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بغداد - وعد الشمري:
تبدأ اليوم فعالیات مؤمتر الكويت 
الدولي إلعادة إعمار العراق الذي 
ويس��تمر  الكويت  تس��تضیفه 
حتى بع��د غد الرابع عش��ر من 
ش��باط احلال��ي م��ع تطلع��ات 
طم��وح في ان يتوصل املؤمتر الى 
تأمني مس��اعدات ومس��اهمات 
متكن م��ن اعمار الع��راق وإعادة 

بناه التحتية وتطويرها .
ويش��ارك في املؤمت��ر الذي يعقد 
برعاية الش��یخ صب��اح االحمد 
اجلاب��ر الصب��اح امي��ر الكوي��ت 
ورئي��س مجل��ي ال��وزراء حي��در 
العبادي، ع��دد من كبريات الدول 
املانحة ومجموعة من املنظمات 
الدولیة واإلقلیمیة والش��ركات 
ملناقشة السبل الكفيلة بتأمني 
ما يحتاج��ه على طري��ق البناء 

واالستثمار.
ويتضم��ن املؤمتر ابع��ادا تنموية 
سیش��هد  اذ  ع��دة  وحیوي��ة 
اخل��اص  القط��اع  مش��اركة 
لالسهام في اعادة اعمار العراق 
ال��ى جان��ب مش��اركة البن��ك 
الدولي بصفته مساهما رئیسا 
في املؤمتر بغرض توفیر الضمانات 
لشركات  املطلوبة  االستثمارية 
اخل��اص  القط��اع  ومؤسس��ات 

للمشاركة في تنمیة العراق.
ال��ذي يعق��د  ويعك��س املؤمت��ر 

برئاسة خمس جهات هي االحتاد 
االوروبي والع��راق والكويت واألمم 
املتح��دة والبن��ك الدول��ي اميان 
اجلارة الكويت بأهمیة اس��تقرار 
وازده��ار الع��راق باعتب��اره م��ن 
الدول املهمة واملؤثرة، سیما في 
الظروف الراهنة التي تش��هدها 

املنطقة.
وفيم��ا اعلن��ت األمان��ة العامة 
جملل��س ال��وزراء، انته��اء جمي��ع 
باملؤمت��ر،  التحضي��رات اخلاص��ة 
العراقي��ة،  احلكوم��ة  أك��دت 
أمس األح��د، أن مخرجات مؤمتر 
الكويت للمانحني ستنفذ على 
مدى الس��نوات العشر املقبلة، 
مشيرة الى حاجة 160 مشروعاً 
اموال،  لتخصيص  اس��تراتيجياً 
كم��ا توقع��ت مش��اركة عربية 
وخليجية على اعلى املستويات، 
وع��ّدت ذلك اش��ارة عل��ى تلقي 
العراق دعماً م��ن عمقه العربي 
بعد االنتصار على تنظيم داعش 

االرهابي.
ف��ي  املال��ي  املستش��ار  وق��ال 
مجلس ال��وزراء مظه��ر محمد 
صالح ، إن "العراق يس��تعد من 
خالل مؤمت��ر الكويت للمانحني- 
وبع��د االنتص��ار عل��ى تنظي��م 
اراضيه-  وحتري��ر  االرهابي  داعش 

الستثمار زخم الدعم الدولي".
وأض��اف صالح ف��ي تصريح إلى 

"الصباح اجلديد"، أن "الدعم ميثل 
التح��ول من اجلانب العس��كري 
إل��ى االقتص��ادي واملال��ي، لكي 
تنهض احلياة االقتصادية بشكل 
افض��ل، وهذا م��ا يُطل��ق عليه 
االنتق��ال من مرحل��ة احلرب إلى 

االقتصاد السياسي للسالم".
وأش��ار إلى أن "االعمار واالسناد 
العامل��ي م��ا زاال غي��ر معروفني 
على مس��توى البالد لغاية االن، 
العراقي  اجملتم��ع  يتع��رف  وحني 
على النوايا االممية لدعم العراق 

سوف يتغير احلال وينتهي اللغط 
واالتهام��ات التي نس��مع عنها 

احياناً، لتحل الثقة محلها".
وحتدث صالح ع��ن "رؤية عراقية 
ملؤمت��ر الكوي��ت بحم��ل مل��ف 
االنتص��ار على االره��اب بوصفه 

اش��ارة قوي��ة ب��أن هن��اك حتريرا 
نياب��ة ع��ن  بالقت��ال  لألراض��ي 
العال��م، اضافة إل��ى ملف اخر 
وه��و اض��رار احلرب ومس��تقبل 

االقتصاد العراقي".
وب��ني أن "اض��راراً كبي��رة حلقت 

اقيامها  ق��درت  الع��راق  باالرض 
ب��� 100 ملي��ار دوالر بعد تخريب 
البن��ى التحتية وممتلكات الناس 
ون��زوح 4 مالي��ني مواط��ن م��ن 
احملافظات الضحية، قبل حتريرها، 
وضرر غير مباشر حلق مبحافظات 

اخرى".
أما امللف االخر، فذكر صالح أنه 
"يتعلق باملش��اريع االستثمارية 
للنه��وض بالع��راق م��ع وج��ود 
نحو 160 مش��روعاً استراتيجياً 
بداية م��ن الصناع��ة النفطية، 
وليس انته��اًء بالزراع��ة والنقل 

واملوصالت واخلدمات االخرى".
وش��دد على أن "تلك املشاريع ال 
تقام في ليلة وضحاها، ولكنها 
تنجز مبس��ار طوي��ل، في حني أن 
للتوطني  نفذت  خططاً سريعة 
واالس��تقرار تلق��ت دعم��اً دولياً 
ما زال مس��تمراً بعودة النازحني 
وتشغيل احلياة املدنّية في املدن 

احملررة".
وأك��د صال��ح أن "خط��ة اخرى 
ُعش��رية متت��د على م��دى عقد، 
تتناس��ب  والبناء  االعمار  العادة 
وطموحاتن��ا في مؤمت��ر الكويت 
والف��رص املتاح��ة، لذل��ك ف��أن 
املؤمتر لي��س آنياً، بل أنه مس��ار 
العراق على  مس��تقبلي العمار 

مدى السنوات العشر املقبلة".
وي��رى أن "الطاقة االس��تيعابية 

ملئ��ة ملي��ار دوالر، وه��ي حاج��ة 
العراق العادة اعم��اره من اضرار 
االره��اب، ال ميك��ن اس��تيعابها 
خالل س��نة واح��دة، ب��ل حتتاج 
إلى عدد من الس��نوات، ومن ثم 
تعه��دات لتنفيذ املش��اريع في 

ضوء تلك املدة".
ولف��ت صال��ح إل��ى ان "حج��م 
املش��اركة في املؤمتر ي��دل على 
أن الع��راق مقبل عل��ى اقتصاد 
م��ع  واس��ع  بش��كل  الس��وق 
وج��ود فرص اس��تثمارية كبيرة، 
للمس��تثمرين س��واء بالنسبة 
أو  العراق��ي  اخل��اص  للقط��اع 
الدول��ي، إضاف��ة إلى ش��ركات 
خارجية ستنفذ مشاريعا نّيابة 

عن الدول".
وع��ّد املستش��ار املال��ي جملل��س 
الرسمية  "املش��اركة  أن  الوزراء 
لل��دول تع��د مظّل��ة القتص��اد 
الس��وق املتمثلة باملس��تثمرين 
واجملّهزي��ن، وهذا االقب��ال الكبير 
يدل عل��ى أن العراق س��يتحول 

إلى ورشة عمل".
ودعا إل��ى "التركيز عل��ى مؤمتر 
الكويت كونه فرصة استثمارية 
مهم��ة ف��ي الش��رق االوس��ط 
بؤرته��ا الع��راق، وميك��ن أعتباره 
مش��اركة بني الدول الرس��مية 

والقطاع اخلاص في آن واحد".
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اليوم..انطالق فعاليات مؤتمر الكويت لدعم العراق
بمشاركة عالمية على اعلى المستويات

آثار الدمار في احدى املناطق احملررة

في ترجمة للنوايا األممية بالوقوف الى جانبه

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكدت وزارة الداخلية، امس االحد، 
العراق والس��عودية  التعاون بني 
م��ع  معلوم��ات  تب��ادل  بش��أن 
الس��عودية اخلاص��ة باالرهابيني، 
فيما كشفت عن مساع الفتتاح 
الع��راق  ب��ني  جميم��ة  منف��ذ 

والسعودية.
جاء هذا في وقت أعلنت احلكومة 
احمللية ف��ي البصرة امس، افتتاح 
قنصلية س��عودية في احملافظة 
في غض��ون أس��ابيع، وأكدت أن 
ذلك س��وف يس��هم في تطوير 

وتعزيز العالقات بني البلدين.
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  وق��ال 
االعرج��ي في تصري��ح صحافي 
ان  اجلدي��د،  الصب��اح  تابعت��ه 
"العراق يسعى جاهدا الن تكون 

لدي��ه عالقة متوازنة مع كل دول 
اجل��وار ودول املنطق��ة"، مبينا ان 
"هن��اك تعاون��ا مثم��را وايجابيا 

مع السعودية واحلدود املشتركة 
آمنة".

واضاف ان "اللقاءات مستمرة بني 

البلدين وهن��اك تبادل معلومات 
حول االرهابيني ومكافحة اجلرمية 
والتس��لل عبر احلدود"، مش��يرا 
ال��ى ان "منف��ذ عرع��ر مفت��وح 
حالي��ا، وهن��اك جه��ود تبذله��ا 
والسعودية  العراقية  احلكومتان 
الفتت��اح منف��ذ جميم��ة عل��ى 
محافظ��ة املثنى الذي له اهمية 
اقتصادية وجتاري��ة وحركة الزوار 

للديار املقدسة".
وتاب��ع االعرج��ي "انن��ا نعمل ان 
يك��ون بن��اء املنف��ذ ع��ن طريق 
ذا  يك��ون  وان  االس��تثمار، 
ومهم��ة"،  عالي��ة  مواصف��ات 
موضح��ا ان "الس��عودية اب��دت 
االس��تعداد الكامل لبناء املنفذ 

وفق املتطلبات العراقية".
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تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت مصادر نيابي��ة من داخل 
ائتالف دولة القان��ون ، أمس األحد 
، ان رئي��س مجلس النواب س��ليم 
اجلبوري ورئيس مجلس الوزراء حيدر 
ألعبادي ورؤساء الكتل السياسية 
س��يجتمعون مرة اخرى ملناقش��ة 
املوازن��ة وح��ل اخلالف��ات املتعلقة 
به��ا ، فيما أش��ار نائب ك��ردي إلى 

إن حتالفه طلب من هيئة الرئاسة 
رف��ع فق��رة مناقش��ة املوازنة من 
ج��دول أعمال اجللس��ة ليوم أمس 
إل��ى حني التوصل إلى اتفاق نهائي 

مع احلكومة والبرملان .
وقال النائ��ب محمد الصيهود من 
دول��ة القانون خ��الل حديث خاص 
اجلدي��د‘‘ان  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
" جلس��ة مجل��س الن��واب لي��وم 

أمس لم تش��هد أي تعديالت على 
املوازنة ، مش��يرا إل��ى ان" اخلالفات 
السياس��ية  ال زال��ت قائم��ة ب��ني 
الكتل وعدم متريرها للقراءة الثانية 

والتصويت عليها" 
وأضاف ان" اجلبوري والعبادي ورؤساء 
س��يجتمعون  النيابي��ة  الكت��ل 
ملناقش��ة املوازن��ة وح��ل اخلالفات 

العالقة بها .

ومن جانبه أك��د النائب عن احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني ريناس 
جان��و ، أم��س األح��د ، إن تعديالت 
املوازنة التي أرس��لها رئيس الوزراء 
حيدر ألعب��ادي إلى مجلس النواب 
الس��نية  احملافظ��ات  تخ��دم  ال 
واحملافظات املنتجة للنفط وإقليم 

كردستان .
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الصباح الجديد - متابعة:
وجه رئيس البرملان سليم اجلبوري، 
امس األحد، اللجنة املالية البرملانية 
بانتف��اء احلاج��ة إل��ى اس��تقطاع 
رواتب املوظفني، مش��يرا إلى وجود 
توج��ه عام أللغاء االس��تقطاعات 
م��ن روات��ب املوظفني ف��ي املوازنة 

االحتادية لعام ٢٠١٨.
وقال مصدر برملاني إن "استقطاعات 
رواتب املوظفني بدأ منذ عام ٢٠١٦ 
لدعم املعارك لتحرير املوصل ودعم 
احلشد الشعبي وتقدمي املساعدات 

للنازحني".
أس��عار  ارتف��اع  بع��د  وأض��اف:" 

إل��ى  النازح��ني  وع��ودة  النف��ط 
مناطقهم هناك توجه عام إللغاء 
االستقطاعات من رواتب املوظفني 
في املوازنة االحتادي��ة لعام ٢٠١٨"، 
مبينا أن "اللجن��ة املالية النيابية 
ترى اليوم أهمية إلغاء االستقطاع 
وان��ه غي��ر قانوني من��ذ دخول عام 

."٢٠١٨
ووج��ه اجلب��وري، اللجن��ة املالي��ة 
ب�"التأكيد على انتفاء احلاجة الى 
استقطاع رواتب املوظفني"، مؤكداً 
"حرص اجمللس الش��ديد على عدم 

املساس برواتب املوظفني.
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اجتماع جديد يضم ألعبادي والجبوري
ورؤساء الكتل لحل خالفات الموازنة

رئيس البرلمان يوجه اللجنة المالية
بانتفاء الحاجة الستقطاع رواتب الموظفين

"الداخلية" تؤكد التعاون األمني مع
السعودية ومساع الفتتاح منفذ جميمة

افتتاح قنصلية سعودية في البصرةخالل أسابيع

احلدود العراقية السعودية "ارشيف"



شؤون عراقية2

الصباح الجديد ـ وكاالت :

أش��اد وزي��ر الدول��ة البريطان��ي 
لشؤون الش��رق االوسط وشمال 
افريقیا الیستر بیرت امس االحد 
بجه��ود الش��یخ صب��اح االحمد 
ومس��اهماته  الصب��اح  اجلاب��ر 
الفاعل��ة لدعم اي حترك الرس��اء 
االستقرار والسلم واخلیر لشعوب 

املنطقة.
وق��ال في تصريح لوكال��ة االنباء 
الكويتی��ة )كون��ا( وتلفزيون دولة 
الكويت مبناسبة استضافة دولة 
الكوي��ت للمؤمتر الدول��ي إلعادة 
أعم��ار الع��راق الذي يق��ام اليوم 
مبش��اركة عدد من الدول املانحة 
واملنظم��ات الدولی��ة واالقلیمیة 
ان » لس��مو األمی��ر العدي��د من 
االدوار االيجابیة في تخفیف حدة 
التوت��ر في املنطقة كالوس��اطة 
بی��ن دول اخللی��ج  مؤخ��را فضال 
عن ادواره االنس��انیة كاملساهمة 
في استضافة مؤمترات مساعدة 

الشعب السوري«.
اخلارجی��ة  بالسیاس��ة  ون��وه 
الكويتیة القائمة على العقالنیة 
واالحت��رام جلیرانه��ا اذ تقدم دولة 
الكويت نفسها كشريك محوري 

وامنوذج يحتذي به في املنطقة.
وبش��أن مؤمت��ر الكوي��ت الدولي 
إلع��ادة إعم��ار العراق اك��د بیرت 
اهمیة انعق��اده في هذا التوقیت 
الس��یما بع��د اس��تقرار االوضاع 
االمنی��ة في الع��راق بعد القضاء 
على ما يس��مى تنظی��م الدولة 

االسالمیة )داعش(.
عل��ى  س��یركز  املؤمت��ر  ان  وبی��ن 
اع��ادة اعم��ار البنیة االساس��یة 
التي يحتاجها الش��عب العراقي 
وسیبحث في ما ميكن ان يقوم به 

القطاع العام واخلاص.
واكد بیرت ان املؤمتر سیبحث ايضا 
ومتكامله  واضح��ه  اعداد خطة 
العاده االعمار في مختلف املدن مبا 
املواطنیین  يضمن عدم احساس 

في احملافظ��ات العراقی��ة االخري 
بالتمی��ز والتهمیش وهو ما يقود 

للصراع مجددا.
ولف��ت الى ان الهدف االساس��ي 
من ه��ذا املؤمتر هو اع��اده االعمار 
واخل��روج بخطه عم��ل مدعومه 
ومتفق علیها بین اجملتمع الدولي 
لالنط��الق  العراقی��ة  واحلكوم��ة 

والبدء بالعمل.
وذكر بیرت ان اغلب االس��تثمارات 
واملش��روعات س��تأتي م��ن داخل 
الع��راق وم��ن مس��اهمات رجال 
االعمال لك��ون الع��راق بلد غني 
بالنف��ط والث��روة مش��یرا الى ان 
»الدول املش��اركة لن تدخر جهدا 
في تقدمي اي مس��اعدة ممكنة قد 

يحتاجها الشعب العراقي«.

وبالنس��بة لالنتخاب��ات العراقیة 
املقبلة قال بی��رت »أيا يكن احلزب 
الذي سیشكل احلكومه العراقیة 
باالنتخاب��ات املق��ررة ف��ي ال���12 
م��ن مايو املقبل فان��ه يدرك متاما 
ان اكب��ر التحدي��ات احمللی��ه التي 
تواجهه ه��و كیفیه تعافي البالد 

من سنوات الصراع واحلرب«.
واوض��ح ان بريطانی��ا قدمت في 
العراقی��ة  للحكوم��ة  املاض��ي 
كافة وس��ائل الدعم سواء املادي 
او االنس��اني مؤك��دا ان بريطانیا 
حتتفظ بعالق��ات قويه مع العراق 

ودول املنطقه منذ امد بعید.
وشدد بیرت على ضرورة ان تصب 
هذه العالقة في صالح املواطنیین 
من خالل الشراكه مشیرا الى ان 

بالده س��اعدت الع��راق في احلرب 
العمل  )داعش( وس��تواصل  على 
من اج��ل دعم��ه وتق��دمي الدعم 
الالزم الستعادته دوره  السیاسي 

في املنطقة.
من جهتها قال��ت عضو مجلس 
الل��وردات البريطان��ي البارونة أما 
نیكلس��ون في تصري��ح مماثل ان 
مؤمت��ر اعادة إعم��ار الع��راق يعد 
نقط��ه االنط��الق احلقیقی��ة من 
اجل تعاف��ي العراق واعاده اعماره 

وعودته الى وضعه الطبیعي.
والتي  البارونة نیكلسون  واعربت 
ت��رأس مؤسس��ة عم��ار اخلیري��ة 
عن س��عادتها الس��تضافة دولة 
الكوي��ت العم��ال املؤمت��ر قائل��ة 
ان ه��ذا ام��ر لی��س بغري��ب على 

الكويت وقیادته��ا احلكیمة التي 
ال تدخ��را جهدا في تق��دمي العون 

االنساني«.
واش��ادت في هذا الص��دد بالدور 
االنس��اني الذي يؤديه سمو امیر 
البالد الشیخ صباح االحمد اجلابر 
الصب��اح ومبادرات��ه ودعمه لعدد 
من املؤسسات اخلیرية ومن بینها 
)مؤسس��ة عمار( التي تترأس��ها 
وحصل��ت على دعم من س��موه 
لبن��اء مدارس لاليت��ام في مدينه 

البصره.
الدولي  وس��یعقد مؤمتر الكويت 
إلعادة إعمار العراق في الفترة من 
12 الى 14 فبراير احلالي مبشاركة 
عدد من الدول املانحة واملنظمات 
برئاس��ة  واالقلیمی��ة  الدولی��ة 

خم��س جهات هي االحتاد االوروبي 
والع��راق والكوي��ت واالمم املتحدة 

والبنك الدولي.
م��ن  االول  الی��وم  وس��یخصص 
اعم��ال املؤمت��ر للمنظم��ات غیر 
احلكومی��ة والت��ي م��ن املتوق��ع 
مش��اركتها بنح��و 100 منظمة 
الثاني  الی��وم  فیما س��یخصص 
للقط��اع اخلاص الذي سیش��ارك 
للم��رة االول��ى في مؤمت��ر معني 

باملانحین.
وسیش��هد الیوم الثالث واالخیر 
االفتتاح الرس��مي للمؤمتر والذي 
س��تكون رئاسته مش��تركة بین 
دولة الكوي��ت وجمهورية العراق 
واالمم املتح��دة اضاف��ة الى االحتاد 

االوروبي والبنك الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للطفول��ة  املتح��دة  األمم  منظم��ة  اعلن��ت 
»اليونيس��يف« ام��س االح��د، ان رب��ع أطفال 
العراق يعان��ون الفقر بعد حرب »داعش«، فيما 
اشارت الى ان نصف مدارس العراق بحاجة إلى 

إصالح.
وقال��ت املنظمة في بي��ان اطلع��ت »الصباح 
اجلدي��د« على نس��خة منه إن »طف��ال من بني 
كل أربعة أطفال في الع��راق يعيش في فقر«، 

مبينة ان »4 ماليني طفل يحتاجون للمساعدة 
كنتيج��ة للح��رب ف��ي بالدهم عل��ى تنظيم 

داعش اإلرهابي«.
وتابع��ت ان »رب��ع أطفال الع��راق يعانون الفقر 
بعد حرب داعش«، مشيرة الى ان »األمم املتحدة 
حتققت من وق��وع 150 هجوما على منش��آت 
تعليمي��ة و50 هجوم��ا عل��ى مراك��ز صحية 

مبوظفيها منذ 2014«.
وأوضحت أن »نصف مدارس العراق بحاجة إلى 

إصالح فيما تعطلت العملية التعليمية على 
أكثر من 3 ماليني طفل«.

وأعل��ن العراق النصر على »داعش« في ش��هر 
كانون االول املاضي، باستعادة كل املناطق التي 
سيطر عليها التنظيم في عامي 2014 و2015، 
حيث يس��عى العراق إل��ى جذب اس��تثمارات 
أجنبي��ة تقدر ب���100 ملي��ار دوالر في مجاالت 
النق��ل والطاقة والزراعة في إطار خطة إلعادة 

بناء مناطق في البالد وإنعاش االقتصاد. 

ديالى ـ الصباح الجديد:
كشفت دائرة صحة ديالى امس عن احالة 
س��بع ح��االت انتح��ار للتحقي��ق لوجود 
»ش��بهات جنائية« حولها، مشيرة الى أن 
احلاالت رمبا ناجمة عن قتل متعمد وهناك 

من يحاول التغطية على أفعاله.
وق��ال مدير إعالم الدائرة فارس العزاوي في 
تصريح��ات صحفية إن »ش��عبة الطبابة 
العدلي��ة ف��ي صح��ة ديالى ق��ررت احالة 

ملف س��بع ح��االت انتحار لذك��ور واناث 
في مناطق متفرقة من احملافظة س��جلت 
بع��د 2018 ال��ى اجله��ات التحقيقية في 
املوسسة االمنية لوجود شبهات جنائية 

حيالها«. 
وأض��اف الع��زاوي، أن »ه��ذه احل��االت رمب��ا 
ناجم��ة عن قتل متعمد وهناك من يحاول 
التغطي��ة عل��ى فعلته من خ��الل االدعاء 
بانها حال��ة انتحار«، الفت��ا الى أن »بعض 

احلاالت جنحت القوى االمنية في كش��ف 
مفاج��آت حيالها وس��يتم اعالنه��ا للرأي 
العام قريبا، بينما ما تزال هناك حاالت قيد 

التحقيق«.
يذك��ر أن عدداً من املدن العراقية ش��هدت 
خالل الفترة املاضية حاالت انتحار يعزوها 
أطباء نفس��يون إلى الضغوط النفس��ية 
والتغيرات التي ش��هدها اجملتمع العراقي 

بعد أحداث عام 2003.

اليستر بيرت يشيد بتبني الكويت مؤتمر دعم العراق
100 منظمة غير حكومية تشارك فيه د. علي شمخي

ل��م تعد االنتهاكات والتج��اوزات التي تطال املال 
العام وس��وء التصرف مبوارد الدولة والفش��ل في 
ادارة الكثير من مؤسساتها محصورة في دوائرها 
الرس��مية الضيق��ة فق��دا اتاح��ت حري��ة تدفق 
املعلومات واحلرية التي تتمتع بها وس��ائل االعالم 
عامة في ظل الدميقراطية لكافة فئات الش��عب 
لالطالع على تفاصي��ل كثيرة من االداء احلكومي 
بكل عناوينه واصبحت الرقابة الش��عبية فاعلة 
ومؤثرة بالتعاضد مع منابر االعالم احلرة وماعادت 
اجملموعات املش��بوهة التي تلتف حول الفاسدين 
وتتول��ى ترتيب نش��اطاتهم ق��ادرة عل��ى اخفاء 
ماميارس��ه هؤالء من س��رقة وابتزاز وتزوير للكثير 
من امللفات التي تقع حتت ايديهم وفي مجال اخر 
اتاحت التظاه��رات ومنابر التواص��ل االجتماعي 
للنشطاء التعبير عن ارائهم وتوجيه انتقاداتهم 
للكثير من مكامن الفش��ل وفضح التستر على 
املسؤولني الضالعني بجرائم مختلفة وفي نفس 
الوقت الكش��ف عن االزدواجية والتمييزفي عدد 
من قرارات الس��لطات القضائية جتاه من يريدون 
ممارسة حقهم في االستقصاء ومحاربة الفساد 
ومساندة الدوائر املعنية بهيئة النزاهة وترهيبهم 
بالقرارات اجملحفة والس��كوت والتغاضي واصدار 
قرارات ضعيفة وغير مؤثرة بحق السراق واملهربني 
ومن يقف ورائهم ..ه��ذا التباين وهذه االزدواجية 
والكيل مبكيالني يدفع الش��ارع في حلظات الياس 
للخ��روج مبش��اعر عاطفي��ة ملناص��رة الضعفاء 
واملظلوم��ني واملتضرري��ن م��ن ه��ذه االنتهاكات 
الفاضح��ة واصبحت مثل ه��ذه املظالم قضية 
راي ع��ام داخ��ل الش��ارع العراق��ي ولرمب��ا تتبلور 
الكثير من هذه القضايا لتشكل حركة احتجاج 
واس��عة ميكنها احداث التغيير واالصالح في بناء 
الدول��ة ومن واج��ب االعالميني ب��كل عناوينهم 
دعم ومناصرة حركة الش��ارع باجتاه التنوير واثارة 
الوعي واملساهمة في تصحيح املسارات مبا يقوي 
النظ��ام الدميقراطي ومبا يعزز الرقابة الش��عبية 
وقط��ع الطري��ق ام��ام من يري��دون خل��ط االوراق 
واث��ارة الش��غب والفوض��ى وااليحاء ب��ان حركة 
االحتجاجات الش��عبية هي مدفوعة من جهات 
اقليمية واحلديث مبفهوم ونظرية املؤامرة وتهديد 
الدول��ة وخ��رق انظمته��ا وقوانينها وم��ن واجب 
احلكوم��ة حماي��ة وتش��جيع منظم��ات اجملتمع 
املدن��ي واالصوات املدنية على ممارس��ة حقها في 
التعبي��ر عن رايها وعدم الس��كوت عن محاوالت 
واد هذه االحتجاجات او ممارس��ة وس��ائل العنف 
والبط��ش وتهدي��د قادتها حتى اليته��م النظام 
السياس��ي بتخلي��ه ع��ن املب��اديء التي س��نها 
الدستور وكفلتها قوانني احلريات العامة ..الشارع 
ومنابر التواصل االجتماعي ووس��ائل االعالم هي 
منابر املستضعفني الذين لم تسمح لهم اجهزة 
الدولة الرس��مية التعبير ع��ن مواقفهم بحرية 

واطمئنان . 

منابر المستضعفين

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:

قال مس��ؤول ف��ي حكومة االقليم 
رف��ض الكش��ف ع��ن اس��مه اكد 
في تصري��ح للصباح اجلديد، ان من 
ش��ان اق��رار املوازن��ة االحتادية وفقا 
للصيغة احلالية ان يعمق اخلالفات 
ب��ني احلكوم��ة االحتادي��ة وحكومة 
االقلي��م، ويعرقل س��عيهما لطي 
على  واالتف��اق  اخلالف��ات  صفح��ة 
صي��غ جدي���دة ملعاجل�ة املس��ائ�ل 

العالق�ة.  
واض��اف املس��ؤول ان اق��رار املوازنة 
االحتادي��ة وفق��ا للصيغ��ة احلالية، 
دون االخ��ذ بنظر االعتبار احتياجات 
االقليم، والتزاماته املالية سيعمق 
وبغ��داد، م��ا  اربي��ل  ب��ني  الش��رخ 
م��ن ش��أنه  ان يدف��ع بالك��رد الى 
التفكير باالنحس��اب من العملية 

السياسية.   
وتاب��ع ان��ه حل��د االن لم ي��راع وضع 
االقليم ف��ي املوازن��ة االحتادية ولم 
يت��م ادراج اي��ة فقرة م��ن الفقرات 
الت��ي طالب بها الكرد ف��ي املوازنة 

االحتادية.
الكردس��تانية  الكت��ل  وكان��ت 
مجل��س  جلس��ات  قاطع��ت  ق��د 

الن��واب الت��ي خصصت ملناقش��ة 
قان��ون املوازن��ة، واش��ترطت زي��ادة 
حص��ة االقليم فيها، للمش��اركة 
والتصويت عليها، او اعتماد النسبة 
السابقة وابقائها على حالها حلني 
اجراء احصاء س��كاني حتدد مبوجبه 

نسبة االقليم من املوازنة. 
واضاف املصدر ان رئيس الوزراء حيدر 
العبادي غير مس��تعد حلد اللحظة 
لتعديل حص��ة االقلي��م وتثبيتها 
ف��ي املوازن��ة، االم��ر الذي س��يؤدي 
الك��رد  مقاطع��ة  اس��تمرار  ال��ى 
املوازنة  جللس��ات مناقش��ة عل��ى 
وعدم مش��اركتهم ف��ي التصويت 
عليها، ملوحا بانسحاب الكرد من 
العملية السياس��ية في حال مترير 

املوازنة دون مراعاة مطالبهم.  
كما اعلن عضو مجلس النواب عن 
كتلة االحتاد الوطني الكردس��تاني 
الكت��ل  رف��ض  ق��ادر،  فره��اد 
الكردس��تانية مترير مش��روع قانون 
املوازن��ة االحتادية لع��ام 2018 وفقا 

لصيغته احلالية.
الكردي��ة  الكت��ل  ان  ق��ادر  وق��ال 
ستس��عى ملنع مترير مشروع قانون 
املوازن��ة، نظ��را لوج��ود مالحظات 
القانون،  ومقترحات حول مش��روع 
ومنه��ا حصة االقليم م��ن املوزانة، 

الفتا  البيش��مركة،  ومس��تحقات 
الى ان الكتل الكردس��تانية ترفض 

وبشكل قاطع مترير املوازنة.
وكان مجلس النواب قد اجرى قراءة 

اولى ملش��روع قان��ون املوازنة املالية 
لع��ام 2018 في جلس��ة قاطعتها 
النواب الك��رد، الذين اعترضوا على 
ع��دم اكتم��ال النص��اب القانوني 

للجلسة.
الكردس��تانية  الكت��ل  ان  واك��د 
س��تعمل على منع مترير مش��روع 
القانون ف��ي مجلس الن��واب، وفي 

ح��ال مت متري��ر املوزان��ة، ف��ان الكرد 
س��يلجأون ال��ى احملكم��ة االحتادية 

حلسم اخلالف.
كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  ق��ال  ب��دوره 
التغيير مس��عود حي��در ان الكتل 
الكردس��تانية س��تحضر جلسات 
مجلس الن��واب اخلاصة بهدف منع 
امتام ق��راءة املوازنة، مش��يرا الى ان 
الن��واب الكرد س��يعتصمون داخل 

قاعة اجللسات في البرملان. 
واوض��ح النائ��ب حي��در، ان الكتل 
الكردس��تانية ل��ن تفع��ل مثل ما 
فعلت في اجللس��ة املاضي��ة، التي 
حاول��ت رفعها واخفق��ت في ذلك، 
النواب الكرد بشكل  وس��يعتصم 
دائ��م داخ��ل قاع��ة البرمل��ان ول��ن 
يس��محوا بعقد جلس��ات للبرملان 
حلني معاجلة موضوع مشروع قانون 

املوازنة االحتادية. 
وعل��ي صعي��د ذي صل��ة كش��ف 
مس��ؤول ف��ي مجل��س وزراء اقليم 
كردس��تان، ع��ن ارس��ال حكوم��ة 
االقلي��م، قوائ��م روات��ب موظف��ي 
الوزارات املدنية الى بغداد للتدقيق. 
وق��ال هي��وا افن��دي، مدي��ر دائ��رة 
تكنولوجي��ا املعلومات في مجلس 
وزراء االقليم، ان النظام البايومتري 
لروات��ب املوظفني، وال��ذي اعتمدته 

حكوم��ة االقلي��م مؤخ��راً، نظ��ام 
متط��ور أكث��ر م��ن النظ��ام الذي 
االحتادي��ة،  احلكوم��ة  تس��تخدمه 
مش��يرا الى ان احلكوم��ة االحتادية 
ولتسهيل عملية التدقيق، طالبت 
تزويده��ا بقوائ��م روات��ب موظفي 

املؤسسات املدنية. 
واض��اف افن��دي، ان القوائ��م التي 
ارس��لتها حكوم��ة االقلي��م ال��ى 
بغ��داد، تتضم��ن روات��ب موظف��ي 
الوزارات املدنية، والتي تشمل وزارة 
التربية والصحة، والرئاسات الثالث 
ف��ي االقليم وبقية ال��وزارات، حيث 
يبل��غ ع��دد موظفيه��ا 402 أل��ف، 
موضح��ا ان القوائ��م ل��ن تتضمن 
قوائ��م روات��ب موظف��ي ال��وزارات 

األمنية واملتقاعدين. 
وكان مجل��س الوزراء ق��د اقر قانون 
املوازنة للعام احلالي 2018 وارس��له 
قب��ل اش��هر ال��ى مجل��س النواب 
ملناقش��ته والتصويت عليه والذي 
تضم��ن تخفي��ض نس��بة االقليم 
12,67 باملئ��ة، وه��و  ال��ى   17 م��ن 
م��ا اعترض��ت عليه اغل��ب الكتل 
الكردس��تانية واعتبرت��ه اجحاف��ا، 
واخفقت عقب عدة اجتماعات مع 
رئيس ال��وزراء باقناعه بتعديل هذه 

النسبة.

مسؤولون كرد يلوحون باالنسحاب من العملية السياسية

الیستر بیرت

بيرت: ان الهدف 
االساسي من هذا 
المؤتمر هو اعاده 

االعمار والخروج 
بخطه عمل مدعومه 

ومتفق عليها بين 
المجتمع الدولي 

والحكومة العراقية 
لالنطالق والبدء 

بالعمل

اليونيسيف: ربع أطفال العراق
يعانون الفقر بعد حرب داعش

إحالة 7 حاالت انتحار للتحقيق جراء
»شبهات جنائية« بشأنها في ديالى

النواب الكرد »ارشيف«
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بغداد - الصباح الجديد:
صوت البرملان العراقي، في جلسته 
امس األح��د على تعدي��ل لقانون 
الشهادة  يجيز حلملة  االنتخابات، 

اإلعدادية املشاركة فيها.
وكان التعدي��ل الس��ابق للقانون 
والذي صوت عليه مجلس النواب 

مؤخراً ينص على أن يكون املرشح 
لش��هادة  حام��الً  لالنتخاب��ات 
أمر  وهو  اجلامعي��ة،  البكالوريوس 
س��يحرم حوال��ي 90 نائب��اً حالياً 
من الترش��ح مج��دداً، بينهم 71 
من حملة الشهادة االعدادية و19 
من حمل��ة ش��هادات الدبلوم في 

اختصاصات مختلفة.
أق��ّر  ال��ذي  التعدي��ل  ويس��مح 
بجلسة اليوم، للقوائم االنتخابية 
تخصيص نس��بة التزيد عن 20% 
من املرشحني من حاملي الشهادة 

اإلعدادية وما يعادلها.
وكان ط��رح تعدي��ل التعدي��ل في 

البرملان في وقت سابق قد تسبب 
ف��ي لغ��ط كبي��ر ب��ني البرملانيني 
اص��ر  م��ن  فمنه��م  انفس��هم، 
عل��ى إبقاء ش��هادة البكالوريوس 
تش��بث  فيم��ا  للمرش��حني، 
التعديل مبواقفهم  املتضررون من 
واقترح��وا ع��دة مقترح��ات جتي��ز 

له��م املش��اركة ف��ي االنتخابات، 
ومنها الس��ماح حلملة الش��هادة 
اإلعدادي��ة بحص��ة "كوت��ا " في 
القوائم االنتخابية، وهذا ما توقع 
له خبراء قانونيون الفشل في حال 
احيل االمر ال��ى احملكمة االحتادية، 
وس��بق للصباح اجلديد ان نشرت 

تقارير بهذا الشأن قال فيها بعض 
اخلبراء ان مصي��ر تعديل التعديل، 
س��يكون الفش��ل الن��ه يتعارض 
م��ع القانون وقد يضاف الى بعض 
القرارات الت��ي اتخذت في البرملان 
ولم توافق احملكم��ة االحتادية على 

تشريعها  

البرلمان العراقي يسمح لحملة الشهادة اإلعدادية بالترشح لالنتخابات

في حال تجاهل مطالب اإلقليم



بغداد – العثور على اعتدة 
قال مص��در امني في وزارة الدفاع امس 
االح��د، ان��ه مت العث��ور على ك��دس من 
العبوات الناس��فة واملواد املتفجرة، في 

مناطق غربي بغداد.
الفرق��ة  "قطع��ات  ان  املص��در  وذك��ر 
السادس��ة والقطع��ات امللحق��ة بها ، 
نفذت واجب تطوي��ق وتفتيش مناطق، 
والش��ندوخ،  واللواب��دة،  الفلوجي��ن، 
والكس��ار، وك��راد زوب��ع، وع��رب زيدان، 
والعاب��د، وجيب دف��ار، والزي��دان، وبيت 
املعيدي، ضمن قاطع املس��ؤولية غربي 

العاصمة بغداد". 

ديالى – اعتقال ارهابيني 
اعل��ن مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى امس االحد، عن اعتقال 

ثالث��ة مطلوبن بقضاي��ا "إرهابية" في 
قضاء خانقن. 

وق��ال املص��در إن "مف��ارز من ش��عبة 
مكافحة اجرام خانقن، )100كم شمال 
ش��رق ب عقوبة(، متكنت فج��ر يوم امس 
من القاء القبض عل��ى ثالثة مطلوبن 
ف��ي القض��اء على وف��ق امل��ادة اربعة/ 
ارهاب" ، مضيفة انه "مت ارس��الهم الى 
مراكز االحتجاز لعرضهم على القضاء 

لينالوا جزائهم العادل".

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس األحد، بقي��ام مجموعة 
مس��لحة بتفجي��ر تكي��ة ف��ي قضاء 

داقوق، جنوبي احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مجموع��ة مس��لحة 

هاجمت تكية السادة النعيم في قرية 
الس��ون في قضاء داقوق) 35 كم جنوب 
كرك��وو(، وقامت بتفجيرها" ، الفتا الى 
أن "اجملموعة املسلحة قامت باختطاف 

إمام التكية إلى جهة مجهولة".

بابل – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل ام��س االح��د ان الق��وات االمنية 
الق��ت القبض على عدد م��ن املتهمن 

بجرائم مختلفة في احملافظة .
وذك��ر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "القوات األمني��ة في عموم 
احملافظ��ة نفذت عدد م��ن اوامر القبض 
والتحري الص��ادرة من القضاء العراقي 
مبختل��ف اجلرائ��م"، مبين��ا ان "القيادة 
اجرت ممارس��ة امنية احترازية واس��عة 
املوضوعة  االمني��ة  اخلط��ط  وحس��ب 

ع��ن  بحث��ا  املبك��ر  باإلن��ذار  اخلاص��ة 
مطلوب��ن تضمنت نصب الس��يطرات 
الثابت��ة واملتحركة فضال ع��ن تفتيش 
االش��خاص والعجالت وذل��ك من اجل 

فرض سلطة القانون ".

صالح الدين – هجوم مسلح 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االحد بأن ش��خصن 
قتال واصيب 6 اخري��ن من عائلة واحدة 

بهجوم مسلح في قضاء الدجيل.
وق��ال املصدر ان "مس��لحن مجهولن 
اقتحموا مس��اء ي��وم ام��س منزال في 
منطقة اجلمهوري��ة التابعة الى قضاء 
الدجي��ل ف��ي محافظة ص��الح الدين، 
واطلق��وا الن��ار على س��اكنيه ، ما ادى 
الى مقتل ش��خصن واصاب��ة 6 اخرين 
بجروح"، مبينا ان "هؤالء جميعهم من 

عائلة واحدة ". 

كربالء – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كربالء امس االحد ان مفرزة امنية القت 
القب��ض على عدد من املتهمن بجرائم 

مختلفة في عموم احملافظة.
وذك��ر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "املف��ارز األمنية ف��ي عموم 
احملافظ��ة نفذت عدد م��ن اوامر القبض 
والتحري الص��ادرة من القضاء العراقي 
مبختل��ف اجلرائم"، مبين��ة ان "املديرية 
اجرت ممارس��ة امنية واحترازية واسعة 
املوضوعة  االمني��ة  اخلط��ط  وحس��ب 
ع��ن  بحث��ا  املبك��ر  باإلن��ذار  اخلاص��ة 
مطلوب��ن تضمنت نصب الس��يطرات 
الثابت��ة واملتحركة فضال ع��ن تفتيش 
االش��خاص والعجالت وذل��ك من اجل 

فرض سلطة القانون ".

الديوانية – حملة واسعة  
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
الق��اء  ع��ن  االح��د،  ام��س  الديواني��ة 
بقضاي��ا  متهم��ا   13 عل��ى  القب��ض 
جنائية مختلفة، مطلوبن للس��لطة 

القضائية.
وذك��ر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "شرطة احملافظة نفذت حملة 
واس��عة ملالحق��ة املطلوبن، ش��ملت 
مناطق عدة في احملافظة، متكنت خاللها 
م��ن القاء القبض على س��تة متهمن 
بقضاي��ا جنائية مختلف��ة، في مناطق 
غماس والزوراء والش��افعية والسنية"، 
االس��تخبارات  "مف��ارز  ان  مضيف��ا 
ومكافحة اإلره��اب القت القبض على 
متهم بالقت��ل يبلغ من العمر 19 عاما 

في منطقة احلي الصناعي".

البصرة – اطالق نار 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة امس االح��د، بأن مدني��اً لقي 
مصرعه بنيران مس��لحن ل��دى مروره 
بسيارته الشخصية في ناحية سفوان 
الواقعة غرب احملافظة ، مبينا ان القوات 
األمني��ة الق��ت القبض عل��ى عدد من 

املتهمن بارتكاب اجلرمية.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مس��لحن أطلق��وا الن��ار 
على مدن��ي عندما كان يقود س��يارته 
الش��خصية على الطري��ق الواصل بن 
ناحية سفوان وقضاء الزبير، ما أدى الى 
مصرع��ه"، مبين��اً أن "اجملن��ي عليه هو 
ش��خصية عش��ائرية وصاحب محطة 

أهلية للوقود". 

ضبط كدس من العبوات الناسفة بمناطق غربي بغداد * مسلحون يفجرون تكية في داقوق جنوبي كركوك 
 مقتل وإصابة 8 أشخاص بهجوم مسلح في الدجيل * اعتقال 13 متهما بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث املهندس صالح حس��ن مدير عام ش��ركة 
السالم العامة أحد تشكيالت وزارة االتصاالت مع 
وفد من شركة فيرا كوم البحرينية املتخصصة 
في قطاع تكنولوجيا املعلوم��ات وجتميع وانتاج 
مع��دات االتصاالت تطوير قط��اع االتصاالت في 

العراق .
وقدمت الش��ركة البحرينية خالل اللقاء عرضا 
فنيا عن طبيعة عملها ونشاطاتها ومشاريعها 
املنف��ذة في ش��تى دول العالم بحض��ور معاون 
مدير عام شركة السالم وعدد من مدراء االقسام 

املتخصصن فيها ، موضحة
طبيع��ة عملها ونب��ذة عن مش��اريعها املنفذة 
واخملطط لها في مجال االتصاالت املؤمنة وانظمة 
احلماية واملراقب��ة واالتصاالت الراديوية ، كما قام 
الوفد بزيارة اخملتب��رات البحثية واطلع على مناذج 
املنظومات التي اجنزت من قبل االقس��ام  الفنية 
في الش��ركة وابدى اعجابه باالمكانيات الفنية 
واخلب��رات الت��ي متتلكه��ا الش��ركة ف��ي جميع 

اختصاصاتها . 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
 بح��ث الع��راق ممث��ال بوزي��ر التج��ارة الدكتور 
س��لمان اجلميل��ي مع وف��د اململك��ة العربية 
الس��عودية املتمث��ل بنائب وزي��ر املالية حمد 
بن س��ليمان س��بل تعزي��ز وتطوي��ر العالقات 
االقتصادي��ة والتجاري��ة وزيادة حج��م التبادل 
التج��اري بن البلدين عل��ى هامش اجتماعات 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بدورته العادية 
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واكد الوزي��ر اجلميلي ح��رص وتوجه احلكومة 
العراقية لتقدمي التسهيالت والدعم للجانب 
الس��عودي واعدا بنقل رغبة اجلانب السعودي 
للجهات املعنية بالعراق على ان يتم اعالمهم 

بالنتائج بوقت قريب.
من  جانب��ه اعلن نائب وزير املالية الس��عودي 
ع��ن رغب��ة اململكة بتق��دمي الع��راق امتيازات 
مخفضة للتعرفة الكمركي��ة على البضائع 
الس��عودية اسوة بتلك باالمتيازات التي سبق 

للعراق منحها لدول اخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��دت دائ��رة التخطيط وتنمي��ة املوارد في 
وزارة الصح��ة اجتماع��ا موس��عا م��ع وزارة 
االتص��االت – ش��ركة الس��الم العامة حول 
تنفيذ مش��روع نظام اجلباية االلكتروني في 

التمويل الصحي 
واوض��ح املدير الع��ام للدائ��رة الدكتور علي 
حس��ن التميم��ي التميم��ي ان االجتم��اع 
تضمن عرض تقدميي حول املش��روع من قبل 
الش��ركة ، مضيف��ا ان املش��روع يهدف الى 
حتويل اجلباية الورقية للمبالغ املس��تحصلة 
م��ن تقدمي اخلدم��ات الطبي��ة والصحية في 
املؤسس��ات كاف��ة ضمن مش��روع التمويل 
الصح��ي الى جباية الكتروني��ة تعتمد على 
قاع��دة بيانات متكاملة ترتبط بغرفة جتميع 
البيان��ات املركزي��ة من خ��الل انش��اء مركز 
بيانات رئيس يتم حتديده مسبقا باالتفاق مع 

وزارة الصحة .
واض��اف املدي��ر العام ان املش��روع يتكون من 
عدة تطبيقات الكتروني��ة تهدف الى الدقة 
والش��فافية ف��ي اس��تحصال تل��ك املبالغ 
وس��هولة ايداعها وكذلك عدم التالعب بها 
او السرقة بأي شكل من االشكال كما يوفر 
النظ��ام الي��ات املراقبة والس��يطرة الفورية 
جلميع عمليات اس��تحصال املبالغ ، مش��يرا 
ال��ى ان النظام يوف��ر بيانات عن الش��خص 
الذي قام باجلباية ووق��ت وموقع ونوع اجلباية 
والكثي��ر من املمي��زات كما يوف��ر احصائية 
متكاملة عن عدد املراجع��ن ومبالغ اجلباية 
وجمي��ع املعلوم��ات التي يت��م جتميعها في 

قاعدة البيانات املركزية للوزارة 

بحث تطوير قطاع 
االتصاالت مع

"فيرا كوم" البحرينية

العراق والسعودية 
يبحثان زيادة حجم التبادل 

التجاري بين البلدين

إدخال نظام الجباية 
اإللكتروني الستحصال 
مبالغ التمويل الصحي

الملف األمني

اليوم..انطالق فعاليات 
مؤمتر الكويت لدعم العراق 
مبشاركة عاملية على اعلى 

املستويات
"تك��ون  أن  صال��ح  ويتوق��ع 
واخلليجية  العربية  املس��اهمة 
وهي  اعل��ى مس��توياتها،  ف��ي 
فرصة مناس��بة للحصول على 
دعم عرب��ي، وأن تبن��ي الكويت 
املؤمت��ر ميثل اش��ارة  لتضيي��ف 
بحصولن��ا على دع��م خليجي 

في اسناد العراق باعادة بنائه".
من جانبه، قّدر اخلبير االقتصادي 
باسم جميل أنطوان في حديث 
 " أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 
اض��رار العراق من تنظيم داعش 
االرهاب��ي رمبا جت��اوزت 200 مليار 

دوالر".
الع��راق ال  أن  أنط��وان  وأض��اف 
يتمكن مبفرده وف��ق املوازنة من 
أع��ادة اعمار مناطق��ه املدمرة، 
وأن قطاع��ات مهم��ة، س��يما 
في مج��االت التعليم والصحة 
والبنى حتتية والصناعة والزراعة 
والسياحة قد تعرضت إلى دمار 

كبير".
وأوضح أن "ستن دولة شاركت 
ف��ي التحال��ف الدول��ي نعق��د 
عليه��ا االم��ال باملش��اركة في 
اعادة االعمار ألن تنظيم داعش 
لي��س له جنس��ية مح��ددة بل 

عناصره من جميع البلدان".
وطالب اخلبير االقتصادي بأعادة 
"اعمار الع��راق بنفس الطريقة 
الت��ي حصل��ت عن��د ترميم ما 
خلفت��ه احلرب العاملي��ة الثانية 
ف��ي أوروب��ا بوصفه��ا س��ابقة 
ميكن االستفادة منها من خالل 

مساهمات اجملتمع الدولي".
وبن أنط��وان أن "الع��راق حتمل 
اث��ار ح��رب طاحن��ة وتضحي��ة 
باالف الشباب نيابة عن العالم 
ومش��كالت اجتماعي��ة جم��ة 

وهؤالء ال يعوضون باملبالغ".
يذك��ر ان الكويت ستس��تقبل 
خالل أيام انعقاد املؤمترات قرابة 
األلفي ش��ركة وش��خصية من 

اكثر من سبعن دولة.

اجتماع جديد يضم ألعبادي 
واجلبوري ورؤساء الكتل حلل 

خالفات املوازنة
وقال جان��و لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن " موازن��ة عام 2018 
حتتوي على الكثير من النقوصات 
املالية والثغرات القانونية ، الفتا 
إلى إن" هن��اك اعتراضات جدية 
م��ن قب��ل احملافظ��ات املنتج��ة 
الس��نية  واحملافظ��ات  للنف��ط 

وحكومة كردستان".
وأضاف إن " التعديالت املرس��لة 
من قب��ل ألعبادي عل��ى املوازنة 
االحتادية جملل��س النواب ال تخدم 

أش��ار  الت��ي  احملافظ��ات  تل��ك 
اليه��ا ، مبين��ا إن" من املفترض 
على الكتل السياس��ية أن حتل 
مش��اكل املوازن��ة واملضي على 
التصويت عليها ، منوها إلى إن" 
قانون املوازنة مت رفعه من جدول 
أعم��ال اجمللس بطلب مقدم من 
التحال��ف الكردس��تاني ليت��م 
التوص��ل إل��ى ح��ل نهائ��ي مع 

احلكومة والبرملان" .
بع��ض  هن��اك  إن"  وأوض��ح 
السياسين يلعبون على احلبال 
خلل��ق املش��اكل ب��ن اإلقلي��م 

واحلكومة االحتادية. 
وتابع بأنه" في حال مررت املوازنة 
دون األكراد س��تنهار املفاوضات 
مع بغداد وستزداد األمور تعقيدا 

أكثر من السابق .
وم��ن جهت��ه أك��د النائ��ب عن 
احت��اد الق��وى رع��د الدهلكي ،  
أم��س األحد ، ع��ن التوصل إلى 
حل بش��ان ثماني نقاط  تخص 
املوازن��ة م��ع رئيس ال��وزراء من 

اصل 12 تقدم بها احتاد القوى .
لصحيف��ة  الدهلك��ي  وق��ال 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن “احتاد القوى 
ق��دم 12 نقط��ة اعت��راض على 
موازنة  2018 تخص إعمار املدن 
واالنتخاب��ات وإرج��اع النازح��ن 

وحقوقهم .
وأضاف ان " احلديث جرى بشكل 
موس��ع مع رئيس ال��وزراء حيدر 

العبادي حول تلك النقاط والية 
وج��دول تنفيذها"، مش��يرا إلى 
انه " مت االتفاق وبتعهد ألعبادي 
بش��أن ثمان نقاط منها على أن 
تنف��ذ ما بعد إق��رار املوازنة إلى 
االنتخاب��ات فيم��ا يخص  ي��وم 

وضع النازحن".
وق��ال رئي��س مجل��س الن��واب 
إن   ، األح��د   ، اجلب��وري  س��ليم 
البرملان حريص على مترير املوازنة 
مبشاركة جميع الكتل النيابية.

وذكر اجلبوري في كلمة له خالل 
جلسة اجمللس وتابعته صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان��ه "لدينا 
ح��رص لتمري��ر قان��ون املوازن��ة 
االحتادية مبشاركة جميع الكتل 
النيابي��ة وس��نعمل عل��ى حث 
اجلميع على حضور اجللسات" .

ف��ي  الن��واب  مجل��س  وانه��ي 
جلسته ليوم أمس األحد ، قراءة 
عدة قوانن م��ن أهمها القراءة 
األولى لقان��ون اللجنة االوملبية 
وقراءة تقرير ومناقش��ة مقترح 
قانون منع إطالق العيارات النارية 
في املناسبات فضال عن انتهائه 
من قراءة تقرير ومناقشة قانون 

معهد اإلدارة الرياضية .

رئيس البرملان يوجه اللجنة 
املالية بانتفاء احلاجة 

الستقطاع رواتب املوظفني
وف��ي الس��ياق ذاته اك��د عضو 

النيابي��ة  القانوني��ة  اللجن��ة 
ص��ادق اللب��ان ام��س، ان موازنة 
2018 تضمن��ت ف��رض ضرائب 
جديدة بعد االتف��اق على الغاء 
روات��ب  م��ن  االس��تقطاعات 

املوظفن.
"قضي��ة  ان  اللب��ان  وق��ال 
روات��ب  م��ن  االس��تقطاعات 
املوظفن انته��ت ومت التصويت 
على الغائها بعد اتفاق احلكومة 
والبرملان بش��أنها"، مضيفاً انه 
"سيتم املضي مبناقشة املوازنة 
والتصويت عليها في اجللسات 

املقبلة".
واش��ار الى ان "املوازنة تضمنت 
فرض ضرائ��ب جديدة بعد الغاء 
عل��ى  ومنه��ا  االس��تقطاعات 

املطاعم وصالونات احلالقة".

"الداخلية" تؤكد التعاون 
األمني مع السعودية ومساع 

الفتتاح منفذ جميمة
يذك��ر ان وزير الداخلية قاس��م 
االعرجي بحث خ��الل زيارته الى 
 ،2017 الس��عودية في حزي��ران 
تبادل املعلومات االمنية وضبط 

احلدود بن البلدين.
باملقابل أعلنت احلكومة احمللية 
ف��ي البص��رة، األح��د، افتت��اح 
قنصلية س��عودية في احملافظة 
وأكدت  أس��ابيع،  ف��ي غض��ون 
ف��ي  يس��هم  ذل��ك س��وف  أن 

تطوير وتعزي���ز العالق�ات بي�ن 
البلدي�ن.

احملاف��ظ مع��ن  وق��ال مع��اون 
حكومي��اً  "وف��داً  إن  احلس��ن 
س��عودياً التقى احملافظ أس��عد 
العيداني وعددا من املس��ؤولن 
ف��ي احلكومة احمللية للتنس��يق 
قنصلي���ة  افتت��اح  بش���أن 
احملافظ���ة"،  ف���ي  س��عودية 
مبين���اً أن " من املؤم��ل افتتاح 
القنصلية في غضون أس��ابيع 
قليلة، وفي البداية ستكون في 
مقر مؤقت ث��م تنتقل الى مقر 

دائم".
ولفت احلس��ن الى أن "احلكومة 
احمللي��ة ف��ي البص��رة تعه��دت 
للوفد السعودي بتوفير احلماية 
للقنصلية"،  الالزم��ة  األمني��ة 
الس��عودي  "الوفد  أن  مضيف��اً 
ب��أن  احمللي��ة  احلكوم��ة  أبل��غ 
القيادة السعودية مهتمة جداً 
بي�ن  العالق�ات  بتطوير وتعزي�ز 

البلدين".
البص��رة  محافظ��ة  أن  يذك��ر 
تض��م آالف املقيم��ن األجان��ب 
من جنس��يات مختلفة، وتضم 
لغاي��ة اآلن خم��س قنصلي��ات، 
األميركي��ة  القنصلي��ات  ه��ي 
والروس��ية واإليراني��ة واملصرية 
والكويتية، وم��ن املتوقع افتتاح 
قنصلي��ة صينية ف��ي احملافظة 

ايضا.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعل��ن املهن��دس قاس��م محم��د 
الفهداوي وزير الكهرباء عن معاجلة 
بع��ض األخط��اء والس��لبيات في 
عق��ود اخلدمة والتجهي��ز للطاقة 

الكهربائية .
وأوضح الوزير في كلمة له في ندوة 
الت��ي نظمتها  واجلباية(  )اخلدم��ة 
أمس الوزارة في فندق الرشيد الى 
أن ه��ذه األخطاء ال تتج��اوز %1، إذ 
اعتمدت الوزارة التجربة في بعض 

املناطق وجتاوزت السلبيات .
وق��ال الوزير في مع��رض حديثه ان 
وزارة الكهرباء تعرضت الى هجمة 
م��ن العديد م��ن االط��راف بعد ان 
شارفت على انهاء مشكلة توفير 
الطاقة ، اذ عمل املعارضون ملشروع 
اخلدمة واجلباية على ايهام املواطنن 
ويج��ب  مصلحته��م  ض��د  بأن��ه 
كشفهم وفضح اساليبهم ، اذ ان 
اغلب املعترضن لم يتم شمولهم 
بعقود اخلدم��ة والتجهيز في حن 
رحب املستفيدون من هذه التجربة 
في العديد من املناطق املش��مولة 
به��ا ، مش��يرا الى ان ه��دف عقود 
اخلدمة والتجهيز هو القضاء على 

%40 من الطاقة املنتجة .
من جهت��ه اوضح الدكت��ور رياض 
العضاض رئيس مجلس محافظة 
بغ��داد في كلم��ة ل��ه ان مجلس 
احملافظ��ة خ��ول محاف��ظ بغ��داد 
بي��ع املولدات الكهربائي��ة العائدة 
جمللس احملافظة لعدم احلاجة اليها 
بع��د اس��تقرار الكهرب��اء وكونها 
م��ن  كبي��رة  كمي��ات  تس��تهلك 
الوقود وتس��بب تلوثا كبيرا للبيئة 
وع��دم التزام اصحاب تلك املولدات 

بساعات التجهيز للمواطنن .
واش��ار الدكت��ور العض��اض ال��ى 
املتعلقة  معاجلة بعض املشكالت 
بعق��ود اخلدم��ة والتجهي��ز منها 
نصب مقاييس للعائالت الساكنة 
ف��ي بيت واح��د وتأجي��ل الديون او 
دراسة امكانية الغائها وتخفيض 

اجور الكهرباء واس��تجابت الوزارة 
لذال��ك بنس��بة %50 ، موضحا ان 
العديد من اصحاب املولدات وبعض 
السياسين وقف ضد هذا املشروع 

بل قاموا  بحركة مسلحة ضده .
من جهته اوضح املتحدث باس��م 
ال��وزارة مصع��ب امل��درس اعتراض 
ثالث فئ��ات على املش��روع ومنهم 
 %  30 وه��م  املول��دات  اصح��اب 
مواطنن و%70 من املتنفذين وفئة 
س��راق الكهرباء مم��ن ليس لديهم 
اجهزة مقايي��س واغلبهم خرجوا 
ف��ي تظاه��رات احملافظ��ات والفئة 
الثالث��ة بع��ض اعض��اء مجال��س 
احملافظ��ات املس��تفيدين من ازمة 
الكهرباء ، مؤكدا اس��تمرار الوزارة 
التثقيفي��ة  الن��دوات  عق��د  ف��ي 

ع��ن اهمية ه��ذا املش��روع واجراء 
اللق��اءات املباش��رة م��ع املواطنن 
الذي��ن ش��ملتهم عق��ود اخلدمة 

والتجهيز .
واض��اف امل��درس أن عق��ود اخلدمة 
واجلباي��ة في قطاع توزي��ع الطاقة 
مع  الكهربائي��ة، عق��ود ش��راكة 
القطاع اخلاص وليست خصخصة 
كما يطلق عليها من قبل وس��ائل 
اإلعالم والشارع العراقي ، مضيفا 
لقد مت إعداد العقود من قبل الدوائر 
القانونية في مجلس الوزراء وديوان 
الرقاب��ة املالية والهيئ��ة الوطنية 
لالستثمار ووزارة الكهرباء ومت األخذ 
بع��ن االعتب��ار حتص��ن احلكومة 

والوزارة ومصلحة املواطن” .
واوض��ح املدرس أن” تس��عيرة أجور 

الكهربائي��ة  الطاق��ة  اس��تهالك 
مدعومة م��ن احلكومة وال تتدخل 
قوائ��م  وإن  الش��ركات  فيه��ا 
االستهالك تصدر من وزارة الكهرباء 
حصرا “، مش��يرا إلى أن ” النس��بة 
املمنوح��ة للش��ركات م��ن مبالغ 
اجلباي��ة تبل��غ%12.9 م��ن إجمالي 
مبلغ اجلباية الكامل” ، الفتا الى أن” 
الشركة ستدفع %80 من النسبة 
منتس��بي  إل��ى  له��ا  املمنوح��ة 
التابع��ن  الصيان��ة  قطاع��ات 
ل��وزارة الكهرب��اء ضم��ن الرقع��ة 
اجلغرافي��ة ملس��ؤولية الش��ركات 
فضال عن قيام الشركات بتصفير 
والتج��اوزات  الضائع��ات  وإنه��اء 
وصيان��ة ش��بكات توزي��ع الطاقة 
وجباي��ة أجور االس��تهالك ونصب 

للمواطن��ن  الذكي��ة  املقايي��س 
التجارية  واحملال  والدوائر احلكومية 

واملصانع”.
وب��ن املتحدث باس��م ال��وزارة إن ” 
مدة العقود، خمس س��نوات قابلة 
للتمدي��د وهن��اك تقييم ش��هري 
وس��نوي لعم��ل ه��ذه الش��ركات 
تتواله جلنة فنية من وزارة الكهرباء 
إضاف��ة إلى دي��وان الرقاب��ة املالية 
ومكتب املفت��ش العام ومنظمات 
املناطق”،  ووجه��اء  املدن��ي  اجملتمع 
مضيفاً، ” بإمكان وزارة الكهرباء أن 
تقوم بفسخ العقد بعد عام واحد 
من التنفيذ في حال وجدت سلبيات 

بتقدمي اخلدمة للمواطنن”.
واشار املدرس إلى إن” جباية الكهرباء 
جنح��ت في بع��ض مناط��ق بغداد 

الطاقة  ووف��رت  بش��كل ملحوظ 
الكهربائي��ة ألحياء العاصمة على 
م��دار االن ه��ذا "الي��وم" وبتكلفة 
أقل من املول��دات األهلية علما ان 
الطاقة اإلنتاجي��ة لوزارة الكهرباء 
تصل الى 14800 ميكاواط اضافة 
ال��ى 800 ميكاواط ق��درة ضائعة 
من خ��الل النق��ل، ليصبح اجملموع 
الكلي 15600 ميكاواط ، مش��يرا 
الى ان” الدولة تدعم أس��عار وقود 
تش��غيل ل� 18700 مول��دة أهلية 
و1800  حكومي��ة  مول��دة  و6000 
مولدة للقط��اع الصناعي وجميع 
هذا املولدات تأخذ وقودها بس��عر 
مدعوم من قبل الش��ركة العامة 
لتوزيع املنتجات النفطية الذي يباع 

%70 منه في مكاتب الصرافة. 

تعرضت وزارة 
الكهرباء الى 
هجمة من العديد 
من األطراف بعد 
أن شارفت على 
إنهاء مشكلة 
توفير الطاقة لعدم 
شمولهم بالعقود

وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي

كشف أن السلبيات ال تتجاوز 1 %

وزير الكهرباء يعلن إكمال معالجة األخطاء
في عقود الخدمة والتجهيز
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

 اك��دت وزارة التج��ارة اس��تمرار 
ش��ركتي تصني��ع احلب��وب وجتارة 
احلبوب عملهما بشكل متواصل 
الجل تأمني وايصال مادة الطحني 
إل��ى جمي��ع ال��وكالء ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات معلن��ة ع��ن توج��ه 
إلنت��اج الطحني التج��اري محليا 

وعدم االستيراد من دول اجلوار. 
واوضح��ت ال��وزارة في بي��ان لها 
اجلديد«على  »الصب��اح  حصل��ت 
نسخة منه ان الش��ركة العامة 
لتصنيع احلبوب »تعمل وبش��كل 
مس��تمر على إيصال مفردة مادة 
ال��وكالء  إل��ى جمي��ع  الطح��ني 
في بغ��داد واحملافظ��ات على وفق 
الس��ياقات املعتمدة ف��ي الوزارة 
البطاق��ة  مف��ردات  توزي��ع  ف��ي 

التموينية
ولفتت الوزارة في بيانها الى انها 
أكمل��ت احلص��ص للع��ام 2017 
وباش��رت بتوزي��ع احلص��ة األولى 
للع��ام 2018 وانها وصلت ملراحل 
متقدمة ف��ي التوزيع في ش��تى 
احملافظ��ات ، مؤكدة ان الش��ركة 
ومن خ��الل فروعها في احملافظات 
ومالكاتها الرقابية في بغداد تتابع 
التوزيع  يومي عملي��ات  بش��كل 
اضافة ال��ى رصد جميع اخملالفات 
والتأخير الذي ق��د يحصل وتزيل 
جمي��ع املعوقات م��ن أجل تقدمي 
أفضل اخلدمات«، مبينة س��عيها 
م��ع الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
احلبوب ل�«إيج��اد االلية املطلوبة 
إلنت��اج الطحني التج��اري محليا 

وعدم االستيراد من دول اجلوار
األس��ابيع  ان  ال��وزارة  وأضاف��ت 
املقبلة ستشهد البدء بعمليات 
اإلنتاج لغرض االس��هام في دعم 
االقتص��اد الوطن��ي وانعاش هذا 
الن��وع م��ن اإلنتاج ال��ذي انقطع 
إنتاجه في البل��د منذ ثمانينيات 
الق��رن املاض��ي ، وفيم��ا يتعل��ق 
بالش��ركة العامة لتجارة احلبوب 
ش��ددت ال��وزارة عل��ى اس��تمرار 

ايصال احلنطة احمللية واملستوردة 
الى املواقع كافة بصورة منتظمة 
من خالل استمرار تسلم احلنطة 
املس��توردة عب��ر مين��اء ام قصر 
اضافة الى مناقلة احلنطة احمللية 
من احملافظات الت��ي متتلك خزينا 

كبيرا . 
وأوضح��ت الوزارة ف��ي بيانها  بأن 
الش��ركة »ماضية ف��ي تنفيذ ما 
لتجهيز احلصص  يتم تخطيطه 
وحس��ب املبالغ املمول��ة للوزارة« 
مش��يرة ال��ى الق��ول » ان م��ا مت 
تخصيص��ه من أم��وال البطاقة 
التموينية كان��ت تكفي لتجهيز 
2017 وق��د مت  8 حص��ص لع��ام 
فع��ال جتهي��ز 8 حص��ص لغاي��ة 
كانون األول 2017 وبدأت الشركة 
بتجهيز احلصة األولى لعام 2018 

، مش��يرة الى ان »مواقع الشركة 
ف��ي البص��رة والناصري��ة وباب��ل 
ومواقع بغداد وكركوك كانت قد 
اس��تثمرت العطلة االس��بوعية 
لتواص��ل عملية تس��لم احلنطة 
املس��توردة ال��واردة ملواقعهم من 
ميناء ام قص��ر اضافة الى مواقع 
صالح الدين وكركوك التي تواصل 
مناقل��ة احلنطة احمللي��ة للمواقع 

كافة .
وقالت ال��وزارة انه برغم املعوقات 
التي تعوق عمل الوزارة والشركة 
التخصص��ات  قل��ة  خ��الل  م��ن 
املمول��ة أو تأخ��ر حتوي��ل املبال��غ 
املطلوبة واخلاص��ة بالتعاقدات أو 
من خالل فشل بعض املناقصات 
ألسباب خارجة عن إرادة الشركة 
، مؤكدة ان الشركة ماضية بقوة 

الب��رام عق��ود وباملبال��غ املتوف��رة 
حالي��ا لتوفي��ر كمي��ات تكف��ي 
املطاح��ن  بتجهي��ز  لالس��تمرار 
التس��ويق  ب��دء عملي��ة  وحت��ى 
للموسم القادم وختم ، موضحا 
ان خط��ط الوزارة في اجتاه دميومة 
احلب��وب ل��م تتوق��ف م��ن خالل 
املعتمدة من  املناقل��ة  سياس��ة 

قبل املالكات العاملة .
التج��ارة  وكان املتح��دث باس��م 
محم��د حنون اك��د ان��ه بالرغم 
م��ن التخصيصات املالي��ة لوزارة 
التجارة تكفي لستة اشهر فقط 
اال ان الوزارة اس��تطاعت تغطية 
التمويني��ة  مف��ردات  م��ن  ج��زء 
العام��ني  ف��ي  اش��هر  لتس��عة 
الس��ابقني ، مبينا وصول كميات 
كبي��رة م��ن مادتي احلنط��ة والرز 

الى املوان��ىء العراقية اضافة الى 
االس��تمرار بتوزيع مادتي الس��كر 

والزيت على املواطنني. 
على صعيد متصل حثت الشركة 
العامة لتصني��ع احلبوب في وزارة 
التج��ارة توقي��ع عق��د تش��غيل 
املطاحن وانتاج الطحني اخملصص 
ضمن البطاقة التموينية ، مؤكدة 
ان االجتماع ناقش موضوع توقيع 
عق��د تش��غيل املطاح��ن وانتاج 
التموينية والدور  البطاقة  طحني 
ال��ذي يلعبه منتس��بو االقس��ام 
الرقابية ممن هم على متاس مباشر 
مع املطاحن اضافة الى ابداء بعض 
التوجيه��ات التي تصب في تقومي 
اداء اللجان التفتيش��ية والفنية 
الت��ي يق��ع على عاتقها س��حب 
النم��اذج ومراقبة نوعية الطحني 

املنت��ج ومتابعة النق��ل والتوزيع 
اجمله��ز لل��وكالء واملواطنني ضمن 

برنامج البطاقة التموينية.
واضاف��ت الش��ركة ان االجتم��اع 
ش��دد على ض��رورة العم��ل اجلاد 
والدقيق في هذه املرحلة من اجل 
الوق��وف بوج��ه التحدي��ات التي 
تتعرض لها الشركة والعمل على 
توفير الطحني اجلي��د للمواطنني 
وباالمكان��ات املتوف��رة والس��عي 
املس��تحقات  توفي��ر  اج��ل  م��ن 
املالي��ة الصح��اب املطاح��ن م��ن 
خ��الل اخملاطب��ات الرس��مية م��ع 
وزارتي املالي��ة والزراعة والتي تقع 
للش��ركة  مالية  التزامات  عليها 
واملطاح��ن كأجور الدع��م ومبالغ 
بيع م��ادة النخال��ة ملرب��ي الثروة 

احليوانية.

تسعى الى إيجاد آلية إلنتاج التجاري محليا

شركات الغذاء تواصل تأمين مادة الطحين للوكالء في المحافظات
 

 تتابع وزارة التجارة 
بشكل يومي عمليات 

التوزيع فضاًل عن 
رصد جميع المخالفات 

والتأخير الذي قد 
يحصل وتزيل جميع 

المعوقات من 
أجل تقديم أفضل 

الخدمات لجميع 
المواطنين

تأمني مادة الطحني للوكالء في احملافظات
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العراق - الصباح الجديد:

اعلن��ت ه��واوي ع��ن ط��رح هات��ف 
اجلدي��د   )P smart( س��مارت‘  ’ب��ي 
كلي��اً وامل��زود مبيزة شاش��ة العرض 
الكامل��ة، إلى جان��ب مجموعة من 
املزاي��ا االس��تثنائية الت��ي تواك��ب 

االستعماالت اليومية للعمالء. 
ويشكل هاتف ’بي سمارت‘ امتداداً 
لالبتكار الذي تنتهجه الشركة في 
تصميم سلس��لة هوات��ف ’هواوي 
ب��ي‘ والت��ي جتم��ع ب��ني البس��اطة 
واألناقة في الشكل، وذلك من خالل 
هيكل��ه املعدن��ي الرقي��ق ونعومة 
واجهته اخلفية الت��ي تتكامل على 
النحو األمثل م��ع عناصره اجلمالية 
املذهلة. ويتوفر هذا الهاتف الذكي 
التصوير اخملصصة  بوظائف  الفاخر 
للشراء حصرياً بألوان األسود واألزرق 
والذهب��ي ف��ي متاج��ر ’لول��و هايبر 
مارك��ت‘ في دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة بدءا من االول من الش��هر 

اجلاري .
وتتيح ميزة شاشة العرض الكاملة 
في هاتف ’هواوي بي س��مارت‘ جتربة 
مش��اهدة غامرة للمس��تخدم، في 
حني توف��ر املزايا احملّس��نة للكاميرا 
املتطورة،  البوكي��ه  تأثي��رات  مي��زة 
إل��ى جانب وظائ��ف تصوي��ر فريدة 
من نوعه��ا مثل وظيفتي ’حتس��ني 

صف��اء الوج��وه‘ و’التق��اط الصورة 
م الهاتف الذكي  باإلمياء‘. كما يق��دّ
أربع وظائف استش��عار ذكية وهي 
التع��ّرف إل��ى الوجوه، التع��ّرف إلى 
جن��س األش��خاص الظاهري��ن في 
الص��ور، و10 مس��تويات لتحس��ني 
التلقائي  مظهر البشرة، وااللتقاط 
للص��ور والت��ي تتي��ح مبجموعه��ا 
تس��جيل  إمكاني��ة  للمس��تخدم 
اللحظ��ات الت��ي ال تنس��ى وص��ور 

سيلفي خالية من األخطاء. 
ويخف��ي هاتف ’بي س��مارت‘ مبهارة 
عالي��ة 3 هوائي��ات ضم��ن األج��زاء 
العلوية والسفلية لهيكله املعدني 
بغية جتّنب تأثي��ر التصميم الثالثي 
األج��زاء عل��ى جمالي��ات الهي��كل 
اخلارج��ي، ومب��ا يضمن توفي��ر جتارب 
اتص��ال سلس��ة ومريح��ة. ع��الوة 
عل��ى ذلك، ميتاز هاتف ’بي س��مارت‘ 
واالس��تخدام  احلم��ل  بس��هولة 
في راح��ة الي��د بفض��ل تصميمه 
الهندس��ي املذهل وهيكله اجلميل 
وامل��زود بطبق��ة حماي��ة زجاجي��ة 
 .2.5 بأبع��اد  املنحني��ة  للشاش��ة 
كما مت تزويد الهاتف مبيزة تقس��يم 
الشاشة بلمسة واحدة الفريدة من 
نوعها، والتي تدعم إمكانية تشغيل 
تطبيقني مختلفني في نفس الوقت، 
والتي تثري إمكانات التشغيل أثناء 

التنقل للمستخدم. 
اخللفيت��ان  الكاميرت��ان  وتضف��ي 

13 ميجابكس��ل  املزدوجت��ان بدقة 
و2 ميجابكس��ل، واللت��ان تتمتعان 
بخاصي��ة  التصوي��ر  بإمكاني��ة 
الص��ور املزدوج��ة مع 16 مس��توى 
م��ن متوي��ه اخللفي��ة، مم��ا يضف��ي 
طابعاً مجس��ماً ومثيراً للدهش��ة 
وبفضل احلساس��ية  الص��ور.  على 

الكامي��را  ملستش��عرات  العالي��ة 
واستكش��اف العناص��ر النقطي��ة 
عالية الكثافة في مراحل التصوير، 
الوض��وح  فائق��ة  الكامي��را  متت��از 
بدق��ة 13 ميجابكس��ل بالس��رعة 
والدق��ة العالية ف��ي التصوير خالل 
الوق��ت احلقيق��ي، وبالتال��ي تتي��ح 

ملستخدمها دقة عالية في التقاط 
اللحظ��ات املمتع��ة بكل س��هولة 
ويس��ر. وبهدف حتس��ني اجل��ودة في 
التقاط الصور الليلية، يقدم هاتف 
’هواوي بي سمارت‘ 5 مجموعات من 
العدس��ات فائقة الدقة والتي تتيح 
صوراً غاية في الوضوح والنقاء عند 

التق��اط الصور ف��ي ظ��روف اإلنارة 
الضعيفة.

ويستخدم هاتف ’هواوي بي سمارت‘ 
واجهة تشغيل EMUI 8.0 )املستندة 
إل��ى نظ��ام تش��غيل أندروي��د 8.0( 
والتي ترتقي بإمكانيات االستخدام 
نحو مستويات جديدة من السرعة 
ومت  االس��تخدام.  ف��ي  والس��هولة 
تزوي��د الهاتف مبعال��ج ’كيرين 659‘ 
)Kirin 659( امل��زود برقاقات املعاجلة 
للعمليات متوس��طة وبعيدة املدى 
والت��ي متت��از بأدائه��ا األفض��ل من 
حيث استهالك الطاقة. وتستخدم 
واجهة املستخدم اخلاصة من هواوي 
EMUI 8.0 العديد من مزايا املعاجلة 
املع��ززة للملفات، وهو م��ا يعزز أداء 
النظ��ام ويقلل من ازدح��ام الذاكرة، 
ويس��مح للهاتف بتقدمي أداء سريع 

وموثوق في جميع األوقات. 
كما مت تزويد سلسلة هواتف ’هواوي 
ب��ي س��مارت‘ بالنس��خة الرابع��ة 
البصم��ات  مستش��عر  ح��ل  م��ن 
وال��ذي   ،Fingerprint 4.0 solution
يتيح إمكانية التعرف إلى البصمات 
خ��الل 0,3 أج��زاء من الثاني��ة إلثراء 
جتربة املستخدم. كما عملت هواوي 
على توظيف ماسح البصمة ضمن 
وظائف اجلهاز اخملتلفة، بحيث يلعب 
دوراً في التطبيقات األساسية، مثل 
التصف��ح و التصوير أو إيقاف املنبه 
من خالل بصمة اصبع، وهو ما يعزز 

الذكي للجهاز ويقدم  االس��تخدام 
جتربة متميزة.

وبفض��ل تقنية ال��ذكاء االصطناعي 
م��ن هواوي، يتي��ح هاتف ’ه��واوي بي 
س��مارت‘ جتارب اس��تخدام غاية في 
الس��هولة واجلودة مثل ميزة تقسيم 
الشاش��ة بلمس��ة واح��دة، وتطبيق 
استنس��اخ الهاتف، وخاصية هواوي 
للمش��اركة، وتقنية اتص��ال بلوتوث 

املزدوج. 
وبهدف حتس��ني عمر بطارية الهاتف 
الذكي إلى أطول فترة ممكنة، مت تزويد 
هاتف ’ه��واوي بي س��مارت‘ ببطارية 
بس��عة 3000 ملي أمبير/ساعة التي 
تتكامل على النحو األمثل مع تقنية 
االس��تهالك الذك��ي للطاق��ة والتي 
تدعم استكش��اف التطبيقات التي 
تس��تهلك ق��دراً كبيراً م��ن الطاقة 
خ��الل الوق��ت احلقيقي، إل��ى جانب 
إجراء اختبارات ش��املة الس��تهالك 
الطاقة، وإمكانية حتس��ني مستويات 
توفير الطاقة باستخدام مفتاح واحد 
فقط؛ والتي تس��هم مبجموعها في 

إطالة عمر البطارية بشكل كبير.
السعر والتوافر

تت��اح هوات��ف ’ه��واوي بي س��مارت‘ 
للش��راء بش��كل حصري في العراق 
بدءا من يوم 17 شباط / فبراير وتتوفر 
هوات��ف ’هواوي ب��ي س��مارت‘ بألوان 
األس��ود واألزرق والذهبي، وذلك بسعر 

. 199$

تقرير

هواوي تطلق هاتف بي سمارت الذكي في العراق 
المزود بمزايا التصوير المخصص فائقة التطور 

إعادة تشغيل خط بغداد / عنة 
بعد توقف دام عدة سنوات 

بغداد - الصباح الجديد:
بين��ت الش��ركة العام��ة لنق��ل املس��افرين 
والوفود الس��بت اعادة العمل بتشغيل خط 
بغ��داد / عنة في محافظة االنبار  بعد توقف 

دام لعدة سنوات .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس عبد اهلل 
لعيبي »انه بتوجيه مباش��ر م��ن وزير النقل 
الكابنت كاظم فنجان احلمامي ، أقام قس��م 
املس��افرين ف��ي الش��ركة بنق��ل املواطن��ني 
م��ن بغ��داد الى جمي��ع احملافظ��ات العراقية 
وبالعك��س عب��ر اخلط��وط الت��ي وضعته��ا 
الش��ركة ، اضاف��ة ال��ى الواجب��ات الوطنية 
والديني��ة التي تكلف بها الش��ركة وأهمها 
واجب نقل العاالت النازحة ونقل الزائرين في 

املناسبات الدينية كافة.

خدمات عالجية متواصلة لمراجعي 
مركز طب أسنان المحمودية

صفية المغيري*
اعلن��ت دائ��رة صح��ة بغ��داد / الك��رخ على 
أهمي��ة تق��دمي أفض��ل اخلدم��ات الطبي��ة 
والصحية والوقائي��ة والعالجية للمواطنني 
املراجعني ملؤسساتها الصحية ومنها املركز 
التخصص��ي لطب األس��نان ف��ي احملمودية 
التاب��ع للدائ��رة إذ يقدم خدمات��ه الصحية 
الطبي��ة  اخلدم��ات   ( والفري��دة  املتمي��زة 
والصحي��ة والعالجي��ة ( ف��ي طب أس��نان 

وجلميع مراجعيه. 
وش��هد املرك��ز التخصصي لطب االس��نان 
خ��الل الع��ام املاض��ي مراجع��ة ) 26783 ( 
مواطنا مت تق��دمي جميع الفحوصات الطبية 
والعالجية لهم واملوزعني على وحدات املركز 
ومن ضمنها وحدة الفحص , حشوات جذور 
, معاجل��ة األس��نان , أمراض اللث��ة , حاالت 
قل��ع اذ يق��دم خدماته الطبي��ة للمواطنني 
املراجعني من جميع مناطق ) قضاء احملمودية 
واملناطق احمليطة بها ( واملناطق النائية فضال 
عن مراجعيه من النازحني واحلاالت الطارئة . 
ويض��م املرك��ز التخصصي وح��دات طبية 
متخصص��ة بط��ب األس��نان منه��ا وحدة 
جراحة الفم واألس��نان , وحدة معاجلة جذور 
األس��نان , وح��دة الترميم , جراح��ة إمراض 
اللث��ة , الفح��ص ) طب الف��م ( والصيدلة 
فض��ال ع��ن اإلحص��اء واحلس��ابات والتذاكر 

واالستعالمات. 

*اعالم صحة الكرخ   
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت زي��ن كاش إحدى أب��رز بوابات الدفع 
اإللكترون��ي عبر الهات��ف احملمول واإلنترنت 
ف��ي الع��راق و بالش��راكة مع ش��ركة زين 
الع��راق، ، عن إطالق نظام التس��ديد داخل 
املتجر بواس��طة رمز االستجابة السريعة

وه��ي  كاش،  زي��ن  ملش��تركي    QR Code
س��ابقة جديدة في العراق يتوّق��ع أن تغّير 
املدفوع��ات ف��ي  ش��كل قط��اع تس��ديد 
العراق. وبفضل منص��ة الدفع االلكترونية 
و الديناميكي��ة الت��ي ترتكز عل��ى الهاتف 
احملم��ول، يعتم��د النظ��ام إل��ى ع��رض رمز 
االس��تجابة الس��ريعة داخ��ل املتجر حيث 
يجري مس��حه عن طريق تطبيق زين كاش 

في الهاتف الذكي إلجراء املعاملة. 
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن رم��وز االس��تجابة 
السريعة تزّود التّجار وأصحاب احملال بوسيلة 
اقتصادية لقبول املدفوعات داخل متجرهم 

من دون احلاجة لالس��تثمار ف��ي بنية حتتية 
عالية التكلفة أو االتصال باإلنترنت إلجراء 
املعام��الت. فالنظام يوّفر وس��يلة س��هلة 
ومريح��ة لطباعة الرم��وز وعرضها متهدياً 
الس��تعمالها في تس��ديد املدفوعات، في 
حني مينح التّجار طريقة مباش��رة لسحب 
املبال��غ النقدية ع��ن طري��ق التوّجه ألحد 
وكالء "زين كاش" وعددهم ثالثة آالف وكيل 

موّزعني على شتى احملافظات العراقية. 
يذكر أن رمز االس��تجابة الس��ريعة هو من 
أجنح األس��اليب املعتمدة في س��ائر أنحاء 
العال��م منها الصني والهن��د، حيث يعمد 
أكث��ر م��ن ٪90 م��ن الن��اس إلى تس��ديد 
احملمول��ة،  هواتفه��م  عب��ر  مدفوعاته��ن 
مس��تغنني عن النظ��ام املصرف��ي برّمته ، 
وهذا الواق��ع ال يختلف عن ظ��روف العراق 
حي��ث أن ٪90 م��ن الس��كان البالغ��ني في 
العراق ال ميلكون حس��اباً مصرفياً، في حني 

أن غالبية السكان ميلكون هاتفاً محموالً.
وحول املوض��وع، قال علي الزاه��د، الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة زي��ن الع��راق: "إمياننا 
كبير مبس��تقبل العراق. وألننا شركة رائدة 

في قط��اع االتصاالت في ه��ذا البلد، نحن 
عازم��ون عل��ى التحّول إلى مش��ّغل رقمي 
وتعزي��ز االقتص��اد الرقم��ي، وه��ذه احللول 
تنس��جم متاماً م��ع اجتاهنا وتوّف��ر خدمات 

سلسة وفريدة ملشتركينا".
وم��ن جانبه، ق��ال الس��يد ي��زن التميمي، 
الرئيس التنفيذي لزين كاش: "زين كاش هي 
مبثابة خدمة مصرفية عبر الهاتف احملمول 
تتمّيز بديناميكيتها ومساهمتها بتحسني 
أس��لوب حياة مس��تخدميها، حيث تتيح 
للمش��تركني الذين ال يلجؤون إلى اخلدمات 
املصرفية فرصة القيام بالتحويالت املالية. 
ونح��ن عل��ى ثقة ب��أن وس��يلة التس��ديد 
اجلديدة في املتاجر بواسطة رمز االستجابة 
الس��ريعة ستس��اهم ف��ي إح��داث ث��ورة 

إيجابية في مجال املدفوعات في العراق."
وأض��اف التميمي: "هذه الطريقة أس��هل 
وتناس��ب التجار أكثر من حيث االستخدام 

والتكلف��ة كما أنها مريحة للمش��تركني. 
ووفقاً لواقع العراق اإلقتصادي واإلجتماعي 
احلال��ي، تش��ّكل ه��ذه التكنولوجي��ا احلل 
األمثل كوس��يلة للدفع داخل املتاجر ونحن 
عل��ى ثق��ة ب��أن إطالقه��ا سيس��اهم في 
تعزيز اس��تخدام الهاتف احملمول كوسيلة 

للدفع".
يذكر أن محفظة "زي��ن كاش" التي تعمل 
عب��ر الهات��ف احملمول مت إطالقه��ا ألول مّرة 
في آذار من العام 2013 بهدف تطوير حلول 
الدفع باستخدام الهاتف احملمول واالنترنت، 
ومن��ح البن��ك املركزي العراق��ي الترخيص 
باعتمادها في كانون األول من العام 2015. 
وتش��مل خدماتها الرئيسية حتويل األموال 
م��ن ش��خص لش��خص )P2P( ، وتس��ديد 
واملش��تريات  العام��ة،  اخلدم��ات  فواتي��ر 
الرقمية، وإعادة ش��حن الرصي��د، والتجارة 

اإللكترونية.

)QR Code(  زين كاش تطلق خدمة رمز االستجابة السريعة

اعالم المحافظة 
التقى محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرضا م��ال طالل 
مجموع��ة م��ن الضب��اط ميثلون 
ش��تى صن��وف الق��وات االمنية 
ف��ي احملافظ��ة لبح��ث امكاني��ة 
أراٍض  قط��ع  عل��ى  حصوله��م 

سكنية .
ومت خ��الل اللق��اء ال��ذي حض��ره 
اخلدمات  لش��ؤون  احملافظ  معاون 
املهن��دس نبي��ل ش��مه التوصل 
ال��ى تفاهم��ات به��ذا اخلصوص 
من خالل إنشاء جمعية إلسكان 

منتسبي القوات االمنية .

محافظ واسط يبحث انشاء جمعية 
إلسكان منتسبي القّوات األمنية 

في خطوة ستحدث ثورة في قّطاع المدفوعات في العراق 
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الصباح الجديد ـ وكاالت 

رس��م تقرير »ميوني��خ لألمن«، والذي 
يس��بق انعق��اد املؤمتر املزم��ع في ال� 
16 ش��باط ، ص��ورة قامتة ع��ن األمن 
العاملي، حيث أش��ار إل��ى تصاعد في 
وتيرة الصراعات. كما ربط تغير املناخ 
بالصراعات، التي ساهمت بدورها في 
الهجرة واجملاع��ة. فمن النادر أن يكون 
خبراء األم��ن متفائلني، كم��ا أنه من 
النادر أيضاً أن تأتي تقارير األمن بصورة 
متفائلة. واألمر ذاته ينطبق على تقرير 
ميوني��خ اجلديد لألم��ن. والذي يحمل 
عنوان »إلى الهاوي��ة – والعودة؟«، في 
إشارة إلى ظهور وتيرة متصاعدة من 
انع��دام األمن. حيث ذكر رئيس »مؤمتر 
ميون��خ لألم��ن«، فولفغانغ إيش��نغر 
ف��ي تقرير األم��ن اجلديد الذي نش��ره 
موقع »دوتش��ه فيال«، أنه بات واضحاً 
ب��أن العال��م ق��د أصبح خ��الل العام 
املاضي أكثر قرباً من حافة الصراعات 
املس��لحة الثقيلة، وكتب إيش��ينغر، 
في مقدمة التقرير »أكث��ر قرباً«، في 
إشارة إلى التهديد اخلطير واملتنامي، 
الذي يثيره الصراع بني الواليات املتحدة 
األميركية وكوريا الشمالية، وكذلك 
إل��ى التنافس املتزايد بني الس��عودية 
وإيران، فض��الً عن التوترات املتصاعدة 
باستمرار بني الناتو وروسيا في أوروبا.

األميركية  املتحدة  الواليات  انسحاب 
من الساحة الدولية 

وكما كان احلال في الس��نوات الثالث 
املاضي��ة، ف��إن التقري��ر س��بق مؤمتر 
ميونيخ لألمن املنعقد نهاية األسبوع 
املقبل. وبشكل ما فإن التقرير اجلديد 
يتاب��ع ويبني عل��ى ما جاء ف��ي تقرير 
الع��ام املاض��ي. وكان قد ح��ذر كتاب 
التقري��ر ف��ي ش��باط  2017، من أنه 
هن��اك اجت��اه ف��ي الوالي��ات املتح��دة 
األميركية في ظ��ل احلكومة اجلديدة 
آنذاك للرئيس دونالد ترامب، للتخلي 
ع��ن دورها ف��ي ضمان األم��ن الدولي 
والتزام سياس��ة أحادي��ة اجلانب تركز 

على الشؤون األميركية فقط.
وتوصل تقرير األمن لهذا العام إلى أن 
الواليات املتحدة األميركية تنس��حب 
من دوره��ا القيادي. إذ تب��دي الواليات 
اهتمام��اً ضئيالً  األميركية  املتح��دة 
ببن��اء مؤسس��ات إقليمي��ة أو حتى 
عاملية تضع قواعد لتشكيل العالقات 
الدولي��ة. ويب��دو أن الوالي��ات املتحدة 
السياس��ة  ودع��ت  ق��د  األميركي��ة 
املش��تركة،  القي��م  عل��ى  القائم��ة 
وأصبح��ت اآلن املصال��ح املش��تركة 
الوحي��دة. ويصحب  االهتم��ام  نقاط 
هذا أيضاً اهتمام أقل بالدبلوماس��ية 
عل��ى نحو واض��ح، حي��ث انخفضت 
األميركي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  موازن��ة 
عل��ى نحو كبير، مع وج��ود ارتفاع في 
النفق��ات العس��كرية. ونق��ل تقرير 

األمن ع��ن خبير السياس��ة اخلارجية 
األميركية ج. جون اكينبيري قوله إن« 
أقوى دولة في العال��م بدأت بتخريب 

النظام، الذي وضعته بنفسها«.

أوروبا واالعتماد على الذات دفاعياً
أما بالنس��بة لألوروبي��ني، فهذا يعني 
منح املزيد من االهتم��ام من أي وقت 
مض��ى إلى أمنه��م. ويش��ير التقرير 

إلى تصريح��ات املستش��ارة األملانية 
أجني��ال مي��ركل عق��ب زي��ارة الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب إل��ى أملانيا 
في أي��ار 2017، والتي ق��ات فيها: »إن 

األيام، التي اس��تطعنا فيها االعتماد 
عل��ى نحو كلي على اآلخرين، قد ولت 
من غير رجعة«. وأضافت املستشارة، 
بأن��ه »يجب اآلن عل��ى األوروبيني أخذ 
مصيرهم بأيديهم«. م��ا يعني أيضاً 
ارتفاع نفقات األسلحة. وفي حالة ما 
إن حافظت جمي��ع دول االحتاد األوربي 
وكذل��ك النروي��ج عل��ى ما يس��مى 
بهدف ال� 2 في املائة، أي وتخصيص 2 
في املائة من ناجتها القومي للجيش، 
فإن اإلنفاق العس��كري سيزداد بنحو 
50 في املائة وس��يبلغ نحو 386 مليار 
دوالر بحلول عام 2024. وأش��ار معدو 
التقري��ر إلى وجود »ثغرة  في الرقمنة 
والتشبيك«. غير أن سد هذه الفجوات 
س��يتطلب أمواالً إضافي��ة. وليصبح 
اجلي��ش األوروب��ي أكثر كف��اءة، يجب 
علي��ه أن يك��ون أوالً وقبل كل ش��يء 
مترابط��اً فيم��ا بينه. كما س��يكون 
م��ن الضروري أيض��اً توحيد الصناعة 

احلربية األوروبية الواسعة النطاق.
وش��خص التقرير وجود مساعي على 
األقل للتق��ارب في اجملال الدفاعي بني 
ال��دول األوروبية. حيث ق��ررت 25 دولة 
تنسيق سياستها األمنية والدفاعية 
على مستوى االحتاد األوروبي في إطار 
ما يطلق عليه بالتنس��يق الهيكلي 
فرنس��ا  وتعت��زم   .  )PESCO(الدائ��م
وأملاني��ا العم��ل مع��اً لتطوي��ر اجليل 
املقب��ل من الطائ��رات املقاتل��ة. وفي 
فرنس��ا حظيت فكرة اجليش األوروبي 

اميانويل  الفرنسي  للرئيس  املش��ترك 
ماكرون، مبساندة قوية.

 تغير املناخ والنزاعات والهجرة 
وم��ن جه��ة أخرى، ف��إن تقري��ر األمن 
اجلديد يعد تتمة ملا مت طرحه في تقرير 
العام املاضي، حيث ش��غلت مواضيع 
املن��اخ والهجرة مس��احة مهمة من 
جدول أعمال املؤمتر. ويشجب التقرير 
على نح��و صريح انس��حاب الواليات 
املتح��دة األميركية م��ن اتفاق باريس 
بش��أن املناخ وعدم اعتبار تغير املناخ 
خطراً أمنياً ضمن استراتيجية األمن 

القومي األخيرة.
 2017 ويذك��ر التقري��ر ب��أن األع��وام 
و2015، و2016 تع��د األع��وام الثالث، 
الت��ي س��جلت خاللها أعل��ى درجات 
احلرارة منذ بدء تسجيل درجات احلرارة، 
وأنها أيضاً أكثر األعوام التي شهدت 
مجموعة من الكوارث الطبيعة منها 
العواصف واجلفاف والفيضانات. وفي 
الوقت ذاته، أشار التقرير إلى العالقة 
املوجودة بني تغي��ر املناخ والصراعات، 
حي��ث ذكر أن ظاه��رة تغير املناخ تعد 
مبثابة عنصر يس��بب إث��ارة املزيد من 
الصراع��ات. وجاء ف��ي الفصل اخلاص 
بالقارة األفريقي��ة والهجرة من تقرير 
األمن بأن » االس��تمرار في الكثير من 
الصراع��ات املس��لحة طويل��ة األمد، 
كان سبباً رئيسياً للهجرة والتهجير 

واجلوع

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت :
كتبت مجلة »National Interst« األمريكية امس 
أن الصني ب��دأت تس��تخدم االس��تراتيجية التي 
كتب عنها القائد العس��كري الصيني املش��هور 

سون زي منذ 2500 عام.
ونقل��ت اجملل��ة ع��ن البحث ال��ذي أجرته ش��ركة 
االس��تراتيجية  ه��ذه  أن   »RAND Corporation«
تعتم��د عل��ى حتقي��ق »االنتص��ار في احل��رب دون 

املشاركة في املعركة«.
وأك��د اخلبراء أن الص��ني حال وق��وع املواجهة مع 
الوالي��ات املتح��دة س��تعمل م��ا بوس��عها ملنع 
واشنطن من إمكانية استخدام األسلحة العالية 

الدقة بحرا وبرا وجوا.
وس��تتركز أعم��ال اجليش الصين��ي على تعطيل 
األنظم��ة األمريكي��ة لتحلي��ل املعلوم��ات ونقل 
أوام��ر القي��ادة. ونتيجة ذلك س��تصبح عمليات 
الطيران واجليش واألس��طول فوضوية ومشلولة. 
وباس��تخدام هذا التكتيك بالتعاون مع أساليب 
التأثير املعلوماتي سيصبح اجليش الصيني قادرا 

على »طرد« العدو من ساحة املعركة.
ويظن مؤلف��و البح��ث أن هذا التكتي��ك اتبعته 
»عاصف��ة  عملي��ة  خ��الل  األمريكي��ة  الق��وات 
الصح��راء« ض��د الع��راق ع��ام 1991. واآلن بدأت 

الصني اتباعه.
ويش��ير اخلبراء إلى أن السياس��ية اخلارجية التي 
متارسها الصني حاليا، ليست سلمية، وتهدف إلى 

حتقيق الزعامة العاملية لكن بأساليب جديدة.
وكتبت وسائل إعالم نهاية كانون الثاني أن الصني 
اخت��ارت 120 عاملا في مج��ال الذكاء االصطناعي 
وتكنولوجيا الكم للعمل على إنتاج أنواع جديدة 
من األسلحة. هكذا تأمل الصني بتحقيق التكافؤ 
العس��كري مع الوالي��ات املتحدة في املس��تقبل 

القريب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال��ت القوات املس��لحة املصرية ف��ي بيان نقله 
التلفزيون الرس��مي امس األح��د إنها قضت على 
16 ممن وصفتهم بعناصر تكفيرية وألقت القبض 
عل��ى أربعة م��ن »العناصر اإلرهابي��ة« ودمرت 66 
هدفا في إطار عملية عس��كرية واس��عة تشارك 
فيه��ا القوات اجلوية والبحرية وقوات حرس احلدود 

والشرطة ضد »العناصر املتطرفة« .
وب��دأت )العملي��ة الش��املة س��يناء 2018( قبل 
أس��ابيع من انته��اء مهل��ة ثالثة أش��هر حددها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمني شبه جزيرة 

سيناء.
وج��اء ف��ي )بيان رق��م 4( أن الق��وات اجلوية قامت 
باستهداف وتدمير 66 هدفا وثالثة مخازن للمواد 
املتفجرة والعبوات الناسفة و11 سيارة دفع رباعي 
و31 دراج��ة نارية في مداهمات تركزت باألس��اس 
في س��يناء لكنها تضمنت أيضا مناطق في دلتا 

النيل والصحراء الغربية.
كان السيس��ي الذي يخوض االنتخابات الرئاسية 
الش��هر املقبل قد أص��در يوم 29 تش��رين الثاني 
املاضي أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام 
»كل القوة الغاش��مة« لتأمني شبه جزيرة سيناء 
خ��الل ثالثة أش��هر. وج��اء ذلك بعد هج��وم على 
مسجد في شمال س��يناء أسفر عن مقتل أكثر 

من 300 شخص.
ويس��تهدف إس��الميون متش��ددون ق��وات األمن 
املصرية منذ عام 2013 عندما عزل اجليش الرئيس 
محمد مرس��ي املنتمي جلماعة اإلخوان املسلمني 

إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

الواليات المتحدة تكشف 
جوهر الخطة الصينية 

للسيطرة على العالم

الجيش المصري يعلن 
قتل 16 مسلحا واعتقال 
34 في العملية 2018

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اش��تّدت اخلالف��ات بش��أن مصي��ر 
البريطانيَّ��نينْ الداعش��يَّنينْ اللذي��ن 
اعُتق��ال في ش��رق س��ورية، وفيما 
ق��ال مس��ؤولون أميركي��ون إنهما 
سُيرسالن إلى س��جن غوانتانامو، 
في القاعدة العسكرية األميركية 
مس��ؤولون  طال��ب  كوب��ا،  ف��ي 
بريطانيون أن يُحاكما أمام محكمة 
اجلناي��ات الدولية في اله��اى. وأّيد 
ذلك بريطاني آخر هو شقيق واحد 

من الذين أعدمهم إرهابيون.
ونقل��ت صحيفة تامي��ز البريطانية 
ق��ول توبياس أيلوود، الذي قتل أخاه 
إرهابيون في بالى، في إندونيس��يا، 
إن الداعش��يَّنينْ يج��ب أن يحاكم��ا 
أمام محكمة اجلنايات الدولية في 
الهاي. وأضاف: »نحتاج إلى وسيلة 
دولي��ة متف��ق عليها ح��ول مصير 
اإلرهابيني الذين يُعتقلون عبر احلدود 
الدولية. وذلك ألن سجن غوانتانامو 
يناقض قوانني جنيف )عن سجناء 
احلرب(، ويس��تعمل العنف، وفشل 
املتطرف��ة  العملي��ات  ف��ي وق��ف 
ح��ول العالم، والتي تس��تمر حتى 
اليوم. وقال أيلوود: »بس��بب فظائع 
هجم��ات 11 أيل��ول 2001، نس��ينا 
مقاييس حكم القانون التي وصلنا 
إليها بعد ق��رون، والت��ي متيزنا عن 

اإلرهابيني.
س��ي  ب��ي  ب��ي  إذاع��ة  وقال��ت 
البريطانية إن احلكومة البريطانية 
سحبت اجلنس��ية البريطانية من 
األص��ل  الس��وداني   : الداعش��يَّنينْ
الش��فيع الش��يخ، والغاني األصل 
وكش��فت  كوت��ي.  ألكس��ندر 
صحيفة »واش��نطن بوست« ، عن 
وجود اختالفات ب��ني البيت األبيض 
ووزارة اخلارجية حول مصير الرجلني. 
حيث يفضل بعض كبار املسؤولني 
ف��ي البي��ت األبيض، منه��م كبير 
اإلره��اب،  مكافح��ة  مستش��اري 

توم��اس بوس��رت، إرس��ال الرجلني 
إلى غوانتانام��و. لكن، يفضل كبار 
املسؤولني في وزارة اخلارجية، وأيضاً 
عائ��الت الرهائ��ن األميركيني الذين 
قتلهم داع��ش، نق��ل الرجلني إلى 
الوالي��ات املتح��دة، وتقدميهما إلى 

محكمة مدنية جنائية.
من جهت��ه ق��ال املتحدث باس��م 
وزارة العدل، إيان بريور، »نظل ننظر 
مع ش��ركائنا، في حتالف مواجهة 
)داعش(، في اخليارات حول مصيري 
نُطمئن  لكنن��ا  وكوت��ي.  الش��يخ 
اجلمي��ع إل��ى نيتنا في محاس��بة 
أي ش��خص مس��ؤول ع��ن ارتكاب 
أعمال ش��نيعة ض��د أبرياء. وتوجد 
اتهام��ات ضد هذي��ن الرجلني حول 

ه��ذا املوضوع.وقال��ت دي��ان فولي، 
التي كان مقاتلو داعش قد قطعوا 
رأس ابنها الصحافي جيمس فولى 
)والصحاف��ي س��تيفن س��وتلوف( 
ع��ام 2014: »أن��ا ممتّن��ة ج��داً ألن 
هذي��ن اإلرهابيَّ��ني ُقب��ض عليهما. 
اآلن، آم��ل أن تتم مس��اءلتهما عن 
هذه اجلرائ��م. وآمل أن يحصال على 
محاكمة عادلة، وعلنية، وأن يعرف 

العالم تفاصيل جرائمهما«.
ال  »بالتأكي��د،  فول��ي:  وأضاف��ت 
أريدهما أن يذهبا إلى )غوانتانامو(، 
أو أي م��كان من هذا الن��وع. أخاف 
أن  وأعتق��د  احلقيق��ة،  تُدف��ن  أن 
محاكم��ة  إل��ى  حاج��ة  هن��اك 
ونزيه��ة«.  ومفتوح��ة،  علني��ة، 

وكان��ت اخلارجي��ة األميركي��ة، في 
حملته��ا ضد داعش، ق��د قالت إن 
كوت��ي من غرب لندن، وش��ارك في 
تعذي��ب رهائ��ن، وعمل ف��ي مجال 
جتني��د املتطوع��ني لالنضم��ام إلى 
تنظيم داعش، وإن الش��يخ اشُتهر 
بالقيام بعملي��ات تعذيب للرهائن 
باستخدام أساليب اإليهام بالغرق، 
وعملي��ات  الكاذب��ة،  واإلعدام��ات 

صلب.
وقالت صحيفة »واشنطن بوست«، 
إن الرجلني رمبا سُينقالن إلى سجن 
غوانتانامو، في القاعدة العسكرية 
األميركي��ة ف��ي كوبا. وس��يكونان 
أول م��ن يدخل الس��جن في عهد 
الرئي��س دونالد ترامب. ويش��ار إلى 

أن��ه بعد أن حاول الرئيس الس��ابق 
ب��اراك أوباما إغ��الق الس��جن، ثم 
أمر بتخفي��ض عدد املعتقلني فيه، 
وانخف��ض العدد إل��ى 41 معتقالً، 
أصدر ترامب، الش��هر املاضي، أمرًا 
تنفيذيً��ا بع��دم إغالق��ه، وبإعداده 

ملزيد من املعتقلني. 
وكان ترامب قد حتدث، خالل احلملة 
االنتخابي��ة الرئاس��ية ع��ن »ملء 
)غوانتانام��و( برج��ال أش��رار«. في 
ذلك الوقت، قال��ت وكالة »رويترز« 
إن ترام��ب طل��ب م��ن الكونغرس 
اعتم��ادات عس��كرية جديدة، تبلغ 
30 ملي��ار دوالر، فيه��ا 5 ملي��ارات 
دوالر إضافية لبند مشاريع خارجية 
طارئ��ة. وفيها مليار دوالر ملش��اريع 

منها تخطي��ط، وتصمي��م، وبناء، 
مش��اريع في برنام��ج االعتقال في 

خليج )غوانتانامو( في كوبا.
جي��ف  ق��ال  الوق��ت،  ذل��ك  ف��ي 
سيش��نز، وزي��ر العدل، إن��ه نصح 
ترامب بإرس��ال املعتقلني اجلدد في 
املع��ارك األميركية ف��ي اخلارج إلى 
غوانتانام��و. ووصف الس��جن بأنه 
مكان مريح جداً. وأن ذلك أكثر أمناً 
من وضعهم في سجون أميركية. 
وأن وزارة الدفاع، ال وزارة العدل، هي 
التي يج��ب أن تتولى هذا املوضوع. 
مجّه��ز  غوانتانام��و  أن  وأض��اف 
جتهي��زات كاملة الس��تقبال مزيد 
م��ن املعتقلني. ويوج��د فيه أماكن 

شاغرة كثيرة

بين السجن في »غوانتانامو« أو محاكمتهما دوليًا

ْين« اللذين اعتقال في شرق سوريا الخالفات تشتّد بشأن »الداعشيَّ

كشفت صحيفة 
»واشنطن بوست« ، 

عن وجود اختالفات بين 
البيت األبيض ووزارة 
الخارجية حول مصير 
الرجلين. حيث يفضل 

بعض كبار المسؤولين 
في البيت األبيض، 

منهم كبير مستشاري 
مكافحة اإلرهاب، 

توماس بوسرت، إرسال 
الرجلين إلى غوانتانامو

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دع��ا األم��ني الع��ام ل��ألمم املتحدة 
وق��ت  ف��ي  غوتيري��ش  أنطوني��و 
متأخ��ر م��ن ام��س االول إلى وقف 
ف��وري للتصعي��د في س��وريا بعد 
أن ش��نت إس��رائيل غارات في هذا 
البل��د الذي مزقته احلرب، فيما دعا 
الرئي��س الروس��ي، فالدميي��ر بوتني، 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي، بنيامني 
نتنياه��و، في اتص��ال هاتفي على 
خلفية غارات إسرائيل على سوريا، 
لتجن��ب خط��وات قد تس��فر عن 

تصعيد الوضع في املنطقة.
وقال املتحدث باس��م األمم املتحدة 
بي��ان  ف��ي  دوجاري��ك  س��تيفان 
إن غوتيري��ش »يتاب��ع ع��ن كث��ب 
التصعي��د العس��كري املقلق في 
س��وريا والتوس��ع اخلطير )للنزاع( 

خارج حدودها«.
عل��ى ض��رورة  غوتيري��ش  وش��دد 
الت��زام جميع األطراف، في س��وريا 

واملنطقة، بالقانون الدولي.
وق��ال دوجاريك إن غوتيريش »يدعو 
إل��ى العم��ل م��ن أج��ل  اجلمي��ع 
وقف تصعي��د العن��ف، على نحو 
ف��وري وغير مش��روط، وإلى ضبط 

النفس«.
وج��اء ف��ي بي��ان األمم املتح��دة أن 
الشعب الس��وري يعاني من »أكثر 
الفت��رات عنًف��ا في م��ا يقرب من 

سبع سنوات من النزاع«.
وأش��ار البيان إلى أنه »مت اإلبالغ عن 
)وج��ود( أكثر من أل��ف ضحية من 
بني املدنيني جراء ضربات جوية في 
األس��بوع األول من ش��باط/فبراير 

وحده«.
باملقاب��ل دع��ا الرئي��س الروس��ي، 
ال��وزراء  رئي��س  بوت��ني،  فالدميي��ر 
اإلس��رائيلي، بنيامني نتنياهو، في 
اتصال هاتف��ي على خلفية غارات 
إس��رائيل عل��ى س��وريا، لتجن��ب 
خط��وات قد تس��فر ع��ن تصعيد 

الوضع في املنطقة.
وأفاد الكرملني، في بيان صدر عنه 
، بأن بوتني ونتنياه��و أجريا مكاملة 
هاتفي��ة مت فيه��ا بح��ث »الوض��ع 
اجلوية  الق��وات  بتصرف��ات  اخلاص 
اإلس��رائيلية، الت��ي ش��نت غارات 
صاروخي��ة على أه��داف واقعة في 

أراضي سوريا«.
وش��دد البي��ان عل��ى أن »اجلان��ب 
الروسي دعا إلى جتنب كل اخلطوات، 
الت��ي قد تس��فر عن نش��وب دورة 
جدي��دة م��ن املواجه��ة اخلطي��رة 

بالنسبة للجميع في املنطقة«.
م��ن جانب��ه، أعل��ن رئيس ال��وزراء 
اإلس��رائيلي، في وقت س��ابق ، أنه 
اتف��ق م��ع الرئيس الروس��ي على 
مواصل��ة التنس��يق بني جيش��ي 

إسرائيل وروسيا.
وق��ال نتنياه��و، ف��ي بي��ان نش��ره 
مكتب��ه الصحف��ي: »حتدث��ت مع 
الرئي��س الروس��ي، فالدميي��ر بوتني، 

وأك��دت خ��الل احلديث حقن��ا، بل 
واجبنا، في الدفاع عن أنفسنا أمام 

الهجمات من األراضي السورية«.
وفي مع��رض تعليق��ه على حادث 
»اختراق الطائرة املسيرة اإليرانية« 
للمج��ال اجل��وي اإلس��رائيلي، قال 
نتنياهو: »إسرائيل تسعى للسالم، 
لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا 
من أي هجوم يس��تهدفنا وكذلك 
من كل محاوالت إيران للتمركز في 

سوريا للعمل ضدنا«.
بح��ث  أن��ه  نتنياه��و  ذك��ر  كم��ا 
التطورات في املنطقة على خلفية 
ه��ذا احل��ادث م��ع وزي��ر اخلارجي��ة 

األمريكي، ريكس تيلرسون. 
وكانت إسرائيل قد أعلنت، السبت 
املاض��ي اعتراض طائ��رة إيرانية بال 
طي��ار بع��د اختراقها اجمل��ال اجلوي 
اإلسرائيلي، وش��نت ضربات جوية 
ضد أهداف قالت إنه��ا إيرانية في 
سوريا، فيما ذكر ناشطون سوريون 

 T4 أن الغ��ارات اس��تهدفت قاعدة
اجلوي��ة ق��رب مدينة تدمر وس��ط 

سوريا.
وردت الدفاع��ات اجلوي��ة الس��ورية 
على املقاتالت اإلسرائيلية ومتكنت 
م��ن إس��قاط مقاتل��ة م��ن ن��وع 
»F-16«، األمر الذي أكدته إسرائيل، 
مضيف��ة أن طيارايه��ا قف��زا م��ن 
الطائ��رة وأصي��ب أحدهما بجروح 
خطيرة، لكن وزارة الدفاع السورية 
قالت إنها اس��تطاعت تدمير أكثر 

من طائرة إسرائيلية.
وشنت إس��رائيل بعد ذلك ضربات 
مكثف��ة عل��ى س��وريا، معلنة أن 
القص��ف ط��ال 12 هدف��ا منها 3 
بطاري��ات دف��اع ج��وي س��ورية و4 

أهداف إيرانية قرب دمشق.
من جانبه��ا، نف��ت وزارة اخلارجية 
اإليراني��ة وج��ود أي دور له��ا ف��ي 
إرسال الطائرة املسيرة إلى شمال 
املقاتل��ة  إس��قاط  أو  إس��رائيل 

اإلسرائيلية.
وفي غضون ذلك صرحت املتحدثة 
باس��م الرئي��س األمريك��ي س��ارا 
س��اندرس بأن البيت األبيض يدعم 
إسرائيل في احلادث الذي وقع أمس 
االول السبت على احلدود السورية.
وج��اء في بي��ان صدر عنه��ا أمس 
االول  السبت: »إن إسرائيل حليف 
ثاب��ت للوالي��ات املتح��دة. وندعم 
حقه��ا ف��ي الدف��اع عن نفس��ها 
ضد القوات السورية وامليليشيات 
الت��ي تدعمه��ا إي��ران ف��ي جنوب 
س��وريا. وندعو إيران وحلفاءها إلى 
وقف األعم��ال االس��تفزازية وإلى 
الس��عي من أجل حتقيق الس��الم 

في املنطقة«.
جلي��ش  الصحف��ي  املرك��ز  كان 
إسرائيل أفاد أمس السبت بإسقاط 
اإلس��رائيلية   »16  – »اف  مقاتل��ة 
بع��د تنفيذها غ��ارة عل��ى املواقع 

العسكرية في سوريا.

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لألحداث في سوريا

بوتين يدعو نتنياهو لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة

الداعشيان البريطانيان السوداني األصل الشفيع الشيخ والغاني األصل ألكسندر كوتي



7 اقتصاد

الصباح الجديد - وكاالت: 

طال��ب صندوق��ا النق��د الدولي 
والعرب��ي ال��دول العربي��ة أم��س 
االح��د ، برفع الدع��م عن الطاقة 
وخف��ض أج��ور القط��اع الع��ام، 
ك��ي تتمكن املنطق��ة من تنفيذ 
سياسة إصالح مالي ناجح، وجتاوز 
التحديات التي يواجهها القطاع، 
ال سيما البطالة التي تُعد األعلى 
على مس���توى العالم، مبتوسط 
25 في املئة وأكثر من 30 في املئة 
في تس��ع دول إقليمي��ة في وقت 
يتوقع دخول أكث��ر من 27 مليون 
ش��اب عربي إلى سوق العمل في 

السنوات اخلمس املقبلة.
ولم ينك��ر ق��ادة القط��اع املالي 
العاملي واإلقليمي، أن فاتورة دعم 
الطاق��ة في املنطقة »انخفضت 
من 117 بليون دوالر عام 2015 الى 

نحو 98 بليوناً عن عام 2017«.
جاء ذل��ك خالل »املنت��دى الثالث 
ال��دول  ف��ي  العام��ة  للمالي��ة 
العربية« الذي ُعقد في دبي امس 
الدولي  النقد  مبشاركة صندوقي 
والعرب��ي ووزراء مالي��ة واقتص��اد 
املركزي��ة  املص��ارف  ومحافظ��ي 
ومؤسسات النقد العربية ورؤساء 
املؤسس��ات اإلقليمي��ة واحمللي��ة 
والصناديق العربي��ة، للبحث في 

حتديات القطاع املالي العربي.
الت��ي  األخ��رى  التحدي��ات  أم��ا 
املال��ي ف��ي  القط��اع  يواجهه��ا 
املنطق��ة، وفقاً لصن��دوق النقد 
ارتفاع  الدول��ي، ه��ي »اس��تمرار 
الدين العام ف��ي الذي تخطى 50 
في املئة من الناجت احمللي في بعض 
دول املنطقة، التي يش��هد بعض 
دوله��ا صراع��ات وإره��اب وتدفق 

الالجئني«.
وقال��ت املديرة العام��ة لصندوق 
النق��د الدولي كريس��تني الغارد، 
»ال يوج��د ما يبرر االس��تمرار في 
انته��اج سياس��ة دع��م الطاقة 
في ال��دول العربية خ��الل الفترة 
املقبل��ة، على اعتبار أن سياس��ة 

دع��م الطاق��ة في ظ��ل الكلفة 
املرتفعة، والتي تصل الى متوسط 
4.5 في املئة م��ن الناجت احمللي في 
البل��دان املصدرة للنف��ط، ونحو 
3 ف��ي املئة م��ن الن��اجت احمللي في 
البل��دان املس��توردة للنفط، على 
برغ��م انخف��اض أس��عار النفط 

العاملية«.
وع��دت ان »الدعم املق��دم يفتقر 
إلى الش��فافية، إذ يكون ضمنياً 
في الغال��ب، وال يُدرج في املوازنة، 
كم��ا يتس��م بدرج��ة عالية من 
يعط��ي  حي��ث  التكاف��ؤ،  ع��دم 
أفضلية لألثرياء األكثر استهالكاً 

للطاقة«.
وأكدت أن التعافي االقتصادي في 
العالم »اكتسب قوة أكبر مبعدل 

3.5 في املئة، لك��ن هذا ال يحقق 
دفعة كافية القتصادات املنطقة 
العربية«. إذ بالنسبة إلى البلدان 
املص��درة للنفط، »ف��رض تعافي 
النقط��ة  إل��ى  النف��ط  أس��عار 
املتوس��طة بني املستويات العليا 
والدنيا، ضغطاً كبيراً على أرصدة 
املالية العامة، ما يقتضي اعتماد 

منوذج اقتصادي مختلف«.
أم��ا الدول املس�����توردة للنفط، 
فُيتوق��ع أن »حتقق منواً أعلى، لكن 
ال يقت��رب بأي حال من املس��توى 
ال��الزم لتوفي��ر وظائ��ف كافي��ة 
للش��باب. هذا فضالً ع��ن ارتفاع 
الدي��ن الع��ام ف��ي ه��ذه ال��دول، 
حتى جتاوز 50 ف��ي املئة من الناجت 
احملل��ي، إضافة إل��ى معاناة بعض 

ال��دول م��ن الصراع��ات واإلرهاب 
وتدف��ق الالجئني وتفاقم األخطار 

األمنية«.
ول��م تنكر الغ��ارد أن بع��ض دول 
املنطقة »أجنزت إصالحات مهمة 
على جانب اإلي��رادات، مبا في ذلك 
تطبي��ق الضريب��ة عل��ى القيمة 
املضافة، في وقت تُعتبر اإليرادات 
احمللية منخفضة جداً مبتوس��ط 
يبلغ 10 في املئة من الناجت احمللي«. 
وقالت »يجب أن يتم ذلك من دون 

إغفال العدالة واإلنصاف«.
ول��م يختلف ما قالته الغارد عما 
أكده املدير العام لصندوق النقد 
احلميدي،  الرحم��ن  عب��د  العربي 
قائ��الً إن »االقتص��ادات العربي��ة 
ال ت��زال تواج��ه حتدي��ات تقليص 

حدة البطالة وإرس��اء منو شامل 
ومستدام، على رغم بشائر تعافي 
االقتصاد العاملي، ما يستلزم رفع 
معدالت النمو الى ما بني 5 و6 في 

املئة سنوياً«.
ولفت إلى أن »إحصاءات الصندوق 
تفي��د ب��أن االقتص��ادات العربية 
حقق��ت في املتوس��ط معدل منو 
ع��ن الس��نوات اخلم��س )-2012 
2016(، بلغ نحو 3.2 في املئة، في 
مقابل 1.9 في املئة عن عام 2017، 
بينما يقدر حتقيق معدل منو يبلغ 

2.9 في املئة هذه السنة«.
وأوضح أن السياس��ات املالية في 
املنطق��ة »تواجه حتدي��ات كبيرة، 
حيث جت��اوز عجز املوازنات العامة 
جملموع الدول العربية نسبة 10.3 

في املئة من الناجت احمللي خالل عام 
2016«. لكن توق��ع أن »تنخفض 
ال��ى 6.3 في املئة ع��ن عام 2017، 
وأن يستمر االنخفاض خالل هذه 
الس��نة لتصل الى نح��و 5.1 في 

املئة«.
وفي ض��وء التحديات املالية التي 
تواجه االقتص��ادات العربية، أكد 
أن »م��ن الصعب االس��تمرار في 
متوي��ل الكلفة املرتفع��ة لبرامج 

الدعم«.
اس��تراتيجيات  املنت��دى  وتن��اول 
وحتدي��ات إصالح��ات الدعم، ورفع 
كفاءة اإلنف��اق العام، كما ناقش 
اآلفاق االقتصادية وانعكاس��اتها 
عل��ى املالي��ة العامة ف��ي الدول 

العربية.

النقـد الدولـي والعربـي ينصحـان برفـع الدعـم 
عـن الطاقـة وخفـض أجـور القّطـاع العـام

كي تتمكن من تنفيذ سياسة اإلصالح المالي

انخفضت فاتورة 
دعم الطاقة في 
المنطقة العربية 
من 117 بليون 
دوالر عام 2015 
الى نحو 98 بليونًا 
عام 2017 

النقد الدولي والعربي ينصحان برفع الدعم عن الطاقة

الصباح الجديد - وكاالت 
اعلن صندوق النقد الدولي امس األحد إن التقلبات 
احلادة في أسواق املال العاملية خالل األيام القليلة 
املاضي��ة غير مقلقة ألن النمو االقتصادي العاملي 
ق��وي لكن ثمة حاج��ة إلى إصالح��ات لتفادي أي 

أزمات في املستقبل.
وأضافت كريس��تني الجارد مديرة صن��دوق النقد 
الدولي خالل مؤمتر في دبي بشأن أنشطة األعمال 
العاملية واالجتاه��ات االجتماعي��ة أن االقتصادات 

مدعومة أيضا بوفرة في التمويل املتاح.
وقالت في أول تصريحات علنية لها بشأن حتركات 
األس��واق منذ أحدت موجة اضطراب في األسواق 
نهاي��ة األس��بوع املاضي ”أنا متفائل��ة إلى حد ما 
بس��بب املش��هد احلال��ي. لكن ال ميك��ن أن جنلس 

ساكنني وننتظر أن يستمر النمو كاملعتاد“.
وعانت أسواق األس��هم العاملية من تقلبات حادة 
وهوي املؤش��ر ستاندرد آند بورز 500 األمريكي 5.2 
باملئة األسبوع املاضي وهي أكبر خسارة أسبوعية 
من��ذ يناير كانون الثان��ي 2016. ويرجع االضطراب 
الشديد في األس��واق إلى قلق املستثمرين بشأن 

رفع أسعار الفائدة وتضخم محتمل.
وأعادت الج��ارد التأكيد على توقع��ات الصندوق، 
التي أصدرها الش��هر املاض��ي، بأن ينمو االقتصاد 
العامل��ي 3.9 باملئة العام اجلاري وبنفس الوتيرة في 
العام املقبل وقالت إنها أس��اس جيد لإلصالحات 

الالزمة.
ولم تتطرق لتفاصيل عن اإلصالحات التي تريد أن 
تراها مكتفية بأنه يتعني على السلطات التحرك 
لتنظي��م األنش��طة ولي��س الكيانات نفس��ها ، 
وتابع��ت ”ينبغ��ي أن نتوق��ع أين س��تكون األزمة 
املقبلة. هل س��تكون بنوك الظل؟ هل س��تكون 

العمالت املشفرة؟“

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن مص��رف الرافدين عن توط��ني رواتب موظفي 
رواتبه��م  لتس��لم  الكهرب��اء  وزارة  دوائ��ر  اح��دى 

الشهرية الكترونيا .
وق��ال املكتب االعالمي للمص��رف في بيان حصلت 
»الصباح اجلديد«على نس��خة من��ه لقد مت توطني 
رواتب موظف��ي الدائرة االقتصادي��ة التابعة لوزارة 
الكهرباء وذلك لتسلم رواتبهم الشهرية عن طريق 

البطاقة االلكترونية بدال من النقد اليدوي .
كم��ا اعلن املصرف عن توط��ني رواتب موظفي مقر 
ديوان الوقف الشيعي لتس��لم رواتبهم الشهرية 
ع��ن طري��ق البطاق��ة االلكترونية بدال م��ن النقد 

اليدوي .
واش��ار املكتب االعالمي الى ان هذه اخلطوة تتوفير 
فيه��ا ميزات ع��دة للموظ��ف من بينه��ا حصوله 
على الس��لف والقروض التي مينحها املصرف اسوة 
مبوظفي بع��ض وزارات ومؤسس��ات الدولة االخرى 

التي تتسلم رواتبها الشهرية من املصرف . 

الصباح الجديد وكاالت
نقل��ت وكالة أنباء األناضول عن أحمد أرس��الن وزير 
النق��ل الترك��ي يوم الس��بت قول��ه إن ثالث مطار 
دولي في اس��طنبول كبرى املدن التركية سيفتتح 
يوم 29 أكتوبر تش��رين األول املقبل . وقال أرس��الن 
إنه ج��رى االنتهاء من تنفيذ 80 في املئة من أعمال 
اإلنش��اءات في املطار الذي تقول تركيا إنه سيكون 
أح��د أكبر املطارات في العالم. وهذا املطار هو أحد 
املش��روعات العمالقة ف��ي تركيا والت��ي من بينها 
افتتاح ثالث جس��ر معلق فوق مضيق البوس��فور 
في 2016 وخطط فتح قناة ضخمة في اسطنبول 

ستحول جزءا كبيرا من املدينة إلى جزيرة.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن الرحالت القادمة 
س��توجه إلى املطار اجلديد بدال من مط��ار أتاتورك 

الذي يعمل حاليا مبجرد افتتاح املطار.

صندوق النقد: تقلبات 
األسواق غير مقلقة

»الرافدين« يوّطن رواتب 
دوائر الدولة 

تشرين األول..افتتاح ثالث 
مطار دولي في اسطنبول 
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بغداد - الصباح الجديد:
سجل س��وق العراق لالوراق املالية 
االس��بوع  ارتفاع��ا ملحوظا خالل 
املاضي ومحقق تقدما في مؤش��ر 

.  ISX 60 السوق
وقال املدير التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد السالم في بيان تسلمت 
»الصب��اح اجلديد« نس��خة منه أن 
عدد الش��ركات املدرجة في س��وق 
الع��راق لالوراق يبلغ )101( ش��ركة 
ش��ركة   )73( منه��ا   ، مس��اهمة 
مدرجة في السوق النظامي و)28( 
ش��ركة مدرجة في السوق الثاني، 
مبينا انه خالل جلس��ات االسبوع 
املاضي تداولت اسهم )48( شركة 
في الس��وق النظامي و)5( شركات 
ف��ي الس��وق الثاني ليصب��ح عدد 

الش��ركات املتوقف��ة ع��ن التداول 
لع��دم التزامه��ا بتق��دمي االفصاح 
السنوي والفصلي للهيئة والسوق 

)22( شركة.
وأكد عبد الس��الم ان عدد االسهم 
املتداول��ة لالس��بوع املاض��ي بل��غ 
 )5,773( مقاب��ل  س��هم   )11,335(
مليار س��هم لالس��بوع الذي قبله 
فيم��ا   ،)96.3%( بنس��بة  مرتفع��ا 
املتداولة  بلغ��ت قيم��ة االس��هم 
لالس��بوع املاض��ي )7,610( ملي��ار 
دين��ار مقاب��ل )4,575( ملي��ار دينار 
لالس��بوع الذي قبل��ه مرتفعة هي 

االخرى بنسبة  )66.3%(.
ع��دد  ان  الس��الم  عب��د  واوض��ح   
الصفقات املنفذة لالسبوع املاضي 
بلغ )4055( صفق��ة مقابل )2474( 

صفقة لالس��بوع الذي قبله، فيما 
أقفل مؤش��ر الس��وق ISX 60  في 
أخر جلس��ة من االسبوع املاضي ب� 
)628.13( نقط��ة مرتفعا بنس��بة 
)%4.1( ع��ن اغالقه لالس��بوع الذي 
قبل��ه عندما اغلق عل��ى )603.48( 

نقطة.
م��ن  املش��تراة  االس��هم  وع��ن 
العراقي��ني بني  املس��تثمرين غي��ر 
عب��د الس��الم انها بلغ��ت )3.041( 
مليار سهم مرتفعة بنسبة )28%( 
قياسا باالس��بوع الذي قبله فيما 
بلغت قيمته��ا )3.884( مليار دينار 
م��ن خ��الل تنفي��ذ )906( صفق��ة 
على اسهم )15( ش��ركة مرتفعة 
قياس��ا   )%  69( بنس��بة  القيم��ة 

باالسبوع الذي قبله.

الصباح الجديد - وكاالت:
دعا رئي��س الوزراء الفرنس��ي ادوار 
فيلي��ب االمارات العربي��ة املتحدة 
الس��بت ال��ى القي��ام مبزي��د م��ن 
االستثمارات في فرنسا، وذلك في 
اليوم االول من زيارته الى ابو ظبي.

احلكوم��ة  رئي��س  التق��ى  وق��د 
الفرنس��ية الذي يزور ابو ظبي قبل 
ان يتوج��ه ف��ي وق��ت الح��ق خالل 
النه��ار الى دب��ي، مس��ؤولي اكبر 
صندوق��ني س��ياديني اماراتيني، ثم 
ولي العهد الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.
وقال ادوار فيليب بعد هذه اللقاءات 
في تصريح صحاف��ي »حاولنا الرد 
على اس��ئلتهم، لنع��رض لهم ما 
نقوم ب��ه، ونوضح لهم ملاذا نعتقد 

ان امورا مهمة حتصل في فرنس��ا 
وان في امكانهم املشاركة فيها«.

وادت الزي��ارة االخي��رة التي قام بها 
اميانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
ال��ى االم��ارات في تش��رين الثاني/

نوفمبر، الى االعالن عن استثمارات 
مبليار ي��ورو من االم��وال االماراتية، 
في املؤسسات اجلديدة في فرنسا.

واضاف رئيس احلكومة الفرنس��ية 
ف��ي ه��ذا اجمل��ال »االم��ر مت��روك 
كان  اذا  م��ا  للق��ول  لالماراتي��ني 
لديهم مشاريع اس��تثمار جديدة، 
لكن ما هو صحيح، وما شعرت به، 
ه��و اهتمامهم الكبي��ر مبا نفعله 

وباالفاق املتاحة في فرنسا«.
وسيدعو رئيس احلكومة الفرنسية 
فرنسا«  »اختيار  الى  املس��تثمرين 

االح��د ف��ي خط��اب ام��ام قم��ة 
اقتصادية مهمة في دبي، من خالل 
االش��ادة باالصالح��ات التي بدأتها 
حكومة ماكرون ،مؤكدا ان االمارات 
اعربت عن »رغبتها في املش��اركة 
ف��ي اكبر ق��در ممكن في مش��اريع 
التع��اون« مبا في ذلك ف��ي اجملاالت 
اجلديدة ك »الذكاء االصطناعي او 
البحث الطبي«، معربا عن ارتياحه 
قائ��ال »اعتقد ان هذا مؤش��ر جيد. 
وهذا يعني ان فرنس��ا تثير اهتمام 
االخري��ن، ان فرنس��ا تعتب��ر مكانا 
ميكن االستثمار فيه بأمان وحتقيق 
اس��تفادة في آن واح��د. اعتقد ان 
ذلك بالتالي بش��رى س��ارة لبالدنا، 
وه��ذا م��ا جئ��ت اش��رحه واقوله 

هنا«.

سوق األوراق المالية يسجل ارتفاعا 
في قيمة األسهم المتداولة

رئيس الوزراء الفرنسي يدعو 
اإلمارات الى االستثمار في بالده

متابعة الصباح الجديد:
في إطار إعداد املوازنة التخطيطية 
ملشاريع البحث عن النفط براً وبحراً 
واستكش��افه في مص��ر، ترأس وزير 
البت��رول والث��روة املعدني��ة املصري 
طارق املال، اجتماع اجلمعيات العامة 
لشركات »خالدة« و«قارون« و«بترول 
أبوقير« العتماد املوازنة للعام املالي 

اجلديد 2018 – 2019 .
جي��دة  »ف��رص  تواف��ر  امل��ال  واك��د 
للبح��ث واالستكش��اف في ش��تى 
املناط��ق البرية والبحري��ة«. وطالب 
ب��� »بذل مزي��د من اجله��د لتحقيق 
ومواجه��ة  جدي��دة  اكتش��افات 
التناقص الطبيعي في إنتاجية اآلبار 
التكنولوجيات  أح��دث  باس��تخدام 
ف��ي هذا اجملال، بالتنس��يق مع هيئة 
البت��رول و«إيغ��اس« لوض��ع خطط 
وبرامج قابلة للتطبيق«. وأش��ار إلى 
»جدي��ة ش��ركات البت��رول العاملية 

العاملة في مصر وتنافس��يتها، في 
ضوء النتائج املتمي��زة التي حتققت 
أخيراً، إضافة إل��ى التزامها اخلطط 
لتكثي��ف  االس��تثمارية  والبرام��ج 
أعمال البحث واالستكشاف وتنمية 
احلق��ول املكتش��فة، م��ا ينعك��س 
إيجاباً على تس��جيل زيادة حقيقية 
في إنت��اج مصر من البت��رول والغاز 

واحتياطياتها«.
وأعلن رئيس شركة »خالدة للبترول« 
خالد موافي، »حتقيق 7 اكتش��افات 
بترولية ُحفرت بنسبة جناح تصل إلى 
70 في املئة، كما اس��ُتكمل برنامج 
املسح السيزمي الثالثي األبعاد في 
مناطق غرب كالبشة، فضالً عن حفر 
24 بئراً لزيادة اإلنتاج من خالل تنمية 
االحتياطات املؤكدة«. وأوضح أن من 
اخملطط »حفر 28 بئراً استكشافية 
منه��ا 3 في منطقة امتياز س��يوة، 
وإكمال برنامج املعاجلة الس��يزمية 

ملناطق غرب كالبشة وشوشان«.
وأعلن رئيس شركة »قارون للبترول« 
عم��ل  خط��ة  عبداجل��واد،  أش��رف 
الش��ركة لتعزيز اإلنتاج في النصف 
الثاني من السنة املالية في مناطق 
عمله��ا ف��ي الصح��راء الغربي��ة«. 
ولفت إلى »حفر 11 بئراً تنموية ومن 
املس��تهدف حفر 8 جدي��دة، إضافة 
إل��ى بئر استكش��افية«. ولم يغفل 
»إدخال تقنية جديدة للحفر تسمى 
 )Casing( القيس��ون  احلفر مبواسير 
في منطقة بني س��ويف غرب النيل 
في 3 آبار، وستس��اهم في ترش��يد 

نفقات احلفر ووقته«.
وعرض رئيس ش��ركة »بترول أبوقير« 
عالء الدين فتحي، برنامج عمل زيادة 
اإلنتاج م��ن الغ��از واملتكثفات، كما 
سُتحفر بئر استكشافية في حقل 
ش��مال أبوقير للتنقي��ب في طبقة 
س��يدي س��الم إل��ى جان��ب أعمال 

تنمية اآلبار«.
وتعتزم الش��ركة املصرية القابضة 
للغ��ازات الطبيعية )إيغ��اس(، طرح 
مزايدة عاملية للبحث والتنقيب عن 
الغ��از في 11 منطق��ة برية وبحرية، 
قبل نهاية النصف األول من السنة. 
وحصل��ت عل��ى املوافق��ات األمنية 
لطرح املزايدة، وستش��مل 8 مناطق 

بحرية و3 برية.
وساعد اكتش��اف »إيني« اإليطالية 
حلقل ُظه��ر، والذي يحوي احتياطات 
ب�30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، 
على فتح ش��هية احلكوم��ة لطرح 
مزاي��دات جدي��دة في س��عيها إلى 
حتقي��ق االكتف��اء الذاتي م��ن الغاز 

خالل هذه السنة.
ورجحت مص��ر ارتف��اع إنتاجها من 
الغاز الطبيعي بلي��ون قدم مكعبة 
يومي��اً، ليصل إل��ى 6.2 بليون نهاية 

السنة املالية احلالية.

الصباح الجديد - وكاالت
»األناض��ول«  انب��اء  وكال��ة  أف��ادت 
التركية الرس��مية، امس األحد، بأن 
انق��رة بغداد تس��عيان إل��ى »تعاون 
وثي��ق« بينهم��ا حل��ل أزم��ة املي��اه 
املتفاقم��ة، مش��يرة إل��ى أن اجلانب 
الترك��ي ق��رر تأجي��ل م��لء ح��وض 
السد التركي )اليسو( باملياه لغاية 

حزيران.
إن  تقري��ر،  ف��ي  الوكال��ة  وقال��ت 

»مس��ألة املي��اه وكمية م��ا يطلق 
منها م��ن اجلان��ب الترك��ي لنهري 
دجل��ة والفرات واللذي��ن ينبعان من 
األراضي التركية، هي إحدى املسائل 
التي يس��عى الطرف��ان إلى التعاون 
الوثيق حولها، خصوصا بعد إنشاء 

السدود التركية على أحواضها«.
وأضاف��ت أن »اجلان��ب التركي راعى 
احلاجة املاس��ة إلى مش��كلة املياه 
ف��ي العراق، وه��ذه الس��نة حتديدا، 

بس��بب قل��ة تس��اقط األمطار في 
أراضي األخيرة، فق��د مت تأجيل ملء 
حوض السد التركي )اليسو( باملياه 
لغاي��ة حزيران املقب��ل، وفق تصريح 
س��فير أنقرة ببغداد فاحت يلدز، عند 
لقائ��ه وزير امل��وارد املائي��ة العراقي 
حس��ن اجلنابي ف��ي  كان��ون الثاني 

املاضي ببغداد«.
»العالق��ات  أن  الوكال��ة  واعتب��رت 
التركي��ة العراقية، ومنذ نش��وئها 

كان��ت وم��ا زال��ت تتصف بحس��ن 
اجلوار، ولم تش��هد تلك العالقات أي 
شائبة هامة عكرت صفوها، وميكن 
اعتباره��ا عالقات منوذجية س��ادها 
على الدوام احترام السيادة املتبادل، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للبلدي��ن، واس��تعداد اجلانب��ني حلل 
كل األمور التي تعترض مسيرتهما 
التفاعلية والتعاونية، وتؤثر بشكل 

سلبي على عالقات حسن اجلوار«.

مصر تعلن مزايدة للتنقيب عن الغاز في 11 منطقة

انقرة وبغداد تسعيان لتعاون وثيق بشأن أزمة المياه
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الزنزخل��ت هو الزنزخلت، عب��ر نافذة البيت 
ف��ي كف��ر ياس��يف، وفي س��احة بيت ال 
يش��به البيت في عني احلل��وة. لم يصب 
الزنزخل��ت بأي س��وء: مك��ورات عنقودية 
صف��راء، ف��ي حجم حدق��ة الع��ني. ثمر 
أصفر مّر. غصن هش.. وأش��جار الزنزخلت 
تتس��اقط أوراقها في مواعيد مقدس��ة، 
ف��ي »جن��ة امل��رء داره«.. وحت��ت أغصانها 
يحلم اجل��د في مخيم اليرموك بحاكورة 
ال��دار، حي��ث كانت اجلن��ة، وكان اجلد من 
قرية الناعمة معلماً في صفد؛ وكان اجلد 

فالحاً - محارباً في طيرة حيفا.
للفصول ميقات، وه��ذه النكبة ال تقدم 
أو تؤخ��ر ميق��ات الزنزخل��ت.. ول��و أصاب 
املكان كل س��وء. فقط، خطفت النكبة 
م��ن اجلد ف��ي عني احلل��وة ص��دارة مائدة 
العشاء.. وخطفت االبن، من إفطار الزيت 
والزعت��ر والش��اي إلى قواع��د الفدائيني 
واملنفى، وألقت باحلفيد في زواريب اخمليم: 
ليلعب بزوارق من ورق، واملاء سواقي املياه 

اآلسنة.
البي��ت ف��ي كفر ياس��يف وط��ن صغير؛ 
والعائلة املقدس��ة ش��عب صغي��ر. هذا 
ه��و »عرين« منر مرقس في كفر ياس��يف. 
إذا قرأت دفت��ر احلياة، صفحة إثر صفحة، 
س��ترى أن الثالوث املقدس: إنسان، نبات، 
حيوان. فإذا قرأت صفحة وجه اجلد ستراه 
رغي��ف خبز م��ن تن��ور »عصب��ة التحرر 
الوطني«، ونار النكبة.. ودخان التش��ّكل 

اجلديد.. وأخيراً سماء صافية.
لم نذهب إلى س��ر العائلة املقدسة في 
كفر ياس��يف، أو ذهبنا لنجد في العائلة 
س��ر املاء ف��ي حتوالته الثالث��ة: أول اجلليد 
على وجه اجلد، ماء رقراق على وجه االبنة.. 
واحلفيد فراس كالندى إذا ضحك للجد، أو 

كبخار ساخن إذا شاء شيئاً من اجلّدة.
ُع��رُْف العائل��ة الفلس��طينية ف��ي كفر 
ياسيف يعلو على موجة النكبة، والبيت 
في كفر ياس��يف مرفأ الش��اعر إذا أطّل 
عل��ى مضارب��ه ومرابع��ه، والقرية مهده 

الروحي، واحلزب مه��ده الفكري. »البروة« 
على رمية حجر، وعل��ى رمية حجر أخرى 
بي��ت النزوح إل��ى »اجلدي��دة«.. وهنا قرية 
املدرسة. وعلى هذه األريكة جلس الرفيق 
إل��ى الرفيق واملواطن إل��ى املواطن.. وكان 
»الزنزخل��ت« قتيالً في بي��روت، وكان حياة 
ف��ي كف��ر ياس��يف.. حي��اة العائلة في 
بي��ت دعوته »عري��ن النمر« يش��د برباط 
رفاقي اجلد إلى اجلدة، إلى االبنة، والصهر 
اجلمي��ع  جبهوي��ون.  اجلمي��ع  واحلفي��د: 
يصّوت��ون »واو« في االنتخاب��ات البرملانية 
والبلدية. رفاق في الدرب؛ رفاق في احلزب.. 
واجل��د، منر مرق��س، الذي ناض��ل مع إميل 
حبيب��ي وحنا نق��ارة وتوفي��ق طوبي في 
عصبة التحّرر الوطني، يعرف طيرة حيفا 
قب��ل أن أول��د فيها، ويعرف أنن��ي أول من 
ص��رخ في صحيف��ة م.ت.ف: »كل الدعم 
لبلدية الناصرة الدميقراطية«. وقال أخي، 
في ذكريات احلرب، إنه ورفاقه حّرروا »كمب 
احلديد« جنوبي طيرة حيفا، وقال اجلد في 

كفر ياس��يف: وكان الكم��ب معقالً من 
معاقل احلركة العمالية الفلسطينية.

وأن��ا الق��ادم م��ن رام الّل، م��ن مس��يرة 
الش��موع تضامن��اً م��ع لبن��ان، وج��دت 
أن عب��ارات كتبته��ا لليافط��ات ف��ي رام 
الل، كأنه��ا عب��ارات كتبه��ا من��ر مرقس 
ليافط��ات رفعها الرف��اق واملواطنون في 
عكا.. لكنه يكتبه��ا بالعربية والعبرية. 
واليافطات ترتاح حتت ش��جرة الزنزخلت.. 
ولس��اني يبحث عن لسان األم: تارة أقول: 
»اآلن«، وتارة »هأل«.. فإذا اس��تدركت قلُت 
»إّس��ا« وضحكوا في أربعة أركان املائدة. 
أقول: »َخّي��ا« و«َخْيَتا« أو أنطقها: »أخي« 

و«أختي«.
اجللي��ل انقس��م ثالث��ة: جلي��ل بقي في 
اجلليل. جليل جلأ إلى جنوب لبنان، وجليل 
ثالث جلأ إلى غوطة دمشق. والزنزخلت في 
اليرم��وك كما الزنزخلت ف��ي عني احللوة.. 
ووراء النافذة زنزخلت تتحاشى العصافير 

أفنانه، وتتحاشى الدجاجات ظله.

حتى الدجاج��ات بلدية أصيل��ة، تكاد إذا 
ركض��ت تطي��ر. دجاج��ات في ل��ون النار 
والذهب، وأخرى في لون الغراب األسخم.. 
ومنذ كنت صغيراً في املنفى، إلى أن زرت 
مرفأ كالبيت في كفر ياس��يف، نس��يت 
نكهة بيض��ة دجاجة البي��ت. هل حتّبها 
نيئ��ة؟ نعم. ه��ل حتّبها »برش��ت«؟ نعم. 

حتّبها مسلوقة؟ ال. مقلّية؟ ال.
تبدو كفر ياسيف أندلساً صغيرة راسخة 
في بالد الفردوس املفقود، وتبدو »غرناطة« 
التي لم تع��د غرناطة األديان الثالثة، وها 
هنا في كفر ياسيف سيبة ثالثية األركان: 
وتب��دو  ومس��لمون..  مس��يحيون.  دروز. 
وطيدة األركان. العائلة عائلة مقدس��ة: 
ج��د، وابنه وحفي��د. والبيت بيت مقدس: 
إنس��ان، نبات، وحيوان. والشعب سر املاء 
في حاالته الثالث: ماء جليد. ماء س��ائل.. 
ماء بني الندى والبخار. يارا في التاس��عة 
قادمة م��ن ديوان س��عيد عق��ل، وفراس 
ابن السادس��ة مثل مهر يعدو بني أشياء 

البيت، وحضن اجلد، ولقمة اجلدة.
الزوج الش��اب مهن��دس أوق��ات العمل، 
وملّحن في وقت الفراغ. والزوجة الشابة 
مغنية. قد أس��أل »ما ل��ون الصوت« وقد 
يأتيك اجل��واب: برعم في��روزي واعد.. وفي 
األلب��وم األول ما كت��ب الش��اعر قبل أن 
تولد املغنية. عود وغيتار. إذ أمسك الزوج 
أحدهم��ا، ص��ار الزوجان اثنني ف��ي واحد. 
وفي الصباح، ومثل خفقة القلب، يذهب 
ال��زوج إلى عمل��ه في الناص��رة، والزوجة 
إل��ى عمله��ا ف��ي حيف��ا.. وفي املس��اء 
يخف��ق القل��ب م��رة أخ��رى. زوج وزوجة. 
ش��ابان متحاّب��ان في ظ��ل ج��د وجدة.. 
واجلمي��ع جبهة في العائل��ة، ومناضلون 
في »اجلبهة«. »العدي��ل« رفيق و«الكنة« 

رفيقة.. واجلد رفيق كبير.
رمبا كان��ت حيفا مرفأ الب��الد. ورمبا كانت 
العائل��ة في كفر ياس��يف مرفأ ش��عب 
الب��الد.. وللزنزخلت أن يبق��ى زنزخلت.. في 

القصيدة وفي مواقيت الفصول.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن البطل

يون يونج كوان

ينشر باالتفاق 
مع جريدة األيام 

الفلسطينية

وزير خارجية 
جمهورية كوريا 
السابق، هو حاليا 

أستاذ فخري 
للعالقات الدولية 

في جامعة سيول 
الوطنية.

بع��د حوالي عامني من التوترات املتزايدة 
في ش��به اجلزيرة الكورية، لقيت الهدنة 
ال��ذي جاءت به��ا دورة األلع��اب االوملبية 
الش��توية القادمة في مدينة بيونشانغ 
بكوريا اجلنوبية ترحيبا كبيرا. ولكن، مع 
احتم��ال نش��وب احلرب بنس��بة تتجاوز 
٪50، وفق��ا لبعض اخلبراء العس��كريني، 

فاٍن الرضا بالوضع القائم ليس بديال.
وبعد سنوات من تسارع تطوير الصواريخ، 
التي بلغت ذروته��ا في اختبارات ناجحة 
للصواريخ الباليس��تية العابرة للقارات، 
والتي زُعم أنه��ا قنبلة هيدروجينية في 
العام املاض��ي، أصبح البرنام��ج النووي 
تهدي��دا  يش��كل  الش��مالية  لكوري��ا 
وش��يكا ليس فق��ط جليرانها ب��ل أيضا 
للوالي��ات املتح��دة. وقد أدى نه��ج إدارة 
الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب - الذي 
شمل صراعا غير مس��بوق على تويتر - 

إلى زيادة حدة التوتر.
ورغم ذلك، دعا الرئيس الكوري الشمالي 
كي��م جون��غ-أون ف��ي األول م��ن كانون 

الثان��ي / يناير، إلى حتس��ني العالقات مع 
اجلنوب قبل املوافقة على املش��اركة في 
األلعاب االوملبية. ما الذي يفس��ر توطيد 
الرئي��س كيم املفاجئ عالقاته مع كوريا 

اجلنوبية؟
منذ توليه السلطة في عام 2011، التزم 
كيم بسياسة تسمى »خط بيوجنياجن«، 
والتي تؤك��د على أهداف مماثلة: التنمية 
االقتصادي��ة وبرنام��ج ق��وي لألس��لحة 
النووي��ة. وبتحقي��ق أحد ه��ذه األهداف 
ظاهري��ا، ح��ول كيم تركي��زه نحو تأمني 
فرص اقتصادية جدي��دة القتصاد كوريا 
الش��مالية الذي يعاني م��ن العقوبات. 
فعلى س��بيل املثال، يق��ال إن العقوبات 
التي ُفرضت في أيلول / س��بتمبر 2017 
على املنس��وجات، والفح��م، والصادرات 
األخ��رى خفض��ت م��ن ص��ادرات كوريا 
الش��مالية بنس��بة 90 في املائة. ووفقا 
للبنك املركزي ف��ي كوريا اجلنوبية، عرف 
اقتص��اد كوريا الش��مالية منوا بنس��بة 
٪3.9 في عام 2016، لكنه تراجع في عام 

.2017
ويعتق��د كيم أن أفضل وس��يلة لتعزيز 
اقتص��اد كوري��ا الش��مالية، دون عكس 
التق��دم في برنامجها النووي، س��تكون 
عب��ر إضع��اف التحال��ف الدول��ي الذي 
يفرض العقوب��ات. وقد ب��دأ حملته مع 
كوريا اجلنوبية، حيث يحاول اس��تخدام 
القومي��ة العرقي��ة ليوق��ع ب��ني كوري��ا 
اجلنوبي��ة وحليفته��ا الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة، ورمب��ا يتمكن م��ن إقناعها 
بالتخل��ي ع��ن التحال��ف متام��ا. وعلى 
امل��دى الطوي��ل، يأم��ل كيم ف��ي إقناع 
اجملتم��ع الدولي بأنه ميكن أن يتعايش مع 
كوري��ا الش��مالية النووي��ة، كما فعلت 

باكستان.
ولكن م��ن غير املرج��ح أن تنخدع كوريا 
اجلنوبية بسهولة. ومنذ تنصيبه في أيار 
/ ماي��و املاض��ي، أدرك الرئيس مون جيه-

إن أن��ه بحاجة إلى إيجاد وس��يلة فعالة 
للتخفيف من التهديد الوجودي للحرب 
النووية. ل��ذا قرر أن يعتب��ر دورة األلعاب 

االوملبية الشتوية فرصة مناسبة، ليس 
فق��ط لن��زع فتي��ل التوترات في ش��به 
اجلزي��رة الكورية، ولكن أيضا لتش��جيع 

احلوار حول نزع السالح النووي.
وفي حني ال ميكن استبعاد احتمال وقوع 
كوري��ا اجلنوبية في الفخ ال��ذي نصبته 
كوريا الشمالية، إال أن معظم الكوريني، 
مبن فيهم الشباب، ال يعيرون أي اهتمام 
املستبعد  ومن  الش��مال،  الس��تفزازات 
ج��دا أن يغريهم هجوم كيم الس��احر. 
وكما أوضح الرئيس مون جيه-إن الشهر 
املاضي، إن أي حتس��ن في عالقات اجلنوب 
مع كوريا الشمالية لن يكون ممكنا بدون 
نزع الس��الح النووي. في الواقع، يبدو أن 
جهوده الرامية لفتح حوار مع الش��مال 
تقودها الواقعية الدبلوماس��ية الباردة، 

وليس املثالية الساذجة.
أم��ا بالنس��بة للوالي��ات املتح��دة، فإن 
تناولها للح��وار ب��ني الكوريتني يعكس 
مزيجا من التشكك واالتنظار. وقد أعرب 
ترامب ع��ن تأييده لهذه اجله��ود، بيد أن 

األمريكيني ما زالوا يش��عرون بالقلق إزاء 
أي ضغوط محتملة على حتالف بالدهم 

مع كوريا اجلنوبية.
واألكث��ر خط��ورة م��ن ذل��ك، أن بع��ض 
يواصل��ون  األميركي��ني  السياس��يني 
الترحيب بإمكانية توجيه ضربة قاضية 
إلى كوريا الش��مالية - وهو قرار ميكن أن 
يكلف مئ��ات اآلالف من األرواح. بعد كل 
ش��يء، ليس هناك ما يضمن قدرة كوريا 
الشمالية على معرفة ما إذا كانت ضربة 
غير مقص��ودة، أم إعالن احلرب. وحتى لو 
متكنت كوريا الشمالية من االطالع على 
نواي��ا حكومة ترام��ب، ال ميكننا معرفة 

كيف سيكون رد فعلها.
ولتجن��ب هذه النتيج��ة، مع رفض كيم 
مناقشة نزع السالح النووي مع »إخوته« 
ف��ي اجلن��وب )ال��ذي يدعي أن أس��لحته 
ليس��ت موجه��ة نحوه��م)، يجب على 
الرئيس مون اآلن معرفة كيفية بناء احلوار 
بني الكوريتني لتمكني احملادثات بني كوريا 
الش��مالية والواليات املتح��دة. وحتقيقا 

لهذه الغاي��ة، أصبح عقد اجتماع هادئ 
بني ثاني اعلي مس��ئولي البلدين - نائب 
الرئي��س األمريكي ماي��ك بينس ورئيس 
هيئ��ة رئاس��ة اجمللس الش��عبي األعلى 
لكوريا الش��مالية كيم يوجن نام، واردا  ملا 

سيحضران إلى بيوجن تشانغ.
ولك��ن، في نهاي��ة املطاف، عل��ى ترامب 
اغتنام الفرصة لبدء احملادثات. واحلقيقة 
ه��ي أنه عل��ى الرغم م��ن أهميتها، فإن 
العقوب��ات وحده��ا ال ميك��ن أن حتق��ق 
النتيجة املرج��وة من الوالي��ات املتحدة 
أو حلفائه��ا. هن��اك حاجة ماس��ة إلى 
إج��راء محادث��ات، وذلك حملاول��ة معرفة 
نوايا الش��مال احلقيقية: هل برنامجها 
الن��ووي مش��روع دفاع��ي أو هجوم��ي؟ 
لذل��ك، س��تحتاج حكوم��ة ترامب إلى 
جتاوز »الضغط األقصى« الذي وعدت به 
سياستها الكورية الش��مالية املعلنة، 
والبدء في »املشاركة« التي تعترف أيضا 
بأنها س��تكون ضرورية إليج��اد حل من 

شأنه إنهاء هذه اخلالفات.

من بيونشانغ إلى السالم
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب

ليس من الالزم تحقيق 
تمام األهداف

اذا كان ق��د مت حتديد ي��وم 2018/1/2 موعدا لبدء 
اط��الق املؤمتر الدولي العادة اعم��ار العراق الذي 
ينطلق ف��ي الكويت واذا كان عالم السياس��ة 
واالقتص��اد يطل��ق عل��ى املؤمت��رات واالجراءات 
اخلاص��ة ببن��اء او اع��ادة اعمار ال��دول املتضررة 
املالي��ة  املس��اعدات  تك��ون  عندم��ا  باحل��روب 
واالقتصادية عظيمة للدولة املتضررة من احلرب 
اس��م مش��روع مارش��ال تذكيرا مبش��روع وزير 
اخلارجية االميركي بعد احل��رب العاملية الثانية 
مارش��ال واض��ع خطة اعم��ار ال��دول االوروبية 
التي تضررت باحلرب فان م��ا قامت به احلكومة 
العراقي��ة ورئي��س ال��وزراء خاصة وم��ا قدمته 
الكوي��ت للعراق م��ن عون في عقد ه��ذا املؤمتر 
والدع��وة له واتخاذ م��ا يلزم الجناح��ه حرياً بأن 
يسمى مشروع مارشال كويتي بعقلية عراقية 
ه��ي عقلي��ة الدكتور حي��در العب��ادي والفريق 
العراق��ي الذي يرأس��ه العبادي الذي��ن اظهروا 
التطبي��ق الدقي��ق للوطني��ة العراقي��ة وبدأب 
ش��ديد وحرص عظي��م على اجناح ما ش��رعوا 
باجنازه بحيث تس��امت بجهوده��م في حتقيق 
العظيم لهذه البالد واجلس��يم له��ؤالء العباد 
وعلى الرغم من وضوح املصدر واجلذر واملس��لك 
والس��بيل واملقص��د والهدف انطلقت ألس��ن 
البعض ف��ي انتقاد هذا املش��روع والتقليل من 
اهميته وتفسيره وتأويله مما يخرج عن حقيقته 
وطبيعت��ه اذ ما عالقة الدعاية االنتخابية بهذا 
املش��روع وس��وى ذلك من االق��وال والتعقيبات 
والتعليق��ات  الت��ي جبل��ت بع��ض النف��وس 
التي حت��اول التقلي��ل من اهمية هذا املش��روع 
والتقليل مما س��ينتج عنه وكأنهم يعودون الى 
قولهم نفسه قبل ثالث سنوات من ان العبادي 
والعراق س��وف لن يتخلص م��ن داعش واثبتت 
االيام خ��الف قولهم وحتق��ق النصر ضد داعش 
وسيتحقق النصر االقتصادي في مؤمتر الكويت 
وال نطل��ب او نت��رك اجمل��ال حللمنا ف��ي احلصول 
عل��ى مائة ملي��ار دوالر مما نحتاج��ه لالعمار بل 
ل��و اس��تطعنا احلصول على نصف ه��ذا املبلغ 
او اقله ف��ان نصرا اقتصاديا س��يتحقق ويكون 
عظيما وان لم تتحق��ق جميع االمال على هذا 
املؤمتر فش��يء وان كان قليال افضل من ال شيء 
الس��يما وان احلكوم��ة العراقية اع��دت العدة 
بش��كل دقيق في اجناز هذا املؤمت��ر وحتقيق هذا 
املش��روع سواء بالنس��بة للوفد الذي لم مياثله 
وفد ف��ي تاريخ الع��راق وفي الش��ركات والدول 
املس��اهمة فيه ومقاصد املؤمتر من اعادة اعمار 
واس��تثمار ودعم االستقرار والتعايش السلمي 
ومؤمترات متخصص��ة فرعية تبحث في حتقيق 
ه��ذه االه��داف ومن حي��ث االف الش��خصيات 
االقتصادية والسياسية وعشرات الدول وبحدود 
الي��ا ش��ركة عاملي��ة والعدي��د م��ن املنظمات 
واملش��اريع االستثمارية وفي جميع االحوال فأن 
النجاح س��يكون حليف مؤمت��ر الكويت العادة 
اعم��ار الع��راق لس��نة ٢٠١٨ وللكوي��ت فضل 

وجميل لن ينسى عما قامت به .



ثقافة10
دراسة

خبر

شعر

خبر

وتتكف��ل مؤسس��ات الدول��ة في مصر 
بالدفاع ع��ن قدميه��ا ورواده أمام املوجة 
اجلديدة التي سلكت طريق قصيدة النثر 
بدءا من العام 1971، في املنظور العربي 
م��ن احلداثة اجلديدة ق��دم النقد العربي 
آراءه نحو املعاصرة اجلديدة بعد أن قدموا 
ما لديهم نحو اجلديد األوروبي. فقد حلل 
النقاد الع��رب البنى التي ارتكزت عليها 
ه��ذه احلداث��ة فتناولوا اللغ��ة والصورة 
الشعرية وقضايا الزمان واملكان واخمليلة 

الت��ي  مس��اهماتهم  ضم��ن  واملدين��ة 
ذكرناها في رصد حتوالت النموذج الغربي 
الش��عرية  والتح��والت  عام��ة  اجلدي��د 

والتنظيرية في فرنسا خاصة.
حّلق إحسان عباس عبر »اجتاهات الشعر 
العربي املعاصر« كأحد املس��اهمني في 
الكش��ف اجلديد، ورصد تلك االنتقالية 
في تباي��ن العالقات اللغوي��ة والنحوية 
واملنطقية ثم العالقات الفكرية بينهما 
أي رصد قابلية املعن��ى وما الذي يعنيه، 
أي كيف نفهم وما الذي يجب أن نفهمه 
وهل م��ن الضرورة أن نفه��م كذا وكذا، 
وضمن ه��ذه النظرة التاريخية أس��تند 
الدكت��ور أحس��ان عب��اس عل��ى بعض 
النصوص لبعض الش��عراء لإلس��تدالل 
منه��ا  عدي��دة  مفاهي��م  ولتوضي��ح 
التفكك الظاهري واملقاربة واإلس��تعارة 
والتش��بيه وصوال في نظرته التاريخية 
إل��ى مفهوم��ي »الفه��م« و«اإليح��اء« 
واللذي��ن س��اعدا على كش��ف كيفية 
حتطي��م انضباطي��ة اللغ��ة والش��كل 

القدمي في القصيدة.
توالى النقد يحفر الظاهر القدمي وباطنه 
لكشف مشاكل الش��عر الكثيرة، وفي 
مقدمتها ق��درة اللغة اإليحائية وعالقة 
اإلبه��ام بالباط��ن، وكذل��ك املقاربات ما 
بني احللم والشعر والتي فتحت الالوعي 
عل��ى مصراعيه، وه��ذا يعن��ي أن ارتياد 
التجرب��ة اجلدي��دة يرم��ي التف��وق على 
التجارب الس��الفة، ومت تلم��س الطريق 
اجلدي��د من قب��ل النق��اد الع��رب وبكل 
وضوحه لدى نازك املالئكة حني تغلغلت 
في املس��احات غي��ر املرئية م��ن املعنى، 
وق��د أي��دت نظرته��ا تل��ك ف��ي كتابها 

»قضايا الش��عر املعاصر«، ويبدو وضمن 
قضايا الش��عر العربي احلديث لم يطرأ 
أي متغي��ر ضمن التش��كل املنس��جم 
اإلداء نح��و اجلدي��د، وأن ظه��ر القلي��ل 
منه فال يعد مبثاب��ة متغير معاكس، بل 
سجاالت جانبية بني البعض من رواده مما 
جعل الهيمن��ة مطلقة وواضحة صوب 
التوج��ه اجلديد بالش��عر نح��و مطلقه 
اجلمالي. سجل الشعراء ما لديهم عبر 
»ش��عر« و«اآلداب« وقبلهم من الشعراء 
م��ن وثق ما لديه عبر »أبولو« وهم بذلك 
ق��د أوضحوا اجتاهاتهم الش��عرية التي 

أعتنقوها .
باعتقادن��ا أن خطيئة التصدي للش��عر 
اجلدي��د والت��ي كم��ا ذكرنا كان��ت على 
أوجها في مصر تتعل��ق بطبيعة اللغة 
وكان  انتهاكه��ا،  أرادوا  اجمل��ددون  ك��ون 
باملقابل أن اعترضت مؤسس��ات الدولة 
األدبي��ة  بالوج��وه  املتمثل��ة  الثقافي��ة 
الكالس��يكية، وع��دوا ذلك خرق��ا بأمن 
الدول��ة ومفهوم األم��ة والقومية، لكن 
املوج��ة اجلديدة رم��ت كل ذلك مع املياه 
اآلسنة لتبقى س��مكة الشعر تتنفس 

من املياه العميقة والعذبة.
كان الشعر في العراق قد كنز كنزه بنازك 
والسياب والبياتي وسعدي وصارع هؤالء 
الش��عر في األبدي��ة والقري��ن فتجاوزوا 
مفهوم��ه ال��دارج ووظيفت��ه الوضعية 
وعبر العراق التم ش��مل املشرق العربي 
وانعطف التجدي��د على مغربه ليعيش 
اجلميع يوتوبيا س��عيهم إلدراك صيرورة 

الشعر اجلديد.

قيس مجيد المولى
 

قفزت قصيدة النثر إلى الواجهة، بعد أن 
أقدم أدونيس في العام 1960 على نش��ر 
مقال له في مجلة »شعر« البيروتية ذات 

االجتاه احلداثوي.
وامله��م في ه��ذا املق��ال أن أدونيس وضع 
اخلطوط الرئيس��ة ملفهوم قصيدة النثر 
لُيف��رق ويفترق به��ا عن النثر الش��عري. 
وقد كانت س��وزان برنار - وقبل عامني من 
مقالة أدونيس تلك - قد نشرت »قصيدة 
النثر م��ن بودلير ليومنا ه��ذا« لم يُغيْب 
أدوني��س في مقالت��ه عن قصي��دة النثر 
وحدة الش��كل وكذلك لم يُغيْب كونها 
تنتظم في بناء تركيبي ولم يُغيب كذلك 
كونها مجموعة من العالئق وصادرة عن 

أفق واع.
والشك- ولكي يكون هناك قاطعا ما بني 
قصيدة النثر والنثر الشعري - فإن أدونيس 
دلف إلى مجموع��ة من اخلصائص والتي 
بواسطتها ميكن تسمية النص املطروح 
بقصي��دة النثر فقد أجم��ل أدونيس هذه 
اخلصائص مبفاهيم الوحدة والكثافة )أي 
اخلل��و من اإليضاحات والش��روح( وكذلك 
أن تك��ون مكتمل��ة بوحدته��ا العضوية 

وببنائها الفني املتميز.
أنتشرت الكتابات اجلديدة وامتألت أعداد 
مجلة »شعر« بنصوص من العراق وسوريا 
ومص��ر ولبن��ان وبل��دان املغ��رب العربي 
ليحتدم الصراع في مركز االس��تقطاب 
الثقاف��ي في العالم العرب��ي وعلى أرض 

الكنانة بني القدمي واجلديد.

على املستويني االكادميي والوظيفي.
من جانبها اكدت الدكتورة نبيلة عبد 
املنعم على انها اعتمدت فكرة جديدة 
ف��ي عمله��ا البحثي يتمث��ل بتحويل 
الكت��ب ف��ي مختل��ف ف��روع املعرفة 
العلمية الى دراس��ات دون التدخل في 
مضمونها، وذاهبة الى انه لالس��ف مت 
اهمال املنهج العلمي الذي يعتمد على 
الشك والدراس��ة التطبيقية، فعلماء 
اللغ��ة وضعوا اس��س العل��وم قبل ان 
تظهر الترجمة وكانوا يحترمون الريادة 
مثل اليونانيني في الفلك والهندس��ة 

وغيرها.
ودع��ت ال��ى ض��رورة اهتم��ام القيادة 
الفكري��ة بالتراث بش��كل عام، اضافة 
الى التراث العلمي كونه تراث انساني، 
وان %85 م��ن النظري��ات العلمي��ة في 

اوربا بنيت على التراث.
وشهدت اجللسة عرض كتب ودراسات 
وبحوث ومق��االت كتبتها احملتفى بها، 

الى جانب ماكتب عنها وعن مسیرتها 
البحثی��ة احلافلة باإلجنازات الدراس��یة 
التاریخی��ة والتراثیة الت��ي تتضح من 
خالله��ا جه��ود وفك��ر ورؤیة لس��یدة 
أكادیمیة متفردة ماجعلها تس��تحق 
اإلشادة بها والوقوف على عطائها الثر 

وتسمیتها بالفارسة.
ومنحت في نهاي��ة االحتفالية درع دار 
تثمينا  التقديري��ة  والش��هادة  الكتب 

ملسيرتها البحثية والعلمية . 
ویأت��ي ه��ذا االحتف��اء ال��ذي حض��ره 
املهتمون وموظفو الدار تزامنا مع افتتاح 
املع��رض الس��نوي للفن التش��كيلي 
ل��دار الكتب، ف��ي عرض اعم��ال فنية 
متنوعة بین رسم ونحت وأعمال یدویة 
لعدد من الفنانین احملترفین والش��باب 
واملوهوبی��ن م��ن طلبة كلی��ة الفنون 
اجلمیلة وخریجیها واألطفال والفتیان 
املش��اركین بدورة الفنان التش��كیلي 
فائ��ق حس��ن الثانی��ة للرس��م، والتي 

أقامها مرسم مكتبة األجیال التابعة 
الى الدار، ومشاركات فنیة في الكتابة 
والرس��م لش��بكة الكترونية اسمها 
)احلیاة لوحة رسم( اسستها االعالمية 
اس��ماء محمد مصطفى م��ع ابنتها 
س��ماء االمير واكدت فيه��ا ان الهدف 
منه��ا هو تش��جيع الطاقات الش��ابة 
واملواه��ب في مجال الكتاب��ة والفنون 
، بش��كل ع��ام اضافة الى التش��جیع 
على القراءة وش��حن الطاقات بالرؤية 
اإلیجابی��ة ، ذاهب��ة ال��ى انه��ا وضعت 
برنامج للش��بكة يتمث��ل بورش عمل 
ومع��ارض ، وفي هذا املعرض ش��اركت 
س��ماء االمير مبع��رض اس��مته )اعيد 
تدوير نفسي( مبعنى ان تتحول من فتاة 
حزين��ة بس��بب وضعه��ا الصحي الى 
فتاة س��عيدة منفتحة منطلقة نحو 
احلياة، ولديها الوان تس��تخدم الرسم 
بالوان االكريلك والوان املاجك باسلوب 

الكوالج أي املزج بني الصورة وااللوان.

وش��ارك الى جانب سماء االمير ضمن 
ش��بكة )احلي��اة لوحة رس��م( عدد من 
املواه��ب املبدع��ة كعل��ي الس��اعدي 
واملهن��دس حس��ني ي��اس وماري��ا عبد 
الس��الم واني��س عام��ر ال��ذي ش��ارك 
مبجموع��ة م��ن الص��ور الفوتوغرافية 
ع��ن االه��وار اذ اك��د : ان مش��اركتي 
ف��ي هذا املع��رض مبجموع��ة من صور 
االه��وار التقطته��ا حني قم��ت برحلة 
م��ع زمالئ��ي، وانص��ح الش��باب بزيارة 
االهوار ، النني وجدت فيها عاملا جميال 
كطبيعة خالبة عبر مشاهدتي للكثير 
م��ن احليوان��ات الت��ي ل��م يس��بق لي 
مشاهدتها ونباتات غريبة ، في الوقت 
الذي تلمس��ت هناك انس��انا يعبر عن 

حقيقة العراقي االصيل.

القسم االعالمي 
دائرة العالقات الثقافية العامة

امير ابراهيم 

أقام��ت دار الكت��ب والوثائ��ق ف��ي وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واآلث��ار احتفالية 
تك��رمي املؤرخ��ة واحملقق��ة التراثية رائدة 
اخملطوطات  العراقي وس��يدة  التحقيق 
والت��راث الدكتورة نبيلة عبد املنعم في 

قاعة علي الوردي .
وتضمنت االحتفالية التي أدار جلستها 
اإلعالمي ضياء يونس اإلش��ادة بالسيرة 
األكادميي��ة واإلبداعية للدكت��ورة نبيلة 
عبر م��ا ذهب إليه وكي��ل وزارة الثقافة 
لشؤون الس��ياحة واآلثار الدكتور قيس 
حس��ني رش��يد، ومدير ع��ام دار الكتب 
والوثائق الدكتور عالء ابو احلس��ن ، وما 
لعبته من دور كبير في مجال الدراسات 
والبح��وث ، ال��ى جان��ب م��ا تركته من 
مصادر تشكل مرجعية مهمة للباحثني 
وطلب��ة العلم، وما متثل��ه من رمز كبير 

قصيدة النثر وتجاوز الوظيفة
الوضعية للشعر

أدونيس

أنتشرت الكتابات الجديدة 
وامتألت أعداد مجلة »شعر« 
بنصوص من العراق وسوريا 

ومصر ولبنان وبلدان المغرب 
العربي ليحتدم الصراع في 

مركز االستقطاب الثقافي 
في العالم العربي وعلى أرض 

الكنانة بين القديم والجديد

يأتي هذا االحتفاء الذي 
حضره المهتمون وموظفو 

الدار تزامنا مع افتتاح 
المعرض السنوي للفن 

التشكيلي لدار الكتب، في 
عرض اعمال فنية متنوعة بين 

رسم ونحت وأعمال يدوية 
لعدد من الفنانين المحترفين 

والشباب والموهوبين

 ميدل ايست أونالين

ش��ارك ع��دد كبي��ر م��ن املس��رحيني والنق��اد 
والباحث��ني الع��رب واألجانب في افتت��اح الدورة 
احلادية عشرة ملهرجان أوال املسرحي الدولي في 

البحرين.
وتبل��غ قيم��ة جوائ��ز املهرج��ان 12 أل��ف دوالر 
تخص��ص منها س��تة آالف دوالر جلائ��زة أفضل 
عرض مس��رحي، والتي حتمل اس��م وزير اإلعالم 
البحريني الراحل طارق املؤيد، فيما تتوزع الستة 

آالف األخرى على بقية اجلوائز.
تتنافس عل��ى اجلوائز هذا العام س��بعة عروض 
مس��رحية م��ن البحرين والس��عودية واإلمارات 

وتونس وإيطاليا وكوريا اجلنوبية.
وتتش��كل جلنة التحكيم برئاسة اخملرج واملمثل 

املصري مازن الغرباوي وعضوية اخملرج املسرحي 
الس��عودي ن��وح اجلمع��ان واخملرج املس��رحي 

البحريني جمال الصقر.
ويقدم املهرجان عروضه على مس��رح الصالة 
الثقافية ومس��رح مركز احملرق النموذجي حتت 

شعار«في أوال نحيا.. وباملسرح نسمو«.
وبجان��ب العروض املس��رحية ينظم املهرجان 
ن��دوة فكري��ة بعن��وان »املس��رح واجلمه��ور« 
يتحدث فيها مس��رحيون من اإلمارات ومصر 
والبحرين، كما يقام معرض للفن التشكيلي 
يش��ارك فيه ع��دد م��ن الفنان��ني البحرينيني 
والس��عوديني حتت إش��راف الفن��ان البحريني 

محمود املال.
وقال رئيس مس��رح أوال ورئيس املهرجان عبد 
اهلل ملك في كلمة موجزة باالفتتاح »ش��كرا 
لكل من س��اهم ودعم هذا املهرجان، ش��كرا 

لهذا اجلمهور اجلميل... أمتنى أن يكون مهرجانا 
ممي��زا، بعروض��ه املنتقاة، بالثقاف��ات اخملتلفة، 

باجلنسيات اخملتلفة، واملوضوعات اخملتلفة«.
وك��رم املهرج��ان مجموع��ة من املس��رحيني 
مبنحهم العضوية الش��رفية في مسرح أوال 
»تقديرا لدورهم في تعزيز مسيرة الفن عامة، 

واملسرح البحريني خاصة«.
وكرم في هذه الدورة أيضا اإلماراتي إسماعيل 
العربي��ة  الع��ام للهيئ��ة  األم��ني  عب��د اهلل 
للمس��رح واملمثلة البحرينية س��لوى بخيت 
والكات��ب البحرين��ي أس��امة املاج��د واملمثل 
البحريني يوس��ف بوهلول واملمثل البحريني 
محمد ياسني املعروف فنيا باسم »بابا ياسني« 
إضافة إلى سلمان الدالل أحد مؤسسي ورواد 

املسرح البحريني.
وعقب انتهاء مراس��م االفتت��اح تابع احلضور 

العرض املسرحي التونسي »الشقف« لفرقة 
مس��رح احلمراء ع��ن فكرة للفن��ان الراحل عز 
الدين قنون وإخراج التونس��ية س��يرين قنون 

واللبناني مجدي بومطر.
يتناول العرض رحل��ة مجموعة من املهاجرين 
غير الش��رعيني من دول مختلف��ة داخل قارب 

صغير يشق البحر باجتاه سواحل إيطاليا.
تأسس مسرح أوال في س��بتمبر/أيلول 1970 
حتت اسم »املس��رح البحريني« ليتغير اسمه 
بعد عام واحد إلى »مس��رح أوال« نس��بة إلى 

االسم القدمي للبالد.
وانطلقت أولى دورات مهرجان أوال املس��رحي 
في 2005 واستمرت بصفة سنوية حتى 2010 
ليتوقف ملدة عامني متتاليني ويعود في 2013.
وتستمر الدورة احلادية عشرة للمهرجان حتى 

16 فبراير/شباط.

عمرو أبوالعطا
أنا طائر ..

في مدن املصير ...
تسقط ذاكرتي ..

كشراع هزيل ...
دمي شالل ..
فوق سوريا ..

بني أشجارها ...
أموت بجناحني مكبلني ...

أنا احلزين في أقاصي العراق ...
دوامة املوت ...

في شوارع املدينة الغريبة ..
تختفي أنفاسنا املبهورة ...

يتساقط الريش ...
بني طلقات الغدر ...

النهار وال ليل .. ال حديقة و ال زرع
نحو الشرق .. أم الدنيا

ثقبا واحدا .. إثنان .. ثالثة
في ثوب الفقراء ...

مصر تتألم ..

بال وجه وال اسم...
رصيد من األوهام ...

بقايا غبار ...
عند  بيت املقدس ..
أكف عن الطيران ...

هنا القدس ...
فوق سماءها ...

خفافيش من طني ...
طيور غريبة في الفراغ ...

أنا إبن السماء ...
قررت أن أموَت هنا .

»أوال المسرحي« في البحرين يبحر بـ »الشقف« التونسي

أنـا طائـر
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تصدرت رواية »املرأة في النافذة« بقلم 
ايه.جى.ف��ن، قائم��ة نيوي��ورك تامي��ز 
ألعلى مبيعات الكتب على مس��توى 
األعم��ال األدبية في األس��بوع األخير 
من الش��هر املاضي، فيما جاءت رواية 
»نهاية اللعبة« لدافيد بالداتشي في 

املركز الثاني.
وفي املركز الثالث حلت رواية »األصل« 
لدان ب��راون بينم��ا احتل��ت رواية »بال 

قيود« لستيوارت وودز املركز الرابع.
وكان املركز اخلامس واألخير في قائمة 
نيويورك تاميز لألس��بوع األخير لرواية 
بعن��وان :« روبيش��وكس« جليمس لي 
ب��ورك .أما على مس��توى األعمال غير 
األدبية للكتب األكثر مبيعا للنس��خ 
الورقي��ة واإللكتروني��ة في األس��بوع 

األخير فجاءت كالتالى:
احت��ل كت��اب »ن��ار وغض��ب« ملايكل 
وول��ف املركز األول، وج��اء كتاب »علم 
الطبيعة الفلكي��ة ألناس في عجلة 
» لني��ل دي جراس تايس��ون في املركز 

الثاني.
وثالث��ا حل كت��اب »املدين��ة املفقودة 
للبعل القرد« بقلم دوجالس بريستون 
وجاء كتاب »ليوناردو دافينشي« لوالتر 

ايزاكسون في املركز الرابع.
أما كتاب »جرانت« لرون تشيرنو فحل 
في املركز اخلام��س واألخير في قائمة 
نيويورك تاميز ألعل��ى مبيعات الكتب 

في األسبوع األخير.

كتب

دار الكتب والوثائق تحتفي بالمؤرخة الدكتورة نبيلة عبد المنعم

خالل افتتاح المعرض السنوي الشامل للفن التشكيلي

نيويورك تايمز ألعلى مبيعات 

الكتب في األسبوع األخير

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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الباحث:د. نوفل حميد الزبيدي:

صدر للباح��ث نوفل حميد الزبيدي 
الدول��ة  اس��تراتيجية   " كت��اب 
احلديث��ة" تضم��ن فص��وال وأجزاء 

عدة.
تناول الباحث ف��ي مقدمة الكتاب 
التحدي��ات واملتغي��رات والتطورات 
التي ش��هدها القرن العشرين من 
تط��ور وخاصة في احلقب��ة األخيرة 

منه وتواجه االدارة احلديثة . 
وق��ال: تنعك��س عل��ى املتغي��رات 
ف��ي  حدث��ت  الت��ي  والتط��ورات 
اجملتمع��ات ان االدارة هي الوس��يلة 
املنظم��ة ف��ي أي م��ن املس��تويات 
ف��ي  لتوظيفه��ا  وأش��كالها 
الى  وامل��وارد للوص��ول  االس��تثمار 
حتقيق االه��داف مما يتطل��ب ايجاد 
سبل لوس��ائل التكتيك في االدارة 
املواكبة للتطور االستراتيجي الذي 
يعالج نق��اط الضعف والقوة التي 
ميك��ن االس��تفادة منه��ا ملواجهة 
اخملاطر الت��ي أفرزتها تلك املتغيرات 
والتطورات من الوظائف التقليدية 
التي تتس��م بالتج��دد واالبتكارات 
والت��ي حتق��ق التف��وق واملتميز في 
التنافس في التطور في التخطيط 

االستراتيجي .  
تضمن البح��ث أجزاء عدة خصص 
كل جزء منها ملوضوع استراتيجي 
األول  اجل��زء  تن��اول  فق��د  مع��ني 
من��ه موض��وع مفه��وم التكتيك 
والتخطيط االستراتيجي ومعوقات 
وأسباب االخفاق في تطبيق مراحل 
التطبيق واملراحل التحديات وماهي 
الطرق الناجح��ة في وضع اخلطط 
الدول��ة  لنج��اح  االس��تراتيجية 

احلديثة. 
ام��ا اجلزء الثاني فقد تن��اول الواقع 
السياس��ي وتأثيره على التخطيط 

االستراتيجي 
أ- الفك��ري ، ب- الصناع��ي ،ج���- 
التعلي��م، د- الصحي، كم��ا تناول 
في ه��ذا اجل��زء القيود االساس��ية 
اخلارجي��ة العراقي��ة ف��ي التح��ول 
الدميقراطي وتأثيرها على الدولة ما 

بعد عام .
  2003

اجل��زء  ه��ذا  ف��ي  الكت��اب  تن��اول 
أيض��ا دور العالق��ات اخلارجي��ة في 
رس��م دور الع��راق ف��ي العالق��ات 
العالق��ات  تط��ور  االس��تراتيجية 
واالخفاق��ات الت��ي صاحب��ت عدم 
التمسك في التخطيط التكتيكي 
واالستراتيجي في العالقات الدولية 

 .
وتط��رق ال��ى اجلانب امله��م اال وهو 
اجلانب العس��كري وماهي االسباب 
ف��ي إضعاف القوات املس��لحة في 
ه��ذه املرحل��ة وع��دم االهتمام في 

وضع خطط عملية واس��تراتيجية 
في مرحلة حرج��ة من قيام الدولة 

مابعد عام 2003 . 
الفلس��فة  غي��اب  اجل��زء  وتن��اول 
ادارة  ف��ي  الواضح��ة  االقتصادي��ة 
االقتص��اد العراق��ي وم��ن جمي��ع 
النواح��ي كما ورد في اجل��زء الثاني 
التعلي��م في الع��راق وكيفية ربط 
املواطن��ة م��ن ضم��ن مس��ؤولية 
التعلي��م ودور التعلي��م واملناه��ج 
املدرس��ية في تعزيز القيم املواطن 

واملواطنة. 
كما تناول وضع االكراد في ش��مال 
الع��راق وماه��ي املس��تجدات التي 
ط��رأت ما بع��د 2003 وع��ن الوضع 
االقتصادي منها ) النفط ( وكيفية 
استغالل احلكومة في االقليم الى 

بيع النفط على حسابها اخلاص . 
أم��ا اجل��زء الثالث: فق��د حتدث فيه 
عن عناص��ر القوة والضعف وايجاد 
احلل��ول املطلوب��ة حلل مش��كالت 
الضع��ف والس��بل الكفيل��ة في 
وضع خطط واس��تراتيجية كفيلة 
اليج��اد حل��ول تكتيكي��ة ووض��ع 
برنامج اس��تراتيجي أما بالنس��بة 
الى عنص��ر القوة وضعه من ضمن 

البرنامج وتطوير العنصر. 
تطرق الباحث الى نظام احملاصصة 
م��ن جوانب ع��دة اذ ق��ال ان ظهور 
احملاصصة ف��ي العراق قد ولد نظام 
التوري��ث ف��ي ادارة دف��ة الدولة مما 
ادى الى ظهور اش��خاص ليس لهم 
اي خب��رة او ش��هادة تؤهله��م من 

النهوض بالواقع.
لذل��ك الب��د م��ن اتب��اع سياس��ة 
جديدة واالعتماد على جتربة مالئمة 
للواق��ع احلال��ي وفق دراس��ة جدية 
ال محاصص��ة وال حزبية ف��ي ادارة 
ال��وزارات واالعتماد على التخطيط 
واملتوس��ط  القريب  االس��تراتيجي 

والبعيدة املدى.
ناق��ش الكات��ب في الفص��ل األول 
م��ن الكت��اب ماهي��ة التخطي��ط 
االس��تراتيجي واس��باب اهميت��ه، 
وتكم��ن أهميت��ه في قدرت��ه على 
مساعدة املؤسس��ات العامة وغير 
الربحي��ة لإلس��تجابة بفعالية ملا 
تواجه��ه من ظ��روف متغيرة بنحو 

حاد . 
املؤسس��ات  بيئ��ة  أن  واحلقيق��ة 
العام��ة وغير الربحية لم تش��هد 
فحسب تغيرات هائلة في السنوات 
األخيرة، بل أنها ستش��هد تغيرات 
أش��د ف��ي املس��تقبل، وان منا من 
نشأ في اخلمسينيات والستينيات 
وأصبح يعتقد إن التقدم املس��تمر 
هو القاعدة، وإن كل ش��يء س��وف 
يتطور الى األحس��ن بالنظام، وكم 
كنا على خطأ ؟ فالقاعدة ليس��ت 
ف��ي اتقدم املس��تمر، ب��ل إن فترات 
االستقرار قد اعترضتها فترات من 

التغييرات املهمة، وعدم االستقرار 
وعنصر املفاجأة. 

كذلك فقد شهد الفترة السابقة 
عامليت��ني  حرب��ني  للخمس��ينيات 
وازدهارات كبيرة، وكسادات كبيرة، 
وظه��ور ادوار جدي��دة للحكومات، 
التالي��ة  الفت��رة  ش��هدت  كم��ا 
حرك��ة  ظه��ور  للخمس��ينات 
احلقوق املدنية، وح��ركات حترر املرأة 
واملظاهرات الطالبية الكبرى واحلرب 
املدمرة في فيتنام، وحركة اجلماعات 
البيئي��ة، والتح��والت الهائل��ة في 
االيديولوجية السياس��ية للواليات 
املتحدة، إضافة الى جميع التغيرات 
األخرى التي ورد ذكرها في الفقرات 

االفتتاحية في هذا الفصل . 
االس��تراتيجي  التخطيط  ويعتمد 
والوس��ائل  املنهجي��ات  إح��دى 
ملساعدة املؤسسة واجملتمعات على 
التعامل مع الظروف املتغيرة ، كما 
االس��تراتيجي  بالتخطيط  يقصد 
عل��ى  املؤسس��ة  ق��درات  تعزي��ز  
بطريق��ة  والتص��رف  التفكي��ر 
بإم��كان  أن  كم��ا   ، اس��تراتيجية 
التخطيط االستراتيجي أن يساعد 
القضايا  املؤسس��ات على صياغة 
املهم��ة الت��ي تواجهه��ا ، والبن��اء 
على اسس��ها القوية ، واالستفادة 
م��ن الفرص الكبرى ، والتغلب على 
التهدي��دات التي تواج��ه وجودها . 

والتخطيط االس��تراتيجي يساعد 
املؤسس��ات أن تك��ون أكث��ر تأثيراً 
وس��ط هذا املعادي ، ف��إذا لم يكن 
ق��ادراً  االس��تراتيجي  التخطي��ط 
عل��ى ذل��ك كله ، فإنه ال يس��تحق 
اجله��د املبذول ألجل��ه حتى لو كان 
قد حقق بع��ض األهداف القانونية 

واالحتياجات الرمزية . 
أربعة أس��اليب لتحدي��د القضايا 

االستراتيجية 
هناك أربعة أساليب ممكنة لتحديد 
القضايا االس��تراتيجية : األسلوب 
املباش��ر ، واالس��لوب غير املباشر ، 
واس��لوب األهداف "رؤي��ة النجاح" 

)باري 1986، برايسون1994( .

ويتوق��ف االس��لوب األمث��ل عل��ى 
طبيع��ة املؤسس��ة وخصائصه��ا 
، ويعرض هذا القس��م اإلرش��ادات 
االس��اليب  باس��تخدام  اخلاص��ة 
األربع��ة ز ويعرض القس��م  التالي 
اإلرش��ادات اخلاصة بخط��وة حتديد 

القضية االستراتيجية .
ف��ي األس��لوب املباش��ر ، و األكث��ر 
واملؤسس��ات  للحكوم��ات  فائ��دة 
غي��ر الربحي��ة ، يتج��ه اخملططون 
مباش��رة ك��م اس��تعراض املهمة 
وحتليل SWOT ، إلى حتديد القضايا 
االس��تراتيجية . واألسلوب املباشر 

هو األفضل إذا :
1 - ل��م يك��ن هن��اك اتف��اق ح��ول 
االه��داف ، أو االهداف املتفق عليها 
صعب��ة التنفي��ذ ، لكونه��ا مجرد 

أكثر من الالزم . 
2 - ل��م تك��ن هن��اك رؤي��ة جن��اح 
مسبقة . وكان من الصعب االتفاق 

باإلجماع على رؤية ناجحة.
3 - ل��م تكن هناك س��لطة هرمية 
ق��ادرة عل��ى ف��رض األه��داف على 

أصحاب املصالح اآلخرين 
4 - كان��ت البيئة مضطربة بحيث 
يبدو من غي��ر احلكمة وضع اهداف 
اجلزئ��ي  العم��ل  وكان    ، رؤى  أو 
اس��تجابة لقضاي��ا ملحة ومهمة 

يبدو األسلوب األنسب . 
5 - فاألس��لوب املباش��ر – بعب��ارة 
أخ��رى – ه��و األصل��ح ف��ي اغل��ب 
املؤسس��ات احلكومي��ة التعددي��ة 
واجمل��زأة واملسيس��ة ) وف��ي كثي��ر 
م��ن املؤسس��ات غي��ر الربحي��ة ( 
)طومس��ون 1967 ( ،أي ينبغ��ي أن 
يكون هن��اك حتالف ملت��زم التزاماً 
القضاي��ا  أه��م  بتحدي��د  كام��الً 
االس��تراتيجية وحلها حتى ولو لم 
يكن ملتزماً بصياغة مجموعة من 

االهداف أو رؤية النجاح . 
في أس��لوب األه��داف ، والذي يعد 
اكثر مالئمة مع نظرية التخطيط 
املؤسس��ة  تض��ع   ، التقليدي��ة 
أهدافها أوالً ، ثم حتدد القضايا التي 
حتت��اج املؤسس��ة إل��ى مواجهتها 
لتحقي��ق ه��ذه االه��داف )أو تضع 
االس��تراتيجيات الالزم��ة لتحقيق 

تلك األهداف( . 
ولك��ي ينجح هذا االس��لوب يجب 
ان يك��ون هن��اك إم��كان لتحقيق 
اتف��اق عمي��ق ، داخ��ل املؤسس��ة 
ح��ول االه��داف ، ويج��ب ان تك��ون 
ذاتها مح��ددة ومفصلة  االه��داف 
، بحي��ث توف��ر التوجي��ه لعملي��ة 
ال  )ولك��ن  االس��تراتيجيات  وض��ع 
ينبغ��ي املبالغة ) ولك��ن ال ينبغي 
املبالغة في التحدي��د والتفصيل ، 
بنح��و يؤدي الى تس��رب االفكار ، أو 
االعم��ال االس��تراتيجية  احلكيمة 
( وه��ذا األس��لوب أكثر جناح��اً في 
املؤسس��ات ذات السلطة الهرمية 

التي ميكن لصناع القرار الرئيس��ني 
فيها ف��رض األهداف على اآلخرين ، 
متأثرين بعملية ممارسة التخطيط 
. وأخي��راً ف��أن امله��ام الت��ي يجري  
فرضها من اخلارج ، ميكن ان جتس��د 
االه��داف التي ميكن أن تقود عملية 
حتديد قضايا االس��تراتيجية ووضع 

االستراتيجيات. 
أي ان أس��لوب االهداف هو اإلصالح 
ف��ي املؤسس��ات العام��ة ، أو غي��ر 
الربحي��ة املنظمة تنظيم��اً هرمياً ، 
ولها مه��ام محددة وضيقة النطاق 
، ولديه��ا ع��دد اق��ل م��ن أصح��اب 
املصالح األقوي��اء ، وعلى النقيض ، 
فإن املؤسسات ذات املهام الواسعة 
والعدي��دة م��ن اصح��اب املصال��ح 
االقوي��اء ، ليس من ش��أنها أن حتقق 
التوافق الضروري الستخدام أسلوب 
أن  برغ��م  فع��ال،  بنح��و  األه��داف 
بإمكانها حتقيقه في اجملاالت احملددة 
واالنتخاب��ات  التعيين��ات  نتيج��ة   ،
واالستفتاءات السياسية ، أو نتيجة 
ملا تفرضه املهام واالهداف املفروضة  
من  اخلارج . وعلى نفس املنوال ، فإن 
هذا االس��لوب ينجح في اجملتمعات 
املتجانس��ة  نس��بياً ، ومتتلك توفقاً 
أساس��ياً ح��ول القي��م ، وليس من 
ش��أن ه��ذا األس��لوب أن ينجح في 
اجملتمعات غير املتجانسة ، أو التي ال 
متتلك توافقاً إزاء القيم السياسية 
، م��ا لم تب��ذل جه��وداً غي��ر عادية 

لتحقيق توافق بشأن األهداف . 
أما أس��لوب "رؤية النجاح" فيطالب 
املؤسس��ة التي تتبعه بوضع افضل 
ص��ورة له��ا ف��ي املس��تقبل ، اثن��اء 
تنفيذه��ا ملهمتها وحتقيقها للنجاح 
. ثم تش��تمل القضايا االستراتيجية 
على الكيفية التي ينبغي أن تتحرك 
بها املؤسس��ة م��ن أي س��بيل الذي 
تتبعه حالي��اً إلى الس��بيل الذي تود 
انتاج��ه عل��ى اس��اس رؤي��ة النجاح 

اخلاصة بها . 
بخالص��ة  الكت��اب  الباح��ث  خت��م 
مفاده��ا إن مه��ام قي��ادة التخطيط 
االس��تراتيجي معق��دة وكثي��رة، وإن 
كان��ت املؤسس��ات كبي��رة احلج��م، 
فلن يكون بإمكان ش��خص مبفرده، أو 
مجموع��ة واحدة، أن مت��ارس كل هذه 
االس��تراتيجي  والتخطي��ط  امله��ام، 
الفعال، ظاهرة جماعية تنطوي على 
الرع��اة واألبط��ال املنس��قني والفرق 
بأشكال  وآخرين  العمل،  ومجموعات 
متعددة، وعلى فت��رات متنوعة، وعبر 
ينبغي  االس��تراتيجي،  التغيي��ر  دورة 
على القادة، على اختالف أشكالهم، 
أن يضع��وا مع��اً كل العناص��ر، التي 
أوردناها بنحو يس��اعد على اإلس��راع 
وبالتال��ي  ؛  املؤسس��ة  بتفعي��ل 
يس��اهمون بش��يء مهم في حتسني 
ص��ورة جزء مه��م، م��ن العالم خارج 

املؤسسة .

استراتيجيـة الدولـة الحديثـة

الحقيقة أن بيئة المؤسسات العامة وغير الربحية لم تشهد فحسب 
تغيرات هائلة في السنوات األخيرة، بل أنها ستشهد تغيرات أشد في 
المستقبل، وان منا من نشأ في الخمسينيات والستينيات وأصبح يعتقد 

إن التقدم المستمر هو القاعدة، وإن كل شيء سوف يتطور الى 
األحسن بالنظام، وكم كنا على خطأ ؟ فالقاعدة ليست في التقدم 

المستمر، بل إن فترات االستقرار قد اعترضتها فترات من التغييرات 
المهمة، وعدم االستقرار وعنصر المفاجأة

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

واما بخصوص رفاقي الذين شاركوني 
التأس��يس . س��واء منهم املوقعني 
وغي��ر املوقع��ني . فهن��اك الزميالن 
احملاميان )عبد الرحيم( وهو اخ)لعزيز 
( شقيق . و)توفيق منير( وهو ابن عم 
وصه��ر ل)عزيز(زوج اخت��ه . وهنا اود 
االش��ارة الى الظاهرة امللفتة للنظر 
لتأثي��ر الرابطة العائلي��ة في احلياة 
السياسية العراقية . بل حتى رابطة 
اجليرة في اجملتمع الضيق . وبهذا املال 
كنا نعد الس��يدة )نوري��ة ( زوج عزيز 
من املؤسسني ايضا وكذلك االستاذ 
)عام��ر عب��د اهلل( وكان ال��ى جانب 
)عامر( من املؤسس��ني غير املوقعني 
زميلنا كمال عمر نظمي واملدرسني 
حسني عبد العال وعبد اجلبار وهبي 
ال��ذي خرج فجأة ال��ى احلياة العامة 
ف��ي عهد قاس��م مبقاالت��ه احملكمة 
النس��ج ف��ي جريدة )احتاد الش��عب 
( متخ��ذا ل��ه توقي��ع )ابو س��عيد( ، 
بعد الرابع عش��ر من متوز مباش��رة ، 
هؤالء بخ��الف زوج )عزيز ( وجدناهم 
يتحول��ون بع��د انح��الل احل��زب الى 
املعسكر املاركسي ليتبؤوا مناصب 
قيادية في احلزب الشيوعي العراقي 

املتحد . واضنك جت��د الكثير عنهم 
ف��ي كتاب )حن��ا بطاطو ( الش��هير 
املوس��وم :" الطبق��ات االجتماعية 
القدمية واحلركات الثورية العراقية".

س: اس��مح ل��ي مبقاطعت��ك هن��ا ، 
م��ا دمت ق��د نوه��ت به��ذا الكتاب 
الذي اثار اهتمام��ا كبيرا وضجة وال 
س��يما بعد ترجمته ال��ى العربية . 
ما ه��و رأيك فيه ؟ كتب��وا كثيرا من 
التعليقات والتصويب��ات له . واثنوا 
عليه باملقابل وسيكون من املفيد ان 
يتعرف قراء )خه ب��ات( على رأي فيه 
ذي وزن كرأيك . وان كان هذا سيحيد 

بنا عن السؤال األصلي .
في العام 1973 كنت مقيما ببيروت 
. أواظ��ب يوميا تقريب��ا على احلضور 
في مجلس املأس��وف عليه االستاذ 
هاشم جواد وزير اخلارجية حتى نهاية 
حكم قاسم وهو وقتذاك مدير دائرة 
الشرق االوسط التابعة ملنظمة االمم 
املتحدة مبقرها في بيروت . كنا جنتمع 
في مقهى يعرف مبقهى )العم سام( 
املقاب��ل ملباني اجلامع��ة األميركية ، 
فينضم الينا صفوة من رجال العلم 
ولفيف من اساتذة اجلامعة . ذكر لي 
االس��تاذ)جواد( يوما ان مؤرخا عربيا 
كان ق��د قض��ى في العراق مدرس��ا 

س��نوات عدة وهو االن استاذ لتاريخ 
الشرق االوسط في جامعة برنسنت 
في الوالي��ات املتح��دة يعكف على 
جمع م��واد لكتاب تاريخ سياس��ي 
اجتماعي عن العراق وانه اشار عليه 
بأن يتصل بي لهذا الغرض . ولم اجد 
مانع��ا وضرب��ت له موع��دا . وهيأت 
نفس��ي لإلجابة عن اسئلة ما كنت 
اتوقع غيرها – اعني ما يتصل باحلركة 
الوطنية الكردية . واالس��تاذ هاشم 
يع��رف موقعي فيه��ا معرفة جيدة 
-. عندم��ا حصل اللق��اء في الفندق 
الذي كنت احل فيه راح االستاذ) حنا 
بطاطو ( يس��ألني عن شؤون بعيدة 
كل البع��د عما كن��ت اتوقعه . ولم 
اجده يبدي اهتماما عندما حاولت ان 
اع��رج به على ماهيأته له . فرجحت 
اما ان يكون عل��ى اطالع كبير بهذه 
الناحي��ة بحيث ال يحت��اج الى مزيد 
و وام��ا ان التأليف الذي ينتويه ليس 
بتلك السعة والضخامة التي ظهر 

بها بعدئذ .
 اخلالص��ة ل��م يك��ن اللق��اء مثمرا 
وختم بعد اقل من ساعة . بعد نحو 
عشر سنوات سمعت بصدور كتابه 
فأس��رعت بأنتقاء نس��خة منه وانا 
في ايران . كان كتابا ضخما يقع في 

1300 صفحة تقريب��ا وقرأته برمته 
. واصدق��ك القول – م��ع اعجابي به 
– ان��ه خيب ظني من جان��ب الثغرة 
الكبي��رة في��ه . ل��م يتح��دث ع��ن 
املس��ألة الكردية بتفصي��ل وجدية 
ب��ل بنحو اس��تطرادي هامش��ي ، او 
مبنح��ى جانبي عاب��ر . وبرغم أهمية 
الكتاب العظيمة كمرجع رئيس من 
مراجع تاريخ هذا القطر ، كتب بروح 
حي��اد وجترد م��ن اي غ��رض عقائدي 
الق��ارئ  ان  اال   . او عاطف��ي مع��ني 
املل��م املتاب��ع س��يبقى يفتقد فيه 
عنصر ملوازنة ف��ي تصنيف االحداث 
والوقائع ووضع كل واحدة في املنزلة 
التي تس��تأهلها بني الوقائع االخرى 
وكذل��ك فعل بالنس��بة الى حتليله 
اولئك  االش��خاص وذك��ر س��يرهم 

الذين اهتم بهم بنوع خاص.
يوسف سلمان يوسف "فهد"

س: هل يخط��ر ببالك مث��ال ؟ ال بد 
تعل��م ان الكتاب ترج��م برمته الى 
العربية وان كثيرا من املثقفني الكرد 

يأخذون عليه هذه النقيصة.
أظنه��م محقني ف��ي ه��ذا وهو ما 
لفت نظ��ري كما قل��ت وقد علمت 
من جهات تتصل به انه اقر بخطئه 
الكبي��ر ف��ي ع��دم ايالئه املس��ألة 

الكوردي��ة حقها في تاريخه وبلغني 
انه كان يعد العدة الس��تدراك ذلك 
ف��ي طبعه ثاني��ة كان ينتويها اال ان 
امل��وت عاجله . ال يحضرني كثير من 
االمثل��ة عل��ى قصور في��ه من هذه 
الناحية ، فالنس��خة التي كنت قد 
س��جلت ملحوظاتي على هامشها 
ليس��ت حتت ي��دي االن لكن��ي اذكر 
ش��يئا م��ن ناحي��ة فق��دان املوازنة 
فقي��ادة البارزاني وحربه وحياته مثال 
كانت اعمق اثرا في تاريخ العراق من 
حياة وسيرة )يوسف سلمان يوسف 
( (فهد( س��كرتير احلزب الش��يوعي 
في فت��رة قصي��رة مثال . ل��م يحظ 
الزعي��م الك��وردي منه ف��ي الكتاب 
غير عبارات منتثرة هنا وهناك فيما 
حظ��ي )فه��د( بس��يرة ينتظمه��ا 
فصل كام��ل ان لم تخن��ي الذاكرة 
. وليت��ه كان ملما املام��ا جيدا ايضا 
بس��يرة هذا القائد الشيوعي برغم 
كل اجله��د الذي بذله في ذلك . مثال 
ومم��ا علق بذهني . لم يك��ن يدري ان 
احد الكت��اب االنكليز الف عن فهد 
كتاب��ا يتراوح ب��ني القص��ة الروائية 
واملس��اجلة السياس��ية وق��د طبع 
في انكلترا وتس��للت منه نسخ الى 
العراق وعنوان��ه باالنكليزية : )فهد 

ب��ني العش��ب ( والظاه��ر ان��ه كان 
حصيلة لق��اءات عديدة بني الكاتب 
وبني فهد بالذات في بغداد وفي وقت 
ما من ايام احلرب وان اللقاءات كانت 
في احدى املقاهي املطلة على دجلة 
في ش��ارع ابي نؤاس كما اذكر . ولم 
يكن )حن��ا بطاطو( ايضا ي��دري بأن 
لفهد ش��قيقا رابعا يدع��ى )طارق ( 
جنح في اخفاء عالقة االخوة هذه عن 
السلطة اميا جناح . فقد بقي طارق ( 
هذا موظفا في القلم السري بدوائر 
الش��رطة الى االخي��ر دون ان بفطن 
اليه اح��د . وعلى اية حال . فأن كاب 
)حن��ا بطاط��و( وهو كت��اب مرجعي 
ال يس��تغني عنه اي متتب��ع لتاريخ 

العراق احلديث. 
س: ش��كرا. ولنعد الى اصل السؤال 
. وقفنا عند حد استعراض لزمالئك 

مؤسسي احلزب .
ظهر فيما بعد ان البقية وهم اكثرية 
املؤسس��ني ، ليسوا ماركسيني ورمبا 
كنوا ذوي نزعة دميقراطية اشتراكية 
. ثالثة منهم زمالء دراسة ومحامون 
. وهناك احملام��ي عبد االمير ابو تراب 
الذي ت��رك العمل السياس��ي على 
ما اظن واالس��تاذ عبد ال��رزاق الزبير 
ال��ذي خرج فجأة ال��ى ميدان العمل 

السياس��ي بعد الرابع عشر من متوز 
وع��ني ان ل��م تخني الذاك��رة عضوا 
ف��ي اللجنة الت��ي قام��ت بصياغة 
قان��ون االصالح الزراعي وال ادري اكان 
بعد تعطيل احلزب ضمن تش��كيله  

السري ام ال –
قبل قيام فكرة تأسيس احلزب بأكثر 
من اربع��ة اعوام . كان اس��تقطاب 
احلرك��ة الدميقراطي��ة ح��ول )صوت 
االهال( قد تقطعت اس��بابه بفرقة 
اللقاء بعدها ب��ني الثالثة الذين قدر 
ل��كل منه��م فيم��ا بع��د – اي عند 
اج��ازة االح��زاب - . ان يت��رأس واحدا 
م��ن االح��زاب الدميقراطي��ة الثالثة 
احمل��ازة . ووج��ه املفارق��ة هن��ا ان��ي 
كنت على معرف��ة وعالقة بكل من 
االستاذ كامل اجلادرجي وعبد الفتاح 
ابراهي��م قبل ان تكون لي اي معرفة 
او عالق��ة بال��ذي كنت س��أرتبط به 
سياس��ا وعاطفي��ا زمن��ا طويال اي 

)عزيز شريف( . 

*اج��رى احل��وارات الس��يدان مؤيد 
طي��ب وس��عيد يحي��ى والكت��اب 
م��ن منش��ورات دار أراس للطباعة 
والنشر، منشورات اجلمل، الطبعة 

األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
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إعداد - سامي حسن:

يس��تعيد التأري��خ أحداثا وقعت 
خ��ال مجري��ات احلي��اة فيها نوع 
من احلنني والشوق يتوجب إدراجه 
بحيث ال يراد لها أن متضي بعد أن 
س��كنت في الذاكرة، فالتأريخ ال 
يعيد نفس��ه، وهكذا ترانا ننحني 
ألجم��ل الذكريات واحلن��ني إليها 
فنقدره��ا ونبرزها محبة الى ذلك 
الزم��ان اجلمي��ل والبس��يط بكل 
ما في��ه من مش��اهد وش��واهد، 
فالذكري��ات حتم��ل عب��ق الزم��ن 
وجم��ال الص��ور وروعة األنس��ان 
وامل��كان، وخاص��ة حينم��ا تكون 
ملكان ولد امل��رء فيه وتربى وترعرع 

بني أحضانه. 
في بغداد يبق��ى للمقهى مكانة 
روحي��ة حتمل س��حراً خاصاً، فهو 
املكان األنسب الجتماع األصحاب، 
فكثير م��ن الناس يش��كل ارتياد 
املقاه��ي له��م ج��زءاً مهم��اً من 
حياته��م اليومية ، ولك��ن اليوم 
اصبح��ت معظ��م تل��ك املقاهي 

ذكرى لزمن جميل لن يعود ابدا .
أصبحت املقاهي الشعبية األدبية 
ف��ي بغداد آواخ��ر االربعينيات من 
الق��رن املاضي ظاه��رة اجتماعية 

اللق��اءات  تت��م  عراقي��ة، حي��ث 
والكت��اب  االدب��اء  ب��ني  اليومي��ة 
والش��عراء وغيرهم. وتدور بينهم 
والفكرية  الثقافي��ة  النقاش��ات 
ه��ذه  واصبح��ت  والسياس��ية. 
املقاهي املكان املناسب للمثقفني 
والسياس��يني وشرائح اجتماعية 
الش��عب،  ابن��اء  م��ن  واس��عة 
وأصبحت عبارة عن مدارس تعلم 
فيه��ا األدب��اء والش��عراء الكب��ار 
الكثي��ر من العل��وم واملعارف من 
خال احل��وارات الت��ي تعقد فيما 
بينه��م . وه��م يجلس��ون عل��ى 
أرائك خش��بية أمام الس��ماورات 
والق��واري املوضوعة في ) األوجاغ 
( ال��ذي يغلي فيه املاء ويخدر منه 
) الشاي املهّيل ( وشاي الدارسني 
وش��اي احلامض وش��اي الكجرات 
لدرجة  األركيلة  احلامض وش��رب 
ان قس��م منه��م يلقي أش��عاره 
وه��و يلعب الطاول��ة أو الدومينو 
، بينما تدور هنا وهناك نقاش��ات 
ف��ي اجمل��االت الفني��ة والرياض��ة 
ع��ن  فض��ا«   ، واآلداب  والعل��م 
الترويح وقضاء اوقات ممتعة . ولم 
توقف ضوضاء الش��وارع احمليطة 
ولعب الدومينو والطاولة وصخب 
املارة وأص��وات الباع��ة املتجولني 
وأبواق السيارات هذه املقاهي من 

اداء دوره��ا في احل��وار املتبادل بني 
املثقفني والتباحث في أمور احلياة 

األدبية والسياسية وتفاصيلها .
فقد اش��تهرت بغداد منذ سنني 
 ، الش��عبية  مبقاهيه��ا  طويل��ة 
العشرات من هذه املقاهي تنتشر 
في مناطق وش��وارع وأزقة بغداد 
وعل��ى ضفت��ي نهر دجل��ة اخلالد 
، ونتذك��ر نح��ن البغدادي��ون هذه 
املقاه��ي الش��عبية املوزع��ة هنا 
وهناك ف��ي احياء بغداد حتى بات 
ميكنن��ا القول ان بغ��داد حتوي بني 
كل مقه��ى ومقه��ى .. مقه��ى 
، ه��ذا ما نتذك��ره نح��ن الصغار 
في ذل��ك الوقت ويتذك��ره اهالي 
بغ��داد األكب��ر من��ا س��نا« ، تلك 
املقاهي الشعبية ذات التصميم 
التراثي��ة  والهوي��ة  والطبيع��ة 
البغدادية العريقة والتي شهدت 
واس��همت بش��كل فع��ال ف��ي 
التغيرات االجتماعية والسياسية 
العدي��دة الت��ي ش��هدها تأري��خ 
العراق منذ تأسيسها قبل عقود 
طويلة . حيث كانت املكان للرواد 
الذين ينتمون لشرائح شتى وهم 
يخصص��ون ج��زءا م��ن أوقاتهم 
فيه��ا  يتبادل��ون  له��ا،  اليومي��ة 
الباد  وأخب��ار  اخلاصة  ش��ؤونهم 
والعال��م ويذكر الباحث��ون ان أول 

مقهى شيد في بغداد هو مقهى 
) خان جغان/عام 1590( في العهد 

العثماني .
املقاه��ي  ان  الباحث��ني  ويؤك��د 
الشعبية البغدادية لم تشهد أي 
حضورا« لألدباء العراقيني في فترة 
ما قبل القرن العشرين، فمقاهي 
بغ��داد القدمي��ة كان��ت ملتق��ى 
والسياس��ة  والعلم  األدب  لرجال 

والفن وقراءة الشعر.
والراح��ة  للمطالع��ة  أضاف��ة 
والتسلية وحل مشكات العمل 
وهربا« م��ن صخب احلي��اة اململة 
القدمي��ة،  البي��وت  ف��ي  صيف��ا« 
أضاف��ة لكونها كانت تس��تقبل 
الش��باب  والش��عراء  الكت��اب 
املتنورين من بقي��ة احملافظات ممن 
يدفعهم األمل في التعرف ولقاء 
كبار الكت��اب والش��عراء واألدباء 
واالستفادة من جتاربهم الثقافية 

في األدب والقصة.
املقاه��ي  تأثي��ر  يقتص��ر  ول��م 
الش��عبية الثقافية عل��ى احلياة 
الثقافي��ة العراقية فحس��ب بل 
كان لها تأثير واض��ح على األدباء 
والفنان��ني ف��ي البل��دان العربية 
وبي��روت  دمش��ق  ف��ي  وخاص��ة 
املثقف��ون  والقاه��رة حي��ث كان 

واألدباء العراقيون يترددون عليها.
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متابعة الصباح الجديد:
يبدو ان هوس زر ال يعجبني عاد 
ليتمل��ك فيس بوك م��ن جديد 
بع��د ان حس��م مدي��ره م��ارك 
زوكربيرغ اجلدل قبل نحو عامني. 
وأرسلت الصحفية املتخصصة 
في الشؤون التكنولوجية تايلور 
لورينز ص��ورا للتغذية اإلخبارية 
)نيوزفيد( على فيس بوك تظهر 
التي  بالتعليقات  اخليار اخل��اص 
»ال تعجبن��ي« إل��ى جان��ب زري 
»أعجبن��ي« و«الرد«، ما يعني ان 
املوقع عاد الختبار امليزة. وسجل 
العديد من األش��خاص رؤيتهم 
له��ذا اخلي��ار، واملي��زة اجلدي��دة 
موق��ع  لتصمي��م  مش��ابهة 

»ريديت«.
انتباه املؤسس املشارك  ولفتت 
للموقع أليك��س أوهانيان الذي 

غ��رد ردًا عليها بقول��ه »أعظم 
إطراء، وأمتنى لو كنت سجلتها 
كعامة جتارية وأسجل إعجابي 

بها عندما ابتكرتها«.
وكان زر »ال يعجبن��ي« مطروحا 
االعج��اب  زر  ملرافق��ة  بق��وة 
التقلي��دي في في��س بوك، قبل 
ان يحسم مارك زوكربيرغ اجلدل 
مؤك��داً ، انه ال يرغ��ب بتحويل 
إل��ى  االجتماعي��ة  ش��بكته 
مجموع��ة مش��اركات بحاالت 
إعج��اب وع��دم إعج��اب فقط، 
املش��اركات  بعض  أن  خصوصاً 
ق��د تك��ون مهم��ة ألصحابها 
وتس��جيل ع��دم اإلعج��اب من 
قبل األصدقاء قد يكون س��لبياً 
جداً.وظل��ت ادارة املوق��ع طيلة 
س��نوات حت��ت ضغ��ط طلبات 
بإضاف��ة زر »ع��دم اإلعج��اب«، 

غي��ر ان زوكربي��رغ، كان ق��د 
ق��ال ف��ي الع��ام 2015 إنه 
ليس من الضروري أن حتمل 

اخلاصي��ة اجلدي��دة خيار 
أن  أو  يعجبن��ي«  »ال 
متثل بإبهام يش��ير إلى 

أسفل.
وقال مؤس��س فيس 
زر  إن  حينه��ا  ب��وك 
اإلعج��اب«  »ع��دم 

م��ن أكثر امليزات التي 
املوق��ع  م��ن  ُطلب��ت 
لفترة طويلة من قبل 

مئات املشتركني.
ويعتق��د احملللون ان أن 

فيس ب��وك لن يخاطر في 
تقدمي وس��يلة س��ريعة تسمح 
للمش��تركني بانتقاد منشورات 

املروجني.

الشاي في مقاهي بغداد .. يحمل عبق الزمن وجمال الصور

هوس »ال يعجبني« يالحق فيس بوك مجددًا

لون الموز يوصل زوجين 
خليجيين للمحكمة

وجه��ت النياب��ة العام��ة اإلماراتية ف��ي منطقة رأس 
اخليمة تهمة الس��ب واالعتداء بالض��رب، ألحد األزواج 
بعدما نشب خاف بينه وبني زوجته، بسبب »لون املوز« 
رفعت على إثره املرأة دعوى قضائية ضده، وفًقا لتقارير 
محلية. ونفى الزوج االتهامات املوجهة له أمام القاضي 
مؤكًدا أنه ذهب للسوق لشراء بعض مستلزمات املنزل 
بناء على طلب الزوجة، ومن ضمنها كمية من املوز، إال 
أنه فور دخوله املطبخ لوضع ما معه، هاجمته زوجته، 

بسبب لون املوز قائلة: إنه »أخضر«.
وطلب��ت الزوج��ة من الرج��ل إرج��اع املوز واس��تبداله 
بآخ��ر لونه أصفر، وهو ما تس��بب في احت��دام النقاش 

بينهما.
وقال ال��زوج: إن النقاش احتدم بينهم��ا وتطور، نتيجة 
خاف��ات أس��رية س��ابقة متراكم��ة، تتعل��ق بتربي��ة 
أبنائهما، الفًتا إلى أن الس��بب احلقيقي وراء رفع زوجته 
الدع��وى هو منع��ه ألبنائه من اخلروج م��ن املنزل، جتنًبا 
الختاطه��م برفاق الس��وء، وحفاًظا على س��امتهم 

وحياتهم.

طوابير لشراء البسكويت في السويد
تزاحمت مجموعات كبيرة من الس��ويديني واصطفت 
في طوابير طويلة اس��تمر كل منها ألكثر من س��اعة 
لش��راء ن��وع ش��هير لديهم من البس��كويت احملش��و 

بالشكوالتة.
ونزل الس��ويديون على بلدة كوجنال��ف الصغيرة خارج 
جوتنبيرج لشراء علبة من هذا البسكويت الذي يصنع 
م��رة أو مرتني فقط في العام ف��ي أحد املصانع بالبلدة 
ويباع في منفذ واحد فقط خارج بوابات املصنع بسعر 

29 كرونا )5ر3 دوالرات( للعلبة وبها عشر قطع.
ونق��ل موقع »ذا لوكال« اإلخب��اري، عن إحدى املواطنات 
قوله��ا إنها قادت س��يارتها م��ن بلدة مجاورة لش��راء 

البسكويت.
وقالت متحدثة باسم الشركة، التي تعد أكبر مصنع 
للبس��كويت ف��ي املنطق��ة اإلس��كندنافية، إن أعداد 
الطوابير التي ش��وهدت كانت غير اعتيادية، مش��يرة 

إلى توافد املزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى.

احذروا تناول سلطة الخس
قال��ت امرأة من والية ماي��ن األميركية إنها أدركت بعد 
بضع قضمات من طبق س��لطة كانت تعده من اخلس 
الروماني، أن ش��وكتها علقت في سحلية طولها ثاث 

بوصات.
وبعد التقيؤ واإلفاقة من صدمتها، قالت ميش��يل كار، 
وهي ممرضة من كيتري، في والية ماين، إنها تخش��ى أن 
تك��ون ابتلع��ت بكتيريا ضارة. ويعتق��د صديق لها من 
علم��اء األحياء أنها وجدت س��حلية ذات بطن أزرق من 

كاليفورنيا.
وقال��ت كار ، إنها اش��ترت كيًس��ا من اخل��س الروماني 
في متجر في بورتس��موث بوالية نيوهامبشاير. وقالت 

متحدثة باسم املتجر إنها أبلغت املورد.
كما اتصل��ت كار بإدارة الصحة بالوالية. وقال متحدث 
باس��م اإلدارة »ألن اخلس متت تعبئته وشحنه من والية 

أخرى، فإن التحقيق ستجريه إدارة األغذية واألدوية«.

ميث��ل النم��ل الذي ينت��ج طبيعياً 
القض��اء  باس��تطاعتها  م��واد 
عل��ى اجلراثي��م مث��ل البكتيريا أو 
الفطريات، مصدراً محتماً ألدوية 
البشرية،  األمراض  جديدة ملعاجلة 
على ما أظهر بحث علمي حديث.

وأش��ار الباحث��ون الذي��ن نش��رت 
نتائ��ج أعمالهم في مجلة »رويال 
سوس��ايتي اوب��ن س��اينس«، إلى 
أنه في مواجه��ة »ازدياد العناصر 
املقاوم��ة  لألم��راض  املس��ببة 
للمضادات احليوية التي تصيب ما 
يقرب من مليوني ش��خص سنوياً 
ف��ي الوالي��ات املتحدة«، ق��د يوفر 
البح��ث عن الطريق��ة التي حتارب 
م��ن خاله��ا احلش��رات العناصر 
املس��ببة لألمراض مؤش��رات عن 
كيفي��ة احلد م��ن ه��ذه املقاومة 

للعاجات.
األن��واع  وكان الثن��ي عش��ر م��ن 

العش��رين من النمل التي أجريت 
عليها اختبارات خصائص مضادة 

للجراثيم بدرجات مختلفة.
الح��ظ  لتوقعاته��م،  وخاف��اً 
الباحث��ون أن النمل األكبر واألكثر 
انتش��اراً وه��و النم��ل العامل لم 
ينتج مض��ادات جرثومية بفعالية 

أقوى أو كميات أكبر.
ولفت هؤالء في دراس��تهم إلى أن 
»اثنني من األجن��اس التي أظهرت 
النش��اط األق��وى ف��ي مكافح��ة 
اجلراثي��م ه��ي من أصغ��ر أجناس 

النمل التي خضعت لاختبار«.
إلى ذلك، ثمانية أجناس من النمل 

ل��م تكن تنت��ج مض��ادات حيوية 
أو أي م��واد فعالة ض��د البكتيريا 
املستعملة في الدراسة، وهي من 
املكورات العنقودية غير املس��ببة 

لألمراض وتوجد عادة حتت اجللد.
وتدفع هذه النتائج إلى االعتقاد بأن 
النمل قد يكون مصدراً مستقبلياً 
ملضادات حيوي��ة جديدة ملكافحة 
األمراض البشرية، بحسب كلينت 
بينك، األستاذ املساعد في جامعة 
»أريزونا س��تايت« واملعد الرئيسي 

للدراسة.
وأشار ادريان س��ميث، من جامعة 
والي��ة »كاروالينا الش��مالية«، في 
رالي، املش��ارك في إعداد الدراسة، 
الت��ي  األجن��اس  »أح��د  أن  إل��ى 
درس��ناها وهو النم��ل الطائر كان 
له األثر األقوى عل��ى صعيد إنتاج 
املضاد احليوي بني تلك التي أجرينا 

اختبارات عليها«.

»النمل« مصدر لمضادات حيوية جديدة

ملونشريط
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بغداد - عدسة : زياد متيصورة

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت إدارة مستش��فى اجلملة 
العصبي��ة ف��ي بغداد، ع��ن جناح 
حي��اة  بإنق��اذ  الطب��ي  فريقه��ا 
طفل بعد إج��راء عملية جراحية 

وصفتها ب�"الغريبة واملعقدة".
وق��ال مدي��ر املستش��فى ورئيس 
الفري��ق الطب��ي س��مير حمي��د 
الدلف��ي ف��ي حدي��ث صحف��ي ، 
العصبي��ة  اجلمل��ة  "ط��وارئ  إن 
اس��تقبلت طف��ا بعم��ر س��نة 
ونصف تع��رض حل��ادث دهس في 
منطقة الرأس"، مبينا أن "احلادث 
أدى ال��ى اعوجاج عظام اجلمجمة 
بالكامل وتكسر عظام الوجنتني 

ومحج��ر الع��ني واألن��ف والف��ك 
األعلى وكسور ونزف باجلمجمة".

وأض��اف الدلف��ي، أن��ه "مت إج��راء 
عملي��ة معق��دة وغريب��ة نوع��اً 
م��ا للطف��ل من قب��ل فريق طبي 
مش��ترك برئاس��ته م��ن اجلمل��ة 
العصبية ومستشفى الواسطي 
اس��تغرقت نح��و ثمان س��اعات 

ونصف تكللت بالنجاح".
م��ن  العدي��د  أن  ال��ى  يش��ار 
املستشفيات في بغداد اصبحت 
جتري، بشكل متفاوت، العديد من 
العمليات اجلراحية حلاالت مرضية 
"حرجة وغريب��ة"، تتكلل اغلبها 

بالنجاح.

نجاح عملية »غريبة 
ومعقدة« لطفل بمستشفى 

الجملة العصبية

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل 
عمل��ي ومنطقي، وم��ن املهم ج��دا أن تخصص 
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية. أنت 
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك. 
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تش��عر 
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل. 
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما 
تظن��ه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الش��خص على اإلط��اق، ولكن أس��لوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص. كن لطيفا 

ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر 
صف��وك. لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن 
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها، وللش��عور 
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع 
ح��دودا بينك وبني اآلخرين. اس��تغل ما لديك 
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغال هذه املهارات واملواهب.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير 
مستقر نفس��يا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا. ال تض��ع طاقت��ك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الس��لبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا 
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك. 
تتفاقم املش��كات التي تتعلق بعاقاتك خاصة 
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك 

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

ال يس��تطيع زم��اؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا 
أس��لوبك الغري��ب، ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقي��ة. ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي 
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بش��كل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تس��مح لهم باالطاع على أس��رارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.
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o نصف واصل.

4. مبعنى o ح��رف للتأكيد على صحة 
رأي.
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ميثاق شرف
احلدي��ث عن ح��االت التزوير والتالع��ب باألعمار 
فى األعالم املرئي واملس��موع واملق��روء وقدمت 
ش��خصيات رياضية مقترحات وحلول للقضاء 
على هذه الظاهرة السلبية ولكن من دون جدوه 
وعندما نبحث عن اإلنعكاسات السلبية التي 
تخلقها هذه املش��كلة جندها كثيرة ومتنوعة 
ال ميك��ن حصرها في هذا املوضوع املؤجز فعلى 
مدربين��ا تقع املس��ؤولية كبي��رة ملعاجلة هذه 

األزمة.
على سبيل املثال الكابنت راضي شنيشل إتخذ 
على نفس��ه عه��داً بعدم قب��ول أى العب غير 
قانون��ي مع املنتخب األوملبي الذي كان يش��رف 
عليه س��ابقاً وح��ارب هذه القضي��ة بكل قوة 
ولك��ن اليد الواحدة ال تصف��ق يجب أن يتحلى 
مدربين��ا بال��ذوق ألن التدري��ب عل��م وثقاف��ة 
وإحس��اس باملس��ؤولية وعليهم املعاهدة فى 
إتخاذ ميثاق ش��رف ف��ي كل مفاص��ل اللعبة 

للقضاء على هذه الكارثة الرياضية.
أتذكر عندما كنت مدرباً ش��باب نادي الس��الم 
ع��ام 1990 جاءني ف��ى اإلختبارات العب يحمل 
صف��ات فني��ة وبدني��ة أكبر من عم��ره أخذني 
الشك فى حقيقة عمره وطلبت منه اجلنسية 
وش��هادة اجلنس��ية العراقية فق��ال الزلت لم 
أحصل علي الشهادة بعد فطلبت منه موعداً 
إلس��تحصال الشهادة اجلنس��ية مع ولى أمره 
األخ عب��اس فاضل ودفعت من جيبي اخلاص 10 
دنانير رسوم اإلجراءات للحصول على الشهادة 
فحص��ل عليها العبن��ا وأطئمن قلب��ي والذي 
أصبح فيما بعد جنماً المعاً ولعب مع منتخبات 
العراق وفي صفوف ن��ادي الطلبة ونادي اجليش 

أنه الالعب حتسني فاضل.
هكذا كان احلرص والدقة والصدق عنوان عملنا 
ألن املدرب��ني اآلخري��ن أصدقاء وأحب��اب وإخوان 
لنادي اخلطوط كان املدرب محمد علوان مدربي 
وأس��تاذي ولن��ادي األمانة كان املدرب جاس��م 
عباس مدربي وأس��تاذي ولنادي النفط الكابنت 
عصام الشيخ  أعز ناسي ولنادي الكرخ املدرب 
الترب��وي داؤود العزاوي ولش��باب نادي الصناعة 

الكابنت ثائر جسام رفيق الدرب.
 وهك��ذا يج��ب أن يس��ود اإلحت��رام للمهن��ة 
والتقدي��ر للعالق��ة ب��ني املدربني واألحس��اس 
مبس��ؤولية البلد وحتقيق العدال��ة والتي بنيت 
عليه��ا وتأسس��ت كرة الق��دم من��ذ إنبثاقها 
ثالثة مبادي إستندت عليها كرة القدم سالمة 

الالعبني والعدل واملساواة واملتعة واإلثارة.
أبلغ الكالم: لقد أسمعت لو ناديت حياً/ ولكن 

ال حياة ملن تنادي
ون��ار لو نفخ��ت بها أضاءت / ولك��ن أنت تنفخ 

في الرماد

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:

يبدأ فري��ق القوة اجلوي��ة حملة 
الدف��اع ع��ن لق��ب كأس االحتاد 
اآلس��يوي، عندما يواج��ه اجلزيرة 
األردني، في الساعة 6 من مساء 
اليوم األثنني، على ملعب الوكرة 
االفتراض��ي  »امللع��ب  القط��ري 
للقوة اجلوية«، في اجملموعة التي 
تض��م ناديي املالكي��ة البحريني 
والسويق العماني ملنطقة غربي 

آسيا.
حق��ق صقور الق��وة اجلوية لقبا 
كأس االحت��اد االس��يوي العامني 
املاضي��ني 2016 و2017، ليك��ون 
أول فري��ق عراق��ي يحق��ق ه��ذه 
البطولة، ويحافظ عليها توالًيا.

وكان وفد فري��ق القوة اجلوية قد 
وصل إلى الدوحة مساء اجلمعة، 
وكان باس��تقبال الوف��د الع��ب 
الفريق الس��ابق ومحت��رف نادي 
العرب��ي القطري احلالي، س��عد 

ناطق.
خ��اض الق��وة اجلوي��ة أول وحدة 
تدريبي��ة مس��اء اجلمع��ة عل��ى 
ملعب نادي الوكرة الثاني بحضور 
جميع الالعبني، م��ا عدا الالعب 
سامال سعيد الذي لم يسافر مع 
الفريق إلى قطر لإلصابة، وخاض 
الفري��ق وحدته التدريبية الثانية 
أمس األول عل��ى امللعب الفرعي 
لن��ادي العربي، عل��ى أن يخوض 
آخر وحدة تدريبية له على ملعب 
نادي الوكرة الرئيس��ي أمس قبل 

مواجهة  اجلزيرة األردني.
وأك��د نائ��ب رئي��س ن��ادي القوة 

اجلوي��ة، وليد الزي��دي، أن طموح 
اللق��ب  حتقي��ق  ه��و  الصق��ور، 
ف��ي  توالًي��ا  الثال��ث  اآلس��يوي، 
بطول��ة كأس االحت��اد ، مضيًف��ا 
أن معنوي��ات الفري��ق مرتفع��ة، 
واألج��واء إيجابي��ة ف��ي الفريق، 
ه��ي  األردن��ي،  اجلزي��رة  ومب��اراة 
اخلط��وة األول��ى ف��ي املنافس��ة 
على اللقب الثال��ث، واالحتفاظ 

بالكأس.

من جهته قال مدرب القوة اجلوية، 
راضي شنيشل، إنه يحترم جميع 
األول��ى،  باجملموع��ة  منافس��يه 
ألنه��م فري��ق جيدة ومس��تعدة 
وميتلكون  اآلس��يوية،  للبطول��ة 
العب��ني  م��ع  أجان��ب  مدرب��ني 

محترفني جيدين.
وأضاف شنيش��ل:«املباراة األولى 
ه��ي بوابة لكل الف��رق لتحقيق 
الف��وز، فري��ق اجلزيرة جي��د، لقد 

ش��اهدت أكث��ر م��ن مب��اراة له 
ف��ي ال��دوري األردني، فه��و ميلك 
مجموع��ة جي��دة م��ن الالعبني 
احملترفني الس��وريني، الذين كانت 
الدوري��ات  ف��ي  بصم��ات  له��م 

العربية«.
وأوضح: »نحن أبطال آخر نسختني 
في اآلسيوية، والفرق األخرى تنظر 
لنا نظرة استثنائية، وهذا حافز لنا 
لكي يكون العبو القوة اجلوية أكثر 

تركي��زًا، وثقتي كبي��رة بقدراتهم، 
وأننا س��نبدأ بانطالق��ة جيدة في 

بطولة كأس االحتاد اآلسيوي«.
م��ن جهت��ه عب��ر املنض��م حديًثا 
لكتيب��ة الصق��ور صالح س��دير، 
عن طموحه ال��ذي ليس له حدود 
بالف��وز مع الفري��ق ببطولة كأس 
االحت��اد اآلس��يوي، للم��رة الثالثة 
على التوالي.. وقال سدير: »املباراة 
األول��ى دائًم��ا م��ا تك��ون صعب��ة 

ومعق��دة، خصوًص��ا أنن��ا حام��ل 
اللق��ب، هدفنا واضح وصريح وهو 
التتوي��ج باللقب الثالث، وهذا حق 
مش��روع بالنسبة لنا«.وأمت الالعب 
فريق  »نحت��رم  اخملض��رم:  الدول��ي 
اجلزي��رة كثيرًا، ونع��ول على حصد 
الث��الث نق��اط، لكي تك��ون حافزًا 
للفري��ق معنويً��ا ونفس��ًيا خ��الل 

مشوار البطولة«.
من جانب اخر، يواصل فريق الزوراء 
ف��ي  العه��د،  للق��اء  حتضيرات��ه، 
الس��اعة 4 من عصر اليوم األثنني 
ف��ي مس��تهل مباري��ات اجملموعة 
الثاني��ة ب��كأس االحتاد اآلس��يوي.

وي��رأس البعثة العراقي��ة، الالعب 
الدولي السابق، فالح حسن.

وكان ف��ي اس��تقبال البعثة، أمني 
س��ر العهد، محم��د عاصي، الذي 
رحب بالوفد، وق��ال في تصريحات 
صحفي��ة: »نأمل أن تك��ون املباراة 
فاحتة خي��ر لنا، لقد ش��ددنا على 
الالعب��ني بااللتزام ب��كل تعليمات 
امل��درب، باس��م مرم��ر، والتعامل 
مع اللقاء بجدي��ة عالية«.وأضاف 
عاصي: »ال��زوراء من الفرق القوية، 

وال يجوز االستهانة به مطلقا«.
وم��ن جهت��ه، أش��اد فالح حس��ن 
باحلفاوة التي لقيه��ا، أثناء وصول 
البعثة، وأعرب عن س��روره لوجوده 
في بيروت، متمني��ا أن تأتي املباراة 
على مس��توى عاٍل م��ن األداء، وأن 
يقدم الفريقان كرة متطورة، تليق 
باسميهما.وتابع: »جئنا كي نعود 
بالنق��اط الثالث.. املهمة ليس��ت 
س��هلة، ألن العه��د م��ن الف��رق 
القوي��ة، وه��ذا يتطل��ب املزيد من 

اجلدية واحلذر«.

الجوية يرفع شعار »الهاتريك«.. والزوراء مطالب بالحذر
اليوم.. ممثال العراق يالقيان الجزيرة األردني والعهد اللبناني

فرحة جوية باللقب اآلسيوي

العواصم ـ وكاالت:

وج��ه ري��ال مدريد رس��الة قوية قبل 
اس��تقبال باريس س��ان جرم��ان في 
ذهاب ثمن نهائ��ي دوري ابطال اوروبا، 
وحسم توتنهام »دربي« شمال لندن 
بفوزه على أرس��نال به��دف نظيف، 
فيم��ا ع��اد مانشس��تر س��يتي الى 
س��كة االنتصارات بفوزه الس��احق 
عل��ى ليس��تر س��يتي، وتاب��ع بايرن 
زحفه بثبات نحو لقب س��ادس على 

التوالي.
وج��ه ري��ال مدريد رس��الة قوية قبل 
جرم��ان  س��ان  باري��س  اس��تقبال 
الفرنس��ي ف��ي ذه��اب ثم��ن نهائي 
دوري ابط��ال اوروبا، بف��وز كبير على 
ضيفه ريال سوس��ييداد 5-2، بينها 
ثالثية لنجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، الس��بت في املرحلة 23 من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
ارض  عل��ى  مخي��ب  تع��ادل  فبع��د 
املاض��ي،  االس��بوع   )2-2( ليفانت��ي 
حس��م العبو املدرب الفرنس��ي زين 
الدين زي��دان مواجهته��م باكرا مع 
الفري��ق الباس��كي صاح��ب املرك��ز 

الرابع عشر.
ورفع ريال الذي ميل��ك مباراة مؤجلة، 

رصي��ده ال��ى 42 نقط��ة ف��ي املركز 
الثال��ث وبف��ارق 16 نقطة عن غرميه 
برش��لونة ال��ذي يحل��ق بالص��دارة 
ويس��تقبل االح��د خيتاف��ي احل��ادي 
عش��ر، و10 نقاط عن ج��اره اتلتيكو 
مدريد العائد بالنقاط من ارض ملقة 
بهدف الفرنس��ي انط��وان غريزمان. 
وس��يكون مبقدور فالنسيا استعادة 
املرك��ز الثالث م��ن ريال بح��ال فوزه 
على ضيفه وجاره ليفانتي الس��ابع 

عشر االحد.
امللك��ي  الن��ادي  ام��ام  يتب��ق  ول��م 
س��وى  زي��دان  مدرب��ه  وخصوص��ا 
املس��ابقة القارية الت��ي احرز لقبها 
في العامني االخيرين، النقاذ موسمه 
ورأس��ه م��ن االقال��ة بع��د التراجع 
الرهي��ب ف��ي النتائج هذا املوس��م، 
علم��ا بانه خرج ايضا من مس��ابقة 
ال��كأس على ي��د ليغاني��س في ربع 

النهائي.
ورف��ع غريزمان رصي��ده الى 8 أهداف 
ف��ي ال��دوري ه��ذا املوس��م و12 في 
جمي��ع املس��ابقات، مانح��ا مدرب��ه 
س��يميوني فوزه ال�150 ف��ي الدوري 
كم��درب التلتيكو، وش��اءت الصدف 
أن يك��ون هذا الفوز في نفس امللعب 
الذي اس��تهل فيه مشواره التدريبي 

مع نادي العاصمة عام 2011.

وواص��ل ايبار موس��مه املميز وصعد 
موقتا ال��ى املرك��ز الس��ادس بفارق 
نقطتني أمام اش��بيلية الذي يلتقي 
األحد م��ع مضيف��ه جيرون��ا، وذلك 
ليغاني��س  مضيف��ه  عل��ى  بف��وزه 
به��دف قاتل س��جله ايف��ان راميس 
ف��ي الدقيق��ة الرابع��ة م��ن الوقت 
بدل الضائع م��ن اللقاء الذي أكمله 
صاحب األرض بعشرة العبني في آخر 
4 دقائق بعد طرد اليوناني دمييتريوس 

سيوفاس.
إل��ى ذل��ك، عاد مانشس��تر س��يتي 
املتصدر الى س��كة االنتصارات التي 
حاد عنها السبت املاضي ضد بيرنلي 
)1-1(، وذل��ك بف��وزه الس��احق على 
ضيفه ليس��تر س��يتي 5-1 بفضل 
رباعية لألرجنتيني س��يرخيو أغويرو، 
فيما حس��م توتنهام »دربي« شمال 
لن��دن بف��وزه عل��ى ضيفه أرس��نال 
بهدف ملهاجمه هاري كاين، الس��بت 
في املرحلة الس��ابعة والعشرين من 
الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم.

 ورفع س��يتي رصي��ده الى 72 نقطة 
ف��ي الص��دارة بف��ارق 16 نقطة عن 
جاره اللدود مانشس��تر يونايتد الذي 
يلتقي األحد مع مضيفه نيوكاسل، 
فيم��ا جتمد رصي��د ليس��تر عند 35 
نقطة في املركز الثامن بعد أن عجز 

عن حتقي��ق الفوز للمرحل��ة الثالثة 
تواليا.

كما أصبح أغويرو رابع العب في تاريخ 
ال��دوري املمت��از يس��جل 20 هدفا أو 
أكثر ألربعة مواسم متتالية بعد الن 
شيرر والفرنس��ي تييري هنري وهاري 
كاين الذي فرض نفسه السبت بطل 
»دربي« ش��مال لندن بقيادته توتنهام 

للفوز على ضيفه ارسنال.
وتابع بايرن ميونيخ رحلته الفردية في 
صدارة ال��دوري االملاني لك��رة القدم، 
بفوز تاسع تواليا على حساب ضيفه 
ش��الكه الق��وي 2-1، الس��بت ف��ي 
املرحلة 22 التي ش��هدت خسارة باير 
ليفركوزن الوصيف السابق ومواصلة 

بوروسيا دورمتوند الثالث انتفاضته.
ويحل��ق باي��رن، حام��ل اللق��ب ف��ي 
ف��ي  املاضي��ة،  اخلمس��ة  املواس��م 
الص��دارة بفارق 18 نقط��ة عن اقرب 
مطارديه اليبزي��غ الذي افتتح املرحلة 
اجلمعة بفوز على اوغسبورغ -2صفر، 
و19 عن دورمتوند، فيما تراجع شالكه 

الى املركز السادس.
ويس��تعد بايرن خل��وض ثم��ن نهائي 
مس��ابقة دوري ابط��ال اوروب��ا ام��ام 
بش��يكتاش الترك��ي في 20 ش��باط 
اجل��اري ف��ي ميوني��خ ذهاب��ا و14 آذار 

املقبل في اسطنبول ايابا.

في البطوالت االوروبية لكرة القدم

رسالة قوية من ريال لسان جرمان.. وبايرن يتابع زحفه نحو اللقب
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مفكرة اليوم

تشيلسي ـ وست بروميتش

الزوراء  ـ العهد
الجوية ـ الجزيرة

الدوري اإلنجليزي

كأس االتحاد اآلسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت احملكمة االحتادية العليا عن 
امكانية انش��اء اللجن��ة الوطنية 
االوملبي��ة العراقي��ة مب��ا يتناس��ب 
م��ع النه��ج الدميقراط��ي واحكام 
امليثاق االوملب��ي العاملي، الفتة إلى 
أن الدستور لم يحّدد جهة معينة 

من دون غيرها برعاية الرياضة.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة 
"احملكم��ة  إن  الس��اموك  إي��اس 
دع��وى  نظ��رت  العلي��ا  االحتادي��ة 
تخ��ص االم��ر رقم )2( الص��ادر في 
12/ حزي��ران/ 2003، اخل��اص بح��ل 
الكيان��ات العراقي��ة، وكان طع��ن 
املدع��ي ينص��ب على الفق��رة )7(، 
وحتديداً ش��مول اللجن��ة الوطنية 

لاللع��اب االوملبية باحل��ل.. وأضاف 
الس��اموك أن "احملكم��ة وجدت أن 
الغاء تل��ك الكيانات كان بس��بب 
تسخير النظام السابق لها خلدمة 
اغراضه غير املشروعة في اضطهاد 

وتعذيب الشعب العراقي".
وأوضح أن "احملكمة أكدت أن النص 
املطعون بعدم دستوريته ال يخالف 
احكام املادة )36( من الدستور التي 
الزم��ت الدول��ة برعاية وتش��جيع 
الرياضة والرياضيني، حيث أنها لم 
حتدد كياناً أو تقص��ر القيام بذلك 
عل��ى جلنة معين��ة للقي��ام بتلك 

املهمة".
وب��ني أن "حكم احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا وج��د أن الق��رار املطع��ون 

في��ه ال يخالف املادتني )2/ج( و )13/
ثانياً( من الدس��تور حيث باالمكان 
اع��ادة تأس��يس اللجن��ة االوملبية 
وفق اطر جديدة تتماشي والنهض 
الدميقراط��ي الذي س��لكه العراق 
بعد سقوط النظام السابق، ووفق 

احكام امليثاق االوملبي العاملي".
ولفت إل��ى ان "املدعي عليه رئيس 
مجلس الن��واب/ إضافة لوظيفته، 
ذكر ف��ي الئحته أن مجلس النواب 
بصدد تشريع قانون يخص اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية لضمان 
لالنش��طة  القانون��ي  االس��اس 
الرياضي��ة في العراق، ومن ثَم تقرر 
رد الدعوى بحقه لعدم اس��تنادها 

إلى سند من الدستور".

بغداد ـ رحيم الدراجي*
تفقد االمني الع��ام للجنة االوملبية 
الوطنية حيدر حسني علي املعسكر 
التدريبي للمنتخب الوطني للشباب 
والناش��ئني باملصارعة واملقام حاليا 
في مدينة اس��طنبول بتركيا بغية 
الالعبني  اس��تعدادات  على  الوقوف 
لبطول��ة الع��رب بفعاليت��ي احل��رة 
والروماني��ة التي من مقرر ان تنطلق 
فعالياتها الشهر املقبل في اململكة 

العربية السعودية.

وقال االم��ني العام ان الزي��ارة جاءت 
لتقدمي الدعم املعن��وي لالحتاد الذي 
نعول عليه كثيرا في حتقيق االجنازات 
السيما وان هناك مرحلة توقف اثرت 
كثيرا على انشطة االحتاد، وبالتالي 
علينا ان نقف خلف االحتاد الذي يعد 
من االحتادات العريقة واملهمة والتي 
لها تاريخا مشرفا، وبدورنا نتمنى ان 
تسود االجواء املثلى في االحتاد بغية 
مواصلة العطاء وحصد االلقاب في 

جميع البطوالت اخلارجية.

واض��اف عل��ي ان اللجن��ة االوملبية 
تقدم كل انواع الدعم جلميع االحتاد 
الرياضي��ة لغ��رض حتقي��ق االجنازات 
في جميع االس��تحقاقات اخلارجية 
وه��ذا واجب علينا كمكتب تنفيذي 
ووقوفن��ا خل��ف  يك��ون دعمن��ا  ان 
االحتادات مبس��توى واح��د الن جناحنا 
هو جناح عمل االحت��ادات ومنها احتاد 

املصارعة.

* إعالم األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
هنأ االمني املالي للجنة االوملبية 
الوطنية س��رمد عب��د االله فوز 
الش��خصية الرياضي��ة الكبيرة 
الزعي��م  حمي��د  الك��رمي  عب��د 
االدارية  الهيئ��ة  رئي��س  مبنصب 

لنادي الكاظمية الرياضي.

وق��ال عبد االله ان فوز الس���يد 
عب��د الك��رمي ح�مي��د الزعي���م 
العام����ة  الهيئ��ة  بثقت���ه 
ل��م ي��ات ع��ن ف��راغ ب��ل نتيجة 
الس��ف��ر الرياض��ي اخلالد الذي 
ميتلك��ه الزعي�م طوال الس��نني 
املاضية وبالتالي اختارت الهيئة 

العام��ة لن��ادي الكاظمية هذه 
ووضعت  الرياضية  الش��خصية 
الثقة بها للس��ير قدما برياضة 
خ��رج  ال��ذي  الكاظمي��ة  ن��ادي 
الس��نني  م��ر  عل��ى  االبط��ال 
بالعديد من الفعاليات الرياضية 

اخملتلفة.

»الكاظمية« يجدد الثقة بالزعيم

إعالم اتحاد الكرة 
من املؤمل ان يصل الى العراق، يوم 
اخلميس املقبل، وفد رياضي قطري 
رفيع املستوى برئاسة الشيخ حمد 
بن خليف��ة ال ثاني، رئي��س االحتاد 
القط��ري لكرة الق��دم، في خطوة 
لتعزي��ز اواصر احملبة و االخوية التي 

جتمع االحتادين الشقيقني.
وقال رئي��س االحت��اد العراقي لكرة 
القدم عبد اخلالق مس��عود: يصل 
الى العاصمة بغ��داد يوم اخلميس 
املقب��ل, وفد رياض��ي قطري لعقد 
ع��دة اجتماع��ات م��ع القطاعات 
الرياضي��ة في العراق, مش��يرا في 
الوق��ت ذات��ه ال��ى ان الزي��ارة تأتي 
في اطار تعزي��ز الروابط التي جتمع 
البلدين الش��قيقني ف��ي مختلف 
اجلوانب ومنه��ا الرياضي, الفتا الى 
ان اجلان��ب القط��ري دائم��ا ما كان 
والي��زال داعما لالحت��اد العراقي في 
مختل��ف احملاف��ل وف��ي مقدمتها 
الدور الفاعل لتعزيز اجلهود الرامية 
بخصوص مش��روع رفع احلظر عن 

املالعب العراقية.
مسعود رحب بزيارة الوفد القطري 
الذي س��يكون برئاس��ة الش��يخ 
حم��د ب��ن خليف��ة رئي��س االحتاد 
القط��ري لك��رة الق��دم, يرافق��ه 
نائب رئيس االحتاد سعود املهندي، 
نائب رئيس االحتاد االسيوي للعبة 
رئيس جلنة املس��ابقات في االحتاد 
ب��الن  طال��ب  وهان��ي  االس��يوي، 
الرئيس التنفيذي ملؤسس��ة دوري 
جن��وم قط��ر- رئيس جلن��ة احلكام, 
و عل��ي داود نصيب مدي��ر مكتب 
رئي��س االحت��اد، و مش��تاق طال��ب 
الوائل��ي مستش��ار رئي��س االحتاد 
و وفه��د ثان��ي ال��زراع مدي��ر ادارة 
تطوي��ر كرة الق��دم و محمد علي 
حمد عب��د اهلل س��كرتير مكتب 
الرئي��س و خليفة حس��ني جوهر 
س��كرتير ثان��ي و عب��د الرحم��ن 
مس��لم مستش��ار وزي��ر الثقافة 
والرياض��ة و طارق عبد العزيز نائب 
رئيس مؤسسة )اسباير( و محمد 
خليفة محم��د الرئيس التنفيذي 

و عب��د اهلل  )اس��باير(  ملؤسس��ة 
محم��د صالح مدي��ر ادارة االخبار 
لقن��وات الكأس و حس��ن بن عبد 
اهلل االمني العام للجنة املش��اريع 
واالرث و ناصر فهد فهد مس��اعد 
االمني العام و جاس��م عبد العزيز 
فعالي��ات  اول  مس��ؤول  جاس��م 
اللجنة العليا للمش��اريع واالرث, 
مؤك��دا ب��ان الزيارة س��تكون لها 
انعكاس��ات ايجابية ف��ي عملية 
االنفت��اح الرياضي الذي يش��هده 

العراق في الفترة املاضية.
وفي خت��ام حديثه، قال مس��عود: 
احت��اد الك��رة س��يحدد موعدا في 
وقت الحق بعد وصول الوفد لعقد 
مؤمتر صحفي مشترك الستعراض 
جملة من االم��ور التي تخص كرة 
الق��دم واجله��ود املش��تركة ف��ي 
بواقع  واالرتق��اء  التطوير  عملي��ة 
الكرة في البلدين ناهيك عن تبادل 
اخلب��رات وتفعي��ل اجلوانب اخلاصة 
بالبروتوك��ول املوقع ب��ني الطرفني 

مؤخرا.

»االتحادية العليا«: باالمكان تشكيل لجنة 
أولمبية تتماشى مع المواثيق الدولية

»األولمبية« تتفقد تدريبات 
المصارعة في معسكر تركيا

وفد رياضي قطري يصل الى العراق 
لتعزيز آواصر العالقة بين البلدين



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت مؤسسة بريطانية عن ضبط آالف املعلمني ميارسون 

الغش في االمتحانات، متاما مثلما يفعل بعض الطالب.
 "OCR" وذك��رت صحيفة "التامي��ز" البريطانية، أن مؤسس��ة
الرائدة في مجال تطوي��ر التعليم في اململكة املتحدة رصدت 
نح��و 2300 حالة غش ارتكبها مدرس��ون في م��دارس وكليات 

وغيرها من املؤسسات التعليمية بني عامي 2016-2012.
وأوضحت أن نحو نصف هذه احلاالت عبارة عن تقدمي "مساعدة 

غير مشروعة" لطالب في اختبارات.
وج��اء إع��الن املؤسس��ة ع��ن ه��ذه األرق��ام، الت��ي وصف��ت 
ب��"الفضيح��ة"، بعدم��ا طلب��ت الصحيفة الكش��ف عنها 
طبقا حلق احلصول على املعلومات، وبعدما حاولت املؤسس��ة 

في البداية، طبقا لتاميز، إخفاء هذه املعلومات.
وتس��اهلت إدارة املؤسس��ة مع الغش الذي ميارس��ه األستاذة، 
وطبقا للبيانات فإن 1000 طالب حرموا من إكمال االمتحانات، 
فيما وجه 581 حتذيرا لألس��تاذة املذنبني، وجرى إبعاد 83 منهم 
عن مهمة مراقب��ة االمتحانات. ووصف خبراء بالتعليم الغش 
ال��ذي ارتكبه األس��اتذة باألم��ر الصادم، خاص��ة أن وظيفتهم 
من��ع وقوع الغ��ش، قائلني إن األمر يش��به تعاط��ي الرياضيني 
للمخدرات. وعلق األستاذ في كلية التربية بجامعة باكنغهام 
ألني س��ميثير على األمر قائال:" الغش في االمتحانات يس��اوي 
تناول الرياضيني للمخدرات، وينبغي أن تكون عقوبة املدرس��ني 

متناسبة" مع جرمهم.

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت فت��اة أميركية إنها قد تتخذ إج��راءات قانونية 
ضد شركة طيران "س��بيريت"، بعد أن منعت فأرتها 
الصغيرة من دخول الطائرة، ثم اقترحت عليها إحدى 

العامالت في الشركة "بإلقاء الفأرة في املرحاض."
وأوضح��ت بيلني ألديكوس��يا )21 عام��ا( أنها كانت 
ستس��افر عل��ى طائ��رة تابعة لش��ركة "س��بيريت 
إيرالين��ز" من ميريالن��د إلى فلوريدا ف��ي أميركا، وقد 
تواصلت مع الش��ركة عبر الهاتف مرتني قبل أن تأتي 
إلى املطار لتتأكد من جواز إحضار فأرتها الهامس��تر 

"بيبلز".
وأشارت الفتاة إلى أن أحد العاملني في الشركة أكد 
لها أنه بإمكانها السفر مع بيبلز، لكنها منعت بعد 

وصولها املطار من إدخال الفأرة الطائرة.
وقالت ألديكوسيا إنها فش��لت في استئجار سيارة 
إلع��ادة بيبلز إلى غرفتها في احلرم اجلامعي، ولم يكن 
باس��تطاعة أي من أصدقائها احلضور ألخذ بيبلز قبل 

موعد الرحلة.
وأشارت إلى أنها اعتقدت أن إلقاء الفأرة في املرحاض 
س��يكون أفض��ل "م��ن الناحي��ة اإلنس��انية" من أن 

تتركها في املطار، مما دفعها لفعل ذلك.

معلمون يمارسون 
الغش في االمتحانات

 تقاضي شركة طيران 
بسبب فأرتها الصغيرة"

البصرة - الصباح الجديد:
اختتمت فعاليات مهرجان املربد 
الشعري في دورته 32 دورة الشاعر 
كاظ��م احلجاج، مس��اء األول من 
ام��س، وكانت هذه الفعاليات قد 
امتدت على عدة جلسات للفترة 
م��ن الس��ابع ال��ى العاش��ر من 
شباط على قاعة الفراهيدي في 
فندق شيراتون البصرة و بحضور 
محافظ البصرة اسعد ألعيداني 

.
      تضمن حفل اخلتام جلستني، 
الصباحي��ة  اجللس��ة  ش��هدت 
الع��راق  م��ن  ش��عرية  ق��راءات 
ش��ارك فيه��ا عدد من الش��عراء 
منهم، جب��ار الك��واز، ووفاء عبد 
ال��رزاق، وأحمد ج��ار اهلل، ونضال 
اخلي��اط،  ومصطف��ى  العي��اش، 
وناجي إبراهيم، ووحيدة حس��ني، 
ومن اليمن عل��وان اجليالوي، ومن 
الس��عودية عبد الوه��اب ابو زيد، 

ش��عراء  مجموع��ة  ومبش��اركة 
من إي��ران، فريبيا يوس��ف، وليلى 

فكاري، وساناز داود زاده.
وحت��دث الش��اعر ك��رمي جخي��ور 
خالله��ا قائ��ال: احتف��ت البصرة 
املربد الش��عري بدعم  مبهرج��ان 
املهرجان م��ن وزارة الثقافة كون 
ال��وزارة ه��ي الراع��ي الرس��مي، 
وارتأت ان يقام في البصرة كونها 
احلاضن��ة االولى له م��ن الناحية 
التاريخية، ومنذ العام 2003 وحلد 
االن، بدع��م متواصل م��ن الوزارة 
واحلكومة احمللية، وعلى الرغم من 
كل الظ��روف التي مير فيها البلد، 
أال أن املهرجان يقام سنوياً لنقول 
للعالم اجمع نحن أصحاب حياة 
نح��ب اجلم��ال والش��عر واحلياة، 
وال نح��ب احلرب والدم��اء وال نريد 

املوت.
وادار اجللس��ة املسائية من حفل 
اخلتام الفنان محمود أبو العباس، 

تخللتها قراءات شعرية لعدد من 
الشعراء العراقيني والعرب، منذر 
عبد احلر،  وكرمي العراقي، وشوقي 
عبد األمير، وكرمي جخيور،  ومسار 
رياض، ورافع بن��در، وناجح ناجي، 

وعل��ي مجبل، واحم��د العلياوي، 
ونصير الشيخ.

ش��ارك أيض��ا الش��عراء الع��رب 
رئيس  اإلم��ارات  بقصائدهم، من 
احت��اد األدب��اء والكت��اب الش��اعر 

حبي��ب الصائغ، وم��ن األردن عبد 
اهلل بوشمس، ومن املغرب محمد 
علي، ومن اجلزائر نصيره محمدي، 

ومن إيران ناصر فيض. 
      وألقى الناقد علي الفواز البيان 
اخلتام��ي للمرب��د الش��عري جاء 
في��ه "البصرة تس��تعيد وهجها 
الثقافي واإلنس��اني وتفتح افقاً 
يتس��ع للحياة واألم��ل والتجدد 
والتحدي فيواصل شعراء العراق 
إصراره��م عل��ى عق��د مهرجان 
املربد الش��عري في دورته 32 دورة 

الشاعر كاظم احلجاج.
م��ن جانب��ه رح��ب رئي��س االحتاد 
العام لألدب��اء والكتاب في العراق 
إبراهي��م اخلي��اط بكل الش��عراء 
املش��اركني م��ن الع��راق والعرب 
واألجان��ب مؤك��داً أهمي��ة املربد 

التاريخي.
وق��دم الش��اعر كاظ��م احلجاج 
شكره إلى وزارة الثقافة ملا قدمته 

م��ن دع��م وال��ى كل القائم��ني 
والعامل��ني على اقام��ة مهرجان 
املرب��د، كم��ا وج��ه ش��كره لكل 
الش��عراء الذين قدم��وا من اكثر 
من محافظة عراقية، ومن بلدان 
عربية ع��دة، وقال: هذا دليل على 
أن الع��راق ينبض باحل��ب واحلياة، 
وانه م��ا زال بل��د األدب والثقافة 
والفن والش��عر، وأضاف احلجاج: 
ان ه��ذا التكرمي داع بالنس��بة لي 
كوني ودعت منصة الش��عر بعد 
28 مشاركه لي في املربد، وإصدار 
خم��س مجامي��ع ش��عرية على 

مدار خمسني عاماً.
درع��اً  املهرج��ان  ادارة  قدم��ت 
وشهادة تقديرية حملافظ البصرة، 
وش��هادات تقديري��ة ونس��خ من 
نص��ب الس��ياب إل��ى الش��عراء 
املش��اركني في املهرجان، واختتم 
املهرج��ان بعرض فن��ي فلكلوري 

قدمته فرقة اخلشابة البصرية.

المربد رسالة بأن العراق استعاد عافيته 
اختتام فعاليات مهرجان المربد الشعري 

جانب من التكرمي

العاملي  النج��م  يواص��ل 
توم كروز تصوير مشاهد 
 "fallout" فيلمه اجلدي��د
وه��و اجلزء الس��ادس من 
 mission" سلسلة أفالم
الش��هيرة   "impossible
ف��ي محي��ط كاتدرائي��ة 
سانت بول في العاصمة 

البريطانية لندن.
عدسات البابراتزي الحقت 
كروز في ش��وط التصوير 
حيث ظهر مبعطف ثقيل 
الطقس،  ب��رودة  بس��بب 
حي��ث يص��ارع الزمن من 

أجل االنته��اء من تصوير 
طرح��ه  املق��رر  فيلم��ه 
يونيو/حزي��ران املقبل بعد 
توق��ف التصوي��ر لع��دة 
أس��ابيع بس��بب إصابته 

في كسر بالكاحل.

يس��عى املنت��ج البرازيلي 
روبرتو إيرينيو إلى التعاقد 
مع املمث��ل التركي بوراك 
أوزجيفيت ليقوم ببطولة 
مسلس��ل برازيلي جديد، 
قصي��ر ومكون م��ن "13" 

حلقة تلفزيونية فقط.
وعلى م��ا يب��دو أّن بوراك 
أوزجيفيت قد وافق مبدأيا 
عل��ى أن يس��افر برفق��ة 
أفج��ني  فهري��ة  زوجت��ه 
لع��دة  لإلقام��ة  قريب��اً، 
أسابيع في مدينة "ريو دي 
جانيرو" لقراءة السيناريو، 

ومناقشة تفاصيل العمل 
بدقة، والتفاوض على أجره 
علي��ه، ف��إن ج��رت األمور 
كم��ا يش��تهي س��يوقع 
العقد ويبدأ التصوير فوراً 

في البرازيل.

تس��تعد الفنان��ة هيف��اء 
الس��باق  خل��ْوض  وهب��ي 
الرمضاني املقبل مبسلسل 
االس��م  هو  كارما",  لعنة 
النهائي للمسلسل، الذي 
املنافسة خالل  تخوض به 
املدة املقبلة خارج املاراثون 
هيفاء  د  وجتسِّ الرمضاني، 
الدرام��ي  الس��باق  خ��الل 
ش��خصية  للمسلس��ل 
"كرم��ة" النصاب��ة الت��ي 
تنقلب حياتها رأًس��ا على 
عقب، عندما تقع في غرام 
محمد رجب ضمن أحداث 

املسلسل.
 ويعق��د مخ��رج العم��ل 
ف��اروق  إس��ماعيل 

مم��دوح  العم��ل  ومنت��ج 
ش��اهني، جلس��ات عم��ل 
بقي��ة  الختي��ار  مغلق��ة 
فري��ق املسلس��ل، وإب��رام 
املقبلة،  األي��ام  التعاقدات 
حي��ث إن التصوي��ر يكون 
ب��ني دول��ة دب��ي وجورجيا 
وبعض املش��اهد في أحد 

استوديوهات القاهرة.

توم كروز

هيفاء وهبي 

بوراك أوزجيفيت

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف مركز االنبار القرائي لتحفيظ القرآن الكرمي، 

عن اسم أصغر حافظ للقرآن في العراق.
وقال املعاون اإلداري للمركز مشتاق عماد عبد العزيز 
إن "احلاف��ظ ياس��ني يبلغ م��ن العم��ر 16 عاماً وهو 
م��ن عائلة مواظبة على حف��ظ القرآن الكرمي، تعلم 
حف��ظ الق��رآن في س��ن صغيرة على ي��د جده علي 

القرطاني". 
وأضاف عبدالعزيز: أن "ياسني التحق في مركز األنبار 
القرائي األهلي لتحفيظ القرآن الكرمي في عام 2016، 
حتى تعلم حفظ القرآن كامالً على يد مدرسه خالد 
الدليم��ي وهو مدي��ر املركز"، مؤكداً أن "ياس��ني هو 

اصغر حافظ للقرآن الكرمي في العراق".

أصغر حافظ للقرآن 
الكريم في العراق

الصباح الجديد - وكاالت:
قال��ت الفنان��ة إله��ام ش��اهني، ف��ي 
تعليقه��ا عل��ى العملي��ة الش��املة 
س��يناء 2018 املوجه��ة لض��رب البؤر 
الق��وات  إن  س��يناء،  ف��ي  اإلرهابي��ة 
املس��لحة تقوم ب��دور بطولي عظيم 
لص��د اإلرهاب ع��ن العالم كله وليس 

عن مصر فحسب.
وأضافت "ش��اهني" في اتصال هاتفي 
مع مقدمة أح��د البرامج التلفزيونية 

"إذا كان��ت الق��وات املس��لحة حتارب 
بالس��الح،  ل��ه  وتتص��دى  اإلره��اب 
فالش��عب الب��د أن يح��ارب اإلره��اب 

بالفكر والرأي".
وتابع��ت ش��اهني: "كلن��ا نق��ف م��ع 
الرئي��س السيس��ي وملتف��ني حوله، 
وكلن��ا على قلب رجل واح��د في هذه 
اللحظ��ة الفارق��ة التي حت��ارب فيها 
مصر ض��د اإلرهاب نيابة ع��ن العالم 

كله".

وشددت شاهني على 
اخلطاب  جتديد  ضرورة 
والقض��اء  الدين��ي 

املتطرف،  الفك��ر  عل��ى 
بنواج��ه  "إحن��ا  قائل��ة: 
اإلرهاب،  حربًا فكرية م��ع 
كفنان��ني  بدورن��ا  وإحن��ا 
وإعالميني هنواجه اإلرهاب 
بأعمالنا الفنية، والتوعية 

التي يقدمها اإلعالم".

إلهام شاهين: الشعب يحارب 
التطرف بالفكر والرأي

بغداد - زينب الحسني : 
انطلق��ت ي��وم أم��س االول أول��ى حلق��ات 
املوسم الرابع من برنامج اكتشاف املواهب 
مص��ر،   MBC قن��اة  عل��ى   ،"The Voice"
ويش��ارك في جلنة حتكيم البرنامج كل من 
النج��وم عاص��ي احلالني، محم��د حماقي، 

اليسا، وأحالم.
و أدت املتسابقة األولى العراقية دموع أغنية 
"تاييبني" للمطرب ياس خضر، على مسرح  
برنامج "ذا فويس" امل��ذاع عبر فضائية "إم 

بي سي مصر".
وح��ازت املتس��ابقة قب��ول كل أعضاء جلنة 
التحكيم، خاصة عاصي احلالني، الذي وقف 

احتراما لها ولصوتها اجلميل.

اختارت املتسابقة أن تنضم لفريق الفنانة 
أحالم لتكون أول متسابقة في فريقها .

وأعلن��ت إدارة مجموع��ة قن��وات mbc، في 
وقت س��ابق عن جلنة حتكيم املوسم الرابع 
The Voiceحي��ث أوضح��ت  م��ن برنام��ج 
اإلدارة أن جلن��ة التحكيم للموس��م املقبل 
تتك��ون من النجوم عاص��ي احلالني، محمد 
حماقي، إليسا، أحالم. وكان من املقرر وجود 
املطربة نوال الكويتية بداًل من أحالم ولكن 
 MBC اس��تبعدت إدارة مجموع��ة قن��وات
املطربة ن��وال الكويتية، من االش��تراك في 
 ، The Voice املوس��م الراب��ع م��ن برنام��ج
ليع��ود البرنامج بفريقه األساس��ي املكون 
من أحالم وإليس��ا ومحمد حماقي وعاصي 

احلالن��ي . ونال��ت " دموع " ص��دى كبير عبر 
وس��ائل التواصل االجتماعي بسبب جمال 
صوتها وادائه��ا املميز ، اذ أدت الغناء بنحو 
رائع ، واخذت صفحات التواصل االجتماعي 
تش��جع هذه املوهب��ة العراقي��ة الفريدة 
، وج��اءت ه��ذه املوهبة في وقته��ا وكأنها 
عادت بنا ال��ى أيام النجمات الكبيرات مثل 
س��ليمة مراد وزه��ور حس��ني والعديد من 
الفنانات العراقيات اللواتي س��جلن تاريخا 

بهيا للعراق مبا قدمن من فن جميل .
ع��دد  كبير م��ن رواد التواص��ل االجتماعي 

متن��وا ان تواصل " دم��وع " صعودها الى 
املراحل املقبل�ة م���ن برنام�ج " ذه 

فوي�س " .

عراقية تبهر لجنة تحكيم " ذي فويس "

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت صور مذهلة عن الشكل الذي 
ميكن أن تبدو عليه منازل املس��تقبل، اذ 
يت��م التحضي��ر ألول نس��خة مطبوعة 
ثالثية األبعاد في العالم، وسيقوم اخلبراء 

ببناء منزل يدعى "منحنى اجلاذبية".
س��يتم تش��كيل هيكله من 28 لوحة، 
وس��يتم طباعتها خ��ارج املوقع قبل أن 
يتم تركيبها في موقع اإلقامة إلنش��اء 
اجلدران اخلارجية وس��قف ونواة داخلية، 
ومن ثم سيتم رفع هذه األقسام األربعة 
الرئيس��ة ف��ي مكانه��ا وضمه��ا معا، 
وس��تحتوي على مزيج معقد من الزوايا 

اإلنحنائية والنوافذ املزججة.
 وعل��ى الرغ��م من أن املبان��ي املطبوعة 
ثالثية األبع��اد مت تقدميها م��ن قبل، فإن 
هذا املنزل املستقبلي والذي سيتم بناؤه 

في تش��اتانوغا، تينيسي، في وقت الحق 
من هذا العام، س��يكون األول من نوعه، 
حي��ث أنه لن يحتوي على أي أش��كال أو 

زوايا منتظمة.
"وات��غ"،  ش��ركة  املن��زل  وصمم��ت 
لن��دن  م��ن  كل  ف��ي  ومقره��ا 
تصمي��م  ويس��تمد  وكاليفورني��ا، 
املنزل من وحي برنامج دراسة املنازل 
وتطويرها، بني عامي 1945 و1966، 
واشرف البرنامج على تصميم 36 
مسكن جتريبي، والذي ميكن بناؤه 
بس��هولة وكف��اءة، فيم��ا اعتاد 
الذين  واملعماريون  املهندس��ون 
عمل��وا عل��ى البرنام��ج على 
الدف��ع بأفكاره��م وتطويرها 
املستمر من دون حدود، حيث 
الس��عي خلل��ق مس��احات 
مفتوحة تركز على تعزيز 
داخل  الطبيعي  الض��وء 

املنزل.

منزل مستقبلي "منحنى الجاذبية"
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