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بغداد - وعد الشمري:
أمس  االحتادية،  احلكوم��ة  توقعت 
الثالث��اء، حتول الع��راق خالل العام 
املقب��ل إلى ورش��ة عم��ل كبيرة 
للش��ركات املس��اهمة في إعمار 
البالد، الفتة إل��ى أن ذلك يحد من 
بنح��و كبير،  البطال��ة  مع��دالت 
وفيما أكدت أن املش��اريع س��وف 
األس��اس  بالدرج��ة  تس��تهدف 
ملف اخلدم��ات، أعلنت عن حزمة 
إجراءات من شأنها تسهيل عمل 

املستثمرين وتوفير األمن لهم.
وقال املستش��ار املالي في مجلس 
ال��وزراء مظهر محم��د صالح إن 
"الع��راق يتطل��ع إلى دخ��ول كم 
كبير م��ن االس��تثمارات طبقا ملا 

خرج به مؤمتر الكويت".
وأض��اف صال��ح ف��ي حدي��ث إلى 
"املؤش��ر  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
موض��وع  أن  عل��ى  ي��دل  احلال��ي 
عقود اعادة اعمار العراق س��تبدأ 

مالمحها بعد منتصف 2018".
ويأمل ب� "حت��ول البالد خالل العام 
املقبل إلى ورشة عمل للشركات 
االجنبية والعربي��ة والوطنية حتد 
م��ن البطال��ة" متوقعا " س��وف 
نعان��ي م��ن نق��ص ف��ي بع��ض 

امله�ن".
وأش��ار صال��ح إل��ى ان "احلكومة 

انش��أت منذ اشهر اللجنة العليا 
لالعمار واالستثمار، برئاسة رئيس 
العبادي،  ال��وزراء حي��در  مجل��س 
وعضوي��ة الوزراء اخملتص��ن وعدداً 

من اخلبراء واملستشارين".
وأوضح أن "مهم��ة اللجنة توفير 
االمن االستثمارات، والقضاء على 
الروت��ن والبيروقراطية ف��ي دوائر 
الدولة، والتصدي حلاالت الفس��اد 
الت��ي قد يتعرض لها املش��اركون 

في اعادة االعمار".
م��ن  "حزم��ة  أن  صال��ح  وب��ن 
التعليم��ات ص��درت م��ن مجلس 
ال��دول  ب��ن  للش��راكة  ال��وزراء 
والقط��اع اخلاص، كونن��ا ال منتلك 
العالق��ة،  تل��ك  ينظ��م  قانون��اً 
وستنش��ر التعلميات قريباً وتقام 
بصدده��ا ن��دوات وه��ذه برمته��ا 
إل��ى  اطمئن��ان  رس��ائل  توص��ل 

املستثمرين".
ونّوه املستش��ار احلكوم��ي إلى ان 
"خط��ة االعمار تش��مل بالدرجة 
االول��ى قط��اع اخلدم��ات، س��يما 
ش��بكات املياه، والصرف الصحي، 
والكهرب��اء، وامل��دارس، والقط��اع 
الصح��ي، وازالة االلغ��ام ألن هذه 
امللفات متس بنحو مباشر املواطن 

العراقي".
تتمة ص3

العراق.. ورشة عمل كبيرة لإلعمار في 2019

حيدر العبادي يتابع أعمال مشروع ماء البصرة في الهارثة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ّد احت��اد رج��ال األعم��ال، أم��س 
الثالثاء، قرار متليك املتجاوزين على 
األراضي من دون دراس��ة مس��بقة 

ضربة لالستثمار في العراق.
وق��ال عض��و االحت��اد مجي��د عودة 
ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن "ع��زم 
مجل��س الن��ّواب على إق��رار قانون 
يس��مح للمتجاوزي��ن عل��ى أراٍض 
بتمليكه��ا، ق��رار خطي��ر يجب أن 
يُدرس بش��تى جوانب��ه وبدقة كون 
أغل��ب تل��ك االراضي ف��ي مناطق 
متمي��زة وبعضها أدرج في خريطة 

االستثمار".
وب��ن ع��ودة ان "ه��ذا الق��رار وفي 
دون  التصوي��ت علي��ه م��ن  ح��ال 
دراس��ة او على االقل متييز االراضي 
وفرزها س��يضرب عمل االستثمار 
ذلك س��يعرقل  واملس��تثمرين ألن 
عمله��م ويؤخر ما اجن��زوه فبعض 
املشاريع اجنزت وما تبقى قليل جدا 
االراضي  التجاوزات عل��ى  بس��بب 
وفي حال إعطاء املتجاوزين تصريحا 
قانونيا سيكون ذلك خالف العمل 

املرسوم اليه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
للتنمية  األميركية  الوكال��ة  ذكرت 
الدولية، أمس الثالثاء، انها ستطلق 
خالل احتفالية لها برنامج "تكامل" 
الذي س��يعمل على دع��م احلكومة 
العراقي��ة فيم��ا يتعل��ق باالص��الح 
االقتص��ادي واالدارة املالي��ة العام��ة 
واملراقب��ة واالش��راف عل��ى االنف��اق 

العام.
وقال��ت الوكال��ة في بي��ان، اطلعت 
انه��ا  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
س��تطلق الي��وم االربعاء ف��ي فندق 
بابل، بحضور السفير األميركي لدى 
الع��راق دوغالس س��يليمان، وممثلن 
ع��ن احلكوم��ة العراقي��ة م��ن وزارة 
التخطيط والهيئة العليا للتنسيق 

ومؤسسات حكومية أخرى، برنامج 
الوكال��ة  م��ن  املم��ول  "تكام��ل" 

األميركية للتنمية الدولية. 
وأض��اف البي��ان ان برنامج "تكامل" 
احلكوم��ة  دع��م  عل��ى  س��يعمل 
العراقي��ة فيم��ا يتعل��ق باالص��الح 
االقتص��ادي واالدارة املالي��ة العام��ة 
واملراقب��ة واالش��راف عل��ى االنف��اق 
االس��تجابة  وحتس��ن  الع��ام، 
مبختل��ف  املواطن��ن  الحتياج��ات 
اخلدمات  وتق��دمي  العراق  محافظات 
م��ن خ��الل دع��م مب��ادرات االصالح 

االقتصادي بقيادة عراقية.
ودعت الوكالة املؤسسات االعالمية 
وتغطي��ة  احلض��ور  ال��ى  املهتم��ة 

االحتفالية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر تيار احلكم��ة الوطني، بزعامة 
عم��ار  الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س 
عل��ى  مش��ددة  ضواب��ط  احلكي��م، 
ف��ي  التناف��س  خ��الل  مرش��حيه 
االنتخاب��ات النيابية املق��ررة في 12 

من آيار املقبل.
وذكر بيان للمكتب السياسي للتيار 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، 
الناهض  املش��روع  لثوابت  "تأكي��داً 
لتي��ار احلكمة الوطن��ي الذي يهدف 
لبناء دولة عصرية عادلة على أسس 
وطنية س��ليمة، يتبنى تيار احلكمة 
الوطن��ي الئح��ة س��لوك انتخاب��ي 

ملزم��ة جلميع املرش��حن في قائمة 
تيار احلكم��ة الوطني، حيث تتضمن 
الالئحة اهم االس��س واألدبيات التي 
يتوجب التزام املرشحن بها بشكل 

كامل، على وفق اآلتي:
االس��المية  الثواب��ت  مراع��اة   -
والدس��تورية والقانونية في مجمل 
احلمالت االنتخابية. وعدم استخدام 
أس��ماء وصور الرم��وز الدينية وصور 
الس��يد عمار احلكيم خالل احلمالت 
االنتخابية. والتبني الكامل للبرنامج 
االنتخاب��ي املوح��د لتي��ار احلكم��ة 

الوطني قبل االنتخابات وبعدها.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د األمن الع��ام حل��زب املؤمتر 
الوطن��ّي العراق��ّي، آراس حبيب، 
إق��رار  تأخ��ر  إَن  الثالث��اء،  ام��س 
املوازن��ة املالي��ة لع��ام 2018 كل 
ه��ذه الش��هور لم يع��د مينح أي 
كان��ت  مهم��ا  مع��ارض  ط��رف 
حججه ومبرراته احلق في عرقلة 

إقرارها".
وق��ال حبي��ب، في بي��ان صحفي 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، إن "املوازنة ليس��ت ميداناً 
مناس��باً للمناكفات السياسية 
س��ّيما أن موع��د نهاي��ة الدورة 

التش��ريعية بات قريباً ومثله بدء 
احلملة االنتخابية" . 

الق��وى  "جمي��ع  حبي��ب  ودع��ا 
إل��ى  للوص��ول  السياس��ية 
تفاهمات مش��تركة قب��ل فوات 
اآلوان حتى اليتكرر ما حصل عام 
2014 وه��و أمر يتع��ارض وصلب 
مهم��ات البرمل��ان، فاملوازنة أهم 
القابلة للمساومة  القوانن غير 
أو التص��رف بها حس��ب األهواء 
السياس��ية  واخلالفات  واألمزجة 
ولي��دة  الت��ي بعضه��ا ليس��ت 

اليوم".
تتمة ص3

دعم أميركي لإلصالح 
االقتصادي في العراق

تّيار الحكمة يصدر ضوابط مشددة 
لمرشحيه خالل التنافس االنتخابي

المؤتمر الوطني يحّذر الكتل من 
"فوات اآلوان" في إقرار الموازنة

اتحاد رجال األعمال:
تمليك المتجاوزين

ضربة لالستثمار

اللجنة المالية تكشف أنواعا 
للفساد في سجالت موظفي االقليم

"المياه" قد تفجر الصراعات
المقبلة في العراق 23

في تصريح خاص بـ"الصباح الجديد"، المستشار محمد صالح: 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعربت صحيفة "نيويورك تاميز" 
افتتاحياته��ا  األميركي��ة، ف��ي 
أم��س الثالث��اء، ع��ن مخاوفها 
م��ن إمكانية امت��الك اململكة 
العربي��ة الس��عودية أس��لحة 
نووية مبساعدة الواليات املتحدة 

األميركية.
وتق��ول االفتتاحي��ة إن آخ��ر ما 
حتتاجه منطقة الشرق األوسط، 
بل��د آخ��ر لدي��ه الق��درة عل��ى 
بناء أس��لحة نووي��ة. ومع ذلك 
ميكن أن يحدث ذلك إذا أس��اءت 
األميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
الس��عودية  خط��ط  تقدي��ر 
لدخول قط��اع الطاقة النووية، 
س��يما وأن الرياض تعتزم انشاء 
ما يص��ل إل��ى 16 مفاعال نوويا 
لتوليد الكهرب��اء على مدى 25 

عاما.

وأحملت الصحيفة األميركية إلى 
أن القي��ادة الس��عودية ال تعلن 
صراح��ة أنه��ا تري��د أن تصبح 
البل��د الثاني بعد إس��رائيل في 
بناء ترس��انة نووية في منطقة 

غي��ر مس��تقرة، بل يص��رون أن 
خططهم لألغراض الس��لمية، 
حت��ى يتمكنوا من االس��تغناء 
الضخمة من  احتياطاتهم  عن 

النفط في توليد الطاقة. 

ومع ذلك، هناك عالمات متزايدة 
على أن السعودين يريدون خيار 
بناء أسلحة نووية للتحوط ضد 
التي كان  إي��ران،  منافس��تهم، 
لديه��ا برنامج ن��ووي قوي قبل 
قبول قيود شديدة مبوجب اتفاق 
عام 2015 م��ع الواليات املتحدة 

وغيرها من القوى الكبرى. 
االفتتاحي��ة  أش��ارت  كم��ا 
الرئي��س  إدارة  جه��ود  أن  إل��ى 
األميركي الس��ابق باراك أوباما 
للتف��اوض على اتفاق حول نقل 
املدنية  النووي��ة  التكنولوجي��ا 
تعثرت بسبب رفض السعودين 
االلت��زام امللزم قانون��ا بالتخلي 
عن تخصي��ب اليورانيوم وإعادة 
وال��ذي  البلوتوني��وم،  معاجل��ة 
الوقود  إلنتاج  استخدامه  ميكن 

لألسلحة النووية.
تتمة ص3

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت اللجن��ة املالي��ة ف��ي 
مجلس النواب عن أبرز التعديالت 
في قان��ون موازنة 2018 وخاصة 
بع��د إدراج اغلب مطالب الكتل 
السياس��ية فيها، مش��يرة إلى، 
توجه مجلس النواب في جلسة 
اليوم نحو أق��رار املوازنة ومتريرها 
باإلجم��اع م��ن دون تهمي��ش أي 
ج��زء من املكونات على حس��اب 

اآلخر.  
 وقالت عضو املالية النيابية في 
مجلس النواب ماجدة التميمي 
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيف��ة 
أن" مجلس  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
النواب متجه نح��و أقرار املوازنة 
في جلسة اليوم األربعاء وخاصة 
بعد إدراج جميع مطالب الكتل 
وس��نحاول  فيه��ا  السياس��ية 
متريرها باإلجماع من دون تهميش 

أي مكون على حساب االخر .
اب��رز  أن"  التميم��ي  وأضاف��ت   
التعديالت التي قامت بها اللجنة 
املالية على مسودة قانون املوازنة 
اس��تقطاعات  بإلغ��اء  يتمث��ل 
3.8 م��ن رواتب املوظف��ن والتي 
تعادل ترلي��ون و600 مليار والتي 
كانت تغطي فقرة رواتب احلشد 
الشعبي والنازحن وهذا األمر مت 
بعد طلب اغلب أعضاء مجلس 

النواب وذلك بسبب القضاء على 
اإلرهاب، مشيرة إلى إن"التعديل 
اآلخر بش��أن احملافظ��ات املنتجة 
للنف��ط جاء م��ن احلكومة على 
مس��ودة املوازنة األولى بتعويض 
مستحقاتهم املالية حيث قمنا 
بإضافة %20 من الزيادة احلاصلة 
في اإليرادات النفطية وإعطائها 

للمحافظات".
تتمة ص3

المالية النيابية تضع تعديالتها للموازنة تمهيدًا إلقرارها اليوم
من أبرزها إلغاء االستقطاع من الرواتب ومراقبة القروض الخارجية

الرياض تعتزم إنشاء ما يصل إلى 16 مفاعاًل نوويًا
مخاوف من إمكانية امتالك السعودية أسلحة نووية بمساعدة اميركا

وزير الطاقة األميركية مع نظيره السعودي"أرشيف"

مشروع بناء الدولة واإلنسان

٤



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد مدي��ر التربية ف��ي محافظة 
ان  عم��ر  دلش��اد  الس��ليمانية 
حكومة االقليم وفي ظل االوضاع 
االقتصادية واملالية التي متر بها لن 
تتمكن من ص��رف رواتب املعلمني 

كاملة للعامني املقبلني.
وتاب��ع في مؤمت��ر صحفي حضرته 
عل��ى  الصب��اح اجلدي��د، تعقيب��اً 
مقاطعة الدوام الرسمي من قبل 
املالكات التدريسية للشهر الثاني 
على التوال��ي، ان مطالب املالكات 
التدريسية في السليمانية بتوفير 
مستحقاتهم املعاشية مشروعة 
ونحن نتفهم معاناتهم ولم نقم 
مبعاقبة اي منهم نتيجة ملقاطعة 
الدوام الرس��مي، واستدرك اال اننا 
ندعو املعلمني ال��ى تفهم الوضع 
الراه��ن وع��دم الس��ماح بضي��اع 
العام الدراسي احلالي الذي يشارف 
على نهايته، في حني مازالت ابواب 
امل��دارس مغلق��ة ام��ام الطلب��ة 
الذي��ن ميكث��ون في بيوته��م منذ 
اكثر من شهر، مؤكدا اننا شرحنا 
للمس��ؤولني في حكومة االقليم 
االوضاع الراهنة للواقع التعليمي 
امل��الكات  مقاطع��ة  ظ��ل  ف��ي 
التدريسية للدوام الرسمي، مبيناً 
»اذا ما اس��تمرت اوض��اع املعلمني 
املعاش��ية على ماه��ي عليه االن 
فإننا سوف نناقش تعطيل الدوام 
الرس��مي للعام الدراس��ي املقبل 

  .2019-2018
رئاس��ة مجلس محافظة  وكانت 
الس��ليمانية وفي مس��عى منها 
إلنق��اذ العام الدراس��ي احلالي في 
احملافظ��ة م��ن الضياع، ق��د عقد 
اجتماعاً مع رئاسة برملان كردستان 
الس��بل  لبح��ث  املالي��ة  ووزي��ر 
املالكات  روات��ب  بتأمني  الكفيل��ة 
التدريس��ية في احملافظ��ة، وتدارك 
اهدار العام الدراس��ي احلالي جراء 
مقاطعة املعلمني للدوام الرسمي 
في احملافظ��ة نتيجة لع��دم قدرة 
حكومة اإلقلي��م على منح رواتب 

املعلمني املتأخرة.
رئي��س جلنة التربي��ة والتعليم في 
مجلس محافظة السليمانية نياز 
حمه الو قالت في تصريح للصباح 
اجلديد، ان مجلس احملافظة اجتمع 
مع رئاس��ة برمل��ان كردس��تان وزير 

املالي��ة ووزير التربي��ة ونائب رئيس 
االقلي��م، وش��رح خالل  حكوم��ة 
االجتم��اع املعان��اة الت��ي تواج��ه 
املعلمني في احملافظة، مضيفة ان 
وزير املالية وعد خالل اللقاء بتقدمي 
رواتب موظف��ي وزارة التربية على 
الوزارات االخرى في تسلسل قوائم 
ال��وزارة اخملصص��ة ملن��ح املرتبات، 
قدمه��ا  مناش��دة  ال��ى  اضاف��ة 
الس��ليمانية  محافظة  مجل��س 
لوزي��ر التربي��ة بش��تيوان ص��ادق، 
الدراسي احلالي   العام  باحتس��اب 
دراس��يني  كعام��ني   2018-2017

للمعلمني.
وتابعت حمه الو، ان مقاطعة الدوام 
م��ن قبل املالكات التدريس��ية في 
وحلبجة،  السليمانية  محافظتي 
التابعة لهما  والنواحي  واالقضية 
س��يلحق ض��ررا كبيرا مبس��تقبل 
التربي��ة والتعليم ف��ي احملافظتني 
مطالبة املعلمني بانهاء مقاطعة 
ال��ى صفوفهم  والع��ودة  ال��دوام 

الدراس��ية، خدم��ة للطلبة ومنع 
اهدار العام الدراسي للعام احلالي 

عليهم.       
من جهت��ه حم��ل مق��رر اللجنة 
املالية في مجلس النواب العراقي 
احم��د حاج��ي رش��يد، حكوم��ة 
االقلي��م مس��ؤولية تأخر ارس��ال 
روات��ب وزارتي الصحة والتربية من 

قبل احلكومة االحتادية.
واض��اف حاج��ي رش��يد ان تأخ��ر 
وزارت��ي  روات��ب موظف��ي  ارس��ال 
الصحة والتربي��ة في االقليم، من 
قبل احلكوم��ة االحتادية، ناجم عن 
كشف اللجان املعنية في احلكومة 
االحتادية فساداً كبيراً في سجالت 
وقوائم الوزارت��ني املذكورتني، التي 
قدمت الى اللجان التي ش��كلتها 

احلكومة االحتادية.
وتاب��ع ان اللجان املعني��ة اطلعته 
عل��ى وج��ود ان��واع مختلف��ة من 
الفس��اد ف��ي س��جالت مرتب��ات 
موظفي وزارتي الصح��ة والتربية 

في االقليم، والتي صنفها كالتالي 
: االول��ى من��ح درج��ات وظيفية ال 
تنس��جم مع ش��هادات املوظفني، 
والثاني منح عالوة وترفيع ملوظفني 
س��نوات  واحتس��اب  واش��خاص 
خدمة ال تنس��جم مع خدمتهم، 
او مع حتصيلهم الدراسي، والثالث 
تسجيل اسماء وهمية في قوائم 
موظفي وزارتي الصح��ة والتربية 
وج��ود  دون  م��ن  اس��ماء  ووج��ود 

املوظفني الفعليني.
وتابع ان الكشف عن حاالت فساد 
كبي��رة ادى باللج��ان املعني��ة في 
احلكومة االحتادية، الى اجراء تدقيق 
ثان في س��جالت وقوائم موظفي 
الوزارت��ني املذكورتني، بعد ان كانت 
قد قال��ت انه��ا س��تكتفي بأخذ 
عينات من هذه السجالت، وتابع ان 
وجود فس��اد في سجالت موظفي 
االقليم، دف��ع باللجان املعنية الى 
اتب��اع الية جدي��دة لتدقيق قوائم 
موظف��ي حكوم��ة االقلي��م، م��ا 

تس��بب بتأخر من��ح رواتبهم من 
قبل احلكومة االحتادية.  

ان  ال��ى  اش��ار  رش��يد  حاج��ي 
مس��ؤولي اللجان املعني��ة، اكدوا 
ل��ه بانهم وضعوا نتائ��ج التدقيق 
التي اجروها على سجالت مرتبات 
موظفي وزارت��ي الصحة والتربية، 
ام��ام رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
مرتب��ني ملوظفي  مبن��ح  وطالب��وه 
الوزارتني املذكورت��ني، كبداية حلني 
النهائية  القوائ��م  التصديق على 

واعتمادها من قبل رئيس الوزراء. 
وكان��ت جلن��ة م��ن دي��وان الرقابة 
املالي��ة االحتادية ووزارت��ي الصحة 
والتربية ومجل��س الوزراء االحتادية 
ق��د وصل��ت مس��اء االثن��ني ال��ى 
محافظة الس��ليمانية للمباشرة 
بإج��راء التدقيق الثان��ي في قوائم 

موظفي الوزارتني املذكورتني.
وق��ال س��مير هورامي الس��كرتير 
اإلعالم��ي لنائ��ب رئي��س حكومة 
االقلي��م قوب��اد طالبان��ي انه ممثال 

ع��ن حكوم��ة االقلي��م ومحافظ 
مجل��س  ورئي��س  الس��ليمانية، 
وم��دراء  الس��ليمانية  محافظ��ة 
احملافظة، اجتمعوا مع اللجنة التي 
وصلت م��ن بغداد ال��ى محافظة 
الس��ليمانية للتدقيق ف��ي رواتب 

املوظفني.
واضاف��ا هورامي انه��م بحثوا مع 
احلكوم��ة  ف��ي  املعني��ة  اللج��ان 
االحتادية، وض��ع آلية للبدء بأعمال 
التدقيق من قب��ل اللجنة، وحتديد 
الدائرة التي تباش��ر منها اللجنة 
س��جالت  ف��ي  التدقي��ق  اعم��ال 

الرواتب.
يش��ار ال��ى ان اللجن��ة تتألف من 
22 ش��خصا م��ن بغداد س��تقوم 
بالتدقي��ق في س��جالت موظفي 
وال��ذي  الس��ليمانية،  محافظ��ة 
يتوق��ع ان متك��ث فيه��ا مل��دة 13 
يوما، حلني اكمال اجراءات التدقيق 
وتقدمي تقريرها النهائي الى رئيس 

الوزراء حيدر العبادي

اللجنة المالية تكشف أنواعا 
للفساد في سجالت موظفي كردستان

لت حكومة اإلقليم مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين من قبل بغداد    حمَّ د. علي شمخي

ف��ي امللف االمني واالقتصادي تبرز قضية 
تطبي��ع االوض��اع ف��ي كرك��وك واع��ادة 
االستقرار الى احملافظات احملررة في املوصل 
واالنب��ار وص��الح الدين وديال��ي بوصفها 
قضي��ة مركزي��ة معني��ة به��ا احلكومة 
االحتادي��ة بالدرج��ة االولى  اكث��ر من اية 
جه��ة اخرى ومن اخلطأ ت��رك االوضاع في 
تل��ك املناطق بعه��دة قيادات سياس��ية 
او امني��ة تنتم��ي ال��ى االدارات احمللية في 
احملافظ��ات نفس��ها او ربطه��ا بقي��ادات 
عس��كرية او امنية مح��ددة ..فاالحداث 
التي تش��هدها ه��ذه احملافظ��ات مابعد 
التحرير تؤك��د وجود ص��راع وتنافس بني 
ق��وى محلية لالس��تئثار ب��االدارة وعقود 
االعمار والدفع بوجوه محددة الى واجهات 
الس��لطة ف��ي االنتخاب��ات املرتقبة وفي 
كركوك تب��دو املهمة اصع��ب مع تربص 
قوى قومية ودينية ومذهبية العادة رسم 
خارطة الضغط والتأثي��ر وفرض احلضور 
في ظل اوضاع امنية هش��ة يترقب فيها 
داعش املش��هد من بعيد يبحث فيها عن 
الفرص��ة للعودة الى ه��ذه احملافظة بكل 
الس��بل والى جان��ب التط��ورات االمنية 
والعسكرية في احمليط االقليمي املتمثلة 
باجلوار التركي والسوري ومايجري من نزاع 
عس��كري على احلدود العراقية ومايتركه 
م��ن تهدي��دات حقيقي��ة عل��ى الداخل 
العراقي ف��ان مهمة احلكوم��ة العراقية 
س��تكون جوهرية الميكن  فيها التفريط 
حت��ى بجزئيات من ه��ذا املل��ف والبد ان 
يكون هناك تنس��يق عالي املس��توى بني 
احلكومة االحتادية في بغداد ممثلة مبجلس 
املش��تركة  العملي��ات  وقي��ادة  ال��وزراء 
احملافظ��ات  تل��ك  ف��ي  احمللي��ة  واالدارات 
والتش��كيالت  العس��كرية  والقطع��ات 
االمني��ة فيه��ا للحيلول��ة دون وق��وع اي 
خرق امني فيها او انف��راد اي مفصل من 
مفاص��ل القوى في تقرير ش��كل احللول 
للمش��كالت القائمة هناك وخالل االيام 
االهمي��ة  االح��داث  اثبت��ت  املنصرم��ة 
القصوى لالشراف احلكومي على مقاليد 
االمور مع جتدد النزاع واخلالف في كركوك 
واملوص��ل وص��الح الدي��ن وديال��ى واالنبار 
بني ق��وى محلية داخلية وم��ن دون وجود 
اليات حقيقية س��ريعة لتطبيع االوضاع 
في ه��ذه احملافظات خاص��ة فيما يتعلق 
بخط��ط االعمار والتحضي��ر لالنتخابات 
وفرض اخلطط االمنية فان احللول املؤقتة 
والطارئة التي مت العمل بها  طوال الشهور 
املاضي��ة الت��ي اعقبت عملي��ات التحرير 
تبدو حلوال هش��ة قابل��ة لالنهيار في اية 
حلظ��ة وان التهديد االمني املتمثل بعودة 
داع��ش له��ذ احملافظات تهدي��د حقيقي 
المياثل او يتفق مع االدعاءات بنهاية كلية 
لهذا اخلطر وان تراج��ع احلكومة املركزية 
عن دورها ف��ي هذه احملافظات او تضعيف 
حضوره��ا س��يفاقم مش��كالت خطيرة 
عل��ى املدى القريب والبعي��د ..ومن املهم 
جدا االلتفات ملث��ل هذا امللف وعده ملفا 
حيويا جوهريا ال ملفا هامشيا ملا يحمله 
من تأثيرات وانعكاس��ات على مس��توى 

االمن الوطني للعراق .

مهمة مركزية !

تقـرير

تظاهرات للمالكات التدريسية في السليمانية

دلشاد عمر: ان 
مطالب المالكات 

التدريسية في 
السليمانية بتوفير 

مستحقاتهم 
المعاشية مشروعة 

ونحن نتفهم 
معاناتهم ولم نقم 
بمعاقبة اي منهم 

نتيجة لمقاطعة 
الدوام الرسمي
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بغداد ـ إيناس جبار:

أفاد قضاة مختصون بالدعاوى املدنية 
بإمكانية إقامة دع��وى بإزالة النوافذ 
واألبواب والش��رف التي تلح��ق ضرراً 
باجلار، الفتني إلى أن ذلك يعد انتهاكاً 
أشاروا  فيما  األش��خاص،  خلصوصية 
إل��ى أن احملاكم تلقت العديد من تلك 
الدع��اوى وأصدرت فيها ق��رارات وفق 

القانون.
وقال القاضي إس��تبرق حمادي قاضي 
محكم��ة ب��داءة الك��رخ إن »القانون 
املدني العراقي رقم )40(  لسنة 1951 
املعدل ن��ّص على ح��ق امللكية حيث 
عّرفه��ا بأنها س��لطة ش��خص على 
مال تخول��ه احلق بكاف��ة التصرفات 

اجلائزة واملشروعة على ماله«.
واضاف حم��ادي أن »املُل��ك على نحو 
تام له أن يتصرف مطلقاً فيما ميلكه 
عين��اً ومنفع��ة واس��تغالالً، فينتفع 
بالع��ني اململوك��ة وبغلته��ا وثمارها 
ونتاجها ويتص��رف في عينها بجميع 

التصرفات اجلائزة«.
ولفت إلى أن »قسماً من التشريعات 
اعتب��رت املال��ك ل��ه حري��ة مطلقة 
في ملك��ه وأمواله، أما التش��ريعات 
احلديث��ة قّيدته وخففت م��ن حدته، 
ومن ه��ذه القي��ود أال يج��وز للمالك 
أن يتصرف في ملك��ه مبا يلحق ضرراً 

بجاره«.
وأوض��ح حمادي أن »املش��رع العراقي 
اقتف��ى اثر ذل��ك، بالنص عل��ى عدم 

إعطاء الض��وء األخض��ر للمالك في 
أن يتصرف في ملك��ه مبا يحلق ضرراً 

فاحشاً بجاره سواء حديثاً أم قدميا«.
وبني أن »اجل��ار الذي لديه بيت مالصق 
مع صاحب امللك ميكنه أن يقيم دعوى 

كون األخي��ر بادر بفت��ح نافذة مطلة 
على داره، فذلك يشكل خرقاً للحياة 

اخلاصة«.
واس��تطرد قاض��ي ب��داءة الك��رخ أن 
»املّدع��ي ل��ه تق��دمي طل��ب كش��ف 

مس��تعجل لكي يثبت واقعة الضرر، 
وبعد اثباتها يصدر ق��رار من احملكمة 
بازال��ة الضرر، كأن تق��رر اغالق نافذة 
إل��ى أن »احملاك��م  مطل��ة«، مش��يراً 
العراقي��ة تلق��ت العدي��د م��ن تلك 

الدعاوى وحسمتها وفق القانون«.
ظه��رت  أخ��رى  »ح��االت  أن  وب��ني 
مؤخ��راً ميكن اعتبارها  تش��كل ضرراً 
بأصحاب الدور وهي انتش��ار املقاهي 
والكافيتريات على األس��طح، إضافة 
إل��ى التجاوزات عل��ى األراضي والبناء 

العشوائي«.
ونصح حم��ادي »املتضرري��ن من تلك 
الظواه��ر باللج��وء إل��ى القضاء من 
أجل رفع الضرر عنهم بقرارات صادرة 

عن القضاء«.
من جانبه، ذكر القاضي سيف عباس 
أن »القانون��ني العراقي واملصري أجازا 
حقاً يعرف ب�)الطل��ة(، لكنهما قيدا 

ذلك بعدم التجاوز على اآلخرين«.
يتعل��ق  التقّي��د  أن  وأض��اف عب��اس 
بع��دم االطالع عل��ى خصوصية اجلار، 
ويس��تطيع املتضرر م��ن ذلك اللجوء 

إلى القضاء لرفع الضرر عنه«.
وأش��ار ال��ى أن »انته��اك اخلصوصية 
يع��ّد بحد ذات��ه ضررا بش��قيه املادي 
واملعن��وي، كما ان��ه ميثل جت��اوزاً على 
حق الغير بإقامة دع��وى أمام احملاكم 
اخملتص��ة يطل��ب فيها غل��ق النافذة 

التي تطل على الدار«.
وب��ني أن »احملكم��ة تتخ��ذ قرارها بعد 
أن تس��تكمل إجراءاتها وتستمع إلى 
الطرفني وتقاري��ر ذات العالقة وتصل 
إل��ى النتيجة بأن الناف��ذة أو الباب أو 

الشرفة تسبب ضرراً من عدمه«.
ومض��ى عب��اس إل��ى أن ذل��ك ميت��د 
أيض��اً إل��ى موض��وع وض��ع املولدات 
الكهربائية على األراضي كونه يلحق 

ضرراً بآخرين«.

البداءة: للمدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي

القانون يتيح إزالة النوافذ والشرفات النتهاكها خصوصية الجار

احياء سكنية بغدادية »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتح��دة  الوالي��ات  س��فارة  اعلن��ت 
األميركية ف��ي بغداد، ام��س الثالثاء، 
برنام��ج  عل��ى  املنافس��ة  افتت��اح 
»فولبراي��ت« للطلب��ة األجان��ب لعام 

.2021 - 2019
وذك��رت الس��فارة في بي��ان صحفي، 
تلقت »الصباح اجلديد« نس��خة منه، 
»مت فت��ح ب��اب التنافس عل��ى برنامج 
فولبراي��ت للع��ام الدراس��ي 2019 – 

.»2021
وبين��ت ان »برنام��ج فولبراي��ت يوف��ر 

للطلبة األجان��ب واملهنيني العراقيني 
الش��باب الفرص��ة ملتابعة الدراس��ة 
على مس��توى الدراس��ات العليا في 

الواليات املتحدة«.
واشارت الى ان البرنامج يشمل »متويل 
الرسوم الدراسية والرسوم املطلوبة؛ 
والكت��ب واملعدات وبدل س��فر وراتب 
شهري للغرفة والغذاء، وكذلك تأمني 

صحي للحاالت الطارئة«.
واضاف��ت »باإلم��كان التق��دمي عل��ى 
معظم مجاالت الدراسة، مبا في ذلك 
العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 

والعل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة. 
وم��ع ذلك، ال يس��مح بالتق��دمي على 
برامج املاجستير املتعلقة بالدراسات 

السريرية، مثل الطب والتمريض«.
ولفتت الس��فارة الى ان��ه »باإلضافة 
تق��دم  األكادمي��ي،  التدري��ب  إل��ى 
املن��ح الدراس��ية لفولبراي��ت أيض��اً 
جت��ارب التب��ادل الثقاف��ي التحويلية. 
وبصفتهم مش��اركني ف��ي البرنامج، 
ستتاح للطلبة العراقيني فرصة فريدة 
لتجرب��ة احلياة في الوالي��ات املتحدة، 
الع��راق  ثقاف��ة  مش��اركة  وكذل��ك 

وتقاليده الفريدة مع األميركيني«.
اختي��ار  »س��يتم  ان��ه  واوضح��ت 
املش��اركني ف��ي البرنامج م��ن خالل 
املنافس��ة املفتوح��ة والقائم��ة على 
أس��اس اجلدارة، التي يتم فيها األخذ 
بع��ني االعتب��ار كل إمكان��ات القيادة 
عل��ى  والق��درة  األكادمي��ي  والتف��وق 
التكيف مع احلياة في الواليات املتحدة 

األميركية«.
ونبهت السفارة الى ان التقدمي يكون 
عب��ر اإلنترن��ت عل��ى موق��ع س��فارة 
الواليات املتح��دة األميركية، من اآلن 

ولغاية 1 أيار 2018.
واش��ترطت السفارة ان يكون املتقدم 
»مواطن��اً عراقي��اً. وال يح��ق ملواطني 
الوالي��ات املتحدة أو حاملي البطاقات 
اخلضراء التقدم بطلباتهم. وان يكون 
مقيما ف��ي العراق خالل فترة التقدمي، 
واالختيار وحتصيل املقاعد الدراسية«.

واكدت على ان ميتلك املتقدم »سنتني 
م��ن اخلبرة في العمل املهني. وحاصل 
عل��ى درج��ة البكالوري��وس وقت بدء 
البرنام��ج م��ن مؤسس��ة معتم��دة 
معت��رف بها م��ن قب��ل وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي العراقية في 
بغداد«.

املتق��دم  ميتل��ك  ان  عل��ى  وش��ددت 
»خلفي��ة أكادميية رصين��ة. وأن يكون 
بارع��اً في اللغ��ة اإلنكليزي��ة أو قادراً 
عل��ى حض��ور برنام��ج طوي��ل األجل 
باإلنكليزي��ة )LTE( قبل ب��دء برنامج 
الدراس��ة«، مش��يرة ال��ى ان االولوية 
ستكون »للطلبة الذين ليس لديهم 
خبرة س��ابقة في الدراسة أو العيش 
في الوالی��ات املتحدة. ونحن نش��جع 
ذوي اإلعاقة على التقدم بطلباتهم«.

السفارة األميركية تفتح باب التقديم على برنامج »فولبرايت«

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئة النزاه��ة، أمس 
الثالثاء، أنه��ا أعادت عقارا في 
محافظ��ة كربالء قيمته أكثر 
م��ن 13 مليار دينار إلى ملكية 
الدولة، مش��يرة إلى أن العقار 
مت حتويل ملكيته عبر "التحايل 

والتزوير". 
بي��ان  ف��ي  الهيئ��ة  وقال��ت 
اجلدي��د"  "الصب��اح  تلق��ت 
"م��الكات  إن  من��ه،  نس��خة 
مكت��ب حتقيق هيئ��ة النزاهة 
في كرب��الء ونتيج��ة املتابعة 
إضب��ارة  والتدقي��ق ضبط��ت 
العقار لتكشف حاالت التزوير 

والتالعب التي متت فيها".
"التحقيق��ات  أن  وأوضح��ت، 
األولية ق��ادت إل��ى أن ملكية 
العق��ار العائ��د أص��الً ل��وزارة 
املالي��ة نقل��ت عب��ر التحايل 
والتزوير إلى أش��خاٍص آخرين، 
وإن قيمته التقديرية، بحسب 
الكش��ف املش��ترك من قبل 
احملافظ��ة  ضريب��ة  مخم��ن 

واملساح في مديرية التسجيل 
العق��اري األول��ى فيه��ا تبلغ 

(13,500,000,000( دينارٍ".
"اإلج��راءات  أن  وتابع��ت، 
التي  واملتابعات،  التحقيقي��ة 
قام��ت به��ا م��الكات مكتب 
الهيئة ف��ي محافظة  حتقيق 
كربالء، أفضت إلى إقامة دائرة 
عق��ارات الدولة ف��ي احملافظة 
دعوى إلبطال قي��د العقار في 
إعادة  بغية  الب��داءة  محكمة 
املالي��ة،  وزارة  إل��ى  ملكيَّت��ه 
ومتت إحالة املوظفني املتهمني 
إلى محكمة جناي��ات كربالء 
لغرض محاكمتهم  املقدسة 
على وفق أحكام املادة 340 من 

قانون العقوبات".
يذك��ر أن هيئة النزاهة أعلنت 
ف��ي )18 كان��ون الثاني 2018( 
عن إع��ادة ملكي��ة مجموعة 
عقارات ف��ي محافظة كربالء 
التقديري��ة  قيمته��ا  بلغ��ت 
دينار  مليار   )43,000,000,000)

إلى ملكية الدولة.

النزاهة تعيد ملكية عقار 
بكربالء قيمته 13 مليار 

دينار إلى وزارة المالية



بغداد – عمليات دهم 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الثالث��اء ان مفارز مكافحة إجرام 
بغ��داد الق��ت القب��ض على ع��دد من 
املطلوبني اثنني منه��م على وفق املادة 

أربعة إرهاب.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مديرية مكافحة إجرام بغداد 
متكنت م��ن القاء القبض على عدد من 
املتهمني واملطلوب��ني للقضاء العراقي 
وفي مناطق متفرقة م��ن العاصمة" ، 
الفتا ال��ى ان "التهم تنوعت بني جرائم 
القتل واخلطف والسرقة وتهريب االثار 
واالجت��ار بالبش��ر فضال ع��ن مطلوبني 
اثن��ني وف��ق امل��ادة الرابع��ة م��ن قانون 

مكافحة االرهاب".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
أعل��ن مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظة ديال��ى، االثنني، ع��ن اعتقال 
س��بعة مطلوب��ني بقضاي��ا "إرهابية" 

وجنائية في احملافظة.
وق��ال املصدر :"م��ن خالل املمارس��ات 
األمني��ة الت��ي تنفذها ش��رطة ديالى 
ألقت دوريات من قسم شرطة ب عقوبة 
س��بعة  عل��ى  القب��ض  واملنصوري��ة 
مطلوبني على قضايا إرهابية في مدينة 
بعقوب��ة وناحي��ة املنصورية" ، مضيفا 
:"مت اتخ��اذ االج��راءات القانوني��ة بحق 

املعتقلني لعرضهم على القضاء".

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظ 
كركوك ام��س الثالث��اء أن أحد عناصر 
احلش��د الش��عبي قتل بهج��وم نفذه 

مس��لحو "داع��ش" اس��تهدف نقطة 
تفتيش جنوب غربي احملافظة.

وق��ال إن "عناص��ر من تنظي��م داعش 
االرهاب��ي هاجم��وا، مس��اء ي��وم امس 
نقطة تفتيش للحش��د الش��عبي في 
قري��ة النجاتي��ة بقض��اء احلويجة، )55 
كم جنوب غربي كركوك(، ما أسفر عن 
مقتل أحد عناصر احلشد"، مشيرا الى 
أن "القوة ردت على عناصر داعش الذين 
ف��روا الى مناط��ق نائي��ة" ، مضيفا أن 
"قوة امنية نقلت اجلثة للطب العدلي 

."

بابل – اعتقال مطلوبني 
اك��دت قيادة ش��رطة محافظ��ة بابل 
ام��س الثالث��اء، القاء القب��ض على 51 
متهم��ا بجرائم جنائي��ة مختلفة في 

احملافظة.

وذكر املتحدث الرس��مي باسم القيادة 
العقي��د، ع��ادل العن��اوي احلس��ينيان 
االمني��ة  الش��رطة  مراك��ز  "دوري��ات 
باإلش��تراك مع مفارز مكافحة االجرام 
والصنوف االخرى العاملة في احملافظة 
متكن��ت م��ن إلق��اء القبض عل��ى 51 
متهما مطلوبا مب��واد قانونية وجنائية 
مختلف��ة بينهم متهم��ني وفق موادة 
مهمة من قان��ون العقوب��ات العراقي 
الناف��ذ" ، مضيف��ا ان "العملي��ة متت 
وفق حملة قامت به��ا القوات االمنية 
ملالحقة املطلوبني إلى القضاء من اجل 
واحلفاظ  واالس��تقرار  األمن  اس��تتباب 

على حقوق وممتلكات املواطنني.

صالح الدين – عمليات تفتيش 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدين امس الثالثاء ان 

قوات مشتركة شرعت بعملية واسعة 
النطاق شرقي مدينة سامراء.

وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إن " قوات الل��واء 313 في 
احلش��د الش��عبي ش��رعت، يوم امس 
بعملية تفتيش واسعة النطاق ملناطق 
بن��ات احلس��ن وع��رب محم��د الداحي 

وطويبة شرقي مدينة سامراء".

االنبار – تدمير مضافتني 
كشف مصدر في مركز اإلعالم األمني 
ام��س الثالث��اء ع��ن تدمي��ر مضافتني 

ل�"داعش" في االنبار.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "قيادة عمليات اجلزيرة متكنت 
من تدمير مضافت��ني لعصابات داعش 
اإلرهابي بداخلهم��ا كميات كبيرة من 
العبوات واالحزمة الناس��فة وقتلت 3 

ارهابيني انتحاريني ش��رق ح��ي البكر" 
، مضيف��ا ان مقاتل��ي العش��ائر قتلوا 
ثالث��ة عناصر من "داعش" غربي مدينة 

الرمادي.

النجف – عملية امنية 
أعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
النجف واملنشآت امس الثالثاء عن قيام 
مكافحة اجرام احملافظة بالقاء القبض 
عل��ى ع��دد م��ن املتهم��ني مختص��ني 

بسرقة بطاريات العجالت .
واوض��ح املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكشف عن اسمه ان املديرية اوضحت 
أن مكافحة اجرام الوفاء ألقت القبض 
على عدة متهمني باجلرم املشهود بعد 
قيامه��م بس��رقة ع��دد م��ن بطاريات 
العج��الت ضم��ن قاطع مس��ؤليتهم 
فيم��ا ألق��ت القب��ض على الس��ادس 

ف��ي قضاء الكوفة، مش��يرة الى إحالة 
املتهمني إلى القض��اء لينالوا جزائهم 

العادل. 

البصرة – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة ام��س الثالثاء بأن مدنياً أصيب 
بجروح بانفجار عبوة ناس��فة أمام داره 

وسط احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة وضعها 
مجهول��ون أم��ام دار س��كنية في حي 
األح��رار الواق��ع ضمن مرك��ز احملافظة 
انفج��رت، مس��اء اليوم، مما اس��فر عن 
إصاب��ة صاحب الدار وإحلاق أضرار مادية 
بالدار" ، مشيرا الى أن "القوات األمنية 
فتحت حتقيقاً للوقوف على مالبس��ات 
االنفجار والتعرف على هوية منفذيه".

اعتقال مطلوبين في مناطق متعددة من بغداد * استهداف نقطة تفتيش بهجوم مسلح غربي كركوك
القبض على متهمين بسرقات لبطاريات العجالت في النجف * إلقاء القبض على 51 متهما مطلوبا في بابل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف عضو اللجنة القانوني��ة النيابية زانا 
س��عيد، أم��س الثالث��اء، ع��ن العقوب��ات التي 
تضمنه��ا مقترح قان��ون منع إط��الق العيارات 
النارية ال��ذي أنهى البرملان قراءت��ه األولى قبل 
أكث��ر من اس��بوعني، مش��يراً إل��ى أن القانون 
يحظ��ى مبقبولية لكنه بحاج��ة إلى صياغات 

دقيقة تعالج الظاهرة.
وقال س��عيد ف��ي تصريح صحف��ي، إن "إطالق 
العي��ارات النارية في األفراح واألح��زان ب العراق 
ويج��ب  اجتماعي��ة س��لبية  أصب��ح ظاه��رة 
معاجلتها بقانون نتيجة لألضرار السلبية التي 
تسببت منها س��واء بهدر املال العام أو تهديد 
أرواح الن��اس وممتلكاتهم"، مبين��ا ان "املقترح 
استكملت القراءة له وسيعمل على جترمي هذه 

التصرفات غير املقبولة".
وأوضح س��عيد، أن "إطالق العيارات النارية دون 
أن يس��بب اذى لآلخرين تكون عقوبته الغرامة 
واحلب��س ومصادرة الس��الح وص��وال إلى إطالق 
العيارات التي قد تتسبب بأضرار مادية فتوجب 
إضاف��ة إلى العقوب��ة الس��ابقة تعويض هذه 

األضرار".
وأض��اف قائالً، "اذا كان إط��الق العيارات النارية 
قد تس��بب بوفاة ش��خص فتتحول اجلرمية إلى 

قتل خاطئ وقد يصل إلى احلبس املؤيد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف املستش��ار املالي جمللس الوزراء مظهر 
محم��د صالح، امس الثالث��اء، عن اعداد خطة 
قصيرة األجل لتأمني ع��ودة النازحني، مبينا ان 
اعم��ار األبنية في املناطق املتض��ررة من احلرب 

يتطلب 88 مليار دوالر.
وق��ال محمد صالح ف��ي تصريح صحفي، إن " 
تقييم اضرار احلرب ضد تنظيم داعش االرهابي 
ش��ارك فيه الف شخصية عراقية، اضافة إلى 
خبراء من االمم املتحدة ميثلون املنظمة العاملية 

لشؤون املستوطنات البشرية".
وأضاف أن "تقدير االضرار املباشرة التي شملت 
املباني اخلاصة والرس��مية بل��غ 47 مليار دوالر، 
وأن اعادة اعمارها بش��كل تام وبنس��بة 100% 

يتطلب توفير 88 مليار دوالر".
وأوضح أن "اجلهود س��وف تنص��ب في املرحلة 
االول��ى على توط��ني النازحني ف��ي ديارهم من 
خالل صندوق مت انش��اؤه وتضخ اليه االموال"، 
مبين��ا "انن��ا نعم��ل حالياً عل��ى تنفيذ خطة 
قصي��رة األجل لتأم��ني ع��ودة النازحني ضمن 

استراتيجية اعمار العراق".
وبني صال��ح أن " األموال املرص��ودة في املوازنة 
إلعمار املناط��ق املتضررة الغ��رض منها توفير 
اخلدمات الرئيسة للنازحني العائدين إلى ديارهم 

مثل املاء والكهرباء واملدراس والصحة".

عقوبات في قانون منع 
إطالق العيارات النارية

خطه "قصيرة األجل" 
لعودة النازحين

الملف األمني

العراق.. ورشة عمل كبيرة
لإلعمار في 2019

واس��تطرد أن "مؤمتراً للمستثمرين سوف 
ينعقد في مصر الشهر املقبل نعول عليه 
كثيراً، حيث تطرح املش��اريع االستثمارية 

بنحو اوسع مما حصل في الكويت".
وأكم��ل صال��ح الق��ول إن "اس��تمارة مت 
توزيعها على س��فراء الدول املشاركة في 
مؤمتر الكويت س��يتم ملئها من قبل تلك 
الدول بحجم ما اعلنت عنه وبعد عملية 
احلصر س��نتعرف على النتائج بنحو اكثر 
دقة وم��ا اذا كانت األم��وال تدخل في باب 

املنح أم عقود استثمارية ام قروض".
من جانبها، ذكرت النائب��ة عن نينوى نورا 
البجاري في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "احملافظة يجب أن تكون لها اولوية في 

خطط احلكومة اخلاصة باعادة االعمار".
وأضافت البجاري أن "اجلانب األمين، س��يما 
املدينة القدمية تعد منكوبة بسبب الدمار 
الذي خلفت��ه العناصر االرهابية وعمليات 

التحرير".
وتطال��ب احلكوم��ة االحتادي��ة ب��� "اي��الء 
موض��وع توفي��ر اخلدمات وس��بل العيش 
جلميع املناط��ق احملررة من أجل تأمني عودة 
النازحني إليها باسرع وقت واملشاركة في 

االنتخابات".
وترى البج��اري أن "املؤش��رات احلالية غير 
مش��جعة، وأن مؤمتر الكوي��ت لم تتضح 
مالمح��ه بع��د، لكنن��ا نتمن��ى أن نلمس 

شيئا على االرض في القريب العاجل".
خلس��ائر  االولي��ة  التقدي��رات  ان  يذك��ر 

احملافظات احملررة ق��د بلغت 88 مليار دوالر، 
فيما رجحت احلكومة أن يستغرق االعمار 

عشر سنوات.

احتاد رجال األعمال:
متليك املتجاوزين ضربة لالستثمار

وأش��ار عودة إل��ى ان "هنالك قضية اخرى 
وهي ان بعض التجاوزات توجد في مناطق 
متميزة من العراق وهي بش��كل عشوائي 
وه��ذا يش��وه التصميم االس��اس للمدن 
التي وضعت رس��وماتها حس��ب املناطق 

والقطاعات احليوية".
واس��تنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فإن 
عدد جتمعات السكن العشوائي بلغت في 
12 محافظة 3 آالف و687 جتمعا عشوائياً، 
واحتلت العاصمة بغداد )8 ماليني نسمة( 
ف��ي مرتبة الصدارة بواق��ع 1000 منطقة 
عشوائية، تلتها محافظة البصرة )نحو 3 
ماليني نس��مة( بواقع 700 منطقة، فيما 
كانت محافظتا النجف وكربالء األقل من 
حيث وجود التجمعات العش��وائية، وبلغ 

عددها 89 منطقة فقط.

املالية النيابية تضع تعديالتها 
للموازنة متهيداً إلقرارها اليوم

وأوضحت إن" املوازنة حتوي قروضا خارجية 
كثيرة وكبي��رة وهنالك نص يذكر بان وزير 
املالية او من يخوله له احلق في ان يقترض 
حتى يغطي املش��اريع االس��تثمارية بعد 
مصادقة مجل��س الوزراء عل��ى ذلك، وقد 
اعترضن��ا عليه الن مجل��س النواب جهة 

رقابية على هذه األموال ومتابعة الشروط 
بس��بب املبال��غ التي أثقلت كاه��ل البلد 
خالل الس��نوات الس��ابقة ، الفتة إلى إن" 
هنال��ك قرضا م��ن البنك الدول��ي مبقدار 
ملي��ار و140 ملي��ون دوالر تذهب منه 200 
مليون دوالر الى مش��روع ط��ارئ لتحقيق 
االس��تقرار و 40 ملي��ون دوالر الى اخلارطة 
اإلستراتيجية للحماية االجتماعية وهذه 
العبارات مطاطية ومبهمة وكان اقتراحنا 
ان تذه��ب ه��ذه األم��وال إل��ى املش��اريع 
الصغيرة للعاطلني ع��ن العمل بالتعاون 
مع جلن��ة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 

النيابية .
 وبينت عض��و املالية النيابي��ة بأن"اغلب 
التابعة  والقنصلي��ات  الس��فارات  مباني 
ل��وزارة اخلارجي��ة العراقية تؤج��ر من تلك 
ال��دول بالرغ��م م��ن وج��ود مب��ان تابعة 
للحكوم��ة العراقية فيه��ا ولكنها حتتاج 
إلى تأهيل وقمنا بإلغاء مبالغ بدل السكن 
واإليجار ألنها تثقل كاهل الدولة العراقية 
ووجهنا بتأهي��ل املباني القدمي��ة التابعة 

للحكومة في كل دول العالم .
بزي��ادة  احلكوم��ة طالب��ت  أن"  وأك��دت   
اإلي��رادات غير النفطية وهي فرض ضريبة 
%10 على األسواق واحملال التجارية واملوالت 
والفن��ادق واملطاعم ومت إدراجه أيضا فضال 
عن تقليل نسبة العجز من 13 ترليون إلى 

12 ترليون .   
 وتابع��ت إن" مقت��رح حتال��ف الق��وى قد 
مت إدراج��ه أيض��ا والذي يتضمن اس��تمرار 
عناص��ر أبن��اء العراق)الصحوات( مبس��ك 

األراض��ي في نينوى واالنب��ار وصالح الدين 
وديال��ى وبابل وكركوك على ان يس��تندوا 
ال��ى قاعدة البيانات املوج��ودة التي اعدت 
س��نة 2014 ف��ي دائرة نزع الس��الح وان ال 
يتجاوز رات��ب العنصر فيهم عن 250 ألف 

دينار .
 ومب��ا يخ��ص إقلي��م كردس��تان نوه��ت 
التميم��ي إل��ى ان" نس��بة اإلقلي��م غير 
مذكورة في مسودة املوازنة األخيرة ولكن 
اعتمدنا على الكثافة السكانية لإلقليم 
من خالل استضافة عدد من املدراء العامني 
ف��ي وزارة التج��ارة حيث قام��وا بإعطائنا 
إحصائيات من خ��الل البطاقة التموينية 
التي تعتمد العملية السياس��ية برمتها 
عليه��ا والتي تؤكد حص��ول اإلقليم على 
نس��بة %13  من املوازنة وبالوقت نفس��ه 
ال ميك��ن ان نطب��ق معايي��ر مختلفة بني 

احملافظات العراقية واإلقليم .
 وكش��فت ، عن وج��ود  686ألف موظف 
في اإلقليم لدى أخر إحصائية للحكومة 
العراقية ، فيما أك��دت بان اللجنة املالية 
ف��ي اإلقلي��م بينت لن��ا عن وج��ود أعداد 
كبيرة من املوظفني الوهميني في اإلقليم 
واألرقام التي يطرحونها الساس��ة الكرد 
غير صحيح��ة والتي كان��ت مليون و300 

ألف موظف .

تّيار احلكمة يصدر ضوابط مشددة 
ملرشحيه خالل التنافس االنتخابي

وعدم إعطاء أية وعود غير ممكنة التحقيق 
وخاص��ة وعود التعيين��ات والتزام الصدق 

والوضوح اساس��اً في احلمل��ة االنتخابية 
لقائمة احلكمة. واالبتعاد عن اس��تخدام 
اخلطاب الطائفي او التحريضي بأي شكل 
من االشكال، ملا في ذلك من خسارة للوطن 
وألبنائ��ه. وكذلك عدم اقام��ة التجمعات 
االنتخابي��ة ف��ي املؤسس��ات احلكومي��ة 
امكان��ات  اس��تخدام  وع��دم  الرس��مية 
الدولة من اجل الكس��ب االنتخابي. كما 
يتحمل املرشحون كافة متطلبات احلملة 
االنتخابية اخلاص��ة بهم مع التأكيد على 
ع��دم االس��راف ف��ي اجلوان��ب الكمالي��ة 
والثانوية، ومضاعف��ة االهتمام بالتواصل 
املباش��ر مع الناس وإح��راز ثقتهم. وعدم 
واحترام  االخري��ن  للمرش��حني  التع��رض 
ضواب��ط التنافس الش��ريف ال��ذي كفله 
الدس��تور العراق��ي. وااللت��زام بتعليمات 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات. وان 
املرشح الذي ال يلتزم بالنقاط والسياقات 
الواردة في اعاله، يكون معرضاً للمساءلة 
والتدقيق م��ن قبل اللج��ان التخصصية 

في تيار احلكمة الوطني. 
ودع��ا املكت��ب السياس��ي لتي��ار احلكمة 
"جمي��ع املواطن��ني الذي��ن يتعرضون ألي 
نوع م��ن الضغوط، ال س��امح اهلل من أي 
مرشح عن هذه القائمة، مراجعة مكاتب 
تيار احلكمة الوطني في عموم محافظات 

العراق".

املؤمتر الوطني يحّذر الكتل من
"فوات اآلوان" في إقرار املوازنة

يش��ار ال��ى ان مجل��س الن��واب، لم يقر 

حل��د اآلن مش��روع قانون املوازن��ة املالية 
لعام 2018، وس��ط اس��تمرار االختالف 
بني الكتل السياس��ية وأبرزها إحتجاج 
القوى الكردي��ة على تخفيض احلكومة 
حلص��ة اقليم كردس��تان م��ن %17 الى 

.12%
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، عد في 
وقت س��ابق "تأخير املوازنة لعبة وطلب 
م��ن املواطن��ني فضحها" مؤك��دا ا " ال 
أرى اي مب��رر لتعطي��ل املوازنة وامتنى ان 
يعاقب املواطن��ون بتصويتهم من يؤخر 

مصلحة البلد".

الرياض تعتزم إنشاء
ما يصل إلى 16 مفاعالً نووياً

، ومع ذلك، التزمت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بذلك في اتفاقه��ا لعام 2009، 
ال��ذي ح��دد "املعيار الذهب��ي" التفاقية 
عدم االنتش��ار النووي التفاقات التعاون 

النووي املدني.
وبين��ت الصحيف��ة أن إدارة ترام��ب في 
وضع جيد يسمح له بإقناع السعوديني 
لقبول املعيار الذهبي، حيث أنه قادر على 
التفاوض مع الرياض بشأن شراء الوقود 
اخملصب للمفاعالت من املوردين األجانب 
منخفضة التكلفة نس��بيا، خاصة وأن 
الرئيس ترامب يتمتع بعالقات جيدة مع 

القيادة السعودية منذ توليه منصبه.
في الوقت نفس��ه، إصرار واشنطن على 
شروط صارمة قد يجبر السعوديني إلى 
اللج��وء إل��ى التكنولوجيا الروس��ية أو 

الصيني��ة، التي ال تف��رض قواعد حظر 
االنتش��ار الن��ووي، أو من فرنس��ا وكوريا 
اجلنوبي��ة، مما يش��كل عقاب��ا للصناعة 
النووي��ة األمريكي��ة، وف��ق الصحيف��ة 
األمريكية التي أوضحت أيًضا أن فش��ل 
إلزام اجلانب الس��عودي بقيود حاس��مة 
م��ن ش��أنه أن يت��رك احلري��ة للمملكة 
في إعادة اس��تخدام ه��ذه التكنولوجيا 
لألس��لحة النووي��ة. ومن ش��أن ذلك أن 
يحد من عقود من اجله��ود التي تقودها 
الوالي��ات املتحدة ملنع انتش��ار أس��لحة 

الدمار الشامل باملنطقة.
ووفًق��ا ل�"نيوي��ورك تامي��ز"، ف��ي نهاية 
املطاف، يجب عل��ى الكوجنرس أن يؤكد 
حق��ه في أن يكون له القول الفصل في 
صفقة، وأن يضع ش��روطا صارمة إذا لم 
تق��م اإلدارة بذل��ك. وينبغي أن تش��مل 
تلك العملي��ات عمليات تفتيش تدخلي 
للمرافق النووية السعودية، على غرار ما 

قبلته إيران.
واختتم��ت االفتتاحي��ة بالق��ول: "نظرا 
ملوق��ف الرئي��س األمريك��ي م��ن تطوير 
ف��إن  األمريكي��ة،  النووي��ة  الترس��انة 
مسؤولية الكوجنرس تؤثر في املستقبل 
النووي لي��س فقط للمملك��ة العربية 
الس��عودية، بل عل��ى ق��رارات اتخذتها 
تركيا ومص��ر ودول أخرى للحصول على 
الطاقة النووية. ويحتاج املش��رعون إلى 
وض��ع احلماي��ة في م��كان آخ��ر، بحيث 
ال تقت��رب البل��دان م��ن وجود أس��لحة 

نووية".

تتمات ص1

مصطفى حبيب*
عندم��ا أغل��ق تنظي��م "داعش" 
سدة الفلوجة في حزيران )يونيو( 
2015 ألس��ابيع ع��دة س��رعان ما 
الى  اجلنوبية  احملافظ��ات  تعرضت 
أزمة جفاف كبيرة، في ذلك الوقت 
اضط��ر س��الح اجل��و العراقي إلى 
تدمي��ر أبواب الس��د لفك احلصار 
املتطرفون،  ال��ذي فرض��ه  املائ��ي 
ولكن اليوم تقوم احملافظات بغلق 
مجرى نهري دجل��ة والفرات على 
بعضه��ا البعض في ب��وادر حرب 
جديدة قد تهدد اآلالف من سكان 

األرياف والقرى الى الهجرة.
البرمل��ان  ش��هد  املاض��ي  األح��د 
العراقي جلسة حامية خصصت 
ملناقش��ة أزمة املياه بحضور وزير 
املوارد املائية حس��ن اجلنابي الذي 
ق��ال صراحة إن ب��الده تواجه أزمة 
حقيقي��ة ح��ول املي��اه، وق��ال ان 
العراقيني يحتاجون إلى التكاتف 
م��ع بعضه��م البع��ض أكثر من 
اي وق��ت مض��ى، وعل��ى البرمل��ان 
واحلكومة االهتمام في هذا امللف 
وربط��ه بالسياس��ة اخلارجية في 

البالد.
آالف  من��ذ  العراقي��ون  ويفخ��ر 
بامتالكهم نهري دجلة  الس��نني 
والفرات ولهذا يسمى العراق منذ 
عهود غاب��رة ب���"وادي الرافدين"، 
وكان الع��راق حت��ى عق��ود قليلة 
بعيدا ع��ن مخاطر اجلف��اف التي 
ضرب��ت دوالً ومدناً كاملة، ويتذكر 
البغدادي��ون عل��ى وجه اخلصوص 
حتى خمس��ينات الق��رن املاضي 
التي تضربهم  موجة الفيضانات 
ف��ي كل صي��ف حت��ى اضط��رت 
السلطات آنذاك ببناء سد الثرثار 
حول ضواح��ي العاصمة لينتهي 

بذلك عهد الفيضانات.
لكن الوضع اليوم مختلف كثيرا، 
اذ تش��ير تقاري��ر رس��مية الى ان 
الب��الد مقبلة على أزم��ة جفاف، 
وتكمن مشكلة العراق املائية في 
ان منابع النهرين تقع خارج حدوده 
وتس��يطر عليها تركيا وس��ورية 
وإي��ران التي تس��عى بدورها لبناء 
سدود ضخمة اس��تعدادا لألزمة 

العاملية املقبلة.
الق��درة عل��ى  الع��راق ال ميتل��ك 
بناء س��دود مماثلة مل��ا تتطلبه من 
جهود وأم��وال كبي��رة لبناء مثل 

اإلس��تراتيجية  املش��اريع  ه��ذه 
الكبيرة، وتقتص��ر قدرة احلكومة 
عل��ى صيان��ة الس��دود املوجودة، 
وش��ّيد اغلبها في عه��د الرئيس 
وأبرزها  األس��بق ص��دام حس��ني 
س��دود املوصل وحديثة فضال عن 
سدي دوكان ودربندخان في إقليم 

كردستان.
ووفقا لتقرير رس��مي سري أعدته 
وزارة املوارد املائية قدم الى البرملان، 
واطّلع��ت علي��ه "نق��اش" ف��أن 
"الع��راق خس��ر %30 م��ن كمية 
املي��اه الت��ي كان يحص��ل عليها 
من نه��ري دجلة والف��رات، وخالل 
س��نوات قليل��ة سيخس��ر 50% 
من حصته التاريخي��ة، وذلك من 
دون حس��اب تأثي��رات املناخ وأزمة 

االحتباس احلراري العاملية".
ويوض��ح التقري��ر ان "العراق كان 
يحص��ل عل��ى )33( ملي��ار مت��ر 
مكعب س��نويا من املياه في نهر 
الف��رات، أم��ا الي��وم يحصل على 
)16( مليار متر مكعب، والش��يء 

نفسه مع نهر دجلة".
وزارة امل��وارد املائية وفق��ا للتقرير 
تقترح البدء في خطة إستراتيجية 
طويلة األمد تبدأ من العام احلالي 

وحتى الع��ام 2035 تتطلب )184( 
مليار دوالر، منه��ا )68( مليار دوالر 
ال��ى القط��اع االروائ��ي الزراع��ي، 
اذ ان %80 م��ن املي��اه ف��ي العراق 
تذهب إلى الزراعة والباقي تذهب 
والقطاعات  الش��رب  إلى قط��اع 

الصناعية.
الزراعي��ة  البل��دان  م��ن  الع��راق 
القطاع  تراج��ع  وبرغم  الكبي��رة، 
الزراع��ي ف��ي الب��الد بع��د العام 
2003 كما ه��و احلال مع قطاعات 
أخ��رى، م��ا زال��ت زراع��ة احلنطة 
والش��عير متثل الشريان الرئيسي 
للمزارعني العراقيني خصوصا في 
جنوب البالد، وهذه الزراعة مهددة 
بش��كل كبير وفقا لوكي��ل وزارة 

الزراعة مهدي القيسي.
ويقول القيس��ي : "هذه الس��نة 
خسرنا نحو %30 من انتاج احلنطة 
املياه  والش��عير بس��بب ش��حة 
واجلف��اف وقل��ة كمي��ات اإلمطار 
ف��ي ظاهرة ل��م تش��هدها البالد 
منذ عق��ود، وعلينا إع��ادة النظر 
ف��ي طريق��ة الري املس��تخدمة ، 
والتح��ول الى انت��اج محاصيل ال 
تتطلب كميات كبيرة من املياه".

اخلطر خلف ش��حة املي��اه يكمن 

في احملافظات اجلنوبية التسعة، إذ 
تتصارع مجال��س احملافظات فيما 
بينها لالستحواذ على مياه نهري 
دجلة والف��رات املارة بها وقطعها 
ع��ن احملافظ��ات اجمل��اورة، وتطورت 
االزمة الى اش��تباكات مس��لحة 
بني العش��ائر هناك، ولكن اخلطر 
األكب��ر في ح��ال حص��ول موجة 
هج��رة واس��عة للس��كان نح��و 

مناطق املياه.
كرمي احلجامي أحد شيوخ عشائر 
"منذ  يق��ول:  محافظة ميس��ان 
عقود نعت��اش على زراعة احلنطة 
والشعير، ولكن هذا العام تعرضنا 
إلى خس��ائر كبيرة بسبب شحة 
املي��اه، اذ ان مياه نه��ر دجلة التي 
متر أوالً في محافظة واس��ط يتم 

سرقتها هناك دون علم الدولة".
ويضي��ف ان "القبائل في واس��ط 
تق��وم بالتج��اوز عل��ى احلص��ص 
الرس��مية اخملصصة لها  املائي��ة 
وف��ق نس��ب توزعه��ا وزارة املوارد 
املائية بالتس��اوي ب��ني احملافظات، 
عب��ر االس��تحواذ عل��ى كمي��ات 
كبي��رة بينم��ا ال يص��ل إلين��ا ما 

يكفي من املياه".
احلجامي يحذر من اس��تمرار هذه 

الظاه��رة، ويق��ول "قبل أس��ابيع 
اندلعت اش��تباكات مسلحة بني 
عش��ائر احملافظتني وكادت تتطور 
ل��وال تدخل مس��ؤولني حكوميني 
وتعهدوا بحل املش��كلة بأس��رع 

وقت".
باملس��طحات  ميس��ان  ومتت��از 
الواس��عة ويطل��ق عليها  املائية 
االه��وار، وفي مت��وز )يولي��و( 2016 
اليونس��كو ضم  قررت منظم��ة 
االهوار الى الئح��ة التراث العاملي 
في مناس��بة فرح به��ا العراقيون 
كثيرا، ولك��ن أزمة اجلف��اف التي 
تض��رب البالد تهدد بخروج االهوار 

من قائمة اليونسكو.
الفالح��ون في محافظة واس��ط 
يقول��ون إنهم أيض��اً ال يحصلون 
عل��ى حصته��م املائية ف��ي نهر 
دجلة وهو م��ا يدفع بعضهم الى 
س��حب كمي��ات من املي��اه خارج 
إط��ار القان��ون، وفق��ا ل��� عباس 
املكصوصي احد شيوخ العشائر 

هناك.
ميس��ان  "محافظ��ة  ان  ويق��ول 
تتهمن��ا بالتجاوز عل��ى احلصص 
املائية، ولكن ف��ي احلقيقة اننا ال 
نحص��ل عل��ى حصتن��ا الكاملة 

يعاني  بس��بب مش��كلة عام��ة 
منها نهر دجلة في قلة مناسيبه 
القادمة م��ن تركيا، وهذا ما يدفع 
س��حب  ال��ى  الفالح��ني  بع��ض 
املي��اه م��ن النهر عبر قن��وات غير 

رسمية".
املش��كلة نفس��ها ف��ي ذي ق��ار 
واملثنى اجملاورة مليس��ان اذ شهدت 
نزاعات عش��ائرية الشهر املاضي 
بس��بب الصراع على نهر الفرات، 
بينما اعلن��ت مديرية الزراعة في 
ذي قار االثنني املاضي ان ازمة املياه 
ته��دد بوقف انت��اج )11( الف طن 
من االسماك ش��هريا في مناطق 

االهوار". 
رئي��س جلن��ة الزراع��ة واملي��اه في 
البرمل��ان ف��رات التميم��ي يح��ذر 
م��ن تفاقم االزمة خالل الش��هور 
املقبل��ة، ويق��ول ل��� "نق��اش" ان 
األولى سببها  مركبة،  "املشكلة 
دول اجلوار التي متتلك منابع دجلة 
والف��رات وخصوص��ا تركي��ا التي 
تس��عى إل��ى ملء س��د اليس��و 
التي  التجاوزات  والثاني��ة  الكبير، 
حتص��ل عل��ى مي��اه النهرين في 

محافظات اجلنوب".
*عن موقع نقاش.

األحد الماضي شهد 
البرلمان العراقي جلسة 
حامية خصصت لمناقشة 
أزمة المياه بحضور 
وزير الموارد المائية 
حسن الجنابي الذي قال 
صراحة إن بالده تواجه 
أزمة حقيقية حول 
المياه، وقال ان العراقيين 
يحتاجون إلى التكاتف مع 
بعضهم البعض أكثر 
من اي وقت مضى

جفاف غير مسبوق ملساحات واسعة من االراضي

مخاوف من صراعات عشائرية:

"المياه" قد تفجر الصراعات المقبلة في العراق 
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متابعة الصباح الجديد: 

اعلنت الشركة العامة لتصنيع 
احلب��وب اح��دى تش��كيالت وزارة 
قوائم  بقطع  املباش��رة  التجارة، 
جتهي��ز الوكالء للحص��ة الثانية 
من مادة الطحني ضمن البطاقة 

التموينية . 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس طه ياس��ني عباس ان 
وح��دات القطع والتس��ويق في 
عم��وم البالد قد باش��رت بقطع 
قوائ��م ال��وكالء لتجهيز احلصة 
الثانية من مادة الطحني اخملصص 
اضاف��ة  التمويني��ة  للبطاق��ة 
ال��ى توجي��ه اللج��ان الرقابي��ة 
والتفتيش��ية التابعة للش��ركة 
وفروعها مبتابع��ة عملية االنتاج 
والتوزي��ع في املطاح��ن العاملة 
ملراقب��ة  الطح��ني  وكالء  ول��دى 
نوعي��ات الطح��ني امل��وزع وآلية 
داعي��ا جمي��ع وكالء  التجهي��ز، 
ال��ى مراجع��ة مراكز  الطح��ني 
القط��ع ف��ي بغ��داد واحملافظات 
لتس��لم قوائم التجهيز اخلاصة 
التوزي��ع  ج��دول  حس��ب  به��م 

املعتمد. 
وفي سياق اخر اشار ياسني الى ان 
شركته عقدت اجتماعا موسعا 
العامل��ة  املطاح��ن  الصح��اب 
ف��ي محافظات ميس��ان واالنبار 
وصالح الدين لبح��ث آلية انتاج 
العائالت  وجتهيز  الطحني  وتوزيع 
النازح��ة ف��ي تل��ك احملافظ��ات ، 
موضحا ان��ه مت خ��الل االجتماع 
بحث اهم املش��كالت واملعوقات 
الت��ي قد تع��وق س��ير العملية 
االنتاجية واالس��تماع للمطالب 
العمل وحتقيق  بتطوير  املتعلقة 
املصالح املشتركة وتقدمي افضل 
اخلدم��ات للمواطن��ني من خالل 
حتس��ني االنتاج اضافة الى تقدمي 
جميع اشكال الدعم للمطاحن 
العاملة كونها ش��ريكا اساسيا 
في عملية انتاج وتوفير الطحني 

لتذلي��ل العقب��ات الت��ي تع��وق 
انسيابية التجهيز .

من جانبه اك��د املهندس املعاون 
التس��ويقي في الشركة جاسم 
محمد عباس ان الشركة حققت 
تقدما ملموسا في مشروع انتاج 
الطحني الصف��ر التجاري , الفتا 
الى تقدمي اكث��ر من 60 مطحنة 
طلب��ات باجت��اه انت��اج الطح��ني 
الصفر التجاري وهي متثل نسبة 
تزي��د على  % 15 من عدد املطاحن 
الكلي مم��ا يصب في حتقيق وفرة 
باالنتاج احمللي للمطاحن العاملة 

بصورة عامة 
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
الش��ركة العامة لتجارة احلبوب 
ف��ي وزارة التجارة عن مناقش��ة 

للموس��م  اس��تعداداتها 
حملص��ول  املقب��ل  التس��ويقي 

احلنطة .
وق��ال املديرالع��ام خالل ترؤس��ه 
اجللسة الرابعة الجتماع اللجنة 
العليا للتس��ويق بأن��ه مت توجيه 
االقس��ام ذات العالق��ة بض��رورة 
اع��داد وتهيئة الضوابط واملواقع 
الزراع��ة  دوائ��ر  م��ع  والتواص��ل 
واع��ادة تنطيم االعم��ال لتجاور 
ترافق  التي  واملشكالت  املعوقات 
املوسم التسويقي ، مؤكداً  على 
االقس��ام  تضافر جهود  ض��رورة 
املتخصص��ه والعم��ل الى اعداد 
قاعدة بيانات متكاملة للمواقع 
ميكن الرجوع اليها في اثناء وبعد 

مدة التسويق .

من جانب اخر اش��ار املدير العام 
الش��ركة  ف��رع  اس��تمرار  ال��ى 
في كرك��وك بتجهي��ز املطاحن 
بكمي��ات م��ن احلنط��ة احمللي��ة 
اخملصصة لدعم مفردات البطاقة 
التموينية حي��ث بلغت الكمية  
)١٥١٦٩( طنا م��ن اصل الكمية 
املق��ررة والبالغ��ة ) ١٧٦٩١( طنا 
وجتهي��ز مطاح��ن الس��ليمانية 
بكمية )١٠٦٧٢( طنا من اجمالي 
الكمي��ة )١١٠٣٤( طن��ا ، اما في 
صومعة خان ضاري فقد واصلت 
املالكات العاملة تس��لم وتفريغ 
احلنط��ة األميركي��ة احملول��ة من 
مين��اة ام قصر حيث مت تفريغ 31 
س��يارة محملة بكمي��ة )1235( 
مطاح��ن  جتهي��ز  ال��ى  اضاف��ة 

باحلص��ة الثاني��ة م��ن احلنط��ة 
املعتم��دة حيث  اخللط��ة  ضمن 
بلغت الكمية اجملهزة )829( طنا 
ملطاح��ن  الف��ارس. ارض الفالح. 
 .. الزه��اء  اخلنس��اء..  الري��اض. 
واملدينة املن��ورة إضافة إلى ان مت 
جتهي��ز وكالء امل��واد الغذائية من 
مادة الرز الفيتنامي حيث بلغت 
الكمية اجمله��زة للوكالء) 5.942( 

طنا .
وفي الس��ياق ذاته واصل س��ايلو 
ال��دورة جتهيز املطاح��ن باحلنطة 
ألكم��ال احلص��ة املق��ررة حيث مت 
جتهيز املطاح��ن االهلية باحلنطة 
ألكمال حصة شهر كانون الثاني 
كاملة وبواقع ٣٩ شاحنة وبكمية 
مايق��ارب ٢١٠٩  بلغت  أجمالي��ة 

اطن��ان وكذلك مت جتهي��ز الوكالء 
مب��ادة ال��رز املس��تورد ) فيتنامي ( 
وللمناطق احملمودية واليوس��فية 
ومنطقة الرش��يد وحلصة ش��هر 
وبكمي��ة  ايض��اً  الثان��ي  كان��ون 

اجمالية بلغت ١٨٧ طنا.
واش��ار املدي��ر العام ال��ى جتهيز 
وكالء محافظ��ة ص��الح الدي��ن 
بالرز حيث بلغت الكمية اجملهزة 
لل��وكالء ١٢٤٩طن��ا  وللنازح��ني 
٣٤١ طن��ا حلص��ة كان��ون الثاني 
٢٠١٨ اضافة الى جتهيز املطاحن 
من مجمع حبوب العلم وبكمية 
١٠٨٥١ طنا لشهر كانون الثاني 
2018 ومت مناقل��ة حنطه محليه 
م��ن مجم��ع حب��وب ال��دور الى 

الرمادي بلغت ٤٨٢٩ طنا .

محليات 4
لجان رقابية متخصصة لمتابعة األسعار المتداولة في السوق المحلية 

المباشرة بتوزيع الحصة الثانية من مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية

 وجهت وزارة التجارة 
اللجان الرقابية 

والتفتيشية الى متابعة 
عملية اإلنتاج والتوزيع 
في المطاحن العاملة 
ولدى وكالء الطحين 

لمراقبة نوعيات 
الطحين الموزع وآلية 

التجهيز

توزيع احلصة الثانية من مادة الطحني
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فتح الطرق بأحياء المدينة 
القديمة في الموصل

عجالت السكراب 
لقيادة التدخل السريع 

خالية من التلوث 

بغداد - الصباح الجديد:
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  تواص��ل 
واالش��غال العام��ة  ع��ن طريق بلدي��ة املوصل 
اح��دى  العام��ة  البلدي��ات  ملديري��ة  التابع��ة 
تش��كيالت ال��وزارة اعماله��ا في فت��ح الطرق 
بأحي��اء املدينة القدمية ف��ي اجلانب االمين ملدينة 
املوص��ل وتوزع 2000 حاوية نفايات على مناطق 

متفرقة. 
وذك��ر املركز االعالمي لل��وزارة ان اجلهد اخلدمي 
في بلدية املوصل املتمثل بقطاع املدينة القدمية 
ومبس��اندة اجلهد ال��وزاري يواصل فت��ح الطرق 
واالزق��ه في مناطق خ��زرج والفاروق والس��اعة 
وعبد خوب وس��وق الصغير ودكة بركة , مبينا 
ان اعم��ال فت��ح الطرق مس��تمرة و حل��ني اإجناز 

كامل أعمالها. 
وتاب��ع املركز االعالم��ي ان مديرية بلدية املوصل 
املتمثلة بقطاع موص��ل اجلديدة يواصل حملة 
توزي��ع حاوي��ات النفاي��ات عل��ى اهال��ي احياء 
متفرقة ف��ي امين مدينة املوص��ل مبنطقة وادي 
حج��ر ومنطق��ة املنص��ور بالتعاون م��ع احدى 

املنظمات االنسانية. 
يذكر ان تنفيذ هذه االعمال يأتي ضمن مبادرات 
البلدي��ة لالرتق��اء بالواقع اخلدم��ي املقدم الى 
املواط��ن املوصل��ي بع��د ان عانى  كثي��را خالل 
الس��نوات املاضية  من االهمال اخلدمي بسبب 

سيطرة داعش على مدينة املوصل. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أك��دت وزارة الصح��ة والبيئ��ة خل��و العجالت 
الس��كراب املدم��رة التابع��ة ال��ى قي��ادة فرقة 
التدخل الس��ريع  م��ن اي تلوث اش��عاعي بعد 

اجراء الفحوصات االشعاعية عليها.
وقال��ت مدير عام مرك��ز الوقاية من االش��عاع 
بش��رى علي احمد ان تقارير املس��ح اإلشعاعي 
والفح��ص املوقعي الت��ي أجرتها ف��رق الوقاية 
من اإلش��عاع بالتعاون مع وزارة الداخلية  على 
عجالت الس��كراب التابعة ال��ى  فرقة التدخل 
الس��ريع  لغرض التأكد من سالمتها اشعاعيا 
، مبينة ان نتائج املس��وحات أكدت خلو املواقع 

من اي تلوث إشعاعي .
واضافت ان عمليات الفحص واملس��ح اعتمدت 
على  احدث التقنيات املتبعة في تقييم املواقع 
امللوثة واس��تعمال اجهزة الفحص االشعاعي 
امليدانية ملواقع السكراب ، مشيرة الى ان نتائج 
التقاري��ر النهائية للتقييم البيئي االش��عاعي 

أثبتت سالمة املوقع اشعاعياً.
يشار الى ان الفرق الفنية التابعة ملركز الوقاية 
من االشعاع في وزارة الصحة والبيئة مستمرة 
باحلمالت الرقابية للتأكد من عدم وجود ملوثات 

بيئية في املناطق والتجمعات السكانية. 

تشكيل محكمة جديدة 
في ناحية اليوسفية

بغداد - الصباح الجديد:
قرر مجلس القضاء األعلى تش��كيل محكمة 
جديدة ف��ي ناحية اليوس��فية جنوب��ي بغداد، 
الفت��ا إلى أن احملكمة س��تكون تابعة لرئاس��ة 

استئناف الكرخ.
وق��ال القاضي عبد الس��تار بيرق��دار املتحدث 
الرس��مي جمللس القضاء األعل��ى إن »اجمللس قرر 
تشكيل دار القضاء في ناحية اليوسفية«، الفتا 
إلى أن »مقرها س��يكون في ناحية اليوس��فية 
جنوبي العاصمة وتكون تابعة لرئاسة محكمة 

استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية«.
وأض��اف بيرقدار أن »دار القض��اء اجلديدة حتتوي 
عل��ى محاك��م الب��داءة واألحوال الش��خصية 
واجلن��ح والتحقيق«، مس��تطردا ان »تش��كيل 
احملكم��ة يأتي في إطار س��عي القضاء لنش��ر 
خدمات��ه بش��كل أوس��ع وتقليل عن��اء ذهاب 
املواطن��ني إلى مناطق أخرى لغ��رض املراجعات 
الرس��مية«، الفت��ا إلى أن »دار القض��اء اجلديدة 
ج��اء تش��كيلها بناء عل��ى ما عرضته رئاس��ة 
محكمة اس��تئناف الكرخ واستنادا إلى أحكام 

قانون التنظيم القضائي«.
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بغداد - الصباح الجديد:

بإشراف مباش��ر من قبل مدير عام 
املديري��ة العام��ة إلنت��اج الطاق��ة 
الكهربائي��ة في البص��رة املهندس 

حتسني زكي السعد, 
تواصل املالكات الهندسية والفنية 
املذك��ورة   العام��ة  املديري��ة  ف��ي 
التوليدية  الوحدة  أعمالها بصيانة 
السادس��ة في محطة كهرباء خور 
الزبير الغازية بطاق��ة  )125( ميكا 

واطا . 
املس��ار  االعمال صيانة  وتضمن��ت 
احلار, الى جانب فتح غطاء التورباين 
وكفر غ��رف االحت��راق ، اضافة الى 
فح��ص املاط��ورات وفت��ح الري��ش 
الثابتة واملتحركة واستبدال التالف 
منها, وبلغت نسبة االجناز %50 وان 

الهدف من اعم��ال الصيانة إلدامة 
الوحدة واحلف��اظ عليها من التلف 
اس��تعدادا ملوس��م الصيف املقبل  
ومن املؤم��ل االنتهاء م��ن الصيانة 
في الوقت احمل��دد وربطها مبنظومة 

الشبكة الوطنية. 
عل��ى صعي��د متصل نظم قس��م 
املديري��ة  ف��ي  واالع��الم  العالق��ات 
م��ع  بالتع��اون  املذك��ورة  العام��ة 
الطاق��ة  لنق��ل  العام��ة  املديري��ة 
الكهربائي��ة ف��ي اجلن��وب واملديرية 
العام��ة لتوزيع كهرباء اجلنوب ندوة 
توعوية تثقيفية ملنتس��بي محطة 
انت��اج خ��ور الزبي��ر الغازية لش��رح 
الش��راكة م��ع  مفه��وم مش��روع 

القطاع اخلاص .
وحتدث في الندوة مدير قسم العالقات 
واالع��الم ف��ي املديرية املذك��ورة عالء 
حليم ومدير قسم العالقات واإلعالم 

ف��ي املديري��ة العامة لنق��ل الطاقة 
في اجلن��وب رعد محم��ود كاظم عن 
والهدف  والغاي��ة  املش��روع  تفاصيل 
من��ه وم��دى فائدت��ه للمواط��ن, وما 
حتقق بعد تسلم الشركات للمناطق 
املش��مولة بعق��ود اخلدم��ة واجلباية 
وكي��ف أدى إل��ى انخف��اض األحمال 
وتقلي��ل الضائعات والوفرة في جتهيز 
الطاقة ، فضالً عن حتقيق العدالة في 
التوزيع وتقنني االستهالك، كي ينعم 
مواطنون��ا بس��اعات جتهي��ز أفض��ل 

واستقرار التيار الكهربائي.  
واوض��ح املتحدثان ان الوزارة باش��رت 
به��ذا املش��روع ف��ي بع��ض املناطق 
وحققت جناحاً كبيراً ، وان الهدف منه 
ه��و القضاء على التج��اوزات وتقليل 
نس��بة الضائع��ات, وانه��اء الفجوة 
الكبي��رة احلاصلة بني اإلنتاج والتوزيع 
بسبب اإلسراف في استهالك الطاقة 

املنتش��رة  والتج��اوزات  الكهربائي��ة 
على الش��بكة الكهربائية في قطاع 
التوزي��ع ، فضالً ع��ن ان حجم االنتاج 
ال يتناس��ب مع مبالغ اجلباية مقارنًة 
بكمي��ة االنتاج مع التوزيع ، منوهني ، 
ان قائم��ة األجور تصدر من الوزارة وان 
الش��ركة هي فق��ط حلقة وصل بني 

الوزارة واملواطن.
واك��دا ف��ي حديثهما أن التس��عيرة 
ثابت��ة ومدعومة من الدولة بنس��بة 
%94 وان م��ا يثقل كاه��ل املواطن هو 
وليس مايسدده  للمولدات  مايسدده 
لوزارة الكهرباء وان هذا املشروع ليس 
بخصخص��ة الكهرباء كم��ا يدعيها 
بع��ض املغرض��ني ب��ل ه��و مش��روع 
شراكة مع القطاع اخلاص في تنفيذ 
مش��روع اخلدمة واجلباية, في حني ان 
مفهوم اخلصخصة يعني بيع جميع 

ممتلكات الدولة للقطاع اخلاص.

تقرير

صيانة الوحدة السادسة في محطة خور الزبير الغازية 
بإشراف مدير عام المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية

د. خالد القيسي
العراقي��ة   اجلامع��ة  رئي��س  وج��ه 
الدكتور علي صالح حسني اجلبوري 
جميع املالكات اخلدمية في مجمع 
الكليات باستنفار اقصى الطاقات 
من اجل توفير بيئة مالئمة لدميومة 
العملية التعليمية على اكمل وجه 
من خالل توفير اخلدمات االساسية 

للطلبة .
خ��الل  اجلامع��ة  رئي��س  والتق��ى 
جولت��ه ف��ي اروقة مجم��ع كليات 
اجلامع��ة برفق��ة املس��اعد االداري 
الدكت��ور حس��ن التميم��ي  ع��ددا 
م��ن الطلبة واس��تمع ال��ى ارائهم 
العقبات  تذليل  ومقترحاتهم ف��ي 
امامهم من اجل استمرار الدراسة 
في جو ايجابي ال��ى ذلك دعا رئيس 
اجلامعة ال��ى التعاون ب��ني الطلبة 

واملوظفني واالس��اتذة بغية اشاعة 
روح االنتم��اء للجامع��ة م��ن خالل 

حتمل مس��ؤولياتهم جتاه كلياتهم 
وجامعتهم. 

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اطلع��ت 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني من 
الدكتور زامل شياع العريبي الوكيل 
االداري للوزارة على احملصلة التي خرج 
بها من لقائه مع وفد منظمة اطباء 
ب��ال حدود لبح��ث افاق التع��اون في 
مجال اعادة تاهيل واعمار املؤسسات 
الصحية في املناط��ق احملررة وتقدمي 
اخلدمات الطبي��ة والعالجية جلرحى 
القوات االمنية واملس��لحة واحلشد 
الش��عبي املبارك الس��يما مايتعلق 

منها بزراعة االطراف الصناعية .
كما تطرق اللقاء ال��ى نتائج الدورة 
العليا  القي��ادات  بتطوي��ر  اخلاص��ة 
ملديري  االس��تراتيجي  والتخطي��ط 
واحملافظ��ات  ال��وزارة  مرك��ز  دوائ��ر 
والت��ي اقيمت ف��ي محافظة كربالء 

املقدس��ة على مدار ثالثة ايام تلقى 
خاللها املش��اركون محاضرات حول 
اس��س واس��اليب القيادة واالتصال 

والعمل بروح الفريق الواحد.
الوزي��رة أهمي��ة مضاعفة  وأك��دت 
اجلهود لتطهي��ر وازال��ة األلغام من 
االراض��ي احمل��ررة ومب��ا يس��هم ف��ي 
اإلسراع بعودة النازحني الى منازلهم 
التي هجرهم منها الدواعش اجملرمون 
، مش��يرة خ��الل لقائه��ا املهن��دس 
االستش��اري عيس��ى الفياض مدير 
عام دائرة شؤون األلغام بوزارة البيئة 
أهمية تعزيز التعاون والتنس��يق مع 
صندوق اع��ادة إعمار الع��راق وبقية 
املنظمات الدولية الس��يما مايتعلق 
منها بتحديث نتائج اإلحصاء اخلاص 
بضحاي��ا األلغ��ام واخمللف��ات احلربية 
لالط��راف  مراك��ز  إلنش��اء  متهي��دا 

الصناعية عالية اجلودة .
كم��ا وجه��ت الوزي��رة خ��الل اللقاء 
ضرورة استثمار الدعم الدولي املقدم 
من قب��ل ال��دول املانحة وتس��هيل 
إجراءات تس��جيل املنظمات الدولية 
املتخصص��ة بازالة األلغام واخمللفات 

احلربية .
اس��تعراض  اللق��اء  خ��الل  وج��رى 
املش��اركة العراقي��ة الفاعلة مبؤمتر 
جني��ف اخل��اص باملديري��ن الوطنيني 
الت��ي  واللق��اءات  لش��ؤون األلغ��ام 
عقدته��ا مع وف��د الدول املش��اركة 
لتعزيز اف��اق التعاون في مجال ازالة 
األلغ��ام واخمللفات احلربية اضافة الى 
التحضي��رات اخلاص��ة بوص��ول وفد 
عالي املس��توى من كرواتيا في زيارة 
رس��مية الى العراق لتق��دمي الدعم 

السرى ضحايا االٍرهاب .

رئيس الجامعة العراقية يوّجه بتوفير 
مستلزمات العملية التعليمية 

الصحة.. تعزيز التعاون مع المنظمات 
الدولية إلعمار المناطق المحررة

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت امانة بغداد اعمال انشاء 
مي��اه  لتصري��ف  ط��واريء  خ��ط 
االمطار مبنطقة الزعفرانية ضمن 

قاطع بلدية الكرادة .
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم 
ان م��الكات دائ��رة بلدي��ة الكرادة 
باشرت اعمال انشاء خط طواريء 

جدي��د لتصري��ف مي��اه االمط��ار 
لتخفي��ف زخ��م مي��اه االمط��ار 
الواردة الى محطة )se1( احلاكمة 
ومح��الت منطقة  مناطق  خلدمة 

الزعفرانية .
واضافت ان ط��ول اخلط يبلغ اكثر 
 )600( وبقط��ر  مت��را   )325( م��ن 
مليمت��ر بإس��تعمال انابي��ب نوع 

)P.V.C( لتصري��ف املي��اه الى نهر 
ديالى مباشرة عند هطول االمطار 
بكميات كبيرة وقد بلغت نس��بة 
االجن��از اكثر م��ن %45 وان املالكات 
تواص��ل العم��ل لي��ل نه��ار إلجناز 
العمل خالل س��بعة اي��ام ، وبينت 
ان الدوائ��ر البلدي��ة تعم��ل عل��ى 
ادامة احملط��ات وصيانة الغواطس 

وتنظي��ف  التخس��فات  واص��الح 
والس��كرينات  التفتيش  اح��واض 
بش��كل دوري ومعاجلة املشكالت 
الت��ي تط��رأ ف��ي بع��ض املناطق 
السيما عند هطول امطار غزيرة.  

           
على صعيد متص��ل اعلنت امانة 
بغداد عن اكمال اعمال اكساء عدد 

من الش��وارع الرئيس��ة والفرعية 
ضمن قاطع بلدية الدورة.

وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم 
ان دائ��رة املش��اريع باالعتماد على 
جهوده��ا الذاتية اكمل��ت اعمال 
اكساء االزقة )47 و 49 و 53 و 68 ( 
ضمن احملل��ة )852( و االزقة ) 6 و 2 
و 7 و 3 و 4 و 8 و 10 ( ضم��ن احملل��ة 

)840( وشارع )35( الرئيس.
واضافت ان اعمال االكساء نفذت 
بعد قش��ط تلك االزقة والشوارع 
بواقع )5( سم ومعاجلة الروطانات 
اجلهدي��ن  بإس��تعمال  واملطب��ات 
اآللي والبش��ري في دائرة املشاريع 
وجتهيز مادة االسفلت من معامل 

أمانة بغداد.

إنشاء خط طواريء لتصريف مياه األمطار بمنطقة الزعفرانية 
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متابعة الصباح الجديد:

اعل��ن مدير عام دائرة التش��غيل 
العم��ل  وزارة  ف��ي  والق��روض 
والش��ؤون االجتماعية  املهندس 
عم��ار عبد الواحد فت��ح التقدمي 
على ق��روض حاضن��ات االعمال 
لتعزيز منو املش��اريع احلديثة في 
محافظة بغ��داد فقط كمرحلة 
اول��ى عب��ر املوق��ع االلكترون��ي 

للوزارة  . 
واوض��ح املدير العام انه س��يتم 
احتس��اب  التس��جيل  خ��ال 
النق��اط لتحدي��د االفضلية في 
القب��ول الت��ي س��تعتمد عل��ى 
املشاريع بصورة كبيرة وعلى فئة 
املش��روع فضا عن عدد العمال 
الذين سيتم تش��غيلهم ، الفتا 
الى انه يفض��ل ان يكون املتقدم 
على القرض ضمن املسجلني في 
قاعدة بيانات الباحثني عن فرص 

العمل. 
ان  ال��ى  الواح��د  عب��د  واش��ار 
حاضن��ات االعم��ال غي��ر ملزمة 
مبنح قروض او متويل للمتقدمي من 
اصح��اب املش��اريع التي ال حتمل 
اية افكار ريادي��ة او ممن ال تتوافق 
معه��م ش��روط التق��دمي عل��ى 
املش��اريع،  قروض صن��دوق دعم 
وان احل��د االقصى لقيمة القرض 
حس��ب قانون صن��دوق القروض 
املدرة للدخل يصل الى 20 مليون 
دينار حسب دراسة اجلدوى املعدة 
للمش��روع ، مبين��ا ان اخلدم��ات 
االخ��رى التي تقدمه��ا احلاضنة 

هي االستشارة والتدريب. 
يذك��ر ان احلاضن��ة ته��دف ال��ى 
تطوي��ر ورعاي��ة من��و الش��ركات 
الناش��ئة واملش��اريع الصغي��رة 
الت��ي يت��م متويلها عب��ر صندوق 
الق��روض للمش��اريع الصغي��رة 

والش��ؤون  العمل  لوزارة  التابعة 
االجتماعي��ة الت��ي تع��د فك��رة 
جدي��دة ف��ي الع��راق لتعزيز منو 
املشاريع احلديثة داخل القطاعات 

التقنية اخملتلفة. 
وكانت وزارة العمل قد اكدت في 
وقت س��ابق ان برنامج حاضنات 
جمي��ع  يس��تهدف  االعم��ال 
الباحث��ني عن ف��رص العمل ممن 
لديه��م مش��اريع حتم��ل افكارا 
ابداعية او تراثية ، مشيرة الى انه 
مت فت��ح باب التقدمي عليها . وقال 
املتحدث باسم وزارة العمل عمار 

منع��م ان التق��دمي عل��ى قروض 
برنامج حاضنات االعمال سيكون 
ع��ن طري��ق املوق��ع االلكترون��ي 
لل��وزارة وملدة ش��هر يتم خالها 
قب��ول 50 فكرة او مش��روعاً في 
محافظة بغداد حصرا كمرحلة 
اولى ويتم تقسيمها على شكل 

وجبات. 
واضاف املدير الع��ام ان تعليمات 
الق��روض اخلاصة  وضوابط منح 
االعم��ال  حاضن��ات  ببرنام��ج 
االس��رة  تس��تحق  ان  تش��ترط 
الواحدة فرصة واح��دة لاقراض 

التمويني��ة  البطاق��ة  وتعتم��د 
االس��رة  لتحدي��د  كأس��اس 
الواحدة، وان يدير املس��تفيد من 
القرض مش��روعه بنفس��ه، وان 
اليق��ل عم��ر طالب الق��رض عن 
18 س��نة وال يزيد على 45 س��نة 
ويكون حاصا على شهادة دبلوم 

فما فوق. 
واوض��ح املدير الع��ام ان املقترض 
طبيع��ة  تغيي��ر  ل��ه  يح��ق  ال 
نش��اط املش��روع او موقع العمل 
اال مبوافق��ة حتريري��ة م��ن مدي��ر 
الصندوق واس��تنادا ال��ى توصية 

من الش��عبة اجلغرافي��ة ، كما ال 
يحق ملن اس��تفاد م��ن اي برنامج 
لاقراض )برنامج حكومي او دولي( 
التقدمي للحصول على القرض من 

الصندوق. 
واشار املدير العام الى انه ال يجوز 
للطلب��ة املس��تمرين بالدراس��ة 
التق��دمي للحصول عل��ى القرض 
اما املستمرون بالدراسة املسائية 
فيح��ق له��م التق��دمي للحصول 
على القرض ، الفتا الى ان القروض 
ال متنح للم��رأة املتزوجة العاطلة 
)املسجلة في قاعدة البيانات( اذا 

كان لزوجها دخل ثابت. 
وبني منعم ان عل��ى املقترض )رب 
العمل( ش��مول العمال العاملني 
لديه في املشروع بقانون التقاعد 
إلزام  والضم��ان االجتماعي، م��ع 
املشاريع الصناعية املقامة بدعم 
الصندوق بضوابط وتعليمات وزارة 
الصحة والبيئة ودوائر البلدية في 
الرقعة اجلغرافية فيها، فيما تؤول 
ملكي��ة املش��روع في ح��ال وفاة 
املقت��رض ال��ى الورثة الش��رعيني 
مبوجب القس��ام الشرعي وحجة 

الوصاية للحقوق وااللتزامات.   

أعلنت ضوابط وآلية التقديم لها  

العمل تفتح باب التقديم على قروض تنموية للمشاريع الحديثة في بغداد

 سيتم خالل التسجيل 
احتساب النقاط لتحديد 
األفضلية في القبول 
التي ستعتمد على 
المشاريع بصورة 
كبيرة وعلى فئة 
المشروع فضال عن 
عدد العمال الذين 
سيتم تشغيلهم

التقدمي على قروض تنموية للمشاريع احلديثة

البتروكيمياوية تواصل 
صيانة وتأهيل معاملها 

تنفيذ مشاريع 
استراتيجية للزراعة
 في المناطق المحررة

دعوة مسّوقي المحاصيل 
االستراتيجية لتسّلم مستحقاتهم 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية 
صيان��ة وتأهيل  وفقا للخطة التي وضعتها العادة 

تشغيل معاملها خال سقف زمني محدد .
وقال مدير عام الشركة املهندس خالد كاظم ناجي 
في تصريح بثه مركز االعام والعاقات العامة في 
ال��وزارة ان امل��اكات الفنية قامت بأعم��ال تأهيل 
ع��دد كبير من املضخات في معم��ل البولي اثيلني 
من خال فتحها وفحصها ومعاجلة تسرب الدهن 
وربطها وكذل��ك فحص وتنظي��ف البلور وفحص 

عدد من اخلطوط واحملركات .
واش��ار املدير العام الى انه جرى العمل على صيانة 
مضخ��ات اب��راج التبريد ومعاجلة ص��وت بيرنكات 
احمل��رك لعدد اخ��ر وتصليح قاطع ال��دورة ملضخات 
اخرى كم��ا مت فتح االغطية وتنظي��ف الصمامات 
وتبديل محركات عدد من املراوح وتبديل فاتر الكاز 

والزيوت والهواء .
واض��اف مدير عام الش��ركة ان ماكات الش��ركة 
تواص��ل اعم��ال صيان��ة وتأهي��ل وح��دة املراج��ل 
البخاري��ة واخلدم��ات  والتي تش��مل فت��ح مبادلة 
الدهن للمضخات وصيان��ة طارد الغازات للديارتير 
وتنظي��ف مب��ادالت الده��ن وفات��ر اله��واء وفتح 
املضخ��ات وتنظيفها وغيرها م��ن اعمال الصيانة 
والتأهي��ل الش��املة فيما ال زالت اعم��ال التأهيل 
مستمرة في معمل االثيلني حيث متت صيانة عدد 
من مضخات املصنع مع تبديل دهن وفاتر عدد من 
الكابسات والتأكد من توصيات النتروجني ونصل 
منظومة تبريد للمضخات وربط كوبلنك لعدد من 

املضخات ايضا بعد فحص محركاتها .

بغداد - الصباح الجديد
ترأس الوكي��ل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
ضمد القيسي اجتماع مشروع التنمية في العراق 
ملناقش��ة املش��اريع الزراعية االس��تراتيجية التي 
تتصدر جدول االعمال في احملافظات احملررة بحضور 
مستشار رئيس الوزراء للش��ؤون الزراعية الدكتور 

حسن الواسطي .
واك��د الوكي��ل الفن��ي ان القط��اع الزراعي قطاع 
حيوي وفاعل ويعد محركا مهما الغلب القطاعات 
االخ��رى وان اع��ادة بعض البنى التحتية الس��اندة 
لهذا القطاع س��تكون حافزا العادة املهجرين الى 
مناطقهم واس��تقرار االم��ن وتوفير االمن الغذائي 

للمواطن .
وعب��ر الوكي��ل الفني ع��ن امتنانه للبن��ك الدولي 
على مساعدته للعراق وخصوصا في املناطق التي 
كانت حتت س��يطرة زم��ر داعش االرهابي��ة ، وجرى 
خال االجتم��اع عرض فلم عن املش��اريع الزراعية 
املدم��رة في نين��وى واالنب��ار وصاح الدي��ن وديالى 
والتي من ش��أنها اع��ادة اعمارها م��ن خال قرض 
البنك الدولي ومن خال اس��تثمار املشاريع املهمة 
ومن ابرزه��ا تأهيل وحتديث مراكز اخلدمات الزراعية 
وتس��هيل االئتمان��ات الطارئ��ة للقط��اع الزراعي 
وتطوير الطيران الزراعي من حيث الصيانة الفنية 
واالدوات االحتياطي��ة وغيرها من املش��اريع املهمة 
التي ته��دف الى اعادة احلياة ال��ى القطاع الزراعي 
في املناطق احملرره وتوفير االمن الغذائي للمواطن . 

بغداد - الصباح الجديد:
دع��ت ش��ركة ما ب��ني النهري��ن العام��ة للبذور 
التابع��ة ل��وزارة الزراع��ة املزارع��ني والفاح��ني 
مس��وقي احملاصي��ل االس��تراتيجية للمواس��م 

املاضية إلى مراجعة مقر الشركة.
وحث��ت الش��ركة مس��وقي احملاصي��ل احليوي��ة 
) احلنط��ة والش��عير العلف��ي وال��ذرة الصفراء 
للموس��مني الزراعيني ) 2014 � 2015 ( و ) 2015 
� 2016 ( والذين لديهم مس��تحقات مالية جراء 
تس��ويقهم محصوله��م إلى مراكز التس��ويق 
والتس��لم التابعة لها ومراجع��ة مقرها الكائن 
في بغ��داد / الك��رادة بغية اس��تكمال البيانات 
الشخصية اخلاصة بهم .من جانبه اكد الوكيل 
الفن��ي ل��وزارة الزراعة الدكتور ضمد القيس��ي 
ح��رص ال��وزارة على تس��لم مس��وقي احملاصيل 
كام��ل مس��تحقاتهم املالي��ة لدع��م وتنمي��ة 
العملي��ة الزراعي��ة للنهوض بالقط��اع الزراعي 
بش��قيه النباتي واحليواني وتأمني األمن الغذائي 

للبلد .
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سام السلمان *
العام��ة  اش��ور  ش��ركة  تواص��ل 
إح��دى  االنش��ائية  للمق��اوالت 
تش��كيات وزارة االعمار واإلسكان 
تنفيذ أعمال مش��روع جسر هيت 
احلديدي في محافظ��ة االنبار الذي 
أحيل إلى الشركة من قبل صندوق 

إعادة إعمار املناطق احملررة 
واوض��ح املهن��دس خلي��ل ابراهيم 
مدير قسم املش��اريع في الشركة 
ان كلفة املش��روع تبلغ بحدود ١،٤ 
ملي��ار تقريبا بع��د اجناز الش��ركة 
لع��دد م��ن املش��اريع ف��ي املناطق 
احمل��ررة ها فه��ي تعمل عل��ى تنفذ 
جس��ر هيت احلديدي حي��ث مت إجناز 

عدد من مراحل العمل .
واضاف املهندس ابراهيم لقد مت إجناز 
األجزاء املتضررة من اجلسر كذلك مت 
جتهيز املوقع باحلديد بكمية ٧٥ طنا 
وكذلك اجلكربليت بكمية ٧٥ طنا 
وجتهيز حديد ش��يلمان بكمية ٢٧ 
طن��ا ، كما مت إع��ادة تثبيت وصيانة 
األجزاء السليمة ملسافة ٦٥م.ط ... 
واضاف مدير قس��م املش��اريع كما 
مت إجن��از تثبي��ت ٤٥٠م٢ م��ن احلديد 
التظي��ف  أعم��ال  إجن��از  وكذل��ك 

بالعصف الرمل��ي والصبغ بكمية 
١٠٠م.ط من أصل ٢٠٠م.ط ومت إجناز 
رفع ونقل الس��ياج احلديدي القدمي 
وأعم��دة اإلنارة وانب��وب املاء إضافة 
إل��ى تهيئ��ة جه��از دق الركائز في 

موقع اجلسر... 
يذكر أن شركة اشور قد استنفرت 
احملافظات  ف��ي كاف��ة  وماكاته��ا 
احمل��ررة بع��د التحرير مباش��رة وقد 
كان له��ا أث��ر واضح في االس��هام 

في اعم��ار تلك املناطق حيث أجنزت 
ف��ي وقت س��ابق جس��ر الهارونية 
وطري��ق خانق��ني .. نف��ط خانه في 
ديالى واجنزت جس��ر املثن��ى الثاني 
في نينوى واجنزت جسر احملمدي في 
االنب��ار وعددا من املش��اريع األخرى 
التي كان لها األثر الكبير في تقدمي 

اخلدمة إلى اهالي تلك احملافظات.

*اعالم الشركة 

اعالم المحافظة 
اطل��ع محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ا ط��ال 
على االعم��ال اخلدمية ف��ي قضاء 
الصويرة وعلى طبيعة عمل الدوائر 
اخلدمية، خاصة في موضوع سحب 
مي��اه األمطار الت��ي هطلت بغزارة 
ف��ي احملافظة وتهيئة مواقع العمل 

للمرحلة املقبلة .

اعالم الصحة 
انطلق��ت حمل��ة للتلقي��ح ضد 
لاطف��ال  اخملتلط��ة  احلصب��ة 
املس��تهدفة  الفئ��ات  ضم��ن 
)العم��ار الص��ف االول االبتدائي ( 
ميداني��ا من قب��ل الف��رق اجلوالة 
لدائرة صحة الك��رخ / قطاع حي 
العام��ل لغ��رض متك��ني املناع��ة 
وتزويده��م  لاطف��ال  املطلوب��ة 
بأه��م املقومات الضرورية ألكمال 
حياتهم املستقبلية بشكل خال 

من االمراض.
وبني مدير قط��اع العامل للرعاية 
الصحي��ة االولية الدكت��ور عماد 
اس��مر الش��ريفي ومن خال زيارة 
قام بها لعدد من املراكز الصحية 
التابع��ة للقطاع اهمي��ة تلقيح 
الفئات  جمي��ع االطف��ال ضم��ن 
املس��تهدفة وضم��ان اداء الف��رق 
امللقحة لهذه احلملة ، اضافة الى 
توفير جميع املستلزمات املطلوبة 
ع��ن  فض��ا  مباش��ر،  بش��كل 

التأكي��د بضرورة اقام��ة اللقاءات 
الفردي��ة للتوعي��ة الهادف��ة الى 
رفع مس��تويات الصح��ة العامة 
احلم��ات  اله��داف  واملوضح��ة 
والتعري��ف ع��ن م��رض احلصب��ة 

بشكله العام. 
كم��ا اطلع مدي��ر القط��اع على 
اداء العاملني في وح��دات املراكز، 
ومتابع��ة مجري��ات كيفية تقدمي 
اخلدم��ات للمواطن��ني بالش��كل 

املطلوب خدمة للصالح العام.

»آشور« تواصل تنفيذ مشروع 
جسر هيت الحديدي في األنبار 

محافظ واسط يطلع على األعمال 
الخدمية في الصويرة 

انطالق حملة للتلقيح ضد الحصبة المختلطة لألطفال 

بغداد - الصباح الجديد:
احتفل العراق ممثا بقسم الصحة 
العام��ة ف��ي دائ��رة صح��ة بغداد 
الرصاف��ة االثن��ني بالي��وم العاملي 
للكشف املبكرعن مرض السرطان 
حتت ش��عار )نحن نس��تطيع ... انا 

أستطيع( مبش��اركة شعبة تعزيز 
الصحة وش��عبة الس��يطرة على 
الس��رطان وعلى قاعة الش��هداء 

في القسم.
وأكدت الدكتورة انوار حسني عودة 
مديرة ش��عبة تعزيز الصحة على 

اهمي��ة الدور احمل��وري ال��ذي ميثله 
تعزيز الصحة ف��ي تقليل اإلصابة 
بهذا املرض الفتاك واكتشافه في 
مراحل��ه األولية وأهمها س��رطان 
الث��دي وكذل��ك حتذير الن��اس من 
التدخ��ني  يس��ببه  ال��ذي  الض��رر 

والذي يعد من العوامل الرئيس��ة 
لسرطان الرئة.

من جانبه��ا بينت الدكت��ورة إميان 
جلوب غالي مديرة شعبة السيطرة 
على الس��رطان أهمية ودور املاك 
الطب��ي والصح��ي الرئيس��ي في 

إعط��اء املعلوم��ة للمجتم��ع من 
اج��ل إجراء الفحوص��ات املطلوبة 
بالنس��بة  ه��ذا  دوري  وبش��كل 
للن��وع الذي يت��م الكش��ف عنه 
مبك��راً وهناك الن��وع الثاني اليتم 
اكتش��افه إال في مراحلة األخيرة 

, وهن��ا نؤكد عل��ى أهمي��ة تعزيز 
الصحة وما يقع على عاتقهم في 
أيصال املعلوم��ات وتعريف اجملتمع 
املبكر  والكش��ف  الوقاية  باهمية 
ومال��ه من تاثير عل��ى صحة الفرد 

واجملتمع.

العراق يحتفل باليوم العالمي للكشف المبكر عن السرطان



الصباح الجديد ـ وكاالت: 

ستس��لم رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة 
تيريزا ماي مبلغ مليار جنيه إس��ترليني 
في صفقة »النقد مقابل األصوات« مع 
احلزب »الدميقراطي االحتادي« دون موافقة 
مس��بّقة من النواب، مما يعّرض احلكومة 
خلطر اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، فلن 
يصّوت مجلس العموم إال بعد تخصيص 
ش��رائح من األموال أليرلندا الشمالية، 
وسيحرم من تصويت واحد على إجمالي 
مليار جنيه إس��ترليني، على الرغم من 
موافقة احلكومة في العام املاضي على 

أن تفويض البرملان يعد أمرًا ضروريًا.
وأُدُي��ن ه��ذا الق��رار حلرمانه الن��واب من 
املوافق��ة عل��ى االتف��اق، وال��ذي يعطي 
ايرلن��دا الش��مالية دفع��ة ضخمة من 
اإلنف��اق مقاب��ل حص��ول الس��يدة ماي 
على الس��لطة. ودفعت جينا ميلر، وهي 
منّظم��ة احلملة التي أجب��رت احلكومة 
على طل��ب موافق��ة البرمل��ان على بدء 
عملي��ة خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد 
األوروبي، بزيادة تهديدها بإجراء مراجعة 
قضائية على هذا اإلجراء، وقالت إنه على 
احلكومة أن تفعل الشيء الصحيح وأن 
حتصل عل��ى موافقة البرملان على كامل 

املبلغ املقدم، مضيفة »أن هذا النوع من 
السلوك املراوغ هو خيانة لثقة الناخبني، 
وانتهاك قيمنا للمساءلة الدميقراطية، 
وإهان��ة دافعي الضرائ��ب الذين يعملون 
بجد«، وأوضح��ت« أخطر احلكومة بأنها 
إذا واصل��ت الس��ير عل��ى ه��ذا الطريق 
الفخاري، لن يت��ردد فريقي وأنا في طلب 
مراجع��ة قضائي��ة لهذا االعت��داء على 

العملية«.
وم��ن جانب��ه، قال فين��س كاب��ل زعيم 
احلزب الليبرال��ي الدميقراط��ي، إن اتفاق 
»الثق��ة والتوريد« ال��ذي مت التوصل إليه 
مع احلزب الدميقراطي االشتراكي بعد أن 
اجت��اح انتخابات حزب احملافظني بالفعل 
يهدد بتقويض اتفاق اجلمعة العظيمة، 
مضيفا »يبدو اآلن أن البرملان ينقطع عن 
املوافقة على االتفاق من خالل الس��ماح 
له فق��ط بفحص مخصص��ات اإلنفاق 
بأث��ر رجع��ي، وهذا لي��س ما وع��دت به 
تيريزا«، موضحا »ال ميكن السماح بذلك، 
ويجب أن يحصل النواب على التصويت 

قبل تخصيص األموال«.
وف��ي حديثها ف��ي أيلول املاض��ي، قالت 
رئيس��ة ال��وزراء إن الن��واب س��يصّوتون 
على مبلغ مليار جنيه إسترليني كجزء 
من »العملي��ة العادي��ة« لالعتماد على 
اإلنف��اق احلكوم��ي، وفي رس��الة، أش��ار 
محامى اخلزانة إلى اإلجراءات الراس��خة 

التي تطلب مبوجبه��ا احلكومة املركزية 
من��ح األموال م��ن مجل��س العموم من 

أجل دفع األموال.
وس��يصّوت النواب فقط على 20 مليون 

جنيه إس��ترليني، وال��ذي حصلت عليه 
بالفعل بلفاس��ت للس��نة املالية والتي 
على وش��ك اإلغالق، ومت اإلعالن عن مبلغ 
إضافي قدره 30 مليون جنيه إسترليني 

للفت��رة -2018 19، ويق��ول ال��وزراء إن��ه 
من املرج��ح تخصيص مبال��غ أخرى في 
األشهر املقبلة، ولكن لن يتم التصويت 
عليها، على الرغم م��ن التقديرات التي 

تغطي بعض اإلنفاق اآلخر في 19-2018، 
ومن غير الواضح متى سيتم تسليم ما 
تبقى من املليار جنيه إسترليني، وسط 
جدل ح��ول فش��ل اس��تعادة تقاس��م 
السلطة في س��تورمونت وزيادة اخلالف 

بني احلزب الدميقراطي احلر والشني فني.
ويعتق��د أن داونينغ س��تريت تعتبر املال 
نف��وذا مفي��دا عل��ى احلزب االش��تراكي 
الدميقراطي للموافقة على التوصل إلى 
اتفاق حول اس��تعادة تقاسم السلطة، 
مما يه��دد بتزاي��د غضب ش��ركائها في 
احلكومة، فيما أفادت التقارير في أيرلندا 
الش��مالية بأن مبلغ ال�20 مليون جنيه 
إس��ترليني قد مت إنفاق��ه بالفعل، ولكن 
مصدر حكوم��ي أصر عل��ى أن األمر لم 
يكن كذلك، وأنه لن ينفق إال بعد املوافقة 
عليه في تصويت ي��وم الثالثاء، ورفضت 
احلكومة التعليق على س��بب عدم منح 
الن��واب التصويت قب��ل تخصيص مبلغ 
ملي��ار جنيه إس��ترليني، وعلى التهديد 

باملراجعة القضائية.
ووج��ه اته��ام للحكومة بالتح��ول إلى 
»شجرة املال الس��حرية« عندما أعلنت 
عن مبل��غ50 ملي��ون جنيه إس��ترليني 
في تش��رين الثان��ي، ملعاجل��ة الضغوط 
الفوري��ة ف��ي الصح��ة والتعلي��م ف��ي 
تس��ببت  كم��ا  الش��مالية،  أيرلن��دا 
النقدي��ة الصحي��ة زيادة بنس��بة 5.4% 

في التضخم، ولكن لم تكن هناك زيادة 
مماثلة ف��ي إجنلترا أو ويلز أو اس��كتلندا، 
قبي��ل أزمة الصحة في فصل الش��تاء، 
ويب��دو أن هناك احتماال ضئيال بأن يتمرد 
أي م��ن النواب احملافظني ف��ي التصويت 
على تقدمي النقد إلى احلزب الدميقراطي، 
نظ��را إل��ى أن اإلف��راج عنه أم��ر ضروري 
لبقاء حكومت��ه احملافظة، ومع ذلك، فإن 
أي نق��اش برملاني حول التمويل اإلضافي 
املطلوب سيس��مح حل��زب العم��ل بأن 
يجادل بزي��ادة اإلنفاق عل��ى بقية البالد، 
وفي وق��ت ما، اقترح��ت كاري��ن برادلي، 
س��كرتيرة أيرلندا الشمالية اجلديدة، أن 
يتم حجب التمويل إلى أن يتم استعادة 
لس��تورمونت  التنفيذي��ة  الس��لطة 
»البرملان األيرلندي«، ولكنها س��رعان ما 

تراجعت عن هذا التهديد.
ويب��دو أن احلزب الدميقراط��ي لن يتخلى 
عن اتف��اق الثقة والتوريد حت��ى إذا مت رد 
األم��وال، خوفا من أن يفت��ح الباب أمام 
حلكومة جديدة بقي��ادة جيرميي كوربني، 
رئيس حزب العمل، لكن بعض احملافظني 
يخش��ون من أن احلزب الدميقراطي ميكن 
أن يطال��ب مبطالب إضافي��ة قبل تقدمي 
التش��ريعات، فالصفقة  دعمه لتمري��ر 
نفسها ال تغطي س��وى املسائل املالية 
والدع��م خل��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد 

األوروبي.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أطلق��ت اليابان ام��س الثالثاء، صاروًخ��ا من طراز 
»إتش2- إيه« يحمل قمرًا صناعًيا جلمع املعلومات 
االس��تخباراتية من مركز تانيجاشيما الفضائي 

في جنوب غرب اليابان.
وذك��رت وكال��ة أنب��اء )كي��ودو( الياباني��ة أن قمر 
االس��تطالع البصرى سيتم اس��تخدامه ملراقبة 
التطورات في محطات إطالق الصواريخ في كوريا 
الشمالية، فضاًل عن زيادة عدد األقمار الصناعية 
اليابانية اخلاصة بجمع املعلومات االستخباراتية 

إلى سبعة أقمار صناعية.
ولفتت الوكالة اليابانية إلى أن احلكومة تس��عى 
إل��ى زيادة عدد أقمار االس��تطالع العاملة إلى 10 

أقمار مزودة برادارات وأنواع بصرية.
وأضافت أن األقمار الصناعية املزودة بأجهزة رادار، 
والتي ال تتأثر بظروف املناخ وميكن أن ترى من خالل 
الغيوم، س��تقوم بالتقاط صور لي��اًل، بينما تقوم 
األقمار البصرية بالتقاط صور لألرض مثلما تراها 

العني البشرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن اجليش املصري مقتل 11 مس��لحا، وإحباط 
محاول��ة انتحاري��ة خ��الل عمليته العس��كرية 

اجلارية لتطهير صحراء سيناء.
وذكر املتحدث العسكري باسم القوات املسلحة 
املصرية العقيد تامر الرفاعي، أنه على مدار األيام 
األربع املاضية واستمرارا لعملية »سيناء 2018«، 
متكن��ت القوات اجلوية من تدمي��ر 20 هدفا وعدد 
من املقار، التي تس��تخدمها العناصر املسلحة، 

باإلضافة لسيارتني مفخختني.
وأض��اف البي��ان أن القصف املدفع��ي طال 185 
هدف��ا مبناط��ق العمليات، متث��ل أماك��ن اختباء 
وتخزين أس��لحة وذخائر ل� »العناصر اإلرهابية«، 
مش��يرا إلى إحباط محاولة انتحارية الستهداف 
القوات املس��لحة، حيث مت القض��اء على 4 أفراد 
مس��لحني يرتدون أحزمة ناس��فة وزيا عسكريا 

مشابها لعناصر القوات املسلحة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بدأ امس الثالثاء سريان وقف إلطالق النار خلمس 
ساعات كانت روس��يا قد دعت إليه في الغوطة 
الشرقية التي تسيطر عليها املعارضة املسلحة 

بسوريا.
ويهدف وقف إطالق النار للسماح للناس مبغادرة 
املنطقة التي يس��تهدفها هجوم عنيف تشنه 

احلكومة السورية املدعومة من روسيا.
وكان الرئيس الروسي فالدميير بوتني قد دعا لوقف 
إطالق ، وإتاحة »ممر إنس��اني« للسماح للمدنيني 
مبغ��ادرة املنطقة التي أس��فر قصفها عن مقتل 

مئات منذ 18 فبراير شباط.
وقال املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان إن الهدوء 
يسود الغوطة الش��رقية بشكل عام منذ امس 
الثالث��اء رغم س��قوط أربعة صواري��خ على بلدة 

دوما.
وذك��رت وزارة الدفاع الروس��ية امس االول االثنني 
أن اإلج��راءات الت��ي اتخذت باالتفاق م��ع القوات 
الس��ورية ته��دف إلى مس��اعدة املدني��ني على 

املغادرة وإجالء اجلرحى واملرضى.

اليابان تطلق صاروخا 
يحمل قمرا صناعيا لجمع 

معلومات استخباراتية

مقتل 11 مسلحا وإحباط 
محاولة انتحارية في 

عمليات سيناء 

بدء سريان وقف إلطالق 
النار في الغوطة 
الشرقية بسوريا

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أجرت الرياض تغييرات واس��عة في 
مناصب عس��كرية قيادية، شملت 
العام��ة  األركان  هيئ��ة  رئاس��ة 
وقيادت��ي القوات اجلوية والبرية، في 
خط��وة تأتي قب��ل نحو ش��هر من 
دخول احلرب الس��عودية في اليمن 

اجملاور عامها الرابع.
وتضمن��ت األوام��ر امللكي��ة أيض��ا 
تغيي��رات ف��ي مناصب سياس��ية 
واقتصادي��ة، ونص��ت عل��ى تعيني 
متاضر بنت يوسف بن مقبل الرماح 
ف��ي منص��ب نائ��ب وزي��ر العم��ل 
والتنمي��ة االجتماعية، لتكون ثاني 
امراة تعني في منصب نائب وزير في 
اململكة احملافظة التي تش��هد منذ 

أشهر بوادر انفتاح اجتماعي.
وأص��در العاه��ل الس��عودي امللك 
س��لمان بن عبد العزيز ق��رار اجراء 
التغيي��رات العس��كرية بن��اء على 
طل��ب م��ن وزي��ر الدفاع جنل��ه ولي 
العه��د االمي��ر الش��اب محمد بن 
س��لمان )32 عاما(، بحسب ما جاء 
في سلس��لة أوام��ر ملكية صدرت 

امس االول  االثنني.
وجاء في القرار اخل��اص بالتغييرات 
الفريق  »تنهى خدمة  العس��كرية 
ب��ن  الرحم��ن  عب��د  الرك��ن  األول 
صالح بن عب��داهلل البني��ان رئيس 
هيئ��ة األركان العامة بإحالته على 

التقاعد«.
وصدر الق��رار غداة افتت��اح البنيان 
مع��رض »القوات املس��لحة لدعم 
التصنيع احمللي« بدورته الرابعة في 

الرياض.
ورقي الفريق الركن فياض بن حامد 
ب��ن رقاد الرويلي، نائ��ب رئيس هيئة 
األركان العامة، إل��ى رتبة فريق أول 
ركن، وعني رئيس��اً لهيئ��ة األركان 

العامة.
وتقرر انه��اء خدمة الفري��ق الركن 
محمد بن عوض بن منصور سحيم 
قائ��د ق��وات الدفاع اجل��وي، واعفاء 

قائ��د القوات البري��ة الفريق الركن 
فه��د بن تركي ب��ن عب��د العزيز ال 
س��عود من منصبه، وتعيني قائدين 
اجل��وي  الدف��اع  لق��وات  جديدي��ن 

والقوات البرية.
وجاء في األمر امللكي ان التغييرات 
العسكرية الواس��عة هذه صدرت 
»بن��اًء على ما عرضه علينا س��مو 
وزير الدف��اع« االمي��ر محمد، وبعد 
املوافقة على »وثيق��ة« تنص على 

»تطوير وزارة الدفاع«.
ول��م تق��دم الس��لطات تفس��يرا 
للتعيين��ات العس��كرية املفاجئة. 
وفي تشرين الثاني املاضي، استبدل 
العاه��ل الس��عودي قائ��د القوات 

البحرية وقائد احلرس الوطني.
وق��ال ثي��ودور كراس��يك اخلبير في 

ش��ؤون اخلليج لوكالة فرانس برس 
ان الس��عودية ق��د تك��ون تش��هد 

»حتوال عسكريا«.
تقود الس��عودية منذ 26 اذار 2015 
حتالف��ا عس��كريا في اليم��ن اجملاور 
دعما لقوات الس��لطة املعترف بها 
دوليا في مواجهته��ا مع املتمردين 
احلوثي��ني الذي��ن يس��يطرون عل��ى 
العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في 

اليمن منذ 2014.
ومتكن��ت الق��وات احلكومية بدعم 
م��ن القوات الس��عودية وقوات دول 
التحالف االخ��رى، وبينها االمارات، 
من استعادة السيطرة على مناطق 
واس��عة في اليم��ن، اال انها ال تزال 
عاجزة عن هزمية املتمردين بش��كل 

كامل والدخول الى العاصمة.

وتوجه منظمات حقوقية اتهامات 
ال��ى الس��عودية بالتس��بب مبقتل 
مدنيني ف��ي الغارات التي تش��نها 
مواق��ع  ض��د  التحال��ف  طائ��رات 
املتمردين لكنها تصيب ايضا منازل 

ومدارس ومستشفيات.
وقتل ستة عسكريني مينيني  امس 
االول االثن��ني عل��ى االقل ف��ي غارة 
للتحالف  تابع��ة  نفذتها طائ��رات 
الس��عودية  بقي��ادة  العس��كري 
اخلط��أ«  طري��ق  »ع��ن  وأصاب��ت 
معس��كرا لهذه القوات، حس��بما 

أفادت مصادر عسكرية.
وقتل ف��ي النزاع اليمن��ي اكثر من 
9500 ش��خصا. كما قتل عش��رات 
واالماراتي��ني،  الس��عوديني  اجلن��ود 
في وق��ت ال تزال املناط��ق اجلنوبية 

الس��عودية معرضة خلطر صواريخ 
املتمردين الذين متكن��وا كذلك من 
ايص��ال صواريخهم هذه الى اجواء 

الرياض.
تأتي القرارات العسكرية في خضم 
حتول اقتصادي واجتماعي متسارع 
تش��هده اململكة الت��ي تعاني من 
صعوب��ات اقتصادي��ة من��ذ تراجع 

أسعار النفط في 2014.
ويق��ود هذا التح��ول االمير محمد، 
الذي أشرف منذ توليه منصب ولي 
العهد منتصف العام املاضي على 
حملة توقيفات شملت شخصيات 
رفيعة املستوى وامراء ورجال أعمال 
على خلفية قضايا تقول السلطات 

انها تتعلق بالفساد.
وس��بقت ه��ذه احلمل��ة سلس��لة 

توقيف��ات اخرى لرجال دي��ن بارزين. 
وقالت منظمات حقوقية ان االمير 
محمد يس��عى منذ توليه منصبه 
ال��ى القض��اء عل��ى اي معارض��ة 
محتمل��ة لسياس��اته االقتصادية 

والعسكرية واالجتماعية.
وفي اط��ار التعيينات اجلديدة، باتت 
الرماح ثاني امرأة س��عودية تتولى 
منص��ب نائب وزير بعد ن��ورة الفايز 
الت��ي كان��ت تتول��ى في الس��ابق 

منصب نائب وزير التعليم.
كما عني األمير ترك��ي بن طالل بن 
عبد العزيز، ش��قيق رج��ل االعمال 
امللياردي��ر الوليد بن طالل الذي كان 
احد املوقوفني في قضية الفس��اد، 
نائب��اً ألمير منطقة عس��ير مبرتبة 

وزير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انُتخب��ت أنغريد كرام��ب كارنباور، 
»املس��يحي  للحزب  أمين��ا عام��ا 
الدميقراط��ي« احلاك��م ف��ي أملانيا، 
وه��ي حلي��ف وثيق للمستش��ارة 
األملانية أجنيال ميركل، ووقفت أمام 
احلشود، امس االول االثنني، والذين 
هتف��وا له��ا بعدما فازت بنس��بة 
حوالي %99 م��ن األصوات لتصبح 
الزعيم اجلديد للحزب السياس��ي 
األقوى في البالد، حيث ابتس��مت 
وتعه��دت  للحاضري��ن،  ولّوح��ت 
باملس��اعدة عل��ى توجي��ه احل��زب 

والبالد إلى األمام.
وكان األم��ر مألوًف��ا م��ن الناحية 
السياس��ية، باستثناء شيء واحد 
وه��و أن امل��رأة الت��ي حصلت على 
الثناء لم تكن أجنيال ميركل، ولكن 
يعد املنصب الذي تشغله كارنباور 
اآلن ش��غلته ميركل في السابق، 
وكان نقط��ة انطالقة لها وخطوة 

محتملة لنجاحها.
وتعرضت ميركل لالنتقادات طوال 

فترة حكمها املمتدة منذ 12 عاًما؛ 
لع��دم اختيارها خليفة لها، ولكن 
أخيرا أعلنت عن املرشح الذي ترى 
أنه ميزج ب��ني الليبرالية والتحفظ 
لتوحي��د قاعدة احل��زب املضطرب، 
فيم��ا كانت الس��يدة كارنباور، 55 
عاما، حتى األسبوع املاضي حاكما 
لوالية س��ارالند الغربية الصغيرة، 
وه��ي واح��دة من الوج��وه اجلديدة 
الت��ي أظهرتها مي��ركل إلى مركز 
الس��لطة ف��ي برل��ني، وحت��ى في 
الوقت الذي تعمل فيه املستشارة 
عل��ى تصحيح حتالف آخر للحكم 
لفت��رة أخرى، ف��إن صع��ود الوجه 
اجلديد يقّدم عالم��ة أخرى على أن 
عهد مي��ركل يقترب م��ن نهايته، 
ومس��ألة م��ن س��يخلفها جت��اوز 
مسألة مس��تقبلها، ويحدد اجتاه 

احلزب واألمة. 
وعين��ت مي��ركل، 63 عام��ا، األحد 
حزبه��ا  أعض��اء  بع��ض  املاض��ي 
األصغر سًنا لتولي مناصب وزارية 
في حكومتها املقبلة، مبا في ذلك 

جينز س��بان، 37 عام��ا، واحدة من 
أشد منتقديها في الهجرة، وجوليا 
كلوكن��ر، 45 عام��ا، وكالهم��ا من 
املشرعني احملافظني وينظر إليهما 
عل��ى أنهم��ا خلف��اء محتمل��ني، 
ولكن كرامب كارنباور يُنظر إليها 
على نطاق واس��ع بأنه��ا املفّضلة 
للمستشار، التي سرعان ما فازت 
بإعادة انتخابها حاكًما في آذار، مما 
ساعد على حتفيز حزبها قبل ستة 

أشهر من االنتخابات الفيدرالية.
ورفض��ت كرامب كارينب��اور، التي 
سبق أن أطلق عليها اسم »ميني 
مي��ركل« من قبل وس��ائل اإلعالم 
األملانية، احلديث عن كونها احلاكم 
املنتظ��ر، أصبحت مس��ألة خالفة 
الس��يدة مي��ركل مس��ألة ملّحة 
بع��د خمس��ة أش��هر م��ن ظهور 
االنتخاب��ات غي��ر احلاس��مة والتي 
دفع��ت املستش��ارة للكف��اح من 
أجل بناء حكومة جديدة، بينما أدى 
االرتفاع السريع حلزب »البديل من 
أجل أملانيا« وهو حزب متطرف، تأثر 

جزئيا بقرار ميركل املثير لالنقسام 
في ع��ام 2015 لفتح ح��دود أملانيا 
ملئات اآلالف من األشخاص الفارين 
م��ن احل��رب والفوضى في الش��رق 
تفت��ت  إل��ى  وأفريقي��ا،  األوس��ط 
املشهد احلزبي وجعل من الصعب 

تشكيل ائتالف حاكم.
خب��رة  كارنب��اور،  كرام��ب  ول��دى 
ف��ي االئتالفات الرائ��دة في أحزاب 
وتع��د  س��ارالند،  ف��ي  الوس��ط 
اآلراء  م��ن  مزيج��ا  سياس��تها 
واحملافظة،  والوس��طية  الليبرالية 
وقد عّبر العدي��د من الناخبني عن 
إعجابهم باختيار ميركل لتحديث 
حزبه��ا، حيث ابتعدت ع��ن اجلذور 

املسيحية األكثر حتفظا.
وتعد كارنباور، كاثوليكية رومانية 
تزوجت وهي في الثانية والعشرون 
من عمرها، وهي العائل الرئيس��ي 
لعائلته��ا بعدم��ا توق��ف زوجه��ا 
ع��ن العمل للمس��اعدة في تربية 
أبنائهم��ا الثالث��ة، وحت��ى بعد أن 
املستشارة من مقاومتها  خففت 

لزواج املثلي��ني، أعربت كرامب عن 
معارضته��ا له��ذه املس��ألة، وفي 
ه��ذا الس��ياق، قال م��ارك ديبوس، 
وهو أستاذ العلوم السياسية في 
جامع��ة كاليفورني��ا »إن العدي��د 
من أعضاء احلزب يخش��ون فقدان 
املوق��ف األكثر حتفظا ف��ي احلزب، 
وميكنها أن تكون في وضع يسمح 
له��ا باس��تعادة ه��ؤالء الناخب��ني 
الذي��ن يقول��ون إن الدميقراطي��ني 
متحرري��ن  أصبح��وا  املس��يحيني 

جدا«.
وفش��لت ميركل ف��ي أول محاولة 
لها لتش��كيل ائتالف، م��ع احلزب 
الليبرالي واخلضر، بس��بب موقف 
ضعف حزبه��ا في االنتخابات منذ 
احل��رب العاملية الثاني��ة، ولم يترك 
له��ا ذل��ك أي خيار س��وى أن جتمع 
القدامى،  اتفاق��ا م��ع ش��ركائها 
الدميقراطيون االشتراكيون، وكانت 
الصفق��ة التي عقدتها الس��يدة 
مي��ركل قبل ثالثة أس��ابيع، والتي 
تخض��ع ملوافقة اجلذور الش��عبية 

الدميقراطية، لم تتمش��ى بشكل 
جيد مع قاعدة حزبها، حيث ذهبت 
ث��الث وزارات قوي��ة وسلس��لة من 
التنازالت األخرى إلى الدميقراطيني 
أح��د  ق��ال  حي��ث  االش��تراكيني، 
املشرعني احملافظني »رمبا نعطيهم 

املستشارية أيضا«.
وبصفته��ا أمينا عام��ا، فإن إحدى 
الوظائ��ف األول��ى التي تق��وم بها 
كرام��ب كارنب��اور ه��ي اس��تعادة 
ح��زب  ف��ي  واالنضب��اط  اله��دوء 
ينقس��م بعمق بني أولئ��ك الذين 
يرغب��ون ف��ي نقل��ه إل��ى اليم��ني 
وأولئك الذي��ن يرغبون في متابعة 
مسار الس��يدة ميركل الوسطي، 
كما س��يطلب منها وضع برنامج 
جدي��د للح��زب، س��يحدد لهجة 
الدميقراطيني املسيحيني لسنوات 

مقبلة.
ولفت��ت ميركل إل��ى أنها معجبة 
منذ فت��رة طويلة كرامب كارنباور، 
ولك��ن يق��ول البعض إنه��ا تراها 

منوذجا مصغرا لها.

قبل نحو شهر من دخول اليمن

تتبع سياسة أكثر تشدًدا تجاه الالجئين وزواج المثليين

تغييرات على مستوى القيادات في السعودية

كارنباور تخلف ميركل لقيادة الحزب المسيحي 

ونصت على تعيين 
تماضر بنت يوسف 

بن مقبل الرماح في 
منصب نائب وزير 

العمل والتنمية 
االجتماعية

تقـرير
ضمن صفقة »النقد مقابل األصوات« مع »الديمقراطي االتحادي

»تيريزا ماي تسّلم أيرلندا الشمالية مليار جنيه من دون موافقة البرلمان
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7 اقتصاد

الصباح الجديد - متابعة:

أكد صندوق النقد العربي أن البلدان 
العربية تواج��ه حتديات اقتصادية 
السياس��ات  توجي��ه  تس��توجب 
اجتاه  االقتصادية، في  واإلصالحات 
حتقيق زيادة ملموسة في معدالت 
النمو وتوفير فرص العمل الكافية 
خلف��ض البطال��ة، خصوص��اً بني 

أوساط الشباب والنساء.
دراس��ة  ف��ي  الصن��دوق  وأف��اد 
بعن��وان  الثالث��اء  ام��س  نش��رت 
»دور اإلصالح��ات االقتصادي��ة في 
دع��م النمو في ال��دول العربية أن 
حتقيق هذا الهدف ميكن من خالل 
اتخ��اذ عدد من اإلج��راءات املهمة 
عل��ى صعي��د صنع السياس��ات، 
وتش��مل تبن��ي خط��ط قومي��ة 
االقتصادي��ة  الهي��اكل  لتنوي��ع 
للبلدان العربية، تندرج في سياق 
اس��تراتيجيات تس��تهدف زي��ادة 
بالتركيز على  التنويع االقتصادي، 
القطاع��ات العالية ف��ي القيمة 
التصدي��ر  وقطاع��ات  املضاف��ة 

واالقتصاد املعرفي«.
وأش��ار الصندوق إلى أن اإلجراءات 
تش��مل أيضاً »مواصلة إصالحات 
االستقرار الكلي الهادفة إلى توفير 
بيئ��ة مؤاتية للنم��و االقتصادي«، 
عادا أن من ش��أن إصالحات حتقيق 
االستقرار االقتصادي، تقوية قدرة 
البل��دان العربي��ة عل��ى مواجهة 
الصدم��ات اخلارجية ودع��م احليز 
املالي )سياسات االنضباط املالي، 
استقرار األس��عار، تقوية األوضاع 
اخلارجي��ة(، واالهتم��ام الكافي مبا 
يساعد على توفير الوقت الكافي 
لتنفيذ تدابي��ر أخرى، على صعيد 
اإلص��الح الهيكل��ي واملؤسس��ي 
يحتاج تنفيذها إلى س��نوات كي 
تؤتي اإلصالح��ات ثمارها الداعمة 

للنمو«.
ودعا الصن��دوق إلى التركيز »على 

السياس��ات  إصالح��ات  تنفي��ذ 
االقتصادية الكلية املؤاتية للنمو 
مس��تويات  وخفض  والتش��غيل، 
تباي��ن الدخ��ل، خصوص��اً في ما 
يتعل��ق بالسياس��ات املالي��ة، مع 
أهمي��ة التركي��ز في ه��ذا الصدد 
على سياس��ات االنضب��اط املالي 
ودمج بعض اإلصالحات الهيكلية 
اخلارجي��ة  التج��ارة  حتري��ر  مث��ل 
وتطوير القطاع املالي، في س��ياق 
الوطنية  االستراتيجيات واخلطط 
لإلص��الح االقتص��ادي، نظ��راً إلى 

تأثيرها الداع��م للنمو االقتصادي 
في البلدان العربية«.

عل��ى  »التركي��ز  ض��رورة  وأك��د 
إصالحات التج��ارة اخلارجية وزيادة 
مس��تويات االس��تثمار والقيم��ة 
املضاف��ة والتش��غيل، ف��ي ظ��ل 
تس��ارع وتيرة من��و جت��ارة اخلدمات 
حالي��اً مقارن��ة بتج��ارة الس��لع، 
إصالح��ات  تركي��ز  ال��ى  إضاف��ة 
القطاع املالي على زيادة مستويات 
الش��مول املالي، ال س��يما لألفراد 
واملش��اريع الصغيرة واملتوس��طة 

لرفع النمو«.
ض��رورة  الصن��دوق  يغف��ل  ول��م 
االهتمام باإلصالح��ات القطاعية 
املرتبطة »بتحسني جودة التعليم 
والنف��اذ إلى أس��واق العمل وفقاً 
لرؤى متكاملة، ودعم دور القطاع 
اخلاص في النشاط االقتصادي عبر 
مواصل��ة اإلصالحات املؤسس��ية 
الرامي��ة إلى تهيئة البيئة املؤاتية 
لنمو نش��اطات القط��اع اخلاص، 
التي تس��تهدف خفض  والتدابير 
تكلفة إجناز املعامالت«. كما شدد 

عل��ى أهمي��ة »إصالح��ات ضمان 
وحوكم��ة  والنزاه��ة  الش��فافية 

الشركات واملؤسسات«.
البيئ��ة  »توفي��ر  عل��ى  ورّك��ز 
املؤاتي��ة لنمو املش��اريع الصغيرة 
م��ن  لتمكينه��ا  واملتوس��طة 
املس��اهمة في اإلنت��اج والتصدير 

وخلق فرص العمل«.
وأشارت نتائج الدراسة إلى »ظهور 
تأثير معنوي إلصالحات اس��تقرار 
االقتص��اد الكل��ي الهادف��ة إل��ى 
خفض العجز في املوازنات العامة، 

واحت��واء الضغ��وط التضخمي��ة 
على النم��و االقتصادي، وبروز تأثير 
معن��وي لإلصالح��ات الهيكلي��ة 
على النم��و االقتصادي ال س��يما 
اخلارجي��ة، وتطوير  التج��ارة  حترير 
القطاع املالي، وإصالحات أس��واق 
العمل واملنتج��ات، وحفز االبتكار، 
فض��الً ع��ن ب��روز تأثي��ر معن��وي 
لإلصالحات املؤسسية على النمو 
االقتصادي، ال سيما تلك الهادفة 
إلى تهيئ��ة البيئ��ة املؤاتية جلذب 

االستثمارات«.

»النقد العربي« يلّوح باإلصالحات االقتصادية في المنطقة
لخفض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والنساء

عد صندوق النقد 
العربي أن من 
شأن إصالحات 
تحقيق االستقرار 
االقتصادي، تقوية 
قدرة البلدان 
العربية على 
مواجهة الصدمات 
الخارجية ودعم 
الحيز المالي

احد اجتماعات صندوق النقد العربي

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مصدران مطلعان إن شركة النفط الفرنسية 
العمالق��ة توت��ال مهتم��ة باملنافس��ة عل��ى بناء 
مصفاة نف��ط الناصرية اجلديدة ف��ي العراق التي 

ستبلغ طاقتها 150 ألف برميل يوميا.
وكان��ت وزارة النفط العراقية اعلنت العام املاضي 
إن بتروتش��اينا مهتمة أيضا مبش��روع انشاء هذه 

املصفاة 
وكان مش��روع املصف��اة األصل��ي يتضم��ن طاقة 
تبل��غ 300 أل��ف برميل يوميا عل��ى أن تتكامل مع 
تطوي��ر حقل الناصرية النفط��ي ، فيما أبدت لوك 
أويل الروسية وبتروتشاينا اهتماما أوليا باملشروع 

املتكامل.
وق��ال علي وارد حم��ود املدير العام لش��ركة نفط 
ذي قار عل��ى هامش مؤمتر في برل��ني إن باب تقدمي 
العروض م��ازال مفتوح��ا وإن الش��ركات العاملية 
املهتمة س��تتقدم بصفة شركات تكرير فحسب 
، موضح��ا أن ذي ق��ار س��تتولى اآلن تطوير احلقل 

بنفسها.
وينت��ج احلق��ل ب��ني 80 و100 أل��ف برمي��ل يوميا 
وتخطط الشركة ملضاعفة الطاقة اإلنتاجية إلى 
200 أل��ف برميل يوميا ف��ي غضون األعوام الثالثة 
القادم��ة. لكن م��ن املتوق��ع أن تظل مس��تويات 

اإلنتاج مستقرة هذا العام. 

الصباح الجديد - متابعة:
هب��ط الدوالر مقابل س��لة عمالت رئيس��ة امس 
الثالث��اء مع الت��زام املتعاملني احلذر قبل ش��هادة 
الرئي��س اجلديد جمللس االحتياط��ي االحتادي جيروم 
ب��اول الت��ي قد حت��دد م��ا إذا كان م��ا ي��زال هناك 
مجال الس��تمرار تعاف��ي العمل��ة األميركية من 
أقل مس��توى في ثالثة أعوام. وس��تكون ش��هادة 
ب��اول أمام الكوجنرس أول ظه��ور علني منذ توليه 

منصبه هذا الشهر. 
وس��يتابع املتعامل��ون ادالئه بالش��هادة عن كثب 
ملعرفة ما إذا كان باول س��يواصل سياس��ة الرفع 
انتهجته��ا  الت��ي  الفائ��دة  ألس��عار  التدريج��ي 
الرئيسة السابقة جانيت يلني أم سيتبنى موقفا 

أكثر تشددا. 
ون��زل الدوالر ألق��ل مس��توياته منذ أواخ��ر 2014 
مقابل س��لة عمالت رئيس��ية في الش��هر اجلاري 
ولكن��ه تعافي منذ ذل��ك احلني نحو اثن��ني باملئة. 
واليوم ن��زل املؤش��ر 0.1 باملئة إل��ى 89.776 . ومع 
تراج��ع الدوالر ارتفع الي��ورو 0.1 باملئة إلى 1.2332 
دوالر إذ ن��أي املس��تثمرون ع��ن تكوي��ن مراكز هذا 
األس��بوع قبل أحداث سياس��ية هامة في أوروبا. 
وس��تجري انتخابات عامة ف��ي إيطاليا يوم األحد 
بينم��ا تق��رر أحزاب سياس��ية كب��ري ف��ي أملانيا 
مصير اتفاق لتش��كيل ائت��الف حاكم قد يضمن 
للمستش��ارة اجنيال ميركل والية رابع��ة. ومقابل 

الني ارتفع الدوالر 0.1 باملئة إلى 107.05 ين. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ش��اركت وزارة الصناع��ة واملع��ادن ف��ي الندوة 
احلواري��ة التي عقدها املعه��د العراقي لإلصالح 
االقتص��ادي ومجلس االعم��ال الوطني العراقي 
ح��ول دور املص��ارف العامة في حتقي��ق التنمية 

االقتصادية منذ عام ٢٠١٥ 
وق��ال مدير مركز اإلعالم والعالق��ات العامة في 
ال��وزارة عبدالواح��د عل��وان الش��مري أن الندوة 
احلواري��ة تضمن��ت مح��اور ع��دة ومداخالت عن 
اهمي��ة دور املص��ارف في ج��ذب االس��تثمارات 
الداخلية واخلارجية وحتقيق التنمية االقتصادية 
، مش��يرا إلى أن مدير عام دائرة الرقابة الداخلية 
في الوزارة بني ف��ي مداخلة له وجهة النظر بأثر 
النشاط املصرفي على االس��تثمارات الداخلية 
واخلارجي��ة وحاجة املصارف العراقية الى التطور 
واالنفت��اح عل��ى العال��م اخلارج��ي وتصحي��ح 

مسارات تشجيع االستثمار

توتال تسعى الى بناء 
مصفاة في العراق بطاقة 

150 ألف ب/ي

الدوالر يهبط مقابل 
العمالت وسط حالة

من الحذر

ندوة حوارية عن دور 
المصارف العامة في 

تحقيق التنمية

متابعة الصباح الجديد
مدي��ر  الج��ارد  كريس��تني  قال��ت 
عام صن��دوق النق��د الدولي امس 
الثالثاء إن االقتص��اد العاملي يبدى 
مظاهر منو واس��ع النط��اق ولكن 
الص��ورة العام��ة تتغير م��ع زيادة 
مخاط��ر منازعات جتاري��ة وتطبيع 
السياس��يات النقدي��ة والتغيرات 

التكنولوجية.
وقالت الجارد ف��ي مؤمتر للصندوق 
في جاكرتا للتحضير لالجتماعات 
الس��نوية ف��ي بال��ي ف��ي أكتوبر 
تشرين األول إن الصندوق يتوقع أن 
يبلغ معدل النمو العاملي 3.9 باملئة 
ف��ي 2018 و2019. ولم يطرأ تغيير 
عل��ي التوقعات عم��ا كانت عليه 
ف��ي يناير كان��ون الثان��ي ولكنها 

أعلى من 3.7 في عام 2017.

وقالت الج��ارد إن رابطة دول جنوب 
ش��رق آس��يا تتأهب لرفع أس��عار 
الفائدة ف��ي االقتصادات املتقدمة 
مثل الواليات املتحدة وأوروبا لكنها 
حذرت من أن واضعي السياسيات 
بحاجة إلى أن يتوخوا احلذر بش��أن 
أث��ر ذل��ك عل��ى االس��تقرار املالي 

وتقلبات التدفقات الرأسمالية.
وقالت »نعلم أن تأثير ذلك سيمتد 
ح��ول العال��م. نعلم م��ن فترة أن 
ذل��ك س��يحدث. لك��ن م��ن غي��ر 
التحول  الواض��ح كي��ف س��يوثر 
على دول أخرى وش��ركات ووظائف 
وأرباح« ، مش��يرة الى ان��ه ينبغي 
أن تتبن��ى رابطة دول جنوب ش��رق 
آس��يا مناذج منو جدي��دة تركز أكثر 
والتج��ارة  احملل��ي  الطل��ب  عل��ى 
االقتص��ادي  والتن��وع  اإلقليمي��ة 

والتأهب لتغيرات تكنولوجية مثل 
االعتماد األكبر على اآلالت والذكاء 
الصناع��ي والتكنولوجي��ا احليوية 
والتكنولوجي��ات املالي��ة اجلدي��دة 

والعمالت الرقمية.
وق��د يؤدي ذل��ك إلى الغ��اء بعض 
الوظائ��ف لكن من امله��م أن تعزز 
الدول جهود تعلي��م العمال لكي 
يستعدوا بشكل أفضل لالستفادة 

من التكنولوجيا اجلديدة.
وقال��ت الجارد »س��يتأثر عدد كبير 
م��ن الوظائ��ف بش��كل أو بآخ��ر. 
البع��ض س��يختفي ولك��ن عددا 
أكبر سيتأثر بالتوسع في االعتماد 
على اآلالت لذا نحتاج للتفكير في 
مستقبل العمل« ، وأضافت أنه ال 
يوجد توجه واحد وأن على كل دولة 

حتديد املسار الذي ستسلكه. 

الصباح الجديد - وكاالت:
االس��تثمار  هيئ��ة  أعلن��ت 
السعودية عن تغيير في الرخص 
املمنوحة للمستثمرين االجانب 
ينص على جتدي��د هذه الرخص 
كل خمس سنوات بعدما كانت 
جتدد س��نويا، في خطوة تهدف 
الى جذب مزيد من االستثمارات 

اخلارجية.
االس��تثمار  هيئ��ة  وأش��ارت 
ف��ي بيان ال��ى انه��ا أدرجت في 
اس��تراتيجية جديدة لها »فتح 
مكات��ب عاملية ف��ي ثمانية دول 
االولوية،  ذات  بالقطاعات  تعنى 
االقتصادية  القطاعات  لتغطي 

املهمة لرؤية 2030«.
وتعمل السعودية، املصدر األكبر 
للنفط في العال��م، على تنويع 

اقتصاده��ا ال��ذي طامل��ا اعتمد 
بشكل أساس��ي على االيرادات 
النفطي��ة، على خلفي��ة تراجع 
عائداتها اثر االنخفاض احلاد في 

أسعار النفط عام 2014.
املاض��ي،  حزيران/يوني��و  وف��ي 
ب��دأت اململك��ة للم��رة االول��ى 
ف��رض ضرائ��ب  تاريخه��ا  ف��ي 
على التبغ ومش��روبات الطاقة 
ثم شرعت  الغازية.  واملشروبات 
في فرض ضريبة ش��هرية على 
عائالت املقيم��ني االجانب الذي 
القط��اع اخلاص  يعمل��ون ف��ي 

وموظفيهم.
كم��ا بدأت الس��عودية صاحبة 
أكبر اقتصاد عربي فرض ضريبة 
القيمة املضافة بنسبة 5 باملئة 

في بداية 2018.

وتتوقع اململكة عجزا بقيمة 52 
ملي��ار دوالر ف��ي املوازنة العامة 
للع��ام  وذل��ك   ،2018 لس��نة 
اخلام��س عل��ى التوال��ي. ورغم 
العام  موازن��ة  ذل��ك، س��تكون 
املقبل األكبر في تاريخ اململكة 
مع توقع��ات ان تبل��غ النفقات 
260,8 ملي��ار دوالر )978 ملي��ار 
ريال(، واالي��رادات 208,8 مليارات 

دوالر )783 مليار ريال(.
وتن��درج االصالحات االقتصادية 
الس��عودية ضمن خط��ة »رؤية 
2030« التي طرحها ولي العهد 
الشاب االمير محمد بن سلمان 
)32 عاما( في العام 2016 والتي 
االس��تثمارات  ج��ذب  يش��كل 
اعمدته��ا  اح��د  اخلارجي��ة 

الرئيسة. 

توقعات بارتفاع معدل
النمو العالمي 3.9 % في عامين

السعودية تمنح المستثمرين
األجانب رخصا لخمس سنوات

الصباح الجديد - وكاالت:

أعلنت شركة »سيمنز« األملانية امس 
الثالثاء تقدمي أكب��ر منحة من نوعها 
در قيمتها  لدعم التعليم في مصر، تُقَّ
بنح��و 120 ملي��ون دوالر، وه��ي عبارة 
عن مجموعة من أح��دث البرمجيات 
الصناعية الرقمي��ة )برامج إدارة دورة 
حي��اة املنت��ج(، بهدف دع��م التدريب 
العلمي  والبح��ث  العالي  والتعلي��م 
في كليات الهندس��ة ف��ي جامعات 

القاهرة وعني شمس واإلسكندرية. 
وج��اء اإلعالن عن املنح��ة خالل حفل 
التوقي��ع الت��ي نظمته��ا »س��يمنز« 
بالش��راكة مع كليات الهندسة في 
اجلامع��ات الث��الث، بحض��ور الرئيس 
التنفيذي رئيس مجلس إدارة ش��ركة 
»س��يمنز العاملية« جو كايسر، وعدد 
كبير من رجال التعليم والصناعة في 

مصر.
وقال وزي��ر التعليم العال��ي والبحث 
العلمي خالد عبدالغفار، إن »التعليم 
يع��د من أكث��ر الط��رق فاعلية لدفع 
عمليات التنمية االقتصادية الطويلة 

األجل، لذلك نحرص على التعاون بني 
شركات القطاع اخلاص مع املؤسسات 
إعداد  والبحثية لضم��ان  األكادميي��ة 

شبابنا ألسواق املستقبل«. 
وأض��اف الوزير املص��ري  تتيح منحة 
س��يمنز لط��الب كليات الهندس��ة 
ف��ي اجلامعات الث��الث الت��دّرب على 
التكنولوجي��ا الت��ي تعتم��د عليه��ا 
الش��ركات عاملياً لتصميم أحد أكثر 
يتغيَّر  املنتج��ات تعقي��داً، فالعال��م 
س��ريعاً من خالل التكنولوجيا، لذلك 
علين��ا إع��داد أجيالن��ا املس��تقبلية 
واألدوات  بامله��ارات  وتس��ليحها 
لتطوي��ر  الالزم��ة  التكنولوجي��ة 
املنتجات في ش��كل أس��رع وأرخص 

وبجودة عالية .
يُذك��ر أن برمجي��ات »س��يمنز« إلدارة 
دورة حياة املنتجات واملعروفة باس��م 
»س��يمنز بي أل أم« تُستخدم في كل 
اجملاالت الصناعية، إذ إنها البرامج ذاتها 
التي اعتمدت عليه��ا وكالة الفضاء 
الدولية »ناس��ا« في تصميم عربتها 
اجلوال��ة »روفر« وإرس��الها إلى املريخ، 
وشركة »ردبول« في تصميم سيارات 
سباقاتها »أف 1« مروراً باستخدامها 

في كأس أميركا وس��باقات »إينسيل 
الش��راعية، وحتى  رايسنغ« للقوارب 
ف��ي تصميم ألواح التزل��ج على املاء. 

وتشمل هذه البرمجيات حلول تطوير 
الرقمي  والتصني��ع  رقمي��اً  املنتجات 

وإدارة بيانات املنتجات.

وقال كايس��ر: »كانت سيمنز شريكاً 
قوياً ملصر منذ أن بدأت العمل في هذه 
الس��وق املهمة عام 1859، ونرغب في 

تعميق هذه الشراكة، فنحن نؤمن أن 
التعليم ومتكني الشباب هما األساس 
خللق مس��تقبل أكثر اس��تدامة، لذا 
يُشرفنا العمل مع اجلامعات املصرية 
لتدريب قادة املس��تقبل في الصناعة 
حت��ى يتمك��ن ه��ؤالء الش��باب بعد 
ذلك م��ن دعم رؤي��ة مص��ر للتنمية 
االقتصادية والتحول الى اقتصاد قائم 
على املعرفة والتنوع في النش��اطات 

الصناعية«.
برمجي��ات  س��تصبح  ذل��ك،  ال��ى 
املنت��ج  حي��اة  دورة  إلدارة  »س��يمنز« 
جزءاً رئيساً من مناهج الهندسة في 
الكليات الثالث، إذ يُتوقع أن يستفيد 
أكثر من 35 ألفاً من طالب الهندسة 
للتدري��ب  البرمجي��ات  ه��ذه  م��ن 
عل��ى عملي��ات التصني��ع املتكام��ل 
وتصمي��م  الكمبيوت��ر،  باس��تخدام 
الصناع��ي،  والتصمي��م  الروبوت��ات، 
التش��غيلية،  العملي��ات  وتصمي��م 
وش��كل بيئ��ة العم��ل، وعل��م املواد 
اخلاصة  التدريبية  والدورات  واملشاريع 
بتصني��ع امل��واد واخلامات. وس��تتيح 
ه��ذه البرمجي��ات ابت��كار م��ا يُعرف 
باس��م التوائم الرقمية )نسخ رقمية 

محاكية( للمنتجات النهائية كبديل 
أكث��ر كف��اءة خلل��ق النم��اذج األولية 

املادية.
التنفي��ذي لش��ركة  الرئي��س  وق��ال 
»س��يمنز مصر« عماد غالي: »ابتكار 
توأم رقمي لكل العمليات الصناعية 
يعني أن املصنعني ل��ن يحتاجوا بعد 
اآلن إل��ى بن��اء هذه النم��اذج احملاكية 
كان��ت  والت��ي  النهائ��ي،  للمنت��ج 
تس��تهلك وقتاً طويالً وكلفة عالية، 
فكل شيء بدءاً من خطوط التصنيع 
واألدوات  امل��وارد  وحت��ى  والتجمي��ع 
ميك��ن مكننته��ا رقمي��اً بالكامل، ما 
سيس��اعد الطالب على االس��تعداد 

ملصانع املستقبل«.
وكانت »س��يمنز« أعلن��ت أخيراً، عن 
تعاونه��ا مع ال��وزارة االحتادية األملانية 
للتعاون االقتصادي والتنمية إلنش��اء 
وتش��غيل مرك��ز مش��ترك للتدريب 
الفن��ي في منطقة العني الس��خنة، 
الفن��ي  التعلي��م  وتطوي��ر »معه��د 
األميري��ة،  منطق��ة  ف��ي  العال��ي« 
و«مدرس��ة زي��ن العابدي��ن الثانوي��ة 
الفنية« لتعمل وفقاً لنظام التعليم 

األملاني.

تقـرير

»سيمنز« تمنح مصر 120 مليون دوالر لدعم التعليم

حفل التوقيع التي نظمته »سيمنز« للمنحة
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الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن��ت القنصلي��ة األميركي��ة في 
البص��رة االثنني، أن حكوم��ة بالدها 
عازمة على تش��جيع االس��تثمارات 
األجنبية ف��ي العراق، فيم��ا أعلنت 
احلكوم��ة احمللي��ة ف��ي احملافظة عن 
وجود رغبة أميركية لتنفيذ مشاريع 

استثمارية.
وق��ال محافظ البصرة أس��عد عبد 

األمير العيداني خالل مؤمتر صحافي 
مش��ترك م��ع القنص��ل األميركي 
تيم��ي ديفي��س عق��د ف��ي دي��وان 
احملافظة، وحضرته الس��ومرية نيوز، 
إن "الوالي��ات املتحدة بص��دد انفاق 
ثالثة ملي��ارات على االس��تثمار في 
العراق باالس��تفادة م��ن التعاون بني 
القطاع��ني الع��ام واخلاص، ونس��بة 
كبيرة من هذا األموال سوف تستثمر 

في مش��اريع بالبص��رة بالتعاون مع 
مؤسس��ة الص��ادرات األميركي��ة"، 
مبيناً أن "تلك االس��تثمارات نتوقع 
له��ا نتائج قريبة، وس��وف نش��ارك 
في حتدي��د األولوي��ات، ومنها قطاع 

السكن، وقطاع النقل".
من جانبه، ق��ال القنصل األميركي 
إن  ديفي��س،  تيم��ي  البص��رة  ف��ي 
"عالقاتن��ا م��ع اجلان��ب العراقي في 

تطور مستمر، وهي أقوى من ذي قبل، 
ومش��اركة وزير اخلارجي��ة األميركي 
في مؤمت��ر الكوي��ت العم��ار العراق 
ه��و دلي��ل عل��ى حرصن��ا والتزامنا 
بدعم العراق"، موضحاً أن "الواليات 
املتحدة قامت منذ عام 2014 بتقدمي 
مس��اعدات إنس��انية ال��ى الع��راق 
تق��در ب��� 1.7 ملي��ار دوالر، فضالً عن 
مساعدات اقتصادية وأمنية بقيمة 

ستة مليارات".
وب��ني ديفيس، أن "الوالي��ات املتحدة 
ترغ��ب بوج��ود ش��ركات أميركي��ة 
أكثر في الع��راق، ومؤمتر الكويت هو 
بداية الس��تقطاب ش��ركات أكثر"، 
مضيف��اً أن "من الض��روري التركيز 
على القطاع اخل��اص ودوره في دعم 

االقتصاد العراقي".
يذكر أن محافظة البصرة التي تعد 

من الناحية الرسمية عاصمة العراق 
االقتصادي��ة تض��م موان��ئ جتاري��ة 
ومناف��ذ حدودية ومنش��آت نفطية 
ضخم��ة، كم��ا فيها حرك��ة جتارية 
نشطة، وقد ش��هدت خالل األعوام 
القليلة زيادة في حجم االستثمارات 
تتعلق  وأكثره��ا  واألجنبية،  احمللي��ة 
بقطاعات النفط والطاقة واإلسكان 

والنقل والسياحة.

واشنطن تجدد التزامها بتشجيع االستثمارات األجنبية في البصرة 



عمرو حمزاوي*

أتذكر كثيرا هذه األي��ام العزيز الراحل 
الدكتور محمد السيد سعيد، الباحث 
واملناض��ل  السياس��ية  العل��وم  ف��ي 
احلقوق��ي املصري ال��ذي رحل عن عاملنا 
ف��ي 2009 )ول��د الدكت��ور س��عيد في 
1950( بعد أن أثرى بإسهامات أكادميية 
وصحافي��ة غزيرة النقاش��ات املصرية 
االس��تقالل  قضاي��ا  ح��ول  والعربي��ة 
االجتماعي��ة  والعدال��ة  الوطن��ي 
والدميقراطية. أتذكر فكره احلر املتحدي 
للمستبدين واملدافع عن حقوق اإلنسان 
والرافض للتمييز وإنسانيته اليسارية 
احلاملة مبصر عادلة وعالم عربي متقدم، 
وأقارنهم��ا بواقعنا الراهن الذي يحبط 
به االستبداد آمال التحول الدميقراطي 
وينته��ك ب��ه اجلهل والتط��رف والفقر 

كرامة املواطنني.
فائق��ة  للدكت��ور س��عيد ق��درة  كان 
عل��ى ط��رح قضاي��ا حق��وق اإلنس��ان 
عل��ى املس��تويات احمللي��ة واإلقليمي��ة 
والدولي��ة، دامج��ا ف��ي ه��ذا الس��ياق 
لوضعية حقوق  التفصيل��ي  التحليل 
اإلنسان في مصر مع مالحظات نقدية 
ومنظمة ح��ول حالة احلركة احلقوقية 
العربية ككل وكذلك حول أدوار القوى 
اخلارجي��ة واملؤسس��ات الدولية. كتب 
العزيز الراح��ل راصدا التطور التاريخي 
ورعيلها  العربي��ة  احلقوقية  للحرك��ة 
األول املتمث��ل ف��ي جي��ل األربعينيات 
واخلمس��ينيات ثم رعيلها الثاني، جيل 
الس��بعينيات، الذي عاد له الفضل في 
مأسس��ة احلركة في شكل جمعيات 
ومنظمات مدافعة عن حقوق اإلنسان 
على امتداد اجملتمع��ات العربية )وجليل 
الس��بعينيات انتم��ى الراح��ل(. وعلى 
الرغ��م من أن كتابات الدكتور س��عيد 
حول احلركة احلقوقية العربية تعرضت 
ملعضالته��ا الكب��رى وف��ي مقدمه��ا 
غياب اإلجناز في ظل هيمنة االستبداد 
وإخفاق احلركة بجمعياتها ومنظماتها 
في إكس��اب قضاي��ا حقوق اإلنس��ان 
اجلماهيرية التي تس��تحقها وحتتاجها 
للتح��ول إلى ق��وة ضاغطة على نخب 
حكم غير راغبة في إش��راك املواطنني 
في إدارة الش��أن العام ورافضة الحترام 
احلريات كامل حقوق اإلنس��ان وحرياته، 

إال أن��ه أبدا ل��م يتجاهل اإلش��ارة إلى 
القليل من اإليجابيات التي حتققت في 
بعض اجملتمعات العربية. وارتبطت أبرز 
تل��ك اإليجابيات في قراءت��ه بالتوعية 
العام��ة التدريجي��ة بحقوق اإلنس��ان 
وإدراك العالقة السببية بني انتهاكات 
حق��وق اإلنس��ان وب��ني اس��تمرار تعثر 

الدميقراطية والتنمية.
تش��مل أبحاثه الديناميكيات املتغّيرة 
للمش��اركة السياس��ية ف��ي العالم 
العرب��ي، ودور احلركات اإلس��المية في 

السياسة العربية.
ذات املزي��ج ف��ي الط��رح ب��ني النق��د 
الكاش��ف والواقعي��ة املوضوعية ميز 
الكتاب��ات الت��ي تناول��ت أدوار الق��وى 
اخلارجي��ة واملؤسس��ات الدولي��ة ف��ي 
الدف��ع نحو أو في تعوي��ق تطور حقوق 
اإلنس��ان ف��ي العال��م العرب��ي. رك��ز 
الدكتور س��عيد على كارث��ة االحتالل 
اإلس��رائيلي لألراض��ي الفلس��طينية 
وانتهاكات سلطات االحتالل الواسعة 
حلقوق اإلنس��ان الفلس��طيني وتواطؤ 
الغرب بقيادة الوالي��ات املتحدة مع تل 
أبي��ب بحمايته��ا م��ن تطبيق ق��رارات 
الشرعية الدولية التي انتصرت حلقوق 
الفلس��طينيني. بي��د أن توجيه النقد 
املش��روع للغ��رب عل��ى تواطئ��ه م��ع 
إس��رائيل وكذلك الزدواجي��ة معاييره 
في التعاطي مع مجمل قضايا حقوق 
اإلنس��ان ف��ي العال��م العرب��ي ال��ذي 
يربط��ه بحكامه املس��تبدين مصالح 
إس��تراتيجية وسياس��ية واقتصادية، 
لم يحل دون انتص��ار الراحل على نحو 
مبهر فكريا وسياسيا ملعنيني ساميني 
حلقوق اإلنس��ان على الصعيد الدولي. 
املعن��ى األول هو القيمة الكبرى ملبادئ 
حق��وق اإلنس��ان التي حتويه��ا املواثيق 
والعه��ود الدولية ودورها ف��ي صياغة 
ضمير البش��رية وتثبي��ت النضال من 
أجل حقوق اإلنس��ان كمشترك أعظم 
ب��ني ش��عوب األرض اخملتلف��ة، واملعنى 
الثان��ي هو قيم��ة الرأي الع��ام العاملي 
ال��ذي ع��ده الدكت��ور س��عيد يتط��ور 
ليدرك مأس��اة ازدواجي��ة املعايير التي 
فرضت انته��اكات مفزعة على العرب 
في فلسطني وفي بلدان أخرى وأعطت 
إس��رائيل وآلته��ا العس��كرية حماية 
ال تس��تحقها. أكم��ل الراح��ل العزيز 
أيض��ا، بصفاء ذهن��ي وج��راءة فكرية 
كان يحس��د عليهما، انتص��اره ملبادئ 

حق��وق اإلنس��ان ف��ي العال��م العربي 
حني تناول أبعادها اإلقليمية والدولية. 
فرف��ض عس��كرة الدف��اع ع��ن حقوق 
اإلنسان في فلسطني، وطالب باعتماد 
إستراتيجيات وأدوات الكفاح السلمي 
والنض��ال املدن��ي، وطوع هن��ا مفهوم 
»األنس��نة« ليطال��ب بالت��زام حركات 

مقاومة احملتل بالسلمية.
أما جله��ة االهتمام باألبع��اد الداخلية 

اإلنس��ان، فتكش��ف  لقضاي��ا حقوق 
كتاب��ات الدكت��ور س��عيد ع��ن حتليل 
عميق للش��أن املص��ري وإن لم يقتصر 
احلك��م  نخ��ب  حم��ل  فق��د  علي��ه. 
وأجهزته��ا األمني��ة ف��ي دول كمص��ر 
مس��ؤولية  واملغ��رب  واجلزائ��ر  واألردن 
وإلغ��اء  اإلنس��ان  حق��وق  انته��اكات 
حريات املواطن��ني، واصفا ذل��ك باألداة 
املركزية لضمان اس��تمرار هيمنة تلك 

النخ��ب عل��ى مق��درات مجتمعاتها. 
كما أشار إلى أن مجمل الدول العربية 
تعاني م��ن تهافت تفعي��ل الضمانات 
الدس��تورية والقانوني��ة حلماية حقوق 
اإلنس��ان، إما لتغول األجهزة األمنية أو 
حل��االت الطوارئ املعلن��ة واملعمول بها 
منذ أعوام إن لم يك��ن عقود أو لغياب 
والقضائي��ة  التش��ريعية  الس��لطات 
املس��تقلة والعجز من ثم عن ممارس��ة 

أعم��ال الرقاب��ة واحملاس��بة على نخب 
احلكم. وفي الشأن املصري، فند أسباب 
اإلخف��اق في التحول نحو الدميقراطية 
وضم��ان حقوق اإلنس��ان عل��ى الرغم 
م��ن عراقة الدول��ة واس��تقرار الهوية 
بالتحليل  الوطنية مبجتمعها. فتناول 
البيئة التش��ريعية والقانونية املقيدة 
للحريات وحلقوق اإلنس��ان، وفصل في 
ش��رح معوقات املنافس��ة السياسية 
املتمثل��ة ف��ي هيمنة النخبة وفس��اد 
قوان��ني االنتخاب��ات وتالع��ب األجهزة 
األمني��ة به��ا. وف��ي ح��ني س��اعدته 
مطالب��ة القضاة املصريني قبيل 2011 
باستقالل اجلهاز القضائي عن السلطة 
التنفيذية على التذكير بأولوية التوازن 
والرقاب��ة ب��ني الس��لطات، ح��ذر قوى 
املعارضة الفاعلة آنذاك من االنس��ياق 
وراء سياسة فرق تسد احلكومية التي 
برعت في ض��رب الليبراليني باليس��ار 
واليس��ار بقوى اإلس��الم السياس��ي. 
أيضا بحث الدكتور سعيد في وضعية 
الت��ي  واملهني��ة  العمالي��ة  النقاب��ات 
فق��دت اس��تقاللية دوره��ا بس��يطرة 
السلطة التنفيذية عليها وإدارتها من 
قبل األجهزة األمنية، ووظائف حركات 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي مب��ا فيها 
جمعيات حقوق اإلنس��ان البعيدة عن 
التأثير املباش��ر في اجلماهير والعاجزة 
من ثم عن توليد ضغط شعبي يطالب 
بالتح��ول الدميقراط��ي، وتداعيات كل 

ذلك على حال السياسة واجملتمع.
على كل ه��ذه األصعدة ح��اول العزيز 
الراح��ل بنضاليت��ه الت��ي لم يس��اوم 
عليها أب��دا جتاوز حدود حتديد وتوصيف 
أس��باب التعثر باجتاه التفكير املنظم 
في استراتيجيات وسبل العالج. بحث 
ف��ي دور تعلي��م مس��تند إل��ى قيم��ة 
املعرف��ة العلمي��ة والنق��د الذاتي في 
بن��اء جيل مصري يؤم��ن بالدميقراطية 
واملواطن��ة وحق��وق اإلنس��ان، وناش��د 
ق��وى املعارض��ة التوافق عل��ى أجندة 
وطنية لإلصالح الدستوري والسياسي 
والكف عن التناح��ر فيما بينها وتبني 
قي��م مواطنة احلقوق املتس��اوية ونبذ 
التمييز ثم الضغط على نخبة احلكم 
من أجل تطبيق اإلصالح املأمول. وواقع 
األم��ر أن دعوت��ه إل��ى دفع مص��ر نحو 
الدميقراطي��ة واحترام حقوق اإلنس��ان 
شكلت في جوهرها املعرفي والفكري 
دعوة إلنقاذ السياسة واجملتمع والدولة 

من الس��لطوية اجلاثمة التي أفرغتها 
من حيوية احلاض��ر وباعدت بينها وبني 
تف��اؤل املس��تقبل. نع��م أدرك العزيز 
للت��داول  املطلق��ة  األولوي��ة  الراح��ل 
تغول  ومواجهة  للس��لطة  الس��لمي 
األجهزة األمنية واملش��اركة الشعبية 
ف��ي انتخاب��ات نزيه��ة، إال أن كل ذلك 
كان مبثاب��ة عالمات كبرى على الطريق 
الذي اختطه عقله ووجدانه الستعادة 
إنس��انية السياس��ة واجملتمع والدولة 
في مصر والتأس��يس جملتمع املواطنني 

العادل واملتقدم.
حمل الدكت��ور س��عيد للنقاش حول 
حق��وق اإلنس��ان ف��ي مص��ر والعالم 
العرب��ي بحث��ه ال��ذي ل��م ينقطع عن 
س��بل النه��وض والتقدم، وت��رك بناءه 
الفلس��في والفك��ري يرش��د كتاباته 
وأعماله وبها م��زج القناعة الليبرالية 
بأولوي��ة احل��ق واحلري��ة والدميقراطي��ة 
بالتزام ابن اليسار املصري والعاملثالثي 
االقتصادي��ة  احلق��وق  ع��ن  بالدف��اع 
واالجتماعي��ة للمواطن��ني دون متيي��ز. 
وأبدا لم يغير الدكتور سعيد متوضعه 
امل��زدوج كناش��ط يناضل س��لميا من 
أج��ل حق��وق اإلنس��ان والدميقراطي��ة 
ومثقف يسعى لنشر مبادئها والتدبر 
في س��بل جت��اوز تعثرها عل��ى املديني 
القصي��ر والطويل. واحلصيلة هي تراث 
رائ��ع ومعني ل��ن ينضب م��ن الكتابات 
واألعم��ال خيطه الناظم ه��و الدعوة 
للنض��ال الس��لمي م��ن أج��ل حقوق 
اإلنس��ان والدميقراطية كسبيل وحيد 
ألنس��نة السياس��ة واجملتمع في مصر 

والعالم العربي.
وما أحوج احلركة الدميقراطية املصرية 
والعربي��ة الي��وم إلع��ادة ق��راءة ت��راث 
الراحل العزيز واملناضل احلقوقي احملترم، 
واالسترش��اد به لفهم أسباب إخفاق 
االنتفاضات الشعبية في القضاء على 
اإلنسان  وانتهاكات حقوق  االس��تبداد 
هنا واس��تحالتها إلى مع��اول لتدمير 
متاس��ك اجملتمعات والدول هناك. رحم 

اهلل الدكتور محمد السيد سعيد.

م��ع  باالتف��اق  املق��ال  ه��ذا  ينش��ر   *
الدولي  للس��ام  مؤسس��ة كارنيغي 

   ٢٠١٤
لقراءة النص األصلي٬ اتبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.

org/sada

د. باسم علي *

يع��د قان��ون األح��زاب العراق��ي رق��م 
)36( لس��نة 2015، نقط��ة حت��ول في 
املس��ار الدميقراط��ي في الع��راق بعد 
2003، ل��دوره ف��ي بن��اء إط��ار قانوني 
حاك��م ومنظ��م لتأس��يس العم��ل 
احلزب��ي ف��ي العراق، فم��ن عمل حزبي 
التنظيم  بالعشوائية وس��وء  أتصف 
إلى عم��ل حزبي يس��عى ليكون أكثر 
تنظيما وأكثر مؤسس��اتيا، حيث من 
يقرأ القانون س��وف يجد ب��أن القانون 
س��عى مع كل ما يحتوي��ه من عيوب 
إل��ى أن يكون خط��وة إل��ى األمام في 
تأسيس احلياة احلزبية في العراق، فإذا 
كان القانون ف��ي العديد من مواده قد 
فصل ف��ي طريقة تأس��يس األحزاب، 
فأنه سعى من جهة أخرى إلى تنظيم 
سلوكها احلزبي وعمل على إخضاعها 
إل��ى مراقبة ومحاس��بة مؤسس��ات 
الفض��اءات  وم��ن  الرقابي��ة،  الدول��ة 
الس��لوكية لألحزاب السياسية التي 
س��عى القانون إل��ى تنظيمها للحد 
م��ن مظاه��ر الفس��اد ه��و موض��وع 
التمويل السياسي، فاألحزاب كغيرها 
م��ن الفواعل السياس��ية بحاجة إلى 
املال إلدام��ة وجودها السياس��ي قبل 
اإلنتخابات من خالل تأس��يس مقرات 
حزبية وكسب األنصار واملؤيدين وتعزيز 
والسياس��ي  اإلجتماع��ي  حضوره��ا 
في اجملتم��ع، وكذلك ه��ي بحاجة إلى 
األموال في أثناء اإلنتخابات حيث وجود 
األم��وال يس��هم في تعزي��ز حضورها 
اإلعالم��ي والدعائ��ي في اجملتم��ع، ما 
يعزز من فرصها اإلنتخابية وال يقتصر 
األمر على مرحلة اإلنتخابات، بل حتى 
بعد إنتهاء اإلنتخاب��ات تبقى األحزاب 
بحاجة إلى املال، إما للمحافظة على 
نصره��ا اإلنتخابي أو ملعاجلة فش��لها 

اإلنتخابي.
وإذا كان امل��ال يحم��ل ه��ذه األهمية 
لألح��زاب من جه��ة، ولنزاهة العملية 
اإلنتخابي��ة الدميقراطي��ة م��ن جه��ة 
أخ��رى، يصبح أمر تنظيم��ه ومراقبته 
ه��و اآلخر أكث��ر أهمية، م��ن هنا عند 
البح��ث في قان��ون األح��زاب العراقي 
اجلديد س��نجد بأن القان��ون لم يغفل 
أمر التمويل السياس��ي لألحزاب فهو 
س��عى إلى تنظيم��ه، حيث أف��رد له 
فص��ل كام��ل وه��و الفص��ل الثامن، 
وحددت امل��ادة )33( مصادر متويل احلزب 
وهي كل من: )أوالً: إشتراكات أعضائه، 
ثاني��اً: التبرعات واملنح الداخلية، ثالثاً: 
عوائ��د إس��تثمار أموال��ه وفق��ا لهذا 
القان��ون، رابع��اً: اإلعان��ات املالية من 
املوازنة العامة للدولة مبوجب املعايير 
ال��واردة ف��ي ه��ذا القان��ون(، لكن جند 
القانون عند حتديد مصادر متويل احلزب 
لم يتناول التمويل غير املباشر بصورة 

واضح��ة وإمنا أقتص��ر عل��ى التمويل 
املباش��ر الذي يحصل علي��ه احلزب ما 
ترك موضوع التمويل غير املباشر الذي 
رمبا يكون مجال واسع حلصول األحزاب 
على األموال بصورة غير مباشرة والتي 
تتمث��ل بالدع��م اإلعالم��ي واخلدم��ي 

والتطوعي...الخ.
األم��ر الذي يفس��ح اجملال ملمارس��ات 
فاسدة في عملية متويل احلزب، كذلك 
أش��ار القانون إلى موضوع إشتراكات 
األعضاء في احلزب كمصدر من مصادر 
متويله إال أنه لم يحدد س��قف محدد 
لهذه اإلش��تراكات كما نصت عليها 
املادة )35/ثانياً(: )ال يتحدد الدخل الكلي 
أعضاء  إش��تراكات  من  املس��تحصل 
احلزب السياس��ي بس��قف معني(. ما 
يجعل البعض من األحزاب حتصل على 
أموال كبيرة حتت مس��مى )إشتراكات 
األعض��اء(. كذل��ك القانون ف��ي املادة 
)38( فس��ح اجملال لألح��زاب للحصول 
على األموال من خالل اإلس��تثمار في 
عدة مجاالت وهي كل من: )أوالً: نش��ر 
وإعداد وتوزيع املطبوعات واملنش��ورات 

أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات 
السياسية والثقافية، ثانياً: النشاطات 
اإلجتماعية والثقافي��ة، ثالثاً: الفوائد 
املصرفية، رابعاً: بيع وإيجار املمتلكات 
اململوكة له(. وفي كل مجال من هذه 
اجملاالت ميك��ن لألح��زاب احلصول على 
أم��وال من داعميني محلي��ني وأجانب، 
حي��ث ميك��ن له��ذه األط��راف القيام 
بش��راء مطبوع��ات احل��زب بكمي��ات 
كبيرة بغرض دعم احلزب، وكذلك احلال 
في اجملاالت األخ��رى املتعلقة بالفوائد 
املصرفية، حيث ميكن أن متنح املصارف 
فوائد كبيرة لألحزاب أو تعمل هي أو أي 
طرف آخر على شراء ممتلكاتها بأثمان 
مرتفع��ة، وه��ذه املمارس��ات س��وف 
تساهم في تعزيز دور املال الفاسد في 
العملي��ة اإلنتخابية الدميقراطية. أما 
ما يتعلق بالتموي��ل العام من املوازنة 
العامة للدولة فقد جاء في املادة )42( 
)تتس��لم األح��زاب السياس��ية إعانة 
مالية سنوية من ميزانية الدولة، ويتم 
حتويلها إلى حساب  كل حزب من قبل 
وزارة املالية(. لكن املش��كلة في األمر 

ترك أمر املوافقة على التقدير السنوي 
لإلعان��ة إل��ى وزارة املالي��ة، وت��رك أمر 
املوافقة عليه إلى مجلس الوزراء ومن 
ثمة إلى مجلس النواب عند املصادقة 
على املوازنة وهذا األمر يحمل خطورة، 
رمب��ا تأتي ه��ذه اإلعانات أم��ا كبيرة أو 
مح��دودة تبع��اً للظروف السياس��ية 
واإلقتصادية للبالد وتخضع للمصالح 
السياس��ية مم��ا يجع��ل منه��ا ورقة 
سياسية بني األحزاب، وهذا ما أشارت 
له املادة )43( من القانون )تختص وزارة 
املالية باملوافقة على التقدير السنوي 
للمبلغ الكلي لإلعانة املالية املقدمة 
م��ن الدولة لألح��زاب، وتق��دم أقتراحاً 
بذلك إل��ى مجلس ال��وزراء للبت فيه 
وتضمينه في مش��روع املوازنة العامة 
للدولة(، أم��ا أمر توزيعها لألحزاب جند 
بأن القان��ون قد أعتمد طريقة التوزيع 
عل��ى أساس��ني: األول: املس��اواة ب��ني 
األح��زاب، حي��ث منح جمي��ع األحزاب 
يت��م   )  80%( والثان��ي   )20%( نس��بة 
توزيعها على أساس مقاعد كل حزب 
من األحزاب في مجلس النواب العراقي، 

كما جاء في امل��ادة )44 (: )تتولى دائرة 
األح��زاب توزي��ع املبلغ الكل��ي لإلعانة 
املالية على األحزاب السياس��ية وفقاً 
للنس��ب اآلتي��ة: أوالً: )%20( عش��رون 
األح��زاب  عل��ى  بالتس��اوي  باملائ��ة 
السياس��ية املس��جلة وف��ق أح��كام 
هذا القان��ون(. وهذا األمر كذلك جعل 
توزيعها قد يتأثر بالبعد السياسي في 
حالة خضوع املفوضية ودائرة األحزاب 
للتأثير سياس��ي بواس��طة ح��زب أو 
أحزاب مؤثر فيها. ثانياً: )80 %( ثمانون 
باملائ��ة توزع على األح��زاب املمثلة في 
مجلس النواب وفقاً لعدد املقاعد التي 
حاز عليها مرش��حوها في اإلنتخابات 
النيابي��ة ما يعطي األرجحية لألحزاب 
الفائ��زة في اإلنتخاب��ات. أما ما يتعلق 
مبوضوع أس��تالم احل��زب للمعونة من 
طرف أجنبي جاءت في القانون مادتني 
تناق��ض أحدهما اآلخر ففي املادة )37/ 
ثاني��ا( منع القانون ذلك حيث أش��ارت 
امل��ادة في نصه��ا )متن��ع كل التبرعات 
أو  دول  أو  أش��خاص  م��ن  املرس��لة 
تنظيمات أجنبية(، لكن في املادة )41/ 

أوالً( جند القانون يس��مح بذلك ولكن 
يش��ترط موافقة دائ��رة األحزاب )على 
احل��زب اإلمتناع عم��ا يأت��ي أوالً: قبول 
أموال عيني��ة أو نقدية من أي حزب أو 
جمعي��ة أو منظمة أو ش��خص أو أية 
جهة أجنبية إال مبوافقة دائرة األحزاب(، 
وهذا األمر س��وف يخض��ع للمزايدات 
السياسية، وسوف يفسر  والضغوط 
القان��ون وفق��ا ملصال��ح ط��رف على 
حس��اب الطرف اآلخ��ر. لذلك البد من 
معاجل��ة ه��ذا املوضوع أما ع��ن طريق 
تعدي��ل القان��ون أو إص��دار تعليمات 

تنظم ذلك من دائرة األحزاب.
  من جهة أخرى، قانون األحزاب بحاجة 
إل��ى الكثير م��ن الفق��رات للحد من 
الفساد في التمويل السياسي، حيث 
لم يك��ن القانون واضح��اً كثيراً فيما 
يتعلق مبوضوع )الكشف والشفافية(، 
حي��ث ال ميكن احل��د من الفس��اد في 
التموي��ل السياس��ي بتحديد مصادر 
التموي��ل السياس��ي فق��ط، ولك��ن 
البد م��ن أن تك��ون هنال��ك منظومة 
رقابية تفرض على األحزاب الكش��ف 

ع��ن مص��ادر متويله��ا بصورة تتس��م 
بالشفافية حيث القانون في هذا اجملال 
إكتفاء باإلشارة إلى موضوع الكشف 
في املادة )36( )أوالً: عند إستالم التبرع، 
يتم التحقق من هوية املتبرع وتسجل 
في سجل التبرعات اخلاص باحلزب، ثانياً: 
يتم نشر قائمة أس��ماء املتبرعني في 
جريدة احلزب(. حيث إكتفاء باإلش��ارة 
إل��ى هوية املتبرع فقط، ولم يش��ترط 
تس��جيل مبلغ التب��رع من جهة، ومن 
جهة أخرى، لم يحدد سقف للتبرعات 
حيث جعل الباب مفتوح وهذا يسهم 
في قيام األشخاص والشركات بدعم 
حزب معني ف��ي اإلنتخاب��ات من أجل 
حتقيق مصاحله��ا اخلاصة، ما يعزز من 
ظواهر الفساد السياسي واإلقتصادي 
في الب��الد عند وصول أحزاب مدعومة 
من قبل ه��ذه األط��راف. كذلك طلب 
من احلزب أن ينش��ر أس��ماء املتبرعني 
يت��م  وأن  تبرعاته��م  حج��م  ولي��س 
ذلك ف��ي جريدة احلزب وهن��ا أكثر من 
مش��كلة فبع��ض األح��زاب ال متتلك 
جرائد أو ت��وزع عدد محدود وذلك يخل 
مببدأ الشفافية املطلوبة فيما يتعلق 
بالتموي��ل السياس��ي ف��ي اجملتمعات 
الدميقراطي��ة. م��ن جهة أخ��رى جعل 
املشرع موضوع الكشف من مسؤولية 
احلزب عن طريق تقدمي كش��ف سنوي 
بحس��اباته إلى ديوان الرقاب��ة املالية 
وهذا ما نصت علي��ه املادة )39/ ثالثا(: 
)يقدم احلزب تقريراً س��نويا بحساباته 
يعده مكتب محاسب قانوني مرخص 
ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة املالية(، 
ولكن املشكلة أن ديوان الرقابة املالية 
هو جه��از تدقيق��ي أكثر من��ه جهاز 
مس��ؤول عن الكشف عن الفساد في 
التمويل السياس��ي وفي ذات املوضوع 
ال��زم القانون ديوان الرقابة املالية برفع 
تقريره إلى ثالث جهات سياسية أكثر 
منها قضائية وهي كل من مجلس��ي 
الن��واب وال��وزراء ودائرة األح��زاب كما 
نص��ت امل��ادة )39/رابعاً(: )يرف��ع ديوان 
الرقاب��ة املالي��ة تقري��راً ختامي��اً ع��ن 
األوضاع املالية لألحزاب إلى مجلسي 
الن��واب والوزراء ودائ��رة األحزاب(، وكان 
م��ن األج��در أن يتم نش��ر التقرير عبر 
وس��ائل اإلع��الم الرس��مية م��ن أجل 
تعزي��ز مبدأ الش��فافية ف��ي التمويل 

السياسي.
  وأخي��راً، لم يعالج القانون مس��ائل 
عدي��دة حتمل من األهمية في موضوع 
التموي��ل  ف��ي  الفس��اد  مكافح��ة 
السياس��ي، األمر الذي يتطلب تعديل 
موض��وع  ف��ي  وباألخ��ص  للقان��ون 
التموي��ل  ف��ي  الفس��اد  مكافح��ة 
السياس��ي الذي حتصل عليه األحزاب 

من مصادر غير قانونية.

*مركز املستقبل للدراسات 
االستراتيجية
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مجلس النواب العراقي

كان للدكتور سعيد قدرة فائقة على طرح قضايا حقوق 
اإلنسان على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، 

دامجا في هذا السياق التحليل التفصيلي لوضعية حقوق 
اإلنسان في مصر مع مالحظات نقدية ومنظمة حول حالة 
الحركة الحقوقية العربية ككل وكذلك حول أدوار القوى 

الخارجية والمؤسسات الدولية

محمد السيد سعيد
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ثقافة10
سينما

اصدار

شعر

دراسة

ي��د الكولونيل ريتش��اد »مايكل ش��انون« 
املسؤول عن امن دائرة البحوث التي يوضع 
فيها ه��ذا الكائن، تنش��أ عالق��ة صداقة 
تتح��ول فميا بعد الى عالق��ة حميمة بني 
االثنني، تنتهي بان يس��تقراالثنان حتت املاء 
حيث لدى هذا الكائن القدرة على ش��فاء 

االخرين بل واعادتهم الى احلياة . 

االشتغال 
بسالسة وهدوء يس��تعرض لنا اخملرج ديل 
تورو حياة شخوص فلمه ، اليزا في شقتها 
تعيش بروتني واضحة ، تس��تيقظ لتسلق 
البي��ض وتأخذ اثناء ذل��ك حمامها املعتاد 
، حي��ث تداعب نفس��ها كل ي��وم » تأكيد 
لع��دم وجود عالق��ة لها بأي رجل« س��وى 

غينل��ز »ريتش��اد جنكنز« جاره��ا الكهل 
ال��ذي يح��اول جاهدا بي��ع لوحات��ه لكنه 
يواجه رفضا من صاحب احد معارض الفن 
متحجج��ا بش��تى احلجج، زيلدا الس��يدة 
الزجنية زيلدا ، التي تعيش مع زوج كس��ول 
ال تنقط��ع عن احلديث عنه وعن كس��له ، 
حيث تش��تغل م��ع اليزا في نف��س مركز 
البح��وث الذي يب��دو كس��جن كبير اقرب 

منه الى مركز بحوث. 
الكولوني��ل ريتش��اد، القاس��ي املتعجرف 
ال��ذي يري��د للكل ان يكون حت��ت إمرته وان 

يلزموا الصمت، حتى زوجته وأوالده.
البرفسور هوفستلتر » مايكل ستولبارغ، 
اجلاس��وس الس��وفياتي الذي يح��اول نقل 

الكائن الى روسيا. 
يحرك اخملرج ابطال��ه ضمن صراع في اطار 
مل��يء بالفنتازيا والتش��ويق، اليزا تقع في 
ح��ب الكائن البرمائ��ي، تقدم ل��ه البيض 
املس��لوق وتس��معه املوس��يقى، فيأم��ن 
جانبها ب��ل ويقع ف��ي حبه��ا، الكولونيل 
ريتش��اد يحاول ان يخي��ف ويحتقر اجلميع 
مب��ا فيهم الي��زا وزيلدا ، اذا ي��رى انهما من 
البروفس��ور  تعاط��ف  الدني��ا،  الطبق��ة 
هوفس��تلتر مع الكائن عندم��ا يعرف نية 
االمريكان قتله ومن ثم تش��ريحه، ويصدم 

برغبة الروس لقتل الكائن كذلك . 
ليصل الفعل الس��ردي ال��ى ذروته بعد ان 
تنجح اليزا وزسلدا ومبساعدة جارها غينلز 
الرس��ام العجوز والبرفس��ور ف��ي تهريب 

الكائن ونقله الى شقتها.
هنا ينتق��ل الفلم الى جانبه التش��ويقي 
الفنت��ازي من خالل العالقة اجلنس��ية بني 
اليزا والكائن البرمائي، اذا متأل شقتها باملاء 
ليس��بحا س��وية، وميارس��ان اجلنس، ولوال 
تدخل جارها الرس��ام لس��قطت شقتها 

على دار السينما التي تقع حتتها.  
لكن لكل ش��يء نهاية، اليزا تعرف ان هذا 
الكائن ال ميكن ان يعيش في ش��قتها الى 
االبد، خصوصا بعد ان بدأ جلد يتأثر لنقص 
ملوحة املاء في بانيو شقتها، ومنذ جلبها 
له وضعت تاريخ��ا ملغادرته، في يوم ارتفاع 

املد وهطول املطر. 

الكولوني��ل ال يكف عن معرفة من س��رق 
الكائن وحتت ضغط مسؤوله املباشر يعرف 
ان الي��زا وزيلدا وراء ذل��ك، لتنتهي االحداث 
على شاطئ البحر، فبعد جناح اليزا وزيلدا 
والرسام غينلز في إيصال الكائن الى البحر 
واثن��اء توديعهم له، يص��ل الكولونيل الى 
املكان بعد ان صفى البروفسور الذي خاض 
معرك��ة م��ع اخملاب��رات الس��وفياتية التي 
حاول��ت تصفيته، وانت��زاع اعترافا منه مبن 
سرق الكائن، فيقوم بإطالق الرصاص على 
اجلمي��ع فتصاب اليزا وتفارق احلياة وكذلك 
الكائ��ن، والرس��ام، لكن الكائن يس��تعيد 
عافيت��ه وه��ذا يأتي م��ن قدرات��ه الذاتية، 
لذل��ك يعتبره األهالي ف��ي مكانه األصلي 
الها وليس وحشا، فيشفي غينلز الرسام، 
والذي س��بق ان أعاد له ش��عره املتساقط، 
ويقضي  عل��ى الكولونيل، ث��م يأخذ اليزا 
ويقف��ز بها ال��ى املاء، وفي مش��هد جميل 
رسم بعناية فائقة، يحتضن الكائن اليزا، 
فيعي��د لها احلي��اة وهذه امل��رة تتحول الى 

كائن بشري برمائي. 

األداء 
أدت املمثل��ة س��الي هوكنز دوره��ا ببراعة 
واضح��ة، من خالل أدائها ل��دور الفتاة غير 
اجلميل��ة والبكم��اء، كذلك تعي��د املمثلة 
أوكتافيا سبنس��ر أدائه��ا اجلميل في فلم 
اخلادم��ة وان اختل��ف املوض��وع واحلكاي��ة، 
وجس��د املمثل مايكل شانون دور الضابط 
القاسي والش��رير ببراعة واضحة ساعده 

في ذلك تقاطيعه املعبرة عن ذلك. 

كادر الفلم 
اإلخراج - غييرمو دل تورو  

بطولة   - سالي هوكنز – اوكتافيا سبنر 
– مايكل ش��انون – مايكل س��تلبورغ – 

دوغ جونز بدور اخمللوق 
سيناريو - غييرمو دل تورو 

مونتاج – سيدني ولينسك 
تصوير – دان لوستينس 

الكس��ندر   – تصويري��ة  موس��يقى 
ديسبالك

كاظم مرشد السلوم 
بع��د ان حقق فلم��ه » متاهة ب��ان » جناحا 
كبي��را وضعه ضمن قائم��ة اخملرجني األكثر 
ش��هرة ، يعود اخملرج ديل ت��ورو الينا بتحفة 
س��ينمائية جديدة هي فلم »ش��كل املاء » 
أو The Shape Of Water، ال��ذي صفق لهه 
جمه��ور مهرجان دب��ي الس��ينمائي كثيرا 
أثناء عرضه في الدورة ال14 للمهرجان، هذا 
التصفيق لم يأت��ي اعتباطا اذ حقق الفلم 
العدي��د م��ن اجلوائ��ز بعد عرض��ه في اهم 
املهرجانات السينمائية العاملية، حيث حقق 
في مهرجان ال BAFTA ، ثالث جوائز أفضل 
اخلراج ، افضل موس��يقى تصويرية، افضل 
تصميم انتاج، كما حاز على جائزة األس��د 

الذهبي في مهرجان فينسيا الدولي.

احلكاية 
ماذا يحدث لو؟

س��ؤال السينما املهم » ماذا يحدث لو »هو 
عصب االش��تغال الس��ردي البص��ري خملرج 
الفلم ديل تورو، حيث نتعرف على سلسلة 
إجابات عن الس��ؤال إذا وضعن��اه في ذهننا 

مع بدء املشهد األول للفلم
ماذا يحدث لو أن الفتاة اليزا »سالي هوكنز 
» فت��اة بكم��اء ، تعيش في ش��قة صغيرة، 
ال عالق��ة له��ا بأحد س��وى جاره��ا الكهل 
الفنان التش��كيلي غيلز » ريتشاد جنكنز، 
تعم��ل كعامل��ة تنتظي��ف ف��ي واحد من 
اكبر مختب��رات وكالة اخملابرات املركزية، مع 
صديقته��ا الزجني��ة » زيل��دا » أوكتافيا فيا 
سبنس��ر، حي��ث ميثلن الطبق��ة األدنى من 

اجملتمع األمريكي 
تتعرف على كائن برمائي »خليط بني جسد 
رجل وس��مكة » اس��رته اخملاب��رات املركزية 
االمريكي��ة من غابات االمازون لتعمل عليه 
عدد من التجارب الس��تخدامه كسالح في 
حربه��ا ضد االحت��اد الس��وفياتي ابان احلرب 
الباردة، ويخوض االثن��ان صراعا حادا حوله، 
ونتيج��ة تعاطفها مع ه��ذا الكائن نتيجة 
مشاهدتها لتعرضه لتعذيب قاسي عليه 

بني الصور.
واللغة ف��ي الرواية متس��اوقة مع املعنى 
واملعن��ى يبح��ث عن تأويله وم��ا بني اللغة 
وطريقة احلك��ي تركت الرواية فس��حتها 
للتأم��ل وهي تتحدث عن الضياع في احلب 

واملكوث  معا.            
احل��ب الذي أغرقته احل��روب العبثية والذي 
حاول الراوي اقتناصه في حضرة أبيه الذي 
يعلم��ه احلرف ليك��ون ثابتا وح��ني ميوت ال 
يج��د في احلرب غير أن يخ��وض احلروب وما 
بعدها ال يجد عمال ثابتا حتى يستقر على 
عمل حفار قبور فيكتش��ف ه��ول العالم 

الذي يعيش فيه .
احل��رب في اجله��ة األخرى التي ال تلس��عه 
نارها في املرة األخيرة بعد االحتالل والقبور 
م��أوى ه��ذه احل��روب فيحت��رق بش��وائها 
ويخاف على أفكاره ومن بني خضم القبور 
يكتش��ف طرق اله��الك في ه��ذا العالم. 
لكنه وس��ط كل ال��ركام يبحث عن احلب 
واحل��رب فيكونا معا  مع��ادال موضوعيا ملا 

ضاع من احلياة فيكون القبر سلوى احلديث 
ع��ن الغي��اب والضي��اع والتي��ه، ومواكب 
العزاءات والبكاءات واحل��زن املعتق والفقر 
الذي يعلن أمامه قصر طوله فتتحول قبر 
إلى لذة مش��تهاة مثلما ه��و قبر للتحول 

إلى العالم اآلخر.. 
وم��ن البداية جن��د املؤل��ف متأث��را بعالم 
األس��طورة والتنبؤات والعارف��ني، فيجيئ 

هذا املشهد من الصفحة األولى للرواية :
املغ��رم  األب  قب��ل عق��ود،  ل��ك  قاله��ا   «
بتفاصيل التاريخ وهو يحكي عن احلرب إن 
قام��ت في العراق لن تقف وأس��ماها مثل 
)طابوق��ة(. جملة اختص��رت كتباً لم تكن 
تقتنع بها أو حت��اول التفكير بها وتربطها 
بكت��ب الغيبياّات التي حت��اول أالاّ تؤمن بها 
وال تكياّ��ف نفس��ك معها. وحني س��ألناه 
ع��ن كيفية املعرفة، قال إنها نبوءة الكتب 

والعارفني«.
وفي هذه الرواية يعود بنا املؤلف إلى أمنوذج 
األرض / األم كنم��ط أول��ي، ومن��ه تفرعت 

أمناط تلبس��ت بغالئل تناس��ب الش��عوب 
في بيئاته��ا اخملتلفة ، فالقبور بهذا املعنى 
ه��ي رحم األم التي نع��ود إليها حني منوت، 
فمقول��ة »أيتها األرض أنت أمي« ليس��ت 
بالغية فقط ولكنها حقيقة، فاألرض األم 
مص��در غامض ومهيب ومع��ني ال ينضب 
للخصب والنماء واحلياة اجلديدة تلك التي 
س��تكون في القب��ور مرة ثاني��ة من نعيم 
أو عذاب حس��ب املفه��وم الديني الذي لم 

ينفصل املؤلف عنه، ويضيف:
 »ولك��ن يب��دو إن احلياة في املقب��رة تعلاّم 

الهدوء واستخالص النتائج«.
وتقول األسطورة القدمية:

»في بداية األمر كان��ت األرض متزوجة من 
الس��ماء وكانت��ا متلصقتني ولهذا س��اد 
الظ��الم الك��ون، ث��م أجنب��ت األرض األبناء 
وهم الشمس والقمر والنجوم وكاد االبناء 
يختنق��ون إذ كان��وا محش��ورين بينهما، 
فأطلق��وا س��هامهم فانفصلت��ا وع��اش 

األبناء في السماء فكان النور والضياء«.
وأمن��وذج األرض األم الق��دمي تفرع��ت من��ه 
أمناطا عديدة فكان��ت آلهات حيث ظهرت 
البابلية،  »أنان��ا« الس��ومرية، و«عش��تار« 
و«عش��تروت«  الكنعاني��ة،  و«عن��ات« 
االغريقي��ة، و«إيزيس« املصري��ة. وهذه هي 
املقبرة الكبيرة للجنوبيني من أهل العراق 

فيقول محسن :
  » في مقبرة وادي الس��الم حيث اجلنوبيني 
له��م أرومة في املقب��رة األكبر في العالم. 
تضحك، ألنك في مقبرٍة أخرى وفي مدينٍة 
أخ��رى ميكنك اجللوس على علوٍّ وترى املوتى 
كيف يتقاطرون. لكن احلال اختلط وتتخياّل 
املوتى كيف يت��زاورون في املقاب��ر الكبيرة 
ويضحك��ون عل��ى حالنا وحال م��ن قتلته 

الشظايا في احلروب«.
وه��ذا النم��ط األول��ي واألس��طوري حرَّك 
مخيلة املؤلف إذ كت��ب لنا روايته »مزامير 
املدينة«، عن »محس��ن« الذي عمل حفارا 
للقب��ور وما يعانيه من أه��وال املوت طوال 

الرواية. 
وه��و ينتقد القت��ل على الهوي��ة الدينية 

فيقول :
»وه��م ين��ادون أن امل��وت للصفويني حالل 
فيأتي ال��رد أن املوت للوهابي��ة، كأننا أمام 
دكان عب��ادٍة يبيع أق��راص اجلناّة حيث يريد 

القتلة«.
ومن نافل��ة القول أن هذا النموذج لم يكن 
نقيا خالصا في ذهن املؤلف بل كان متوائما 
مع ثقافة عربية وإسالمية فاملزامير تشير 
إل��ى مناجاة /غنائيات / والصوت الش��جي 
للنبي داوود كما نعرف جميعا من الس��نة 
النبوية وهناك الكثير من املفردات واجلمل 

القرآنية وردت متواترة أيضا .    
وهك��ذا حاول��ت الرواية رس��م الوجع من 
وجه��ة نظر املؤلف وزاوي��ة من وجهة نظر 
سارد األحداث التي تتشعب وتتوزع فتتعبد 
ط��رق التفاصيل واحلك��ي لعلها تصل إلى 
املبتغ��ى من أن احلرب متن��ح القبور والقبور 
متن��ح املزامير في حلظة رؤي��ة ملا يجول في 

خاطرها.

ص��در ع��ن منش��ورات املتوس��ط كتاب 
»يتلهون بالغيم، حوارات مع شعراء من 
العالم« للشاعر والباحث املغربي حسن 
الوزاني. وفي هذا الكتاب، يلتقي خمسة 
وعش��رون شاعراً، ينتمون إلى جغرافيات 
ولغات وأجيال مختلفة من خارج العالم 
العربي، ينتمون إلى س��بع عش��رة دولة. 
يجمُعهم انتصارهم للقصيدة، وللرغبة 
في إع��ادة كتابة تفاصيل العالم واحلياة 

اليومية اإلنسانية، كلٌّ بطريقته.
مع احلوارات، نُعيد اكتش��اف املش��َترك 
اإلنساني على مستوى الوعي بالقصيدة، 
وعلى مستوى وظيفتها املفترَضة داخل 
وسوس��يوثقافية  جغرافي��ة  س��ياقات 

مختلفة. 
يق��ول الوزاني »أغل��ب الش��عراء الذين 
ه��م ه��ذا الكت��اب تربطن��ي بهم  يضماّ
صداقات عميقة. دخلُت بيوت بعضهم، 
بدعوة منهم، وش��اركُتهم الطعام. وإذا 
كان أغلبه��م، كما تكش��ف ع��ن ذلك 
نص��وص احل��وارات، يجهل��ون الثقاف��ة 
العربي��ة، فإنهم ميتلكون أيض��اً الرغبة 
في احل��وار والتاّعلاّ��م، كما يُب��دون كثيراً 
م��ن التعاطف مع ه��ذه الثقاف��ة، ومع 

قضاياها«.

حسن الوزاني: 
ش��اعر وباحث، من مواليد 1970. يشغل 
منصب مدي��ر الكت��اب ب��وزارة الثقافة 
واالتص��ال املغربي��ة، وه��و أيضاً أس��تاذ 

مبدرس��ة عل��وم اإلع��الم. حاص��ل على 
الدكتوراه في اآلداب. 

صدر له: »دليل الكتاب املغاربة« )1993(، 
»هدنة ما« ش��عر )1997(، »األدب املغربي 
احلدي��ث: دراس��ة ببليومتري��ة« )1997(، 
»معج��م طبق��ات املؤلفني عل��ى عهد 
دول��ة العلويني لعبد الرحم��ان ابن زيدان 
: حتقي��ق ودراس��ة ببليومتري��ة« )2002(، 
»قطاع الكتاب باملغرب« )2009(، »أحالم 

ماكلوهان« شعر )2017(.

شعر: أديب كمال الدين

َف احلرُف عن النظر إلى املرآة توقاّ
كي ال يرى املستقبَل بال يدين

واملاضي بال أقنعة.
َف احلرُف عن إرس��اِل رس��ائل التهديد  توقاّ

إلياّ
ورسائل الوعيِد واللوِم والتأنيب

ورسائل األمِل والالأمل
، أعن��ي رس��ائل احلمام��ة  ورس��ائل احلُ��باّ

البيضاء.
َف احلرُف عن مخاطبتي بِاسمي اجمُلراّد توقاّ

أو تشبيهي بشيء 
أو ترميزي
أو تأليهي

أو اتخاذي باباً أو قطباً أو محراباً.
ى َف احلرُف عن تذكيري بشبابي املُدماّ توقاّ

وطفولتي احلافية
وحبيباتي اخلائنات واجلاحدات

ج وأصدقائي األوغاد واملنفيني والسذاّ
وقصائدي التي كتبُتها كي ال أبكي

مثل يتيٍم بباِب امللجأ
أو مثل مجنون يرميه الِصْبيُة باحلجارة

دوا الوقت كي يضحكوا ويبداّ
اذٍ سرَق السكارى رغيفه أو مثل شحاّ

كي تكتمَل نشوتهم
اذ. ويكتمل موت الشحاّ

َف احلرُف عن كلِّ ذلك. توقاّ
��مُس ُمش��رقًة كما  حينه��ا كان��ت الشَّ

ينبغي
وكاَن احلرف

يجلُس أمامي مثل نهر    
اً، يدمدُم بأغنيٍة خفيفٍة جداّ

عذبٍة
وسوداء القلب.

د.خالد عبدالغنى
م��ا لم يعد بحاجة إلعادت��ه والتأكيد عليه 
هو أن هناك متاهيا بني ذات املؤلف واملوضوع 
ف��ي العم��ل األدب والفني هذا م��ا توصلنا 
إليه ف��ي العديد م��ن الدراس��ات النقدية 

النفسية.
فاملؤل��ف /عل��ى لفت��ة س��عيد، متاهى مع 
املوض��وع/ قضايا اإلنس��ان العراقي وأزماته 
رواي��ة  احل��رب. فف��ي  زم��ن  ف��ي  اخملتلف��ة 
السقش��خي عان��ى ماجد م��ن االضطهاد 
ووي��الت احلرب ، وفي مثل��ث املوت كان املوت 
حاضرا وبقوة . وال أدل على ذلك من العنوان 
نفس��ه الذي يصبح عتبة أولى للكش��ف 
عما هو موجود بالنص من تش��ظي وهالك 
. وهن��ا في مزام��ر املدينة  يعل��ن املوت عن 
نفس��ه أيض��ا. وتكون ص��ورة »محس��ن« 
بط��ل الرواية على هيئة املؤلف »على لفنة 

سعيد« فيجيئ وصفه كما لي :
لت من تسريحة شعرك لتغطي صلعًة  »عداّ
صارت كبيرًة تغطيها زغب شعيرات ال متنع 
ضوءاً أو ملعًة« أليست هذه صورة املؤلف؟. 

وكان من حس��ن حظي في فتة سابقة أني 
اطلعت على مخط��وط الرواية قبل الدفع 
بها للنش��ر وكان عنوانها »مزامير القبور« 
وكانت هناك ثيمة ثابتة لدى املؤلف تتعلق 
باملوت ظهرت ف كثير من رواياته وكان لها – 
الثيمة- داللتها من حيث احلتمية النفسية 
التي جتعل من امل��وت موضوعا دائما لديه ، 
فها ه��و الطفل ذو العامني الذي يفقد أمه 
باملوت، وما يلب��ث أن يلتحق اجليش ليعيش 
مأساة احلرب ويش��اهد القتلى مجندا ، ثم 
عيش املأساة مرة أخرى ف احتالل االمريكان 
لب��الده ، وها ه��و يعيش جترب��ة القتل على 
الهوية الدينية في األحداث اإلرهابية طوال 
الس��نوات اخلمس��ة عش��ر األخيرة ، ولكن 
عندم��ا تغير اس��م الرواية يفق��د النقاد أو 
على األقل أفقد أنا شخصيا ثيمة قد تكون 

مدخال مهما لفهم النص .
في »مزامي��ر املدين��ة) ( » للروائ��ي واألديب 
تس��عى  س��عيد  لفت��ه  عل��ي  العراق��ي 
إل��ى  الرئيس��ية »محس��ن«  الش��خصية 
متابعة أث��ر زوجة اجلريح »س��لوى« ملعرفة 
اين تركتها احلروب.. الش��خصية الرئيسية 
تعم��ل في هذه الرواية حف��ارا للقبور  بعد 
أن كان ف��ي اجل��زء االول – رواي��ة »الص��ورة 
الثالثة« - يعمل مش��غال ملولدة كهربائية 
فوق س��طح أحد فنادق مدينة كربالء.. وهو 
املؤل��ف الذي يراقب بعني الوعي فإن املهمة 
س��تكون متوجة باالنتق��االت العديدة بني 
املقب��رة وما يأتيه��ا وما يحص��ل فيها من 
أحداث،  وما يحصل في املدينة من صراعات 
خفية س��واء على مس��توى الس��اكنني أو 
العالقات األس��رية التي امتلك��ت األطيان 
وامتهنت لعبة رج��ال الدين. مثلما تناقش 
التحول الدراماتيك��ي لبعض املثقفني من 

اجتاه فكري إلى  آخر . 
والرواي��ة تعد صراع األمكن��ة وإماطة األذى 
ع��ن الواقع وإزال��ة الغب��ار ع��ن املرايا لعل 
الص��ورة تتضح أكثر ولو ص��ورة واحدة من 

المرشح لـ 13 جائزة أوسكار 

فلم شكل الماء »The Shape Of Water« للمخرج غييرمو ديل تورو 

أسطورة األرض األم في رواية مزامير المدينة

يحرك المخرج ابطاله 
ضمن صراع في اطار 

مليء بالفنتازيا 
والتشويق، اليزا تقع في 

حب الكائن البرمائي، 
تقدم له البيض المسلوق 

وتسمعه الموسيقى، 
فيأمن جانبها بل ويقع 

في حبها
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االلتزامات:
يطل��ب من بلدان العال��م أن متنع وتكبح 
جتني��د، وتنظيم، ونقل، وإم��داد املقاتلني 
اإلرهابي��ني األجان��ب ومتوي��ل تنقالته��م 
ونش��اطاتهم. يطل��ب من ال��دول إصدار 

قوانني تسمح باملالحقة القضائية ل�:
يغ��ادرون  مم��ن  وغيره��م  مواطنيه��م   �
أراضيها أو يس��افرون أو يحاولون السفر 

ألغراض إرهابية.
] 8 [ موقع االمم املتحدة الرسمي

-  تعّم��د مواطنيها توفير أو جمع أموال، 
أو غيره��م في أراضيها بنّي��ة، أو مبعرفة 
أو  لتموي��ل س��فر  أنه��ا ستس��تعمل، 

تنقالت هؤالء املقاتلني.
 � تعم��د مواطنيه��ا، أو غيرهم ممن على 
أراضيه��ا، تنظيم أو تس��هيل مثل ذلك 

التنقل.
� يطل��ب من ال��دول منع دخ��ول أو عبور 
أف��راد يعتقد بأنه��م يتنقل��ون ألغراض 

متصلة باإلرهاب.
التعاون الدولي:

يدع��و الدول لتحس��ني التع��اون الدولي 
واإلقليمي والفرعي ملنع س��فر املقاتلني 
اإلرهابي��ني األجان��ب، مب��ا يتضمنه ذلك 
م��ن زي��ادة تب��ادل املعلوم��ات. ويس��لط 
الض��وء على حاج��ة البل��دان ألن تتقيد 
بالتزاماته��ا الراهنة بخص��وص التعاون 
ف��ي التحقيق��ات اجلنائي��ة واإلج��راءات 
القضائي��ة الت��ي له��ا صل��ة باإلره��اب 
فيم��ا يتعل��ق بالتحقيق��ات واإلجراءات 
القضائية التي تشمل مقاتلني إرهابيني 
أجانب. ويش��جع منظمة اإلنتربول على 
تكثي��ف جهودها لل��رّد عل��ى تهديدات 
املقاتل��ني اإلرهابيني األجان��ب. يدعو دول 

العالم كي تساعد بعضها البعض على 
بناء الطاق��ات والق��درات جملابهة تهديد 
املقاتل��ني اإلرهابي��ني األجان��ب ويرح��ب 

باملساعدات الثنائية إلمتام ذلك.
مجابهة التط��رف العنيف من أجل منع 

اإلرهاب
يؤكد على أن مكافحة التطرف العنيف 
عنص��ر ض��روري ف��ي ال��رد عل��ى تهديد 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب.
ال��دول لتعزي��ز جه��ود  ويدع��و جمي��ع 
واتخ��اذ  العني��ف  التط��رف  مكافح��ة 
خط��وات لتقلي��ص خط��ر التح��ول من 
التط��رف إل��ى اإلرهاب ف��ي مجتمعاتها 
مث��ل إش��راك املنظم��ات احمللي��ة الت��ي 
لها عالق��ة باملوضوع، ومتك��ني اجلماعات 
املعنية في اجملتمع املدني، واتباع أساليب 
تصمم خصيًص��ا جملابهة جتنيد املقاتلني 

األجانب.
االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب]7[  

اإلرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به 
أي��اً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً 
ملش��روع اجرامي فردي أو جماعي ويهدف 
ال��ى القاء الرعب بني الناس ، أو ترويعهم 
بإيذائهم أو تعريض حيلتهم أو حريتهم 
أو أمنهم للخطر ، أو احلاق الضرر بالبيئة 
أو بأح��د املراف��ق أو األم��الك العام��ة أو 
اخلاصة ، أو احتاللها أو اإلس��تيالء عليها 
أو تعريض أحد امل��وارد الوطنية للخطر. 
أن تس��اعد ف��ي القبض عل��ى متهم أو 
متهم��ني بارت��كاب جرمي��ة ارهابية ضد 
مصال��ح تل��ك الدول��ة ، أو الش��روع أو 
االش��تراك فيه��ا س��واء باملس��اعدة أو 

االتفاق أو التحريض
الديباجة

إن الدول العربية املوقع��ة لديها الرغبة 

ف��ي تعزيز التعاون فيم��ا بينها ملكافحة 
اجلرائ��م اإلرهابية التي ته��دد أمن األمة 
العربي��ة واس��تقرارها ، وتش��كل خطرا 
عل��ى مصاحلها احليوية ، والتزاماً باملبادئ 
اإلخالقية والدينية الس��امية ، والسيما 
وك��ذا  االس��المية،  الش��ريعة  أح��كام 
بالتراث اإلنسان لألمة العربية التي تنبذ 
كل أشكال العنف واإلرهاب ، وتدعو الى 
حماية حقوق اإلنس��ان ، وه��ي األحكام 
الت��ي تتماش��ى معه��ا مب��ادئ القانون 
الدولي وأسس��ه التي قامت على تعاون 

الشعوب من أجل إقامة السالم .
] 8 [ موقع االمم املتحدة الرسمي

] 7 [ ش��بكة املعلوم��ات القانوني��ة ت 
اخلليج 

والتزام��اً مبيث��اق جامعة ال��دول العربية 
وميثاق هيئة االمم املتحدة ، وجميع العهود 
واملواثيق الدولية األخرى التي تكون الدول 
املتعاقدة في هذه اإلتفاقية طرفاً فيها ، 
وتأكيداً على حق الش��عوب في الكفاح 
ضد االحتالل األجنبي والعدوان مبختلف 
الوس��ائل ، مبا في ذلك الكفاح املس��لح 
م��ن اجل حتري��ر أراضيه��ا واحلصول على 
حقها ف��ي تقرير مصيرها واس��تقبلها، 
ومب��ا يحافظ على الوح��دة الترابية لكل 
بل��د عرب��ي ، وذلك كل��ه وفق��اً ملقاصد 
ومب��ادئ وميثاق وقرارات األمم املتحدة ، قد 
اتفق��ت على عقد هذه االتفاقية ، راعية 
كل دول��ة عربية لم تش��ارك في ابرامها 

إلى اإلنضمام إليها.

دولة األمارات العربية : سياسات 
إستباقية في مكافحة اإلرهاب

تتبن��ى دولة االم��ارات العربي��ة املتحدة، 
سياسات ش��املة في مكافحة االرهاب 
تتماش��ى مع التغيرات التي تتش��هدها 

املنطقة والعالم. وتأتي هذه السياسات 
التش��ريعات  املتمثل��ة باصدارع��دد من 
اخرها اص��دار قانون مكافح��ة االرهاب،  
فق��د أصدر رئيس دولة اإلم��ارات العربية  
ي��وم 20 يولي��و 2015 مرس��وما بقان��ون 
يقض��ي بتجرمي األفع��ال املرتبطة بازدراء 
األدي��ان ومقدس��اتها ومكافح��ة كافة 
أش��كال التمييز ونبذ خط��اب الكراهية 
عب��ر مختل��ف وس��ائل وط��رق التعبير. 
يحظر  القانون اجلديد اإلساءة إلى الذات 
اإللهي��ة أو األديان أو األنبياء أو الرس��ل أو 
الكت��ب الس��ماوية أو دور العب��ادة، كما 
يحظر التميي��ز بني األف��راد أو اجلماعات 
على أس��اس الدين أو العقيدة أو املذهب 
أو املل��ة أو الطائفة أو الع��رق أو اللون أو 

األصل اإلثني.  
ج��اء إص��دار ه��ذا القان��ون نتيجة فهم 
مايجري في العال��م من ازدراء االديان في 
اعقاب ماش��هده العال��م ومنها حادثة 
باري��س � "ش��ارلي أبي��دو" مطل��ع يناير 
2015 التي تضمنت رس��وم تس��يء الى 
النب��ي محمد )صلى اهلل عليه وس��لم(. 
هذا القانون يتماشى مع طروحات االزهر 
وكذلك تصريحات الفاتيكان التي ينص 
عل��ى  ع��دم ازدراء االديان واحت��رام الذات 
االلهية. وتعد سياسات االمارات العربية، 
سياس��ات إس��تباقية مبواجه��ة العنف 
والكراهية واالرهاب وليس��ت ردود افعال، 
دون التحدي��د بجغرافية او ع��رق أو دين. 
وما مييز سياس��ات دولة االمارات العربية 
ه��و موازاتها م��ع جهودها االنسانس��ة 
االغاثية التي شملت شبكة دعم وتقدمي 

املساعدات االنسانية.

قراءة مبكرة
ال��ى  العربي��ة  االم��ارات  ق��راءة  كان��ت 

تهديدات "جماعة االخوان" في املنطقة 
والدول اخلليجية مبكرا، ورمبا كانت تهدد 
امنها الوطني، وم��ازاد في حتدي االمارات 
ه��و اعتماده��ا الش��فافية ف��ي احملاكم 
القضائي��ة وكش��ف الش��واهد واالدلة 
ونتائج التحقيقات. وعندما ضرب إرهاب 
داعش منتصف ش��هر يولي��و 2015 أمن 
الكوي��ت، مس��تهدفا بهج��وم انتحاري 
مس��جد االم��ام الص��ادق ف��ي منطقة 
الصواب��ر وس��ط العاصمة أثن��اء صالة 
اجلمعة، ما أس��فر عن س��قوط 27 قتيال 
و227 جريح��ا، دان��ت اإلم��ارات العربي��ة 
العملي��ات  وكذل��ك  اجلرمي��ة  املتح��دة 
االرهابية في تونس وفرنسا وكان تنظيم 
داع��ش القاس��م املش��ترك ف��ي ه��ذه 

العمليات. 
وش��ددت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 
ف��ي 29 يوني��و 2015 ف��ى الكلم��ة التى 
ل��دى  الدائ��م  نائ��ب مندوبه��ا  ألقاه��ا 
اجلامعة العربية خليف��ة الطنيجي فى 
االجتم��اع، عل��ى ض��رورة تظاف��ر جهود 
اجملتمع الدول��ي وتكثيفها ملواجهة هذه 

األعمال اإلرهابية.
] 7 [ ش��بكة املعلوم��ات القانوني��ة ت 

اخلليج
ش��هدت املنطقة تط��ور ف��ي تعريفات 
االرهاب الى جانب تقنية االرهاب وتفريخ 
ه��ذه اجلماعات "اجلهادي��ة" التي جنحت 
بالتوس��ع م��ن داخ��ل ال��دول الفاش��لة 
في املنطق��ة لتقوم خالفته��ا املزعومة 
عل��ى جغرافي��ة وح��دود ضم��ن دولتها 
االفتراضية. وكانت "الربيع العربي" ميثل 
بوابة دخول ناعم الى هذه اجلماعات داخل 
التظاهرات والتجمعات حتى وصلت الى 
التمكني واعالن دويالتها. وبرز دور االمارات 
العربية اكثر في اعقاب هذه التهديدات 

عام 2011 � 2012 ليكون لدولة االمارات 
دورا اقليمي��ا ودوليا اوس��ع في مكافحة 
االرهاب. وقد حذرت دولة االمارات من تلك 
التهدي��دات وقدمت الدعم اللوجس��تي 
واملالي ف��ي مكافحة االره��اب من خالل 
الغرب��ي  التحال��ف  ف��ي  مش��اركتها 
سبتمبر 2014 وكذلك التحالف العربي 
2015، باالضاف��ة ال��ى التع��اون الثنائي 
وتق��دمي الدعم املباش��ر الى ال��دول التي 
تواجه االرهاب ف��ي معاقله منها العراق 
وس��وريا واليمن ودول اخرى. مس��ؤولون 
عراقي��ون مقربون من رئي��س اجلمهورية، 
اك��دوا  في تصريحاتهم ان دولة االمارات 
العربي��ة هي الدول��ة العربي��ة الوحيدة 
التي قدمت للعراق دعما لوجس��تيا في 

محاربة االرهاب.

سياسة مكافحة االرهاب االمارتية 
تاتي من فهم مايلي:

•  عومل��ة االره��اب : بات االره��اب يضرب 
مناط��ق ف��ي دول املنطق��ة ودول بعيدة 
مثل اس��تراليا والوالي��ات املتحدة، وهذا 
يعني ان االرهاب لم يتحدد بجغرافية وال 
يستهدف دولة دون اخرى ولم تعد هناك 
دول��ة مبنآى ع��ن االرهاب. عومل��ة االرهاب 
تدفع دول العالم بدون اس��تثناء لتظافر 

جهودها في محاربة االرهاب.
• إن اخليار العس��كري وحده ال يكفي في 
محاربة االره��اب، رغم ان��ه مطلوب اوال 
ف��ي مواجهة اجلماع��ات االرهابية ضمن 
اسياس��ة الصلب��ة، لك��ن تأت��ي خطط 
ضمن حزم��ة اجرائات تتضم��ن التنمية 
واالقتصاد والقضاء على البطالة ملعاجلة 

اسباب االرهاب احلقيقية.
• مواجهة االرهاب فكريا، ياتي دور االمارات 
واضح��ا من خالل تبنيها ال��ى عقد عدد 

من املنتديات االسالمية واملؤمترات لدعم 
فك��رة االس��الم املعت��دل ف��ي مواجهة 

الكراهية والعنق وازدراء االديان.
لق��د دعمت دولة االمارات املؤسس��ات 
الدينية الوس��طية في العاملني العربي 
األزه��ر  واإلس��المي، وف��ي مقدمته��ا 
الش��ريف وتعزي��ز اخلطاب ااالس��المي 
املعتدل من خالل املنتدى العاملي "تعزيز 
الس��لم في اجملتمع��ات املس��لمة". و 
اعلن��ت االم��ارات ع��ن تاس��يس مركز 
 2015 يولي��و  "ص��واب" خ��الل ش��هر 
ال��ذي يتول��ى مواجهة  اره��اب داعش 
واجلماع��ات االرهابية االخ��رى بالتعاون 
مع الواليات املتحدة  الى جانب س��ابق  
مراك��ز اخرى انفس الغرض بينها مركز 

مركز "هداية".
تأتي سياسات دولة االمارات العربية في 
مكافحة االرهاب، استباقية لتهديدات 
االرهاب نتيجة الفه��م واالدراك املبكر 
ال��ى حقيقة عوملة االه��اب. ياتي قانون 
مكافحة االرهاب االخير نتيجة الفهم 
الواع��ي خلط��ورة اجلماع��ات اإلرهابية 
وض��رورة التصدي لها. ويقضي القانون 
اجلدي��د جترمي األفع��ال املرتبط��ة بازدراء 
األدي��ان ومقدس��اتها ومكافحة كافة 
أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. 
لق��د جاء القانون اجلدي��د  ضمن البعد 
العربية   االم��ارات  لدول��ة  التش��ريعي 
في ش��رعنة االجرائات والقرارات لدعم 

االجهزة التنفيذية مبواجهة االرهاب.

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املاني��ا، 
اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب صادر ع��ن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 43

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

ف��ي  واضح��ا  القوم��ي  التكت��ل  ب��دا 
ش��خصيات مؤسس��يه وباالسم الذي 
اختير له "االس��تقالل" وهو اسم اثري 
في الواقع قبل ان يكون عمليا مطابقا 
. فالب��الد مس��تقلة واي��ة اس��تقاللها 
عضويته��ا ف��ي االمم املتح��دة وس��ائر 
الهيئ��ات املنبثق��ة عنها . ام��ا اذا كان 
مؤسسوه يريدون التذكير بأن االستقالل 
غي��ر كامل وان النف��وذ البريطاني باق . 
فهذا ش��يء اخر . وقد احس��نوا صنعا 
باختياره��م محمد مهدي كبه رئيس��ا 
له . فهو انساني قومي نظيف ذو ماض 
وطن��ي ال تش��وبه وصم��ة , وه��و الذي 
اختي��ر بعد الرابع عش��ر من متوز عضوا 

في مجلس السيادة الثالثي .
وح��زب االح��رار احلزب اخلام��س وهو من 
االح��زاب التقليدي��ة التي ش��كلت في 
اوائ��ل الثالثيني��ات والعش��رينات , كان 
رئيسه املرتقب توفيق السويدي بعينه 

رئيس احلكومة وقتذاك.
وقدم لفيف من املاركسيني والشيوعيني 
طلبا لتأسيس حزب بأسم حزب التحرر 
الوطني ليكون واجهة , فرفض الطلب 

.
كادت الش��خصيات –التي استقطبت 
حولها كيانات االحزاب – تكون معروفة 
وش��رعت االحزاب تعمل وكأنها اجيزت 
قب��ل ص��دور الترخيص الرس��مي وبعد 
قيام احلكومة مينح امتيازات ملن ال ميلك 

من تلك الكتل .
ومما اذكر بهذا الصدد , اننا طلبنا امتيازا 
جلريدة احلزب بأسم "الشعب" وارتؤا ان 
يكون االمتياز بأس��م الشخص الثاني 
الذذي يلي )عزي��ز( مقاما في احلزب وهو 

السيد "يحيى قاسم" وكنت قد نوهت 
ف��ي احللق��ة االولى م��ن ه��ذه املقابلة 
بأسمه , كان موظفا كبيرا في مديرية 
الس��كك احلديد فأس��تقال وبدأ يزاول 
احملام��اة انتظ��ارا الجازة احل��زب , مثلما 
فع��ل )عزيز( بتركه القض��اء . ال ادري ما 
حدث بع��د ص��دور اجلريدة فق��د كنت 
في املوص��ل . وكل ما عرفته ان صاحب 
االمتي��از هذا كان يبيت نية س��وء فقد 
افتعل خصاما وابعد نفس��ه عن احلزب 
واستثأر باجلريدة لنفسه, لتبدو كسائر 
اجلرائد الفردي��ة الالحزبي��ة واظنه افاد 
بهذا اذ كان يسخرها للحكومات على 
امل اس��ناده ف��ي دورة انتخابي��ة وبعد 
سبع سنني اسعده احلظ ففاز بالنيابة 
عن مس��قط رأس��ه املوص��ل وهذا هو 
اجملل��س النيابي الش��هير الذي لم يرض 
عن��ه نوري الس��عيد لوجود تس��عة ااو 
عش��رة من النواب مان يكره ان يس��مع 
صوته��م ف��ي اجمللس ولم يك��ن )يحيى 
قاسم( منهم . فقام بحله بعد جلسة 
واحدة فق��ط . وأظنه ف��از بنيابة اخرى 
ف��ي اخر مجل��س للنواب ولم يس��تمع 
بالنيابة طويال فقد كنسته ثورة متوز . 

اذك��ر يحي��ى قاس��م اثن��اء ت��ردده الى 
مجل��ة "اجمللة" ف��ي ع��ام 1943 اذ كان 
اعلى االصوات واكثرها لهجا بالنظرية 
اجلدلية اي املاركس��ية . واختفى اس��م 
)يحيى قاسم( من احلياة العامة واظنه 
ترك العراق بعد الرابع عشر من متوز . ثم 
ظهر اسمه فجأة في االعالم الدولي في 
اوائل الثمانينات , مقترنا بحادث اغتيال 
"عبد الرزاق النايف" وهو الضابط الذي 
اس��ند لنفس��ه منصب رئي��س الوزارة 
بأنقالب الس��ابع عش��ر من متوز 1968. 
فقد اتهم في لندن –حيث جرى اغتيال 

الضاب��ط –بأنه هو الذي قاده الى حتفه 
مسهال مهمة القتلة.

واضط��ر عزيز ش��ريف الى اس��تصدار 
امتي��از جدي��د جلري��دة احلزب بأس��م " 
الوط��ن" وقد س��دت والغ��ي امتيازها 
بألغاء اجازة احلزب . اننا لم نكن عاطلني 
فكري��ا فألى جانب اجلري��دة .اصدرنا رمبا 
قب��ل االج��ازة سلس��لة م��ن الكتب او 
الرس��ائل متخذي��ن لها العن��وان الذي 
ق��د يبدو غريب��ا االن"رس��ائل البعث" . 
واس��همت) نوري��ة( زوج عزي��ز بترجمة 
كتاب . كما اسهم )عزيز( بكتاب اظنه 
عن القضية الفلس��طينية واسهمت 
ان��ا بترجم��ة كت��اب تاريخي سياس��ي 
ملؤلف انكلي��زي عن احلرك��ة العمالية 
أ.و  االش��تراكي  االنكلي��زي  للمؤل��ف 
كامب��ل عنوان��ه "االص��ول التأريخي��ة 
حلركة العمال العاملية " . غيبت اسمه 
في قائمة الكتب التي كانت توضع في 
اواخ��ر طبع��ات كتبي , الح��ده في اخر 
ما يخطر بالب��ال . اذ كنت قبل ايام في 
مكتب��ة احد الوراقني هن��ا مبدينة اربيل 
ووقع��ت يدي على كت��اب انيق التجليد 
والطباعة كتب عليه اس��م دار طباعة 
لبنان��ي وتأريخ 1982 بالعن��وان الغريب 
"معجم االسماء املستعارة واصحابها 
وال س��يما ف��ي االدب العرب��ي احلديث" 
صنف��ه الببلوغرافي املعروف "يوس��ف 
اسعد داغر " فأجتذب عنوانه اهتمامي 
واقتنيته . ورحت اقل��ب صفحاته على 
غير هدى وتعيني الجد اسم مؤلفه الى 
جانب حرفي )ج.ف( وهو البديل السمي 
الذي ارتأى االس��تاذ عزيز وضعه عليه . 
واملؤلف )داغر( كان يش��ير الى ان مصدر 
هذه املعلوم��ات هو "معج��م املؤلفني 
العراقيني" الذي صدر ف��ي العام 1969 

مبجلدات ثالثة للس��تاذ كوركيس عواد 
لكن كي��ف توصل هذا املص��در االخير 

الى اسمي احلقيقي . اذ قال ما نصه : 
)ج.ف: توقي��ع الكاتب العراقي جرجيس 
فت��ح اهلل الخ ( . وكن��ا قد حرصنا على 

الكتمان؟
باالختصار  ال أدري أو باالحرى التسعفني 
الذاكرة ألقطع بصدور غير هذة الكنب 

الثالثة حتت عنوان ))رسائل البعث((
االستقالة من حزب الشعب 

س:بهذه املناس��بة ,وبحس��ب ما بينت 
ولنطل��ق  األح��زاب  ه��ذه  أن  س��ابقاً 
عليه��ا اس��م )االح��زاب الدميقراطية( 
كان��ت متقاربة املناه��ج والدميقراطية 
قاسمها املشترك ,الذي يربط قياداتها 
أو اش��تراكية النزع��ة كم��ا تنظره��ا 
احلكومة هل جرت محاوالت لتوحيدها 
في ح��زب واحد بع��د أن منحت اإلجازة 

بالعمل رسمياً؟
بخص��وص احلزب الوطن��ي الدميقراطي 
لم يكن هناك أي أمل مع اي من احلزبني  
ال ع��ن طري��ق التوحيد والعل��ى صعيد 
التنس��يق  ألن الص��دع الذي حصل في 
كتل��ة األهالي ف��ي أوائل الع��ام 1942 
كان أيديولوجياً وتعبوياً في عني الوقت 
الچادرچي ومعه محمد حديد وحسني 
جمي��ل كانوا يرون ف��ي )صوت االهالي (

وس��يلة لتثقيف الرأي العام وتوجيهه 
سياس��ياً فحس��ب في ح��ني كان عزيز 
وعب��د الفاحت يجدان في ص��وت األهالي 
والعصب��ة امللتفت��ة حوله��ا اداة جتمع 
حزب��ي آني  الميك��ن تأجيل��ه وان تكون 
سياسيتها سياسيه مواجهة صريحة 
مع الطبق��ة احلاكم��ة والچادرچي هو 
طين��ة أولئ��ك الرج��ال الذي��ن يفكرون 
كصي��راً وطويالً قبل الوصول الى القرار 

معني ومتى وصل اليه يصبح نقاش��ه 
فية أو مجاول��ة اقناعه بغيره من قبيل 

املستحيالت فهو شديد االعتزاز برأيه 
أما بخصوص احلزبني االخرين –أنا ال أريد 
االطاله ف��ي هذا –فقد ش��رع فعالً في 
بحث امكاني��ة توحيد احلزبني في واحد 
بعد شهرين او ثالثة من االجازة واتخذت 
خطوات عملية وجرت مفاوضات وجدت 
نفسي ممثالً في احداها بصدفة وجودي 
في املق��ر وفي  أثناء زياره)محمد مهدي 

اجلواهري ( لألستاذ  
)عزي��ز( . انهى زيارته وكان��ت تدور حول 
موضوع التوحيد . وكان )عزيز( يعلم عن 
عمله لي باالستاذ )عبد الفتاح( فذهبنا 
س��وية )اجلواهري( وانا الى مقرهم . كل 
م��ا يعلق بذهن��ي من تلك اجللس��ة ان 
عبد الفت��اح كان يحتك��ر احلديث . وان 
اجلواه��ري كان ي��رى التج��اوز عن بعض 
املواق��ف والتركي��ز على نق��اط اللقاء . 
واحلاص��ل ان احمل��اوالت ظلت مس��تمرة 
متراوح��ة انا بني الدم��ج الكلي وانا بني 
والتنظيمية  السياسية  الوحدة  اقامة 
بأبق��اء هيكلي��ة احلزب��ني . وقد ش��عر 
رئيسا احلزبني بضرورة ذلك عندما وقعا 
حتت وطأة التسلل الشيوعي في نسيج 
احلزب��ني التحتي بأمر صري��ح من قيادة 
احل��زب الش��يوعي العراقي اثر فش��له 
في احلصول عل��ى اجازة احلزب الواجهة 
كما نوهت به قب��ال . ورمبا كنت وانا في 
املوصل اول من تلقى الصدمة التي ادت 

الى استقالتي من احلزب.
س: أتعني ان البداية كانت في املوصل ؟ 

وأنت معتمد احلزب هناك؟
لي��س ه��ذا بالض��رورة . ال ش��ك في ان 
اللجن��ة املركزية في بغ��داد كانت على 
عل��م والبداي��ة وال ش��ك كان��ت هناك 

والغزو ل��م ينفرد به حزب الش��عب بل 
شمل احلزبني االخرين . وارى من الضروري 
للجواب ان اعود ال��ى الوراء قليال القدم 
خلفية للش��خصية التي قادت احملاولة 

االنقالبية في املوصل .
االس��تاذ محمد توفيق حس��ني صديق 
الدراسة الصدوق منذ املرحلة الدراسية 
املتوس��طة .م��ا كن��ا نفت��رق اال لنأوي 
ال��ى الفراش ندرس مع��ا , نبتاع الكتب 
االدبية والدواوين ونتبادل قراءتها .ينظم 
الش��عر وانظم ونت��زاور عائليا . افترقنا 
بعد الثانوية وارس��ل في بعثة دراسية 
للجامع��ة األميركي��ة ببي��روت وبقينا 
نتراس��ل ويرس��ل الي كل ما اس��تجد 
م��ن الكتب مقتطعا م��ن مرتبه احملدود 
اخملص��ص ل��ه . ثم ارس��ل ال��ى انكلترا 
ليكمل درجة املاجس��تير ثم عاد ليعني 
في مدرس��ة امللك فيصل على ما الطر 
وه��ي املدرس��ة التي فتح��ت خصيصا 
لقبول ذوي املواهب واخلريجني املتقدمني 
فما لبثت ان س��دت لتفش��ي )االفكار 
الهدامة( فيها على ما وصفت .تبني لي 
فيما بعد ان محم��د توفيق وهو يدرس 
ببي��روت انض��م الى احلرك��ة التقدمية 
في فترة االنفتاح السياس��ي والنشاط 
الفكري العقائدي اثر س��يطرة احللفاء 
على سورية ولبنان . وكانت مستقطبة 
ح��ول مجل��ة "الطري��ق " الت��ي قامت 
بأصداره��ا جمعية ادبية )ف��ي الظاهر( 
تألفت في بي��روت العام 1942 , وضمت 
فريق��ا كبيرا من مش��اهير رجال الفكر 
والقل��م . وذكروا ف��ي اعدادها االولى ان 
غاية اجلمعية هي "اإلقرار باجلميل لتلك 
الش��عوب التي انقذت بالدنا من اهوال 
احلرب . بصمودها امام العدوان . النازي" 
او ش��يء من هذا القبيل . ومن املقاالت 

التي كانت تنشرها اجمللة وكان )محمد 
توفي��ق ( يبع��ث بها الي تباع��ا . عرفت 
الشخصيات التي كانت تنتظمها تلك 
اجلمعي��ة وبينها ما ظهر انه ش��يوعي 
فيم��ا بع��د وع��ي اس��ماء الع��الم من 
املؤلفني البارزين ورجال الفكر السوريني 
واللبنانيني امثال )عمر فاخوري ( و)كامل 
عياد(  و)يوس��ف ابراهي��م يزبك( مؤلف 
كت��اب )النفط مس��تعبد الش��عوب ( 
الشهير. و)رئيف خوري( صاحب ملؤلفات 
االدبي��ة النقدي��ة . و)اميل البس��تاني( 
املالي الكبير ال��ذي احدث مصرعه في 
ح��ادث طيارة وبظروف غامضة رجة في 
اعالم الشرق االوسط واوساطه املالية. 
و )ق��دري قلعجي( املؤل��ف الكبير الذي 
خ��رج فيما بع��د عن احلزب الش��يوعي 
اللبنان��ي وكان م��ن قياديي��ه . واالديب 

والسياسي )انطون ثابت(وغيرهم.
كانت اللغة مشتركة تقريبا بني اولئك 
احملسوبني على املعسكر الدميقراطي ال 
يعرف من هو الش��يوعي حامل بطاقة 
احلزب او املاركسي او االشتراكي الثوري 
, او االش��تراكي الفابي , او الدميقراطي 
فق��ط.  الدميقراط��ي  او  الدس��توري 
باالختصار كل من حتسس خطر االفكار 
النازي��ة . وف��ي اوائ��ل الصي��ف عندما 
قدم )محمد توفيق( م��ن بغداد لقضاء 
العطلة ب��ني اهله . رحبت به في املقر . 
وابديت ارتياحا كبيرا عندما عرض القاء 
محاضرات على انص��ار احلزب واعضائه 

وتركت له امليدان حرا.

*اجرى احلوارات الس��يدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
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".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 11
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بغداد - الصباح الجديد: 
بحث��ت الدكت��ورة عطور املوس��وي 
مدير عام دائ��رة احلماية االجتماعية 
للم��رأة ف��ي وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة م��ع ايرينا نيكوتش��ي 
منسقة مشاريع العنف القائم على 
الن��وع االجتماعي في صن��دوق االمم 
املتحدة للس��كان اهم البرامج التي 
يج��ب ان تقدم للمعنف��ات وكيفية 
االعتن��اء بصحته��ن النفس��ية عن 
طريق الدعم النفس��ي لغرض إعادة 
دمجهن في اجملتمع، في حني تفقدتا 
البي��ت االم��ن الكائ��ن ف��ي الوزيرية 
لاط��اع عل��ى واق��ع عم��ل البي��ت 
واج��راءات تنفيذ اللمس��ات االخيرة 

للمشروع.
وقال��ت املدي��ر الع��ام : إن املش��روع 
س��يكون جترب��ة فري��دة م��ن نوعها 
ف��ي العراق لدعم النس��اء املعنفات 
يح��وي  آم�������ن  س��كن  بتوفي��ر 
جميع مس��تلزمات الراحة والتعليم 

والعناية س��عيا خللق انس��ان جديد 
ق��ادر عل��ى تقب��ل الواق��ع كم��ا هو 

والعيش فيه بأمان.
تُراف��ق  الت��ي  اخملاط��ر  أن  واضاف��ت: 
اجن��اح ه��ذا املش��روع يت��م تافيها 
عل��ى  واحل��رص  احلكيم��ة  ب��اإلدارة 
احت��واء املعنف��ات نفس��ياً واحلفاظ 
على أس��رارهن وتقب��ل املعنفة كما 
هي بغ��ض النظر ع��ن الدين والعرق 
والطائفة واللون واالنتماء، الفتة الى 
ضرورة اشراك الوزارات إلمتام املشروع 
كوزارت��ي الصحة والداخلية ألهمية 
تلك ال��وزارات، مبينة ان��ه مت االتفاق 
م��ع وزارة الصحة من اجل ترش��يح 
مختص��ني نفس��يني وم��اك طبابة 
ملعاجل��ة احلاالت التي تلجأ الى البيت 

اآلمن .
وقد اوصت املوسوي بعدة امور منها 
ض��رورة وج��ود مدي��ر اصي��ل ورديف 
اداري��ني  وتعي��ني  للط��وارئ  حتس��باً 
ومختصني اجتماعيني لكي ال يكون 

هنالك خلل بالعم��ل، وتدريب املاك 
القائ��م عل��ى البيت للوق��وف على 
اهم املش��كات التي يوجهونها من 
قب��ل النزي��ات والعمل عل��ى حلها 
وامكانية االستفادة من جتارب الدول 
السباقة في إنشاء مثل هذه املاذات 
اآلمن��ة، فضاً عن مطالب��ة الوزارات 
املعنية بأرس��ال مرش��حيها بأسرع 
وقت للبدء بالعم��ل وتدريبهم على 
كيفية التعامل مع هذه الش��ريحة 

من اجملتمع.
من جانبها اكدت ايرينا نيكوتش��ي 
انه البد من اش��راك الباحثني واملاك 
القائ��م على البيت ب��دورات تدريبية 
لتطوي��ر العمل واجناحه والس��ير به 
عل��ى امت وج��ه، منوهة ال��ى اهمية 
املعايشة في تش��خيص املشكات 
والعمل على ايجاد احللول املناس��بة 
له��ا، وجتهي��ز البيت اآلمن ب��االدوات 
واالجه��زة ووس��ائل االيضاح اخلاصة 
بالندوات واحملاض��رات التي تقام فيه، 

وكذلك امللصق��ات واجلداريات ثاثية 
االبعاد الت��ي حتوي مناظ��ر طبيعية 
لبعث االطمئنان والراحة النفس��ية 
وتوفي��ر حديق��ة صغي��رة، والعم��ل 
عل��ى االهتم��ام باالطفال دون س��ن 
الثالث��ة بتوفي��ر مربي��ات لاعتن��اء 
به��م، والعناية باالطفال ممن هم في 
س��ن رياض االطفال واملدارس بتوفير 
مكتب��ة صغي��رة حتوي مس��تلزمات 

تعليمية.
ويذك��ر ان البيت اآلمن قد افتتح من 
قبل وزير العمل والشؤون االجتماعية 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
املرك��ز  ويع��د   2017/12/27 بتاري��خ 
املتخصص االول من نوعه في العراق 
إلي��واء املتضرري��ن وضحاي��ا االجت��ار 
بالبش��ر وتأهيلهم وفقاً لاتفاقيات 
الدولي��ة املعنية بتنفي��ذ قانون احلد 
من االجتار بالبش��ر التي تنتج بسبب 
التي  اله��زات االمني��ة واالقتصادية 

تعرض لها اجملتمع.
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فضفضة نسوة 

عيد المعلم 
عام جديد واملعلم العراقي بألف خير وازدهار 
وتأل��ق وهو يأخ��ذ دور االب واالم خلف جدران 
امل��دارس واملؤسس��ات التربوي��ة، الت��ي تعد 
البيت الثاني الذي يتولى نشأة األجيال على 
مر الس��نوات، بفض��ل رجال ونس��اء عقدوا 
الع��زم على ان يكونوا رس��اً للعلم وباباً من 
أب��واب املس��تقبل ال��ذي يرج��ون ان يتحقق 
من خ��ال طلبتهم وتاميذهم، س��يما وان 
للمعل��م واملعلمة خصوصية في باد ما بني 
الرافدي��ن كونهما يدرس��ان ف��ي ظل ظروف 
تكاد تكون اس��تثنائية تلوح بني احلني واحلني 
اآلخر وتعصف بالوضع العام مما يلقي بظاله 

على واقع التربية والتعليم.
ماكات تدريسية لم تهدر طاقتها العلمية 
اال في س��بيل ان��ارة طريق العل��م والتعليم 
وبرغ��م الكبوات التي أصاب��ت واقع التعليم 
في الباد وما اخذ عليه من بعض السلبيات 
التي انعكس��ت على ص��ورة املعلم وحاولت 
زعزعتها ورسم صورة ال تليق به، يفني حياته 
في س��بيل ان ينال الطالب او التلميذ حقه 

بالتعليم في وطنه املثقل باجلراح والهموم.
معلم��ات ومعلمون، ضربوا لن��ا أروع األمثلة 
ف��ي التضحي��ة م��ن اج��ل اس��عاد أبنائهم 
التاميذ فمنهم من ش��مر عن ذراعيه واخذ 
زمام املب��ادرة بالقيام بحمات إلعمار وتأهيل 
مدارس��هم وتنظيفها الى جان��ب قيامهم 
بابت��كار أس��اليب جديدة ف��ي التدريس ومبا 
يتناس��ب م��ع التطور احلاصل ف��ي العملية 

التربوية.
عام جديد وس��نة س��عيدة مفعمة بالعلم 
ومبا يس��تحقه كل من تربع على عرش تربية 
األجيال وتولى مهمة العلم ورفع راية التربية 
قبل التعليم واس��هم ف��ي ان يكون القدوة 
واملث��ل األعلى لألجيال التي س��تتخرج على 

يديه.
عيد معل��م نطمح ان ال مير وتلميذ يش��كو 
من الض��رب وعدم تفهم املعل��م او املعلمة 

للظروف وما مير به.
ع��ام جديد واملعل��م يرفع ش��عار العلم أوال 
وباملقاب��ل يظ��ل محافظ��ا عل��ى كرامت��ه 
واحترام��ه بني تاميذه وذويه��م الذين يجب 
عليه��م ان يكون��وا الع��ون والس��ند له في 

مسيرة التربية والتعليم. 

»لقاء العصافير« ينّمي ثقافة األطفال 
بغداد ـ فالح الناصر:

تأثرت في بداية املسيرة اإلعامية 
الس��ينمائية،  املصورة  بوالدته��ا 
سناء علي، ومنذ كانت طالبة في 
اكادميية الفن��ون اجلميلة، عملت 
االنخ��راط  عل��ى  خض��ر  نب��راس 
ف��ي متثيل املس��رحيات، بإش��راف 
اس��اتذتها د. قاس��م مؤن��س ود. 
عل��ى  وحصل��ت  أحم��د،  خال��د 
فرصة االلتح��اق بتلفزيون العراق 
رش��حتها  ان  بع��د   ،1995 ع��ام 
زميلته��ا نادية الس��عدي للعمل 
في التلفزيون، لتش��كل انعطافة 
كبيرة في مس��يرة الطالبة التي 
متل��ك أحاما كبيرة ف��ي تقدمي ما 
تعلمت��ه ف��ي الكلية والدراس��ة 

االكادميية على أرض الواقع.
اجلديد«  »الصب��اح  نبراس، ضيفة 
قالت عن مس��يرتها: والدتي تعد 
أول مصورة سينمائية في العراق 
والوط��ن العرب��ي، وه��ي خريج��ة 
فنون جميل��ة وحاصلة ايضا على 
دبلوم سينما، تأثرت بها، وبكيفية 
اهتمامه��ا وحرصها على متابعة 
األنش��طة الس��ينمائية، وتطوير 
بالدورات  قدراتها ف��ي املش��اركة 
التخصصي��ة بإش��راف خبراء من 

ذوي املهارة العالية.
وتابعت: تدربت بداي��ة رحلتي في 
التلفزيون، حتت اش��راف استاذتي 
نسرين جورج، وهي رئيسة قسم 

برامج األس��رة والطف��ل، ووجدت 
لدي مق��درة ف��ي التف��وق، النني 
أمتل��ك خبرات جيدة في مس��رح 
الطف��ل واجل��اد، اذ قدمت حلقات 
في تقليد االصوات وغناء األطفال، 
وحتريك الدمى، حصلت فيها على 

ثقتها ونلت ثناء وجوائز تقديرية.
وتضيف قائلة: عمل��ت في إذاعة 
ص��وت اجلماهي��ر، وقدم��ت فيها 
نشرة تقارير سياسية ثم مذيعة 
ب��ث وق��راءة نش��رة اخباري��ة ث��م 
صح��ف الصباح، واش��تركت في 
بالطفل  عدة مس��رحيات خاصة 
في الع��راق وخارجه، س��يما التي 
اقيمت في دول تون��س التي زرتها 
5 م��رات، واملغ��رب ومص��ر واالردن 
وس��وريا وتركي��ا م��ع وف��د )فرقة 
بغ��داد( التي كان يرأس��ها الفنان 
قحط��ان زغي��ر، وس��جلت جناحا 
كبيرا، وبع��د احتال الع��راق عام 
2003 عملت في املسرح الوطني/ 
الفرق��ة القومي��ة للتمثي��ل، ثم 
إذاع��ة الدي��ار التي كان يرأس��ها 
فيصل الياس��ري لنحو 4 أش��هر، 
وكنت مس��ؤولة قس��م االطفال 

واإلعان التجاري.
س��نة   12 نح��و  ومن��ذ  مبين��ة: 
إذاع��ة  بجمهوري��ة  التحق��ت 
العراق، وقدمت إلى اآلن 77 حلقة 
أس��بوعية متواصلة ف��ي برنامج 
)لق��اء العصافي��ر( وه��و برنام��ج 

مخصص لألطفال 6 � 12 س��نة، 
يب��ث مل��دة س��اعة م��ن تقدمي��ي 
إبراهيم،  واعدادي، ويخرجه قتيبة 
واقدم فيه 5 شخصيات كارتونية، 

ترفيهية  البرنامج فقرات  ويتناول 
وارش��ادات  ونصائ��ح  وتثقيفي��ة 
لش��خصيات  إذاعي��ا  ومس��معا 
كضيوف يقدمون حكما ومواعظ 

وارشادات بشكل غير مباشر على 
لسان اطفال )حنفوشة ودنفوشة 

ووالدتهن(.
وتوضح: انها استفادت من خبرات 

العدي��د م��ن االس��اتذة واخملرجني، 
رئي��س  منه��م ش��فيق مه��دي، 
حترير مجل��ة املزمار، وجليل خزعل 
ود.عقيل  ود.حس��ني علي ه��ارف، 
مه��دي، والراح��ل د. فاضل خليل، 

والراحل عبد االله رؤوف واخرين.
العم��ل ف��ي  ان  نب��راس:  وتق��ول 
اختص��اص تق��دمي برام��ج إذاعية 
لألطفال يتطلب جهداً مضاعفاً، 
فاإلذاع��ة تع��د وس��يلة إعامية 
مهمة جداً، اسوة بوسائل اإلعام 
االخ��رى الت��ي تؤث��ر ف��ي اجملتمع، 

ومنها الطفل.
واك��دت: مجال اختص��اص تقدمي 
برامج إذاعي��ة لألطفال برزت فيه 
ايض��ا نادي��ة الس��عدي، وميدي��ا 
الدي��ن، وش��كلنا مجموعة  فخر 
متميزة في ه��ذا التخصص، وقد 
تركت اجملال نادي��ة وميديا، وبقيت 
أنا اواصل مس��يرتي في��ه، أما من 
االسماء الشابة الذي اثبت جدارته 
ف��ي اختص��اص برام��ج األطفال، 

فهو حسني الشبح.
نب��راس:  قال��ت  امنياته��ا،  ع��ن 
امتن��ى ان يعتن��ى بالطفول��ة في 
الع��راق بالتعاون م��ا بني احلكومة 
ومنظمات اجملتمع املدني، وان تتوفر 
لهم برامج جدي��دة ترتقي مبعدل 
ثقافته��م من��ذ الصغ��ر، وكذلك 
العم��ل على اكتش��اف طاقاتهم 

في شتى االختصاصات.

اإلذاعية.. نبراس خضر:

نبراس خضر

عطور املوسوي مع ايرينا نيكوتشي في الدار اآلمنة

العمل واألمم المتحدة تتفقدان » البيت اآلمن » 
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متابعة الصباح الجديد: 
 كان الناس يؤمن��ون بالكثير من 
األشياء التي تبدو اآلن غريبة متاما 
لنا، وذلك بفض��ل العلم احلديث، 
فمعظ��م الن��اس الي��وم س��وف 
يسخرون من شخص يقول األرض 
مس��طحة أو أن كل ش��يء ف��ي 
الك��ون يدور حوله��ا، على الرغم 
م��ن أن هذا م��ا آمن ب��ه معظم 
الن��اس قبل بضع��ة قرون مضت، 
وم��ع ذلك ف��إن بعضا م��ن أغرب 
هذه املعتقدات تدور حول النساء 
والعدي��د من هذه  وأجس��امهن، 
املعتق��دات نابع��ة م��ن اخلرافات، 
وفي ح��ني أن العلم لم يثبت كل 
أسرار الكون بعد، إال أنه بالتأكيد 
النظريات  كش��ف بع��ض ه��ذه 

قدمية الطراز حول النساء.

المرأة لديها أسنان أقل من 
الرجل

لم يك��ن فقط الروم��ان القدماء 
الذين آمن��وا بوجهات نظر غريبة 
العال��م  ب��ل كان  النس��اء،  ع��ن 
الق��دمي  اليونان��ي  والفيلس��وف 
أرسطو له اعتقادات غريبة بشأن 
النس��اء، فبالنس��بة لرجل ينظر 
إليه كعال��م، كان لدى أرس��طو 
بعض اآلراء غير العلمية في املرأة، 
اذ كان أرس��طو يعتق��د أن املرأة ” 
نس��خة غير كاملة ” مثل الرجل، 
وأن لديه��ا ع��دد أس��نان أقل من 
أس��نان الذكور، ووفقا لتسلسل 
كانت  فقد  االجتماعي،  أرس��طو 
النساء عنده في مرتبة أعلى من 
العبي��د، ولك��ن أقل م��ن الرجال، 
الفيلسوف  قال  السياس��ة  وفي 
متفوق��ون  الرج��ال  أن  أرس��طو 
الفضيل��ة   ” ميتلك��ون  ألنه��م 
“، والنس��اء  الفكري��ة واالكتمال 
كن وفقا ألرسطو من اجل خدمة 
الرجال ألنهن أقل جسميا وفكريا 

منهم .

الرحم يتجول في أجسادهن

اعتق��اد خرافي آخر في اليونانية 
القدمي��ة، ص��ادر م��ن الطبي��ب 
بتحدي��د  ق��ام  ال��ذي  أبق��راط 
اضطراب الهستيريا، فمصطلح 
” الهس��تيريا ” لدي��ه كان عبارة 
ع��ن اضط��راب يح��دث للم��رأة 
يتمث��ل ف��ي كل ش��يء يذه��ب 
البدني��ة  أو  العقلي��ة  الصح��ة 
لها والذي يس��ببه ” جتول الرحم 
لديه��ا “، حيث أنه لقرون مضت، 
كان الن��اس يعتق��دون أن رح��م 
امل��رأة يتج��ول في جمي��ع أنحاء 
جسمها مثل الطفيليات احلية، 
وقد اس��تغل أرسطو تشخيص 
الهستيريا لزيادة تشويه سمعة 
امل��رأة، وقال يوناني آخر قدمي، وهو 
أريتايوس من كابادوكيا أن الرحم 
يش��به إلى حد بعي��د ” حيوان ” 
وأنه يتحرك داخل اجلسد، وحتى 
بع��د أن فه��م الن��اس املزيد عن 
جسم اإلنسان ووظائفه، استمر 
هذا االعتقاد بش��أن تش��خيص 

الهستيريا .

خيال الحامل 
ف��ي القرن الثامن عش��ر، اعتقد 
كثير من الناس أن األش��ياء التي 
تؤم��ن به��ا امل��رأة ميك��ن أن تؤثر 
على طفلها، ففي كتاب » خيال 
احلامل وحقوق اجلنني واألجس��اد 
النس��ائية، ال��ذي كان عبارة عن 
حتقي��ق تاريخ��ي، كتب��ت جوليا 
إبش��تني أن هناك نقاش��ا بشأن 
ما إذا كان النش��اط اخليالي في 
عق��ول احلوامل ميكن أن يفس��ر 

عامات الوالدة وتشوهاتها ».
 ورأى كثي��ر م��ن الن��اس أن املرأة 
ميكن أن تؤثر بنحو مباش��ر على 
مظه��ر طفله��ا وأن النظر إلى 
أش��ياء غير جذابة ميكن أن يؤدي 
إل��ى والدة طفل قبي��ح، وأوصى 
الكت��اب عل��ى نطاق واس��ع بأن 
تتجنب النس��اء األمور القبيحة 
خش��ية أن يش��وهن اطفاله��ن 

الذين يتكونون في دواخلهن.

معتقدات غريبة عن النساء 
في القرون القديمة

استراحة
الصباح الجديد - وكاالت:  

يعود س��رُّ رشاقة الفرنسيات إلى 
"رجي��م " الزبادي، إذ ه��نَّ يتناولن 
حّص��ًة أو اثنتني من الزبادي يوميًّا، 
لكونه خفيف وصح��ّي وذو مذاق 
لذيذ ويس��اعد في إحراق الدهون 

وخسارة الوزن.
تُس��اعد املداومة على اس��تهاك 
م بالش��عور  الزب��ادي ف��ي التحكُّ
باجلوع، نظ��راً إلى غنى هذا املنتج 
والكالس��يوم،  "ب"  بالفيتام��ني 
م��ن  مزيج��اً  الزب��ادي  ويح��وي 
والدهون،  والبروتني  الكربوهيدرات 
أي م��ا يكفي حاجاتن��ا الغذائية، 

فضاً عن أنه يُعزِّز جهاز املناعة.
كانت دراس��ات أثبت��ت أن احلليب 
األطعمة  وغيرها من  ومشتقاته، 

الغنية بالكالسيوم، حتمي العظام 
بأنَّ مش��تقات  واألس��نان. علم��اً 
احلليب اخلالية من الدهون تُساعد 
في خس��ارة الوزن. في هذا اإلطار، 
تق��ول دراس��ة عائ��دة إلى س��نة 
2005، إنَّ البدين��ات الاتي تناولن 
3 حصص م��ن الزبادي ف��ي اليوم 
خس��رن 500 س��عرة حراري��ة، أي 
%22 من أوزانهن و%61 من الدهون 
و%81 م��ن الدهون املُكدَّس��ة في 
منطق��ة البطن، ُمقارن��ة بالاتي 
��ة م��ن الزب��ادي في  تناول��ن حصَّ

اليوم.
ة م��ن الزب��ادي  تتوفَّ��ر أن��واع ع��دَّ
الفاكه��ة،  بطع��م  بعضه��ا 
وبعضها اآلخر مضاف إليه حبات 
"اجلرانوال "، وثالث خال من الدهون 

والس��كر، أو مدعم باأللياف وال� " 
بروبيوتيك " … ولذا، يُنصح بتناول 

الزب��ادي بطعم الفاكه��ة اخلالي 
من الدهون والسكر.

وميكن استهاك الزبادي في وجبة 
الفط��ور، مع إضاف��ة رقائق الذرة 
إليه، أو مسحه على ال� " بان كيك 
" أو طحنه مع الفاكهة الطبيعية 
ومكعبات الثلج للحصول على " 
س��موثي" لذيذ. كما ميكن تناوله 
كوجبة خفيفة، واس��تعماله في 
إحدى الصلص��ات، أو إضافته إلى 
الش��وربة، أو اس��تبداله بالزي��ت 
والزبدة عند إعداد ال�" كيك" وال� 
"ماف��ن"  . يحوي كوب من الزبادي 
 100 والس��كر  الده��ون  خال��ي 
س��عرة حراري��ة، و300 ميلليجرام 
من الكالس��يوم و10 جرامات من 

البروتني.

» الزبادي » سر رشاقة الفرنسيات 

الصباح الجديد - وكاالت:

القهوة لبشرتكِ
تس��تعمل القهوة في العديد 
الطبيعي��ة  اخللط��ات  م��ن 
لتمّتعه��ا  نظ��رًا  واألقنع��ة، 
مهّم��ة  وفوائ��د  بخصائ��ص 

للبشرة، تعّرفي إليها:
القهوة غنّية بحامض الكافيني 
ال��ذي يع��ّزز إنت��اج الكوالجني، 
ويلع��ب دورًا ف��ي القضاء على 
خاي��ا اجللد امليتة، ما يس��ّهل 
عملية تقش��ير البش��رة. كما 
تعيد القهوة للبشرة حيويتها 

وتساعد على شّدها.
تُع��د القه��وة عنص��رًا فاع��ًا 
ف��ي ترطيب البش��رة ومحاربة 
جفافها، كما تساعد في احلّد 
من التشققات والتخفيف من 

آثارها.
تلعب القهوة دورًا ملحوًظا في 
تفتيح البش��رة وتوحيد لونها، 
كم��ا تعم��ل عل��ى تنش��يط 
ال��دورة الدموية عند تطبيقها 

على الوجه.

الزنجبيل لـ تطويل الشعر
يتميز الزجنبيل بفوائده الكثيرة 
في تطوي��ل الش��عر ومعاجلة 
الشعر املتقّصف، ألنه يحتوي 

على العديد من املواد والعناصر 
الغذائية املفيدة لإلنس��ان من 

الناحية الصحية واجلمالية.

أهمّ فوائد 
الزنجبيل للشعر
الش��عر:  إطال��ة 
الزجنبيل  يحت��وي 
العدي��د  عل��ى 
من امل��واّد احملّفزة 
لعملي��ة تدّف��ق 
فروة  ف��ي  ال��دم 
وإمدادها  الرأس، 
بامل��واد املغّذي��ة 

م��ن  الت��ي 
نها  ش��أ

املس��اعدة عل��ى من��ّو الش��عر 
فت��رة قصيرة. وإطالته خ��ال 

يحم��ي الزجنبي��ل الش��عر من 
احتوائه  نتيجة  التساقط، 
عل��ى كمي��ة كبيرة 
م��ن األحم���اض 
ال���دهني����ة 
يح��مي����ه  و
الترّق�ق.  م�ن 
ع��د  ي�س��ا
ال�زجنب�ي���ل 
على التخّلص 
من مشك�لة 
ج���ف����اف 
الش���ع���ر 
وتلفه، إلنه 

يحت��وي عل��ى نس��بة عالي��ة 
من األماح املعدني��ة اخملتلفة، 
التي من ش��أنها تليني الشعر 
وجعل��ه أكثر نعوم��ة وحيوية، 

مثل الفسفور.
يساعد استعمال الزجنبيل على 
التخّلص من مش��كلة تقّصف 
الش��عر بنح��و نهائ��ي، وجع��ل 

الشعر أكثر صحة وحيوية.

بياض البيض لمنع التجاعيد
يتمي��ز بي��اض البي��ض بفوائ��د 
للعناي��ة  تُس��تخدم  كثي��رة 
بالبش��رة، وملن ال تع��رف فوائده، 
اخلاص��ة  النق��اط  ه��ذه  إلي��ِك 
بأهمية بي��اض البيض، لتبييض 

البشرة وتنظيفها:
لبي��اض البي��ض دور فاع��ل في 
جع��ل البش��رة أكث��ر بياًضا، 
تنظيفها  يعم��ل عل��ى  كما 
بعم��ق، وتطهيره��ا وتخليصها 

من السموم واخلايا امليتة.
يساعد على حتسني نسيج اجللد 
بنح��و ملحوظ، كما يش��ّده، ما 
يجعل البش��رة تبدو أكثر شبابًا 
ونض��ارة.  يتمّتع بي��اض البيض 
بقدرة الفتة على محاربة جتاعيد 
الوجه، ما يجعل استخدامه في 
اخللط��ات الطبيعي��ة واألقنعة 

ا. شائًعا جدًّ

لجمالِك سيدتي وصفات طبيعية 

متابعة الصباح الجديد :
أصبحت عمليات جتميل »السرة« 
من أحدث الصيحات التجميلية 
في اآلونة األخيرة وخاصة بعدما 
أغل��ب  تتهاف��ت عليه��ا  ب��دأت 

النساء في أميركا.
البريطاني،  وذكر موقع »مي��رور« 
أن الكثير من النساء يقبلن على 
جتميل »الس��رة«، كونها تساعد 
على تغيير شكل البطن ومنحه 

مظهراً أكثر نحافة.
النس��اء  م��ن  الكثي��ر  وتطل��ب 
الاتي يخضعن لهذه العمليات، 
احلص��ول عل��ى ش��كل »س��رة« 
مش��ابه لبعض النجم��ات، مثل 
سيمبسون  جيس��يكا  »املغنية 
إميل��ي  األزي��اء  وعارض��ة 

راتاجكوسكي«.
ويع��د ش��كل »الس��رة« األكث��ر 
رواج��اً ه��و »البيض��اوي«، كونه 
مينح مظهراً أجمل للبطن، ومن 
املتعلق��ة  الطريف��ة  املواضي��ع 
ب�»الس��رة« ،قال »غيرهاد رمبان«، 
وهو طبي��ب نفس��اني أملاني، إن 
الس��رة تس��اعد في تش��خيص 
متوسط العمر املتوقع للشخص 
واحلال��ة  العام��ة  والصح��ة 

النفسية من خال معرفة شكل 
السرة على الشكل التالي:

- السرة على شكل نتوء: متفائل 
ومتحمس ويعيش ملدة 72 عاماً.

- السرة الدائرية متساوية احلافة: 
ش��خص هادئ مت��وازن ومعتدل 

بجميع  قراراته وشؤون حياته.
- الس��رة الدائرية غير متساوية 
احلاف��ة: يك��ون صاحبه��ا ممتع��اً 
ومحباً ولديه الكثير من التقلبات 
العاطفية ومن املتوقع أن يعيش 

65 عاماً.
- السرة األفقية اجملوفة للداخل: 
للغاية  يكون صاحبها عاطفي��اً 

ومتوسط العمر يكون 68 عاماً.
اجملوف��ة  العمودي��ة  الس��رة   -
للداخل: يكون صاحبها س��خياً 
ثق��ة  لدي��ه  بطريق��ة س��احرة، 
بالنفس ومستقراً عاطفياً وهذا 
يعني أن متوس��ط العمر يقارب 

75 عاماً.
- السرة حلزونية الشكل: يكون 
صاحبها لطيف��اً، محب��اً، حذراً، 
دقيق��اً وحساس��اً وقلق��اً أيضاً، 
وق��د يؤثر هذا القلق س��لباً على 
صحت��ه ويكون متوس��ط العمر 

أقل وهو 65 عاماً.

تجميل السرة .. أحدث صيحات 
عمليات التجميل الغريبة
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المكتب اإلعالمي لنادي الطلبة
أكد املالك الفني والعبي فريق الطلبة 
للمب��اراة  جاهزيته��م  الق��دم  لك��رة 
املرتقب��ة ام��ام نف��ط اجلن��وب املق��رر 
أقامته��ا، ي��وم اخلمي��س املقبل، ضمن 
اجلول��ة 17 ملس��ابقة ال��دوري الكروي 
املمت��از عل��ى ملعب الش��عب الدولي 
ببغ��داد، فيم��ا ناش��دوا وزارة التعليم 

توفير اخملصصات املالية للنادي.
وذكر املدرب املس��اعد لفري��ق الطلبة 
يواصل��ون  الالعب��ن  ان  وال��ي  احم��د 
حتضيراته��م ب��روح ومعنوي��ات عالية 
وعم��ل امل��الك التدريب��ي عل��ى اع��ادة 
ترتيب األوراق بعد اخلسارة االخيرة غير 
املتوقع��ة ام��ام النجف والت��ي جاءت 
عكس النتائج واملس��توى ام��ام امليناء 

والزوراء.
مطالبا اجلماهير االس��تمرار  مبساندة 
الفري��ق الس��اعي للع��ودة لتحقي��ق 
النتائج اإليجابية وقدم شكره جلماهير 
االنيق الوفية الت��ي رافقت الفريق في 

مبارياته.
من جهته حتدث املهاجم علي صالح 
عن جاهزية الالعبن للمباراة املرتقبة 
مش��يرا الى ان طموح عناصر الفريق 
حتقي��ق نتائج إيجابي��ة واالقتراب من 
مراكز الصدارة والت��ي حتتاج للدعم 
املالي مناش��دا وزارة التعليم العالي 
بضرورة توفير الدع��م املالي لالعبن 
كم��ا عملت ال��وزارت االخ��رى والتي 
أطلقت املس��تحقات املالية لألندية 

املرتبطة بها.

إل��ى ذلك، وقع العب فريق الش��رطة 
عبد القادر طارق على كشوفات فريق 
الطلبة بشكل رسمي ليمثل الفريق 
فيما تبقى من منافسات دوري الكرة 
املمت��از.. وانضم عب��ودي الى صفوف 
االنيق بش��كل رس��مي بع��د توقيع 
انضمام��ه عل��ى كش��وفات  عق��د 
الفريق خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

احلالية.
ان الالع��ب س��بق وأن مث��ل  يذك��ر 
الطلبة قبل ان ينتقل الى الش��رطة 
ف��ي املوس��م الس��ابق ويع��ود م��ن 
جدي��د لتمثيل االنيق الذي قدم معه 
مس��تويات متمي��زة ويأم��ل ال��كادر 
التدريبي ان يكون اضافة مميزة للفريق 

املنافس في دوري الكرة املمتاز.

عبد الكريم ياسر
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االولمبية في خطر
ال يختل��ف اثنان على ان احلراك الس��لبي الذي تش��هده 
احلركة االوملبية في العراق حراكا شرس��ا يش��كل خطرا 
كبي��را على عم��وم الرياضة العراقية حي��ث ان من يتابع 
التدخ��الت اجلانبية يجدها امر محرض على اال اس��تقرار 
ولهذا من املمكن آن نس��مي هذا احلراك احلاصل باحلراك 
الس��لبي ! وعلى س��بيل املثال ما يتح��دث به النائب في 
البرمل��ان العراق��ي رحي��م الدراجي بن احل��ن واالخر وعبر 
اإلعالم ش��يء مثير للغرابة وللدهش��ة أذ ان��ه دايئما ما 
يكرر مفردة الفساد املالي وكذلك الفساد االداري في كل 
حديث يتح��دث فيه عن االوملبية موجه��ا كالمه لرئيس 
وأعضاء املكت��ب التنفيذي إضافة إل��ى ادعاءه انه ميتلك 
ملف��ات بهذا اخلص��وص س��وف يعرضها عل��ى اجلهات 

اخملتصة مثل دائرة النزاهة .
وأخ��ر ما صرح ب��ه النائب الدراجي موض��وع حل اللجنة 
االوملبية وتش��كيل هيئة مؤقتة لقي��ادة احلركة االوملبية 
في العراق حلن اجراء انتخابات رس��مية وتشكيل مكتب 
تنفيذي جديد وبحس��ب ادعاءه ان ه��ذا املقترح االخير مت 
االتف��اق عليه في جلس��ة رياضية عق��دت بداره بحضور 
رئيس اللجنة االوملبية احلالية الكابنت رعد حمودي . وأكد 
عل��ى ان هذا املقترح س��وف يصل الى اللجن��ة االوملبية 
الدولية قريبا بعد مساعدته بأخذ املوافقة الرسمية من 

االمانة العامة جمللس الوزراء !
وم��ن املؤكد هك��ذا حديث ال يخدم الواق��ع الرياضي ولن 
يجدي نفعا حيث ان السيد النائب قد تفوته بعض األمور 
التي ال تنطبق وال تتناس��ب م��ع حديثه اطالقا اهم تلك 
االمور هي مقررات امليث��اق االوملبي التي يجب العمل بها 
من قبل 208 جلنة اوملبية وطنية تنضوي حتت لواء اللجنة 
االوملبية الدولية وأحدى فقرات هذه املقررات واهمها هي 
عدم الس��ماح للحكوم��ات التدخل ف��ي العمل االوملبي 
فكي��ف يصرح الس��يد النائب انه سيس��اعد على اخذ 
موافق��ة االمان��ة العامة جمللس الوزراء قب��ل ذهاب رئيس 
اللجنة االوملبية حمودي الى لوزان وهذا وحده يعد تدخل 
حكومي كذلك اجلميع يعل��م ان البرملان العراقي يتكون 
اعضاءه من شخوص منتمون الى احزاب سياسية وهذا 
االمر ايضا يعطي فكرة ان االحزاب السياسية لها تدخل 
مؤث��ر في العمل االوملبي  خصوصا وأن الس��يد النائب ال 
ينتمي الى جلنة الرياضة والش��باب ف��ي البرملان العراقي 

كي يبرر تدخله !
وم��ا يزي��د الطن بل��ة ان ص��ح التعبي��ر تصري��ح املدير 
التنفي��ذي املق��ال من منصب��ه ومت جتميد عمله الس��يد 
جزائ��ر الس��هالني مؤخ��را حينما ظهر بأح��دى القنوات 
الفضائية وه��و يقول اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
م��ن الكيانات املنحلة بحس��ب ق��رارات س��يء الصيت 
احلاك��م املدن��ي بول برامي��ر الذي ق��رر اثناء فت��رة حكمه 
للع��راق بعد االحتالل األمريكي حل عدد من املؤسس��ات 
احلكومي��ة وبضمته��ا اللجن��ة االوملبية الت��ي اعتبرها 
امتداد الوملبية النظام الس��ابق التي كان يرأس��ها عدي 
صدام حس��ن وبال ش��ك هذا مخال��ف للحقيقة وكما 
صرح��ة احلكوم��ة العراقية ببيان رس��مي قال��ت فيه ان 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية كيان مستقر ويتمتع 
بالش��رعية القانونية وال تعتبر امتداد لالوملبية العراقية 
م��ا قبل عام 2003 . كذلك صرح الس��هالني ان عزله من 
منصبه جاء بس��بب امور طائفية وقومية واتهم النائب 
األول لرئي��س اللجنة االوملبية الس��يد بش��ار مصطفى 
الذي ينتمي الى القومية الكردية اتهمه مبساهمته على 
عزله م��ن منصبه كون موقفه كان وال يزال ضد موضوع 
استفتاء إقليم كردستان كذلك اتهم األمن العام حيدر 

اجلميلي بعزله من منصبه ألسباب طائفية !
اخي��را اعتق��د كل ه��ذه االم��ور ان وصلت فع��ال للجنة 
االوملبي��ة الدولية س��وف تق��وم االخيرة بأص��دار عقوبة 
قاس��ية بحق عموم الرياضة العراقية وعزلها من جميع 

املسابقات !!.

* صحفي رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

جت��رى في الس��اعة 7 من مس��اء 
الودي��ة  املب��اراة  االربع��اء  الي��وم 
الدولي��ة ب��ن منتخبن��ا الوطني 
وش��قيقه الس��عودي في ملعب 
مبحافظ��ة  الرياضي��ة  املدين��ة 
اق��م حتكيمي  البص��رة ويقودها 
إماراتي يتألف من  احلكام الدولين 
عل��ي عب��د اهلل جمع��ة اجلنيبي 
وزايد داود س��لمان وجاس��م عبد 

اهلل يوسف.
الطاق��م  ام��س  ظه��ر  ووص��ل 
التحكيم��ي للمباراة، اعقبه وفد 
إعالمي من اململكة الس��عودية، 
فيم��ا يص��ل الي��وم االرب��عءا في 
الس��اعة 1 ظهرا وف��د املنتخب 
الس��عودي لكرة الق��دم، على ان 
يغادر الس��اعة 11 من محافظة 

البصرة.
وت��ام اعداد احتفالي��ة للمنتخب 
الس��عودي املتأهل إل��ى نهائيات 
كأس العال��م في روس��يا 2018.. 
واملباراة ستش��هد اعتزال النجم 
الدولي، مهدي كرمي بعد مس��يرة 
طويلة امضاها في االندية احمللية 
رحالته  واملنتخب��ات فضال عل��ى 
االحترافية ومشاركته في حتقيق 
العديد من األلقاب بينها كأس أمم 

آسيا 2007.
وتشغل ودية العراق والسعودية، 
املقررة مس��اء اليوم في البصرة، 
الش��ارع الرياضي في البلدين، إذ 
تعتبر األولى بينهما على األراضي 
العراقية منذ ع��ام 1979، عندما 
استضاف ملعب الشعب ببغداد، 
اخلليج  مواجهتهما، ضمن كأس 

اخلامسة.
من جانب��ه، اكد مدير ع��ام دائرة 
واالقالي��م  احملافظ��ات  ش��ؤون 

والرياض��ة  الش��باب  وزارة  ف��ي 
طال��ب املوس��وي اكم��ال كاف��ة 
االس��تعدادات الفني��ة واالداري��ة 
املنتخ��ب  الس��تقبال  واألمني��ة 
السعودي الشقيق وإقامة املباراة 
الدولي��ة الودي��ة م��ع منتخبن��ا 
البص��رة  ملع��ب  ف��ي  الوطن��ي 

الدولي اليوم.
وأضاف املوسوي ان جهود مالكات 
عل��ى  بن��اًء  اس��تنفرت  ال��وزارة 

والرياضة  الشباب  وزير  توجيهات 
عبد احلسن عبطان، بوجوب إجناح 
وتامن جميع متطلباتها،  املباراة 
مش��ددا عل��ى التنس��يق الكبير 
الرياضي��ة من  املؤسس��ات  ب��ن 
اج��ل الوصل الى نتائ��ج إيجابية 
ألنهاء ملف رفع احلظر الكلي عن 

املالعب العراقية.
وب��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة ش��ؤون 
احملافظات واالقاليم انه من اليوم 

األول الع��الن املب��اراة ب��ن العراق 
والس��عودية، شرعت الوزارة على 
اع��داد برنام��ج متكامل من اجل 
تهيئة املدينة الرياضية ومالعبها 
اجلاهزة من جمي��ع النواحي وهي 
حتتضن مباراة عل��ى درجة كبيرة 
م��ن األهمية، مؤك��دا على توفير 
الضروري��ة  املس��تلزمات  كاف��ة 
الك��رمي  للجمهورن��ا  واخلدمي��ة 
املدينة  وللفريق��ن حتى تظه��ر 

الرياضية باجمل حله.
ال��وزارة  ان  املوس��وي  واوض��ح 
بالتع��اون مع مجل��س محافظة 
البصرة عملت على زراعة وتهيئة 
املناطق احمليطة باملدينة الرياضية 
لتضي��ف رونا آخر عل��ى مالعبنا 
املالع��ب  تضاه��ي  بات��ت  الت��ي 

العاملية.
إل��ى ذل��ك، ق��دم خ��وان أنطونيو 
بيتزي، مدرب املنتخب السعودي، 

إزاء  لالعبي��ه،  وتقدي��ره  ش��كره 
االنضباط العال��ي، الذي أظهروه 
داخل امللعب، وفي معسكر جدة، 

الذي أشاد بقيمته الفنية.
جاء ذلك خالل اجتماعه بالالعبن، 
السعودي  املنتخب  اختتام  عقب 
ملعس��كره، الذي امتد من 20 إلى 
26 ش��باط اجلاري، ضمن املرحلة 
اإلعدادي،  البرنام��ج  الثانية م��ن 

ملونديال 2018.
وأجري األخضر، في اخلامس��ة من 
السعودية،  بتوقيت  أمس،  مساء 
تدريبي��ة، عل��ى ملع��ب  حص��ة 
مدينة امللك عب��د اهلل الرياضية 
بجدة، استعدادًا ملواجهة العراق، 
مساء اليوم االربعاء، في البصرة.

ق��د  الس��عودي  املنتخ��ب  وكان 
تغل��ب، عل��ى نظي��ره املولدوفي، 

وديًا، بثالثية نظيفة.
م��ن جهة أخرى، اس��تبعد بيتزي 
العب الوس��ط، هتان باهبري، من 
للعراق، عقب  املتجه��ة  القائمة 
تعرضه لتمزق في أربطة مفصل 
الق��دم، حي��ث ض��م ب��داًل منه، 
عبد اهلل اخليب��ري، في حن متاثل 
للشفاء  املنيع،  املهاجم، مجاهد 

من اإلصابة.
جن��ح املنتخ��ب الس��عودي ف��ي 
أول اختب��ار، حت��ت قي��ادة مدرب��ه 
بيتزي،  أنطونيو  األرجنتيني خوان 
بف��وزه عل��ى نظي��ره املولدوف��ي 
بثالثي��ة نظيفة، في مب��اراة ودية 
جمع��ت املنتخبن، عل��ى ملعب 
مدينة امللك عب��د اهلل الرياضية 
هوس��اوي  عم��ر  بجدة.وس��جل 
وتيس��ير اجلاسم ومهند عسيري 
أه��داف املب��اراة ف��ي الدقائق 10 
و57 و88.وتأت��ي هذه املباراة ضمن 
السعودي  املنتخب  اس��تعدادات 
للمش��اركة ف��ي نهائي��ات كأس 

العالم الصيف املقبل.

اليوم.. لقاء تأريخي يجمع العراق بنظيره السعودي
البصرة تعلن جاهزيتها لتضييف األشقاء

تدريبات الوطني »أمس«
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن احتاد الكرة األملاني نفاد تذاكر املباراة 
الودية أمام إس��بانيا التي تقام الش��هر 
املقب��ل ضم��ن اس��تعدادات املنتخب��ن 
لكأس العالم 2018 في روس��يا.ويلتقي 
املنتخبان اإلس��باني واألملاني يوم 23 آذار 
في دوس��لدورف في حضور 50 ألف و653 

مشجع.
نظي��ره  أملاني��ا  منتخ��ب  ويس��تضيف 
البرازيلي في استاد برلن األوملبي في 27 
آذار ف��ي حضور جماهيري كامل بعد بيع 

جميع التذاكر ال�65 ألف للمباراة.
ويخ��وض الفري��ق األملان��ي مب��اراة ودية 
ف��ي الثاني من حزيران أمام النمس��ا في 
كالجنفورت ث��م يواجه الس��عودية في 
الثامن من حزيران في ليفركوزن.ويلتقي 
الفريق األملاني ف��ي دور اجملموعات لكأس 
وكوري��ا  واملكس��يك  الس��ويد  العال��م 

اجلنوبية.
كم��ا أك��د االحت��اد األملان��ي أن منتخ��ب 
املاكين��ات س��يخوض مباراة ودي��ة أمام 
روسيا يوم 15 تش��رين الثاني في ملعب 
س��يتم حتديده الحق��ا، وبعده��ا بأربعة 

أيام يلتقي الفريق م��ع نظيره الهولندي 
في آخر مبارياته في النس��خة األولى من 
بطول��ة دوري أمم أوروبا.ويخ��وض منتخب 
أملاني��ا مبارات��ن أمام فرنس��ا ف��ي دوري 
األمم حيث تقام مب��اراة الذهاب في أملانيا 
بالس��ادس من أيلول املقبل.وتقام مباراة 
اإلي��اب ف��ي 16 تش��رين األول، علم��ا بأن 
املواجهة األخرى مع هولندا في دوري األمم 

ستقام في 13 تشرين األول.
من جه��ة اخرى اب��دى م��ارك أندريه تير 
ش��تيجن، ح��ارس برش��لونة واملنتخ��ب 
األملان��ي، دعم��ه ملانويل نوير، قائ��د بايرن 
ميون��خ، مش��يرًا إل��ى ع��دم اكتراثه بأن 
يكون احلارس األساس��ي للماكينات في 

كأس العالم املقبل.
ويخوض نوي��ر فترة تأهيلي��ة بعد غيابه 
طويل لإلصاب��ة، ومن املتوقع أن يعود في 
اذار أو نيس��ان املقبل، على أمل استعادة 
تير  باملونديال.وق��ال  واللح��اق  مس��تواه 
لش��بكة  تصريح��ات  ف��ي  ش��تيجن، 
»ESPN«: »عندم��ا يع��ود مانوي��ل نوي��ر 
س��يكون بالتأكي��د ه��و رقم واح��د، هو 

يستحق كل االحترام«.
وأض��اف: »أعتقد ب��أن اجلمي��ع يحاولون 
مساعدته للعودة إلى أدائه الرائع، فنحن 

فريق ونريد أن نك��ون ناجحن كمنتخب، 
لذلك نريد دفع بعضنا البعض«.

إل��ى ذل��ك، وصل إل��ى مدينة سوتش��ي 
الروس��ية، أول أمس وفد االحتاد التونسي 
لكرة القدم، املكون من هشام بن عمران 
)عضو املكتب اجلامعي(، ومحمد الغربي 
)رئيس دائرة املنتخبات التونس��ية(، ومراد 

العقبي )املدرب املساعد لنبيل معلول(.
كما ضم الوفد أيًضا، محمود الطرابلسي 
)املس��ؤول األمني للمنتخب التونس��ي(، 
وإين��اس اليعقوبي )الس��كرتيرة العامة 
املس��اعدة، واملكلف��ة مبلف التس��ويق(، 
وجودة اخلنيس��ي )رئيس��ة دائ��رة اإلعالم 

باالحتاد(.
وجاءت زيارة الوفد، للمش��اركة في ورش 
العمل، التي ينظمها الفيفا، بالتنسيق 
مع جلن��ة تنظيم موندي��ال 2018، وذلك 
اجل��اري،  ش��باط  و28   27 يوم��ي  خ��الل 
بخصوص القس��م اللوجستي والفني، 
وتنظي��م املباريات، والنقل، وأمن املالعب، 
واإلع��الم.وكان  والتس��ويق،  واإلقام��ة، 
طبيب »نسور قرطاج«، سهيل الشملي، 
قد س��بق الوفد التونس��ي إلى روس��يا، 
للمش��اركة في الورش��ة الطبية، التي 
نظمه��ا الفيف��ا، يومي 25 و26 ش��باط، 

في سوتش��ي أيًضا.وتشمل هذه الورش، 
جمي��ع املنتخبات املتأهل��ة إلى مونديال 

.2018
من جهة اخ��رى، أعلن االحتاد التونس��ي 
لكرة القدم، أول أمس، طرح تذاكر املباراة 
الودية التي س��يخوضها نس��ور قرطاج 
ضد املنتخب الكوستاريكي، يوم 27 آذار 
الق��ادم مبلعب أليانز ريفي��را مبدينة نيس 

الفرنسية.
حتضي��رات  إط��ار  ف��ي  املب��اراة  وتدخ��ل 
منتخ��ب تون��س ملونديال روس��يا 2018، 
وال��ذي س��يواجه خالله في ال��دور االول 
إجنلترا وبلجيكيا وبنما، ضمن منافسات 
منتخ��ب  الس��ابعة.أما  اجملموع��ة 
كوس��تاريكا فيتواج��د ضم��ن اجملموعة 
اخلامس��ة إلى جانب سويس��را، البرازيل 

وصربيا.
من جهة أخرى، ينطلق اليوم، املعس��كر 
الذي��ن  املرم��ى،  بح��راس  اخل��اص  األول 
وجه لهم امل��درب نبيل معل��ول الدعوة، 
مبش��اركة رامي اجلريدي »الصفاقس��ي« 
ومك��رم البدي��ري »االحت��اد املنس��تيري«، 
وعلي القلعي »شبيبة القيروان« وأشرف 
كرير »النجم الس��احلي« وعلي العياري 

»مستقبل قابس«.

وفد األتحاد التونسي يصل إلى روسيا

االتحاد األلماني يعلن نفاد تذاكر ودية إسبانيا تحضيرًا للمونديال

تقرير

لقاء سابق بني أملانيا وإسبانيا

عبودي

9:30 مساًء
11:30 مساًء

مفكرة اليوم

بيلباو ـ فالنسيا
أتليتكو مدريد ـ ليجانيس 

الدوري اإلسباني

االنيق يواصل تحضيراته والالعبين يطالبون
 »التعليم« بتوفير الدعم المالي

عبودي يلتحق بصفوف الفريق

إعالم البارالمبية
الق��وس  منتخ��ب  يش��ارك 
والسهم ببطولة فزاع الدولية 
الرابعة مبش��اركة ثالثة العبن 
للم��دة م��ن 2 – 8 م��ن ش��هر 
آذار املقب��ل.. وق��ال رئيس الوفد 
املشارك عضو االحتاد عامر كزار 
أن الوفد يضم كل من  الالعبن 
زمن حس��ن ف��زاع ومصطفى 
محمد كاظم بقوس الريكيرف 

باإلضاف��ة إل��ى زميلهم عباس 
الكومباون��د  بق��وس  فاض��ل 
وبأش��راف املدرب ج��واد كاظم 

أبو الشون.
وع��ن عدد املش��اركن قال كزار 
أن هن��اك 15 دول��ة ق��د أعدت 
وهي  البطول��ة  له��ذه  الُع��دة 
بكامل استعدادها, هذه الدول 
اجلزائ��ر - البرازي��ل - جمهورية 
التش��يك - فرنس��ا - بريطانيا 

العظمى - هونغ كونغ - الهند 
- إيطالي��ا - اليابان - منغوليا - 
س��لوفاكيا - تايالند - اإلمارات 
الوالي��ات   - املتح��دة  العربي��ة 
املتح��دة األمريكي��ة باإلضافة 

إلى منتخبنا العراقي.
دخل��وا  فق��د  العبون��ا  أم��ا 
ي��وم  م��ن  تدريب��ي  معس��كرا 
14 لغاي��ة 28 وبواق��ع وحدتن 
تدريبية عل��ى ملعب املوهوبن 

مبجمع وزارة الشباب والرياضة, 
وبسبب التقشف املالي اقتصر 
املعس��كر على أوقات التدريب 
ووجبة غ��داء فق��ط دون توفير 

مبيت الالعبن.
وعن منهاج البطولة بن رئيس 
الوفد أن الوصول س��يكون يوم 
الثاني من آذار يعقبه التصنيف 
واالجتم��اع الفني ث��م تنطلق 
املنافس��ات في اليوم الرابع من 

آذار بجولة التأهيل للكومباوند 
للف��ردي, وف��ي الي��وم التال��ي 
الف��ردي  تصفي��ات  س��تكون 
للريكيرف أم��ا اليوم الذي يليه 
الفردي  منافس��ات  فسيشهد 
واخملتل��ط )مك��س تي��م( وهن��ا 
ستكون الفرصة اكبر لالعبينا 
به��ذا الي��وم ال س��يما لقوس 
الريكيرف وضمان املراكز األولى, 
ويوم الس��ابع من آذار س��يكون 

ختام البطولة بتصفيات نهائي 
الف��ردي والفرق��ي. ُمعرب��ا عن 
تف��اؤل االحتاد بهذه املش��اركة 
التي هي األولى لهم هذا العام 
وان يظفروا بنيل أكثر من وسام 
بهذه املنافس��ات. ُمتمنيا فتح 
الب��اب ملش��اركات أخرى تعقب 
بطولة ف��زاع وان ال يقتصر هذا 
املوس��م كس��ابقه مبش��اركة 

واحدة الحتاد القوس والسهم.

»قوس وسهم البارالمبية« يشارك في بطولة فزاع الدولية



الصباح الجديد-وكاالت:
اكتش��ف عدد من الباحثني قصر 
امللك االشوري اس��رحدون، أسفل 
قب��ر النبي يونس الذى دمره داعش 
ف��ي املوص��ل 2014 ، ووج��دوا في 
القصر نقوشا فخمة تصف حياته 

على سبعة ألواح من الطني.
وتص��ف النق��وش أس��رحدون بأنه 
"ملك العال��م"، وبأنه أعاد بناء املدن 
القدمي��ة ف��ي بابل وإيس��اجيل خالل 

يعط��ى  االكتش��اف  وه��ذا  حكم��ه، 
للعلم��اء نظ��رة جديدة على س��اللة 
آش��ور امللكي��ة القدمي��ة، ج��اء ذل��ك 
بحس��ب ما ذكرت صحيف��ة "الديلى 

ميل البريطانية".
ووج��د علماء األث��ار أل��واح الطني في 
أربع��ة أنف��اق حفرها لص��وص داعش 
بحث��ا ع��ن الكنز اآلش��وري حت��ت قبر 

يونس .
وأك��د علم��اء األث��ار، أن القص��ر ل��م 

يكش��ف عنه س��ابقا ويحت��وى على 
ج��دران من الرخ��ام األبيض املش��كل 
علي��ه الثي��ران، إضافة إل��ى التماثيل 
احلجري��ة التي تصف اآللهة، مضيفني 
أن م��ن ب��ني النقوش التي عث��ر عليها 
أن أس��رحدون هزم قادة ك��وش واختار 

حكاما جدد ليحكموا مصر.
كما تقول بعض النصوص، أن أسرحدون 
أعاد بناء معبد إله آشور، وأعاد بناء املدن 

القدمية من بابل و إساجيل.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ش��رطة محافظ��ة كاناغ��اوا اليابانية نيتها 
تطوي��ر "نظام ثوري" ق��ادر على التنبؤ مب��كان وقوع 
اجلرائم ومواعيدها قبل حدوثها اعتمادا على الذكاء 

االصطناعي.
ووفقا لوس��ائل إعالم محلية ف��إن عمليات التجربة 
للنظام س��تبدأ ع��ام 2020، وحتديدا مع اس��تضافة 

طوكيو لدورة األلعاب األوملبية.
ومن املقرر أن يعتمد النظام بنحو مبدئي على حتليل 
بيانات أكثر من ملي��ون جرمية ونحو 800 ألف حادثة 

وقعت باملاضي.
البيانات س��تتضمن جنس وأعمار من تورط في تلك 
اجلرائم واحل��وادث، إضافة إلى معلوم��ات تفصيلية 
بش��أن كيفية وقوع اجلرائم والظ��روف احمليطة بها، 
ع��الوة عل��ى حال��ة الطقس وأب��رز مالم��ح املناطق 

واملباني املرتبطة باجلرائم واحلوادث في حينها.
وتس��تعمل شرطة احملافظة بالفعل نظاما متقدما 
يوضح أماك��ن وأوقات وقوع احل��وادث واجلرائم خالل 
اليوم، بغرض مساعدتهم على حتديد األماكن األكثر 

احتياجا للدوريات األمنية.

نظام ذكي يتنبأ 
بتوقيت ومكان 

الجريمة قبل حدوثها

بغداد - الصباح الجديد:
يقيم الفنان العراقي االميركي املغترب 
ملنحوتات  راكوت��ز، معرض��اً  ميش��يل 
فنية في مدينة شيكاغو متثل حضارة 
الع��راق ومعامله��ا التراثي��ة، وكذل��ك 
مصغرات عن القطع االثرية املسروقة 
م��ن مقتني��ات املتح��ف العراقي حتت 

عنوان "العودة".
ويجسد املشروع سلسلة من االفكار 
التي تعكس العنف ومحاوالت االرهاب 

لطمس الهوية الثقافية للبلد. 
تضمنت االعمال منحوتات مقلدة عن 
القطع االثرية التي سرقت من املتحف 
العراق��ي الوطني في ع��ام 2003 وقد 
صنعت م��ن عجينة ورق اجلرائد، وعلب 
حف��ظ الطع��ام، وعل��ب املش��روبات 
الغازي��ة بأس��لوب فني دقي��ق. اضافة 
الى منحوت��ة لبوابة عش��تار وضعت 
في مدخل املعرض صنعت من اخلشب 

الرقائقي ومادة البالستر الالصقة. 
وجس��د الفن��ان أيض��ا مصغ��راً عن 

نصب قوس النصر في بغداد الذي ميثل 
ذراع��ني حتمالن س��يفني وحتتهما خوذ 
جلن��ود قتلى، معب��راً فيها ع��ن ثقافة 
احل��رب التي ابتلي به��ا العراقيون منذ 

عهد النظام السابق.
وكانت املتاح��ف العراقية قد تعرضت 
للنه��ب ف��ي الع��ام 2003، واش��يعت 
الفوضى بكل مفاصل احلياة العراقية، 

وكان م��ن ب��ني اثاره��ا املترتب��ة عليها 
س��رقة االف القطع االثري��ة وتهريبها 
ال��ى خارج البالد، ف��ي حني قام تنظيم 
داعش بع��د س��يطرته عل��ى املوصل 
بتدمي��ر الكثير م��ن االث��ار والتماثيل 
ف��ي متحف املوصل ومناطق اخرى في 
نين��وى ليكمل خطة اإلره��اب بتدمير 

حضارة واثار البالد.
وكان وف��د م��ن وزارة الس��ياحة واآلثار 
قد ش��ارك في مؤمتر اليونسكو االخير 
الذي عقد ف��ي العاصمة الفرنس��ية 
باريس لبح��ث اليات احلفاظ على اآلثار 
العراقية، ودعا ال��ى تضمني االتفاقية 
الدولي��ة لع��ام 1970 بن��دا ينص على 
حماي��ة اآلث��ار العراقي��ة م��ن اعم��ال 
التخريب والس��رقة والنه��ب من قبل 
اجملاميع اإلرهابية ومافيات اآلثار احمللية 
واالقليمية والدولية. ومت استرجاع عدد 
م��ن القطع االثرية م��ن اكثر من دولة، 
بع��د اتفاقيات ومعاه��دات عدة. )وادي 

الرافدين( في باريس.

معرض في شيكاغو لمصّغرات من آثار العراق

العاملية  النجمة  حضرت 
حف��ل  س��بيرز  بريتن��ي 
 Hollywood  توزيع جوائز
Beauty Awards   بدورته 
السنوية الرابعة في لوس 

اجنلوس.
بريتني البالغة من العمر 
36 عام��اً أظه��رت م��دى 
بفستان  لوزنها  فقدانها 

قصير.
ونالت بريتن��ي في احلدث 
عط��ر  أفض��ل  جائ��زة 
خ��الل العام ع��ن عطرها 

  Fantasy In Bloom
وق��د الت��ي أطلقت خالل 
عط��راً   24 مس��يرتها 
 Elizabeth بالتعاون م��ع 

Arden منذ عام 2004.

وائ��ل  الفن��ان  ق��ام 
بتغيي��ر ص��ورة  كف��وري 
"البروفاي��ل" اخلاص��ة به 
ف��ي صفحته الرس��مية 
على أحد مواقع التواصل 
االجتماعي، فبعد أن كان 
اس��تبدلها  يضع صورته 
بصورة تظهر شاباً وفتاة 
ف��ي مواجه��ة بعضهما 
م��ا  واألس��ود،  باألبي��ض 
أث��ار حيرة ع��دد كبير من 
ونظ��م  وائ��ل،  متابع��ي 
في ه��ذا اإلط��ار صديقه 
أبياتاً  أنطون  بو  الش��اعر 
ش��عرياً أملح فيها إلى أن 

قد  الرومانس��ي  الفن��ان 
يكون مغرماً وجاء فيها :

حلوة الصورة يا مهضوم 
��ر الف��ي ِيه��ا م��ش  السِّ
مفهوم َخبِّرني شو صاير 
في��ك ؟ الَهيئ��ه ي��ا وائل 

مغرووووووم.

املص��ري  اخمل��رج  ق��دم 
إس��ماعيل فاروق اعتذاره 
عن عدم قدرته إستكمال 
تصوير مسلس��ل "لعنة 
للفنان��ة  الكارم��ا" 
اللبناني��ة هيف��اء وهبي، 
وذل��ك بس��بب تعرض��ه 
مفاجأة  لوعكة صحي��ة 
اس��تدعت دخول��ه إل��ى 
أصي��ب  اذ  املستش��فى، 
في  ش��ديدة  بالتهاب��ات 
امل��رارة، وعق��ب خروج��ه 
أم��س، أكد ل��ه الطبيب 
أن��ه الب��د م��ن  املعال��ج 
بعد عشرة  إجراء عملية 
اس��تمرار  بس��بب  أي��ام، 

االلتهابات.
وبدوره��ا رّدت هيفاء على 
طلب ف��اروق هذا وكتبت 

اخلاصة  عب��ر صفحته��ا 
على أحد مواقع التواصل 
 "ً قائل��ة:  اإلجتماع��ي 
األس��تاذ اخملرج اسماعيل 
فاروق بكل األس��ف اقبل 
اعتذارك عن عدم قدرتك 
العمل في  على مواصلة 
كارما  لعن��ة  مسلس��ل 
نظ��را لظرف��ك الصحي 
ل��ك  وامتن��ى  الط��ارئ، 

الشفاء العاجل. 

بريتني سبيرز

هيفاء وهبي

وائل كفوري

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق الصينيون األلعاب النارية للتخلص من األرواح الشريرة 
خالل احتفاالت عام الكلب، واستمرت الفعاليات االحتفالية 
وإش��عال البخور والدخان مع ممارسة طقوس غريبة، احتفاال 
بقدوم الس��نة القمرية اجلديدة التي يطلق��ون عليها "عام 

الكلب" .
وتدفق آالف املواطنني والس��ياح على جسر البحيرة الغربية 
ف��ي هاجنتش��و مبقاطعة تش��جياجن، حيث يقضون الس��نة 
القمرية اجلديدة في الهواء الطلق، وس��ط أجواء من الفرحة 
والبهجة، تتخللها اطالق لأللعاب النارية لتزين الس��ماء مع 

حلول املساء.
وتعد هذه املناس��بة أهم وأكبر األعياد التقليدية في الصني 
التي جترى له اس��تعدادات ضخمة ف��ي جميع أنحاء العالم، 
فال تقتصر الص��ني على االحتفاالت واملهرجان��ات الداخلية 
فقط، بل تنظ��م اجلاليات الصينية ح��ول العالم احتفاالت 

هائلة مبناسبة بدء السنة الصينية اجلديدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
نش��رت بواب��ة " Vulture" اإللكتروني��ة، قائمة بأكثر 
األدوار الشريرة تأثيرا على اجلماهير في تاريخ السينما 

العاملية.
وترأس��ت القائمة، ش��خصية اجلوكر من فيلم بامتان 
)ف��ارس الظالم "The Dark Knight"  ( الذي عرض عام 
2008. ومن��ح املمثل األس��ترالي هيث ليج��ر )1979-

2008( جائزة أوسكار أفضل ممثل دور ثان عن دور اجلوكر 
الذي لعبه في الفيلم.

وجاءت ش��خصية إيريك كلمونغر التي لعبها املمثل 
مايكل بكاري جوردان )1987( في فيلم )النمر األسود( 
"Black Panther" ع��ام 2018، ف��ي الترتي��ب الثان��ي 

للتصنيف.
واحتل��ت املركز الثالث ش��خصية امل��رأة القطة التي 
لعبتها املمثلة ميشيل بفايفر )1958( في فيلم )عودة 

الرجل الوطواط( "Batman Returns" عام 1992.
وضّم��ت قائمة األدوار العش��رة األكثر ش��را في تاريخ 
السينما، شخصيات مثل اجلنرال زود في فيلم )الرجل 
اخل��ارق( "Superman"، وش��خصية اجلوك��ر في فيلم 

)الرجل الوطواط( "Batman" الذي عرض عام 1989.

الصباح الجديد-وكاالت:
نش��رت صحيف��ة ديل��ي مي��ل البريطانية، فيدي��و لرئيس 
الوزراء الكندي جاسنت ترودو مرتدياً الزي التقليدي الهندي، 
ويدخل في وصلة رقص بالهندي، مما آثار غضب العديد من 

الكنديني، مطالبني بأن يتمسك باملراسم والتقاليد.
وكان رئي��س الوزراء الهن��دي ناريندرا م��ودي، التقى نظيره 
الكندي جاس��نت ترودو، عقب مرور نحو أس��بوع من وصول 

األخير إلى نيودلهي في أول زيارة رسمية للبالد.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية أن "مودي" و"ترودو"، اجتمعا 
في القصر الرئاسي بالعاصمة "نيودلهي"، ملناقشة بعض 
القضاي��ا مثل التجارة والدفاع والتغير املناخي، إضافة إلى 
التعاون بش��أن الطاقة النووية املدنية، وأضافت الشبكة، 

أن رئي��س ال��وزراء الكن��دي التقى أيض��ا بوزيرة 
اخلارجية الهندية "سوشما سواراج".

يطلقون األلعاب النارية 
لقتل األرواح الشريرة 

الشخصية األكثر شًرا 
في تاريخ السينما

رئيس الوزراء ترودو 
يثير غضب الكنديين

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
تستأنف الفنانة التونسية درة مع 
أس��رة مسلس��ل "نس��ر الصعيد" 
التصوير األيام املقبل��ة في الديكور 
اخل��اص بالعم��ل مبنطق��ة العب��ور، 
وذلك بعد عودتهم من مدينة شرم 

الش��يخ بعد انتهاء تصوير مشاهدهم 
هناك.

مسلس��ل "نس��ر الصعي��د" م��ن تأليف 
محمد عبد املعطي، وإخراج ياسر سامي، 
ويش��ارك ف��ي بطولته م��ع الفنان��ة درة، 
عائش��ة بن أحمد، وسلوى خطاب، وعايدة 

رياض، والفنان الشاب محمد عز.
 وكان االس��م املبدئي للعمل "زين"، ولكن 
فريق العمل وجد أنه من األنس��ب تغييره 
إلى "نسر الصعيد"، اذ يجسد رمضان دور 

ضابط.
وت��دور أحداثه ح��ول الضاب��ط الصعيدي 

"زين"، والذي يخدم في القوات املس��لحة، 
يحب��ه اجلمي��ع ف��ي منطقت��ه، ويعدونه 
القدوة في جميع اجملاالت، شهم، و"جدع"، 
واب��ن بل��د، رج��ل يس��تطيع ان يتحم��ل 
املس��ؤولية امللقاة على عاتقه، ويتم نقله 

إلى سيناء حملاربة اإلرهاب.

درة تستأنف تصوير "نسر الصعيد"

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت ف��ي باري��س أمس��ية ثقافية 
حتت عنوان "وادي الرافدين" مبش��اركة 
املغت��رب  العراق��ي  اخلط��اط  الفن��ان 
الفرنسية  والبروفسور  محمد صالح، 
املرك��ز  مدي��رة  ميش��يل  سيس��يل 
الوطني للبحوث العلمية )CNRS( في 
باريس، واالستاذة في جامعة هامبورغ 
في أملانيا، ورئيس��ة اجلمعي��ة العاملية 

للدراسات االشورية في فرنسا.
الدكت��ور  العراق��ي  الس��فير  ق��دم 
نب��ذة  محس��ن  ش��فيق  اس��ماعيل 
مختص��رة ع��ن تاري��خ حض��ارة وادي 
الس��يدة  تناول��ت  فيم��ا  الرافدي��ن، 
ف��ي محاضرتها  سيس��يل ميش��يل 

تاريخ اخلط املسماري.
 تخلل األمس��ية عرض مص��ور لتاريخ 
عل��ى  وتأثيره��ا  املس��مارية،  الكتاب��ة 
احلض��ارات األخرى، واس��تعراض تدوين 
حضارات العراق القدمية للشعر واألدب، 
مثل ملحمة جلجامش وس��ن القوانني 

في مسلة حمورابي.
حضر الفعالية عدد من ممثلي السفارات 
املعتمدي��ن ل��دى باري��س، إضاف��ة إلى 
شخصيات دبلوماسية وعدد من ممثلي 
الفرنس��ية  الثقافية  املراك��ز واملعاهد 
كمدير معهد العالم العربي د. معجب 

الزهران��ي، وحضرها أيضا ش��خصيات 
ثقافي��ة وسياس��ية وإعالمي��ة عديدة 
وعدد كبير من اجلالية العراقية املقيمة 

في باريس.
اقيمت العديد من األنش��طة الثقافية 
منها معرض لوحات عن توظيف احلرف 
العرب��ي بالف��ن التش��كيلي، ومت تقدمي 
نب��ذة عن اخلط العرب��ي ومراحل تطوره 
فضالً ع��ن قيام الفن��ان محمد صالح 
بتطبيق اخلط العربي بلوحات، مباشرة 
أم��ام احلضور عبرت عن محبته للعراق. 
وعزفت موسيقى فلكلورية من التراث 

العراقي.

الصباح الجديد - وكاالت:
البريطاني��ة  امل��دارس  وضع��ت 
كامي��رات مراقب��ة ف��ي زواي��ا عدة 
حلماي��ة الطلب��ة، لكن األم��ر أدى إلى 

نتائج عكسية ألربع منها في األقل.
س��تار"  "ديل��ي  صحيف��ة  وأف��ادت 

البريطانية، 
قراصنة  ب��أن 
اخترقوا  إنترنت 

نظام اربع مدارس بريطانية في األقل من 
بني مئات املؤسس��ات الت��ي اخترق نظام 

كاميرات املراقبة فيها.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن القراصنة 
بدأوا في بث ما تس��جله هذه الكاميرات 
ف��ي املدارس بصورة مباش��رة على موقع 
إلكترون��ي يب��دو أنه يعمل ف��ي الواليات 

املتحدة.
اخل��اص  اإللكترون��ي  املوق��ع  وكت��ب 
املباش��ر  الب��ث  بالقراصن��ة:" ش��اهدوا 

لكاميرات املراقبة اململكة املتحدة".
ويظهر في املوقع صور من داخل الفصول 
واملمرات والس��احات في مدرسة مبدينة 
بالكب��ول. وق��ال وال��د أح��د الطلبة في 
املدرس��ة تعليقا، إنه أمر ص��ادم للغاية، 
مضيفا "كنت اعتقد أن كاميرات املراقبة 
وج��دت جلع��ل امل��دارس أكثر أمن��ا. هذه 

الكاميرات محتاجة إلى تعديل اآلن".
ونقل��ت الصحيفة عن خب��راء قولهم 
إن س��بب اختراق الكامي��رات يعود إلى 
أن نظامها غير محم��ي بكلمات مرور، 
وقالت الشركة املسؤولة عن الكاميرات 
إنه��ا تعمل حاليا عل��ى إصالح النظام 

املسؤول.

"وادي الرافدين" في باريس قراصنة يخترقون 
كاميرات مدارس

اكتشاف قصر فخم بالموصل تحت قبر النبي يونس
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