
مناط��ق  م��ن  ملنطقت��ني  الروس��ية 
االمتي��از اخلمس الت��ي طرحها. وأحد 
البلوكات التي يش��ملها العرض وهو 
البلوك رقم تس��عة يقع مبحاذاة املياه 

اإلقليمية إلسرائيل.
وق��ال اجلي��ش ف��ي بي��ان إن البل��وك 
يق��ع بالكامل داخل املي��اه اإلقليمية 

واالقتصادية للبنان.

على مستويات إقليمية ودولية بشأن الجدار الحدودي

الزعماء اللبنانيون يتفقون على التحرك ضد »التهديدات اإلسرائيلية«

تصاعد التوتر بين 
إسرائيل ولبنان 
بسبب الخالف 

حول الجدار 
وخطط لبنان 

للتنقيب عن النفط 
والغاز في مياه 

بحرية متنازع 
عليها

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد احلريري ورئيس البرملان نبيه بري

تقـرير
في تطور جديد بشأن اف بي آي..

الكونغرس يقر نشر وثيقة للديموقراطيين تدحض ترامب والجمهوريين 
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الكوجنرس االميركي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت املستش��ارة األملانية إنغيال 
ميركل أنها على اس��تعداد للقيام 
قبي��ل  وذل��ك  »بتن��ازالت مؤمل��ة«، 
انطالق جولة أخيرة من املفاوضات 
لتشكيل ائتالف حكومي لواليتها 
الرابع��ة وإنه��اء أزم��ة سياس��ية 
مس��تمرة من��ذ أش��هر ف��ي أكبر 

اقتصادات اوروبا.
وفيما التق��ى مفاوضون من احلزب 
املس��يحي الدميوقراط��ي بزعام��ة 
مي��ركل وحليفها الباف��اري االحتاد 
واحل��زب  جه��ة،  م��ن  املس��يحي 
االشتراكي الدميوقراطي من وسط 
اليس��ار م��ن جه��ة اخرى س��عيا 
للتوص��ل الى اتفاق ح��ول »ائتالف 
كبي��ر« جدي��د، قال��ت مي��ركل ان 
الوقت حان النهاء حالة عدم اليقني 

السياسي.
االملاني��ة  املستش��ارة  وصرح��ت 
»نعي��ش ف��ي اوق��ات مضطرب��ة« 
مش��يرة الى اخلس��ائر في اس��واق 
البورصة العاملية في االيام االخيرة. 
واضافت »نحتاج الى حكومة ميكن 
االعتماد عليها مبا يضمن مصالح 

الشعب«.
وقال��ت ان عل��ى جمي��ع االط��راف 
»القي��ام بتنازالت مؤمل��ة« للتوصل 
ال��ى اتف��اق. وأك��دت »أن��ا جاهزة 
لذلك إذا استطعنا ضمان ان تكون 
الفوائد أكثر من املساوئ في نهاية 

االمر«.
ووس��ط األزمة التي ط��ال امدها ، 
كان يفت��رض ان تنتهي املفاوضات 
في عطلة االس��بوع املاضي ، أبدت 
االط��راف تفاؤال بش��أن املهلة التي 

حددها االفرقاء وتنتهي الثالثاء.
االش��تراكي  احل��زب  زعي��م  وق��ال 
الدميوقراطي مارتن شولتز ان »هناك 
س��ببا جيدا يحمل عل��ى االعتقاد 

اننا سنصل النهاية اليوم«.
واض��اف »أعتقد ان اليوم س��يكون 
يوما حاس��ما بش��أن م��ا اذا كانت 
،املس��يحي  الثالث��ة  االح��زاب 
املس��يحي  واالحت��اد  الدميوقراط��ي 
البافاري واالش��تراكي الدميوقراطي 
ائت��الف  اتف��اق  ال��ى  ،س��تتوصل 
مش��ترك ح��ول اس��س اي ط��رف 
ميكن بناء حكومة مستقرة الملانيا 

عليها«.

وقال��ت مص��ادر حزبي��ة ان النقاط 
الشائكة الرئيسية تتعلق بخالفات 
ح��ول الرعاية الصحية وسياس��ة 

التوظيف واالنفاق احلكومي.
وتتولى ميركل منصب املستشارة 
من��ذ أكث��ر م��ن 12 عام��ا، وتعلق 
آمالها على تك��رار ائتالف حكومي 
الدميوقراطي  االشتراكي  احلزب  مع 
بع��د انتخاب��ات غير حاس��مة في 
ايل��ول املاضي لم حتصل فيها على 

الغالبية.
ذل��ك  وصف��وا  املعلق��ني  لك��ن 
»بائت��الف اخلاس��رين« وذلك بعد ان 
س��جل احلزبان أس��وأ نتائ��ج لهما 
ف��ي االنتخاب��ات ف��ي عق��ود فيما 
ف��از حزب »البديل م��ن اجل املانيا« 
اليمين��ي القومي بنح��و 13 باملئة 

من االصوات.
وف��ي مواجه��ة احتم��ال الدع��وة 
النتخابات مبكرة ميكن ان تعزز حزب 
البديل م��ن اجل أملاني��ا أو احتمال 
التوج��ه نح��و حكوم��ة اقلية غير 
مس��تقرة، اختارت ميركل التقرب 
الدميوقراط��ي  االش��تراكي  م��ن 
مجددا ، شريكها احلكومي االصغر 

في اثنتني م��ن والياتها الثالث منذ 
.2005

وحت��ى اذا انته��ى الطرف��ان ال��ى 
توقيع اتفاق ائتالف يحدد سياسات 
أن ذل��ك ال  إال  املقبل��ة،  احلكوم��ة 

يضمن حكومة تقودها ميركل.
ووعد ش��ولتز بطرح أي اتفاق حول 
ائت��الف حكومي في اس��تفتاء بني 
اعض��اء احلزب البال��غ عددهم 440 
الف��ا. ويتوق��ع املراقب��ون ان تك��ون 
نتيج��ة التصويت متقاربة وس��ط 
معارض��ة شرس��ة م��ن جناح��ي 

اليسار والشباب للحزب.
ويتوقع ص��دور نتيجة االس��تفتاء 
الدميوقراط��ي  االش��تراكي  ل��دى 
مطلع آذار. واذا س��ارت االمور على 
م��ا ي��رام بالنس��بة ملي��ركل ميكن 
التوص��ل حلكومة جدي��دة بنهاية 

الشهر املقبل.
لكن مس��اعي مي��ركل التي غالبا 
م��ا وصف��ت بأق��وى نس��اء اوروب��ا 
لتشكيل حكومة، أضرت مبكانتها 

السياسية في الداخل واخلارج.
فش��ركاء املانيا االوروبيون بش��كل 
خاص، متحمسون إلنهاء االزمة في 

برلني والتي تعط��ل اتخاذ القرارات 
في وقت يسعى الرئيس الفرنسي 
نح��و  بالدف��ع  ماك��رون  اميانوي��ل 

اصالحات كبيرة لالحتاد االوروبي.
واحل��زب  مي��ركل  انفت��اح  ورغ��م 
عل��ى  الدميوقراط��ي  االش��تراكي 
الندم��اج  الفرنس��ية  اخلط��ط 
اعم��ق في منطق��ة الي��ورو، إال ان 
االش��تراكيني الدميوقراطي��ني اكثر 
حماسة حيال بعض من مقترحات 
ماك��رون الطموحة مث��ل ميزانية 
مش��تركة ملنطق��ة الي��ورو ووزي��ر 

للمالية.
وق��ال ش��ولتز ام��س االول االثنني 
املرتقب��ني  االئت��الف  ش��ركاء  ان 
انه��وا بنج��اح الفص��ل األوروب��ي 

للمحادثات.
غي��ر  التفاصي��ل  ت��زال  ال  وفيم��ا 
واضحة، قال رئيس البرملان االوروبي 
الس��ابق ان��ه مت االتفاق عل��ى زيادة 
االستثمار في منطقة اليورو ودعم 
ميزانية اس��تثمار ملنطق��ة اليورو 

وانهاء »امالءات التقشف«.
خ��الف  عل��ى  ي��زاالن  ال  لكنهم��ا 
بش��أن مطالب احلزب االش��تراكي 

الدميوقراطي منع عقود العمل ذات 
امله��ل احملددة وإصالح نظام الرعاية 

الصحية غير املتوازن.
وقالت مصادر ح��زب لوكالة االنباء 
االملاني��ة )د ب أ( ان الطرف��ني عل��ى 
خ��الف ايضا بش��أن تعزي��ز نفقات 

الدفاع.
وفيم��ا يري��د احملافظون زي��ادة تلك 
النفق��ات لتقترب من أهداف حلف 
ش��مال األطلس��ي كم��ا يطال��ب 
الرئيس دونال��د ترامب، يبدي احلزب 
االش��تراكي الدميوقراطي تشككا. 
وقال��ت مي��ركل ام��س الثالث��اء إن 
»الثق��ة الدولي��ة« بأملانيا معرضة 

للخطر في املفاوضات.
وأظه��ر اس��تطالع جدي��د اجرت��ه 
صحيفة بيلد ان اخلالفات املستمرة 

أضرت بكل من احلزبني الكبيرين.
فقد تراجع التأييد للحزب املسيحي 
الدميوقراط��ي وحليفه البافاري من 
33 ال��ى 30,5 باملئ��ة فيم��ا تراجع 
ال��ذي  الدميوقراط��ي  االش��تراكي 
س��جل اكبر انتكاسة له في ايلول 
م��ن 20 باملئة الى 17 باملئة ، اي دون 

غالبية مشتركة.

قبيل انطالق جولة أخيرة من المفاوضات

ميركل تؤكد استعدادها للقيام »بتنازالت مؤلمة« لتشكيل حكومة



7 اقتصاد
شركات

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقع رئيس فريق املستشارين املاليني 
التطوع��ي رئيس هيئ��ة أمناء معهد 
اإلصالح االقتصادي كمال البصري، أن 
يسجل العجز في موازنة هذه السنة 
13 تريلي��ون دين��ار )أي نح��و11 مليار 
دوالر(، الفت��اً إلى أن احلكومة تفكر في 
التعامل م��ع املوضوع من خالل نافذة 
الق��روض، وهو إجراء حكومي س��هل 
التعامل معه، لكن له تبعات كبيرة. 

وقال: »كان األجدر التعامل مع العجز 
من خالل فرض سيادة القانون وجباية 
الرسوم واملستحقات احلكومية وفقاً 
للقوان��ني العراقية الناف��ذة، وخفض 
قيم��ة العملة أم��ام ال��دوالر، وملا في 
ذلك من منافع في احلد من االس��تيراد 

وتشجيع املنتج احمللي«.
ه��ذه  موازن��ة  أن  البص��ري،  وأض��اف 
الس��نة ُوضعت حت��ت تأثي��ر تداعيات 
تراج��ع اإلدارة املالي��ة التي اس��تمرت 
طيلة الفترة السابقة، إذ كانت أسيرة 
اخملصصات املالية غير اجملدية اقتصادياً 

وغير شفافة«.
وأكد البصري، أن موازنة هذه الس��نة 
»ش��كلت فرص��ة مناس��بة إلع��الن 
اإلصالحات الت��ي انتظرها العراقيون، 
كم��ا أن حتوي��ل األزم��ة املالي��ة التي 
يعيش��ها العراق إل��ى بداية االنطالق 
احلقيق��ي لإلص��الح، يجع��ل من تلك 
األزمة تطبيقاً فعلياً للمثل الس��ائد 
رّب ض��ارة نافع��ة«. وعّد، ف��ي حديث 
إلى »احلياة« الدولية، »الش��روع بتلك 
س��يادة  ف��رض  يتطل��ب  االنطالق��ة 
القان��ون ومكافحة الفس��اد، واختيار 
قيادات نزيهة ومؤهلة واحملاسبة على 

األداء لتحقيق النتائج«.
فري��ق  أعض��اء  »رؤي��ة  أن  وأوض��ح 
املستش��ارين املالي��ني التطوع��ي في 
وزارة املال التي ينقلها بالنيابة عنهم، 
تفيد بأن احلكومات السابقة أكملت 
لن��ا  وكان  إصالحي��ة،  س��تراتيجيات 

أمل بالتعام��ل بجدية وإرادة قوية في 
تنفيذه��ا، ومن هذه الس��تراتيجيات، 
القط��اع اخل��اص والتعلي��م والطاقة 
والصناعة«. ولم يغف��ل »اإلصالحات 
األخرى التي تتناول سياس��ات الدعم 
احلكومي ومراجعتها بعناية، لتقليص 
اله��در مثل دعم أس��عار املش��تقات 

النفطية«.
رب��ط  »غي��اب  إل��ى  البص��ري  ونّب��ه 
إع��داد املوازن��ة في ش��كل واضح مع 
البرنام��ج احلكوم��ي، وال��ذي يتبن��ى 
اإلصالح��ات االقتصادي��ة املطلوب��ة«. 
وش��دد على أن »الش��فافية مطلوبة 
املوازن��ة،  وإع��داد  التخطي��ط  عن��د 
وبغيابها يفس��ح اجملال لإلس��اءة في 
اس��تخدام املال الع��ام«. وأكد أهمية 
»احلذر من اس��تمرار استخدام الديون 

النفقات التش��غيلية، وعدم  لتغذية 
حصرها باالستثمارات خالفاً لألعراف 
االقتصادية، ومن استمرار غياب الرؤية 
ب��أن النفط ث��روة آيلة ال��ى النضوب، 
فض��الً عن أن تلك الثروة هي ليس��ت 
فق��ط للجي��ل احلال��ي ب��ل لألجي��ال 

املقبلة أيضاً«. 
ورأى أن »اس��تخدامها يج��ب حصره 
الرأسمال االقتصادي املتمثل  لتطوير 
بإدخال املصان��ع، والتقنيات الضرورية 

وبناء القدرات البشرية«. 
ودعا إلى »وضع س��تراتيجية لتحديد 
نس��بة  لزي��ادة  تصاعدي��ة  نس��بة 
استخدام العائدات النفطية، ألغراض 

اخملصص�ات االستثماري�ة«.
وضم��ن رؤية فريق املستش��ارين التي 
ينقله��ا عنهم رئيس الفريق البصري، 

أكد ضرورة »إقرار املشاريع الرأسمالية 
االس��تثمارية مبوجب دراس��ات جدوى 
رصين��ة، تُناقش مع اجلهات احلكومية 
م��ن جانب أط��راف استش��اريني على 
أساس القيمة في مقابل التخصيص 
العق��ود  إب��رام  يج��ب  كم��ا  املال��ي، 
احلكومية من جهة متمرسة للخروج 
من املمارسات الس��يئة التي أدت الى 

تلكؤ املشاريع وفشلها«.
ونق��ل البصري تأكيد أعض��اء الفريق 
االستش��اري وحتذيرهم، من »استمرار 
اعتم��اد املوازن��ة وف��ي ش��كل ح��اد 
عل��ى امل��وارد النفطي��ة الت��ي تعاني 
م��ن إش��كاليتني، هما تقّل��ب حجم 
الصادرات واألس��عار، م��ا يتطلب بناء 
قس��م خاص ف��ي وزارة املال لدراس��ة 
تغي��رات س��عر النفط في األس��واق 

العاملي��ة والتنب��ؤ بها وبن��اء القدرات 
ف��ي وزارة النفط، لتفادي تغير كميات 

النفط املصدرة«. 
وأوضح أن اعتماد س��عر النفط »بأقل 
م��ن املتوقع للس��وق الدولي��ة، حالة 
صحية إلنشاء صندوق احتياط خاص 
بالفوائ��ض املتأتي��ة ع��ن زيادة س��عر 
النفط، لدرء أخطار تقلبات األس��عار، 
ال��ى صن��دوق  ذل��ك  وميك��ن تطوي��ر 
اس��تثمار لألجي���ال املقبل�ة، وكذلك 
إعداد آلية بديلة ف�ي االستف�ادة م�ن 
العائدات املالي�ة النفطية، جتس��د أن 
للمواطني�ن حقاً متس��اوياً من الثروة 
النفطي��ة، وأن تف��رض عل��ى اجلميع 
ضريب��ة موح��دة لتموي��ل اخلدم��ات 

احلكومية«.
والتحليل  والحظ فريق املستش��ارين 

املعم��ق وف��ق البص��ري، أن »اإليرادات 
غي��ر النفطي��ة الفعلية ل��م تتجاوز 
في أحس��ن االح��وال 9 ف��ي املئة من 
اإلجمالي، وهذه النسبة مع تواضعها 
فه��ي تعتم��د أيض��اً عل��ى إي���رادات 
النف�ط بنسب�ة كبيرة، إذ إن معظ�م 
الضرائ��ب ناجت��ة من الدخ��ل حتققت 
ألصحابها، نتيجة عق��ود وأعمال مع 
دوائر حكومية والت��ي تعتمد بدوره�ا 

عل�ى النف�ط«.
وذك��ر البص��ري تش��ديد الفريق على 
»أهمية رفع كفاءة إدارة عقارات الدولة 
مبا يكف��ل حتقيق اإلي��رادات العادلة«، 
مش��يراً إلى »وجود نسبة عالية منها 
تتجاوز 40 في املئة هي خارج سيطرة 
اإلدارة، فيما ال حُتّصل عائدات القسم 

اآلخر مبا يتناسب وقيمة السوق«.

11 مليار دوالر توقعات العجز في الموازنة
اللجوء إلى الضرائب لتمويل الخدمات الحكومية

موازنة هذه السنة 
وُضعت تحت تأثير 
تداعيات تراجع اإلدارة 
المالية التي استمرت 
طيلة الفترة السابقة، 
إذ كانت أسيرة 
المخصصات المالية 
غير المجدية اقتصاديًا 
وغير شفافة

حتذيرات من استمرار اعتماد املوازنة على املوارد النفطية

ق��ال وحي��د ألكبي��روف الرئي��س التنفي��ذي 
لش��ركة ل��وك أويل أم��س الثالث��اء إن قطاع 
النفط الروس��ي س��يواصل مراقب��ة تطبيق 
اتفاق خف��ض إنتاج النفط العامل��ي وإن وزير 
الطاقة ألكسندر نوفاك سيأخذ قرارا نهائيا 

بشكل مستقل.
وكان ألكبي��روف يتحدث عق��ب اجتماع في 
مقر وزارة الطاقة بني املس��ؤولني التنفيذيني 
لشركات النفط ومس��ؤولي الوزارة ملناقشة 

اتفاق خفض اإلنتاج وقضايا أخرى.

أظه��رت نتائج أعم��ال BP أم��س الثالثاء منو 
أرب��اح الش��ركة في الرب��ع األخير م��ن العام 
املاض��ي متجاوزة توقع��ات احملللني، بدعم من 

نتائج قوية ألنشطة التكرير والتجارة.
وبلغ صاف��ي ربح الربع الراب��ع 2.1 مليار دوالر 
متجاوزا التوقعات التي أش��ارت ألرباح قدرها 
1.9 مليار دوالر بحسب استطالع آلراء احملللني 

قدمته الشركة.
وبلغ��ت أرباح الربع األخير من العام الس��ابق 
400 مليون دوالر بينم��ا بلغت 1.9 مليار دوالر 

في الربع الثالث من 2017.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أرباح بي.بي إلى 

6.2 مليار من 2.6 مليار في 2016.
وارتف��ع إنتاج الع��ام كامال إل��ى 2.47 مليون 

برميل يوميا بزيادة %12 عن عام 2016.

دخل��ت قط��ر للبت��رول بش��راكة م��ع توتال 
أعم��ال  ف��ي   25% بنس��بة  الفرنس��ية 
اإلستكشاف واملشاركة باإلنتاج في املنطقة 

البحرية قبالة شواطئ جنوب أفريقيا.
وأوضحت قطر للبترول ف��ي بيان أن املنطقة 
البحرية تغطي مس��احة 19 أل��ف كيلومتر 
مرب��ع، بعمق مياه يتراوح ب��ني 200 و1.8 ألف 

متر.
وتت��وزع الش��راكة ف��ي املش��روع ب��ني توتال 
بصفته��ا الش��ركة املش��غلة بنس��بة 45% 
و%20 للش��ركة الكندي��ة للغ��از الطبيع��ي 

و%10 لشركة مني ستريت 1549 احملدودة.

قال��ت وزارة الطاقة الس��عودية أمس الثالثاء 
للطاق��ة  مش��روعاتها  أول  أرس��ت  إنه��ا 
الشمسية على شركة أكوا باور التي تعمل 

في مجال تطوير الطاقة املتجددة.
وأضاف��ت ال��وزارة أن اتف��اق تطوير املش��روع 
البالغة طاقت��ه 300 ميجاوات في س��كاكا 
س��يتم توقيعه مع أكوا األربعاء، مضيفة أن 
من املتوقع أن يشمل اس��تثمارات رأسمالية 
من القطاع اخلاص إجماليها نحو 300 مليون 

دوالر.
وذكرت الوزارة في بيان أن املش��روع س��يصل 
إلى اإلغالق املالي بحلول 28 ش��باط، على أن 

يبدأ التشغيل التجاري في 2019.
وقالت الس��عودية إنه��ا ته��دف لتوليد 9.5 
جيج��اوات م��ن الكهرب��اء م��ن الكهرباء من 

الطاقة املتجددة سنويا بحلول 2023.

لوك أويل

بي. بي

توتال

أكوا باور

بغداد ـ الصباح الجديد: 

 قال وزي��ر الصناعة والتجارة األردني 
يعرب القضاة، أن العراق أعفى 541 
منتًجا أردنًيا من الرسوم اجلمركية.

وذكر القضاة لوس��ائل إعالم أردنية، 
إن “إعفاء املنتج��ات يأتي بعد طلب 
اجلانب العراق��ي، التحقق من وجود 
مصان��ع ف��ي اململكة تصن��ع تلك 
املنتجات قبل دراسة إعفائها”، الفًتا 
إل��ى أن “العراق اش��ترط جملة من 

املعايير إلعفاء تلك املنتجات”.
وأوض��ح أن “العراق اش��ترط االلتزام 
بالروزنام��ة الزراعية العراقية، وعدم 
بق��رارات  احملمي��ة  املنتج��ات  إدراج 
بأنه��ا منتج��ات  ال��وزراء،  مجل��س 
وطني��ة وحتدي��د الطاق��ة اإلنتاجية 

للمصانع األردنية”.
يأتي ذلك بعد افتتاح معبر طريبيل 
ب��ني الع��راق واألردن الع��ام املاضي، 
في حني ش��هدت احلرك��ة التجارية 
نشاًطا ملحوًظا بني البلدين، خاصة 
بعد انتهاء احلرب مع تنظيم داعش، 
واجت��اه املناط��ق املدم��رة إل��ى إعادة 

اإلعمار وتعويض املتضررين.
للعراق  األردني��ة  الص��ادرات  وبلغت 
ذروته��ا العام 2013، لتصل إلى 882 
مليون دينار، بينما انحدرت في العام 
2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.

اعتبرتها  إج��راءات  الع��راق  واتخ��ذ 
األردن مشددة، بعد منع الشاحنات 
األردنية من دخول اراضيه مباش��رة، 
ب��ل تص��ل إل��ى احل��دود ويت��م نقل 

الشحنات إلى شاحنات أخرى ومنها 
إلى داخل األراضي العراقية.

وبرغ��م القرارات العراقي��ة الصادرة 
بش��أن إعفاء املنتج��ات األردنية من 
الرس��وم، إال أن صناعي��ني وزراعيني 
أردنيني أكدوا استيفاء رسوم منهم 
م��ن قب��ل جم��ارك عراقي��ة. وق��ال 
صناعيون لوسائل إعالم محلية، إن 
“هناك قلًقا لدى الكثير من العاملني 
في مجال التصدير، بش��أن استمرار 
اس��تيفاء الرس��وم عل��ى البضائع 
برغم االتفاقات املتبادلة بني البلدين 
بش��أن إعفاء منتجاتهم”، مشيرين 
إلى أن “انتعاش التجارة بحاجة إلى 
دخول الشاحنات العراقية إلى األردن 

وبالعكس”.
عل��ى صعي��د آخ��ر زادت احلكوم��ة 
األردني��ة أس��عار الكهرب��اء للم��رة 
الثاني��ة خالل ش��هرين اعتب��ارا من 
الش��هر اجل��اري. وكان��ت احلكوم��ة 
نهاي��ة  الكهرب��اء  أس��عار  عدل��ت 
نوفمبر/تشرين املاضي، على أن تزيد 
األسعار إذا جتاوز سعر برميل النفط 

55 دوالرا.
ويرى مراقبون في سياسات احلكومة 
آثارا سلبية على الطبقات الفقيرة 
واملتوسطة، ويقول أحمد عوض من 
مركز الفينيق للدراس��ات واألبحاث 
ه��ذه  ش��أن  م��ن  إن  االقتصادي��ة 
السياس��ات أن تؤثر على االستقرار 

االجتماعي والسلم اجملتمعي.
وتقول احلكومة إنها إن لم تزد سعر 
الكهرباء فستتكبد خسارة شهرية 

مقدارها 17 مليون دوالر.

تقـرير

اعفاء 541 منتجًا أردنيًا من الرسوم الجمركية
زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثانية 

احتجاجات في الشارع األردني على رفع أسعار الكهرباء
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مجلس الذه��ب العاملي أمس 
الثالث��اء، إن موجة صع��ود متأخرة 
ملشتريات الذهب احلاضرة لم تلفح 
ف��ي احليلول��ة دون تراج��ع الطلب 
ف��ي 2017 إل��ى أقل مس��توى منذ 
2009، مش��يراً إل��ى أن تأثير تراجع 
اس��تثمارات الصنادي��ق كان أقوى 

من زيادة استهالك احللي.

وأوض��ح اجمللس ف��ي أح��دث تقرير 
فصلي الجتاهات الطلب إن الطلب 
العاملي على الذهب نزل سبعة في 
املئة في 2017 إلى 4071.7 طن وهو 

أقل مستوى في ثمانية أعوام.
وأضاف اجمللس ال��ذي متوله صناعة 
تعدي��ن الذه��ب أن الطلب لغرض 
االس��تثمار نزل نحو الربع، بس��بب 
تراج��ع التدفق��ات عل��ي صنادي��ق 

املؤش��رات املدعومة بالذهب. وفي 
حني ارتفعت أس��عار الذهب العام 
املاضي بفضل ضع��ف الدوالر فإن 
ارتف��اع أس��عار الفائ��دة وصع��ود 
بورصات األس��هم ح��د من جاذبية 

املعدن األصفر كأداة استثمار.
وأش��ار إلى أن إجمالي مش��تريات 
الصني بلغ 953.3 طن العام املاضي، 
بينم��ا وص��ل الطل��ب ف��ي الهند 

إل��ى 726.9 ط��ن، وتوق��ع أن تكون 
املش��تريات عند املس��توى نفسه 
هذا الع��ام، للهند ب��ني 700 و800 

طن والصني بني 900 وألف طن.
وتوقع اجملل��س أن ينزل الطلب على 
الذه��ب ف��ي الهند عن متوس��ط 
عش��ر س��نوات للعام الثالث على 
التوال��ي ف��ي 2018، بس��بب زيادة 
الش��فافية  وقواع��د  الضرائ��ب 

اجلدي��دة، م��ا ق��د يحد م��ن موجة 
التي ش��هدها  املش��تريات  تعافي 

العام املاضي.
وقال التقري��ر إن الطلب في الهند 
زاد تس��عة ف��ي املئ��ة ف��ي 2017 
مقارنة بالعام السابق، في حني زاد 
الطلب على احللي الذهبية 12 في 

املئة مقارنة بالعام 2016.
وقد يعني تراجع الطلب في الهند، 

ثان��ي أكبر مس��تهلك للذهب في 
العاملية  العال��م، كب��ح األس��عار 
التي زادت 8 في املئة منذ منتصف 
كانون األول، في ح��ني أن انخفاض 
واردات الهند قد يسهم في خفض 

العجز التجاري.
وكان متوسط الطلب السنوي في 
الهند على مدى الس��نوات العشر 

األخيرة 840 طناً.

مجلس الذهب: تراجع الطلب ألقل مستوى في 8 أعوام

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي 
العراقي م��ن العملة األجنبية، 
 165.88 إل��ى  الثالث��اء،  أم��س 
ملي��ون دوالر، بزيادة 20.1 مليون 
دوالر عن مبيعات األول من أمس 

االثنني.
وق��ال بي��ان للبنك املرك��زي، أن 
"س��عر الصرف بلغ 1190 ديناراً 

ل��كل دوالر، ف��ي امل��زاد املنعقد 
مبش��اركة 39 مصرف��اً، وثماني 

شركات للتحويل املالي".
وأضاف البي��ان أن تلك املبيعات 
هي نتائ��ج امل��زاد املق��رر اليوم 
األربعاء ، موضح��اً أن "إجمالي 
 192.57 البيع الكلي بل��غ نحو 

مليون دوالر".
وتابع ان “حج��م املبالغ املبيعة 

لتعزي��ز أرص��دة املص��ارف ف��ي 
اخلارج بلغ نح��و 165.61 مليون 
دوالر، فيم��ا ُقدرت كميات البيع 

النقدي ب� 270 ألف دوالر”.
واض��اف أن "بيع املبال��غ احملولة 
حلس��ابات املصارف ف��ي اخلارج 
دين��اراً   1190 بس��عر  يك��ون 
ل��كل دوالر، أم��ا البي��ع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أُغلق��ت مؤش��ر س��وق الع��راق 
ل��الوراق املالي��ة، أم��س الثالث��اء، 
جلسته على ارتفاع بنسبة 1.53 
باملائة عند النقطة 625.9، وسط 
البورص��ات  تش��هدها  خس��ائر 

العاملية.
وقال س��وق العراق لالوراق املالية 
في بيان له، ان »مؤش��ر الس��وق 

اغلق جلس��ة اليوم )أمس( على 
ارتف��اع بنس��بة 1.53 باملائة عند 
النقط��ة 625.9«، الفت��ا ال��ى ان 
»الس��وق ش��هد تداولت اسهم 
 )101( اص��ل  م��ن  ش��ركة   )40(
الس��وق،  ش��ركة مدرج��ة ف��ي 
وبلغ عدد االس��هم املتداولة 2,4 
مليار سهم بقيمة 2,068 مليار 

دينار«.

اس��يا  »اس��هم  البيان  واض��اف 
سيل لالتصاالت العامة ارتفعت 
باب��ل  وفن��دق   7.13% بنس��بة 
بنسبة %7.00 واملصرف التجاري 
بنسبة %6.12، في حني تراجعت 
5 أسهم، تقدمها االمني للتأمني 
%6.38 وفندق الس��دير  بنس��بة 
%5.97 ومصرف الشمال  بنسبة 

بنسبة 4.17%«.

ارتفاع مبيعات البنك المركزي
إلى 165 مليون دوالر

»األوراق المالية« تتداول
أسهمًا بقيمة 2 مليار دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن اطالق 
للفالح��ني  املالي��ة  املس��تحقات 
حملص��ول  املس��وقني  واملزارع��ني 
الش��لب للموس��م احلال��ي ف��ي 

احملافظات املنتجة للمادة .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة نعيم 
لل��وزارة  بي��ان  املكصوص��ي ف��ي 
،اليوم الثالثاء، انه “مت حتويل املبالغ 
الالزم��ة ملص��رف الرش��يد لغرض 
الش��لبية  للمحافظات  حتويله��ا 
للبدء بتنظي��م الصكوك اخلاصة 
باملس��تحقات واملباشرة بتوزيعها 

على مس��تحقيها خالل اليومني 
املقبلني ” .

واض��اف ان “تنظيم الصكوك يتم 
وف��ق البيانات واجل��داول املعتمدة 
البطاق��ات  تسلس��ل  ومبوج��ب 
التس��ويقية التي تضمن العدالة 
مب��دأ  العتماده��ا  التوزي��ع  ف��ي 

االولوية” .
احملافظ��ات  محاصي��ل  ان  يذك��ر 
الش��لب ضاعفت  بزراعة  املعنية 
انتاجيتها بنس��ب كبي��رة جدا، اذ 
سوقت ما يزيد على مئة ألف طن 

منه.

اطالق المستحقات المالية 
لمسوقي محصول الشلب 

للموسم الحالي
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ايوما بع��د يوم، تكتس��ب الس��لطويات 
اجلدي��دة ف��ي ب��اد الع��رب الق��درة على 
تطوي��ر آلي��ات إضافية بغية للس��يطرة 
على مؤسس��ات الدولة وإخضاع اجملتمع 
وتزيي��ف وعي املواطن وفرض ثقافة اخلوف 
عليه. خ��ال الس��نوات املمت��دة من بدء 
عمليات تصفية الربي��ع العربي وحصاره 
سياس��يا وأمني��ا ومالي��ا وانتهاك حقوق 
املطالب��ن باحلرية ف��ي 2012 وإلى 2018، 
توال��ت مح��اوالت نخب احلك��م والنخب 
اإلعامية املتحالفة معه��ا واملدارة أمنيا 
لصياغة مق��والت ومزاعم تطالب الناس 
تارة بع��دم التوقف عن تأييد احلكام، وتارة 
أخ��رى حتثه��م عل��ى العزوف عن الش��أن 
العام، وتارة ثالثة تس��تهدف منعهم عن 
تطوي��ر الع��زوف إن تنامى إل��ى معارضة 

يتبعها بحث عن بديل. 
تتسع في اخلطاب الرسمي للسلطويات 

اجلدي��دة وفي اخلط��اب اإلعام��ي املوالي 
له��ا دوائر »األعداء واملتآمرين« الذين يُدفع 
باجتاههم باملس��ؤولية ع��ن كافة األزمات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة واألمنية التي 
حتي��ط حلقاته��ا بب��اد الع��رب. وتواصل 
نخ��ب احلكم واحللف��اء ف��ي اإلعام ضخ 
دم��اء إضافي��ة للكراهية واإلقص��اء ونزع 
اإلنس��انية لك��ي يعت��اش عليه��ا وحش 
االس��تقطاب اجملتمع��ي ولتطل��ق تعويا 
عليه��ا الي��د القمعية. يخرج رس��ميون 
ومس��ؤولون حكوميون ليطلقوا اتهامات 
جزافية بشأن هوية املتورطن في الفساد 
والعنف ونش��ر الفكر املتطرف )املتشدد(، 
وليشيعوا الروح االنتقامية بن الناس ثم 
يتبعونها بتبرير انتهاكات احلقوق واحلريات 
التي تطول رجال أعمال وأمراء وناش��طن 
ف��ي اجملتمع املدني واحل��ركات االجتماعية 
واملطالبة بإنزال العقاب اجلماعي والفوري 

به��م دون إج��راءات تقاض��ي منضبط��ة 
وعادلة. يفعلون ذلك دون اعتبار للتداعيات 
الكارثية للجزافية والتعميم على نسيج 
اجملتمع الواحد، دون تقدير خلطورة مشاعر 
االنتقام والتشفي وشررها املتطاير باجتاه 
اجملتم��ع والدولة وتداعياتها الكارثية على 

مبادئ احلق والعدل.
بل صارت الس��لطويات اجلدي��دة في باد 
العرب تتباه��ى بإجراءاتها االس��تبدادية. 
حكوم��ات ف��ي اجلمهوري��ات وامللكي��ات 
واإلمارات لم يعد يعنيها كثيرا ال الطلب 
وال  مجتمعاته��ا،  داخ��ل  احلري��ة  عل��ى 
االمتعاض العاملي من ممارساتها القمعية. 
هذه احلكوم��ات تعط��ي ظهورها حلديث 
س��يادة القانون وحقوق اإلنسان واحلريات 
وضرورة إتباع قواعد الش��فافية والرقابة 
واحملاس��بة ال��ذي تنتجه بن احل��ن واآلخر 
منظمات أممية وبعض الدوائر الغربية، إما 

إدراكا منها إما حملدودية فاعلية املنظمات 
األممية أو الزدواجية معايير الغربين الذين 
دوم��ا م��ا يغلب��ون مصاحله��م على كل 
ش��يء آخر. يعلو صوت احلكومات العربية 
مس��فها م��ن الفك��رة الدميقراطية، مرة 
االقتصادي��ة  احلق��وق  بأولوي��ة  بالزع��م 
واالجتماعي��ة عل��ى احلقوق السياس��ية 
واملدنية وم��رات مبطالبة املنظمات األممية 
والدوائ��ر الغربي��ة »ب��إدراك أن م��ا يصلح 
للغ��رب ال يصل��ح للعرب. ب��ن ظهرانينا، 
ال تنك��ر الس��لطويات اجلدي��دة عداءه��ا 
للمجتمع املدن��ي وللمنظمات احلقوقية 
في الداخل العرب��ي وفي اخلارج، فتتعقب 
املنظم��ات في الداخ��ل وتتهم منظمات 

اخلارج بالتآمر والعمالة.
وللس��لطويات اجلدي��دة ف��ي ب��اد العرب 
خدم��ة الس��لطان الذي��ن يس��وقون كل 
املبررات الفاسدة لاستبداد وحلكم الفرد 

ولتس��فيه املطالب��ة باحلق��وق واحلريات. 
هؤالء هم من يزينون كل قانون استثنائي 
يعطل ضمانات التقاضي العادل ويختزل 
حق��وق وحريات املواطن ويؤس��س للمزيد 
من املمارس��ات القمعي��ة، ويروجون لكل 
ممارس��ة اس��تبدادية جتع��ل م��ن احلكام 
ونخبه��م محتك��ري الس��لطة والق��وة، 
وميعنون في التماهي مع ادعاءات الصوت 
الواح��د وال��رأي الواحد واملوق��ف الواحد 
الصادرة عن الس��لطويات اجلديدة. خدمة 
ميتهن��ون  العق��ل،  يغيب��ون  الس��لطان 
املعلومة، يس��فهون الرأي اآلخر، يرفضون 
االخت��اف، ويش��وهون اخملتلف��ن معهم. 
يذبح��ون فضيلت��ي التفكير والتس��امح 
على محراب الرأي الواحد، وبفعل ضجيج 
أصواته��م املرتفع��ة الت��ي ال أب��دا تأت��ي 
مبعنى أو مضمون. يغتالون اإلنسانية، إما 
بترويج االدعاءات الزائفة للحكام وآالتهم 

القمعية أو بنش��ر الكراهية ملعارضيهم 
الس��لمين ولكل مطال��ب بالدميقراطية 
والتغيي��ر. خدم��ة الس��لطان ال ميثل��ون 
أيديولوجية معينة أو تيار معن أو جماعة 
معينة، فمنهم املوجود في صفوف اليمن 
واليسار ومنهم من ميتهنون الدين ومنهم 
من يدعون العلمانية. غير أن ما يجمعهم 
هو حتمله��م للمس��ؤولية األخاقية عن 
االنته��اكات املروع��ة التي تش��هدها باد 
الع��رب وتورطه��م في إس��كات الصوت 
اآلخر وال��رأي اآلخر واملوق��ف اآلخر وفرض 

ثقافة اخلوف على الناس.
تلك هي بضع سمات رئيسية للسلطويات 
اجلديدة ف��ي بادن��ا. تختل��ف التفاصيل 
وتختل��ف األس��ماء واألماك��ن والتواريخ، 
وتظل حقائق التباهي باالستبداد وتبريره 
وتزيي��ف وعي املواطن وفرض ثقافة اخلوف 

عليه حاضرة من احمليط إلى اخلليج. 
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عمرو حمزاوي

جاي فيرهوفستادت

باحث غير مقيم 
برنامج كارنيغي 

للشرق األوسط

رئيس وزراء بلجيكي 
سابق، ورئيس 

تحالف الليبراليين 
والديمقراطيين 

من اجل أوروبا في 
البرلمان األوروبي.

عق��د ممثل��و صربي��ا وكوس��وفو في 16 
يناي��ر / كان��ون الثان��ي ف��ي بروكس��ل 
اجتماع��ا إلجراء محادث��ات حول تطبيع 
العاق��ات بينهما. لكن في نفس اليوم، 
مت قت��ل زعيم األقلي��ة الصرب��ي أوليفر 
إيفانوفيت��ش في كوس��وفو اٍثر تعرضه 
إلطاق ن��ار أمام مكتب حزبه في مدينة 
ميتروفيتش��ا ش��مال الباد، مما أدى إلى 

إلغاء احملادثات.
ومن��ذ نهاي��ة حرب كوس��وفو ف��ي عام 
1999، أحرزت منطق��ة البلقان الغربية 
تقدما كبيرا في مواجهة القوى القومية 
والرجعي��ة الت��ي أدت إل��ى نش��وب هذا 
الصراع العرقي الوحش��ي. لكن اغتيال 
ايفانوفيتش، ال��ذي مت على األرجح على 
أيدي العصابات اإلجرامية التي س��مح 
لها باالزدهار في شمال كوسوفو، يهدد 
اآلن بإشعال األزمة بن صربيا وكوسوفو 
التي ال تزال قائمة. فقد خرجت األشباح 

القومية في املنطقة من سباتها.
وتواج��ه بلدان البلق��ان الغربية العديد 
م��ن التحدي��ات األخرى. ويرجع انتش��ار 

الفس��اد إلى ش��بكات اجلرمية املنظمة 
التي نشأت عن اجلهاز األمني الشيوعي. 
إن تأثي��ر الواليات املتح��دة في املنطقة 
آخذ في االنخف��اض، بالرغم من موقف 
روس��يا االنتقام��ي. وبالنس��بة ملعظم 
بلدان املنطقة، فإن االنضمام إلى االحتاد 

األوروبي ليس مؤكدا بعد.
كل ه��ذا يحت��اج إل��ى التغيي��ر. كانت 
مقدوني��ا )الت��ي تع��رف مؤقتا باس��م 
اليوغوس��افية  مقدوني��ا  جمهوري��ة 
االحتاد  الس��ابقة( مرش��حة لعضوي��ة 
األوروبي منذ عام 2005، بيد أن مفاوضات 
االنضم��ام لم تدخ��ل حيز النف��اذ. وقد 
وع��دت اليونان باس��تخدام الفيتو ضد 
عضوي��ة مقدوني��ا بس��بب ن��زاع حول 
اسم الباد. وقد انقسم البلد منذ فترة 
طويلة ح��ول القضايا احمللي��ة املتعلقة 
بالفساد، وإساءة اس��تعمال السلطة، 

واألقليات العرقية.
وم��ع ذلك، هن��اك أم��ل في إنه��اء هذا 
الصراع. وفى االجتماع السنوي للمنتدى 
االقتصادي العاملي في دافوس بسويسرا 

له��ذا العام، عقد رئيس الوزراء املقدوني 
زوران زي��ف اجتماع��ا مع رئي��س الوزراء 
الكس��يس تس��يبراس، كما  اليونان��ي 
وافق على إعادة تس��مية أكبر مطار في 
الباد. اس��مه احلالي، الذي يحيي ذكرى 
اإلس��كندر األكبر، قد أزعج اإلغريق منذ 

فترة طويلة.
وم��ن جانبه��ا، صادق��ت دول الناتو على 
انضم��ام مونيتنيغ��رو إل��ى احلل��ف في 
حزي��ران / يوني��و 2017. لكن��ه اضط��ر 
أيض��ا إل��ى مواجه��ة النفوذ الروس��ي 
املتزايد، والذي يش��مل مؤامرة مزعومة 
لإلطاحة باحلكومة القائمة. وبدأت دولة 
مونيتنيغرو، جنب��ا إلى جنب مع صربيا، 
عملية االنضم��ام إلى االحت��اد األوروبي، 
ولك��ن الطريق أمامه ال يزال طويا. ومن 
ب��ن 35 فصل من قان��ون االحتاد األوروبي 
ال��ذي يج��ب التف��اوض بش��أنه، فت��ح 
مونيتنيغرو 30 فصا وأغلق ثاثة مؤقتا. 
وفي الوقت نفسه، فتحت صربيا اثنتي 

عشرة وأغلقت اثنن مؤقتا.
وال تزال العديد من البلدان األخرى تواجه 

صعوبات، إما عن طريق الفيتو من داخل 
االحت��اد األوروب��ي، أو من خ��ال العقبات 
احمللية. وال تزال البوسنة والهرسك، على 
س��بيل املثال، تص��ارع معوقات اتفاقات 
دايتون للس��ام. وما زال ميلوراد دوديك، 
زعيم جمهورية صربس��كا املدعوم من 
الكرملن، يقترح فكرة إجراء اس��تفتاء 

حول االستقال.
ومن الواض��ح أن لدى روس��يا مصلحة 
ف��ي من��ع دول البلق��ان الغربي��ة م��ن 
االنضم��ام إل��ى عضوية النات��و واالحتاد 
األوروب��ي، والذي يعد دافع��ا اكبر لقيام 
االحت��اد األوروب��ي بزي��ادة مش��اركته في 
املنطق��ة. وحتقيقا له��ذه الغاي��ة، دعا 
رئي��س املفوضي��ة األوروبية ج��ان كلود 
يونك��ر في خطاب��ه »حالة االحت��اد« في 
س��بتمبر / أيل��ول املاضي إل��ى »منظور 
توسيع موثوق« للمنطقة. وفي شباط / 
فبراير، تعتزم املفوضية األوروبية اعتماد 
»إس��تراتيجية توس��يع« جدي��دة، كما 
ستحدد موعدا مس��تهدفا لعام 2025 

النضمام صربيا واجلبل األسود.  

ولكن لكي تنجح هذه اإلس��تراتيجية، 
يج��ب أن تك��ون مصحوب��ة بإصاحات 
يقوده��ا األوروبيون ف��ي غ��رب البلقان، 
بحي��ث تتماش��ى تلك البلدان بش��كل 
أوث��ق م��ع متطلب��ات عضوي��ة االحت��اد 
األوروب��ي. وعاوة على ذل��ك، على االحتاد 
األوروب��ي توضي��ح أن االنضمام س��وف 
يتم عن جدارة، وأن التواريخ املستهدفة 
طموحة وليس��ت ملزم��ة. وكما أظهر 
انضم��ام رومانيا وبلغاريا، عندما تُعطى 
التواريخ املستهدفة التعسفية أهمية 
كبيرة، فإنها تؤدي إلى نتائج عكس��ية، 

ألنها تضعف حوافز اإلصاح اجملدي.
كما ستحتاج استراتيجية توسيع االحتاد 
األوروبي إلى دعم من الدول األعضاء في 
االحت��اد األوروبي، والت��ي ينبغي تذكيرها 
بأن عدم إبق��اء منطقة البلقان الغربية 
داخل االحتاد األوروبي س��يؤدي إلى عودة 
إراقة الدماء في التس��عينيات، أو أسوأ 
م��ن ذلك. كما س��تحتاج إل��ى دعم من 
الش��ركاء واحللف��اء األوروبين - وخاصة 
الواليات املتحدة - التي ينبغي تذكيرها 

باألهمي��ة اجليوسياس��ية لتتمكن من 
جتنب مثل هذه النتيجة.

أما بالنس��بة للمنطق��ة، فيجب حتفيز 
النخب السياس��ية ملتابعة اإلصاحات 
الضروري��ة، ب��دال م��ن إعط��اء األولوية 
وينبغي  اخلاصة.  االقتصادي��ة  ملصاحلها 
أن متن��ح األولوية القص��وى لإلصاحات 
ه��ذه  ستس��اعد  الت��ي  القضائي��ة، 
س��يادة  اس��تيعاب  عل��ى  اجملتمع��ات 
القان��ون واملصاحلة اإلقليمي��ة، التي لن 
يحرز بدونه��ا أي تقدم نح��و االنضمام. 
وإلى جانب هذه الضرورات األساس��ية، 
ستحتاج املنطقة أيضا إلى استثمارات 
ضخم��ة ف��ي البني��ة التحتي��ة للنقل 
واالتص��االت، لربطها ببقي��ة أوروبا، بدال 
من الصن وروس��يا، كما كان االجتاه في 

السنوات األخيرة.
ويتمثل البديل عن املشاركة األوروبية في 
غرب البلقان في زي��ادة النزعة القومية 
والعودة احملتملة للصراع العنيف. وعلى 
االحت��اد األوروبي بذل كل ما في وس��عه 

لتفادي هذا السيناريو.

إكمال المهمة المطلوب تنفيذها في غرب البلقان 
PROJECT
SYNDICATE

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

8 شباط داعش.. 
مشروع واحد 

كان انقاب ش��باط العام 1963، بش��عاراته وجنس السلطة 
التي جاء بها وهوس القتل الذي رافقه، مبثابة بروفة تطبيقية 
مبكرة ملشروع اإلرهاب في البيئة السياسية العراقية إذْ تّوج 
مس��يرته بالطور الداعش��ي عام 2014، فا غرابة هنا )اليوم( 
ان يتحال��ف ورث��ة انق��اب ش��باط الصداميون م��ع قطعان 
داعش االرهابي��ة، فان النزعة الدموي��ة للفصيلن واملصاهرة 
االيديولوجي��ة بينهما )عنصرية قومية- تط��رف ديني( بائنة 
كفاي��ة في اكث��ر من واقعة وممارس��ة ووثيقة واع��ان، وليس 
م��ن قبي��ل املصادفة ان ينتق��ل جنراالت البع��ث والكثير من 
اشرس كوادره وعناصر اجهزته القمعية  الى صفوف اخلافة 
املتوحش��ة في املوصل والرقة وكركوك، وان يحققوا شراكة 
دموي��ة ب��ن االس��تئصالية القومي��ة والتكفيري��ة الدينية، 

ويجعلوا منها دستورا لدولة  
وبالتفاصيل، فان ما يجمع ورثة انقاب شباط مبشروع داعش 
اباحة إهدار دماء اخلصوم  دون محاكمة على اس��اس شرعية 
منفلت��ة وكيفية واجرامية وبيان رقم 13 س��يئ الصيت كان 
يهدر دماء الناس بالش��ارع بسبب معارضتهم لانقاب، وقد 
جتاوزت اجراءات االنقابين ش��كل قت��ال املعارضن لانقاب 
ال��ى عقاب جماعي لاحياء والقوميات واالقليات الدينية، في 
مترين مبكر للهمجية االرهابية وجدنا ابش��ع تطبيقاته على 
يد الغزاة الداعش��ين، وتش��اء املقارنة ان تكشف حقيقة ان 
عنوان الضحايا هي نفس��ها على يد انقابيي ش��باط 1963 
وغ��زة املوصل عام 2014، س��وى انها هناك ارتدت الش��عارات 
القومي��ة الصف��راء وارت��دت هنا الش��عارات الديني��ة االكثر 

اصفرارا.
 اما الش��رعية التي منحها االنقابين البعثين النفس��هم 
فا تختلف من حيث كيفيتها وس��بل فرضها عن الشرعية 
التي اعلنها الدواعش دستورا لهم، فهي شرعية ثورية هناك 
وشرعية فقهية هنا، وفي احلالتن ثمة جهة صغيرة )القيادة 
احلزبية(  او ش��خص )اخلليفة( عهد لها ح��ق اصدار القرارات 
اخلاصة مبصائر الناس وبترخيص املذابح واالستئصاالت وفرض 
الس��لوك والوالءات )البيعة( دون العودة الى قواعد الشرعية 
االنس��انية املعلنة في املوثق��ات الوطني��ة او الدولية، وال اي 
ش��كل من اشكال التفويض اجملتمعي، بل ان ما جرى على يد 
االنقابي��ن والدواعش هو عملية اخص��اء همجي للمجتمع 
ال��ذي يدخل حت��ت امرتهم��ا، ليكون مستس��لما للحاكمية 

اجلديدة، او متواطئا معها. 
ال��ى ذلك ف��ان الهدف املعل��ن من انقاب ش��باط كان يتمثل 
ف��ي اعادة بناء الدولة القومي��ة )وبالتفاصيل: حتقيق الوحدة( 
واله��دف عند داعش هو تش��ييد الدولة االس��امية، وتوحيد 
االمة االس��امية فيه��ا، وكلتاهم��ا دولتان هاميت��ان لهما 
مشتركات في سطوة التخيل وتطرف املطامح، واحلال، فانها 
ف��ي احلالتن، دولة تقت��رب من الغابة، إذ تخض��ع مخلوقاتها 
وأقدارها الى مش��يئة قوة مفترس��ة ال حياة ملن ال يذعن لها، 
وال م��كان لاختي��ار او اخلصوي��ات او التنوع او اس��تزاج الرأي 
واملشورة واالعتراض في قاموسها، واالخر عندها عدو.. وصورة 

العدو مقتول دائما.  
بقي ش��يء واحد يتصل بالنهاية، إذ يجمع انقاب 8 ش��باط 
ومشروع داعش خامتة واحدة، مطلوبان للعدالة، ومكان واحد: 

املزبلة.
 ************

الزمخشري: 
»من زرع اإلحن حصد احملن«.



ثقافة10
قراءة

قصة قصيرة

قصيدةاصدار

علوان السلمان
الق��ص القصير)ف��ن ال يب��رع في��ه س��وى 
االكفاء م��ن الكتاب القادرين على اقتناص 
اللحظات العابرة قبل انزالقها على اسطح 
الذاك��رة وتثبيته��ا للتأمل الذي يكش��ف 
عن كثافتها الش��اعرية بقدر ما يكش��ف 
ع��ن دالالتها املش��عة في اكثر م��ن اجتاه..( 
على ح��د تعبي��ر الدكتور جاب��ر عصفور..
ك��ون الس��رد القصص��ي أف��ق تخييلي..
ايهام��ي متج��اوز للمألوف..كاش��ف ع��ن 
املمكنات اجلمالي��ة بابتكار الرؤى والتعابير 
املكتنزة باملضامني االنسانية التي تستفز 
الذاكرة وحت��رك خزينها املعرف��ي لتحقيق 
املتع��ة اجلمالي��ة واملنفع��ة الفكرية عبر 
التس��اؤالت املنبعثة من الرؤية التصويرية 
للواقع االجتماعي والرمز والداللة النصية 

واالشارة السيميائية..
  وباستحضار اجملموعة القصصية)موشور 
زهامير(التي نسجت عواملها ذهنية اختزنت 
حلظات واقعها واطرتها بوحدة موضوعية 
وتكام��ل درامي وس��رد فني..انامل القاصة 
اين��اس الب��دران واس��همت دار البدوي في 
تتناول  /2017..كونها  وانتش��ارها  نش��رها 
واقعا مأزوما تش��عر فيه الذات االنس��انية 
واملكاني..فكان��ت  اجملتمع��ي  باغترابه��ا 
مغام��رة جتريبي��ة رائية..متج��اوزة ببنائها 
الس��ردي املش��حون بااليح��اءات اخلالق��ة 
ملشاهدها التخييلية ومواقفها االنسانية..
ابتداء من العن��وان العالمة الس��يميائية 
الدال��ة واملفت��اح االجرائ��ي ال��ذي يحق��ق 
وظيفة االتساق على مس��توى بناء النص 
واستدعاء املتلقي للغور في اعماقه بغية 
استنطاق مشاهده كونه داللة منتزعة من 

مكنوناته لتحقيق البعد الفكري للنص..
)ص��وت انفج��ار يعل��و ف��وق كل االصوات 
ليحل بعده سكون مسكون برعب وترقب 
وغبار..ك��م ش��هدت م��ن ح��روب واحداث 
جس��ام وحلكمة ال يعلمه��ا اال اهلل بقيت 
حت��ى الي��وم على قيد ش��عرة م��ن املوت..
دائما هنالك أمنلة بينها وبني ذلك الش��يء 
الغامض املهيب تضعها في مواجهة غير 
متكافئة معه..اربعون عاما من حروب وتيه 
ورحيل متتابع الى ارض اهلل التي كانت.. يا 
للعجب تضيق على اهلها حتى استحقوا 
اس��م ش��عب اهلل احملتار..في كل يوم ميوت 
فيها شيء ومع كل انفجار تلملم اشالءها 
وتتحامل على يأسها لتقف من جديد..ثم 
في حلظة بلورية ينشق قلب االرض عن بذرة 
حياة..من جلد احلرائق ينبت عش��ب وتنمو 
طحالب..ومن بني الهي��اكل النخرة تبرعم 
اغصان وجتود االيام بنعمة النسيان..متحى 

تفاصيل وفصول كيما نظل على قيد تلك 
التي يدعونها دنيا..رمبا لتدنيها ووضاعتها..(   

ص37 � ص38..
 فالنص ينص��ب في خان��ة الواقعية التي 
يتلبس��ها ف��ي بع��ض مفاصلها ن��وع من 
االيه��ام لكس��ر رتاب��ة التوق��ع باعتم��اد 
مقارب��ات اجتماعية م��ع توظيف امكانات 
التش��كل والتنوع التي متتلكه��ا القاصة 
م��ن تفاصيل احلياة واخملزونة ف��ي ذاكرتها..
مس��تخدمة له��ا م��ن التقني��ات الفنية 
االس��تباقية واالس��ترجاعية ك��ي حتق��ق 
االنتقال من التسجيلية الى الرؤية الفنية 
بلغة تصنع الغرائبي م��ن املألوف وتضمه 
ف��ي بؤرة عاملها الس��ردي املكتظ باحلركية 
واحليوي��ة املتدفقة..فض��ال ع��ن انه يكرس 
دالالت انس��انية عميقة ف��ي حالة صيرورة 
دائمة ومنو من الداخل يكش��ف عن حركة 
زمنية ومتغيرات شيئية من خالل التحكم 
بجزئي��ات احملك��ي ووضع��ه حتت س��لطة 
املتخي��ل الذي يبني تصوراته على النس��ق 
القيمي..اضاف��ة الى انفتاحه على تقنيات 
الس��رد البصري ال��ذي يس��تدعي املكان � 
الوعاء الفكري للذاكرة � واحلاظنة للفعل 

وانفعال وتفاعل  املنتجة )القاصة( للقص 
مبش��اهده املتوال��دة من بعضه��ا البعض 
مبخيل��ة مكتنزة باملعطيات احلس��ية التي 
تتفاع��ل معها بوعي كل��ي ولغة محكية 
عب��ر خط��اب ال��ذات ومناخاته��ا بايج��از 

وتكثيف جملي..
) مازال��ت تتلمس الطريق الى أناها اجلديدة 
كمن يعب��ر نفقا س��رابيا مزروع��ا بعظام 
املوتى وتكابد والدة اخ��رى لكنها حقيقية 
ه��ذه املرة..لل��ذات التي طامل��ا امعنت  في 
طمسها وجتاهلها..ترقبها وهي تشق كفن 
احلياة االولى كب��ذرة عنيدة..وتنأى بكبرياء 
عن كل ما اش��ترطته املرحلة الس��ابقة..

اصابعها..تتلصص  اط��راف  على  تتس��لل 
بخب��ث طفولي من ثقب الب��اب على هذه 
االنس��انة اجلديدة الغريبة عنها..وان كانت 
منها..والتي تثير دهشتها وقلقها بجرأتها 
وتش��كالتها اجلدي��دة املتمردة..وفي خضم 
هك��ذا مخاض الب��د ان يأتي احل��ب كطوق 
جناة ..جحيم س��رمدي.. ليحرق كل جتذرات 
واح��راش اخلوف..يقط��ع بس��كينه متددات 
ش��رايني م��اض باهت ب��ال ذكري��ات.. ليمد 
جس��ورا بني احلاض��ر واحللم اآلت��ي..( ص86 

ص87.
ح��وار  عب��ر  صراع��ا  يقي��م  فالن��ص     
داخلي)منولوجي(..تأمل��ي بخطاب تتداخل 
في��ه الس��ردية ببني��ة درامي��ة متنامية..

اضافة الى معاجلتها ش��كال من اش��كال 
االس��قاط النفس��ي ..مع محاولة اضفاء 
مس��حة من الترميز وهي تص��ور هواجس 
عل��ى  وتركيزه��ا  الداخلي��ة  ش��خوصها 
اجلوان��ب املعتم��ة في االنس��ان ال��ذي يبرز 
كوح��دة اساس��ية بتكنيك يكش��ف عن 
نفس��ه من خالل رحلته��ا معه..فضال عن 
انه يكشف عن مكنونات الذات جتاه الذات 
اآلخر بب��وح وجداني منطلق من مرجعيات 
فكرية وروحية اس��همت في اتساع عوامله 
ومش��اهده املنصهرة في بوتق��ة تراكبية 
اجلملة ف��ي الس��ياق واملواجه��ة الداللية 
وف��ق دواف��ع نفس��ية تتفاع��ل عناصرها 
الفنية والتجربة الذاتية للتعبير عن احلالة 
الذهنية..ل��ذا فالقاصة تنت��ج نصا مبنيا 
على عامل��ني متداخل��ني: الواق��ع والذاكرة 
بوح��دة س��ردية موضوعي��ة ال تخل��و من 
غرائبية تتناسب واملوقف الفكري الواقعي 

وانعكاساته الوجدانية..
  ام��ا ف��ي نصوصه��ا القصيرة)الومضة( 
اعتمدت  والقصي��رة جدا)الش��ذرة( فق��د 
اس��لوبا حداثويا معصرن في بنائها الفني 
يكش��ف عن متلكها وعي��ا بقضايا الراهن 
اجملتمع��ي م��ع اس��تفادة م��ن التجري��ب 
واملثاقف��ة والش��اعرية بتكثي��ف واقتصاد 
لغوي ودالل��ي مع مقصدي��ة رمزية وجمل 

وتوتره��ا  بحركيته��ا  قصي��رة موس��ومة 
وانفعالها..اضافة الى اعتماد تقانات احلذف 
واالخت��زال واالضمار..م��ع ضربة اس��لوبية 

مفاجئة..
 )عج��وز ضامرة اجلس��م بف��م أدرد يتدلى 
منه س��ن يتيم في وجه ته��دل متاما حتى 
ضاع��ت مالمحه..متك��ورة على كرس��ي 
بعج��الت تدفع��ه ام��رأة أربعيني��ة ب��دت 
مغلوب��ة على امرها وه��ي تتنقل بني غرف 
العي��ادة اخلارجية..س��قطت ف��ردة نعلها 

املطاط��ي فالتقطتها يد امل��رأة االربعينية 
لتدسه على عجل حتت ابطها..وفيما هما 
تستجديان أجرة الطبيب يطل رجل بهيئة 
بودي � غارد يحتل بجسده الضخم مدخل 
العيادة..يحملها بهدوء دون ان ينبس ببنت 
ش��فة ككومة عظ��ام ..يدخ��ل بها قصرا 
منيفا يخاطبها مالك��ه معاتبا: أمي متى 

تنسني مهنتك القدمية؟(     ص128..
  فالن��ص ميت��از بق��درة التكثي��ف الداللي 
بتوظيف اجملاز واالس��تعارة والرمز واالنزياح 

التأوي��الت.. الث��ارة  واملوضوع��ي  اللغ��وي 
فضال عن اعتم��اد القاصة اجلمل الفعلية 
القصيرة املتالحقة التي يحكمها االتساق 
واالنتظ��ام الداخل��ي والت��ي تس��هم ف��ي 
تسريع السرد..اضافة الى التكثيف احلدثي 
وااليج��از واالختزال مع اقتص��اد في اللغة 
واعتم��اد املفارقة االس��لوبية االدهاش��ية 
الت��ي حتك��م س��تراتيجية الن��ص بوع��ي 
املنتجة)القاص��ة( الت��ي حتمل��ه  الفك��رة 
واحل��دث والش��خوص والزمكانية والعقدة 
الدرامية..بلغ��ة متش��ظية ومتكئة على 

االبهار اجلمالي..
)مس��ارات كونكريتية تتخللها ش��جيرات 
هزيلة..تن��زوي ه��دى ف��وق مس��طبة ذات 
الواح خش��بية لتتخذ مكانها على قائمة 
انتظار طويلة..احلافلة تنفث ضبابا ابيض..
تخ��ور كتنني..تتخاط��ف أمامه��ا حقائب 
س��فر بصرير عجالتها..قمصان وفس��اتني 
م��ن كل لون..احل��زن يطرز حاش��ية الروح..
الغربة اس��توطنتها..بعدها مللمت أش��الء 
العمر لتحشرها بحقيبة سفر دفعت بها 
للموظف الش��اب الذي نفحها بدوره وصال 
باالس��تالم..وخزات ف��ي الص��در تعلن عن 
حضورها الفاجع بني احلني واآلخر..هذه املرة 
انقضت بضراوة مخلب منر..اجلسد املثلوج 
احلقيب��ة..(    باملسطبة..تس��افر  يلتح��م 

ص92..
فالن��ص تكوي��ن حكائ��ي تتمح��ور حوله 
مناطق االشتغال اجلمالي مدغدغة الذاكرة 
برومانس��يته الشفيفة املهندسة جماليا 
ومعرفي��ا والذي يفضي بالذات املبدعة الى 
فض��اءات الالمرئي من املوجودات ونس��جه 
الت��ي تنتم��ي  البنائي��ة  ف��ي هيكليته��ا 
ال��ى الغرائبي��ة باعتم��اد عنص��ر املفاجأة 
واالقتض��اب الس��ردي املتج��اوز للوصفية 

االستطرادية..
  فالقاص��ة تق��دم نص��ا ومضي��ا يحم��ل 
الفني��ة  البنائي��ة  ورؤيت��ه  اس��تقالليته 
والتقنية التكوينية التي تكشف عن مدى 
االهتمام باجلهد التكثيفي اللغوي واختزال 
مضموني مع حتليق في العوالم الشعرية 
لغ��ة وداللة م��ن خ��الل التركيز عل��ى دال 
اللغة..فضال عن االهتمام بعنصر املفاجأة 
داخ��ل البناء احلكائي.. م��ن اجل تقدمي نص 
س��ردي يتس��م بالوعي الفك��ري من خالل 
موقف واع ملعطيات الزمن الس��ابح داخل 
أطر داللية تسير بخطني محققني لنزعتني 
فنيتني متداخلتني:اولهما النزعة الواقعية 
الت��ي يظهر فيها عنص��ر احلكي متأرجحا 
ما بني الس��رد الفني وآلية احل��وار بابعادها 
االجتماعية..وثانيهما النزعة الرومانس��ية 
التي خلقت عواملا ش��عرية متميزة بايقاع 

وجداني..

صدر حديًثا عن بيت الياس��مني للنش��ر 
والتوزيع رواية اجلحيم للكاتب الفرنسي 
الكبي��ر هنري بارب��وس وترجمها ونقلها 
ع��ن الفرنس��ية املترج��م الكبير فتحي 
العشري، ضمن إصدارات الدار في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب.
يعتبر كولن ولس��ن بط��ل رواية اجلحيم 
لهن��ري بارب��وس مث��اًل عل��ى الالمنتمي 
النموذجي في األدب احلديث، وتدور الرواية 
على أن ه��ذا البطل يلجأ إلى غرفته في 
الفن��دق ليغلق بابه��ا ويعي��ش ليراقب 
اآلخرين من ثقب الب��اب، وتنطلق أفكاره 
بصورة غامضة عن حب قدمي وما فيه من 
مالذ جسدية، إلى املوت وهو أهم األفكار 
أطالقا، ويراقب من مكانه الغرفة التالية 
من ثق��ب في اجل��دار ليرى ام��رأة تتعرى 

فتلهب جسمه بسياط الشهوة.
إنه يرى أكثر وأعمق مما يجب، وهو ال يرى إال 
الفوضى. واحلق أن باربوس يريد أن يقنعنا 
بأن الالمنتمي إنس��ان ال يستطيع احلياة 
ف��ي عالم البورجوازيني املري��ح املنعزل أو 
قبول م��ا يراه ويلمس��ه ف��ي الواقع، ألن 
البورج��وازي ي��رى العالم مكانً��ا منظًما 
تنظيًم��ا جوهريً��ا ومتنعه دقائ��ق حياته 
اليومي��ة م��ن االهتم��ام بعنص��ر القلق 

املرعب الذي يحيط به.
أما الالمنتمي فإنه ال يرى العالم معقواًل 
وال منظًما، ويقذف مبعانيه الفوضوية في 
وجه دع��ة البرجوازي وه��و يحس الكآبة 
العميقة ويش��عر ب��أن احلقيقة يجب أن 
تقال مهم��ا كلف األم��ر، وإال فلن يكون 

اإلصالح ممكًنا.

آمال عّواد رضوان

وَْحَدَها تََفرَّدَْت بِرَاِعيَها .. وََما تََفرَّدَ بَِها
ِخرَاُفُه .. َكِثيرٌَة

رِْح َهيَّأَ لََها .. ُطُقوَس الطَّ
وَرَدََّها .. َعلَى أَْعَقاِب َمرَارَتَِها

جَتُرُّ أَذْيَاَل ِكْبرِيَائَِها.. !
***

كَضَحيٍَّة  اعْتَتَكْفِت.. وََما َحَقْدِت!
انَْس��َحَبِت بِ��اَل َس��حاٍب.. وَاْحَتَمْيِت .. 

ى َصْمِتِك بِحمَّ
تَُهْدِهِدي��َن َقلَْبِك الَْكِس��يَح .. مِبَزَاِميرِ 

اْسِتْغَفارِي!
***

يَا امْلَُتَسلِّلَُة .. َكُشَعاٍع وَْحِشيٍّ

إِلَى أَْقَفاِص َسْعِدي
ِخيِني .. بِرِيِح َماَلئَِكِتِك َضمِّ

دَْحرِِجي النُّورَ .. َعْن َعنْيِ دَْهرِي اأْلَْعَورِ!
أَيِْقِظي رََجائَِي الْغافَي .. ِفي َغْيِمِك!
اِْقرَِعي أَْجرَاَس َقلِْبي .. بِرَننِِي َغْيِثِك!

َخبِِّئيِني َجْمرًَة  .. ِفي  َصْدرِ َعْتَمِتِك!
َغيِِّبيِني ِفي َعْيَنْيِك .. دَْمَعًة

.. أَُجنُّ وَدَِعيِني أَِحنُّ
.. ِفي ُعرِْي َعَصاِفيرِِك! واَل أَِكنُّ

***
يَا َمْن أَْسَتْغِفُرِك .. وَتَْسَتْغرِبنِي!

ُكونِي َضَبابَِي امْلَُس��اِفرَ .. إلَى َسَحابِِك 

امْلَاِطرِ
ُكونِي.. ُقوَت ُحلُِمي الَْعاِصِف

ُقُطوَف ِشَتائِي

وَارُ لَِيُطوَف .. بَِنا الدُّ
***

... !؟!؟ ...
اِحَيِة ِمْن َخلِْف أَْسَوارِ الضَّ
تُِطلِّنَي .. بَِحَياِء َضِحيَّة!؟!؟

ُسِني َخِطيَئِتي؟ إاَِلَم تَُقدِّ
إاَِلَم تَُؤلُِّهِني َحَماَقِتي؟

أَنَا بَْحُرِك الَْغرِيُق
ْيِك ُمْفرٌَغ ِفي َكفَّ

ُمِني أَْمَواُهِك؟ لَِم تََتَهكَّ
لَِم تُِذلُِّني أَْمَواُجِك؟

ِديَنِني.. بَِنارِ احْلِرَْماِن؟ وَلَِم تَُعمِّ
لنَِي َمائَِي امْلَْنُقوَع إاِلَم تَُنخِّ

ِفي َجْمرِ اْل نََّدِم؟ِ

محمود الرحبي

يضطجع وحي��داً، ال مؤنس له إال الوجوه التي 
تتحرك ف��ي قلب شاش��ة التلفزي��ون أمامه. 
الصال��ة العريض��ة ُمَع��ّدة دائماً الس��تقبال 
ضيوف مفترَضني. ولكْن في هذه اللحظة من 
الصباح قلم��ا يرى طيف أح��د، حتى من أهل 
البي��ت. األطفال ف��ي مدارس��هم والكبار في 
أعماله��م. والده، حارس القلعة، بعد أن يُنهي 
مهامه في حقله الصغير، يشق طريقه، على 
منت سيارة »البيك آْب«، إلى قلب الوالية، حيث 
تقبع قلعة بركاء. هناك يقضي سحابة نهاره 
في احتس��اء القه��وة وتبادل أط��راف احلديث. 
أخ��واه، وهم��ا ضم��ن أف��راد اجلي��ش، يخرجان 
بصمت في س��يارة واحدة ويغيبان أياماً. أختاه 
وأمه مس��تلقيات في غرف البيت الواسع. أما 
بدري��ة، مطلقت��ه وأم ابن��ه الوحيد م��ازن، فال 

تظهر في الصالة إال نادراً.
تزوجه��ا ول��م يش��بع منه��ا، وكان طالقهما 
أش��به بالصفقة. حتى تبقى في البيت ترعى 
الطفل، تن��ازَل عنها ألحد إخوته. فتاة جميلة 
وعاقل��ة كأمنا اخترعها ح��ني أتى بها من والية 
عبري، نتيج��ة مصادفة أثمرت عن حب جارف. 

تَع��ّرف عليه��ا في زي��ارة لصدي��ق، طلبها من 
أخيها أوال، ثم من والدها، بعد أن جر معه كل 

عائلته وأعمامه خلطبتها.
عامان بعد ذلك، وقع حادث السير املميت، الذي 
قصف نصف ظهره وجعله مشلوال. بكى في 
وحدت��ه حتى تقّرح��ت عيناه، ثم اس��تعصم 
بالصب��ر؛ وقرر اخلروج من عزلت��ه بعد أن طلب 
أن ينصبوا له س��ريراً وجهاز تلفزيون في صالة 
الضي��وف. يتحكم في جهاز الصالة. ميس��ك 
جهاز التحّكم، الذي خب��ره جيداً. وحني يكون 
وحي��داً، وهو الوقت األزلي الذي يبدأ تقريباً من 
الساعة السادسة صباحاً حتى حدود املساء، 
إذا اس��تثنينا بعض التحركات الصامتة التي 
تق��وم بها إح��دى األخت��ني؛ في ذل��ك الوقت، 
ع��ادة ما يكس��ر الصم��ت مبسلس��ِل كرتون. 
مسلس��الت األطفال الصباحي��ة، هل جتعله 
أصغر من عمره؟ أم تراها تتيح له أن يُرّم سنني 
طفولته الت��ي مرت من دون رس��وم متحركة 
وم��ن ب��دون أي وقت زائد للع��ب؟ كان عليه أن 
يعم��ل في حقل النخيل ال��ذي ال يدّر ماال بعد 
أن هج��ر والده زراع��ة التبغ. كان��ت الطفولة 
كرائحة الذكرى امل��ّرة، ألن القوارب اإليرانية ما 
عادت تقترب من الشواطئ العمانية لتقايض 

كَس��ر امللح بالغلي��ون. كان األب يحمل امللح 
ويبيعه في الس��وق منذ الصباح الباكر حتى 
هج��وم الظ��الم. وحني أخذ يس��اعد والده في 
ما تبق��ى من حقل نخيل كان��ت املداخيل قد 
تراجعت. لم يعد أحد يرغب في متر الباطنة، إذ 
هناك متر الداخلية. شعر بأن مجهود الطفولة 
ذاك ق��د ذه��ب س��دى، إذ صار أبوه يس��تجدي 
العمل من الوالي، الذي س��اعده في أن يعمل 

حارساً للقلعة.
هن��اك اجلَّدة أيضا. قليلة الكالم، تخاطب ُعّدة 
خياطته��ا في صمت. تتعم��د أن حتاذي رقدته 
وق��ت العمل. نومه��ا ينقطع عن��د الفجر وال 
يتص��ل إال ف��ي اللي��ل. ال تأخذها ِس��نة وقت 
القيلول��ة، بخ��الف بقية نس��اء البيت. حتمل 
ُع��ّدة خياطته��ا ومخ��دة اجلل��وس ف��ي يدها 
وتقت��رب من��ه في صم��ت. تصافح��ه، فيرفع 
يده��ا ناحية فمه م��ن دون أن يقّبلها. لم يعد 
يهتم مبراس��م التحي��ة، الت��ي تتحكم فيها 
غريزة العادة وتُوّجهه��ا. حتى في حالة دخول 
الضيوف، ال يح��رص كثيراً على مصافحتهم. 
ميد يده ملن يصافحه منهم في صمت ومن دون 
اهتم��ام. كانت أذنه هي العضو النش��يط في 
تلك األثناء؛ األذن املس��كينة الت��ي ُقّدر لها أن 

جتول في حدود ذلك املستطيل اإلسمنتي. هو 
وجدته ال يتحدث��ان. حديثها الرتيب عن الزواج 
جعله يُفّضل متابعة مشاهدة أفالم الكرتون 
وإعالء الصوت، بدل س��ماع شكواها. تخاطب 

ُعّدة اخلياطة وكأمنا عش��ر آذان تلتقط كل ما 
تقوله وتهمس��ه. »نعيش ف��ي بيت فيه بنتان 
عانس��ان؛ ماذا س��نفعل بالش��يطان؟« تكرر 

اجلدة.

ث��م تدخل أول األقدام الغريب��ة. ثالثة من أبناء 
اجلي��ران يس��ألون عن مازن. »لم يع��د بعُد من 
املدرس��ة«، يجيب النائم. وقبل أن ينس��حبوا 
يظهر م��ازن راكضاً يحمل بكلتا يديه حقيبة 
ثقيل��ة؛ يقذفه��ا قرب س��رير وال��ده وينحني 
ليقّبل يده، ثم يختفي خارجاً إلى حيث سبقه 
رفاق��ه. األّم حتمل وعاء احلليب الذي ظل جاثماً 
قرب السرير. »لم تشربه!«، تقول األم. »شربت 
نصفه يا أمي، أال ترين؟«، يجيب الراقد. ترشف 
جرعة منه وهي تبتعد. يكتفي بشرب احلليب 
ويترك جس��ده يذبل ويختف��ي حتت األغطية. 
الذهاب إلى املرحاض يش��به جلس��ة تعذيب، 
ل��ه وألختيه، لذل��ك يترك معدت��ه فارغة قدر 
اإلم��كان. ولك��ْن عند الضرورة، متس��ك إحدى 
األخت��ني املقع��د وترفع��ه األخرى م��ن ظهره. 
تدفعان��ه جه��ة املرحاض. والزوجة الس��ابقة 
حتم��ل س��طل م��اء س��اخن. تتجن��ب التقاء 
عينيه��ا بعينيه. يبح��ث بيأس ع��ن عينيها. 
تُدخل��ه األختان إل��ى بيت النظاف��ة، تدخالن 
معه وتغلقان الباب. تصطدم عيناه بصفحة 
الب��اب. زوجته الس��ابقة في اخل��ارج تنتظر أن 
يؤذَن لها بتقدمي وعاء املاء الس��اخن. حاجز آخر 

ينتصب بينهما وهي تنتظر.

النزعة الواقعية والرومانسية في)موشور زهايمر(
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أقداٌم تتحّرك بجانب سريري

غالف اجملموعة

وباستحضار المجموعة 
القصصية)موشور زهايمر(

التي نسجت عوالمها ذهنية 
اختزنت لحظات واقعها 

واطرتها بوحدة موضوعية 
وتكامل درامي وسرد فني..
انامل القاصة ايناس البدران 

واسهمت دار البدوي في 
نشرها وانتشارها /2017..

كونها تتناول واقعا مأزوما 
تشعر فيه الذات االنسانية 

باغترابها المجتمعي 
والمكاني..فكانت مغامرة 

تجريبية رائية

َأَنا َبْحُرِك اْلَغِريقكتاب »الجحيم« لهنري باربوس في معرض الكتاب

من اعمال  هادي ماهود
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

الدار اآلمنة
تعنيف النس��اء من قب��ل االزواج او ذويهن 
ظاه��رة اتس��عت خالل الس��نوات االخيرة 
مم��ا أجبرهن عل��ى هجر بيوته��ن او الهرب 
منه��ا الى أي جهة مهم��ا كانت العواقب 
واخملاطر التي ممك��ن ان تواجههن، في حني 
انهن ممكن ان يتعرضن ملا هو اس��وأ وأبشع 
من العنف االسري لو تركن في الشارع من 
دون م��أوى او مالذ آمن لهن، فقد تتلقفهن 
عصابات التسول واالجتار بالبشر لتجبرهن 
على ممارس��ة ام��ور الأخالقية، س��يما وان 
اعدادهن في تزايد مس��تمر هن واطفالهن 
مما يتطل��ب العمل على احلد من اش��كال 
االس��تغالل والتعنيف ال��ذي يتعرضن له 

بعض النساء.
ال ميك��ن التغاضي او التجاوز عن مثل هذه 
القضية في ظل اتساع دائرة العوز والفقر 
وانتش��ار اخملدرات بش��تى اش��كالها وبني 
ش��تى فئات اجملتمع، س��يما ف��ي العائالت 
الفقيرة واملتعففة والتي تدفع مبتعاطيها 
ال��ى فقدان عقله ورش��ده وتوجيه غضبه 
الى اس��رته واجب��ار كل فرد حت��ى وان كن 
فتيات مبقتبل العمر على التس��ول لغرض 
توفي��ر ثمن » احلبوب اخمل��درة« بغض النظر 
عم��ا ميكن ان يتعرضن له وفي حال رفضن 
ف��ان التعنيف اجلس��دي والطرد من البيت 

هو ما سيواجهنه.
س��جلت تكرار حوادث التعنيف ضد املرأة، 
ارقاًم��ا مخيفة وهي غي��ر معلنة ، نتيجة 
الطابع  العش��ائري وتغلي��ب العرف على 
كل ما يتعلق بامل��رأة على أي اجراء قانوني 
او شرعي يحفظ للمرأة كرامتها ويضمن 
له��ا العيش االمن ، ما دف��ع وزارتي العمل 
والشؤون االجتماعية والداخلية الفتتاح دار 
للنس��اء املعنفات في بغداد مما يعكس ما 
س��جلته اجلهات الرسمية وغير الرسمية 
من اعداد كبيرة حتتاج الى مأوى آمن لهذه 
الفئة املضطهدة من املقربني لها وذويهن 
الذين كانوا اشد ظلماً وقسوة عليهن من 
الش��ارع الذي جلأن اليه هرباً منهم علهن 
يج��دن ما فقدنه ف��ي بيوتهن التي حتولت 
الى مساكن للرعب والتعذيب بالنسبة . 

وهن��ا تتكاثر التس��اؤالت وتنه��ال هل دار 
واح��دة كافي��ة؟ وه��ل امل��رأة املعنفة بعد 
جلوئه��ا  للدار س��وف تأمن على نفس��ها 
من ذويها وعش��يرتها، وهل ستضمن بعد 
خروجها من تلك الدار عدم تكرار تعنيفها 
وضربها او تش��ريدها وإجباره��ا على ما ال 

ترغب؟  

هوس النساء بعمليات التجميل قبل الزواج 
بغداد - الصباح الجديد: 

الي��وم وم��ع التطور املس��تمر في 
مج��ال التجمي��ل ال��ذي وصل الى 
ادق التفاصيل في الوجه واجلس��م 
بات على العري��س صعوبة التأكد 
من معرفة طبيعة ش��ريكته قبل 
الزواج فرمبا يكون شعرها وأسنانها 

وأشياء أخرى صناعية.
 فكي��ف ميك��ن ان ميي��ز اذ كان��ت 
واحلق��ن،  البوتك��س  تس��تعمل 
وعملي��ات التجميل، حت��ى أنه لم 
يعد مبقدور الرجل التمييز بني املرأة 
ذات اجلمال الطبيعي وبني تلك ذات 
اجلمال االصطناعي التي عبثت بها 

أيادي جراحي التجميل.
وكان س��ؤالنا به��ذا الش��أن ه��ل 
إخفاء عملية التجميل قبل الزواج 
حق للزوج��ة أم خداع لل��زوج؟ وقد 

تباينت اآلراء بهذا الشأن.
علي س��عيد »موظف » يقول، إنه 
اكتش��ف األم��ر قب��ل أن يصل إلى 
الزواج فقد رأى فتاة ممشوقة القوام 
تتمت��ع بجس��م غاية ف��ي الروعة 
كم��ا أن مالمحها أش��به بنجمات 
الس��ينما، وتقدم على الفور طالباً 
يدها ك��ي يتزوجها ومت��ت اخلطبة 
وبعد فترة بدأ يشعر أنها سطحية 
للغاي��ة وال يهمه��ا ش��يء س��وى 

مظهرها وجمالها.
وبالصدفة وقع في يده ألبوم لبعض 
الصور العائلي��ة خلطيبته وفوجئ 
بأنها مختلفة فهي نحيفة للغاية 
كما أن وجهها مختل��ف متاماً عن 
ذل��ك الذي ف��ي الصور وبس��ؤالها 
أك��دت أنها أج��رت ع��دة عمليات 
جتميلية كنوع من التغيير والغريب 
أنها لم تش��عر بأي نوع من اخلجل، 

لكنني أحسس��ت انه��ا خدعتني 
ألنه��ا كذب��ت في أهم ش��يء وهو 

شكلها.
ويع��د  احم��د س��تار » موظ��ف » 
نفس��ه مخدوًع��ا ألن زوجت��ه ل��م 
التجميلي  ع��ن موقفه��ا  تخب��ره 
واكتشف هذا بعد إجنابها طفلها 
األول ويوضح قائاًل : تزوجتها وكنت 
أتباهى بجمالها في كل مكان، ثم 
واكتش��فت  الوحيدة  ابنتي  أجنبت 
خداعه��ا ل��ي فقد عج��زت زوجتي 
ع��ن إرضاع ابنتنا بص��ورة طبيعية 
وعندما ذهبنا إل��ى الطبيب ذكرت 
زوجتي أنها قد أجرت عملية تكبير 
ثدي عن طريق زراعة الس��يليكون 
كم��ا أنه��ا أجرت حقن ف��ي الوجه 
والش��فاه لتبدو أكثر جاذبية ، وفي 
ه��ذه اللحظ��ة ش��عرت بالغثيان 
جتاهه��ا وعندم��ا واجهته��ا أكدت 
أنه��ا لم تك��ن تخدعن��ي أو تكذب 
علّي ب��ل إنها كان��ت تتجّمل مثل 
الكثير من جنمات الغناء وهذه هي 

املوضة.
غ��ادة احمد، طالبة ترى أن وس��ائل 
اإلعالم هي الس��بب فق��د جعلت 
مقايي��س اجلم��ال ل��دى امل��رأة هي 
الشفاه واجلس��د املثير كما يظهر 
كلي��ب«  »الفيدي��و  أغني��ات  ف��ي 
لبع��ض الفنان��ات حي��ث أصب��ح 
الش��اب يتمنى أن يت��زوج امرأة في 
جماله��ن ولم يعد يهت��م بجمال 
روحه��ا أو ثقافتها وعقلها، كما أن 
الرجل املت��زوج دائماً م��ا ينظر إلى 
املرأة ذات اجلس��د الرشيق املميز مما 
يدفع البعض من الزوجات إلى إجراء 
جراح��ة التجميل حت��ى يحافظن 

على أزواجهن.

الصراحة ضرورية
ويرى مختصون في ش��ؤون األسرة 
أن م��ن األفض��ل أن تخب��ر الفت��اة 
بخضوعه��ا  اخلطي��ب  او  ال��زوج 
لعملية جتميل أكانت إلصالح عيب 
أم لتش��وه خلق��ي أم حلب مواكبة 
املوضة واحلصول على شكل ساحر 

وإطاللة متميزة كالنجمات مثالً.
تخب��ر  أن  عل��ى ض��رورة  وش��ددوا 

بالعملي��ات  عريس��ها  الع��روس 
التجميلية التي أجرتها قبل الزفاف 
احلقيقة  ال��زوج  الكتش��اف  تفادياً 
وح��ده بع��د الزواج مما قد يتس��بب 
ف��ي إثارة مش��كالت ب��ني الزوجني، 
ويفض��ل اإلفصاح ع��ن وجود عيب 

عند أي طرف.
ويعد الصدق بني الش��ريكني عامالً 
أساسيا لكل عالقة زوجية ناجحة، 
فإذا خضعت الزوجة لعملية جتميل 

وغّيرت مالمحها متاًما، فيجب على 
الع��روس وأهله��ا إخب��ار العري��س 
بحقيق��ة الوضع ليق��ّرر ما إذا كان 
س��يكمل الزيج��ة أم ال، فكتم��ان 
تلك العمليات له آثار س��لبية على 

العالقة الزوجية. 
وف��ي مقاب��ل ذلك ي��رى البعض أن 
ماض��ي الزوج��ة حق له��ا وحدها، 
وال يج��وز لل��زوج التدخ��ل في��ه أو 
الس��ؤال عن��ه خصوص��اً إذا كانت 

عملي��ة التجمي��ل إلصالح تش��ّوه 
خلقي أو بس��بب ح��ادث أو إصالح 
مشكلة نفس��ية تواجهها ويكون 
حله��ا باجلراحة كتكبي��ر الصدر أو 

الشفاه.
وأش��اروا إلى أن س��بب املن��ع يأتي 
م��ن ب��اب ت��دارك الفضيح��ة غير 
املقصودة وم��ن منطلق أّن لعملية 
التجميلية أثرها النفسي أواًل على 
املريضة، ناهيك عن كونها لم ولن 
تنتقص من حقوق الزوج في شيء.
وتع��د النس��اء أكث��ر إقب��االً على 
إج��راء تل��ك اجلراحات م��ن الرجال 
ب��ل إن هن��اك فتيات يقم��ن بإجراء 
اجلراحة من دون علم ذويهن خاصة 
أن العملية ال تس��تغرق س��وى 24 

ساعة على األكثر.
وع��ن أس��باب ه��ذه الظاه��رة ترى 
الباحثة االجتماعية وسن محسن: 
أن وسائل اإلعالم وأغنيات الفيديو 
كليب ومواقع التواصل االجتماعي 
بتل��ك  امل��رأة  وراء ه��وس  اس��باب 
العمليات فكل يوم تطالعنا جنمات 
بتغييرات جديدة  والغناء  السينما 
واملرأة  في اش��كالهن ومالمحهن، 
بصف��ة عامة متي��ل إل��ى التقليد 
وتأخذ تلك النجمة قدوة لها وتقوم 
بتقليده��ا ابت��داء م��ن مالبس��ها 

وشعرها وحتى مالمحها.
وأضافت محسن: ان تلك العمليات 
تكون ضرورية في بعض احلاالت مثل 
احلروق أو وجود عالم��ات في الوجه 
مثل »الوحمة« أو كبر حجم األنف 
بنح��و مبالغ مما يؤثر على نفس��ية 
الش��خص لذلك تك��ون العمليات 
ضروري��ة، أما تغيي��ر مالمح الوجه 

جملرد التغيير فهذا اجلنون بعينه.

حق للزوجة أم خداع للزوج

مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم أسهمت بانتشار عمليات التجميل

 متابعة الصباح الجديد: 
يع��د الفلفل احلار أو الفلفل احلريف من 
أن��واع الفلف��ل ذات املذاق ال��الذع واحلار، 
وينتم��ي إلى قائمة نبات الفليفلة وهي 
م��ن فصيل��ة الباذجناني��ة، ويس��تعمل 
الفلفل احل��ار في العديد م��ن األغراض 
وأبرزه��ا حتضير الطع��ام، حيث يضيف 
يتمي��ز  لألطب��اق، كم��ا  ممي��زة  نكه��ة 
بخصائ��ص طبي��ة تس��اعد على عالج 
األمراض، ويس��تعمل  ومقاومة بع��ض 
في بعض أغراض التجميل أيًضا، ولكن 
هناك بعض احليرة ف��ي إمكانية تناوله 

للمرأة احلامل.

القيمة الغذائية للفلفل احلار
 يحتوي الفلفل احلار على مجموعة من 
العناصر الغذائي��ة الهائلة، فيوفر 100 
غم من الفلفل احلار %39 من االحتياجات 
اليومية م��ن فيتامني ب، ونحو %32 من 
فيتامني أ، واحلديد نحو%13، كما يحتوي 
عل��ى كميات قليل��ة من املاغنس��يوم، 

البوتاسيوم والنحاس.

تأثيرُه على احلمل
أثبتت العديد من الدراس��ات أن الفلفل 
احل��ار واألطعمة احلارة ال يس��بب الضرر 
عل��ى املرأة احلام��ل واجلن��ني، وذلك عند 
تناول��ه بكميات معتدل��ة، كما أظهرت 
بع��ض األبحاث أن��ه ال يحت��وي على أي 
مركبات كيميائي��ة أو صناعية ميكن أن 
تؤدي حلدوث مش��كالت صحية في أثناء 

فترة احلمل.
 

أضرارُه 
أكد اخلبراء واألطباء أن استهالك كميات 
زائدة م��ن الفلفل احلار للم��رأة احلامل، 
يس��بب العبث بالنظام الغذائي اخلاص 
بها، كما ميكن أن يس��بب ارتفاع ضغط 
الدم ، تورم وانتفاخ اجلسم والقدمني ، مما 
يزيد خطر اإلصابة بتسمم احلمل ، كما 
أن األطعم��ة احل��ارة في أثن��اء الرضاعة 
تؤث��ر عل��ى حلي��ب األم وتس��بب تغيير 
مذاق��ه ،  ورمبا ال يك��ون آمنا على صحة 
الرضيع ، فيمكن أن يسبب التقلصات ، 

آالم املعدة والشعور بحكة جلدية .
ال توج��د موان��ع طبية مؤك��دة توصي 
بتوق��ف املرأة احلامل ع��ن تناول الفلفل 
احل��ار، حيث ال يحتوي على أي مواد ضارة 

تؤثر على األم واجلنني، ولكن رمبا يس��بب 
الش��عور بالغثيان والدوار لدى البعض، 
كما قد يس��بب رد فعل حتسسي جتاهه 
مثل الهي��اج واحلكة اجللدية لدى بعض 

النساء.
 

فوائده ُ للحامل 
- يحتوي الفلفل احل��ار على العديد من 

الفيتامين��ات وأهمه��ا فيتامني ج الذي 
يعم��ل كمض��اد لاللتهاب��ات، يس��اعد 
على الوقاية من اجلراثيم والفيروس��ات 
ويقوي املناعة، لذلك حتتاج املرأة لتناوله 
بكمي��ات معتدلة خ��الل مراحل احلمل 

اخملتلفة.
– يعمل الفلفل احلار على زيادة نش��اط 
الدورة الدموية في جس��م املرأة احلامل 
مما يس��اعد على زيادة القوة والنش��اط، 
واإلره��اق،  بالتع��ب  الش��عور  ويق��اوم 
املصاح��ب لفت��رة احلم��ل، وخاصة في 

الشهور األولى واألخيرة.
– عندم��ا تتن��اول املرأة احلام��ل الكمية 
املناس��بة من الفلفل احلار فإنها تعمل 
عل��ى اس��تقرار ضغ��ط الدم، مم��ا يقي 
م��ن املضاعفات الناجتة ع��ن ارتفاعه أو 
انخفاضه، وبالتالي احلفاظ على صحة 

املرأة واجلنني.
– يع��د الفلف��ل احل��ار أح��د األطعم��ة 
الفاحتة للشهية التي تساعد املرأة على 
تن��اول األصناف املتنوعة من الطعام، مما 
يضمن توفي��ر العناص��ر الغذائية التي 

يحتاجها اجلس��م لألم واجلنني، ويساعد 
في احلصول على طفل سليم.

– يس��اعد الفلفل احلار على الوقاية من 
اإلصابة مبرض الس��كري ف��ي أثناء فترة 
احلمل، كما يسهم في عالج اضطرابات 

اجلهاز الهضمي.

 نصائح لتجنب مشكالت احلمل
– ينبغ��ي أن حترص املرأة على اإلكثار من 
ش��رب املاء والس��وائل، في األقل ثمانية 

أكواب يومًيا.
– يج��ب أن حت��رص عل��ى احلص��ول على 
حم��ض الفولي��ك واإلكث��ار م��ن تناول 

اخلضروات والفواكه الطازجة.
– التأكد من النوم بص��ورة جيدة ولكن 
م��ن دون إف��راط حت��ى يس��اعد عل��ى 
تس��هيل ال��والدة والتخلص م��ن التوتر 

الناجت عن اضطرابات الهرمونات.
– ميك��ن ممارس��ة بعض أن��واع الرياضات 
اخلفيفة حتت اإلشراف الطبي، واالنتظام 
في ممارستها حفاظا على صحة ونشاط 

اجلسم.

أضرار تناول الفلفل الحار على الحامل
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بغداد -الصباح الجديد: 
تعد تقنية حق��ن البالزما الغنية 
بالصفائ��ح الدموي��ة )PRP( تعد 
عالج ث��وري في مج��ال التجميل 
وح��ال ناجعا لعدد من مش��كالت 
البش��رة والش��عر اذ احدثت هذه 
جدي��دة  طبي��ة  ث��ورة  التقني��ة 
للباحث��ات ع��ن احملافظ��ة عل��ى 
اجلم��ال والش��باب الدائم من دون 
اي اث��ار جانبيه ش��ديدة وفي هذا 
الصدد يطلعنا عض��و األكادميية 
اجللدي��ة  لألم��راض  البريطاني��ة 
واملدي��ر الطب��ي لعي��ادات رزل��ني 
التجميلية الدكتور ياس��ر رشيد 
ه��ذه  اس��تعمال  كيفي��ة  ع��ن 
التقني��ة في معاجلة مش��كالت 

البشرة واجللد.
 PRP وأش��ار إلى أن حتضير تقنية
يتم بس��حب ال��دم م��ن املريض 
ويتم وضعه ف��ي انابيب مخبريه 
خاص��ة بجه��از الط��رد املرك��زي 
لفص��ل كريات ال��دم احلمراء عن 
البالزم��ا والصفائح الدموية وفي 
ه��ذا الصدد يش��ير د. ياس��ر إلى 
أنه بعد فصل املكونات واحلصول 
على البالزما يتم إعادة حقنها في 

املوضع املُراد عالجه في الشعر أو 
الوج��ه حيث تعم��ل البالزما مبأل 
اجللد وتقليل اخلطوط والتجاعيد 
بنحو عام، ومتنحها مظهراً شاباً.

ويؤك��د الدكتور ياس��ر أن تقنية 
PRP تس��تعمل ف��ي العديد من 
اإلج��راءات الطبية خاص��ة وأنها 
الق��ت رواجا كبيراً في الس��نوات 

األخيرة نتيجة لنتائجها املبهرة.
ويلف��ت د. ياس��ر ال��ى ان األطباء 
ف��ي العديد م��ن دول العالم ومن 
بينها العراق بدوا يس��تخدمونها 
في تنش��يط منو الش��عر وايقاف 
نظ��ارة  اع��ادة  وف��ي  التس��اقط 
البشرة حيث تعمل هذه التقنية 
على إع��ادة بن��اء اجلل��د تدريجيا 
م��ن الداخل كما انها تس��تعمل 
كأجراء تكميلي مع تقنيات أخرى 
مثل الليزر التقش��يري CO2 وال
ال اج��راء  وم��ع   Erbium-YAGJ
تقني��ة  وه��ي   microneedling
إلزال��ة ندب حب الش��باب بعد ان 
اثبت��ت التجارب الطبي��ة أن هذا 
العالج يزيد من نس��بة التحسن 
ل��دى العديد م��ن املرض��ى الذي 

خضعوا لهذه التقنية.

البالزما عالج ثوري الستعادة شباب 
البشرة ومعالجة عدد من األمراض

استراحة

متابعة الصباح الجديد: 
أعلنت االمم املتح��دة، أمس الثالثاء، إطالق 
الفعلية"  املس��ؤولية  مب��ادرة "ش��راكة 
في الع��راق، بالتعاون مع س��ت منظمات 
إنس��انية معني��ة مبوض��وع العن��ف ضد 

النوع االجتماعي.
وذك��رت االمم املتح��دة ف��ي بي��ان صحفي  
لها ان "اجملتمع اإلنس��اني أطلق )ش��راكة 
املس��ؤولية الفعلي��ة(، وهي ش��راكة بني 
منظم��ات مختلفة من أجل االس��تجابة 
ض��د العنف القائ��م على أس��اس النوع 

االجتماعي في حاالت الطوارئ".
وبينت أن "هذه املبادرة تهدف الى مأسسة 
األفعال وإعطاء األولوي��ة ملوضوع العنف 
القائم على أساس النوع االجتماعي عبر 

االستجابة اإلنسانية".
وأضافت أن ")شراكة املسؤولية الفعلية( 
عالقة تعاون بني س��ت منظمات انسانية 
رئيسة، تهدف الى حتقيق ارتباط وثيق بني 
القوى االنس��انية مجتمع��ة كيد واحدة 
من اجل ضمان حماية النس��اء والفتيات 
من العن��ف القائم على النوع االجتماعي 
وم��ن التهدي��دات التي يتعرض��ن لها في 

العراق".
وأوضح��ت ان "املب��ادرة ال��وكاالت تض��م: 
صن��دوق األمم املتح��دة للس��كان، مكتب 
األمم املتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنسانية، 
وكال��ة األمم املتحدة لألطف��ال، املفوضية 
الس��امية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
مكت��ب مس��اعدات الك��وارث اخلارجي��ة 
التابع ملكت��ب الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، وجلنة اإلغاثة الدولية".
وتابعت أن "املبادرة في العراق تس��تهدف 
العديد من القطاعات اإلنسانية، واجلهات 
التمويلي��ة، واملنظم��ات الدولي��ة واحمللية 
التي تركز في عملها على موضوع العنف 

القائم على اساس النوع االجتماعي".
من جانبها، أش��ادت منسقة األمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية في العراق ليز غراندي، 
بش��راكة املس��ؤولية الفعلي��ة، قائلة، ان 
"هذه املبادرة تعزز العمل املشترك الرفيع 
املستوى من أجل حماية النساء والفتيات 
خصوصاً في األزمات. معا ميكننا ان نسائل 
أنفس��نا، بحي��ث يقوم العمل االنس��اني 
للنس��اء  الفري��دة  االحتياج��ات  مبراع��اة 
والفتي��ات في خ��الل النزاع واالس��تجابة 

لها".
املتح��دة  األمم  ممث��ل صن��دوق  ق��ال  فيم��ا 
للس��كان العراق راماناثان باالكريشنان، ان 
"األمم املتحدة جتدد التزامها مبعاجلة العنف 

القائم على النوع االجتماعي في العراق.
 وسوف تساعد شراكة املسؤولية الفعلية 
على تس��ريع العم��ل الفعال عب��ر اجملتمع 
اإلنس��اني ملن��ع العنف القائ��م على النوع 

االجتماعي والتخفيف من مخاطره".
وأش��ادت مديرة جلن��ة اإلغاث��ة الدولية في 
العراق ون��دي تاوبر، بالعمل ال��ذي يقوم به 

العاملون في اجملال اإلنساني في العراق.
ودعت املنظمات لالس��تفادة من النجاحات 
لالس��تجابة  الدع��م  وتعزي��ز  الس��ابقة 
املنس��قة والفعالة حل��االت العنف القائم 
على الن��وع االجتماع��ي في انح��اء البالد، 
قائلة "واجهنا كمجتمع انس��اني خالل ال� 
18 أش��هر املنصرمة العدي��د من النزاعات، 
والتهجي��ر، واالس��تجابة ال��ى االحتياجات 
الناجم��ة عنه��ا كان��ت تط��ورات الس��نة 
املاضية مشجعة جدا، والطريقة الوحيدة 
الستمرار هذه النجاحات هي االستثمار في 

قوتنا".

األمم المتحدة تطلق مبادرة لوقف العنف ضد النساء في العراق

متابعة الصباح الجديد: 
ق��ررت الهيئة املوس��عة املدنية 
ف��ي محكمة التميي��ز االحتادية 
قبول طعن مواطنة قدمت طلبا 
للتفريق بينها وبني زوجها الذي 
ثب��ت انتمائ��ه لتنظي��م داعش 

االرهابي.
وق��ال املتحدث الرس��مي جمللس 
القاضي عبد  القض��اء األعل��ى 
الس��تار بيرق��دار » أن احملكم��ة 
أس��تندت إلى قرار مجلس قيادة 
الث��ورة املنحل املرقم )1529( في 
1985/12/31 وال��ذي ين��ص على 
إج��ازة طل��ب التفري��ق للزوجة 
م��ن زوجها إذا هرب ال��ى العدو، 
وعلى احملكمة أن حتكم بالتفريق 
مع االحتف��اظ للزوج��ة بكامل 

حقوقها الزوجية ».
 « الرس��مي  املتح��دث  وأض��اف 
التمييز كما  وع��ّدت محكم��ة 
ج��اء في نص قراره��ا أن مفهوم 

الع��دو متغي��ر ويح��دد أتباع��ا 
للنظ��ام السياس��ي القائم، وال 
يس��ري عل��ى املعن��ى التقليدي 
للعدو ب��ل يش��مل التنظيمات 

االرهابية كافة ».

للزوجة حق طلب التفريق من زوجها 
إذا انتمى للتنظيمات اإلرهابية

متابعة الصباح الجديد: 
يُع��د الكيوي من أروع الفواكه الغنية 
بفيتامين��ي A وE املغذي��ني للبش��رة، 
واللذي��ن يحمي��ان اجلل��د م��ن عوامل 
األكس��دة اخملتلف��ة، كم��ا أن الكيوي 
غن��ي بفيتام��ني C، ال��ذي يعمل على 
إنت��اج الكوالج��ني ال��ذي يقل��ل م��ن 
تش��ققات الش��فاه ويحاف��ظ عل��ى 
ش��باب البش��رة وتوهجها باستمرار، 
إضاف��ة إلى الفوائد األخ��رى املتعّلقة 

بنعومة البشرة والشعر واألظافر.
روائع الكيوي جلمالك 

1 -الكيوي والليمون لنضارة البش��رة: 
امزجي ملعقة من عصير الكيوي مع 
ملعقة م��ن عصير الليم��ون، وضعي 

املزيج على بش��رتك بواس��طة قطنة 
نظيفة، واتركيه على بشرتك ملدة ربع 

ساعة، ثم اغسليها باملاء الفاتر.
لتغذي��ة  واألف��وكادو  -الكي��وي   2
البش��رة: قوم��ي به��رس ثم��رة من 
الكيوي مع نصف حبة من األفوكادو، 

اخلالط،  ف��ي  وضعيهما 
ث��م أضيف��ي إلى 

اخلليط ملعقة 
العسل،  من 
ض��عي��ه  و

عل��ى 
تك  بش����ر

رب��ع  مل���دة 
س��اع�ة، ث���م 

اشطفي بشرتك باملاء الفاتر.
لترطي��ب  والش��وفان  -الكي��وي   3
البشرة: قومي مبزج ملعقة من عصير 
الكيوي مع ملعقة من عصير الليمون 

ملعق��ة  م��ن و

الش��وفان وقط��رات من زي��ت بذور 
الكيوي، وضعي املزيج على بشرتك، 
واتركيه ملدة ربع ساعة، ثم اشطفي 

بشرتك باملاء الفاتر.
4 -الكيوي وزيت الزيتون لشعر ناعم 
كاحلرير: قوم��ي بوضع ثمرة الكيوي 
املقش��رة ف��ي اخل��الط م��ع نص��ف 
كوب من زيت الزيت��ون، واضربي 
املكون��ات معاً حت��ى حتصلي 
على مزيج متجانس. بعدها، 
ضع��ي املزيج على ش��عرك 
وفروة رأسك، واتركيه لفترة 
تت��راوح ب��ني نصف س��اعة 
وس��اعة، ثم اغسلي شعرك 

بالشامبو والبلسم كاملعتاد.

خلطات الكيوي لبشرة نضرة وشعر حريري
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��رة حتري��ر صحيف��ة  تش��اطر 
»الصباح اجلديد« الوسط الرياضي 
واس��رة الراحل املش��جع ق��دوري، 
ال��ذي وافت��ه املنية ي��وم أمس في 
مستش��فى مدينة الطب ببغداد 

بعد صراع طويل مع املرض.
يذك��ر ان ق��دوري، تع��رض الن��زالق 
غضروف��ي في الفق��رات مما جعله 
طريح الفراش ال يقوى على حركة 
ساقه اليسرى ليشتد أمله من دون 

مس��اعدة، حتى غادر احلي��اة بعد 
صراع طويل مع املرض.

وق��دوري، يعد مارك��ة عراقية فوق 
املدرج��ات بصوت��ه اجله��وري، كان 
الوطني��ة  املنتخب��ات  مش��جع 
واألندية، لكنه عانى االمرين بسبب 
امل��رض، ولم متتد له ي��د الرعاية اال 
ف��ي األيام االخيرة، لك��ن اخذ منه 
امل��رض مأخذاً لي��ودع احلياة حزينا، 
قدم الكثير، رغم انه عاش اصعب 

الظروف في اخر ايام حياته.

إعالم المركز الوطني
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  برعاي��ة 
عبد احلس��ن عبطان، اقام��ت دائرة 
ش��ؤون االقالي��م واحملافظ��ات حفالً 
تأبيني��اً ملناس��بة أربعيني��ة الراحل 
فائ��ق إبراهيم ال��راوي عضو اللجنة 
االستشارية العليا للمركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية في الساعة 

1 من ظهر امس االول.
ضيفت قاعة رفع األثقال، االحتفالية 
الت��ي حضرها معاون مدير عام دائرة 
ش��ؤون االقاليم واحملافظات ومديري 
الدائرة،  وموظف��ي  الوطنية،  املراكز 
وممثل��ن عن دائ��رة التربي��ة البدنية 
واللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
واحتاد الدراجات املرك��زي، إلى جانب 
محمد، النجل األكب��ر للراحل فائق 
ال��راوي. ب��دأ احلف��ل بت��الوة آي م��ن 
الذك��ر احلكيم للق��ارئ مزهر مالك 
الفتيان، وقراءة س��ورة الفاحتة على 
روح الراحل، فيما تقدم معاون مدير 
عاد دائرة شؤون االقاليم واحملافظات، 
سوالف حسن، بالتعزية إلى اجلميع 
برحيل االستاذ الراوي، مبينا العديد 
م��ن صفات الراحل الت��ي يحلى بها 

على الصعيد األنس��اني والرياضي، 
ميك��ن  ال  ع��دة  ممي��زات  ان  مؤك��داً 

حصرها كان ميلكها في حياته.
اما مدي��ر املركز الوطن��ي للموهبة 
الرياضية الكابنت بسام رؤوف، فاشار 
إل��ى ان الفائق ش��خصية محترمة 
يتعامل بانس��انية كبيرة مع اجلميع 
يحرص على اجن��اح العمل من خالل 
املتابعة وتفقده للتدريبات والسؤال 
عن اجلمي��ع، وكان معطاء إلى ابعد 

احلدود.
في حن استعرض ممثل دائرة التربية 

البدني��ة، محمد ه��ادي، العديد من 
احملط��ات التي وقف عنده��ا الراحل، 
ب��دأ عندم��ا كان موظفاً ف��ي وزارة 
الش��باب والرياضة، وبعد أن ألغيت 
مت تنس��يبه إل��ى م��الكات اللجن��ة 
االوملبية ليش��غل مناص��ب مهمة 
منه��ا مس��ؤول احلس��ابات املالي��ة 
ومدير مكتب األمانة العامة، وعمله 
في رئاس��ة احتاد الدراجات وعضوية 
االحتاد العربي للعب��ة، منوها إلى ان 
الراحل كان عض��وا في بعثة العراق 

الوملبياد سيدني 2000.

عبد الكريم ياسر*

15رياضة األربعاء 7 شباط 2018 العدد )3875(

انصفوا المظاليم
ف��ي كل بل��دان العالم يعتم��د املعني��ن بلعبة كرة 
الق��دم على الفئات العمرية بش��كل كبي��ر كما هو 
االعتماد واعطاء األهمية الكبرى للدوريات الرس��مية 
س��واء لف��رق الدرج��ة املمت��ازة أو لعم��وم الدرج��ات 
مبختل��ف فئاتها الس��نية ول��كال اجلنس��ن حيث ان 
االهتم��ام بالقاع��دة والعناية بأقام��ة الدوريات يعني 
اخلروج مبنتخبات جيدة قادرة على املشاركات اخلارجية 
وحصد االلقاب ورفع اسم البلد عاليا مبختلف البلدان 
بأعتبار الرياضي يعد سفير لبلده >ولكن ما يؤسف ان 
هذا الش��يء اإليجابي السليم غير موجود في عراقنا 
اجلدي��د وكأننا نعيش في عال��م يختلف متاما عما هو 
علي��ه في البل��دان األخرى أو في البل��دان اجملاورة على 
أق��ل تقدير حيث جتاهل الفئات العمرية واهمالها أمر 
طبيعي عندنا ولهذا جند عملية التزوير التي ميارسها 
املدرب��ن عملية مباحة وجائزة ثم ع��دم اقامة دوريات 
منظمة له��ذه إلعمار بأس��تثناء دوري الكب��ار ودوري 
الدرجة األولى الذي يطلق عليه دوري املظاليم بسبب 
عدم تس��ليط الضوء االعالم��ي بأعتب��ار دوري الفرق 
الكبيرة املمتاز س��ارق كل األضواء نتيجة جماهيريته 
الواسعة وانتش��اره لكن اليوم اصبح هناك أكثر من 
س��بب له��ذه التس��مية دوري املظالي��م وليس عدم 
تس��ليط األضواء وحدها حيث ان اهم��ال احتاد الكرة 
له��ذا الدوري يعتب��ر أهم األس��باب أذ ان هذا االهمال 
يس��بب الفوضى العارمة وكذلك تهميش هذه الفرق 
من قب��ل ادارات انديتها والدليل م��ا تخصصه ادارات 
األندية من أموال لفرق دوري الدرجة األولى قد ال يكون 
بنس��بة ما تخصصه لفرقها في الدوري املمتاز واحد 

باملائة!!.
وبال شك هذا ما يعود بالظلم على كثير من الالعبن 
واملدرب��ن أيضا أذ ان البد من تواجد عدد ليس بالقليل 
من العبي فرق الدرجة األولى يتميزون باملهارة والقدرة 
التي تؤهلهم لالنتقال لفرق الدرجة املمتاز واملنتخبات 
الوطنية أيضا لكن كيف من سيكتشفهم ويتابعهم 
ان كانوا هم في دوري مهمل غير متابع ؟ وهذا ينطبق 

أيضا على البعض من املدربن الشباب املوهبن.
اعتق��د هذا املوضوع يتطلب أكث��ر من وقفة من قبل 
جميع املعنين الس��يما االخ��وان العاملون في االحتاد 
وكذل��ك الزم��الء العاملون ف��ي الصحاف��ة واالعالم 
الرياضي أذ انه يعني ش��ريحة مهمة جدا من شرائح 
اجملتم��ع إضافة ال��ى كونه يعن��ي املصلح��ة العامة 
ومحاول��ة لتطوير كرة الق��دم العراقية وتقدمها الى 
االم��ام ب��دال من تراجعه��ا اخمليف الذي نش��هده منذ 
أح��داث ع��ام ٢٠٠٣  يومنا ه��ذا وخير دلي��ل بطوالت 
اخلليج التي أصبحت مستعصية علينا بعد أن كانت 

منتخباتنا متسيدة لها !!.
اخيرا ال أقول سوى انصفوا املظاليم كونهم عراقيون 
وال يس��تحقون ه��ذا االس��تخفاف وه��ذا التهميش 

والتجاهل ومن اهلل التوفيق.

* صحفي رياضي

الصين تايبيه ـ عدي صبار*
خس��ر منتخب الع��راق لك��رة الصاالت أم��ام نظيره 
اإليران��ي أم��س بنتيجة 3-5، ف��ي اجلول��ة الثالثة من 
مباريات اجملموعة الثالثة، في إطار البطولة اآلسيوية، 

التي تستضيفها تايوان.
وعن مواجهة لبنان في دور الثمانية، قال مدرب العراق 
بكرة الصاالت هيثم عب��اس بعيوي: »الفريق اللبناني 
تطور كثي��رًا بالفت��رة األخيرة، وتص��دره للمجموعة 
الرابعة خير دليل على قوته، ولكننا س��نبذل قصارى 
جهدنا النتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، والذي 
س��يعد إجنازًا تاريخًيا«. ويلع��ب منتخبا العراق ولبنان 

يوم غٍد اخلميس، في حن تلعب إيران مع تايالند.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

»الصاالت« يواجه لبنان 
في ربع نهائي آسيا غدا

بغداد  إعالم إتحاد الكرة 

العماني��ة  العاصم��ة  ال��ى  وص��ل 
مسقط رئيس االحتاد العراقي لكرة 
الق��دم، عبداخلالق مس��عود، مبعية 
ام��ن الس��ر الدكت��ور صب��اح رضا، 
للمش��اركة في امللتق��ى التنفيذي 
للفيف��ا ال��ذي تضيفه الس��لطنة، 
الي��وم األربع��اء، مبش��اركة 22 دولة، 
هي: الع��راق واالردن ولبنان ومنغوليا 
واوزبكس��تان وس��وريا وقطر وليبيا 
والبوسنة  وزميبابوي  افريقيا  وجنوب 
التش��يك  وجمهوري��ة  والهرس��ك 
وانكلت��را وفنلندا وجزر ف��ارو وجبل 
طارق واليونان والنرويج واس��كتلندا 
البل��د  ع��ن  فض��ال  وس��لوفاكيا 

املضيف.
وق��ال ام��ن س��ر االحت��اد العراق��ي، 
الدكتور صباح رضا: ان امللتقى، الذي 
يحضره رئيس االحتاد الدولي للعبة، 
جياني إنفانتينو، فرصة طيبة إلدامة 
اواصر العالقة مع الدول الش��قيقة 
والصديق��ة، فض��الً عل��ى برنام��ج 
امللتقى الذي سيشمل عدة محاور، 
اهمها مس��تقبل املس��ابقات التي 
ينظمها الفيفا، ومش��اركة اعضاء 
االحتادات في ق��رارات الفيفا، ونظرة 
على البرامج الت��ي يقدمها الفيفا، 

وكل ما يتعلق بإنتقاالت الالعبن.
وم��ن املتوق��ع ان يس��فر التجم��ع 
الكروي العاملي عن ق��رارات ايجابية 
تدعم مش��روع رئيس الفيفا والذي 
يس��تهدف الش��فافية ف��ي العمل 

وتسخير خبرات وموارد االحتاد الدولي 
لكرة القدم لدعم مشاريع التنمية 

في جميع بلدان العالم.
م��ن جانب اخر، قفز فريق نادي القوة 
اجلوي��ة إلى املرك��ز الثالث مؤقتا في 
ترتيب فرق دوري الدرجة املمتازة لكرة 
القدم برصيد 25 نقط��ة، بعد فوزه 

الثمن أمس على حس��اب مضيفه 
فري��ق الديواني��ة ضمن منافس��ات 
اجلولة 14 م��ن املرحلة االولى بهدف 
م��ن دون مقابل حمل امضاء الالعب 
حم��ادي احم��د ف��ي الدقيق��ة 38، 
وجتمد رصيد الديوانية عند النقطة 

العاشرة في املركز السابع عشر.

كم��ا، جت��رى الي��وم االربع��اء مباراة 
واحدة ب��ن فريقي ال��زوراء والنجف 
في ملعب الشعب الدولي، متصدر 
الترتي��ب فري��ق ال��زوراء بنقاطه ال� 
35 يس��عى لتعزيز موقعه، في حن 
يتطل��ع الغ��زالن لتحقي��ق نتيج��ة 
ايجابية تنقل��ه إلى موقع أفضل، اذ 

يق��ف حاليا ف��ي املرتبة السادس��ة 
برصيد 20 نقطة.

ويش��هد ي��وم غ��ٍد  اخلمي��س اجراء 
3 مباري��ات، اذ يلع��ب نف��ط اجلنوب 
وكرب��الء في ملع��ب الزبير، املضيف 
تاس��ع الترتيب وله 19 نقطة، فيما 
لكرب��الء 3 نقاط باملرك��ز االخير في 

الترتي��ب، ويش��يف ملع��ب التاجي 
لقاء الكهرب��اء والبحري، األول ميلك 
22 نقطة باملركز الرابع، فيما للثاني 
10 نق��اط باملركز الس��ادس عش��ر، 
ويتقابل في ملعب الش��عب الدولي 
القيثارة  الش��رطة وأمان��ة بغ��داد، 
ميلك��ون 33 نقطة مبرك��ز الوصيف، 
وألس��ود العاصمة 20 نقطة باملركز 

الثامن.
وتق��ام بعد غ��ٍد  باج��راء 4 مباريات، 
ففي ملعب الشعب يلتقي الطلبة 
وامليناء، األنيق ميلك 18 نقطة باملركز 
العاشر، اما السفانة فرصيدهم 13 
نقطة باملركز الرابع عش��ر، ويضيف 
الس��ماوة ف��ي ملعب��ه فري��ق نفط 
الوسط، اهل الدار يتطلعون لتعزيز 
رصيدهم البالغ 15 نقطة بالترتيب 
13، ام��ا الضيوف فله��م 17 نقطة 
بالترتيب احلادي عش��ر، وتقام مباراة 
في  الكهربائية  والصناع��ات  زاخ��و 

ملعب دالل،
ويلتق��ي ف��ي ملعب التاج��ي فريقا 
احلس��ن ونفط ميس��ان، األول له 9 
نقاط باملركز الثامن عشر، اما الثاني 
فيمل��ك 20 نقطة باملركز الس��ابع،  
وتختت��م مباري��ات اجلولة الس��بت، 
بلق��اء احل��دود والنفط ف��ي ملعب 
التاج��ي، احل��دود ميلك��ون 16 نقطة 
باملرك��ز الثاني عش��ر، ام��ا النفط، 

فرصيده 24 نقطة باملركز الثالث.
يش��ار إل��ى ان فريق ال��زوراء يحتل 
ص��دارة الترتي��ب ول��ه 35 نقطة، 
يالحق��ه فري��ق الش��رطة وله 33 

نقطة.

مسعود ورضا يشاركان في ملتقى الفيفا بمسقط.. اليوم
الجوية يعود بثالث نقاط من عفك.. والزوراء المتصدر يالقي النجف 

حمادي أحمد يحتفل بهدفه في شباك الديوانية

قدوري

مدريد ـ وكاالت:

قدم احملامي اخلاص بكريستيانو رونالدو، 
جن��م ري��ال مدري��د، دلي��اًل جدي��ًدا على 
براءة الالعب ف��ي القضية املتهم فيها 
بالتهرب من س��داد الضرائب املفروضة 
علي��ه ف��ي مدريد.ووفق��ا مل��ا ج��اء في 
صحيفة »إل موندو« فإن محامي رونالدو 
طلب إدراج دليل جديد على براءة موكله، 
بش��أن اتهامه بالته��رب الضريبي، في 
املذكرة املقدم��ة للمحكمة االبتدائية 
في مدريد.وأش��ارت الصحيف��ة إلى أن 
هذا الدليل س��بق وأن قدمه الفرنسي 
كرمي بنزميا، زميل كريستيانو في الفريق، 
في قضية مش��ابهة، وأدت إل��ى إثبات 
عدم وجود أي ش��بهات حول تهربه من 

الضرائب.
ووجه��ت مصلح��ة الضرائ��ب اتهاًم��ا 
للنج��م البرتغال��ي بالته��رب من دفع 
الضرائب، والتي قدرته��ا ب�14.7 مليون 
يورو، وه��ي ما اعتبرته قضي��ة جنائية، 
وفي حاالت أخرى قدرت كمسألة إدارية 

ميكن تسويتها.

وطلب محامي كريس��تيانو أيًضا إدراج 
بعض املستندات التي تخص العب ريال 
مدريد السابق كليبر بيبي، ألنه موقفه 

كان مماثاًل ملوقف مواطنه البرتغالي.
أصدر االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« 
قراره بش��أن االلتماس الذي قدمه ريال 
مدريد قبل مباراة باريس س��ان جيرمان 
املقبل��ة ف��ي دوري أبط��ال أوروبا.وق��رر 
اليويفا في وقت س��ابق إيقاف الظهير 
اإلس��باني داني كارفاخ��ال ملباراتن، ما 
سيمنعه من املشاركة في لقاء باريس 
سان جيرمان، بعد تعمده احلصول على 
البطاق��ة الصفراء في مباراة بوروس��يا 
دورمتوند بدور اجملموعات س��عيا إليقافه 

في لقاء أبويل نيقوسيا.
وقال��ت صحيفة »آس«: »تق��دم النادي 
إيق��اف  لتخفي��ف  بالتم��اس  امللك��ي 
كارفاخ��ال، في ح��ن جاء ق��رار اليويفا 
بالرف��ض، ما يعني تأك��د غياب الالعب 
ع��ن املب��اراة املق��رر إقامتها األس��بوع 

املقبل«.
ول��م يع��د أم��ام امل��درب زي��ن الدي��ن 
زيدان س��وى االعتماد على ناتش��و في 
مرك��ز الظهير األمي��ن، ليع��وض غياب 

كارفاخال.
 وأكدت الصحيف��ة أنه »في عام 2016 

س��بق وأن رفض اليويفا معاقبة جيرارد 
بيكي��ه بعدم��ا تعم��د احلص��ول على 

بطاقة صفراء في مباراة ذهاب دور ثمن 
النهائ��ي أم��ام آرس��نال والت��ي انتهت 

بنتيج��ة 2-0 لبرش��لونة، حت��ى يغيب 
عن مباراة العودة، ويش��ارك في دور ربع 

النهائي بدون بطاقات«.
وتابعت »لكن في حالة مشابهة قامت 
مبعاقب��ة تش��ابي ألونس��و وس��يرجيو 
اإلع��ادة  أوضح��ت  بعدم��ا  رام��وس 
التليفزيوني��ة تلقيه��م تعليم��ات من 
جوزي��ه مورينيو م��درب امللك��ي آنذاك 
بتعم��د احلصول على بطاق��ات صفراء 
أثن��اء مب��اراة أياكس، م��ا أبعدهما عن 

مباراة الدور املقبل وقتها«.
وأك��د االحت��اد األوروب��ي لك��رة الق��دم 
عل��ى عقوبة مدافع ري��ال مدريد دانيال 
كارفاخ��ال وبالتال��ي أصب��ح غيابه عن 
مباراة فريقه ضد باريس س��ان جيرمان 
ف��ي ثم��ن نهائ��ي دوري أبط��ال أوروب��ا 

حتمياً.
ري��ال مدري��د كان ق��د اس��تأنف القرار 
الص��ادر م��ن جلن��ة املراقب��ة والتأدي��ب 
التابعة لالحتاد األوروبي بحرمان الالعب 
من التواج��د في املباراتن التاليتن بعد 
نيل��ه البطاقة الصف��راء الثالثة عمداً 
في مباراة أبويل نيقوس��يا قبل األخيرة 

من الدور األول لدوري أبطال أوروبا.

وغاب الالعب عن مباراة بوروسيا دورمتوند 
األخيرة في الدور األول وذلك على أساس 
العقوبة ولك��ن اللجنة املذكورة مددت 
العقوب��ة ملب��اراة بع��د أن رأت أنه تعّمد 
نيل اإلن��ذار الثالث وبالتالي وصل غيابه 

للمباراة األولى من دور ال�16.
وذّك��رت صحيفة آس مدريدي��ة الهوى 
بعدد م��ن الالعبن الذي��ن تعمدوا نيل 
اإلنذار في بع��ض املباريات أمثال بيكيه 
من برش��لونة ف��ي ش��باط/ فبراير من 
عام 2016 ضد أرس��نال )فاز برش��لونة 
2-0( ضمن منافس��ات ذه��اب دور ال�16 
وبالتالي غاب عن مب��اراة اإلياب وانتقل 

»نظيفاً« إلى ربع النهائي.
وحتى ف��ي مدريد بالذات، وفي تش��رين 
الثان��ي من عام 2010 أظهرت اللقطات 
جوزي��ه  البرتغال��ي  أن  التلفزيوني��ة 
موريني��و م��درب ريال آن��ذاك، طلب من 
سيرجيو راموس وتش��ابي ألونسو نيل 
البطاق��ة الصف��راء، ف��ي املب��اراة ضد 
أياك��س أمس��تردام ) 4-0 لريال مدريد(، 
لك��ي يغيبا تلقائياً ع��ن اجلولة األخيرة 
من الدور األول وينتقال بس��جل نظيف 

إلى الدور الثاني.

»األوروبي« يجهض األمل األخير للملكي

رونالدو يستنجد ببنزيما لحل أزمة الضرائب

تقرير

رونالدو و ببنزميا
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 الشارقة ـ نبيل الزبيدي*
 اس��تطعن العبات البيش��مركة 
من احرز املركز الثالث في فعاليات 
الكراتي��ه ضم��ن منافس��ات دورة 
االلعاب العربية الندية الس��يدات 
التي تقام في الش��ارقة االماراتية، 
فيم��ا ل��م يتمك��ن رامياتن��ا من 
حتقيق نتيجة ايجابية في فعالية 

املسدس الهوائي 10 متر.
ف��ي  ثالث��ا  البيش��مركة  وح��ل 
الكراتي��ه لفعالي��ات  منافس��ات 

توج��ت  فيم��ا  اجلماع��ي  الكات��ا 
اجلزائر باملركز االول وثانيا االمارات. 
البيش��مركة  الع��ب  وحصل��ت 
س��ارة فائق على املركز الثالث في 
الكراتيه ضمن فعالية  منافسات 
ف��ردي الكوميتي��ه ل��وزن حتت 50 
كغ��م فيم��ا كان املرك��ز االول من 
نصي��ب االماراتي��ة ح��وراء محمد 
عباس وفازت باملركز الثاني االردنية 

ايسل خطاب.
يشار ان النس��خة الرابعة للدورة 

تض��م فعاليات كرة الس��لة وكرة 
اجلماعية  االلع��اب  ف��ي  الطائ��رة 
وك��رة الطاول��ة واملب��ارزة والقوس 
والس��هم والرماية والعاب القوى 
الكراتيه  والفروس��ية فضال ع��ن 
التي تضاف على جدول املنافسات 
للمرة االولى ضمن االلعاب الفردية 

للدورة احلالية.

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

بغداد ـ الصباح الجديد:
بع��د االرهاصات وتع��دد االقاويل 
ح��ول إقامة بطولة غربي آس��يا 
بك��رة الس��لة في بغ��داد حتديدا 
ي��وم ١٢ / ٣ / ٢٠١٨ ق��ال رئي��س 
لكرة  املرك��زي  العراق��ي  االحت��اد 
السلة بتصريح خاص لصحيفة 
الصب��اح اجلديد ان م��ا أثير حول 
نية احت��اد غرب آس��يا بنقل مقر 
إقام��ة البطول��ة من بغ��داد إلى 
األردن ق��د انته��ى بع��د تدخلن��ا 
ومخاطباتنا م��ع اجلهات املعنية 

س��واء في احتاد غربي آسيا واحتاد 
كرة السلة األردني وكذلك االحتاد 
اللبنان��ي بأعتب��ار األم��ن العام 
الحتاد غربي آس��يا هو م��ن لبنان 
لوزير  املش��كور  التدخل  كذل��ك 
والرياضة عبد احلسن  الش��باب 
عبطان ال��ذي اتصل باألمير علي 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة األردنية 
واحلدي��ث معه بهذا الش��أن كان 
ل��ه األث��ر البالغ كذل��ك البد من 
ذك��ر تدخل األمن الع��ام للجنة 
األوملبية الوطنية العراقية حيدر 

اجلميل��ي أيضا ه��و اآلخر كان له 
أثر كبير لعودة املياه إلى مجاريها 
حيث اعلمت كل اجلهات املعنية 
باللعبة عربيا واس��يويا ان العراق 
بذل جهود اس��تثنائية وخصص 
مبالغ كبيرة من أجل إقامة هذه 
البطولة في بغداد بعد االنقطاع 
لفترات طويلة عن إقامة بطوالت 
عربية وآسيوية في العراق وبغداد 
الدولية  العقوبات  نتيجة  حتديدا 
السياس��ية  االوض��اع  بس��بب 

واألمنية.

إعالم التربية البدنية
حددت اللجن��ة املنظمة لبطولة 
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  كأس 
خلماس��ي الك��رة الت��ي تنظمها 
دائرة التربي��ة البدنية والرياضة - 
اليوم  والبرامج  األنش��طة  قسم 
األربعاء موع��دا النطالق البطولة 
ال��وزارة  دوائ��ر  لف��رق  اخملصص��ة 

وتشكيالتها.
ج��اء ذلك خ��الل االجتم��اع الذي 
االجتماع��ات  قاع��ة  ف��ي  عق��د 

والرياضة  البدنية  التربي��ة  بدائرة 
وترأس��ه معاون مدير عام الدائرة 
كرمي فلح��ي بحضور جميع ممثلي 
الفرق املش��اركة، وقسمت الفرق 
البال��غ عدده��ا 16 فريق��ا عل��ى 
أربع��ة مجامي��ع ، األول��ى ضمت 
ودائرة  واملتابع��ة  التنس��يق  دائرة 
ثقاف��ة وفن��ون الش��باب ودائ��رة 
الطب الرياضي والدائرة القانونية 
واإلدارية، والثانية أطرافها حماية 
الشخصيات ومكتب الوزير ودائرة 

العالقات والتعاون الدولي والدائرة 
الثالث��ة  اجملموع��ة  أم��ا  املالي��ة، 
فتألفت من دائرة الرعاية العلمية 
ومكت��ب املفت��ش العام وقس��م 
ودائرة  الداخلية  والرقابة  التدقيق 
التربي��ة البدني��ة والرياضة، فيما 
دائرة  الرابع��ة  اجملموع��ة  ضم��ت 
األقاليم وشؤون احملافظات والدائرة 
االس��تثمار  ودائ��رة  الهندس��ية 
والتموي��ل الذاتي وقس��م االعالم 

واالتصال احلكومي. 

»البيشمركة« ثالثا في كراتيه األلعاب العربية

العميدي: بطولة غربي آسيا في بغداد

 »الشباب والرياضة« تنظم بطولة بالخماسي

»الصباح الجديد« تشاطر الوسط 
الرياضي أحزانه برحيل«قدوري«

»األقاليم والمحافظات« تستذكر الراوي في أربعينيته

جانب من التأبني
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
يقول املهامتا غاندي" التس��امح 
سمة األقوياء، وحدهم الضعفاء 
ال يقدم��ون عل��ى املس��امحة"، 
الكثي��ر من��ا يؤمن ب��أن االعتذار 
ضرورة في ح��ال ارتكاب خطأ ما 

بحق أحد.
االعت��ذار ق��وة ه��ذا م��ا يقول��ه 
البعض كونه داللة على اعتراف 
باخلط��أ وهو فضيل��ة كما تقول 
واالعت��راف  املث��ل،  او  احلكم��ة 
باخلطأ خط��وة أولى لتصحيحه 
مس��تقبال، او ف��ي األق��ل احل��ذر 
من تك��راره فيما بع��د. لكن في 
حال تكرار اخلط��أ واحلاقه بتكرار 
االعت��ذار، فه��ل يس��مى حينئذ 

شجاعة او قوة؟
الباحثة النفس��ية تاتيانا فاضل 
تق��ول " االعتذار مس��ؤولية، ان 
احتم��ل مس��ؤولية افعالي، لكن 
املش��كلة اننا نرب��ي أوالدنا على 
ان االعت��ذار نقطة ضعف، وذلك 
حص��را ف��ي اثن��اء التعامل مع 

الول��د، اذ ان املنط��ق ال��ذي يبدأ 
االمي��ان ب��ه، ان الب��كاء واالعتذار 
ضعف، وبصفته رجل املستقبل 
علي��ه ان يك��ون مص��درا للقوة، 
لذل��ك نق��ول ان االعت��ذار ه��و 
الق��وة ألن��ه يتطل��ب ش��جاعة 
واراحة للنف��س والضمير. هناك 
من يهرب م��ن االعت��ذار، بإيجاد 
مبررات الرتكابه اخلطأ كأن يقول 
لق��د فعل كذا وكذا لذلك قمت 
بال��رد عليه. وهؤالء هم اجنب من 
ان يقوموا بفعل شجاع، فعلينا 
ان نفهم قبل كل ش��يء معاني 

املفردات..قوة..شجاعة..ضعف.
منار النجار تعمل بصالون حالقة 
للسيدات جتد ان االعتذار يتوقف 
عل��ى أس��س أوله��ا احلاج��ة او 
الضرورة له وتقول: اخلطأ أحيانا 
ال يس��تحق فع��ل االعت��ذار ب��ل 
تناسيه والتعامل بنحو طبيعي 
مع الطرف اآلخر، ألني لو اعتذرت 
ع��ن كل خطأ بغ��ض النظر عن 
حجمه وتأثي��ره فلن يكون هناك 

مس��تقبال،  العت��ذاري  قيم��ة 
لذلك، أجد ان االعتذار له حاالت 
خاصة، ميكن ان تتس��بب بخالف 
او قطيع��ة، خاص��ة ان كان م��ن 

أخطأت بحقه من املقربني لي.
ويج��د حس��ن اجلب��وري، باح��ث 
اجتماع��ي واس��تاذ جامعي اننا 
كش��عوب وعلى م��ر التاريخ لم 
نس��مع بدول��ة عربي��ة اعتذرت 

من دول��ة أخرى، بغض النظر عن 
حج��م اخلطيئة التي مورس��ت 
ضدها، وأضاف: في البيت نشعر 
باخلج��ل م��ن االعت��ذار أكثر من 
خجلنا من ارت��كاب اخلطأ، وتلك 
مفارقة عجيبة، وكأنها متوارثة، 
ل��م يقدم أح��د من االه��ل على 
ترسيخ مفهوم ان ارتكاب اخلطأ 
هو  أح��د  بحق 

ما يس��تحق اخلج��ل منه، وليس 
االعتذار، الن االعتذار هو تصحيح 
للخطأ وتصحيح ملسار العالقة 
ب��ني الطرف��ني، إضافة ال��ى انه 
اثبات حسن نية ورغبة باحملافظة 

على العالقة.
االعت��ذار صعب، خاص��ة ان كان 
اخملط��ئ كبيرا بالس��ن، ه��ذا ما 
ب��دأت بقول��ه كرمي��ة الياس��ري 
الت��ي حتدثت عن بع��ض املواقف 
بينها وبني والدته��ا: االعتذار له 
اصول��ه االجتماعية التي اعتدنا 
عليه��ا، فوالدت��ي ف��ي كثير من 
األحيان تخط��يء بحقي، لكني 
اب��ادر دوما لالعتذار منها، بحجة 
أنى اغضبتها، برغم انني أحيانا 
اع��رف س��بب انفعاله��ا، لكني 
أجد ان��ه م��ن العي��ب ان انتظر 
منها اعتذارا، فال اريد ان تش��عر 

بذلة أمام أحد وان كنت انا.
الياس��ري ذك��رت ان االعت��ذار ذلة 
كبي��را  صاحب��ه  يك��ون  عندم��ا 
بالسن فهل ذلك منطق صحيح؟ 

تق��ول مه��ا العب��ودي، الباحث��ة 
وص��ف  يوج��د  ال  االجتماعي��ة: 
لالعت��ذار اال ان��ه قوة وش��جاعة، 
وبالعك��س انا أج��د ان االهل هم 
اول من يؤس��س لثقافة االعتذار، 
فعندم��ا اعتذر من ابن��ي او ابنتي 
ارتكابي خط��أ بحقهم،  بس��بب 
فس��ألقنهم درس��ا ب��أن االعتذار 
ال يعن��ي الضعف اب��دا، ومن هذا 
املوقف سيتعلم األوالد مستقبال 
ب��ان يقروا بذنبهم من دون أي تردد، 
لذل��ك فال يوجد س��ن وال منصب 
ملوضوع االعتذار، ألنه يتطلب ثقة 

بالنفس وقوة شخصية.
االعت��ذار ق��وة.. ذل��ك م��ا أك��ده 
الباحثون، لكن كيف لنا ان نرسخ 
ذل��ك املفهوم ل��دى أطفالنا، وهل 
يتعل��ق االمر بالتربي��ة املنزلية ام 
ان املواق��ف الت��ي يش��هد عليها 
الطف��ل ف��ي الش��ارع واملدرس��ة 
وم��ع األصدق��اء هي من يس��هم 
اخلاطئة  املفاهيم  بترسيخ بعض 

او الصائبة لديه؟

االعتذار مسؤولية تتطلب الشجاعة.. الضعفاء يعجزون عنه

فريال حسين

أطلق��ت احلكوم��ة قبل أي��ام اس��تراتيجيتها 
للحّد من الفقر، ومعاجلة التدهور الشديد في 
األوضاع االجتماعية، وس��ط ش��كوك متزايدة 
بأن وراء هذا املس��عى احلكومي املباغت رسالة 
دعائي��ة مرتبطة باالنتخابات املقّرر أجراؤها في 

أيار القادم.
بالنس��بة لي سأحتفظ بش��كوكي، وأحسن 
عالي��اً،  خطوته��ا  وأق��در  باحلكوم��ة،  الظ��ن 
وأعتبره��ا ف��ي الطريق الصحيح، ش��ريطة أن 
تقت��رن بتحقيق وعود الس��يد حي��در العبادي 
حملاربة الفس��اد، واس��ترجاع األم��وال املنهوبة 
وهي مبئات ملي��ارات الدوالرات، وأن ال تظل هذه 
الوعود مجرد تهديدات يلوح بها بني حني وآخر.

يدرك الس��يد العب��ادي قبل غيره أن الفس��اد 
املش��دود إلى احلكومة كحبل الس��رة، هو من 
رفع معدل الفقر في البالد حتى بلغ مستويات 
غير مسبوقة، وهو املسؤول عن احلرمان الناجم 
عن التوزيع غير الع��ادل للثروة الوطنية. ووفقاً 
لبيان��ات وزارة التخطي��ط، انحص��رت نس��بة 
الفقر بنهاية 2013 في حدود 16 في املئة، قبل 
أن تأخ��ذ في التصاعد، منذ ذل��ك الوقت، على 
نحو مثير لتص��ل إلى 22 في املئة خالل 2014، 

ثم ترتفع إلى 30 في املئة، خالل عام 2016.
وتفي��د تقاري��ر متطابقة أن أكثر م��ن مليوني 
عراق��ي يواجه��ون صعوبات ف��ي احلصول على 
الغذاء واملأوى على أس��اس يومي. وقدر الدخل 
اليومي لهذه األسر بأقل من دوالرين في اليوم، 
كما تفيد بوجود نحو 20 في املئة من العراقيني 
يعيش��ون في فقر مدقع، وأن خمسة في املئة 
منهم يعانون من تدهور ش��ديد في أوضاعهم 

املعيشية.
وتكشف هذه التقارير عن "فقر عراقي متعدد 
األبعاد"، فثمة فقر أعلى بكثير بني األسر األكبر 
حجماً، وتل��ك التي يعيلها أف��راد أقل تعليماً، 
أو من النساء والش��باب، وثمة معدالت عالية 
للفق��ر في املناطق النائي��ة والريفية، واملناطق 

ذات الكثافة السكانية املنخفضة. 
وقد فاقمت من مشاكل الفقر، الزيادة الكبيرة 
في عدد السكان، فرغم انخفاض معدل النمو 
الس��كاني في العراق، خالل العامني املاضيني، 
لكنه ال يزال من بني املراكز العش��رة األولى في 
العال��م، حيث جت��اوز عدد الس��كان 36 مليون 
نس��مة مقارن��ة ب��� 23 أو 26 مليون��اً في عام 

 .2003
وال أدري، ه��ل ل��دى احلكوم��ة خط��ط واقعية 
للتعامل مع هذه الزيادة اآلخذة في االضطراد؟

عل��ى حد علمي، ل��م يناقش البرمل��ان العراقي 
موض��وع الزي��ادة الس��كانية من أج��ل إيجاد 
مخ��رج قبل أن تتح��ول إلى أزم��ة. واذا لم يتم 
وضع خطط طويلة األج��ل لوقفها، والتعامل 
مع الوض��ع احلال��ي بجدية، فان الفقر س��وف 
ينتشر، وتنتش��ر معه البطالة والفاقة وسوء 

التغذية.

فقر عراقي متعدد األبعاد

تق��وم ميغ��ان مي��ركل، 
خطيب��ة األمي��ر ه��اري، 
اخلط��وات  ببع��ض 
وبسرعة قياسية وكأنها 
ف��ي س��باق م��ع الوقت، 
احلف��اظ على  أج��ل  من 
رش��اقتها، قب��ل حل��ول 
موع��د زفافها ف��ي أيار/

مايو املقبل.
"هارب��رز  موق��ع  وأش��ار 
ب��ازار"، إل��ى أن املمثل��ة 
الس��ابقة والت��ي تبل��غ 
ال�36 م��ن عمرها، متارس 
متاري��ن البيالت��س، كم��ا 
الرياضة  أن ه��ذه  لف��ت 
تقوي��ة  ف��ي  تس��هم 
العضالت وبناء اجلس��م، 

الوقوف  طريقة  وحتسني 
واجللوس.

وأض��اف املوقع أن ميغان 
بأن��واع  القي��ام  ق��ررت 
متعددة من تلك التمارين 
مثل بيالتس اآلالت، التي 
اعتمدته��ا كل من كيم 
وميش��ال  كارداش��يان، 
أوباما، وفانيسا هادغينز.

املمثل��ة  كش��فت 
ثورمان  أوم��ا  األميركية 
)47( عام��اً عن تفاصيل 
تعرضه��ا حل��ادث كاد أن 
يتس��بب ف��ي مقتله��ا 
وذلك في أثناء تصويرها 
 Kill" فيل��م  مش��اهد 
أن  إل��ى  مش��يرًة   ،"Bill
تارانتينو  كوين��ن  اخملرج 
كان الس��بب ف��ي ذلك 
متهم��ًة إي��اه مبحاول��ة 

قتلها.
وجاء حديث ثورمان هذا 
ضمن حوارها مع مجلة 
 "New York Times"

ج��اء  قال��ت:"  حي��ث 
تارانتينو إل��ّي في غرفة 
وكان  املالب��س  تبدي��ل 
غاضب��ا للغاي��ة ألنن��ي 
اس��تغرقت وقت��ا طويال 
املشهد،  تنفيذ هذا  في 

ولكنني كنت خائفة".

كش��ف النج��م محمد 
رمضان، عن أن شخصيته 
"نس��ر  مسلس��ل  ف��ي 
الصعي��د" ه��ي لضابط 
األم��ن  نش��ر  يح��اول 
واألم��ان، ويق��وم مبطاردة 
مجموع��ة م��ن اخلارجني 
على القان��ون، مؤكًدا أن 
العم��ل س��يكون مع��ه 
تعاون جدي��د مع الفنانة 
عايدة ري��اض التي تعاون 
مسلس��ل  ف��ي  معه��ا 
وكان��ت  "األس��طورة"، 

تؤدي دور زوجة خاله.
وأوضح رمضان أن الفنانة 
ضم��ن  ري��اض  عاي��دة 
التي  القديرات  النجمات 

يتفاءل بها في العمل.

ميغان ميركل

محمد رمضان

أوما ثورمان 

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

بغداد - وسام قصي:
تستعد دائرة الفنون العامة ، بالتعاون مع املستشارية الثقافية 
اإليرانية، إلقامة أكبر معرض للوحات الس��جاد اليدوي اإليراني 

بعنوان )سجاد إيراني على ارض الرافدين(.
وق��ال ممث��ل العالق��ات الثقافي��ة ف��ي املستش��ارية الثقافية 
للجمهورية اإلس��المية اإليرانية داود معصومي، يضم املعرض 
أكثر من 83 عمالً فنياً متمثالً بس��جاد يدوي وبخامات متعددة 
منه��ا ) الصوف – احلرير – القطن( من أعمال فريق )ياس( الفني 
والذي يضم أربعة فنانني إيرانيني من خيرة اخلبراء األكادمييني في 
فن السجاد اليدوي، وهم كل من، السيدة طيبة بازركان رئيسة 
الفريق الفني املش��ارك، والس��يدة محبوبة بازركان، واألس��تاذ 

مهدي صباغ، واألستاذ حسني بازركان. 
يأتي هذا النش��اط ضم��ن اتفاقية التعاون الثقافي املش��ترك 
بني البلدين، ومن اجلدير بالذك��ر أن دائرة الفنون العامة نظمت 
مس��بقاً فعاليات ثقافية وفنية مش��تركة مع اجلانب اإليراني 

وهي مستمرة بهذه النشاطات.

أكبر معرض للسجاد 
اإليراني في العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
تصوي��ر  ن��ور،  الفنان��ة  ب��دأت 
مشاهدها في مسلسل "رحيم" 
داخل استوديو أحمس، ومن املقرر 
عرض العم��ل في موس��م دراما 

رمضان املقبل.
وجتس��د ن��ور ش��خصية دكتورة 
جامعي��ة ف��ي إح��دى اجلامعات، 

وطبيبة نفس��ية في الوقت ذاته 
ومعاجل��ة روحاني��ة، وتدخ��ل في 
صراعات مع رجال األعمال، ويقف 
بجوارها دائًما وال��د رحيم، حيث 
جتمعها برحيم قصة حب طويلة 
من��ذ أي��ام اجلامع��ة، وتش��تعل 
ألس��باب  ب��اردة  ح��رب  بينهم��ا 
تكش��فها احللقات ويكون رحيم 

أح��داث  ضم��ن  أعدائه��ا  م��ن 
املسلسل.

يقوم ببطولة املسلسل الى جانب 
ن��ور الفنان ياس��ر ج��الل،  ومحمد 
ري��اض، وطارق عب��د العزي��ز، ودنيا 
عبد العزيز، والراقصة دينا، وإيهاب 
وحس��ن  ف��واز،  وصب��ري  فهم��ي، 
حسنى،  وسامى مغاوري، وكارولني 

عزمي، ومنى فاروق، وتونى 
ماهر، وكرمي سرور، وإسالم 
ش��وقي، وياسمني غيث، 
محم��د  تألي��ف  م��ن 
وإنتاج  أمني،  إسماعيل 
فن��ون  "مجموع��ة 
محمد  وإخراج  مصر"، 

سالمة.

الفنانة نور تصور "رحيم" في استديو أحمس

الصباح الجديد - وكاالت:
فاج��أت ش��ركة بوين��غ للطي��ران عالم 
املالحة بعد كش��فها عن امن��وذج جديد 
لطائ��رة نفاثة، تس��تطيع ال��دوران حول 
األرض مب��دة تت��راوح ب��ني س��اعة وث��الث 

ساعات.
وقال غي نوريس من مجلة "أفييش����ن 

ويكل��ي"، 
أن الطائرة اجلديدة سيطلق 
عليها اس��م "فالكري 2"، 
وستحلق بسرعة خمسة 
أضع�����اف س���رعة 

الصوت.

وأش��ارت صحيف��ة "إندبندنت" أن 
شركة بوينغ كشفت عن تصميم ألمنوذج 
الطائرة في مؤمتر الطي��ران بفلوريدا في 
يناير املاضي، ولم يصدر أي بيان رس��مي 

مبخطط الطائرة حتى اآلن.
ويتوق��ع أن تنافس الطائ��رة اجلديدة نفاثة 
"إس آر 72"، وهي االمنوذج املطور من طائرة 

"إس آر 71"، أسرع طائرة في العالم.
ويتش��ابه تصمي��م طائرة بوين��غ اجلديدة 
وطائ��رة "إس آر 72" الت��ي تعم��ل عليه��ا 
ش��ركة لوكهيد مارتن لصال��ح احلكومة 

 ، كي��ة مير أل ا
ويستعمل كالهما محركات 
تربو مش��تركة ال��دوران، التي س��تنطلق 

بسرعة ثالثة أضعاف سرعة الصوت.
وال توجد أي أنباء عن املوعد الذي ستطلق 
فيه شركة بوينغ الطائرة اجلديدة، وكل ما 

هو متاح اآلن هو امنوذج أولي للطائرة.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال كري��س ميدلتون الصحف��ي وخبير 
الروبوتات أن أجس��امنا ميكن استبدالها 
بالكام��ل م��ع أج��زاء روبوتية ف��ي أقرب 
وقت بحلول عام 2070، مؤكدا أننا لسنا 
بعيدي��ن عن املس��تقبل، حيث ميكن ألى 
شخص شراء األجزاء التي تعطيه القوى 

اخلارقة.
مي��ل"  "ديل��ي  ملوق��ع  ووفق��ا 
البريطاني جرب العديد 
م��ن املتخصص��ني 
ترقي��ة  بالفع��ل 
أجسادهم، من خالل 
زرع رقائق تس��مح له��م بفتح 
األبواب عب��ر حتريك أيديهم، وبالتالي فإن 

التنبؤات ليست بعيدة املنال.
وق��ال ميدلت��ون لصحيفة ديلي س��تار: 
"ف��ي مرحلة ما بني 50 أو 100 س��نة في 
املس��تقبل، قد يصبح جس��م اإلنس��ان 
أو  والتعدي��ل  لالس��تبدال  قاب��ال  كل��ه 
للترقية، ولن أراه��ن على ذلك، فيمكننا 
أن نرى بالفعل أن بعض التقنيات تشجع 
الناس - لألس��ف - أن تتصرف أكثر مثل 

اآلالت، لك��ن ف��ي الوق��ت 
اآلالت  أصبح��ت  نفس��ه، 
وس��يرى  إنس��انية،  أكث��ر 

املساعدات  وبقية  واليكسا، 
الشخصية أمثلة على ذلك".

وق��ال خبي��ر الروبوت��ات إن ه��ذه 
األنواع من التقنيات ميكن أن تتقدم 

إلعطاء السيطرة للجنس البشرى، 
فهذه األيام أصبح الناس أكثر تقبال 
بالفعل على أن يقال لهم ما يجب 
عليهم القيام ب��ه من قبل اآلالت، 

مثل املشي عش��رة آالف خطوة 
يومي��ا، أو اجلري حول 

أو  احلديق��ة، 
إلى  االجت��اه 

اليسار أو 
اليمني.

طائرة تدور حول األرض
 في أقل من ثالث ساعات

أجزاء روبوتية بديلة 
لألعضاء البشرية عام 2070

الصباح الجديد - وكاالت:
التجاري��ة  العالم��ة  وضع��ت 
"فرينش كونكش��ن" نفس��ها 
فت��رة  موض��ة  ش��عار  حت��ت 
التس��عينيات، وقامت عارضتا 
وليش��كينا،  ه��ارت  األزي��اء 
جملموع��ة  تصويري��ة  بجلس��ة 
2018، لتظه��ر  ربي��ع/ صي��ف 
املالبس  واألناق��ة في  الفكاهة 

اجلديدة.
ومتي��زت الصور بالدفء، وحتديث 
املوس��مية  واأللوان  األش��كال 
مالب��س  وارتدت��ا  التقليدي��ة، 
توص��ف بالنارية حتمل اللونيني 
وفس��اتني  واخل��ردل،  األصف��ر 
الدانتي��ال املطبوع��ة باألزه��ار، 
حي��ث تتمي��ز مجموع��ة هذا 
أل��وان  باحتض��ان  املوس��م 

واألقمش��ة  الزرق  املي��اه 
والزه��ور  اخلط��وط  ذات 
البوهيمية، أما بالنسبة 
للرج��ال، ف��إن التركي��ز 
أم��ام  اجمل��ال  يفس��ح 
املنقط��ة،  القمص��ان 
والبولو، والسود، بجانب 
الداك��ن  األزرق  الل��ون 

والكاكي األخضر.

 الفكاهة واألناقة عالمة تجارية للموضة
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