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السليمانية - عباس كاريزي:
قال وزير املوارد املائية األس��بق في 
الع��راق الدكت��ور لطيف رش��يد، 
إن أزمة ش��حة املي��اه التي تواجه 
الع��راق، ناجم��ة ع��ن ع��دم وجود 
اتفاقات او تفاهمات مشتركة مع 
تركيا وايران،  تضمن حقوق العراق 
ف��ي املي��اه م��ع هات��ني الدولتني، 
واك��د ان ح��ل هذه األزم��ة يكمن 
حوارات جادة وس��ليمة مع الدول 
املتشاطئة والعراق، تؤمن اتفاقات 
طويلة األمد لتقاس��م املياه على 
أساس حتقيق املصالح املشتركة، 
مشيرا الى عدم وجود قانون دولي 
واض��ح يضم��ن حص��ص ال��دول 

املتشاطئة من املياه
وأش��ار رشيد الى اس��باب رئيسة 
تؤث��ر على نس��ب وكمي��ات املياه 
ف��ي الع��راق تتمثل ف��ي: " املناخ 
واملتغي��رات اجلوي��ة وتصرفات دول 
اجلوار بالكميات التي تدخل البالد 
من املياه، اضافة الى االس��تعمال 
البدائي والهدر الكبير احلاصل في 
ادارة املياه التي تدخل الى البالد ".

وتابع أن :" معدالت تدفق املياه الى 
العراق ليست مستقرة وانها في 
تناقص مس��تمر بسبب سياسة 
وتصرفات دول اجلوار املتمثلة ببناء 
التخزيني��ة،  واملنش��آت  الس��دود 
وبناء احملطات  اإلروائية  واملش��اريع 

الكهربائي��ة، ف��ي كل م��ن تركيا 
وايران وسوريا، إضافة الى احتباس 
هطوله��ا  وانخف��اض  األمط��ار 
ف��ي الع��راق ودول أخ��رى عدي��دة، 
اذ اس��همت كل ه��ذه العوام��ل 
ف��ي الش��حة الش��ديدة للمي��اه 
وادت الى ارتفاع مس��توى امللوحة 
وقل��ة اإلنتاج الزراع��ي، فضالً عن 
التده��ور البيئ��ي، ال��ذي ادى الى 
انحسار األراضي الصاحلة للزراعة 
وارتف��اع تأثرها س��لباً بالتغييرات 

املناخية".
وأفاد:" حلد االن اليوجد اي تش��ريع 
او قان��ون دول��ي لضم��ان حصص 
الدول املتشاطئة من املياه، سوى 
بع��ض االتفاق��ات املش��تركة بني 
تل��ك الدول، وان م��ا يوجد في االمم 
املتح��دة عبارة عن بع��ض املبادئ 
قان��ون  يوج��د  وال  والتوصي��ات، 
واض��ح يحتم عل��ى ال��دول عدم 
التجاوز على حصص بعضها من 
املياه" مؤكدا ان الس��بل الكفيلة 
بضمان نسبة العراق من اطالقات 
املي��اه م��ن دول اجل��وار: " ال تأت��ي 
بالقوة او احلروب، وامنا بالدخول مع 
الدول اجمل��اورة لنا في حوارات جادة 
وسلمية لتحقيق اتفاقات طويلة 
األمد لتقاس��م املياه على أساس 

حتقيق املصالح املشتركة.
تفصيالت ص2

وزير المائية األسبق لطيف رشيد لـ"الصباح الجديد":

حوار المصالح المشتركة مع تركيا وإيران 
ينهي شحة المياه

آثار اجلفاف واضحة على  مساحات واسعة من االراضي العراقية "ارشيف"

إعمار العراق:
بدء أعمال الدورة الـ 88 لمجلس2الدور األميركي - الخليجي

3إدارة منظمة العمل العربية في بغداد

بغداد - وعد الشمري:
أعلن��ْت احلكوم��ة االحتادي��ة، أمس 
الس��بت، عن وص��ول املباحثات مع 
إقليم كردستان بشأن مطاري أربيل 
والسليمانية إلى مراحلها األخيرة، 
مؤكدة أن استئناف الرحالت الدولية 
منهما مرتبط بحسم ملف اإلدارة 
األمني��ة، بع��د أن مت االتف��اق عل��ى 
واإلشراف على  الكمارك  موضوعي 

الرح��الت، فيما نفت وجود س��قف 
زمني لفتح هذين املنفذين اجلويني.

وقال املتحدث الرس��مي للحكومة 
س��عد احلديث��ي ف��ي تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "رفع احلظر 
واربيل  الس��ليمانية  ع��ن مط��اري 
مرتبط باخضاعهما الشراف ورقابة 
وسيطرة احلكومة االحتادية وبشكل 

تام".

وأضاف احلديثي أن "فرض احلظر جاء 
ضمن املساعي للحفاظ على وحدة 
العراق، وملواجهة مخاطر التقسيم 
وتطبيق��اً للصالحيات الدس��تورية 
على خلفية مضي اقليم كردستان 
بعملي��ة اس��تفتاء االنفص��ال عن 

العراق".
وأك��د أن "مجل��س االم��ن الوطني 
ه��و من اوصى بالقرار املصادق عليه 

من قب��ل احلكومة، وقد اس��تهدف 
املطارين بوصفهما جزءا من احلدود 
التي هي ملف س��يادي للسلطات 

االحتادية
الق��رار  "ارتب��اط  احلديث��ي  ونف��ى 
بسقف زمني محدد، امنا باستجابة 
االدارة ف��ي االقلي��م على تس��ليم 

املطارين".
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد:
نفى مدي��ر عام جم��ارك إقليم 
كردستان، سامال عبد الرحمن، 
أمس السبت، إرس��ال احلكومة 
املركزية في بغداد أي مش��رفني 
ف��ي  للمش��اركة  مراقب��ني  او 
إدارة املعاب��ر واملناف��ذ احلدودي��ة 

الرئيسية في االقليم.
"الش��رق  صحيف��ة  ونقل��ت 
االوسط" عن عبد الرحمن قوله 
ف��ي تصريح صحفي، ان عائدات 
منافذ االقليم اخلمسة الرئيسة 

ال تزال تذهب الى أربيل، كما انها 
اإلقليم  ب��إدارة حكوم��ة  تعمل 
حص��راً، مبين��ا ان "املفاوض��ات 
املش��تركة م��ع هيئ��ة اجلمارك 
العراقية، قطعت شوطا طويال 
وإيجابياً ومت التوقيع على النقاط 
املتف��ق بش��أنها ب��ني اجلانب��ني، 
الت��ي تن��ص عل��ى إدارة ش��ؤون 
ه��ذه املعابر بصفة مش��تركة، 
وفقاً ملقررات الدس��تور والقانون 

العراقيني".
واوض��ح أن "االتفاق بش��أن إدارة 

املنافذ احلدودية مع إيران وتركيا 
لم يدخ��ل حي��ز التطبيق حتى 
اآلن ف��ي انتظار حتقي��ق االتفاق 

السياسي بني بغداد واربيل".
وبحسب الصحيفة فان "بغداد 
ال تزال تطالب حكومة اإلقليم، 
احلدودي��ة  املعاب��ر  بتس��ليم 
الرس��مية اخلمس��ة التي تربط 
اإلقليم والع��راق بكل من تركيا 
وإيران، إلى الس��لطات االحتادية 
كشرط للبدء باحلوار والتفاوض 

السياسي مع اإلقليم".

وتابع��ت بالق��ول " إن احلكومة 
االحتادية س��عت إلى االس��تيالء 
بالق��وة  املعاب��ر  تل��ك  عل��ى 
التنس��يق  عب��ر  العس��كرية، 
العس��كري واخملابراتي مع أنقرة 
معب��ر  وخصوص��اً  وطه��ران، 
االس��تراتيجي  اخلليل  إبراهي��م 
م��ع تركي��ا، ومعبر بيش��خابور 
مع س��وريا، اللذي��ن تصر بغداد، 
وبإحلاح، على إدارتهما مباش��رة 

من قبلها حصراً".
تتمة ص3

بعد يوم واحد أو أسبوع أو شهر، تعود إليهما الرحالت الدولية

تشغيل مطاري أربيل والسليمانية
حال خضوعهما لسيطرة الحكومة االتحادية

المنافذ الحدودية ما زالت محصورة
بإدارة اإلقليم وأربيل تأخذ عائداتها

متابعة ـ الصباح الجديد :

قال��ت جريدة نيوي��ورك تامي��ز األميركية 
إن الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني يهدد 
الغرب بجيل جديد من الصواريخ النووية 
منها صاروخ كروز "العابر للقارات والذى 

ال يقهر".
وأضافت اجلريدة في تقرير لها خصصته 
للحدي��ث عن تلك الصواريخ أن الصاروخ 
"ال��ذى ال يقه��ر" يعمل على اس��تغالل 
نق��اط الضع��ف ف��ي الدفاع��ات الت��ي 

متتلكها الواليات املتحدة األميركية.
ولفت��ت إلى أن الرئيس الروس��ي فالدميير 
بوت��ني يهدد باجليل اجلديد من األس��لحة 
النووية مبا في ذلك ما وصفه بأنه صاروخ 
ك��روز العاب��ر للق��ارات ال��ذى "ال يقهر" 
والطوربي��د النووي ال��ذى ميكنه أن يفوق 

كل الدفاعات األمريكية.
وأوضحت اجلري��دة أن العرض الذى قدمه 
بوت��ني، وال��ذى يتضم��ن مقاط��ع فيديو 
ورس��وم متحرك��ة تصور رؤوس��ا حربية 
متعددة تس��تهدف فلوري��دا، حيث كان 

الرئيس ترامب في كثير من األحيان يقيم 
ف��ي منتجع مار - الجو، تصاعد بش��كل 
حاد من احلرب العس��كرية ف��ي العالقة 
املتوت��رة بني الوالي��ات املتحدة وروس��يا، 

أدت إلى تنبؤات بس��باق جديد للتس��لح 
النووي.

واس��تطردت اجلريدة في تقريرها بالقول: 
"لئن كان بوتني يخادع حول هذه األسلحة، 

كما رجح بعض اخلب��راء، فإنه ركز بذكاء 
على ضع��ف الدفاع��ات األميركية، تلك 
الت��ي تقوم عل��ى افت��راض أن الصواريخ 
النووية للعدو حتلق عاليا وميكن تدميرها 

قبل أن تصل إلى أهدافها".
وش��دد بوتني على أن الفئ��ة اجلديدة من 
األسلحة الروسية حتلق منخفضة ودون 
أن تراها أنظمة الرادارات وبش��كل سريع 
وبعيد، وتطير بسرعة كبيرة أسرع بكثير 

من رد فعل املدافعني.
باملقاب��ل حمل الرئيس الروس��ي فالدميير 
مس��ئولية  املتح��دة  الوالي��ات  بوت��ني، 
إطالق سباق تس��لح جديد بني موسكو 
وواشنطن، وذلك بانسحابها من معاهدة 

الدفاع املضاد للصواريخ.
وق��ال بوتني  في تصريح��ات أوردتها قناة 
)روس��يا اليوم( اإلخبارية "إذا حتدثتم عن 
س��باق التس��لح، فإنه بدأ بعد انسحاب 
الواليات املتح��دة من معاهدة الصواريخ 
بالتحديد"، معتبرا  للباليستية  املضادة 
تصريح��ات واش��نطن إزاء احل��رب الباردة 
اجلدي��دة دعاية وترويجا، مؤك��ًدا أن بالده 
أج��رت اختب��ارات ناجح��ة ألح��دث أنواع 
األسلحة االس��تراتيجية، مشيرًا إلى أن 
بعضها يحتاج إلى حتسني، في حني صار 

البعض اآلخر جاهزا لالستخدام.
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بوتين يهدد الغرب بجيل جديد من الصواريخ العابرة للقارات
وصفه بأنه الطوربيد النووي 

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
العراقي،  الن��ّواب  صّوت مجل��س 
خالل جلسته، يوم أمس السبت، 
عل��ى جميع م��واد قان��ون املوازنة 
 ،2018 للع��ام  العام��ة  االحتادي��ة 
النص��اب  اكتم��ال  بع��د  وذل��ك 

القانوني للجلس��ة إل��ى ان وصل 
ل� 176 نائبا، في حني أشار مصدر 
نيابي الى أن التصويت كان بغياب 
الكرد وعدد من ن��واب احتاد القوى 
م��ن املوصل وب��در م��ن التحالف 

الوطني .

وقالت الدائرة اإلعالمية في اجمللس 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ ، انه 
وبعد اكتمال النصاب في جلسة 
يوم امس )3 آذار 2018(، بدأ البرملان 
بالتصويت على ما تبقى من مواد 
مش��روع قانون املوازن��ة االحتادية، 

حيث صوت على املادتني )13و 15( 
من قانون املوازنة )مقترح اللجنة 
املالي��ة(، فيما ع��اد ليصوت على 
امل��ادة 14 ، مش��يرا ال��ى ان��ه " مت 
التصويت أيضا عل��ى املادتني )16 
و17و 18( م��ن قان��ون املوازن��ة من 

أصل 48 مادة.
وأش��ار إلى أن��ه مت التصويت على 
امل��ادة )19( )مقت��رح اللجنة 4-3-
5-6( والتي تقول إن نسبة الضريبة 
تك��ون  5 % من ضريب��ة املبيعات، 
كم��ا مت التصويت على املواد ) 20� 

 �28 �27 �26 �25 �24 �23 �22 �21
29� 30� 31( وامل��ادة 30 تتضم��ن 
إلغاء نسبة االستقطاع 3,8 ٪ من 
مجموع رواتب ومخصصات جميع 

موظفي الدولة واملتقاعدين.
تتمة ص3

مجلس النّواب يصّوت على الموازنة بغياب الكرد ونّواب من الموصل وبدر

الرئيس الروسي فالدميير بوتني

بغداد ـ الصباح الجديد:
صّوت أعضاء املؤمتر العام لتيار 
احلكمة الوطني باألغلبية على 

النظام األساسي للتيار .
أم��س  مطل��ع  مص��در  وذك��ر 
الس��بت، "جرى خالل االجتماع 
االستثنائي االول للمؤمتر العام 
اعضاء  لتيار احلكم��ة تصويت 
املؤمت��ر الع��ام باألغلبي��ة على 

النظام األساسي للتيار ".
وكان السيد عمار احلكيم، اعلن 
في وقت س��ابق انس��حابه من 
قيادة اجمللس اإلس��المي االعلى 

وتش��كيل حزب "تي��ار احلكمة 
الوطني"، وق��ال احلكيم آنذاك 
لتيار سياسي  بحاجة  "الوطن 
س��يما  الكف��اءات،  يحتض��ن 
الشابة التي جتمع بني االصالة 
نظريته  وينطلق في  والتجديد 
االقتصادي��ة من حترير االقتصاد 
من حتكم الدولة"، مبيناً أن " " 
"العراق اليوم يختلف كثيرا عن 
السياسية  القوى  وعلى   2003
الفاعلة واخمللص��ة ان تعي هذا 
االخت��الف مثلم��ا وعيناه نحن 

في تيار احلكمة الوطني".

التصويت باألغلبية على النظام 
األساسي لتّيار الحكمة الوطني

#االنسان_والتنمية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د س��عد احلديث��ي، املتح��دث 
الرس��مي، باس��م رئي��س ال��وزراء 
حيدر العبادي، إن البرملان العراقي 
م��ن حقه طل��ب مغ��ادرة القّوات 
األجنبي��ة من البالد، إال أننا ما زلنا 
بحاجة الى تلك القّوات، بحس��ب 

تعبيره.
وقال احلديثي، في تصريح صحفي، 
إن "من حق البرمل��ان طلب مغادرة 
الع��راق،  الق��وات األجنبي��ة م��ن 
وخصوص��ا بع��د إحل��اق الهزمي��ة 

بداعش".

واضاف، إن "احلكومة العراقية ما 
تزال بحاجة للمساعدة من القوات 
األجنبي��ة، فيما يتعل��ق بعمليات 
اللوجس��تية  واألم��ور  التدري��ب 
األخ��رى، وخصوص��ا فيم��ا يتعلق 
بالوضع في س��وريا، حيث ما يزال 
اإلرهابي��ون يش��كلون خطرا على 

العراق".
يك��ون  ق��د   " احلديث��ي،  واوض��ح 
الق��وات  ع��دد  تغيي��ر  باالم��كان 
األجنبي��ة ف��ي البالد، مع املس��ير 

نحو املزيد من االستقرار".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
أمس السبت، ان مكافحة الفساد 
كان��ت العام��ل الثاني ف��ي حتقيق 
النصر، مبين��اً ان هنالك من يحاول 
اث��ارة املش��اكل من اجل تش��تيت 

القوات االمنية باملعارك.
وق��ال العبادي في كلم��ة له خالل 
احتفالي��ة االنتص��ار الكبي��ر على 
"الصب��اح  وتابعته��ا  "داع��ش" 
الفس��اد  "مكافح��ة  ان  اجلدي��د"، 
كان��ت العام��ل الثاني ف��ي حتقيق 
ض��رورة  عل��ى  مش��ددا  النص��ر"، 
الفساد حتى  "االس��تمرار مبحاربة 

القضاء عليه نهائياً".

وب��ني ان "هن��اك م��ن كان يح��اول 
اث��ارة املش��اكل من اجل تش��تيت 
الق��وات االمنية باملع��ارك"، مبينا 
"انني طلبت من جميع املؤسسات 
االنتصار  مراح��ل  توثي��ق  االمني��ة 
وكيفي��ة حترير االراض��ي وتخليص 

املدنيني".
واض��اف العب��ادي ان "عامل النصر 
االول هو الوحدة بني العراقيني والتي 
كان له��ا االثر في مواجهة ادعاءات 
البعض وحتريضهم"، مشيرا الى ان 
"النصر حتقق بفض��ل تعاون قوات 
الذي اسهم  والبيشمركة  االمنية 

بتحرير االراضي في املوصل".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مظه��ر محم��د صالح 
الوزراء  لرئي��س  املالي  املستش��ار 
حي��در العبادي، عن تذي��ل العراق 
دف��ع  ف��ي  العال��م  دول  قائم��ة 
الّضرائب، مشيرا إلى أن احلكومة 
جلأت إل��ى خي��ار الّضرائب بهدف 

تنويع االقتصاد وإنهاء الريعية.
وق��ال صالح ف��ي تصري��ح اوردته 
صحيفة  “املونيتور” األميركية  إن 
“العراق يحت��ّل املرتبة األخيرة في 
العالم بدفع الّضرائب، إذ ال تتجاور 
٪3 من الن��اجت احملّلي اإلجمالّي الن 

الّضريب��ة ضعيفة  دف��ع  ثقاف��ة 
وغريبة على الشعب العراقي”.

وأضاف صال��ح، أن “دفع الضرائب 
تكلي��ف وطني ليس��هم اجلميع 
في رف��د املوازنة باألم��وال ويجب 
أن تذه��ب األموال ملش��اريع يراها 
انش��اء  مث��ل  بعين��ه  املواط��ن 
مستش��فيات وش��وارع وغيرها”، 
خلي��ار  احلكوم��ة  “جل��وء  مب��ررا 
إل��ى تنوي��ع االقتصاد  الّضرائ��ب 
وإنهاء الريعي��ة اّلتي تعتمد على 

النفط”.
تتمة ص3

مكتب العبادي: ما زلنا
بحاجة للقّوات األجنبية

العبادي: مكافحة الفساد..
العامل الثاني في تحقيق النصر

العراق يتذيل دول العالم
في دفع الضرائب

عمار احلكيم



شؤون عراقية2

السليمانيةـ  الصباح الجديد 
_ عباس كاريزي:

اك��د وزير املوارد املائية االس��بق في 
الع��راق الدكت��ور لطي��ف رش��يد، 
ان ازم��ة ش��حة املياه الت��ي تواجه 
الع��راق، ناجم��ة ع��ن ع��دم وجود 
اتفاقات او تفاهمات مش��تركة مع 
تركي��ا وايران،  تضمن حقوق العراق 

في املياه مع عاتني الدولتني.
وزير املوارد املائية االسبق املستشار 
االقدم لرئي��س اجلمهورية الدكتور 
عب��د اللطيف جمال رش��يد الذي 
التقته الصباح اجلديد، في مكتبه 
كان  الس��ليمانية،  مبحافظ��ة 
كعادت��ه محمال بالهم��وم االدارية 
متشعب االهتمامات متقد الفكر، 
ومن هنا شخص بكل صراحة اهم 
املش��كالت والعراقي��ل التي كانت 
وراء ازم��ة املي��اه، والعراقي��ل التي 
تواجه حتس��ني واقعها، والتحديات 

التي تواجه استثمار املوارد املائيه.
 تن��اول احلوار عدداً من احملاور املهمة 
منه��ا املي��اه الدولية الس��طحية 
والتغي��رات  املش��تركة،  واجلوفي��ة 
املناخي��ة وتأثيراته��ا عل��ى امل��وارد 
املائي��ة وإس��تثمار املي��اه اجلوفية، 
واالستعمال االمثل للسدود وتردي 

الواقع الزراعي.
اس��تهل الدكت��ور لطيف رش��يد 
حديث��ه للصباح اجلديد، باالش��ارة 
الى ثالثة اس��باب رئيسة تؤثر على 
نس��ب وكمي��ات املياه ف��ي العراق 
اجلوي��ة  واملتغي��رات  املن��اخ  وه��ي 
وتصرفات دول اجلوار بالكميات التي 
تدخ��ل البالد من املي��اه، اضافة الى 
الكبير  والهدر  البدائي  االستعمال 
احلاصل في ادارة املي��اه التي تدخل 

الى البالد.
وتاب��ع أن معدالت تدف��ق املياه الى 
الع��راق غي��ر مس��تقرة وه��ي في 
تناقص مس��تمر بس��بب سياسة 
وتصرفات دول اجلوار كبناء السدود 
واملنش��آت التخزيني��ة، واملش��اريع 
الكهربائية،  وبناء احملطات  اإلروائية 
في كل م��ن تركيا وايران وس��وريا، 
األمط��ار  احتب��اس  ال��ى  إضاف��ة 
العراق  وانخف��اض هطوله��ا ف��ي 
ودول أخ��رى عديدة، اس��همت كل 
تلك العوامل في الشحة الشديدة 
في املياه وادت الى ارتفاع مس��توى 
امللوحة وقلة اإلنتاج الزراعي، فضالً 
ع��ن التدهور البيئ��ي، الذي ادى الى 
انحس��ار األراضي الصاحلة للزراعة 
وارتف��اع تأثره��ا س��لباً بالتغييرات 

املناخية. 
رش��يد قال ف��ي مع��رض رده على 

سؤال للصباح اجلديد، حول السبل 
الكفيل��ة بضم��ان نس��بة العراق 
من اطالق��ات املياه م��ن دول اجلوار، 
»ان ازم��ة املي��اه في الب��الد لن حتل 
بالتلويح بالق��وة مع دول اجلوار، أمنا 
احلل االمث��ل يكمن في الدخول مع 
ال��دول اجملاورة لنا ف��ي حوارات جادة 
وس��لمية لتحقيق اتفاقات طويلة 
األمد لتقاس��م املياه على أس��اس 

حتقيق املصالح املشتركة. 
واكد انه يجب على العراق التفاهم 
مع اي��ران وتركيا عل��ى وضع خطة 
املش��تركة  املياه  تش��غيلية الدارة 
والتفاهم على الي��ة الطالقها في 
املواس��م الت��ي يحتاجه��ا العراق، 
وخزنها في االوقات التي تقل احلاجة 
اليها في موسمي الشتاء واخلريف، 
وتابع » مع االس��ف حل��د االن ليس 
لدينا ال مع ايران او تركيا تفاهمات 
على اطالق حصة مناس��بة للعراق 
م��ن املي��اه«، واردف« عمل��ت هاتان 
الدولت��ان ف��ي كثي��ر م��ن االحيان، 
على حتويل مجرى كثير من الروافد 
واقامت سدودا ضخمة على مجرى 
نهري دجلة والفرات، من دون تفاهم 

او اتفاق مسبق معنا«. 

واوض��ح وزير املوارد املائية االس��بق 
»متكنا خ��الل وجودنا في الوزارة من 
تغيير الش��عار ال��ذي رفعته تركيا 
»النفط مقاب��ل املياه« وحتويله الى 
استعمال املياه لتحقيق االستقرار 

واالمن في تلك املناطق.
واردف » حلد االن اليوجد اي تش��ريع 
او قانون دولي لضمان حصة الدول 
املتش��اطئة من املياه، سوى بعض 
االتفاقات املشتركة بني تلك الدول، 
وان ما يوجد في االمم املتحدة عبارة 
عن بع��ض املب��ادئ والتوصيات، وال 
يوج��د قان��ون واض��ح يحت��م على 
ال��دول عدم التج��اوز على حصص 

بعضها من املياه.
وزي��ر املوارد املائية االس��بق دعا في 
س��ياق حديث��ه ال��ى الب��دء باجراء 
مباحثات جادة مع دول اجلوار ملعاجلة 
ازمة املياه، باش��راك الش��خصيات 
العلمي��ة الكف��وءة والنزيه��ة من 
قيادة اإلدارات في هذا القطاع املهم 
واملرتبط مباش��رة باألم��ن الغذائي 
وحاجة الناس اليومية الى خدمات 
املي��اه، واردف الننا بالق��وة واحلروب 
ل��ن نتمكن من معاجل��ة ازمة املياه 
وضم��ان حصصن��ا من املي��اه التي 

تدخل الى البالد من دول اجلوار. 
واكد ان حل املش��كلة يكمن بعدم 
رب��ط املي��اه باملواقف السياس��ية 
والعمل عل��ى توقي��ع اتفاقات مع 
ماكان��ت  وإذا   « واردف  اجل��وار،  دول 
ال��دول املعنية غير ق��ادرة على حل 
هذه املس��ألة، فإّن العراق مستعد 
لقب��ول وس��اطة دولي��ة، ميكن من 
خاللها االس��تعانة بتحكيم طرف 
ثالث محاي��د، لبلورة خارطة طريق 
لتقاسم  املناسبة  االتفاقات  حتقق 

املياه. 
رش��يد وعلى صعيد متصل طالب 
بتش��كيل هيئ��ة علي��ا أو مجلس 
أعل��ى للمي��اه، تك��ون حت��ت قيادة 
رئاس��ة مجلس الوزراء ووزارة املوارد 
املائي��ة، تش��رف عل��ى ادارة االنهر 
ف��ي  تض��م  واجل��داول،  والس��دود 
عضويته��ا اخلب��راء واخملتص��ني في 
الدولية  املائي��ة والقوان��ني  امل��وارد 
م��ن وزارات اخلارجي��ة والتخطي��ط 
والكهرباء  الوطني  والزراعة واألمن 

ومجالس احملافظات والبلديات.
واشاد وزير املوارد املائية االسبق في 
س��ياق حديثه باجلهود التي يبذلها 
وزير املوارد املائية احلالي في العراق، 

الدكتور حس��ن اجلناب��ي لتحقيق 
التنمي��ة املس��تدامة واالمن املائي 
في العراق، مش��يرا ال��ى ان ضعف 
االمكاني��ات وقل��ة التخصيص��ات 
املالية تقف حائال دون اقامة العديد 
م��ن املش��اريع االروائية والس��دود 
ان  واملشاريع الس��تراتيجية، مبيناً 
العراق ميتلك إمكانية لإلس��تثمار 
ف��ي أراضي��ه الزراعي��ة مب��ا ال يقل 
ع��ن 15 ملي��ون دومن، اال ان األراضي 
املزروعة سواء وقتية أو سنوية أقل 
من 4 ماليني دومن، »أي إننا نس��تغل 
أق��ل م��ن رب��ع املس��احة الصاحلة 

للزراعة«. 
كم��ا دع��ا ال��ى اس��تعمال الطرق 
والتقنيات احلديثة في الري، تضمن 
االستفادة القصوى من املياه ومنع 
الكبي��ر، احلاص��ل نتيج��ة  اله��در 
الستعمال طرق بدائية في الزراعة، 
مؤكدا ان��ه بقدر ما يتعل��ق توفير 
الكميات املناس��بة بضمان حصة 
مناسبة للعراق من دول اجلوار، فانه 
يتعلق باالس��تعمال االمثل للمياه 

التي تدخل البالد من دول اجلوار.
رش��يد عب��ر عن اس��فه م��ن تأثير 
الصراعات السياسية على مستوى 

التنس��يق والتعاون ب��ني حكومتي 
االقلي��م واملرك��ز، وحتديدا في ملف 
املياه وحتقيق االس��تفادة القصوى 
منه��ا، مؤكدا ان رفض مس��ؤولني 
االقلي��م  ف��ي  املس��توى  رفيع��ي 
استكمال بناء س��د بيخمة، الذي 
اكد انه في اثناء توزره للموارد املائية 
بذل جهودا مضنية القناع االقليم 
باملوافق��ة عل��ى اس��تكمال بنائه، 
ولك��ن من دون ج��دوى، على الرغم 
من موافقة رئي��س حكومة اقليم 
كردس��تان نيجرفان بارزاني ورغبته 
ف��ي امتام بنائه، ال��ذي اكد ان أجنازه 
كان س��يعد املشروع االستراتيجي 

االول للمياه في العراق.
الدكتور لطيف رشيد اكد، ان اجناز 
ذلك املش��روع لم يكن ليؤثر سلبا 
على العمق االس��تراتيجي ألقليم 
كردس��تان، ولم يكن له ان يقسم 
كما كان يتصور بعض املس��ؤولني 
مناطق االقليم الى ش��طرين، وانه 
كان س��يضمن تولي��د 1500 ميجا 
واط من الطاقة الكهربائية، فضالً 
ع��ن تأمني مي��اه ال��ري ملليوني دومن 
م��ن االراضي الزراعي��ة في االقليم 

واملناطق اجملاورة له.

لطيف رشيد: حوار المصالح المشتركة
مع تركيا وإيران ينهي شحة المياه 

جدد مطالبته باإلسراع في تأسيس مجلس أعلى للمياه في البالد د.علي شمخي 

ال تتس��ق الدميقراطية في جوهرها ومضامينها 
م��ع التمايز ورس��م الهاالت واضفاء القدس��ية 
وخط اخلطوط احلمر على االش��خاص والكيانات 
واملؤسس��ات وف��ي الوقت الذي اليتع��ارض فيه 
النظام الدميقراطي مع السعي لتنظيم الدولة 
واحل��رص عل��ى تطبي��ق التش��ريعات والقوانني 
وحماية االم��ن القومي والوطن��ي للبالد وصون 
كرامة الناس والتكفل بش��يوع احلريات العامة 
ف��ان الدميقراطي��ة ف��ي الوق��ت نفس��ه ترفض 
محاوالت ترس��يخ معالم االستعباد والطبقية 
والتبعي��ة والوالءات لل��دول االخ��رى او مناصرة 
االديان والقوميات واملذاهب على حساب الوطن 
والشعب ..ان املبدأ العام في تطبيق الدميقراطية 
يتمحور حول اتاحة الفرص لتبادل االراء وتشجيع 
ثقاف��ة الرأي والرأي االخ��ر واحليلولة دون تكريس 
مظاه��ر اخل��وف في اط��الق ه��ذه االراء ويبدو ان 
الش��عب العراقي مايزال يرزح حتت مظلة اجواء 
االس��تبداد والديكتاتورية على الرغم من متتعه 
بدس��تور جدي��د ونظ��ام دميقراط��ي تتمثل فيه 
العملية السياسية بالتعددية وممارسة احلريات 
العامة بش��تى عناوينها فبني احلني واحلني االخر 
يرتكب زعماء وقادة ممثلون في النظام السياسي 
مخالف��ات تصل الى مس��توى االنته��اكات في 

تعاطيهم مع ابناء الشعب العراقي ..
هؤالء صنعوا لهم منظومة حزبية او طائفية او 
فئوية  انتجت لهم كيانا هرميا وهميا مدعوما 
م��ن جهات خارجي��ة تطغى في��ه الديكتاتورية 
وميارس فيه الزعيم والقائد ادوار التفرد واالستئثار 
ويحي��ط نفس��ه بحاش��ية م��ن االتب��اع الذين 
يصبحون مع مرور الوقت ملكيني اكثر من امللك 
فتراهم ينشرون اخلوف ويتسببون بالفوضى في 
ذهابهم وايابهم في الش��وارع العامة ويتخذون 
من اسم الزعيم او القائد عنوانا فضفاضا لهم 
جلن��ي االمتيازات واملكاس��ب التي ال تختلف في 
مفهومها العام عن السرقة واالحتيال ويضعون 
خطوط��ا حمرا يرفضون من خاللها االقتراب من 
القالع والصوامع التي يقبع فيها زعماؤهم وفي 
احاديثهم يضفون الهاالت املقدسة على اولياء 
نعمتهم  ويرفضون توجي��ه االتهامات او النقد 
او املساس بهم  بأي حال من االحوال وفي بعض 
احلاالت يصدق هؤالء الق��ادة والزعماء كل مافي 
هذه احلياة االفتراضية التي نسج خيوطها اتباع 
متملقون وينس��ى هؤالء انهم مبمارستهم هذه 
وبصنعهم هذه السلوكيات يخالفون الدستور 
وينتهكون روح الدميقراطية التي تنادي باملساواة 
وتع��ارض ترس��يخ ثقاق��ة العبد والس��يد التي 
ماتزال متس��يدة ف��ي اجملتمع العراق��ي ويكفي 
اج��راء مقارن��ة بس��يطة لطبيعة احلي��اة التي 
يحييه��ا زعماء ومس��ؤولون ف��ي دول الغرب مع 
احلياة الباذخ��ة واألرس��تقراطية ومظاهر الثراء 
الت��ي حتييه��ا طبقة سياس��ية ل��م تكن متلك 
قب��ل توليه��ا مقالي��د االم��ور مايس��د جوعها 

واحتياجاتها اخلاصة ..!!

محرمات وهمية !

تقـرير

ألكساندرا زيتل, شيلي 
كولبرتسون, جيفري باْت, و 

بالل وهاب*

اس��تضافت الكوي��ت مؤخ��راً »املؤمتر 
الدولي إلعادة إعمار العراق« بالتنسيق 
و«االحت��اد  العراقي��ة  احلكوم��ة  م��ع 
و«البن��ك  املتح��دة  واألمم  األوروب��ي« 
الدولي«. وس��عت احلكوم��ة العراقية 
إل��ى جمع ما يزيد عل��ى 80 مليار دوالر 
من اس��تثمارات القطاع اخلاص إلعادة 
بن��اء املناط��ق الت��ي دمره��ا تنظي��م 
»الدول��ة اإلس��المية« وإع��ادة توطني 
العراقي��ني املش��ردين، وه��و أمر مهم 
للتمهي��د إلجراء االنتخاب��ات املرتقبة 

في أيار/مايو.
بيد، لم يتم التعهد إال مببلغ 30 مليار 
دوالر، األم��ر ال��ذي يثير تس��اؤالت عما 
إذا كان��ت الضمان��ات الراهنة كافية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف 
ستدعم الواليات املتحدة عملية إعادة 
اإلعم��ار على ضوء تردد إدارة ترامب في 
مسألة إعمار الدول؟ ومهما يكن األمر، 
سيتعنّي على العراق التكيف بسرعة 
خ��الل ه��ذا التح��ّول من املس��اعدات 
اإلمنائية املباش��رة إلى التمويل اخلاص 

واالستثمار األجنبي املباشر.

ألكساندرا زيتل
ف��ي اليوم األول من املؤمتر أطلق العراق 
إطار عمل لفترة أمدها عش��ر سنوات 
إلعادة إعم��ار البالد وإمنائه��ا يتضّمن 
مجموعة من اإلصالح��ات احلكومية، 
واالس��تثمارات ف��ي القط��اع اخلاص، 
ومتويل دولي للمساعدة في إعادة بناء 
اجملتمع��ات احمللية، وخلق فرص العمل، 
وحتدي��ث االقتصاد. وفي هذا الس��ياق، 
تعّه��دت أكثر من 25 دول��ة ومنظمة 
متعددة األط��راف بتقدمي قروض ومنح 
ومشاريع استثمارية بقيمة 30 مليار 
دوالر، علماً بأن مساهمات الدول اجملاورة 

للعراق كانت مش��جعة بنحو خاص، 
حي��ث عرض��ت الكوي��ت مس��اعدات 
بقيمة 2 مليار دوالر، وتركيا 5 مليارات 
دوالر، والسعودية 1.5 مليار دوالر، وقطر 

مليار دوالر واإلمارات 5.5 مليار دوالر.
إاّل أّن ضخام��ة الدم��ار ال��ذي جنم عن 
س��نوات احل��رب الث��الث ض��د تنظيم 
التزاماً  اإلسالمية« تستدعي  »الدولة 
طويل األم��د من قبل الواليات املتحدة 
إلعادة إعمار البالد، وما تزال واش��نطن 
متفقًة مع بغداد عل��ى هذا املوضوع، 
إذ كانت الواليات املتحدة املانح األكبر 
للع��راق حتى قب��ل انعق��اد املؤمتر مع 
مس��اعدات اقتصادي��ة وأمنية فاقت 

قيمتها ال� 6 مليارات دوالر.
وفي الوقت نفسه، لم ترَ واشنطن قط 
أن املؤمتر يشكل حدثاً للتعهد بأموال 
هدفها تخطي س��قف تبرعات معنّي. 
فالعراق ال ميكن��ه ان يفي باحتياجاته 
طويلة األم��د إلعادة إعم��ار البالد من 
خ��الل املس��اعدات اإلنس��انية واملنح 
النقدي��ة واملس��اعدات املالية الدولية 
وحده��ا - بل علي��ه إص��الح اقتصاده 
وتنميت��ه من خالل االس��تثمار اخلاص 
ليضع بذلك حجر األساس خللق فرص 

العمل والتعافي املستدام.
وزارة  تعاون��ت  املنطل��ق،  ه��ذا  وم��ن 
اخلارجي��ة االميركي��ة وغرف��ة التجارة 
االميركي��ة في تنظيم وف��د كبير من 
للمش��اركة  االميركي��ة  الش��ركات 
في املؤمت��ر. وعمل��ت هذه الش��ركات 
وغيره��ا على تقييم أهلي��ة نحو 200 
مش��روع َطرَحتها احلكوم��ة العراقية 
حول اس��تثمارات ذات أولوي��ة عالية، 
م��ن بينها عدة مش��اريع ف��ي »إقليم 
كردستان«. وقد ش��ارك وزير اخلارجية 
ف��ي  تيلرس��ون  ريك��س  االميرك��ي 
املؤمت��ر أيضاً، حيث أعلن أن واش��نطن 
اميركي��ة  اس��تثمارات  أي  س��تدعم 
جديدة عبر »بنك االستيراد والتصدير« 
و»مؤسسة االس��تثمار اخلاص ما وراء 
البح��ار«. وس��تبقى »اتفاقي��ة إط��ار 
 2008 العم��ل االس��تراتيجي« لع��ام 

أساس��اً لتعميق العالق��ات التجارية 
بني الواليات املتحدة والعراق والتشديد 

على إصالحات مكافحة الفساد.

شيلي كولبرتسون
يُش��كل االس��تثمار في اجله��ود التي 
تس��اعد العراقي��ني على الع��ودة إلى 
حياتهم الطبيعية أمراً ضرورياً لنجاح 
عملية إعادة اإلعم��ار. ومن أجل توفير 
ومناطق  للموصل  الفوري  االس��تقرار 
أخرى، ومساعدة األشخاص املشردين 
داخلياً على العودة إلى ديارهم، وإيجاد 
ظ��روف عي��ش الئق��ة، ينبغ��ي عل��ى 
الوالي��ات املتحدة أن ترك��ز على تقدمي 
املساعدة الفنية والدعم الدبلوماسي 

في أربعة قطاعات رئيسة.
يُعد الوضع اإلنس��اني مص��در القلق 
األول. فقد أس��فرت احلرب مع تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية« ع��ن ن��زوح 5،7 
ملي��ون عراقي، 1،6 ملي��ون منهم من 
محافظ��ة نين��وى وحده��ا. وق��د عاد 

أكثر من 3 مالي��ني عراقي إلى ديارهم، 
إال أن 2،6 ملي��ون مش��رد م��ا يزال��ون 
ف��ي اخمليم��ات بس��بب مجموعة من 
العقب��ات، من بينه��ا تدمير منازلهم، 
ومخاطر األلغ��ام، والبطالة، واخلالفات 
احمللي��ة. كم��ا أن حوالي 70 ف��ي املائة 
م��ن أوالد امل��دارس ف��ي الع��راق ل��م 
يلحقوا بالدراس��ة عاماً دراسياً واحداً 
ف��ي األقل وم��ا زال��وا ينتظ��رون إعادة 
دمجهم في النظ��ام التعليمي، علماً 
أن نح��و ملي��ون منه��م أُرغم��وا على 
دراس��ة املناه��ج التعليمي��ة اخلاصة 
ب��� تنظيم »الدولة اإلس��المية« خالل 
فترة االحتالل، ويحتاجون على األرجح 
إلى إعادة التأهيل. ومن الضروري أيضاً 
وض��ع آليات لضم��ان ح��ق التصويت 
لألش��خاص املش��ردين داخلي��اً نظ��راً 
القتراب موعد االنتخابات في أيار/مايو، 
فالعدد األكب��ر من هؤالء النازحني هم 
من الس��ّنة، وقد يؤدي ع��دم متثيلهم 
إلى إثارة ش��كوك حول شرعية نتائج 

االنتخابات.
ويش��كل األمن مصدر االقل��ق الثاني 
- والس��بب األول لعدم ع��ودة معظم 
الناس إلى بيوتهم. ففي املوصل، على 
سبيل املثال، ما زالت نسبة 90 في املائة 
من املباني حتتوي على متفجرات وأدوات 
مفخخة. وتُب��ذل حالياً جه��ود إلزالة 
األساس��ية  الهياكل  املتفجرات م��ن 
العامة، إاّل أّنه  ال يتوفر س��وى القليل 
من التمويل إلزالة األلغام في املناطق 
الس��كنية. إضاف��ة إلى ذل��ك، ما زال 
اجلنود وامليليشيات الذين مت حشدهم 
حملارب��ة تنظي��م »الدولة اإلس��المية« 
يعملون مع ]س��لطات[ إنفاذ القانون، 
األمر الذي يثير اس��تياًء بني الس��كان 
احمللي��ني. ولذلك ثمة حاجة ملحة إلى 
جتنيد وتدريب قوات شرطة مجتمعية 

تعكس التركيبة احمللية للسكان.
أم��ا مصدر القل��ق الثال��ث - أي إعادة 
البن��ى التحتي��ة احلضري��ة واخلدمات 
العام��ة - فق��د ش��ّكل مح��ور تركيز 

كبير ملؤمتر املانحني، على الرغم من أن 
»البنك الدولي« و«برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائ��ي« ق��د اس��تثمرا مس��بقاً في 
اإلصالحات الرئيس��ة للبنى التحتية. 
وبغية اس��تيعاب التعه��دات البالغة 
30 مليار دوالر، يتعني على العراق إجراء 
تغييرات تقنية مث��ل تدابير مكافحة 
الفس��اد. واألمر الذي يكتس��ي نفس 
الق��در م��ن األهمية ه��و تطوير فرص 
العم��ل املتنوعة في القط��اع اخلاص 
م��ن أج��ل خف��ض نس��بة العمال��ة 
40 في  احلكومية التي تش��كل حالياً 
املائة من الق��وة العاملة. وثمة أولوية 
أخرى تعمل عليها برامج األمم املتحدة 
لتحقيق االستقرار وهي إعادة الرعاية 

الصحية األساسية.
والقلق الراب��ع هو احلَْوكمة واملصاحلة. 
فاحلاجة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عدالة 
جديدة حلل النزاعات الطائفية احمللية، 
وتقص��ي األش��خاص املتورط��ني ف��ي 
األنشطة اإلجرامية ل� تنظيم »الدولة 
اإلسالمية«، وفك مركزية املسؤوليات 
احلكومي��ة وتفويضه��ا للمحافظات، 
م��ع اإلش��ارة إل��ى أن تطبي��ق قان��ون 
الالمركزية العراقي الصادر عام 2013 
كان يجري ببطء وأن مبادرات املصاحلة 
الوطنية لم تبصر الن��ور يوماً. لذلك، 
ينبغ��ي على الوالي��ات املتحدة العمل 
على محاولة تيس��ير املزيد من الدفع 

والتحرك في هذا اإلطار.

جيفري بات
أس��اء مؤمتر الكويت عرض املش��اريع 
على املس��تثمرين من القطاع اخلاص. 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن التركي��ز عل��ى 
املش��اريع الضخمة من أعل��ى الهرم 
إلى أسفله املتمحورة حول الدولة أمر 
مفهوم نظ��راً للتحديات الهائلة التي 
يواجهها العراق في فترة ما بعد احلرب، 
إال أن ه��ذه املقترح��ات متيل إل��ى إثارة 
مخ��اوف القطاع اخلاص من الفس��اد 
والروتني احلكومي واخملاط��ر القانونية. 
فاحلكوم��ة العراقي��ة تفتق��ر لآلليات 

املطلوبة لتخصيص األموال بش��كل 
صحي��ح، كم��ا يتض��ح م��ن الفائض 
احملتمل ف��ي ميزانيتها على الرغم من 
العجز املس��جل. وقد فشلت األطراف 
على جميع املس��تويات ف��ي التوصل 
إلى حلول مبتكرة لتحديات االستقرار 
العاجل��ة في املناطق احملررة من قبضة 

تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
وبوصفه ثاني أكبر اقتصاد نفطي في 
العال��م، ينبغي على الع��راق أن ينظر 
في إمكانية تق��دمي حصة من عائدات 
النف��ط لدع��م الس��كان املتضرري��ن 
ومنح جميع اجملموعات العرقية حصًة 
فوريًة في االقتصاد. وثمة احتمال آخر 
في ه��ذا اجملال يتمث��ل في خصخصة 
اجلهات غير القائم��ة على املوارد مثل 

»املصرف العراقي للتجارة«.
لك��ن األم��ر اإليجابي ه��و أن قطاَعْي 
الفن��ادق والتكنولوجي��ا ف��ي الع��راق 
يحققان أرباحاً عل��ى نحو متزايد، وأن 
س��وق األس��هم )البورص��ة( يس��جل 
مع��دالت قوية منذ ع��ام 2017. وعلى 
الرغم من التفاؤل بني املستثمرين، إاّل 
أنهم يحذرون من الفس��اد املتفش��ي 
في الب��الد وع��دم وجود نظ��ام يكفل 
التصرف الس��ليم باألموال. فاملشاريع 
الضخمة أو تلك التي تس��تغرق وقتاً 
طوي��الً ما بني املوافق��ة والتنفيذ تزيد 
م��ن احتماالت الفس��اد. وف��ي حني أن 
»الن��اجت احملل��ي اإلجمالي« ف��ي العراق 
يناه��ز ال��� 200 ملي��ار دوالر، إاّل أّن 90 
في املائة من الس��كان ال يستخدمون 
القروض  النظ��ام املصرفي، وتش��كل 
اخلاصة نس��بة 9 في املائ��ة فقط من 
»الناجت احملل��ي اإلجمال��ي«. لذلك، من 
شأن التنمية القوية للقطاعني املالي 
واملصرفي أن حتقق الش��فافيًة واإلدارًة 
املالي��ة، األم��ر ال��ذي يتيح ح��دوث منو 
هائل في القطاع اخلاص وتنويع موارده 

بعيداً عن النفط.

* أعد هذا امللخص ملعهد واش��نطن 
ياسر زيدان ومارينا بودريت.

إعمار العراق: الدور األميركي - الخليجي

الدكتور لطيف رشيد

لطيف رشيد: معدالت 
تدفق المياه الى 
العراق غير مستقرة 
وهي في تناقص 
مستمر بسبب سياسة 
وتصرفات دول 
الجوار كبناء السدود 
والمنشآت التخزينية، 
والمشاريع اإلروائية 
وبناء المحطات 
الكهربائية، في كل 
من تركيا وايران 
وسوريا
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
أم��س الس��بت، إصاب��ة ثالث��ة مدنيني 
بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناسفة موضوعة 
قرب محال جتارية في منطقة ش��اطئ 
التاج��ي انفجرت، ما أس��فر عن إصابة 
ثالثة مدنيني"  ، مضيفا أن "قوة أمنية 
طوقت مكان احل��ادث ومنعت االقتراب 
من��ه، فيما مت نق��ل اجلرحى إل��ى أقرب 

مستشفى لتلقي العالج". 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظ��ة ديال��ى ام��س الس��بت عن 

اعتق��ال اثنني م��ن املطلوب��ني بتهمة 
حيازة وجتارة اخملدرات .

وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه إن "مف��ارز م��ن مكافحة 
اخملدرات اعتقلت مطلوبني اثنني بتهمة 
حيازة وجتارة اخملدرات في قضاءاخلالص، 

)15 كم شمال بعقوبة(".
وكان��ت االجه��زة االمني��ة ف��ي ديالى 
اعتقل��ت العديد من مروج��ي اخملدرات 
خالل االش��هر املاضي��ة بعمليات جرت 

في مناطق متفرقة من احملافظة.

كركوك – عملية نوعية  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س الس��بت، بأن ق��وة من 
احلشد قتلت ستة عناصر من "داعش" 
بعملية نوعية بع��د تطويقهم جنوب 

كركوك.

وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "قوة من احلش��د الش��عبي 
متكنت اليوم من تطويق س��تة عناصر 
من تنظيم داعش بعد رصد حتركاتهم 
ف��ي قري��ة التويري��ه التابع��ه لناحية 
العباس��ي )٥٥ كم جن��وب كركوك(" ، 
مضيف��ا ان "القوة متكن��ت من قتلهم 

جميعا في عملية نوعية".

بابل – تفكيك قذيفة 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
باب��ل ام��س الس��بت ان مف��رزة امنية 
متكن��ت م��ن تفكي��ك قذيف��ة ه��اون 

شمالي احملافظة .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان" شرطة بابل متكنت من 
تفكي��ك قذيفة ه��اون موضوعة داخل 
كيس بالس��تك في منطق��ة املويلحة 

شمالي بابل ".

صالح الدين – هجوم مسلح 
اك��د مصدر أمني بقضاء طوز خورماتو 
التابع��ة ال��ى محافظة ص��الح الدين 
امس السبت بأن راع قتل واصيب ثالثة 
من عناصر البيشمركة بهجوم مسلح 

وانفجار عبوة ناسفة شرق القضاء.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مجموع��ة مس��لحة 
هاجمت راع في قرية قوش��الن التابعة 
لناحية داوده ش��رق الطوز، ما تس��بب 
عن��ه مقت��ل الراعي وس��رقة اغنامه" 
، مضيف��ا ان "ق��وة م��ن البيش��مركة 
س��ارعت لتقدمي العون فأنفجرت عبوة 
ناسفة على الدورية واسفر عنها جرح 

ثالثة عناصر".

االنبار – استهداف سيطرة 
فاد مص��در امني ف��ي محافظة االنبار 
ام��س الس��بت ب��ان ق��وة من ش��رطة 
احملافظة أحبطت محاولة الس��تهداف 

سيطرة امني غربي الرمادي.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه ان "س��يارة ملغمة يقودها 
انتحاري��ا حاولت اس��تهداف س��يطرة 
الس��ونار في منطقة ال�18 كيلو غربي 
الرم��ادي"، مبين��ا ان "قوة من ش��رطة 
االنب��ار متكنت م��ن احباط اس��تهداف 
الس��يطرة" ، مضيف��ا ان��ه "مت تفجير 
الس��يارة امللغمة وقتل االنتحاري الذي 
كان بداخله��ا دون وق��وع اي��ة اصابات 

تذكر".

الديوانية – عمليات دهم 
افاد مص��در امني في مديرية ش��رطة 

الديوانية امس السبت بان مفارز امنية 
القت بعملي��ات دهم وتفتيش القبض 
على 12 مطلوبا مبواد قانونية مختلفة 

في احملافظة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
دوري��ات   " إن  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
ومفارز مراكز احلسني ع واحلمزة وعفك 
والزوراء والش��افعية والدغارة وقس��م 
االس��رة واالس��كان القت القبض على 
11 متهم��ا مطلوب��ني للقض��اء مب��واد 
قانوني��ة مختلف��ة وذلك خ��الل حملة 
واس��عة قامت بها ملالحق��ة املطلوبني 
الى القضاء ش��ملت ع��دة مناطق في 
احملافظ��ة" ، الفت��ا الى ال��ى ان "احلملة 
املتحركة  الس��يطرات  تضمنت نصب 
والثابتة وتفتيش العجالت واالشخاص, 
االس��تخبارات  مف��ارز  متكن��ت  كم��ا 
االحتادية م��ن القاء القبض على متهم 

بالس��رقة في ناحية الس��نية مطلوب 
للقضاء على وفق املادة 446".

نينوى – عملية استباقية 
اعلن��ت وزارة الداخلي��ة امس الس��بت 
ع��ن اعتق��ال 17 عنصرا م��ن "داعش" 
في عملية اس��تباقية مبنطقة بادوش، 

مبينة ان من بينهم قياديني معروفني.
قال املتحدث باسم الوزارة اللواء سعد 
معن ان "قوات فوج الرد السريع )سوات( 
التاب��ع لقي��ادة ش��رطة نين��وى القت 
القب��ض على ١٧ مجرم��اً من عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة خالل عملي��ة أمنية 
اس��تباقية مت تنفيذه��ا ف��ي منطق��ة 
بادوش غرب مدين��ة املوصل" ، مضيفا 
ان "م��ن بني املعتقلني قياديني معروفني 
ومطلوبني للقض��اء على وفق املادة ٤ / 

١ إرهاب". 

انفجار عبوة ناسفة في شاطئ التاجي شمالي بغداد * مقتل ستة إرهابيين بعملية نوعية جنوبي كركوك 
  تفكيك قذيفة هاون بمنطقة المويلحة شمالي بابل * إحباط محاولة الستهداف سيطرة غربي الرمادي

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة النق��ل، تش��كيل جلن��ة لتطوير 
عمل ميناءي أبو فلوس واملعقل في محافظة 

البصرة.
وذك��ر بي��ان إلع��الم ال��وزارة تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، ان "وزي��ر النقل، كاظم 
فنج��ان احلمام��ي، تفقد أم��س األول اجلمعة، 
ميناءي أب��و فلوس واملعقل واطلع على س��ير 
األعمال فيهما، وش��دد على ض��رورة ان يكون 
العم��ل مبهنية عالية من اجل خدمة العمالء، 
ووجه احلمامي بتش��كيل جلنة لبحث السبل 
الكفيل��ة بتطوي��ر العمل وايج��اد طرق جلذب 

السفن للميناءين".
وحث وزير النقل "العاملني علي تأدية ادوارهم 
مبا يدع��م عمل املوانئ بالنظر مل��ا مير به البلد 
م��ن ظ��روف اقتصادية حي��ث ان املوانئ تعتبر 

رافدا مهما لالقتصاد الوطني".
وتوجه احلمام��ي لالطالع ميدانيا على القطع 
البحري��ة التابعة للموانئ العراقية وش��ركة 

النقل البحري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائ��د عمليات نينوى الل��واء جنم اجلبوري 
أم��س الس��بت، موافق��ة رئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي على تطوع عش��رة آالف منتس��ب في 

الشرطة احمللية مبحافظة نينوى.
ونقل مص��در مطلع عن اجلبوري قوله إنه "في 
اتص��ال هاتف��ي أجراه م��ع العب��ادي مت االتفاق 
على الب��دء بقبول تطوع أعداد إضافية لس��د 
النقص احلاصل في مديرية شرطة نينوى التي 
تسلمت امللف األمني مؤخرا داخل املدينة بدال 

عن احلشود واجليش العراقي".
واض��اف اجلب��وري، ان "االولوي��ة للمتطوع��ني 
الش��عبي  واحلش��د  للمفصول��ني  س��تكون 
واملتطوع��ني اجلدد حس��ب توجيه��ات القائد 

العام للقوات املسلحة".
اجلدي��ر بالذكر ان "اعضاء م��ن مجلس النواب 
ع��ن محافظة نينوى ادرج��وا ملف املفصولني 
عل��ى طاول��ة جلس��ة البرمل��ان له��ذا الي��وم 
للتصويت على عودتهم مجددا الى خدمتهم 

العسكرية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت املتحدثة باس��م وزارة اخلارجية الروسية 
ماري��ا زاخاروف��ا، أن 22 ام��رأة، ناطق��ة باللغة 
الروسية، و49 طفال، يفترض أنهم من مواطني 
روسيا، محتجزين في أحد سجون بغداد ضمن 

عائالت داعش.
وأضاف��ت زاخاروفا: "وفقا للمعلومات املتاحة، 
حتتجز حاليا في أحد س��جون بغداد 22 امرأة، 
ناطق��ة باللغ��ة الروس��ية، و49 طف��ال، وق��د 

يكونون من مواطني روسيا".
وأشارت إلى أن "النساء حتت التحقيق" مبينة 
"حت��ى نهاية التحقي��ق، مينعن م��ن االتصال 
باخل��ارج، مب��ن ف��ي ذل��ك م��ع الدبلوماس��يني 
األجانب، لذلك فإن اتصال موظفي الس��فارة 

الروسية في بغداد ما يزال غير ممكن".
وتابع��ت زاخاروفا أن "الس��فارة الروس��ية في 
بغداد تعمل على حتديد هوية هؤالء األشخاص 
وظ��روف قدومه��م ووجوده��م ف��ي الع��راق، 

باإلضافة إلى أسباب اعتقالهم".
وأوضحت "مت إرس��ال مذكرات دبلوماسية إلى 
الوزارات واإلدارات املعنية في العراق، حتتوي على 
طلب زيارة الس��جن من قبل موظفي القسم 
القنصلي في س��فارتنا، وفي حال تبني أن تلك 
النس��اء من مواطني روس��يا، فس��وف يجري 
العمل على ضم��ان حقوقهن في احلماية من 
قبل احملامني احملليني واستئناف احلكم في حال 
صدور أحكام شديدة، أما ما يتعلق باألطفال، 
فقد أشارت السلطات العراقية أنها ال تعارض 

على عودتهم إلى وطنهم".

النقل تسعى لتطوير 
ميناءي أبو فلوس 

والمعقل

الموافقة على تطوع 
عشرة آالف منتسب

في شرطة نينوى

روسيا تطالب العراق 
بكشف هوية 22 امرأة 

من داعش

الملف األمني

مجلس النّواب يصّوت على 
املوازنة بغياب الكرد ونّواب من 

املوصل وبدر
فيم��ا ع��اد ليص��وت عل��ى املادة 
32 التي تضمنت رف��ع الضريبة 
على محال احلالق��ة والصالونات 
واألس��واق واملوالت من 10 باملائة 

الى 12 باملائة .
وأض��اف أن" البرمل��ان صوت أيضا 
على فق��رات املوازنة رق��م ) 33� 
 ،)41  �39  �38  �37  �36  �35  �34
ث��م ص��وت عل��ى امل��ادة 40 بعد 
االمتن��اع من التصوي��ت عليها، 
كم��ا صوت على  16 مادة جديدة 
و20 مقترح��ا مت إضافتها مؤخرا 

إلى قانون املوازنة.
وتابع أن" مجلس النواب اس��تمر 
بقي��ة  عل��ى  التصوي��ت  ف��ي 
م��واد املوازن��ة، كما ص��وت على 
القضائي��ة،  الس��لطة  موازن��ة 
وموازن��ة مجلس النواب، وموازنة 
املفوضية العليا حلقوق االنسان، 
وقانون مجالس احملافظات ، ويرفع 
جلسته الى يوم االثنني املقبل . 

م��ن جانب��ه ق��ال مص��در نيابي 
في البرملان لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان" الن��واب الذي��ن لم 
يحض��روا اجللس��ة ه��م  ن��واب 
م��ن محافظ��ة املوصل بس��بب 
اعتراضه��م عل��ى املبال��غ التي 
خصصت لهم والت��ي كانت 80 
ملي��ار دينار فضال عن نواب كتلة 

بدر بسبب اعتراضهم على عدم 
تضمني 50 أل��ف درجة وظيفية 
والداخلي��ة  الدف��اع  لوزارت��ي 

واملفسوخة عقودهم فيهما .
وأضاف املصدر الذي لم يكشف 
عن أس��مه ان" الكرد لم يدخلوا 
الى اجللس��ة لعدم التوصل إلى 
نتائج إيجابي��ة معهم مبا يخص 
نسبة اإلقليم في املوازنة وموازنة 
البيش��مركة ورواتب اإلقليم من 

التربية والصحة.

مكتب العبادي: ما زلنا
بحاجة للقّوات األجنبية

البرمل��ان ق��د ص��وت ي��وم  وكان 
اخلميس املاضي على قرار تضمن 
"تقدمي الش��كر والتقدير" جلميع 
ق��وات ال��دول الت��ي وقف��ت مع 
الع��راق حملارب��ة داع��ش، ودع��وة 
احلكومة الى وض��ع جدول زمني 
ملغ��ادرة تل��ك الق��وات االجنبية 

االراضي العراقية.

العبادي: مكافحة الفساد..
العامل الثاني في حتقيق 

النصر
وتابع ان "احلش��د العش��بي قوة 
م��ن  وس��الحه  للدول��ة  تابع��ة 
الدول��ة"، الفت��ا ال��ى ان��ه "كان 
في  االمني��ة  للق��وات  مس��انداً 

جميع معارك التحرير".
يذك��ر ان رئي��س ال��وزراء حي��در 

العبادي اعلن ف��ي 9 كانون االول 
2017، عن حتري��ر جميع االراضي 
العراقي��ة م��ن س��يطرة تنظيم 
"داع��ش"، فيما ثم��ن دور القوات 

االمنية بتحقيق هذا النصر.

العراق يتذيل دول العالم
في دفع الضرائب

املفروضة  “الّضريبة  أن  واوض��ح، 
أي  تش��كل  وال  ج��دا  قليل��ة 
عبء عل��ى املواط��ن، ولكن على 
السياسيني أن يبعدوا السياسة 
املالّية عن املشكالت واملناكفات 
م��ن  املزي��د  تتحم��ل  ال  ألنه��ا 

التحديات”.

تشغيل مطاري أربيل 
والسليمانية

حال خضوعهما لسيطرة 
احلكومة االحتادية

موضح��اً "متى حتقق ه��ذا االمر 
س��واء كان ذل��ك بعد ي��وم واحد 
أم اس��بوع أو ش��هر، سوف تعود 
الرحالت الدولي��ة كما كانت في 

السابق ويلغى احلظر".
وزاد املتحدث الرسمي للحكومة 
مس��تمرة  "االجتماع��ات  أن 
وقطعت شوطاً مهماً في تسوية 
اخلالف��ات ب��ني الطرف��ني، وايجاد 
آلي��ة تضم��ن تطبيق الدس��تور 
على هذي��ن املطارين والصالحية 

املعطاة للحكومة املركزية".

وبني أن "مجلس الوزراء ليس في 
نيته عرقلة احلوارات كما يتحدث 
به قس��م م��ن السياس��يني في 
االقلي��م، ك��ون املوض��وف فني��ا 
بحت��ا مرتبط بتطبي��ق نصوص 

دستورية".
"التوصل  احلديثي ع��ن  كش��ف 
الكمرك��ي  للتحصي��ل  اللي��ة 
عبرهما، وكذلك موضوع اجلوازات 
ومرور املسافرين بأن يكون هناك 
اش��راف مباش��ر م��ن احلكوم��ة 

االحتادية عبر موظفني احتاديني".
ويسترسل أن "ما تبقى حسمه 
يتعل��ق فق��ط بالس��يطرة على 
املطاري��ن م��ن الناحي��ة االمنية 
نس��عى إلى الوص��ول حلله قريباً 
من خالل تكثي��ف املباحثات، بني 

اللجان الفنية".
وأكمل احلديثي بالقول إن "نتيجة 
املباحث��ات الس��ابقة اثمرت عن 
جتاوز عقبتني اساس��يتني، وهما 
مرور  عل��ى  واالش��راف  الكمارك 
املس��افرين، وتبق��ى لن��ا فق��ط 

اجلانب االمني".
من جانبه، دع��ا النائب عن كتلة 
التغيير هوش��يار عب��د اهلل في 
حدي��ث إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
احلكومة االحتادي��ة إلى "التراجع 
عن قرار فرض احلظر على مطاري 

بغداد واربيل.
وأض��اف عب��د اهلل أن "تراجع��اً 
مس��تمراً في احلالة االقتصادية 

في االقليم بس��بب هذا االجراء، 
ولي��س م��ن املعق��ول أن تط��ال 
اجراءات حكومية مواطناً وحتمله 
الس��لطة  ق��رارات  مس��ؤولية 

السياسية".
وأش��ار إل��ى أن "قرار االس��تفتاء 
ال��ذي اعترض��ت عليه اوس��اط 
سياسية وش��عبية في االقليم 
ش��يء، واتخاذ هكذا اجراءات من 
شأنها خلق حصار على املواطن 

شيء آخر".
ويع��رب عب��د اهلل عن امل��ه بان 
"تتراجع بغداد عن هذا القرار من 
خالل املباحثات التي جترى حالياً، 
الس��يما وأن هن��اك توجها دوليا 
حللحل��ة االزم��ة بني الس��لطات 

االحتادية واقليم كردستان".
يشار إلى أن وسائل اعالم عديدة 
ق��د نقل��ت خب��راً ع��ن مص��در 
احلكوم��ة  إن  قول��ه  سياس��ي 
عل��ى  احلظ��ر  م��ددت  االحتادي��ة 
مطاري اربيل والس��لمانية ثالثة 

اشهر.

املنافذ احلدودية ما زالت 
محصورة بإدارة اإلقليم وأربيل 

تأخذ عائداتها
وأش��ارت إل��ى أن "إي��ران تدع��م 
احلكوم��ة االحتادية ف��ي إصرارها 
على إدارة معبر بيش��خابور على 
اعتب��ار أن الس��يطرة العراقي��ة 
عل��ى ه��ذا املعب��ر س��توفر ممراً 

سلس��اً وآمن��اً إلي��ران، لتحريك 
قوافلها بانس��يابية من أراضيها 
إلى داخل األراضي السورية، دومنا 

عراقيل."
اجلدير بالذكر ان املنافذ احلدودية 
التي تربط إقليم كردستان بإيران 
وتركي��ا، كان��ت مح��ور اخلالفات 
السياسية بني بغداد وأربيل قبل 
االس��تفتاء الذي اج��راه اإلقليم 
ف��ي 25 أيلول املاض��ي، كما انها 
تقف مانعا أمام تطبيع األوضاع 
واإلدارية  السياس��ية  والعالقات 
بني احلكوم��ة االحتادية وحكومة 

اإلقليم.

بوتني يهدد الغرب بجيل جديد 
من الصواريخ العابرة للقارات

واعتبر أن��ه يتوجب على الواليات 
املتحدة وروس��يا توحي��د اجلهود 
في محاربة اإلرهاب، بدال من كيل 
البعض.  التهدي��دات لبعضهما 
مش��يرا إلى أن موسكو سبق أن 
اقترح��ت على واش��نطن العمل 
تطوير منظومة  املش��ترك على 
ال��درع الصاروخي��ة، لك��ن ه��ذا 
وتزامنت  بالرفض،  قوبل  االقتراح 
ه��ذه التصريحات م��ع اتهامات 
أمريكية جديدة لروسيا بانتهاك 
املبرمة  باملعاه��دات  التزاماته��ا 
ب��ني الطرفني، مبا فيه��ا معاهدة 
الصواري��خ املتوس��طة وقصيرة 

املدى.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر العم��ل والش��ؤون 
مجل��س  رئي��س  االجتماعي��ة، 
إدارة منظم��ة العم��ل العربي��ة، 
محمد شياع الس��وداني، أعمال 
الدورة )88( جملل��س إدارة املنظمة 

املنعقدة في بغداد.
كلم��ة  ف��ي  الس��وداني  وق��ال 
خ��الل ال��دورة ان "دول املنطق��ة 
العربية تباينت في حتقيق نتائج 
التنمية اعتمادا على امكانياتها 
تك��ن  ول��م  واملادي��ة  البش��رية 
مبس��توى الطموح بسبب البيئة 
السياسية واالمنية غير املؤاتية 
م��ا انعكس ذلك عل��ى العالقات 
االجتماعية وكفاءة سوق العمل 
العرب��ي من حي��ث ارتفاع حاالت 
الفقر والبطالة والعنف وضعف 
االمتثال ملعايي��ر العمل العربية، 
مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق 
املؤسس��ات  ب��ني جمي��ع  اجلدي 

لتفعيل تلك املعايير".
واكد "ضرورة جعل اعمال اجمللس 
بتكوين��ه الثالثي منب��راً للحوار 
للنه��وض  كآلي��ة  االجتماع��ي 
باالدوار املرسومة الطراف االنتاج 
االه��داف  ض��وء  ف��ي  العربي��ة 
االس��تراتيجية ملنظم��ة العمل 
التدابي��ر  ومس��توى  العربي��ة 
ق��رارات  لتنفي��ذ  املوضوع��ة 
وتوصيات املؤمت��رات العامة، التي 

عقدتها املنظمة".
وأشار الس��وداني الى "ضرورة ان 
بالفقرات  يولي اجمللس اهتمام��ا 
اخلاصة باملؤمت��ر العام للمنظمة 
ال��ذي س��ينعقد الع��ام املقب��ل 
خاص��ة فيم��ا يتعل��ق باختي��ار 
اللجان املنبثقة عنه مبا ينعكس 
االقتص��ادي  االداء  ايجاب��ا عل��ى 
واالجتماع��ي ف��ي دول املنطق��ة 
التي تتعرض ملنافسة دولية غير 

مسبوقة".

وأك��د "ض��رورة املس��اهمة ف��ي 
االفكار  تب��ادل  توس��يع مجاالت 
واخلب��رات والتج��ارب الت��ي ترقى 
اه��داف  تنفي��ذ  مبس��تويات 
املس��تدامة  العاملي��ة  التنمي��ة 
كخيار حض��اري، وفي مقدمتها 
اله��دف الثام��ن، ال��ذي يتعل��ق 
االقتصادي  النمو  بزيادة معدالت 
وحتقي��ق الغاي��ات املرج��وة م��ن 
الالئ��ق،" منوها  العمل  برنام��ج 
الى "أهمية االهداف االخرى ذات 
العالقة باحلد من الفقر والبطالة 
وتعزي��ز الق��درة عل��ى الصم��ود 
واس��تدامة  التصني��ع  وحتفي��ز 
كل م��ن النش��اطات االنتاجي��ة 
وامناط االستهالك لرفع مستوى 

الرفاهية".

كما أكد وزير العمل رئيس مجلس 
ادارة منظم��ة العم��ل العربي��ة، 
الفلس��طينية  "القضي��ة  ان 
س��تبقى في ص��دارة اهتماماتنا 
ومس��اندتنا  الدائ��م  ودعمن��ا 
ف��ي  الفلس��طيني  للش��عب 
مواجهة املمارسات الال انسانية 
للكي��ان الصهيون��ي ف��ي بن��اء 
تنمية  واملس��اهمة ف��ي  دولت��ه 
الثالثة  االنت��اج  اط��راف  ق��درات 
االقتصادية  التنمي��ة  لتحقي��ق 
س��يتم  والت��ي  واالجتماعي��ة، 
البند  ع��رض  عن��د  مناقش��تها 
بأوضاع عمال فلس��طني  اخلاص 
في ظ��ل االنته��اكات الهمجية 

التي يتعرضون لها".
يذك��ر ان وزي��ر العمل والش��ؤون 

ش��ياع  محم��د  االجتماعي��ة 
الس��وداني يرأس حالي��اً مجلس 
ادارة منظم��ة العم��ل العربي��ة 
بعد حصوله على اجماع اعضاء 
الس��ابقة  دورتها  املنظمة خالل 
)87( الت��ي اقيم��ت ف��ي القاهرة 
ونال رئاس��ة مجلسها باالجماع 

لعامي )2018-2017(.
وتزام��ن رئاس��ة الع��راق جملل��س 
ادارة منظم��ة العم��ل العربي��ة 
م��ع انتخاب��ه عض��وا مناوبا في 
منظمة العمل الدولية واختياره 
عضوا ف��ي جلنة احلريات النقابية 

في املنظمة الدولية.
على صعيد متصل ناقشت مدير 
عام دائ��رة رعاية ذوي االحتياجات 
العم��ل  وزارة  ف��ي  اخلاص��ة 

والش��ؤون االجتماعي��ة د. عبي��ر 
مهدي اجللب��ي مع منظمة بوابة 
العدالة االميركي��ة ممثلة بفريق 
قري��ة االيتام التع��اون في خدمة 
اليتام��ى  االطف��ال  ومس��اعدة 

السيما في املناطق احملررة.
ورحب��ت اجللب��ي باملب��ادرة الت��ي 
تقدمت بها املنظمة للتعاون في 
خدمة شريحة االطفال، موضحة 
أن العراق برغم الظروف الصعبة 
التي مير بها م��ا يزال هناك تقدم 
ف��ي مج��ال رعاي��ة الطفول��ة ، 
وبينت انه وبعد انتقال العراق الى 
مرحل��ة جديدة ملواكب��ة التطور 
ف��ي تق��دمي اخلدمات يج��ب على 
اجله��ات املعنية دع��م منظمات 
اجملتم��ع املدني لتق��دمي برامجها 

العلمية والعملية.
واش��ارت الى ان ال��وزارة جلأت الى 
اجلان��ب الرقاب��ي ودع��م مفهوم 
م��ن خ��الل  التطوع��ي  العم��ل 
خطوات لرفع مس��توى اخلدمات، 
داعية ال��ى اعط��اء فرصة لهذه 
لديه��ا  م��ا  لتق��دمي  املنظم��ات 
ملساعدة الشرائح الضعيفة في 

اجملتمع.
م��ن جانبه اب��دى وف��د املنظمة 
س��عيه لتطبي��ق برنامج خاص 
برعاي��ة الطفولة ف��ي العراق مت 
العمل به في بريطانيا مبساعدة 
فري��ق نفس��انيني متخصص��ني 
لنزع اجلانب الس��لبي الذي زرعه 
مخيل��ة  ف��ي  داع��ش  تنظي��م 

االطفال في املناطق احملررة.

لم تكن التنمية 
بمستوى الطموح 
بسبب البيئة السياسية 
واألمنية غير المؤاتية 
ما انعكس على 
العالقات االجتماعية 
وكفاءة سوق العمل 
العربي من حيث ارتفاع 
حاالت الفقر والبطالة 
والعنف

جانب من افتتاح الدورة 88 في بغداد

تحضيرًا للمؤتمر العام الذي سينعقد العام المقبل

بدء أعمال الدورة الـ 88 لمجلس
إدارة منظمة العمل العربية في بغداد
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بغداد - الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
معم��ل املنتج��ات الطبي��ة في 
مصن��ع القطني��ة التاب��ع ال��ى 
لصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
النس��يج واجللود احدى شركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن وهو من 
بالتعاون  اجن��زت  التي  املش��اريع 
واملشاركة مع شركة فلوتيتيان 
البريطاني��ة التي قام��ت بأعادة 
تأهيل املعم��ل بالكامل واضافة 
مكائن جدي��دة بطاقات انتاجية 
عالي��ة فض��ا ع��ن توفي��ر املواد 
االولية اخلاص��ة بأنتاج املنتجات 
الطبي��ة م��ن الش��اش والقطن 
والباس��تر  والبان��دج  الطب��ي 
ولس��قات الظه��ر وغيره��ا من 
املنتجات لتلبية احتياجات وزارة 
املبرمة  الصحة وفق��ا للعق��ود 
معها والتي من املؤمل تنفيذها 
خ��ال ع��ام 2018 والت��ي تبل��غ 
قيمته��ا االجمالية ما يقرب من 

) 75( مليار دينار . 
وقال الوزير خال االحتفالية التي 
اقامتها الشركة مبناسبة افتتاح 
املعمل والت��ي حضرها عدد من 
النواب واملسؤولني ووكيل الوزاره 
محم��د  الدكت��ور  للتخطي��ط 
هاشم عبداجمليد وعدد من املدراء 
العامني ب��أن افتتاح املعمل يعد 
ثمرة جديدة تؤكد فاعلية وجناح 
اخلط��ط وال��رؤى الت��ي تبنته��ا 
العملي��ة  واخلط��وات  ال��وزارة 
الت��ي خطتها لوضع ش��ركاتها 
وجميع تشكياتها على الطريق 
الصحي��ح نح��و بن��اء صناع��ة 

وطنية حقيقية وواعدة .
واض��اف الوزي��ر ان املصن��ع يعد 

اح��دى التج��ارب الناجح��ة في 
مج��ال املش��اركة م��ع القطاع 
اخلاص في ضوء التوجه احلكومي 
نحو تنوي��ع مص��ادر الدخل من 
القطاع  عل��ى  االنفت��اح  خ��ال 
اخلاص احملل��ي والعربي واالجنبي 
ممن ميتلك االمكانية واالستعداد 
ونقل  انتاجية  الضافة خط��وط 
التكنلوجي��ا وتوفير املواد االولية 
وتدري��ب امل��اكات العاملة على 
اجراءات واضحة وش��فافة  وفق 
وه��ذا ما حتقق فع��ا في معمل 

املنتجات الطبية.
واشار الوزير الى ان الوزارة ملست 
تعاونا جادا من قبل وزارة الصحة 
م��ن خ��ال حج��م التعاق��دات 
م��ع ش��ركات ال��وزارة وش��ركة 
واجللود على  النس��يج  صناعات 
وج��ه اخلصوص مج��ددا تأكيده 
عل��ى ان ال��وزارة تبن��ت خططا 
وبرام��ج اصاحية بغي��ة تطوير 
وتعزي��ز  الصناع��ي  النش��اط 
الق��درة التنافس��ية للمنتجات 
احمللي��ة بتنفيذ خط��ط االصاح 

الفساد ودعم  االداري ومكافحة 
الش��راكة م��ع القط��اع اخلاص 
ومراجعة عقود  تقيي��م  واعادت 
املبرمة  واالس��تثمار  املش��اركة 
خال الس��نوات السابقة ووضع 
الي��ات لتنفيذ العق��ود اجلديدة 
مب��ا يؤم��ن الش��فافية والنزاهة 
وغيرها من االجنازات ما اس��هم 
في افتتاح العديد من املش��اريع 
اجلديدة لتوفير وط��رح منتجات 
منافسة في السوق احمللية لرفد 
املؤسس��ات احلكومي��ة بكل ما 

حتتاج��ه اضافة الى دعم حمات 
البن��اء واالعمار ف��ي الباد داعيا 
ال��ى مضاعفة اجله��ود والعمل 
اجل��اد لتحقيق النم��و الصناعي 
االقتص��ادي  االزده��ار  وحتقي��ق 
الس��يما وان الش��ركات كان��ت 
تلب��ي احتياج��ات وزارة الزراع��ة 
من س��ماد اليوريا وجتهي��ز وزارة 
الكهرب��اء بحاجتها من احملوالت 
واالس��اك وغيرها من املنتجات 
ورفد االس��واق احمللية باالسمنت 

املنتج في مصانعها.

وطالب السوداني بضرورة تطبيق 
الكمركي��ة  التعرف��ة  ق��رارات 
للتص��دي  املنت��ج  وحماي��ة 
الس��لعي  االغ��راق  لسياس��ة 
والس��لع  للبضائ��ع  املتعم��دة 
املس��توردة حيث انفق العراق ما 
يقرب من ) 340( مليار دوالر على 
مدى عش��ر س��نوات الس��تيراد 
س��لع وبضائع من خ��ارج العراق 
معرب��ا عن امل��ه بتضافر جميع 
اجلهود لعودة الصناعة الوطنية 

الى سابق عهدها . 

محليات 4
تبلغ قيمتها اإلجمالية ما يقرب من ) 75( مليار دينار . 

افتتاح معمل لتلبية عقود الصحة والسوق المحلية من المنتجات الطبية

تم إضافة مكائن 
جديدة لمعمل 

المنتجات الطبية 
بطاقات إنتاجية عالية 

فضال عن توفير 
المواد األولية الخاصة 

باإلنتاج من الشاش 
والقطن الطبي 

والباندج والبالستر 
ولسقات الظهر 

وغيرها

جانب من االفتتاح

األحد 4 آذار 2018 العدد )3892(

االتصاالت تطلع على على 
آلية تسّلم البريد الخارجي

الجامعة العراقية 
ترفد نظيرتها التقنية 

بالمراجع العلمية 

بغداد - الصباح الجديد:
زار املهن��دس بس��ام س��الم حس��ني مدير عام 
اح��دى  والتوفي��ر  للبري��د  العام��ة  الش��ركة 
تش��كيات وزارة االتصاالت قاعة الشحن اجلوي 
في مط��ار بغ��داد الدول��ي لإلطاع عل��ى آلية 
العمل والسياقات املتبعة بتسلم البريد الوارد 
وتسفير البريد الصادر في وحدة الشحن اجلوي 
التابعة لقس��م التب��ادل البري��دي وخال هذه 
اجلولة امليدانية اجتمع مدير عام البريد والتوفير 
مبجموع��ة من الش��ركات املتخصصة في نقل 
 ) DHL Fedex  ، aramex ، TNT ، UBS ( البري��د

بحضور مدير قسم التبادل البريدي .
ونوقش��ت خ��ال االجتماع على أه��م القضايا 
الت��ي تخ��ص عم��ل البري��د والش��حن اجلوي ، 
وكذلك حس��م الدعاوى املقامة ضد الشركات 
اخملالف��ة للتعليم��ات والضوابط في حصر نقل 
البريد بالقطاع احلكومي والش��ركات املرخصة 
، وتس��ديد الدي��ون املترتبة بذمته��ا في خطوة 
إيجابية لتشحيع اإلستثمار في قطاع البريد ، 
كما مت التطرق ملوضوع منح الوكاالت للشركات 
الشريكة وزيادة عدد منافذها عن طريق مكاتب 
البريد والتوفير املنتش��رة في بغداد واحملافظات 
من أجل اإلسهام بتقدمي أفضل وأسرع اخلدمات 
البريدي��ة للمواطن��ني واملؤسس��ات احلكومية 

على وفق أحدث التقنيات العاملية . 

د. خالد القيسي
اس��تقبل الدكتور علي صالح حس��ني رئيس 
اجلامعة العراقية امني ع��ام املكتبة املركزية 
االستاذ خالد نوري عبد اهلل, والوفد املرافق له 
لتس��لم الوجبة االولى من املص��ادر العلمية 
واملراج��ع العلمية كدفعة اول��ى ألعادة احلياة 
ملكتب��ة اجلامع��ة التقني��ة الش��مالية التي 
احرقه��ا الظامي��ون الذين عاث��وا في االرض 

فسادا.
وتعد هذه اخلطوة ضمن خطوات كثيرة سبق 
للجامعة ان كان له��ا دور الريادة فيها ومنها 
تزوي��د جامعة تكري��ت باملس��تلزمات املادية 

واملعنوية.

العراق يبحث مع المدير 
اإلقليمي للبنك الدولي 
إعمار المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة 
د. املهندس��ة آن ناف��ع أوس��ي في مق��ر الوزارة 
مع املدي��ر اإلقليمي للبنك الدولي في الش��رق 
األوس��ط س��روج كومار والوفد املرافق له تعزيز 
وتطوير افاق التعاون املشترك بني الوزارة والبنك 
الدول��ي بهدف اجناز املش��اريع املمولة منه على 
وفق املواصفات الفني��ة والتوقيتات احملددة لها، 
فضا عن مناقش��ة واستعراض مراحل العمل 
في مشاريع الطرق واجلسور وخاصة في املناطق 

احملررة.
كما بحث��ت الوزير مع البن��ك الدولي امكانية 
تخصيص االموال املطلوبة ألستكمال املشاريع 
املتوقفة ف��ي قطاعي املاء واجمل��اري في املناطق 
احمل��ررة وبقية احملافظات ملا لها من اهمية كبرى 
كونها على متاس مباشر مع حياة املواطنني من 
جهة وان توقفها س��يؤثر على الفقرات املنجزة 

منها سلباً .
من جانب��ه قدم املدير اإلقليم��ي للبنك الدولي 
ش��كره وامتنانه الوزير عل��ى حرصها وتعاونها 
م��ع البنك في متابعة وتنفيذ املش��اريع واعادة 
االس��تقرارفي املناط��ق احملررة لتس��هيل عودة 
النازح��ني اليه��ا ورف��ع مس��توى اخلدم��ات في 
تل��ك املناط��ق من خ��ال إيجاد متويل ملش��اريع 
البن��ى التحتي��ة وإكماله��ا ، مبدياً اس��تعداد 
البنك لتق��دمي الدعم الكامل للوزارة في تنفيذ 
مش��اريعها وخاصة ف��ي إعادة إعم��ار املناطق 

احملررة.
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بغداد - الصباح الجديد:

اكد وزيرالعمل والشؤون االجتماعية 
منظم��ات  م��ع  اجتماع��ه  خ��ال 
اجملتمع املدني واعضاء اجمللس احمللي 
على ضرورة س��ن وتفعيل القوانني 
الداعم��ة ل��دور ال��وزارة للح��د من 
ظاهرتي التشرد والتسول ومتابعة 
التنس��يق م��ع اجله��ات احلكومية 
وتنفي��ذ  الس��تكمال  الس��اندة 

االجراءات الرسمية. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منع��م ان الوزارة نظمت ندوة 
بعنوان )التشرد والتسول واالنحراف 
بني التشابه واختاف املفاهيم( على 
قاع��ة املركز الوطني )اب��ن خلدون( 
حاضر فيها كل من الدكتور سهران 
حسني علي والدكتور كمال محمد 
صديق اللذين قدما شرحا وافيا عن 
اس��باب وحاالت التش��رد والتسول 
وسبل معاجلة  تلك االسباب علمياً 

وعملي��اً للحد والقض��اء على تلك 
الظواهر. 

واض��اف منعم ان الن��دوة حضرها 
الوكيل االقدم فالح العامري وعدد 
م��ن املس��ؤولني واملديري��ن العامني 

اضافة الى )50(موظفاً وموظفة . 
واك��د الوكيل االقدم عل��ى اهمية 
تنفي��ذ نتائ��ج ومخرج��ات الن��دوة 
ك��ي  الواق��ع  ارض  وعل��ى  فعلي��ا 
الدراسات  التنحصر ضمن سلسة 
والبحوث املنجزة و لم تنفذ نتائجها 
على ارض الواق��ع . وبني ان من اهم 
مخرج��ات الندوة هو تنس��يق وزارة 
العم��ل  مع االمان��ة العامة جمللس 
الوزراء لسن القوانني املنظمة التي 
متنع الظواهرالس��لبية في اجملتمع 
والتس��ول فضا  التش��رد  ومنه��ا 
ع��ن تق��دمي مش��روع ورش��ة عمل 
مبشاركة موظفني من وزارة العمل 
لوضع اس��س ورؤى لدمج املشردين 
في اجملتم��ع وحتويلهم م��ن طاقات 
سلبية الى ايجابية وذلك من خال 

تفعي��ل القانون رقم )126(لس��نة 
)1980( املعدل واضافة الفقرة رقم 

)7( اليها الذي يعدل مسارها .
على صعي��د متصل عق��دت دائرة 

رعاي��ة ذوي االحتياجات اخلاصة في 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 

متمثلة مبديرها العام مدير مكتب 
هيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة الدكتورة 
عبير مه��دي اجللب��ي اجتماعا مع 

ممثلي اجمللس الثقافي البريطاني. 
وقالت مدير عام الدائ��رة الدكتورة 
عبي��ر اجللب��ي ان االجتم��اع تن��اول 
تدريب املاكات ورفع قابلياتهم عن 
طري��ق اقام��ة ورش للنهوض بواقع 
اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات 
فضا عن مناقشة حتليل الوظائف 
ف��ك  بع��د  االج��راءات  وتبس��يط 

االرتباط . 
م��ن جانب اخ��ر اس��تقبلت اجللبي 
رئي��س منظم��ة بصمة ام��ل علي 
عب��د الرحمن محمد للمش��اركة 
في تأهيل دار املس��نني في الصليخ 
وزيادة طاقتها االس��تيعابية بواقع 
التاهي��ل  وش��مل  مس��تفيداً   90
صبغ اجل��دران وتزويد ال��دار باالثاث 
لتق��دمي  الضروري��ة  واملس��تلزمات 
افضل اخلدمات لش��ريحة املسنني 
ذوي  م��ن  واالطف��ال  واليتام��ى 

االحتياجات اخلاصة ومت االتفاق ايضا 
املش��ترك وتس��هيل  التعاون  على 
االصولي��ة  واملوافق��ات  االج��راءات 
لتاهي��ل دور اخ��رى م��ن بينه��ا دار 
براع��م الوزيرية واضافت اجللبي انه 
مت التباحث مع ممثلني عن اباء اطفال 
الش��لل الدماغ��ي خ��ال لقائه��ا 
معهم في سبل حتس��ني اخلدمات 

املقدمة لهذه الشريحة .
واوضح��ت  ان قانون رق��م 38 لعام 
2013 منح شريحة ذوي االحتياجات 
امتي��ازات يكفله��ا لهم  اخلاص��ة 
القانون منها شمول املوظف باجازة 
تذاكر  املتف��رغ وتخفي��ض  املع��ني 
السفر اجلوي وغيرها من االمتيازات 

اخلاصة بذوي االحتياجات. 
يذكر ان دائرة رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة تُعن��ى بش��ؤون االفراد من 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة وتعم��ل 
على تلبي��ة احتياجاته��م وتطوير 
قابلياتهم ليتم دمجهم في اجملتمع 

وحتقيق حياة فضلى لهم.

تقرير

وزير العمل يؤكد مساٍع حكومية لتفعيل الحد من التسول
تسعى الى النهوض بواقع ذوي االحتياجات الخاصة

اعالم المحافظة 
تفق��د محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ا ط��ال 
اوض��اع قري��ة اجلس��رالتابعة ال��ى 
ناحية الزبيدي��ة وتعرف على احوال 
املواطن��ني فيه��ا ، فيم��ا اس��تمع 
ملطالبه��م الت��ي خص��ت اجلوانب 

اخلدمية .
واوعز محافظ واس��ط ال��ى الدوائر 
اخلدمية بتنفيذ حملة عمل واسعة 
لتطوير وتأهيل اخلدمات واالس��هام 

اجلاد في حتسني واقعها اخلدمي .

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
وزارة  ف��ي  واملكائ��ن  الس��يارات 
التجارة عن تأهيل جميع ورشها 
وذلك ضمن عقد خدمات ما بعد 
البي��ع املتفق عليه مع ش��ركات 

القطاع اخلاص .
الش��ركة احمد  وق��ال مديرعام 
ياسني لقد متت املباشرة بتاهيل 
ورشة وقسم النقل والورشة في 
مركز الشركة من اعمال صيانة 
للبن��ى التحتي��ة للورش��ة م��ن 
الداخل واخلارج وجتهيزها بجميع 
العدد واالثاث واحلاسبات وصيانة 
انه  منظومة الكهرباء ، مضيفاً 
مت كذل��ك تأهيل منظوم��ة املاء 

في مجم��ع املثنى / جرف النداف 
وضمن عقد خدمات ما بعد البيع 
بايصال املاء لكافة اخملازن والورش 

والساحات املتواجدة فيه .
م��ن جانب اخراش��ار املدير العام 
مس��تمرة  ش��ركته  ان  ال��ى 
وبالتعاون مع مصرف الرش��يد / 
فرع الزعفرانية بتسويق سيارات 
صني موديل 2017 هندي املنشا 
بالبي��ع باالج��ل ، مش��يراً الى ان 
شركته وقعت عقدا ابتدائيا مع 
محافظة االنب��ار بقيمة ملياري 
م��ن  بع��دد  لتجهيزه��م  دين��ار 
االلي��ات والش��فات وذلك ضمن 
توجه الشركة البداء التعاون مع 
احلكومات احمللية ف��ي احملافظات 

واملع��دات  بالع��دد  لتجهيزه��م 
واالليات لاس��هام ف��ي عمليات 
االعم��ار والبن��اء وخصوص��اً في 
املناطق احملررة من عصابات داعش 

االرهابي.
ولف��ت املدي��ر الع��ام ال��ى قيام 
اج��راءات  باس��تكمال  ش��ركته 
الصناع��ة  وزارة  م��ع  التعاق��د 
لصناع��ة  العام��ة  الش��ركة   /
االس��كندرية  ف��ي  الس��يارات 
التصني��ع  بالي��ات  واملتعلق��ة 
والتسويق للسيارات املنتجة من 
قبل ش��ركة صناعة الس��يارات 
واملس��وقة م��ن قب��ل ش��ركته 
والتي تأتي في اط��ار دعم املنتج 

الوطني 

متابعة الصباح الجديد:
الطاق��ة  نق��ل  مديريت��ا  قام��ت 
الكهربائي��ة وتوزي��ع الطاق��ة في 
توزي��ع  وهيئ��ة  الكهرب��اء  وزارة 
املنتج��ات النفطي��ة ف��ي الفرات 
األوس��ط مبحافظ��ة باب��ل بتقدمي 
طلب��ات لتجديد عق��ود جتهيزهم 
بخدمة األنترنت عن طريق قس��م 

للش��ركة  التاب��ع  باب��ل  أنترن��ت 
العامة خلدمات الش��بكة الدولية 
للمعلومات إحدى تشكيات وزارة 

اإلتصاالت .
وذكر مدير القس��م حيدر حامت أن 
الدوائ��ر احلكومي��ة قدمت طلبات 
لتزويدها بخدمات ش��ركتنا وذلك 
ملا ملس��وه من جودة عالية وسرعة 

كبيرة في اخلدمة املقدمة ، وأوضح 
أس��رعت  الهندس��ية  الف��رق  أن 
بتجهيز الدوائر آنفة الذكر بخدمة 
األنترنت ، وتعم��ل وزارة اإلتصاالت 
وم��ن خ��ال كاف��ة تش��كياتها 
بتق��دمي أفضل وأحس��ن اخلدمات 
للمواطنني واملؤسسات احلكومية 

وبأحدث التقنيات العاملية

تأهيل ورش خدمات ما بعد البيع للسيارات

بغداد - الصباح الجديد:  
أعلنت الش��ركة العامة للمعارض 
العراقي��ة  التجاري��ة  واخلدم��ات 
أنها اس��تكملت توجي��ه الدعوات 
الرس��مية جلميع الوزارات والهيئات 
ذات  واجله��ات  اخل��اص  والقط��اع 
العاقة للمش��اركة في الدورة 51 
ملعرض القاهرة الدولي خال الفترة 

من 14 - 23 آذار اجلاري .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هاش��م محمد حامت بأن مش��اركة 
العراق تأتي على أساس التواصل مع 
االشقاء في مصر من خال فعاليات 
معرض القاهرة الدولي ، مضيفاً بان 
القطاعات التي ستشارك في هذه 
التجارية  القطاعات  الدورة شملت 
الش��ركات  وكذل��ك  والصناعي��ة 

النس��يجية والصوفي��ة واجللدي��ة 
واملعروضات  القطني��ة  والصناعات 
تش��مل الس��جاد بأن��واع واحج��ام 
مختلفة واملنتجات اجللدية الرجالية 
والنسائية واملنتجات القطنية التي 
تدخل ف��ي اجملال الطب��ي ومناذج من 

التمور العراقية.
ولف��ت املدي��ر الع��ام ان اقامة مثل 
اقتصادية سيسهم  هكذا محافل 
الف��رص  تب��ادل  تش��جيع  ف��ي 
االس��تثمارية بني الدول املش��اركة 
اقتصادي��ا  تعاونه��ا  ع��ن  فض��ا 
والتجارة  الصناع��ة  ف��ي مج��االت 
املنتجات  والتعرف على  واالستثمار 

املتنوعة لتلك البلدان.
وف��ي الس��ياق ذات��ه اش��ار املدي��ر 
العام الى ان مع��رض بغداد الدولي 

سيش��هد ف��ي العاش��رمن ش��هر 
اذاراجل��اري انط��اق فعاليات معرض 
األمن والدفاع حتت ش��عار ) بوحدتنا 
انتصرن��ا للبن��اء توجهن��ا ( وال��ذي 
يس��تمر على مدى اربعة ايام والذي 
تنظمه الشركة املتحدة للمعارض 
واملؤمترات وبدعم واس��ناد من وزارتي 

الداخلية والدفاع .
ولف��ت املدير العام ال��ى ان اكثر من 
70 ش��ركة من 22 دولة ستش��ارك 
في املعرض تشمل الواليات املتحدة 
االميركية ، فرنسا ، املانيا ، لتوانيا ، 
اجليك ، بلغاريا ، س��لوفاكيا ، كينيا 
، جن��وب أفريقي��ا ، الص��ني ، ايران ، 
اليابان ، النرويج ، الكويت ، البحرين 
، مص��ر ، س��وريا ، االردن ، اليم��ن ، 

تونس ، اجلزائر ولبنان. 

محافظ واسط يوّجه بتطوير قرية 
الجسرالتابعة لناحية الزبيدية

العراق يشارك في الدورة 51 
لمعرض القاهرة الدولي 

االتصاالت تجّهز الكهرباء والنفط 
في بابل بخدمات اإلنترنت
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

يتوج��ه رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ن نتنياه��و غدا االثن��ن، إلى 
م��ع  محادث��ات  إلج��راء  واش��نطن 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب، 
ويرج��ح أن تتي��ح ل��ه ه��ذه الزي��ارة 
فس��حة من الراحة يبتع��د خاللها 
ع��ن امللف��ات القانوني��ة بش��بهات 
فس��اد التي تطاله، فيما  تبدأ اليوم 
األحد، مناورات ضخمة يشارك فيها 
آالف اجلنود من اجليش��ن اإلسرائيلي 
واألميرك��ي، حتاك��ى حرب��ا ش��املة 
تتع��رض خاللها إس��رائيل لهجمات 

صاروخية من جميع اجلبهات.
وبينما كان يس��تعد للقيام برحلته 
املهمة هذه، اس��تجوبت الش��رطة 
اإلسرائيلية رئيس احلكومة في مقر 
إقامت��ه في القدس، لالس��تماع إلى 
أقوال��ه في اثنتن من قضايا فس��اد 
تطاله، ما جعل تنحيه عن السلطة 

امرا محتمال.
ويأم��ل نتنياهو عبر ه��ذه الزيارة في 
تسليط األضواء على العالقة املمتازة 
بين��ه وبن الرئي��س األمريكي دونالد 
ترامب علها تبعد قليال تركيز اإلعالم 
على قضايا الفساد، ويصف نتنياهو 

ترامب ب�«الصديق احلقيقي«.
األميرك��ي  املس��ئوالن  ويتع��رض 
واإلس��رائيلي النتقادات حادة داخليا، 
األول خصوصا بس��بب قضايا فساد 
والثاني بسبب الشبهات حول تورط 
حملت��ه االنتخابي��ة بتواط��ؤ معن 

مع روس��يا. وقد استعار نتنياهو من 
ترامب عبارة »أخبار مزيفة« للتنديد 

بتقارير الفساد املزعومة ضده.
ه��ذا تب��دأ الي��وم األح��د، من��اورات 
ضخم��ة يش��ارك فيه��ا آالف اجلنود 
واألميركي،  اإلسرائيلي  اجليشن  من 
حتاكى حربا ش��املة تتعرض خاللها 
إس��رائيل لهجم��ات صاروخي��ة من 
جمي��ع اجلبه��ات. وذك��رت وس��ائل 
اإلعالم اإلس��رائيلية أن 2500 جندي 
أميركي، باإلضاف��ة إلى 2000 جندي 
م��ن منظومة الدفاع اجل��وي التابعة 
لسالح اجلو اإلسرائيلي ووحدات أخرى، 
سيش��اركون في التمرين ل�«حتسن 
اجلاهزية بهدف التصدي للتهديدات 

الصاروخية« في إسرائيل.
وس��يحاكى التمري��ن وص��ول قوات 
أميركية إلى إس��رائيل، إثر تعرضها 
عل��ى جبه��ات  لهج��وم صاروخ��ي 
متع��ددة  وس��يناريوهات  مختلف��ة 
للتعام��ل معه من خالل اس��تخدام 
منظومات مختلف��ة مثل »حيتس« 
و«القب��ة احلديدي��ة« و«مق��الع داود« 

و«باتريوت«.
ووص��ل إل��ى إس��رائيل 2500 جندي 
إل��ى عش��رات  باإلضاف��ة  أميرك��ي 
العس��كرية للمشاركة في  اآلليات 
الت��ي يطلق  العس��كرية  املن��اورات 
عليه��ا اس��م »جنيفر كوب��را« التي 

تنطلق غدا وتستمر مدة أسبوعن.
وجرت مناورات »جنيفر كوبرا« للمرة 
األولى ع��ام 2001 لكن املن��اورة هذا 
الع��ام تعد أكب��ر مناورة مش��تركة 
إلسرائيل مع قيادة القوات األمريكية 

في أوروبا.
ونش��رت الق��وات األميركي��ة من��ذ 
مض��ادة  دف��اع  أنظم��ة  أس��بوعن 
أنح��اء  مختل��ف  ف��ي  للصواري��خ 
فلس��طن احملتلة ع��ام 1948 توطئة 
لبدء املناورات العس��كرية التي جترى 

كل عامن.
وم��ن املق��رر أن تش��ارك الس��فينة 
احلربي��ة األميركي��ة العمالقة »اوس 
آيو جيما« في ميناء حيفا حيث تقل 

30 مقاتلة ومروحية.

ولفتت وس��ائل اإلع��الم العبرية إلى 
أن التدريب املكثف »س��يكون مبثابة 
منصة للتعليم املشترك من ناحية 
أمنية وممارس��ة العمل املشترك إزاء 
أي ح��دث أو حاجة أمني��ة ممكنة في 

املستقبل«.
وأوضح��ت أن »التدريبات ستش��مل 
هب��وط ق��وات جوية داخ��ل خطوط 
العدو عن طريق طائ��رات هيلوكبتر 
م��ن  عل��ى  مس��يرة  وطائ��رات 

السفينة«.

إن  إس��رائيل  رادي��و  ق��ال  باملقاب��ل 
الش��رطة اس��تجوبت رئيس الوزراء 
بنيامن نتنياهو وزوجته س��ارة امس 
االول اجلمعة للمرة األولى في قضية 
فس��اد تتعلق بش��ركة بي��زك أكبر 

شركة اتصاالت إسرائيلية.
أن  اإلس��رائيلية  الش��رطة  وأك��دت 
وحدة ملكافحة الفس��اد استجوبت 
س��اعات  لع��دة  وزوجت��ه  نتنياه��و 
بشكل منفصل، لكنها لم تذكر ما 
إذا كان االستجواب له صلة بقضية 

بيزك.
ومتثل تلك التحقيقات وحتقيقات في 
قضيتي فساد أخرين، حيث يشتبه 
أن نتنياه��و تلقى رش��ا، خطرا كبيرا 
على بقائه في منصبه. وينفي رئيس 
ال��وزراء الذي خدم أربع فترات ارتكاب 

أي مخالفة في كل القضايا.
وتتهم الس��لطات مالك الش��ركة، 
في القضية املعروفة باسم القضية 
إعالمي��ة  تغطي��ة  بتق��دمي   ،4000
إيجابي��ة ع��ن نتنياه��و وزوجته في 
موق��ع إخباري يس��يطرون عليه في 
مقابل خدم��ات من الهيئة املنظمة 

لعمل قطاع االتصاالت.
إن  لرويت��رز  س��ارة  محام��ي  وق��ال 
موكلته أدلت بش��هادتها في مركز 
للش��رطة ق��رب ت��ل أبي��ب، بينم��ا 
استجوبت الشرطة نتنياهو في مقر 
إقامته الرسمي في القدس. وأضاف 
أن املقابل��ة القانوني��ة الت��ي أجريت 
معها كانت مس��جلة بعد أن تليت 
عليها حقوقه��ا الحتمال أن تصبح 

مشتبها بها.
وذكرت وس��ائل إعالم إس��رائيلية أن 
الشرطة تستجوب شاؤول إيلوفيتش 
الش��ريك املس��يطر ف��ي بي��زك إلى 
جانب نير هيفيتز املتحدث الس��ابق 
باس��م نتنياهو. واالثن��ان محتجزان 

وينفيان ارتكاب أي مخالفة.
ولم يدل مندوب ع��ن إيلوفيتش بأي 
تعقيب ولم يرد محامي هيفيتز على 

طلبات للتعقيب.
واعتقل ش��لومو فيلب��ر وهو مقرب 
من نتنياهو ومدير عام س��ابق لوزارة 

االتص��االت فيم��ا يتص��ل بالقضية 
وقالت وس��ائل إعالم إس��رائيلية إنه 

وافق على أن يصبح شاهد إثبات.
وقال نتنياهو، الذي تولى منصبه ملدة 
12 عام��ا في اجململ من��ذ 1996، إنه 
سيس��عى لفترة والية خامسة في 

االنتخابات املقررة في أواخر 2019.
وأوصت الشرطة في شباط بتوجيه 
اتهامات لنتنياهو ضمن التحقيقن 
اآلخرين في قضيتي فس��اد. والنائب 
العام هو الذي يحدد إن كان سيقبل 
توصي��ة الش��رطة ويوج��ه اتهامات 
الق��رار  يس��تغرق  وق��د  لنتنياه��و. 

النهائي شهورا.
وتزع��م إح��دى القضيت��ن وتع��رف 
باس��م القضي��ة 1000 أن نتنياه��و 
تلقى رش��ا فيما يتصل بهدايا تقول 
الشرطة إن قيمتها وصلت إلى نحو 
300 ألف دوالر حصل عليها من رجال 

أعمال أثرياء.
املعروفة  األخ��رى  القضية  وتتضمن 
مخطط��ا   2000 القضي��ة  باس��م 
مزعوم��ا للحص��ول عل��ى تغطي��ة 
إيجابية في أكبر صحيفة بإسرائيل 
بعرض اتخ��اذ إجراءات لف��رض قيود 
على توزيع صحيفة يومية منافسة

وقد يدعو نتنياهو أيضا إلى انتخابات 
لتعطي��ل  مس��عى  ف��ي  مبك��رة 
اإلج��راءات القانوني��ة خ��الل احلملة 
االنتخابي��ة وحش��د تأيي��د قاع��دة 

أنصاره من التيار اليميني.
وتظهر أحدث اس��تطالعات الرأي أن 
ح��زب ليكود ال��ذي يتزعم��ه يتقدم 

على جميع األحزاب األخرى

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
س��يطرت ق��وات النخبة التابع��ة للجيش 
الوطني اليمنى واملقاومة الش��عبية  امس 
الس��بت، على جب��ل الظهر االس��تراتيجي 
وعدة مواقع أخرى في جبهة ناطع مبحافظة 

البيضاء.
ونقلت قن��اة »العربية احلدث« اإلخبارية عن 
مصادر ميدانية مينية قولها إن قوات اجليش 
كان��ت ق��د واصل��ت تقدمه��ا امليداني في 
مديرية ناطع ش��رق البيضاء وس��ط اليمن، 
وحررت عددا من املواقع في منطقة إعشار.

وأش��ارت املصادر إلى ضب��ط اجليش اليمنى 
كمي��ات كبي��رة م��ن األس��لحة والذخائ��ر 

التابعة للحوثين من املواقع احملررة.
يأتي هذا في وقت استهدفت طائرات حتالف 
العربي الدعم للش��رعية في اليمن مخازن 
ومخابئ أس��لحة وذخائر وجتمعات لعناصر 
ميليش��يات احلوثي في جزيرة كمران شمال 

غرب مدينة احلديدة.

القوات اليمنية 
تسيطر على جبل 

الظهر االستراتيجي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ املش��رعون الباكستانيون امس السبت 
اإلدالء بأصواتهم في اقتراع س��ري النتخاب 
أعضاء مجلس الشيوخ اجلدد في انتخابات 
تتجه فيما يبدو صوب تعزيز س��لطة احلزب 
احلاك��م الذي يحاول إحياء اجملد السياس��ي 

لرئيس الوزراء املعزول نواز شريف.
وإذا جنح حزب الرابطة الباكس��تانية، جناح 
نواز ش��ريف ف��ي الفوز بانتخاب��ات مجلس 
الشيوخ فسيتمكن من تعديل الدستور من 
أجل إتاحة الفرصة لرئيس الوزراء الس��ابق 
وزعيم احلزب للوصول إلى الس��لطة مجددا 
عندما يخوض احلزب االنتخابات العامة في 

وقت الحق من العام.
الرابط��ة  ح��زب  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
الباكس��تانية ،جن��اح نواز ل��م يتحدث عن 
تعديل الدس��تور بهذه الطريقة إال أن احلزب 
كان ف��ي صدام مع القضاء من��ذ يوليو متوز 
املاض��ي عندما أصدرت احملكم��ة العليا أمرا 
بعزل ش��ريف عن طريق جتريده من منصبه 
على خلفي��ة اتهامات بامت��الك أصول غير 

معلنة.
وفي الش��هر املاضي أعلن��ت احملكمة أيضا 
جتري��د ش��ريف م��ن منصبه كرئي��س حلزب 

الرابطة اإلسالمية الذي أسسه.
الباكس��تاني  الش��عب  ح��زب  ويس��يطر 
املعارض حاليا على 104 مقاعد في مجلس 
الش��يوخ لكن م��ن املتوق��ع أن يحل محله 
حزب الرابطة الباكستانية ،جناح نواز الذي 
يتوقع أن يس��يطر على اجمللس بالتعاون مع 

حلفائه.
وجترى االنتخابات في أربعة مجالس محلية 
باألقاليم والبرملان االحتادي ومن املنتظر إعالن 

النتائج النهائية في فترة بعد الظهيرة.
ولن تظهر النتائ��ج النهائية على الفور أداء 
حزب الرابطة اإلسالمية ،جناح نواز نظرا ألن 
هناك عددا من املرشحن ممنوعون من خوض 
االنتخاب��ات على قائم��ة احلزب بع��د جتريد 

شريف من منصبه في الشهر املاضي.

بدء التصويت في 
انتخابات مجلس 

الشيوخ الباكستاني
الصباح الجديد ـ وكاالت:

منذ أعوام واالحتاد األوروبي يعيش 
على وقع أزمات متعاقبة، ال يكاد 
يتجاوز إحداه��ا حتى تُطّل أخرى 
تش��ّد عصب التوت��ر االجتماعي 
وترفع من منسوب  والسياس��ي 
التش��كيك في دميومة املش��روع 
ال��ذي ش��هد الن��ور منذ س��تة 
عق��ود في العاصم��ة اإليطالية. 
بدأ مسلس��ل األزمات في العام 
2008 مع االنهي��ار املالي العاملي 
الذي اقتض��ى احت��واؤه إجراءات 
قاس��ية دفعت فاتورتها الكبرى 
الطبقة املتوسطة، وسّدت آفاق 
النمو االقتصادي ورفعت معّدالت 
البطال��ة في بع��ض البلدان إلى 
مستويات خطيرة. ثم جاء صعود 
املتطرف��ة،  اليميني��ة  األح��زاب 
مدفوعا بأزمة املهاجرين الهاربن 
م��ن مس��تنقعات الفق��ر وب��ؤر 
النزاعات، لتقف على باب رئاسة 
اجلمهورية الفرنس��ية وتفوز في 
االنتخاب��ات النمس��اوية وتغّي��ر 
السياسية في هولندا  املعادالت 
وأملاني��ا، ملبِّ��دة س��ماء البلقان 
والش��رق األوروبي بغيوم س��وداء 
أق��رب إلى برق موس��كو من رعد 

بروكسل.
وبع��د ذل��ك، ف��ي خّض��م أزم��ة 
الهجرة، فّجر البريطانيون قنبلة 
خروجهم من االحتاد األوروبي. ثم 
جاء انتخ��اب دونالد ترمب ليعيد 
خلط أوراق كثيرة ويهّز الرواس��خ 
في العالق��ات الدولية، وبخاصة، 
ب��ن الوالي��ات املتح��دة والبلدان 

األوروبية.
من هذا املش��هد تنظر أوروبا إلى 
االنتخاب��ات التش��ريعية العامة 
في إيطاليا اليوم األحد، وتتساءل 
بقلق عميق: ه��ل بإمكان االحتاد 
دول��ة  جن��وح  حتّم��ل  األوروب��ي 
س��ة إل��ى خن��دق اليم��ن  مؤسِّ
املتطرف والقالع الشعبوية؟ وهل 
تقع الق��وة االقتصادي��ة الثالثة 
أوروب��ا فريس��ة االضطراب  ف��ي 
السياس��ية  والتجاذب��ات 
واالجتماعي��ة احلادة؟ل��م تع��رف 
إيطالي��ا ف��ي تاريخه��ا احلدي��ث 
مشهداً سياسياً معّقداً كالذي 
تعرف��ه اليوم، وهو مش��هد توّلد 
من رحم األزمات واملآزق والتعّثرات 
األوروبية خالل الس��نوات العشر 

املنصرمة.
االحتم��االت مفتوح��ة على كل 
االجتاهات، منها: أن يفوز اليس��ار 
املعتدل املمس��ك بزم��ام احلكم 
منذ أربع س��نوات بقي��ادة رئيس 
العام  واألم��ن  الس��ابق  ال��وزراء 
رينزي.  ماّتيو  الدميقراطي  للحزب 
احل��زب بخس��ارة  مُين��ى ه��ذا  أو 
قاس��ية نتيج��ة اس��تنزافه من 
اجلناح املتشّدد الذي قّرر الترّشح 
منفرداً وفاًء للنزعة التش��رذمّية 

املتأصلة لدى اليسار اإليطالي. 
»النج��وم  حرك��ة  تف��وز  أن  أو 
اخلمس« الشعبوية التي أّسسها 
ممثل كوميدي منذ تس��ع سنوات 

كتّي��ار مدني ضد نظ��ام األحزاب 
واملنظومة السياس��ية السائدة 
وم��ا زال يديره��ا م��ن منزله عبر 
الترّش��ح ألي  اإلنترن��ت، رافض��اً 
مقعد في االنتخابات. أو أن يكون 
النج��اح م��ن نصي��ب »عصب��ة 
الش��مال« التي يبدو أنها تخّلت 
االنفصالي��ة  مطالبه��ا  ع��ن 
املألوفة خالل الس��نوات املاضية 
واستعاضت عنها بخطاب فاشي 
يدافع عن »الع��رق األبيض« ضد 
املهاجري��ن واألفارقة واملس��لمن 
ويدعو إلى هدم املس��اجد املبنّية 
ف��ي إيطالي��ا، وه��ي متحالف��ة 
راهناً مع س��يلفيو برلوسكوني، 
الف��ارس امللياردير ال��ذي ال يُحرق 
وال يُغ��رق، ال��ذي متنع��ه األحكام 
القضائية من الترّشح.. ألسباب 
غير خافية على متابعي املشهد 

اإليطالي.
الش��يء الوحي��د ش��به املؤك��د 
في آخر اس��تطالعات الرأي التي 
يسمح قانون االنتخاب بنشرها، 
الق��وى  م��ن  أي  أن حّص��ة  ه��و 
املتنافس��ة لن تتجاوز نسبة 40 
ف��ي املائة م��ن األص��وات الالزمة 
للحص��ول على غالبي��ة املقاعد 

في البرملان. 
وه��ذا بتأثير القانون اجلديد، الذي 
كان ثمرة تعاون بن برلوسكوني 
وال��ذي يهدف بش��كل  ورين��زي، 
أساس��ي إلى كبح تق��ّدم حركة 
»النجوم اخلمس« التي دأبت على 
اس��تبعاد أي حتال��ف لتش��كيل 

حكومة بعد االنتخابات. 
يك��ون  أن  ترّج��ح  التوقع��ات 
التنافس عل��ى املرتبة األولى بن 
احلزب الدميقراطي )يسار معتدل( 
ومن��ه رئيس ال��وزراء احلالي باولو 
جنتيلون��ي الذي يحظى بش��به 
إجماع وش��عبية غير مسبوقة، 
وحرك��ة »النج��وم اخلمس« التي 

س��ّمت لويجي دي مايو مرشحاً 
لها ملنصب رئيس احلكومة، وهو 
لم يتجاوز بع��د احلادية والثالثن 

من عمره.
 وف��ي ح��ال ف��وز ه��ذه احلرك��ة 
حكومة،  بتش��كيل  وتكليفه��ا 
فإنها س��تواجه عقب��ة احلصول 
على ثقة البرمل��ان لرفضها مبدأ 
التحالف��ات، كم��ا أنها س��تجد 
صعوبة كبيرة ف��ي تأمن حوالي 
ألٍف من كبار املوظفن والتقنين 

واخلبراء إلدارة ماكينة الدولة.
 وال ش��ك في أن هذا ما كان يدور 
في ُخلد رئيس املفوضّية األوروبية 
ج��ان كل��ود يونكر عندم��ا أعرب 
منذ أي��ام عن قلقه م��ن أن تؤدي 
نتائج االنتخاب��ات اإليطالية إلى 

تشكيل حكومة »غير فاعلة«.
 إال أن التصريح��ات الت��ي صدرت 
ع��ن دي ماّي��و في األي��ام األخيرة 
توحي بأن احلركة ، في حال فوزها 
م��ع إخفاقها بكس��ب الغالبية 
حكوم��ة  لتش��كيل  الالزم��ة 
مبفرده��ا ، بات��ت جاه��زة لدخول 
حتالف��ات تعاقدي��ة خطّية ولكن 
وف��ق برام��ج محّددة م��ع القوى 
األخرى. وبذا فهي سترفض فكرة 
الع��ودة لصناديق االقت��راع، كما 
تدعو القوى األخرى في حال تعّذر 
احلص��ول على ال���40 ف��ي املائة 

احلاسمة.
أزم��ة الش��باب وهمومه��م هذا 
التعقي��د الناش��ئ أساس��اً عن 
االنتخاب��ي  القان��ون  طبيع��ة 
تش��كيل  ق��رار  يبق��ي  ال��ذي 
بيد  املرش��حن  وترتيب  اللوائ��ح 
التقليدية،  وزعاماته��ا  األح��زاب 
ويرّج��ح كّفة التحالف��ات الحقاً 
لتش��كيل حكوم��ات تغ��رق في 
والتوازنات، كان  املقايضات  شلل 
الس��بب األساس��ي في اإلحباط 
أوس��اط  يس��ود  ال��ذي  الع��ارم 

تتعاقب عليهم  الذين  الش��باب 
اخليبات ويفقدون األمل في إصالح 
إلى  واالنتقال  السياسي  النظام 

دولة حديثة.
االس��تطالعات  ترّج��ح  وبينم��ا 
عزوف نصف الش��باب تقريبا عن 
االقتراع، يُعتقد أن ثلث املقترعن 
حرك��ة  لصال��ح  س��يصّوتون 
»النجوم اخلم��س«، التي وضعت 
أولوياتها  الش��باب في طليع��ة 

منذ تأسيسها. 
م��ع اقتراب موعد احلس��م اليوم 
االح��د ، تَراج��ع تركي��ز احلمل��ة 
عل��ى  االنتخابي��ة  واملهرجان��ات 
والوع��ود  املعيش��ية  القضاي��ا 
الضرائب  وخف��ض  بتحس��ينها 
وحتفيز اإلنتاج وزيادة فرص العمل، 
وتقّدم احلديث عن الهجرة واألمن 
والفس��اد الذي يبدو متجّذراً في 

الطبقة السياسية اإليطالية. 
الصعود السريع حلركة »النجوم 
اخلم��س«، الت��ي كانت ق��د فازت 
ببلدي��ة العاصمة روما بنس��بة 
جتاوزت 70 في املائة من األصوات، 
كان مرّده األساس��ي إلى تفّشي 
اجلس��م  ينخ��ر  ال��ذي  الفس��اد 
السياس��ي اإليطالي منذ عقود 
والنقمة  املس��تويات،  عل��ى كل 
العارمة من فش��ل كل محاوالت 
مكافحت��ه والبرام��ج احلكومية 

لقطع دابره. 
األحزاب السياسية الرئيسة في 
إيطاليا ، احلزب الدميقراطي. يسار 
معتدل تأسس في أكتوبر )تشرين 
األول( 2007 على أنقاض مجموعة 
من القوى اليس��ارية، الشيوعية 
أعق��اب  ف��ي  واالش��تراكية، 
االنتص��ارات التي حققها اليمن 
بقي��ادة س��يلفيو برلوس��كوني 
وخ��روج احلزب الش��يوعي ، الذي 
كان أكب��ر األح��زاب الش��يوعية 
ف��ي أوروبا الغربية - م��ن البرملان 

بعدما كان األم��ن العام للحزب 
رئيسا للمجلس. له 281 مقعدا 
في مجل��س النواب ال��ذي يضّم 
630 نائب��اً. أمين��ه الع��ام ماتّيو 
رينزي.حرك��ة »النج��وم اخلمس« 
)نس��بة إل��ى الفن��ادق الفاخرة(. 
 2009 أكتوب��ر  ف��ي  أسس��ها 
املمث��ل الكومي��دي بيب��ي غريّلو 
كحركة مدنية تتفاعل وتتواصل 
حص��راً على اإلنترنت، مبس��اعدة 
الراحل  احلرك��ي  األعم��ال  رج��ل 
جيانروبرت��و كازاليجو )توفي عام 

.)2016
 ترفع لواء محاربة الفساد وتدعو 
إلعادة هيكلة الدولة واملؤسسات 
اإلدارة  العام��ة وخفض تكلف��ة 
مجل��س  بإلغ��اء  السياس��ية 
الش��يوخ وخف��ض ع��دد مقاعد 
مجلس النواب ورواتب البرملانين 
التقاعدي��ة  رواتبه��م  وإلغ��اء 
مدى احلي��اة. مواقفه��ا غامضة 
م��ن مس��ألتي االحت��اد األوروب��ي 
والهج��رة، لكنه��ا مّيال��ة إل��ى 
تقليص صالحيات املفوضية في 
األولى والتش��ّدد في الثانية. لها 

88 مقعداً في مجلس النواب.
إيطالي��ا«. »هّيا  حزب »فورتس��ا 
إيطاليا« أو »إلى األمام يا إيطاليا«. 
مس��تعيداً   2012 ع��ام  أس��س 
االسم األول للحزب الذي أسسه 
سيلفيو برلوسكوني عند نزوله 
املعترك السياس��ي ع��ام 1994، 
وبع��د التفكك ال��ذي أصابه عام 
2011 عندم��ا اضطر مؤسس��ه 
لالس��تقالة من رئاسة احلكومة. 
عقيدت��ه مزي��ج م��ن الليبرالية 
احملافظة والدميقراطية املسيحية 
الت��ي أمس��كت بزم��ام احلك��م 
ف��ي إيطاليا من��ذ نهاي��ة احلرب 
العاملية الثانية حتى أواخر القرن 
املاضي، عندما انحّلت حتت وطأة 
الفضائح وضربات حركة القضاة 

املس��تقّلن »األي��ادي النظيفة«. 
ي��دور ه��ذا احلزب حول ش��خص 
مؤسسه بشكل مفرط، ويرّجح 
أفوله مبجرد انكفاء برلوسكوني 
بع��د  السياس��ي  العم��ل  ع��ن 
التيّقن من أن أياً من أفراد أسرته 
غير راغب في مواصلة املهمة. له 
56 مقعداً ف��ي مجلس النواب.« 
عصبة الشما«. اسمها األصلي 

»عصبة استقالل بادانيا«.
 أسست عام 1991 كاحتاد جملموعة 
من األحزاب اإلقليمية في شمال 
إيطاليا ووس��طها حي��ث توجد 
احملافظ��ات الغنية التي تش��كو 
س��وء إدارة محافظ��ات اجلن��وب، 
تض��م  الت��ي  )التس��يو  ومنه��ا 
العاصم��ة روما( وفس��ادها وقلة 
إنتاجيتها. تدعو لنظام فيدرالي 
على الطراز األملاني بعدما أعلنت 
املطالب��ة  ع��ن  تخّليه��ا  أخي��راً 
باالس��تقالل الكام��ل. وه��ي مع 
الي��ورو  ح��ول  اس��تفتاء  إج��راء 
والبق��اء في االحتاد األوروبي، علما 
بأن الدستور اإليطالي مينع إجراء 
مثل هذا االس��تفتاء. أيضاً تدعو 
الش��رعين  املهاجرين غير  لطرد 
وترفض منح اجلنسية ألبناء غير 
املولودي��ن ف��ي إيطالي��ا. لها 22 

مقعداً في مجلس النواب.
التقدمية.  الدميقراطي��ة  احلركة 
احل��زب  رواس��ب  تّض��م  حرك��ة 
الشيوعي والقوى اليسارية التي 
كان��ت منضوية حتت تس��ميات 
أخرى. لها 42 مقعداً في مجلس 
النواب. »فراتّلي ديطاليا«. »إخوان 
إيطاليا«. حزب يّضم الفاش��ين 
حت��ت  ينض��وون  الذي��ن  اجل��دد 
ح��زب »فورتس��ا إيطالي��ا« األول 
الذي أسس��ه برلوس��كوني عام 
1994، وه��و وري��ث ح��زب احلركة 
 12 ل��ه  الفاش��ي.  االجتماعي��ة 

مقعداً في مجلس النواب.

ترفع من منسوب التشكيك في ديمومة المشروع

أبرز األزمات التي ُيعاني منها االتحاد األوروبي منذ نشأته

حصّة أي من 
القوى المتنافسة 

لن تتجاوز نسبة 
40 من المائة من 
األصوات الالزمة 

للحصول على 
غالبية المقاعد في 

البرلمان

تقـرير
اليوم بدء أكبر مناورة بين الجيشين اإلسرائيلي واألميركي

الشرطة اإلسرائيلية تستجوب نتنياهو في قضية فساد

االحد 4 آذار 2018 العدد )3892(

Sun. 4 Mar. 2018 issue )3892(

نتنياهو



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن امللحق التجاري اإليراني في 
بغداد ناصر بهزاد، أمس السبت، 
أن بالده صّدرت 12 مليون طن من 
البضائ��ع غير النفطي��ة بقيمة 
خمسة مليارات و500 مليون دوالر 

الى العراق خالل العام املنصرم.
وقال به��زاد في تصري��ح لوكالة 
»إرن��ا« االيراني��ة، ان »الص��ادرات 
للعراق  النفطي��ة  االيراني��ة غير 
بلغ��ت 12 ملي��ون ط��ن بقيم��ة 
خمس��ة مليارات ونص��ف املليار 
ولغاي��ة   2017 اذار  من��ذ  دوالر، 
اليوم، وه��ذا الرقم ميثل %18 من 
الي  االيرانية  مجموع الص��ادرات 

دول العالم«.
وب��ن ان »التب��ادل التج��اري م��ع 
العراق جيد، إذ ان %66 من مجموع 
صادرات ايران تذه��ب الى الصن 
والعراق واالمارات وكوريا اجلنوبية 
النصف منها  وان  وافغانس��تان، 

يصدر الى الصن والعراق«.
ويبل��غ مع��دل التب��ادل التجاري 
الس��نوي بن اي��ران والع��راق في 
خمس��ة  ب��ن  احلاض��ر،  الوق��ت 
ملي��ارات و600 ملي��ون دوالر الى 
سبعة مليارات دوالر، واضافة الى 
صادرات النفط والغاز والسياحة 
الفني��ة  واخلدم��ات  الديني��ة 
والهندسية، ليرتفع الى 12 مليار 

دوالر سنويا. 
العدي��د من اخلب��راء االقتصادين 
يعتق��دون ان العراق وبعد مرحلة 
داع��ش واس��تتباب األم��ن ووفرة 
امل��وارد النفطي��ة واملالي��ة، يعد 
س��وقا واس��عة وجيدة ج��دا وذا 
مزايا خاصة للمستثمرين ورجال 

االعمال االيرانين.
وكان��ت وزارة التج��ارة، قالت، في 
وقت س��ابق، أن »حج��م التبادل 

التجاري مع ايران، جتاوز 6 مليارات 
دوالر في عام��ي 2015 2016-، ما 
ميثل  االستيرادات من ايران مضافا 
له��ا 60 مليون دوالر متثل صادرات 
العراق اليران، مشيرة الى وجود 8 

منافذ حدودية تربط البلدين«.
وقالت ال��وزارة ان »حجم التبادل 
التج��اري م��ع اي��ران ف��ي تط��ور 
مس��تمر في ظل  رغب��ة البلدين 
وتنمي��ة  تطوي��ر  ف��ي  اجلاري��ن 
العالق��ات االقتصادية والتجارية 

الثنائي��ة  وتفعي��ل  االتفاق��ات 
املش��تركة الت��ي اس��همت في 
زيادة حجم التب��ادل التجاري بن 

البلدين«. 
الزي��ادة  »نس��بة  ان  وأضاف��ت، 
الس��نوية ف��ي عملي��ة التب��ادل 
التج��اري تص��ل ال��ى اكث��ر من 
رب��ع  مليار دوالر س��نويا، وهي في 
زي��ادة مس��تمرة برغ��م الظروف 
نتيج��ة  واملالي��ة  االقتصادي��ة 
 انخفاض اس��عار النفط بشكل 

كبير جدا«. 
واش��ارت الى ان »هن��اك 8 منافذ 
حدودية ترب��ط العراق وايران وهي 
منافذ الشيب  وزرباطية واملنذرية 
ومندلي والشالمجة وحاج عمران 
وبنجوي��ن وبرويزخان، وهي  املنافذ 
البلدين  بن  املعتمدة  الرس��مية 

لنقل ودخول البضائع اخملتلفة«. 
ونوه��ت الى وجود اتفاقات ثنائية 
ستسهم في تشجيع الشركات 
االيرانية ورج��ال االعمال  للدخول 

ف��ي س��وق االس��تثمار العراقي 
مش��تركة،  مش��اريع  اقام��ة  او 
كذلك التعاون في  مجال الطاقة 
والكهرباء والنفط والغاز والعمل 
عل��ى تطوي��ر املناف��ذ احلدودي��ة 
الرس��مية  التي تخ��دم مصلحة 
البلدي��ن م��ن خ��الل اس��تخدام 
دخ��ول  ف��ي  احلديث��ة  الوس��ائل 
وفح��ص  البضائع والتع��اون في 
والس��يطرة  التقيي��س  مج��ال 

النوعية.

وش��هدت العالق��ات االقتصادية 
بن العراق وايران تقدما ملموسا 
وذل��ك من خ��الل حج��م التبادل 
التج��اري ب��ن البلدي��ن بعد عام 
2003، وذكر تقرير نش��رته وكالة 
ارن��ا االيراني��ة، ان حج��م التبادل 
ب��ن الع��راق واي��ران وصلت خالل 
ع��ام 2016 الى 6 مليارات ونصف 
امللي��ار، وان العالقات االقتصادية 
ب��ن طه��ران وبغداد تس��ير على 

وفق ما هو مخطط له.

5.5 مليار دوالر صادرات إيران غير النفطية إلى العراق
12 مليار دوالر حجم التبادل السنوي 

يبلغ معدل التبادل التجاري 
السنوي بين ايران والعراق 
في الوقت الحاضر، بين 
خمسة مليارات و600 مليون 
دوالر الى سبعة مليارات 
دوالر، واضافة الى صادرات 
النفط والغاز والسياحة 
الدينية والخدمات الفنية 
والهندسية، ليرتفع الى 12 
مليار دوالر سنويا

صادرات إيران غير النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت أس��عار النفط، أمس السبت، على ارتفاع 
لتبقى هذه األس��عار ضمن توقع��ات اخملتصن، ما 

بن 50 و70 دوالر.
وأنه��ت عق��ود خام القي��اس العامل��ي مزيج برنت 
جلسة التداول مرتفعة 72 سنتا، أو ما يعادل 1.13 
باملئة، لتبل��غ عند التس��وية 64.55 دوالر للبرميل 
بينم��ا صعدت عقود خام القي��اس األميركي غرب 
تكساس الوسيط 48 سنتا، أو 0.79 باملئة، لتغلق 

عند 61.47 دوالر للبرميل.
وبالرغم من اغالق اخلامان القياسيان األسبوع على 
خس��ائر مع هبوط برنت نح��و 4 باملئة وانخفاض 
اخلام األمريكي أكثر من 3 باملئة اال انه يبقى ضمن 

توقعات اخملتصن.
وتوقع��ت وكالة الطاقة الدولي��ة، في كانون االول 
2017 اس��تقرار األسعار وس��وق النفط في العام 
2018، بعد ارتفاع معدل الطلب واإلنتاج النفطي 

من خارج أوبك باملستويات نفسها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خس��ر أثري��اء العال��م أكثر م��ن 100 ملي��ار دوالر 
خالل األس��بوع املاض��ي، الذي ش��هد انخفاضات 
كبيرة في األس��واق األميركية، حسبما أفاد موقع 

»بلومبرغ«.
وكان م��ارك زوكرب��رغ مؤس��س واملدي��ر التنفيذي 
لش��ركة »فيس��بوك« أكب��ر املتضرري��ن، إذ من��ي 
بخسائر بلغت 3.2 مليار دوالر، تاله أمانشيو أورتيغا 
رج��ل األعمال اإلس��باني، وكارلوس س��ليم رئيس 
ش��ركة االتصاالت األهم في املكس��يك، بخسائر 

2.4 مليار دوالر لكل منهما على حدة.
كما تراجعت ثروة املس��ؤولن الكبيرين بش��ركة 
»ألفابي��ت« الري بيدج )2.2 مليار دوالر(، وس��يرغي 

برين )2.1 مليار دوالر(.
وحس��ب »بلومبرغ«، فقد خسر أثرى 500 شخص 
ف��ي العال��م 107 ملي��ارات دوالر خ��الل األس��بوع 
املاضي، بس��بب التراجعات القياس��ية لألس��هم 

األميركية.
وكان أثرياء الواليات املتحدة األكثر تضررا، بخسائر 
بلغ��ت 34 ملي��ار دوالر، ف��ي ح��ن فق��د األثري��اء 

الصينيون نحو 16 مليارا.

64.5 دوالر لبرميل 
برنت العالمي

»أسبوع أسود« 
ألثرياء العالم

بغداد ـ احسان ناجي:

يع��ّد تطوي��ر املقاول��ن احمللين من 
أولوي��ات ش��ركة بترون��اس املاليزية 
العاملة في حق��ل الغراف النفطي 
في محافظة ذي قار كجزء اساسي 
من التزماتها جتاه تطوير ودعم احلياة 

اجملتمعية.
بترون��اس  ش��ركة  فس��تراتيجيات 
باعتماده��ا عل��ى املص��ادر احمللي��ة 
س��اعدت على دعم من��و الصناعات 
املتع��ددة في العراق. وق��د ثبت هذا 
جلي��اُ ف��ي ع��ام 2017 م��ع االنتهاء 
م��ن بئر االنتاج )GA-J49P(، إذ أجنزت 
ش��ركة بتروناس كاريغال��ي العراق 
بنجاح وأم��ان ت��ام أول وأفضل فئة 
جي��دة م��ن ه��ذه االب��ار، إذ مت حف��ر 
 )IDC55( البئر باس��تخدام برج احلفر
الذي متلكه وتش��غله شركة احلفر 
العراقية, إحدى الشركات الوطنية 
العراقية،  النف��ط  ل��وزارة  التابع��ة 
وه��و راب��ع بئ��ر ضم��ن رقع��ة اآلبار 
)Wellpad-J( وال��ذي بدأت عمليات 

حفره في كانون الثاني عام 2017.
في البداية، كان الوعي لدى املقاولن 
والس��المة  الصح��ة  مج��ال  ف��ي 
والبيئة منخفضا مما شكل تهديدا 
وشيكا على س��المة العمليات في 
احلق��ول. اضاف��ة ال��ى أن األعط��ال 

املتك��ررة في املعدات أس��هم أيضا 
في زي��ادة الوقت ال��الزم لالجناز وبدء 
االنتاج. لذلك أبدت شركة بتروناس 
إلتزامه��ا بتطوير املقاولن واملواهب 
احمللي��ة، وق��د عملت بش��كل وثيق 
مع ش��ركة احلف��ر العراقية لضمان 
حصولهم عل��ى الدعم ال��الزم في 

مواجهة التحديات.
وانطالقا من روح املعتقدات املهنية، 
أخذت )شركة بتروناس( على عاتقها 
زمام املبادرة في حتسن أداء املقاولن 
من خ��الل االجتماعات املتكررة على 
جميع املستويات والعمل عن كثب 
معهم للتخفي��ف من أي أعباء من 
شأنها أن تعوقهم عن تقدمي أفضل 
أداء لهم. فعلى سبيل املثال، عقدت 
جلس��ات مراجعة بعد االنتهاء من 
كل بئر ملراجع��ة أداء احلفر، وتبادلت 
الدروس املس��تفادة م��ن العمليات 
وحتديد فرص التحس��ن التي ميكن 
من خاللها تنفي��ذ البئر املراد حفره 

مستقبالً. 
تق��وم   بترون��اس  ش��ركة  وكان��ت 
بالتذكي��ر الدائ��م لش��ركة احلف��ر 
العراقي��ة بش��أن أهمي��ة الصيانة 
الوقائية وتوفير املعدات االحتياطية 
الكافية في املوقع، لضمان أن الوقت 
غير اإلنتاجي املتعلق باملعدات ميكن 

تقليله إلى أدنى مستوى ممكن.
ومت توس��يع نط��اق دع��م بترون��اس 

م��ن أج��ل التواص��ل الفع��ال م��ع 
اجله��ات احلكومي��ة ف��ي احلص��ول 
على التصاريح األمني��ة واملوافقات 
املطلوب��ة م��ن أج��ل احليلول��ة دون 

حدوث اي تأخير في العمليات.

ومع ش��روع ش��ركة احلفر العراقية 
ف��ي عمليات احلفر، عرضت ش��ركة 
بتروناس املساعدة على شركة احلفر 
العراقية في تطوي��ر وثائق الصحة 
احلف��ر  لب��رج  والبيئ��ة  والس��المة 

)IDC55( بالتع��اون مع اخملتصن من 
اخلدمات التقنية لش��ركة بتروناس، 
ومت وض��ع برنام��ج لتفعي��ل برنامج 
الصحة والس��المة والبيئة لضمان 
أن تك��ون عملي��ة احلفر ف��ي مجال 

الصح��ة والس��المة والبيئة تعمل 
بكامل طاقتها وفعاليتها.

ومن أج��ل تطوير الوع��ي والثقافة 
املس��تدامة ف��ي مج��ال الصح��ة 
الس��المة والبيئة، نفذت املؤسسة 
العدي��د من البرام��ج لتحقيق هذه 
الغاي��ة، ومت وض��ع برنام��ج الغ��راف 
 The Garraf( املهني��ة  للس��المة 
لتوجي��ه   )Aim Zero Passport
ش��روط  مراع��اة  باجت��اة  اجلمي��ع 
الصحة والسالمة واألمان وباالخص 
العاملن اجل��دد منهم. كما مت عقد 
للس��المة,  أس��بوعية  اجتماع��ات 
لل��كادر  املكاف��آت  مب��دأ  واعتم��اد 
صاح��ب أفض��ل بطاق��ة س��المة. 
وإضاف��ة إلى ذل��ك، مت وضع بطاقات 
إرشادية مدعمه بالصور لالبالغ عن 
أية أعم��ال أو ظروف غي��ر آمنة من 
أجل الك��وادر احمللية لتج��اوز حاجز 
اللغة ومساعدة الطاقم في اإلبالغ 

عن أي مخالفة تذكر.
التدري��ب  برنام��ج  س��اعد  كم��ا 
والتوجيه في حتس��ن قدرة موظفي 
والوع��ي  اإلدراك  وزي��ادة  الس��المة 
والبيئة.  والس��المة  الصحة  مببادئ 
منتظمة مشتركة  بزيارات  والقيام 
إلدارة الصح��ة والس��المة والبيئ��ة 
من قبل ادارة شركة احلفر العراقية 
وش��ركة بتروناس إل��ى موقع احلفر 
مما س��اعد على رفع ال��روح املعنوية 

للكادر وتقدمي دعم اإلدارة والتزامها 
نحو عمليات احلفر اآلمنة.

وم��ع تنفي��ذ املب��ادرات أع��اله، فقد 
شهدت وتيرة العمل حتسناً ملحوظاً 
ف��ي االداء الع��ام وبنس��بة ٪34 في 
كفاءة احلفر، وخف��ض تكلفة البئر 
بنس��بة ٪23، تخفيض نس��ب تأخر 
االجناز إل��ى أقل من ٪10  إضافة الى 
%30 كنس��بة زي��ادة في مش��اركة 
وتقدمي بطاقات الصحة والس��المة 

وحتسن الوعي بن الكادر.
كل هذه التحسينات توجت بنجاح 
GA- م��ع انته��اء االعم��ال في بئ��ر

J49P، اضافة ال��ى حتقيق 400 يوماً 
من العمل من دون اصابات.

ه��ذه التجرب��ة الناجحة ل��كل من 
ش��ركة بترون��اس وش��ركة احلف��ر 
العراقي��ة حققت اله��دف األفضل 
ف��ي مج��ال اآلبار مع مع��دل »صفر 
من االصابات وفق��دان الوقت« فيما 
كان��ت ه��ذه اخلطوات االس��تباقية 
الت��ي اتخذتها بتروناس واس��تعداد 
شركة احلفر للتعلم أمران حاسمان 
ف��ي حتقيق ه��ذا اإلجن��از. إن التقدم 
الذي أظهرته شركة احلفر من حيث 
أداء احلفر وثقافة الصحة والسالمة 
والبيئ��ة هو دليل عل��ى أن أي عقبة 
أم��ام النجاح ميك��ن التغلب عليها 
من خ��الل املثابرة وال��روح التعاونية 

والرغبة في أن حتقيق األفضل.

تقـرير

بتروناس الغّراف وشركة الحفر العراقية: إنجاز اآلبار
 بأفضل المواصفات النوعية وأعلى مستويات األمان

400 يوم عمل من دون إصابات 

منتسبو شركة احلفر العراقية مع أعضاء من شركة بتروناس
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القاهرة ـ رويترز:
والصناع��ة  التج��ارة  وزارة  قال��ت 
املصرية ف��ي بيان صحافي: »إن عجز 
املي��زان التجاري للب��الد انخفض 11 
باملئة على أس��اس سنوي في كانون 

الثاني املاضي«.
ووفقاً للبي��ان، زاد حج��م الصادرات 
16 باملئة، بينم��ا انخفضت الواردات 
أربع��ة باملئ��ة، وتصدرت م��واد البناء 
واملالب��س  الكيماوي��ة  والصناع��ات 
الغذائي��ة  واملنتج��ات  اجلاه��زة 

والهندس��ية قائمة القطاعات التي 
شهدت زيادة في معدالت التصدير. 

وق��ال ط��ارق قابي��ل، وزي��ر التج��ارة 
والصناع��ة: »إن الص��ادرات املصرية 
غير البترولية ارتفعت إلى 1.9 مليار 
دوالر ف��ي كانون الثان��ي، مقارنة مع 
1.6 مليار في الش��هر ذات��ه من عام 
2017«. وأضاف أن الواردات بلغت 4.6 
مليار دوالر مقارنة مع 4.7 مليار دوالر 

في كانون الثاني من العام السابق.
وعل��ق الوزي��ر قائ��الً: »إن املؤش��رات 

اإليجابي��ة حلركة التج��ارة اخلارجية 
املصرية، تعكس جناح اس��تراتيجية 
التج��ارة  لتعزي��ز  الرامي��ة  ال��وزارة 
أن  الوزي��ر  وذك��ر   .»2020 اخلارجي��ة 
»أهم األسواق املستقبلة للصادرات 
املصرية خ��الل كان��ون الثاني 2018 
تضمن��ت أس��واق االحت��اد األوروبي«، 
إل��ى أن قيم��ة الص��ادرات  مش��يراً 
املصري��ة ل��دول االحت��اد بلغ��ت 557 
ملي��ون دوالر، مقارنة مع 451 مليون 
دوالر ف��ي كانون الثان��ي 2017 بزيادة 

24 باملئة.
وأض��اف أن قيمة الصادرات ألس��واق 
ال��دول العربي��ة بلغ��ت 766 مليون 
دوالر، ف��ي مقاب��ل 726 مليون��اً قبل 

عام.
عل��ى صعي��د منفصل، ق��ال يحيى 
أب��و الفت��وح، نائ��ب رئي��س مجلس 
إدارة البنك األهلى املصرى، إن حجم 
محفظ��ة الودائ��ع بالبن��ك ارتفعت 
لتسجل تريليون - ألف مليار - جنيه 
ألول مرة فى تاري��خ البنوك املصرية. 

املصري��ن  ودائ��ع  إجمال��ي  وارتف��ع 
بالبنوك – مبا فيها الودائع احلكومية 
- ملس��توى تاريخي جديد لتصل إلى 
3.218 تريليون جنيه، في نهاية شهر 
تشرين الثاني 2017، مقارنة ب�3.176 
تريلي��ون جني��ه – التريليون يس��اوى 
1000 ملي��ار – وذل��ك بنهاية ش��هر 
كان��ون األول 2017، أي بزي��ادة قدرها 
نح��و 42 ملي��ار جنيه خالل ش��هر، 
وفًق��ا لتقرير البن��ك املركزي املصري 

الصادر حديًثا.

واشنطن ـ رويترز: 
أكد مسؤولون أميركيون كبار قلقهم 
في شأن العجز التجاري األميركي مع 
الصن وحرية دخول الس��وق واملعاملة 
غير العادلة التي تواجهها الش��ركات 
الثان��ي م��ن  الي��وم  األميركي��ة، ف��ي 

احملادثات مع ليو خه كبير مستش��اري 
الرئي��س الصين��ي ش��ي جينبينغ في 

البيت األبيض.
والتقى ليو خه وزي��ر اخلزانة األميركي 
س��تيفن منوتش��ن واملمث��ل التجاري 
وكبي��ر  اليتهاي��زر  روب��رت  األميرك��ي 

للبي��ت  االقتصادي��ن  املستش��ارين 
األبي��ض غاري كوهن بعد عقد اجتماع 

مماثل مع الثالثة يوم اخلميس.
وج��اء الي��وم الثان��ي م��ن محادثاتهم 
وس��ط تصاعد توت��رات اقتصادية مع 
بكن ومخاوف من نش��وب حرب جتارية 

بع��د أن أعل��ن الرئي��س دونال��د ترامب 
خطط��اً لفرض رس��وم جمركية على 
واردات الصل��ب واألملوني��وم، م��ا دف��ع 
ش��ركاء جتارين إل��ى التهدي��د باتخاذ 
خط��وات انتقامية وأدى إلى هبوط في 

أسواق األسهم.

وقالت ناطقة باس��م البي��ت األبيض: 
»أجرينا محادثات صريحة. أبدينا قلقنا 
إزاء العجز التجاري وعدم وجود معاملة 
األميركي��ة وقضايا  باملثل للش��ركات 
مرتبطة بنق��ل التكنولوجي��ا وعوائق 

أمام حرية دخول السوق في الصن«.

تراجع العجز التجاري المصري

محادثات أميركية - صينية حول مخاوف واشنطن االقتصادية



د.مظهر محمد صالح*

ل��ن مينعني الفضول م��ن دخول احلرم 
االميركي��ة في  للجامع��ة  اجلامع��ي 
ان  بع��د   2009 صي��ف  ف��ي  بي��روت 
استأذنت من حرس مدخلها االنيق ذي 
املسحة املدنية عالية التهذيب سواء 

في االستقبال اوعند التوديع.
فبني العمران اجلميل واملباني العريقة 
واملمرات املعبدة بني اش��جار الصنوبر، 
اعتلت اجلامع��ة رأس  بيروت وانحدرت 
حتى س��احلها. لفت نظ��ري في اثناء 
جولتي ان ثمة إعالنا باللغة االجنليزية 
انتش��ر هنا وهناك ويش��ير الى حركة 
التضام��ن الطالبي��ة م��ع قضية غزة 
املش��تعلة في ذلك الوقت. وتساءلت 
في س��ري، كم هي احلري��ات الفكرية 
هن��ا؟ وم��ا ه��ي مس��احة تأثيرها في 
ه��ذا الص��رح العلمي الرائ��ع؟ انه امر 
يجل��ب االطمئنان في هذا املس��توى 
م��ن التداول الس��لمي للوع��ي وعلى 
ه��ذا القدر املمكن م��ن الدميقراطية! 
وتساءلت ايضا، هل ان مناصرة قضايا 
العرب بهذا امل��كان بالذات، هي صفة 
موروث��ة من��ذ تأس��يس اجلامع��ة في 
الع��ام 1866 ميالدية لتعب��ر حقا عن 

اصالة مؤسسيها والقائمني عليها؟
جتي��ب اجلامع��ة في م��كان م��ا، بانها 
اعتم��دت اجم��اال ومن��ذ تأسيس��ها 
على معايي��ر اكادميية حقيقية، وانها 
م��ا زال��ت ملتزم��ة مبب��ادئ التفكي��ر 
النقدي والنقاش املفتوح، وان اجلامعة 
مفتوح��ة للجميع م��ن دون متييز في 
الع��رق او املعتق��د الدين��ي او االنتماء 
السياس��ي!. قلت يا له��ا من جامعة 
فه��ي مازال��ت تتحلى ه��ي وطلبتها 
مببادئ سامية توحد األعراق واألجناس 
والطوائ��ف واالديان، والس��يما في بلد 
شديد اإلنقس��ام وموغل بالصراعات 
الضعيفة  واإلنقس��امات  الطائفي��ة 
ف��ي مضمونها االنس��اني او احلضاري 
كالش��عب  واح��د  اصي��ل  لش��عب 

اللبناني!.
وعلى الرغ��م من ذلك، ل��م تفاجئِني 
اعالنات التضامن م��ع غزة التي ثبتت 
في اماك��ن اجلامعة اخملتلف��ة، عندما 
تذك��رت ان حرك��ة القومي��ة العربية 

احلديث��ة قد ولدت حقا هي االخرى في 
هذا امل��كان في وقت ص��ارت فيه امة 

العرب عرضة للتجزئة واالنقسام!
فق��د كان��ت اجلامع��ة االميركية في 
بي��روت الوليد الش��رعي لقادة احلركة 
العرب��ي  واخل��ط  العربي��ة  القومي��ة 
السياس��ي، ابت��داء من ج��ورج حبش 
وباس��ل الكبيس��ي وانتهاء بابراهيم 
طوقان وعبد القادر احلسيني وغيرهم!. 
فهذه املؤسسة التعليمية االميركية 
ق��د ولدت اقوى ق��ادة احلركة القومية 
ف��ي تاريخه��ا، ورمبا س��تنطلق وحدة 

الع��رب في يوم م��ا من ب��ني جدرانها 
اجملهولة! بع��د ان صارت الوحدة األمل 

املفقود لهم جميعا من يدري!.
قبل أكثر م��ن ثالثة عق��ود من الزمن 
و ف��ي يوم ثلج��ي عاصف ف��ي احدى 
مدن ش��مال القارة االميركية، يومها 
غط��ت في��ه الثل��وج ادمي االرض وم��ن 
عليه��ا وكامن��ا كن��ا نعيش ف��ي تلك 
اللحظ��ات مأدب��ة وحش��ية للفن��اء 
ونحن جميعا بانتظار حافلة اجلامعة 
ك��ي تنقلن��ا الى ح��رم اجلامع��ة من 
اماك��ن جتمعنا. وق��د جمعتنا محنة 

العاصف��ة الثلجية في ذلك اليوم مع 
مجموعات طالبية من شتى االجناس 
البش��رية، كان ع��دد منهم ق��د جاء 
من لبن��ان في وق��ت قري��ب، فتعرفنا 
على بعضنا ف��ي هذه احملنة العاصفة 
ووجدته��م بع��د التع��ارف انه��م من 
خريجي اجلامعة االميركية في بيروت 
في العام الفائت. تذك��رت عندها بان 
إحي��اء بي��روت مازالت تتق��اذف فيما 
بينها نيران املدافع وألي س��بب تافهه 
كبديل للش��تائم السياسية ألن لغة 
املدفع كانت اهون على امراء احلرب من 

لغة احلوار السلمي! وتعرفت من فوري 
انهم من وطن واحد، وهم اصدقاء في 
الوقت نفس��ه. فهذا م��ن حركة امل 
وذاك من القوميني الس��وريني، واآلخر 
م��ن الكتائ��ب اللبنانية املس��يحية! 
الثلجي��ة  والعاصف��ة  س��ألتهم 
مس��تمرة، كيف كنتم تس��تطيعون 
الوص��ول الى اجلامع��ة االميركية في 
قلب بيروت، وانتم من اطراف ومشارب 
متناقضة كما رسمتها خريطة احلرب 

االهلية؟.
وكي��ف ميكن لك��م حت��ى االنتقال او 

الترح��ال بهذا اليس��ر وامل��رور باملعابر 
الطائفي��ة بس��الم دون القت��ل عل��ى 
الهوي��ة! كان جوابه��م؟ انها املقاصة 
الدراس��ية! وقلت لهم ماهو ش��كل 
ومضمون هذه املقاصة الدراسية التي 
س��هلت امر دراس��تكم واكسبتكم 
الس��الم واحلرية؟ فكان اجلواب... حمدا 
هلل... طامل��ا ان��ك حتمل هوي��ة طالب 
ف��ي اجلامع��ة االميركي��ة فمن حقك 
العبور من غير ان يستفسرك أحد عن 
الهوية الفرعية الطائفية! قلت لهم 
لقد اصبحت هوية اجلامعة االميركية 

الفرعية مبنزل��ة الهوية الوطنية التي 
يحترمها امراء احل��رب جميعا؟، فكان 
اجل��واب نع��م؟ قل��ت ولكن مل��اذا هذا 
االحت��رام لهوية اجلامع��ة االميركية؟ 
فهل لكونها اميركي��ة؟ فكان اجلواب 
كال؟ ولكن ان جل ابناء احلرب املتقاتلني 
عل��ى قطع��ة الش��طرجن اللبنانية او 
أخوته��م او مريديهم ه��م من طلبة  
ذلك الصرح اجلامعي احلر الدميقراطي؟ 
قل��ت ف��ي نفس��ي انه��ا اذن جامعة 
غصن زيتون جتمع لبن��ان في محنته! 
كان اجلواب نعم. لق��د اعجبتني تلك 
املقاصة الدراس��ية حقا ملا حتمله من 
شجرة س��الم وقدرة على توفير مناخ 
حتترم فيه الهوي��ة الفرعية اجلامعية 
كهوية وطنية جامعة موحدة، ومتتلك 
القدرة في الوقت نفس��ه في التغلب 
عل��ى الهوي��ة الفرعي��ة الطائفية او 
اإلثني��ة املفرقة، في ب��الد ظلت حتارب 
اجمله��ول وتبحث عن العدم وتعش��قه 

حتى وقت قريب!
سارت احلافلة بنا نحو جامعتنا ونحن 
في القارة الش��مالية االميركية بعد 
ان هدأت العاصفة الثلجية، وانا افكر 
مليا ب��ان عاصفة صحارين��ا لم تهدأ 

بعد! ولكن متى تهدأ؟
لالس��ف الش��ديد م��ا عج��زت ع��ن 
فعل��ه اجلامع��ة العربي��ة في ي��وم ما 
رمبا حققت��ه اجلامع��ة االميركية في 
بيروت في حقب مختلفة!، والس��بب 
هو توفير او توافر مناخ سلمي حتمي 
وموضوع��ي مبق��دوره تغلي��ب العقل 
والقب��ول  التس��امح  ولغ��ة  املدن��ي 
باآلخ��ر كبدي��ل للعصبي��ة القبلي��ة 
والتصل��ب املعتقدي وفق��دان القدرة 
على احل��وار في عص��ر تعاظمت فيه 
مناخات البداوة السياسية ومجاهيل 
الصحراء وجف��اف عطائها. انه عصر 
مت��رب، غاضب، مازال حت��ى اللحظة  
يفتق��ر لالمل ولم تتوق��ف زوابعه. بل 
األدهى ان اجلمع املتناقض كله قد دخل 
هذه امل��رة بعصر يكنى بعصر االلفية 
الثالثة وبأبواب سياس��ية مشرعة بال 
ه��دف! ولك��ن... ليعلم��وا جميعا بان 

تلك االبواب ال تغلق اال رقميا!

* املستشار املالي لرئيس الوزراء 
العراقي.

د. تراشيا بايكون

)احللقة األولى(
في ظل املتغيرات امللفتة التي شهدتها 
السياسة األميركية مؤخراً جتاه بعض 
ال��دول الت��ي تث��ار حوله��ا الش��بهات 
بدعمها ومتويلها للمنظمات اإلرهابية 
بتش��كيل  األميركي  الكوجن��رس  وجه 
العديد م��ن الفرق للتقصي والتحقيق 
في الكثير م��ن االتهامات التي وجهت 
م��ن قب��ل منظم��ات دولي��ة ووس��ائل 
إعالمية لدول يش��ك في دورها الداعم 
لإلرهاب، ويس��لط التقرير الذي تضعه 
“الصباح اجلديد” بني اي��دي القراء على 
اضطالع جهات حكومية باكس��تانية 
بهذا الدور، ويق��دم التقرير اجلهد الذي 
ق��ام به ثالثة خبراء أميركان في ش��رح 
الباكس��تانية وجيشها  الدولة  عالقة 
بالعدي��د من املنظم��ات اإلرهابية التي 
تقات��ل وتق��وم باألعم��ال اإلرهابية في 
الهند وباكس��تان، وقدم ه��ؤالء اخلبراء 
الكوجن��رس  أم��ام  ش��هادات  الثالث��ة 
األميركي تؤكد تورط باكستان بتمويل 

وتدريب هذه املنظمات .
باكستان.. هل هي صديقة أم عدوة في 

احلرب على اإلرهاب؟
يتع��اون ثالث��ة خب��راء أميركي��ني على 
تقدمي شهادات أمام الكونغرس تشرح 
الباكس��تانية وجيشها  الدولة  عالقة 
باجلماعات اإلرهابية. وتشير الشهادات 
إلى أن اإلرهاب في باكس��تان سياسة 
رسمية مدعومة من اجليش ضد الهند 
وأفغانس��تان، ولكنها تخل��و متاماً من 
اإلش��ارة التفصيلية إلى اإلرهاب الذي 
متارسه جماعات اإلرهاب ضد الشيعة 
ف��ي الداخل، ففي مع��رض احلديث عن 
اجلماع��ات اخليرة واجلماعات الش��ريرة، 
تلم��ح تراش��يا بايك��ون إل��ى العن��ف 
الطائفي الذي تقوم به جماعة عسكر 
جنجوي، ولك��ن إش��ارتها ال ترقى أبداً 
إلى مستوى اجلرائم التي متارسها هذه 
اجلماعة بحق الش��يعة الباكستانيني. 
هذه اجلرائم التي يش��رحها بالتفصيل 
أندرياس ريك في كتابه عن »الش��يعة 
في باكس��تان« في الفصل األخير من 

هذا العدد.
الص��ورة كم��ا يضعه��ا اخلب��راء أمام 
الكونغرس األميركي وأخطرها الصورة 
التي تقدمها الدكتورة تراشيا بايكون، 
تصل إلى حد وصف التعاون بني اجليش 
الباكس��تاني واملنظمات اإلرهابية بأنه 
ضرورة ل��كال الطرفني ال ميكن أن يجري 
التخلي عنه��ا باملدى املنظور، ما يعني 
أن العالق��ة أصبحت بنيوية وليس��ت 
حتالفاً بني طرفني وانفكاكها س��يهدم 

من الدولة ما ال ميكن للطرفني حتمله.
بالنس��بة لن��ا ه��ذا يعن��ي أن دوام��ة 
العنف ضد الش��يعة ستستمر، إال إذا 
أس��همت الدول والقوى الشيعية في 
العالم وعلى رأسها األحزاب الشيعية 
الباكستانية في التخفيف من أثر ذلك 

التحالف اجلهنمي في الوجود الشيعي 
في باكستان.

يبدو أنه ال ميكن ألي عمل إرهابي يحدث 
في باكس��تان ومهم��ا تعاظم حجمه 
أن يكون قادرًا على أن يثني املؤسس��ة 
األمنية في البالد عن دعمها ملا تسميه 
تتخل��ى  وأن  اخلي��رة«  »امليليش��يات 
عنها، وهي تلك امليليش��يات التي ترى 
املؤسس��ة األمنية الباكستانية فيها 
نقط��ة الق��وة. عوًض��ا عن ذل��ك، فإن 
العالقات التي جتمع ما بني الس��لطات 
املناهضتني  واجلماعتني  الباكس��تانية 
للهند املتمركزتني ف��ي إقليم بنجاب، 
عس��كر طيب��ة وجي��ش محم��د م��ن 
جهة وبني هذه الس��لطات واجلماعتني 
املتمردتني داخل أفغانس��تان، ش��بكة 
األفغاني��ة  طالب��ان  وحرك��ة  حقان��ي 
م��ن جهة أخ��رى، يب��دو أنها س��تظل 
مكّوناً أساس��ياً ال غن��ى عنه في إطار 
الباكس��تانية  األمني��ة  السياس��ات 
الداخلي��ة واخلارجية. علًما ب��أن واحداً 
من األس��باب الرئيس��ة التي بسببها 
لم تس��طع الهجمات اإلرهابية داخل 
باكس��تان أن حتمل اجلي��ش على تغيير 
حس��اباته ف��ي وج��ه ه��ذه اجلماعات 
األربع ه��و أنها في أغل��ب األحيان غير 
ضالعة بالعنف داخل باكستان، إذ إّنها 
تركز جهودها خارج الب��الد، مبدئًيا في 
أفغانستان، أما في حال عسكر طيبة 
وجيش محمد فهما منخرطتان كذلك 

في الهند.
إن هذه العقلية تعكس لنا احلس��ابات 
الثالثية التي تبنيها املؤسسة األمنية 
اجلماع��ات  ه��ذه  جت��اه  الباكس��تانية 
الضوء  والتي سأسلط  امليليش��ياوية، 

عليها في شهادتي أمامكم اليوم.
أوالً وقب��ل كل ش��يء، ف��إن باكس��تان 
تنظر إلى هذه اجلماعات وحتكم عليها 
من منظ��ار الفائدة الت��ي تقدمها في 
وج��ه الهن��د، إذ إن الفك��رة والتخوف 
الراس��خني لديه��ا هم��ا أن الهن��د لن 
تتخل��ى يوًم��ا ع��ن موقفه��ا املع��ادي 
لباكس��تان، إلى جانب النزاع املستمر 
بينهم��ا ح��ول إقلي��م كش��مير. إذ ال 
يخف��ى على أحد أن باكس��تان ال متلك 
لنفس��ها مفاصل حل معضلة النزاع 
األمني مع الهن��د، بالتالي فإنها تبقي 
على ه��ذه العالقات الت��ي جتمعها مع 
اجلماعات اإلرهابية التي تعارض بدورها 
الهند، ه��ذه املعارضة التي مبحصلتها 
تعل��ق أفغانس��تان بوصفه��ا ج��زءا ال 
يتجزأ م��ن اس��تراتيجيتها اإلقليمية. 
ينضوي حتت هذه االس��تراتيجية تقدمي 
باكستان الدعم لكل من حركة طالبان 
األفغانية وش��بكة حقاني اللتني كانتا 
وليدتي رح��م اخلوف الباكس��تاني من 
التهدي��د الهندي والرغب��ة في احلؤول 
عل��ى  س��يطرتها  الهن��د  ف��رض  دون 
الغربي��ة. وعليه  الباكس��تانية  احلدود 
فإن املؤسس��ة األمنية الباكس��تانية 
كانت قادرة عل��ى أن ترّوج داخل اجملتمع 
الباكستاني س��يناريو مفاده أن اخلطر 
الذي تشكله الهند على باكستان هو 

خطر وج��ودي، وبأن اخلالص لن يكون إال 
على ي��دي اجليش إذ إّن��ه الوحيد القادر 
على تأمني اآلمان داخل البالد، وبالتالي 
فإن ه��ذا األمر يبرر اس��تمرار العالقات 
الت��ي جتم��ع م��ا بني ه��ذه املؤسس��ة 
األمني��ة واجلماعات امليليش��ياوية. وما 
دامت اجلهود العسكرية الباكستانية 
الرامية إلى حتقيق التوازن مع الهند ما 
انفكت تفش��ل، وما دام الوضع األمني 
في أفغانس��تان مس��تمراً في التدهور 
فإن باكستان س��تظل ترى مصلحتها 

لدى شركائها من امليليشيات.
ثانًيا، فإن املؤسس��ة األمنية تقّيم تلك 
اجلماعات امليليش��ياوية باالستناد إلى 
مدى تأثيرها في التهديد الذي تواجهه 
باكستان؛ إذ إن امليليشيات التي تعرف 
باسم »امليليش��يات اخليرة« ال تكتفي 
من  الباكس��تانية  األراضي  باس��تثناء 
هجماتها وحس��ب إمن��ا البعض منها 
أيًض��ا، وعل��ى وجه اخلصوص عس��كر 
طيب��ة، يثني غي��ره م��ن اجلماعات عن 

القيام بالهجمات العنيفة داخل البالد. 
أض��ف إلى ذل��ك أنه ال يس��هو عن بال 
املؤسسة األمنية أن قطع العالقات مع 
هذه اجلماعات إمنا يقود في احملصلة إلى 
تكاثر األعم��ال اإلرهابية بصورة كبيرة 
داخل البالد، ما قد يذهب أبعد من حدود 
املق��درة املدني��ة والعس��كرية احملدودة 
للحكوم��ة الباكس��تانية وبالتالي لن 
تتمكن من الوقوف في وجهها. وعليه 
فإن إدارة الظهر لهذه اجلماعات احلليفة 
إمن��ا يفتح الب��اب أمام احتم��ال حتويل 
البندقية نحو الداخل وبالتالي ال شك 
ف��ي أّن التهدي��د اإلرهابي س��يتعاظم 

بنحو مخيف داخل باكستان.
يقي��س  الباكس��تاني  اجلي��ش  ثالًث��ا، 
مقدرت��ه عل��ى جتري��د ه��ذه اجلماعات 
امليليش��ياوية وهزميتها، إذ ال يخفى أن 
باكستان ما تزال تفتقر إلى املؤسسات 
املدنية الضرورية، من أجل التعامل مع 
اإلرهاب. وبالتالي فال شك في أّن مهمة 
الوق��وف في وج��ه هذه »امليليش��يات 

اخليرة« س��تقع على عاتق اجليش. ومع 
ذلك ف��إن اعتماد املقاربة العس��كرية 
وحده��ا ل��ن يك��ون كافًي��ا ق��د تكون 
نتائجها عكس��ية من ناحية التعامل 
مع املعضلة. أما في حال عسكر طيبة 
وجي��ش محم��د، ف��إن أي مواجهة قد 
تطرأ ستكون ساحتها في قلب إقليم 
بنجاب اخلاض��ع للجي��ش وبالتالي هو 
قد يواجه مقاومة من داخل املؤسسة 
العس��كرية ومن الس��كان في بنجاب 
أيًضا. أما إذا م��ا اختار اجليش املواجهة 
م��ع ش��بكة حقان��ي وحرك��ة طالبان 
األفغاني��ة فإن هذا اخليار لن ينجم عنه 
إال مفاقمة الوضع األمني املتزعزع أصالً 
إن داخ��ل املنطق��ة القبلي��ة اخلاضعة 
ل��إلدارة االحتادي��ة أو ف��ي بلوشس��تان 

بالتوازي.
وهن��ا جت��در اإلش��ارة إلى أنه ف��ي حال 
رغبنا ف��ي تقييم قدرات هذه اجلماعات 
األربع األساسية احلليفة للجيش، إلى 
جانب تقيي��م العالقة الت��ي تربطهم 

باملؤسس��ة األمني��ة الباكس��تانية، ال 
ب��ّد لن��ا من أن نأت��ي على ذك��ر النمط 
الذي تطورت ف��ي إطاره هذه العالقات. 
ففي أع��وام التس��عينيات كان اجليش 
اجلماع��ات  ه��ذه  ي��زود  الباكس��تاني 
باملس��اعدة  اجلماع��ات  م��ن  وغيره��ا 
األساس��ية، مبا في ذل��ك تأمني املصادر 
واألس��لحة والتدري��ب حت��ى الغط��اء 
العس��كري وتأمني امل��الذ لهم من أجل 
متكينهم من عبور احلدود، وعليه ميكن 
الق��ول إّن اجلي��ش كان مضطلًع��ا إلى 
أبعد احلدود مع حلفائ��ه من اجلماعات 

امليليشياوية.
أما في ظل الضغوط التي فرضتها كل 
م��ن الواليات املتح��دة واجملتمع الدولي، 
فإن املؤسسة العس��كرية عمدت إلى 
تغيير السياس��ة التي كانت تعتمدها 
في مع��رض تعاونه��ا م��ع احللفاء من 
امليليش��يات، حت��ى إن ه��ؤالء احللف��اء 
أنفس��هم ق��د اعت��ادوا ه��ذا التغيير 
وألف��وه. في وقتن��ا احلال��ي، وعلى حّد 
علمنا ف��إن أهم ما تقدمه املؤسس��ة 
األمنية لهذه اجلماعات يتمثل في توفير 
املالذ اآلمن واحلماية لها، وبصورة عامة 
ميكننا القول إن هذه السياسة تشكل 
النم��ط األقل نش��اًطا مقارنة بالدعم 
الذي كانت تقدمه في الس��ابق. فعلى 
أرض الواقع ال يستلزم تأمني املالذ اآلمن 
س��وى غض الطرف عن هذه اجلماعات 
وعدم التصرف في وجهها، على الرغم 
من أن الق��وات األمينة تذهب أبعد من 
ذل��ك، إذ إنه��ا ال تتوانى عن املس��ارعة 
ف��ي تأم��ني احلماي��ة له��ؤالء احللف��اء 
أيًضا. أم��ا في إطار األج��واء احلالية، ال 
ميكن إنكار أن امل��الذات اآلمنة هي أكثر 
وأهم ما مبقدور اجلي��ش أن يّوفره لهذه 
اجلماعات، فتح��ت املظلة التي تؤمنها 
الباكستانية باتت  املؤسس��ة األمنية 
جماعات كل من عسكر طيبة وجيش 
محمد وشبكة حقاني وحركة طالبان 
األفغانية تتحلى باملقدرة الذاتية وتكاد 
تصبح منظمات ذات اكتفاء ذاتي، هذا 
ع��دا عن املالذات اآلمن��ة التي ال بد لها 
منها. إضافة إلى أنها ال تفتقر أبًدا إلى 
مصادر غنية أخ��رى قادرة على تزويدها 
بامل��ال والعت��اد والس��الح، إل��ى جانب 
املالكات التي ال ب��أس بها من العناصر 
املدرب��ة واملتمرس��ة. وفي ه��ذا اجملال ال 
يسعنا إال القول إّن اجليش الباكستاني 
أدى مهمته عل��ى أكمل وجه، حيث إّن 
ه��ذه اجلماعات ل��م تع��د تعتمد بعد 
الي��وم عل��ى الدعم املباش��ر والصريح 
م��ن اجلي��ش، عل��ى الرغم م��ن أنها ما 
تزال تعتمد بني الفينة والفينة اآلخرى 
على هذا الدعم الفاعل على ش��اكلة 
املركزي��ة  االس��تخبارات  قدمت��ه  م��ا 
من مس��اعدة لق��وات عس��كر طيبة 
ف��ي أب��ان التخطيط للهجم��ات التي 
شهدتها مومباي في عام 2008، ولكن 
الدع��م األكثر أهمية الذي ما تزال هذه 
اجلماعات تتلقاه من اجليش هي املالذات 
اآلمنة، وال ضير من التكرار هنا أن هذه 
اجلماع��ات األربع تقوم قبل كل ش��يء 

على هذه املالذات اآلمنة.
وال ش��ك ف��ي أن مركزية ه��ذه املالذات 
اآلمنة تطرح مس��ألة كب��رى ال بد من 
التطرق إليها، إذ إنها ذات تأثير في مدى 
س��طوة اجليش عل��ى ه��ذه اجلماعات 
احلليفة له. وهي اس��تطاعة اجليش أن 
يعي��د إطالق حركات جديدة من الدعم 
تك��ون ذات نطاق أوس��ع وفاعلية أكبر، 
ولكن حت��ى هذه املرحل��ة ميكن القول 
إن الضغ��وط الت��ي مارس��تها كل من 
واجملتم��ع  والهن��د  املتح��دة  الوالي��ات 
الدولي اس��تطاعت أن تثني باكستان 
بصورة كبيرة ع��ن الدعم الذي تقدمه 
له��ؤالء احللفاء. إلى جانب أن س��طوة 
اجليش على ه��ذه اجلماع��ات باتت في 
أغلب األحيان قهرية فمنبع القوة الذي 
تتحل��ى به هذه امليليش��يات يتأتى من 
قدرتها على توس��عة نط��اق مالذاتها 

اآلمنة وحتييدها عن العلن.
إّن العالق��ات التي جتم��ع ما بني اجليش 
وكل من عس��كر طيبة وجيش محمد 
طالب��ان  وحرك��ة  حقان��ي  وش��بكة 
األفغاني��ة إن ه��ي إال مطواع��ة، ففي 
النهاية فقد استطاعت هذه العالقات 
أن حتاف��ظ على مفاصله��ا على الرغم 
من األح��داث التي جرت ف��ي 11 أيلول 
والتداعي��ات الت��ي وقعت عل��ى إثرها. 
ففي ح��ني أن الواليات املتحدة لم تكن 
راضية البتة عن اجله��ود والدعم الذي 
كان��ت باكس��تان تقدم��ه آن��ذاك في 
سبيل محاصرة اإلرهاب، فقد رأت هذه 
امليليش��يات الت��ي كان��ت فيما مضى 
حليف��ة لباكس��تان، ف��ي تع��اون هذه 
األخي��رة مع الواليات املتح��دة على أنه 
خيانة لها. وبالتالي ما كان منها إال أن 
أدارت بندقية أعمال العنف التي تقوم 
بها في وجه س��يدها. أما بالنسبة إلى 
باكستان فقد جتلى األمر بأسوأ ما في 
اجلانبني، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذه اجلماعات األرب��ع اآلنفة الذكر لم 
تتخل عن العالقات التي كانت تربطها 
بالدولة الباكس��تانية، ول��م تتأخر في 
االس��تفادة إلى أقصى احلدود من هذه 

العالقات.
ثالث��ة أس��باب جوهري��ة ما ت��زال هي 
املس��يطرة على حس��ابات املؤسس��ة 

األمنية الباكستانية، وهي:
1 – اخلدم��ة الت��ي تقدمه��ا اجلماعات 

احلليفة في وجه الهند وأفغانستان.
2 – وف��ي الوق��ت نفس��ه من��ع ه��ذه 
اجلماعات وكبحها عن تش��كيل اخلطر 

على الداخل الباكستاني.
3 – مق��درة اجلماع��ات عل��ى تهدي��د 
األمن الداخلي، مقابل مقدرة محدودة 
الباكستانية  الرس��مية  للمؤسس��ة 

على الوقوف في وجهها …
كل ه��ذه العوام��ل مجتمع��ة تع��ّزز 
العالق��ات الت��ي م��ا ت��زال مس��تمرة، 
وتضمن أن هذه الروابط س��تظل على 
ما هي عليه عصّية على التقويض، في 

املستقبل املنظور في األقل.

في الغد احللقة الثانية
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باكستان وبؤرة اإلرهاب الدولي ..شهادات أمام الكونجرس األميركي
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اجلامعة االميركية في بيروت

يتعاون ثالثة خبراء أميركيين على تقديم شهادات أمام 
الكونغرس تشرح عالقة الدولة الباكستانية وجيشها بالجماعات 

اإلرهابية. وتشير الشهادات إلى أن اإلرهاب في باكستان 
سياسة رسمية مدعومة من الجيش ضد الهند وأفغانستان، 
ولكنها تخلو تمامًا من اإلشارة التفصيلية إلى اإلرهاب الذي 

تمارسه جماعات اإلرهاب ضد الشيعة في الداخل

اجليش الباكستاني
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عندما دخل الغزاة العراق من البصرة 2003 وجدوا 
متث��اال منتص��ب الهامة عل��ي ش��اطئ البصرة ، 
سألوا : ملن هذا .؟. قيل لهم : إنه للشاعر العراقي 
بدر شاكر الس��ياب . انحنى جنود الغزو له إجالال 
وتقديرا وأكملوا مسيرتهم في داخل البالد . وبقي 
متثال الس��ياب ش��امخا في موقعه ش��اهدا علي 

جرمية العصر . 
موق��ع الس��ياب من التجرب��ة الش��عرية العربية 
احلديث��ة ه��و ون��ازك املالئك��ة موقع ممي��ز وعالمة 
فارقة ال تخطئها العني . وانطلقت قوانني احلداثة 
كمعيار لعمود الشعر العربي من هذين الشاعرين 
الكبيري��ن . حت��ى غطت مس��احة الوطن العربي 

كله في مطلع اخلمسينيات والستينيات . 
ورغم الغزو البش��ع واملدمر واملفِكك ، ظل العراق 
حامال راية التجديد من خالل كتائب الشعراء الذين 
جاءوا من بع��د ذلك ..اجيال وراء اجيال ينهلون من 

سحر اللغة واإلبداع املتوهج الذي وضعه اآلباء .
العراق هو البلد الوحيد الذي ميلك بجانب مخزونه 
من النف��ط مخزونا من الثروة الش��عرية العربية 
الهائل��ة ، إن��ه الوطن الش��اعري أو وطن الش��عر. 
والذائقة الش��عرية العراقية تختلف عن اي قطر 
عربي آخ��ر . فالع��راق ال يعيش بغير الش��عر ، وال 
الش��عر ق��ادر علي الف��كاك من قبضة س��اكني 

النهرين .هكذا تقول األسطورة .
جلجام��ش يطل ف��ي كل حلظة م��ن حدائق بابل 
املعلق��ة ، يكتب الس��نني علي أغلف��ة احلجارة .. 

ويرسم عاملا يزهو ، عاملا ميوج بدفء املسرة . 
وهاه��ي الش��اعرة العراقية » منور مال حس��ون » 
ترس��م معالم احلزن الغامض عل��ي طني النهرين 
في وله العاشق الذي ينفخ من حتت الرماد »عرش 

بابل »  
حني يصدأ العدل ..! (

أرى أسراَب السنونو تهجرني ، 
دون أن حتمل معها تعاستي ! 

فأحلم مع الفقراء 
بالقرنفل يناديني ..

وفي جوف الظمأ 
أرى سنابَل القمح ،

في رمال الصحراء تزهو ..! 
إذن .. 

من أين يحاصرنا اجلوع ! 
أيها الفقراء

ما دام جلوعنا .. لوٌن أسمر
) كلوِن ثرى وطني ..؟ 

منور مال حس��ون ش��اعرة عراقية تركمانية ولها 
نش��اط واس��ع في العملية التربوية ف��ي العراق 
، وله��ا العديد م��ن اإلصدارات الش��عرية واألدبية 
األخرى ، وكانت مدعوة ملهرجان الشعر العربي في 

الفيوم منذ ايام ممثلة عن شعراء العراق . 
ش��عرها مثل ش��عر األنثى التي متنح األشياء من 
حولها مشاعر األمومة التي حتنو علي أبنائها من 

فقراء احللم . 
:  وقصيدتها » طويت أشرعتي » جتسد هذا احللم 

حني يرتبط بالبسطاء
تنّهدْت الريُح قرب نافذتي ! (

وأزاحْت شبَح السنني .. 
فتأنقْت خطواتي املتعثرة ،

بعد أن كانت تائهة في فراغ الدروب .. 
أنت ..

كتابي الذي بني يدي ،
قرأتُك .. 

وللمرة ما بَعَد األلف أقرؤك ! 
وأنا أصارُع ظنوني

أيقنُت .. أن صفحاتِك اجملهولة
مُتطر ألغازا ، وأحالماً ًضبابية !! 

 وسطورا منقوشة ُباألسرار ..
لم أستطْع كشَف امُلال !! 

لذا ..أنهيُت مالحَم األشواق .. 
وأخفيُت أجنحَة الدفء والوهج

 !.. في حضن جبل الصقيع 
قط��ران عربي��ان يحم��الن تراثا هائال م��ن احلضارة 
والفك��ر وصوت البناء املعماري العظيم والش��عر 
هما : مصر والعراق حتديدا وثالثتهما س��وريا . هذا 
اإلرث احلض��اري ينفذ بالضرورة عبر آالف الس��نني 
إلي اإلنس��ان املعاصر الذي هو مركب من حضارة 

كل األزمنة . 
ونكتش��ف أن الغ��زو البش��ع ال��ذي دم��ر البنية 
األساس��ية العراقية لم يستطع ان يدمر اإلنسان 
العراق��ي وال الغناء العراقي وال الذه��ن العراقي . 
ونكتش��ف كذلك أن الش��عر في العراق هو درعه 

وسيفه في كل املعارك التي يخوضها .. ولنقرأ :
)أين جنّيُة اللهفة التي ،

كانت تتلّبسني .. وتصارُع أيامي
لتختصرَ املسافات ..؟؟

طويُت أشرعتي ،
لقد سقطْت مدُن األشواق..

وداعاً
جلنون أحالمي الذي ،

كان يؤجُج نيسان روحي ..!
فقد وصلُت نهايات السطور ،

وأغلقُت ملفاِت املسرحية ..!! (

منور ُماّل حّسون.. 
شاعرة الضوء اآلتي عبر 

الزمن !

حسن النجار

د. نادية هناوي
 

كثيرة هي الكتب التي حاولت الدخول 
إلى األدب النسائي واخلوض في حيثياته 
وقلي��ل من ذل��ك الكثير ميكنه تأش��ير 
نواح تس��تحق الوقوف عن��د فروضها 
وبراهينه��ا ومحصالته��ا لنتيق��ن من 
صحة ما مت افتراض��ه ومديات ما ُطّبق 

منه عمليا وإجرائيا.
وليس مستغربا إذا قلنا إن الناقد ليس 
ج��الدا وفي الوقت نفس��ه ليس حكما 
وهو يه��م بإخضاع النص��وص األدبية 
ملش��رط النقد ومبضع��ه واضعا إياها 

حتت مخبره بحرفية ومهنية عالية..
 لكن املستغرب حقا أن ال يكون الناقد 
متنازال ع��ن حكميت��ه وتقديريته وفي 
ذات الوق��ت يكون مؤديا لوظيفة اجلدل 
ال مبعن��ى اتخاذ االنفتاح مبدأ بل مبعنى 
امتالك الس��طوة والنفوذ واالستحواذ 

والهيمنة مبدأ وعمال ..
ولع��ل هذا ما يتجس��د بش��كل أكثر 
غ��ورا في نف��ر من النق��اد والكتاب من 
ممارسي النقد النسائي الذين قد يبدون 
مناصري��ن للكتابة النس��ائية عموما 
ولألدب النسائي حتديدا رافعني شعارات 
واملكاش��فة  واإلعالني��ة  التس��وية 
والنسوية والتعددية والتنوع والتصالح 
وهم يقدمون طروحاتهم إزاء ما يقرأون 

من أدب يعدوه نسائيا.
ولعل املس��ألة تغ��دو أكث��ر جالء حني 
يك��ون الناق��د رج��ال واملنقود ام��رأة إذ 
ستكون نس��بة تأدية تلك املهمة رهنا 
مبقدار إدراك��ه للوظائفية النقدية جتاه 
اآلخر.. فكيف إذا كان ميارس الوظائفية 
من منطلق السطوة على اآلخر ليكون 
اإلقص��اء والدونية أحد أه��م عنوانات 

ذلك النص املنقود. 
وال يعن��ي ه��ذا أن الناق��د إذا كان امرأة 
واملنق��ود امرأة ف��ان نس��بة تأدية تلك 
املهمة ستتقلص أو تختفي إلى حدود 
دني��ا؛ بل املقص��ود هو مقدار انش��داد 
الناق��د رجال كان أو ام��رأة إلى احلاضنة 

املركزية الفحولية..
 وتتحدد على وفق ذلك االنشداد نسبة 
إنتاج نص��وص نقدية تنظ��ر إلى املرأة 
موضوعا أو ذاتا أو تنظر لها مقصية أو 
ممركزة وبهذا التصور الرؤيوي يتحدد دور 
الناق��د فأما أن يكون منضويا حتت لواء 
احلاضنة األبوية ومن ثم تكون الكينونة 
األنثوية مغيبة ف��ي اآلخر وهذا مكانه 
النق��د الذكوري..وأم��ا أن يكون متحررا 
من مركزية احلاضنة ناظرا للمرأة كيانا 
وفاعال نصيا غير مغيب في اآلخر وهذا 

مكانه النقد النسائي.   
توظي��ف  إل��ى  ه��ؤالء  يس��عى  وق��د 
إمكاناته��م املتاحة في هذا الس��بيل 
بن��اء عل��ى مقصدي��ة معلن��ة وأخرى 
مغيب��ة األول��ى تش��تغل ف��ي الظاهر 

واألخرى تعمل في اخلفاء.
 وقد وجدت نظريات النسائية واألنثوية 
واألنوث��ة واجلن��در واآلخ��ر وغيره��ا من 
النظري��ات مرتعها اخلص��ب في النقد 
الثقافي الذي انبثق في مرحلة االنفتاح 
ما بعد الكولونيالي لكي تصب في باب 

واحد هو التحرر واملساواة واالنعتاق.
وليس ف��ي ذلك ب��ذر لعق��دة التفريق 
واالنقس��ام ب��ني كينونتني إنس��انيتني 
ش��هدتا مغالبة وتس��يدا واس��تبدادا 
ألنه��ا  ب��ل  األخ��رى  عل��ى  ألحداهم��ا 

موضوع��ات تريد االنتص��ار للمرأة عبر 
إعادته��ا إل��ى وضعها احلقيق��ي الذي 
يتناس��ب مع تكوينه��ا وطبائعها من 
جهة ويتواءم مع االخر/الرجل من جهة 
اخ��رى، لك��ي يؤديا املهمة األساس��ية 

وهي إدامة احلياة بالتجدد والنماء.
ومن هنا غدا التصدي لألدب النس��ائي 
يحت��م  النس��ائي  النق��د  ممارس��ة  أو 
فرض��ا ال اختي��ارا التحل��ي مبرجعي��ات 
ش��املة  وخلفي��ات  ابس��تمولوجية 
التي��ارات  مختل��ف  م��ن  مس��تمدة 
والرؤى واملعطيات واألدبيات اإلنس��انية 
املندرجة حتت مختل��ف حقول املعرفة 

اإلنسانية..
وال غ��رو ان امتالك مثل هذه املرجعيات 
سيتيح للمتصدي للدراسة النسائية 
كاتبا أو ناقدا أو باحثا، األدوات التي بها 
سيكتش��ف املغيب ويحفر في األرض 
البكر ليجد اخملبوء واملستور ويسفر عن 
اجملس��ات التي تبدد العتمة وجتعله يرى 
األقبية أو احلجابات رؤية واضحة جلية.

ومب��ا يجع��ل صاح��ب تل��ك املرجعيات 
الذكوري��ة  تاريخي��ة  م��ن  متح��ررا 

واديولوجياته��ا مس��تعيدا ذلك احلس 
الفط��ري ال��ذي جبل��ت علي��ه النفس 
اإلنسانية وهو محبة اآلخر والنظر إليه 
على أنه كل ال ج��زء ..وفاعل متفاعل.. 

وواضع ال موضوع.
 وعن��دذاك ستكش��ف ال��ذات الناقدة 
أنه��ا قد وجلت ما كان ظالما وصححت 
مس��ارا كان معوج��ا لتجع��ل امل��رأى 
بألوان��ه  حقيقت��ه  عل��ى  مش��اهدا 
وحجومه ومس��احاته رؤي��ة ال تضبيب 

فيها وال احتباس.
وعل��ى وف��ق التوصي��ف أع��اله تأت��ي 
النصوص النقدية أما مبعطيات تندرج 
حت��ت عب��اءة األبوي��ة لتك��ون الكتابة 
اس��تعالًء وأم��ا مبعطي��ات خارجة عن 
تل��ك العباءة لتغ��دو الكتابة تنازال عن 
معطيات كانت قد ارتضتها الذكورية 
كمؤسس��ة عتيقة ومنظومة عتيدة 
لتستبدلها مبعطيات أخرى ال ترتضيها 

ألنها لم تؤسس لها. 
وهذا االفتراض األخير هو الذي يس��مح 
بوجود نقاد نسائيني بغيتهم املمارسة 
املبني��ة عل��ى نظريات األدب النس��ائي 

محاولني كشف انساق غابت واختفت 
في ظل اس��تبداد احلاضن��ة الفحولية 
املوغلة في القدم، وناش��دين االنتصار 
للمرأة ال مجامل��ة أو حتببا بل مناصرة 
للمنط��ق، ومجادل��ة بالدالئل واحلجج 
التي قد تكون كفيلة باستكناه أصول 
منهجي��ة نقدية تتيح عق��د املقابالت 
وحتدي��د الثنائي��ات ومح��و املالبس��ات 
لتنكشف احلقيقة ويتجلى للعيان ما 
هو مخبأ عن املرأة ككينونة إنس��انية 

عموما وإبداعية تخصيصا.
ولع��ل أول جتلي��ات ه��ذا التن��ازل ع��ن 
الذكوري��ة ه��و التحدي��د االصطالحي 
لفح��وى النس��ائية واألنثوي��ة واألنوثة 
واجلن��در وأدب املرأة واحلدود الشاس��عة 
الفاصلة بني هذه التس��ميات التي إذا 
ما خلط بينه��ا  الناقد انتفت غائيتها 

وتبددت حتميات اخلوض فيها.
ومن التجليات الت��ي ينبغي أن يقرَّ بها 
الناقد النس��ائي املتش��بع بالنظريات 
النسائية واملتصدي لقراءة أدب يوصف 
بأنه نس��ائي، االحتفاء املنقطع النظير 
التس��ليم  وع��دم  واملغي��ب  باملضم��ر 

باملعلن والثابت واملكشوف..
 ولي��س ال��ى ذل��ك س��بيل إال بالقلب 
والدح��ض والنق��ض واالنتف��اء ال��ذي 
الذكوري��ة  الش��خصية  يط��ال  ق��د 
نفسها ويس��فه أحالمها وآمالها في 
الهيمنة واالس��تعالء وقد يشكك في 
فاعليته��ا واملدي��ات الزمني��ة القادمة 
التي ستس��تطيع بها أن تثبت قدرتها 
على رفع لواء االس��تبداد وقد يصدمها 
أن مدياته��ا ليس��ت من االرت��كاز الذي 

يجعلها متفائلة أو مزهوة. 
ولع��ل ما تقدم من جتلي��ات إمنا ينطبق 
عل��ى نقاد غربي��ني متتعوا ب��روح اإليثار 
فانقلوا على مؤسستهم العتيدة في 
سبيل إعالء شأن اآلخر املؤنث فقوضوا 
وفكك��وا ودحضوا وف��ي مقدمة هؤالء 
النقاد جاك دريدا وبول دي مان وميشيل 

فوكو..
 أم��ا عربيا فان عب��د اهلل الغذامي في 
مش��روعه الثقافي كان قد انخرط في 
هذا الباب بش��موخ وثق��ة وراهن على 
فاعلية املرأة في عالم الكتابة واإلبداع 
وه��و الليبرالي غير األصول��ي الضليع 
واملترج��م املتخص��ص ال��ذي متاس عن 
ق��رب مع النقد الثقافي الغربي وعاصر 
اجتاهات��ه ونظرياته وع��رف كيف ميكن 
توظيفه��ا.. ليؤثِّ��ر في نف��ر آخرين من 
النق��اد والكّت��اب الع��رب الذي��ن أخذ 

عددهم يتزايد يوما بعد يوم.. 
وإذا كان الفض��ل في كل ه��ذا التنوير 
والتثوي��ر واالنش��قاق عائد إل��ى الغرب 
وحركاته التي قادتها نس��وة أحسسن 
بأن حقوقهن قد س��لبت منهن وأنهن 
بحاجة إلى أن يثبنت حضورهن ويؤكدن 
دورهن الالع��ادي في احلي��اة..؛ فان املرأة 
العربية ف��ي ظل املنظوم��ة الثقافية 
الذكوري��ة لم يك��ن لها مج��ال متاح 
مماثل إلبداء أرائه��ا أو إعالء صوتها ولم 
يب��ق أمامه��ا إال الكتاب��ة كأداة أول��ى 
تس��تعملها س��الحا فع��اال ف��ي قول 

كلمتها وإعالء شأنها.
 وم��ع ه��ذا ف��ان املؤسس��ة الذكورية 
مبفاصله��ا كله��ا وبتاريخه��ا املوغ��ل 
وبهيمنتها املس��تبدة قد كممت هذا 
الدور أيضا وحاصرت��ه في زاوية ضيقة 
مراقب��ة له في إطار م��ن محظورات ال 
يجوز تخطيه��ا أو التمادي في التجاوز 
عليها.. ليكون امل��آل موجعا والنصيب 
املتحقق قاس��يا وال س��يما ذلك األلم 
الذي عانته املرأة املطالبة بحرية الفكر 
التي كان حجم تضحياتها في سجون 
املس��تبدة  واألنظم��ة  الدكتاتوري��ات 
كبيرا وفادحا وم��ع ذلك ظلت مدافعة 
عن كلمتها وماضية في طريقها باجتاه 

اإلصالح والتحرر.
وم��ن املعلوم أدبيا أن ثيم��ة املرأة ظلت 
حاض��رة عل��ى م��دى الده��ر ب��دءا من 
أدبيات امليثولوجيا واملرويات الشفاهية 
واألدب الش��عبي ووصوال إل��ى النزعات 
التي شهدتها  والتحديثية  النهضوية 
كتابة امل��رأة للقص��ة والرواية وكذلك 
القصي��دة في الوط��ن العرب��ي والذي 
مثلت��ه أص��وات جي��ل م��ن الكاتب��ات 
والش��واعر آالئي أس��همن في عمليات 

التنوير األدبي شعرا ورواية ومسرحا ..
واليوم تس��هم عوام��ل كثيرة في بزوغ 
وعي نس��ائي تنويري أخ��ذ ميتد بوضوح 
في أغلب البل��دان العربية، واجلميل أن 
ه��ذا الب��زوغ رافقه أيضا وع��ي ذكوري 

بقضية املرأة ال موضوعها. 

وظائفية النقد في االنشداد للهيمنة

عدنان راشد القريشي
 

نقرأ الكت��اب من مقدمت��ه: البحث 
األول يتعل��ق بأهل الكتاب، أحوالهم 
في اجملتمع اإلس��المي ال��ذي حتكمه 
الش��ريعة ف��ي كاف��ة النواحي على 
اإلطالق، هناك نوعان من الدراس��ات، 
األول يتحّدث عن مظلومية واضطهاد 
أهل الكت��اب في اجملتمع اإلس��المي 
عب��ر العص��ور. يتح��ّدث ع��ن ع��دل 
اجملتمع/السلطة في التعامل معهم 
. الن��وع األول تهّج��م وهج��وم على 
الش��ريعة وتطبيقها من خالل وضع 
أهل الكتاب، أفكار املؤلِّف جاهزة، انه 

يبح��ث عن أدّلة تدع��م كالمه، األمر 
نفس��ه في النوع الثان��ي، وغالباً ما 
يُكتب رّداً على الدراسات املتهّجمة، 
فهو دفاع مس��تميت يب��دأه املؤلِّف 
مبديح الشريعة وبعدها يقّدم األدّلة 
على حس��ن وضع اه��ل الكتاب في 
اجملتم��ع. ويبحث الكتاب في موضوع 
واالجتماعية  السياس��ة  املتغي��رات 
واالقتصادية للمجتمع، ويخلص الى 
النتيجة ان اه��ل الكتاب من اليهود 
واملس��يحيني لم يُعاملوا كمواطنني 
فقط وإمنا جرى تفضيلهم في احيان 
ليس��ت قليل��ة على املس��لمني في 
وظائ��ف الدولة، وف��ي اإلجتماع كان 
له��م اطيب الصالت مع املس��لمني. 

اح��كام  الثان��ي  املبح��ث  ويتن��اول 
املرأة في الش��ريعة، الفق��ه، قوانني 
األح��وال الش��رعية فهن��اك نوع��ان 
م��ن الدراس��ات، األولى تتح��ّدث عن 
ظلمه��ا م��ن الش��ريعة، الش��واهد 
حاض��رة: تع��ّدد الزوج��ات، والبح��ث 
التعام��ل  طريق��ة  يتن��اول  الثال��ث 
م��ع التاري��خ، وتع��رج الكاتب��ة على 
نش��أتها في بغداد وكيف بدأت تقرأ 
في س��ن مبّكر كتب الت��راث العربي 
الق��دمي. وتع��رج عل��ى اه��م الكتب 
الت��ي مرت بها خاص��ة كتاب العقد 
الفريد وم��روج الذهب وديوان املتنّبي 
واملع��ري كتاباته وأش��عاره.. ومتضي 
في تفصيل ثقافتها في السياس��ة 

واألدب والِس��ّير الذاتية، في فرنس��ا 
تعّرفت على املاوردي وكتابه »األحكام 
الس��لطانية والواليات الدينية«، في 
سياس��ة احلكومة كما تعّرفت على 
»طوق احلمامة« البن حزم األندلسي 
وكذلك كتاب االعتبار لألمير اسامة 
بن منقذ أول سيرة ذاتية في التاريخ 
العربي. ويقس��م الكتاب الى جملة 
عناوي��ن غريزة الس��لطة ف��ي مبدأ 
واالس��تثارة في  والتطبيق  االنتخاب 
التولية وتتناول شخصية أبو جعفر 
املنصور والدولة العباسية في القرن 
الثان��ي للهجرة وتاخ��ذ موافقة من 
العلويني بعد الظفر وتأليه الراوندية 
للمنص��ور وطلب��ه للعل��م وجمعه 

للمال والفتوحات.
وتع��رج عل��ى املصطل��ح الش��رقي 
لالس��تبداد مث��ل وعاظ الس��الطني 
واألوراق الصفراء حي��ث يرددونها في 
كتبهم لينته��وا الى نتائج التخلف 
واالس��تبداد. وتناق��ش صح��ة ه��ذه 
اين  املفاهي��م واملصطلح��ات وم��ن 
جاءوا بها وهي دراسات صرفة أجريت 
الثبات أفكار وآراء مس��بقة.  هذا في 
حال��ة ق��راءة التاري��خ واال فالعملية 
دوالب تردد في اغلب الدراسات احلديثة 
عبارات ومفاهيم عن حقيقة الشدة 
والبط��ش وقمع الناس على أس��اس 
معتقداته��م وافكارهم باعتبار ذلك 
الس��بيل الوحيد لدوام س��لطتهم 

كم��ا تصورها لنا الدراس��ات على 
انها عص��ور ظلم وظالم. بعد ذلك 
يجري التعريف   بالدكتورة شيماء 
أحمد حامد الصراف. بكالوريوس 
قانون م��ن جامعة بغ��داد. دبلوم 
في القان��ون اإلداري م��ن جامعة 
بي��كاردي - فرنس��ا. دكتوراه في 
الفكر اإلس��المي، م��ن جامعة 
السوربون - باريس. باحثة وكاتبة 
نواح��ي احلضارة  في مختل��ف 
اإلس��المية. صدر له��ا كتابان: 
أح��كام امل��رأة ب��ني اإلجته��اد 
والتقليد وعالقة الرجل باملرأة 
في عص��ور احلضارة وأكثر من 

مئة مقالة منشورة. 

السلطان والتزامن بعد الوصول الى الحكم لـ«د. شيماء الصراف«

دراسة

ترجمان

عن االسبانية ترجمة:
حسين نهابة

                                                   
ما يزال النس��ر ينقر قدمّي. كان 
قد خزق األحذية واجلوارب وش��رع 
اآلن بنق��ر قدمّي. اعتاد ان يضرب 
مبنقاره ويطير في دوائر عشوائية 
غير بعيد عني، ثم يتابع العملية 

ذاتها.
مر رج��ل بجانبي. نظر الّي حلظة 

وسألني لَم اتسامح مع النسر.
- ان��ا اع��زل – قلت له- ج��اء وبدأ 
ينقرن��ي. اردت ان أُفزع��ه وفكرت 
حت��ى ف��ي ان ألوي عنق��ه. لكن 
هذه احليوان��ات قوية جداً لدرجة 
انت��زاع وجه��ي،  يري��د  ان��ه كان 
فاضطررت الى التضحية بقدمّي 

والتي اصبحت اآلن إرباً.
- ال تدع��ه يعذبك –ق��ال الرجل- 
طلقة واحدة وينتهي امر النسر.

- ه��ل ترى ذلك؟ - تس��اءلت- هل 

تريد ان تتولى هذا األمر؟
- بكل س��رور –قال الرجل- ليس 
امامي س��وى الذهاب الى البيت 
للبحث عن البندقية. هل ميكنك 

ان تنتظر نصف ساعة اخرى؟
- ال اعرف –اجبت. وللحظة بقيُت 
متيبساً من األلم، اضفت بعدها- 

ارجوك حاول قدر ما استطعت.
- حسن –قال الرجل- سأعمل ما 

بوسعي.
كان النسر يس��تمع الى حديثنا 

به��دوء، متنق��الً بنظرات��ه بيني 
وب��ني الرج��ل. وادرك��ت انه فهم 
كل ش��يء: ط��ار قلي��الً، وتراجع 
ليتمك��ن م��ن إح��كام اندفاعه 
الض��روري، ومث��ل بط��ل رياضي 
يرمي رمحه، ادخ��ل منقاره ملء 
فمي. ح��ني وقعُت عل��ى ظهري، 
شعرُت بحرية وان في دمي املُترع 
في اعماقي والذي كان يغمر كل 
الضف��اف، كان النس��ر يختن��ق 

بصورة ابدية. 

مقتطفات أدبية.. »نسور« فرانز كافكا

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

كافكا
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خامساً: متركز وتخزين أجهزة ومعدات 
الدفاع

يجوز لق��وات الوالي��ات املتحدة حتديد 
األجه��زة  وتصني��ف  وض��ع  أماك��ن 
واملؤن واملواد الدفاعية داخل املنش��آت 
وف��ي  عليه��ا  املتف��ق  واملس��احات 
املواق��ع األخ��رى الت��ي يتف��ق عليه��ا 
الوالي��ات  ق��وات  الطرفان،وتتحك��م 
املتحدة في اس��تعمال األجهزة واملؤن 
وامل��واد الدفاعية اململوك��ة لها والتي 
يت��م تخزينه��ا ف��ي أراض��ي الع��راق 
،ولهاحق إخراج تلك امل��واد من أراضي 

العراق.
سادس��اً : حرك��ة الس��يارات والزوارق 

والطائرات 
1 - يجوز للزوارق والس��يارات التي يتم 
أو يج��ري تش��غيلها حص��راً من قبل 
قوات الواليات املتحدة أن تدخل أراضي 
الع��راق وأن تخ��رج منه��ا وأن تتحرك 
بحري��ة على أراض��ي الع��راق ألغراض 
تنفيذ هذا االتفاق مع مراعاة االحترام 
املروروالس��امة على  الكامل لقواعد 
الطرق البري��ة والبحري��ة ذات الصلة.

ويص��رح لطائ��رات حكوم��ة الواليات 
املتحدة والطائرات املدنية التي يتم أو 
يجري تشغيلها حصراً مبوجب عقد مع 
وزارة الدفاع االميركي��ة بالتحليق في 
األجواء التي تعلو أراضي العراق،والقيام 
بعمليات تزويد طائ��رات أخرى بالوقود 
في اجلو ،ويصرح بالطائرات املشار إليها 
بالهب��وط على أراض��ي العراقواإلقاع 
منها ألغراض تنفيذ ه��ذا االتفاق ،مع 
مراعاة االحترامالكاما لقواعد سامة 
الطي��ران واملاحة اجلوي��ة ذات الصلة 
.وال تتعرض طائ��رات حكومة الواليات 
املتحدة وزوارقها وسياراتها إلى صعود 
أي ط��رف عل��ى متنه��ا دون موافق��ة 
س��لطات قوات الواليات املتحدة على 

ذلك.
2 - ال تف��رض رس��وما لتحلي��ق عب��ر 
أج��واء العراق أو رس��وم املاحة اجلوية 
أو أي رس��وم أخرى مماثل��ة على طائرات 
حكوم��ة الواليات املتح��دة والطائرات 
املدني��ة التي يجري تش��غيلها حصراً 
مبوجب عقد مع وزارة الدفاع االميركية 
،ويتعل��ق تش��غيلها بأنش��طة قوات 
الوالي��ات املتحدة ،كم��ا ال تفرض على 
الطائ��رات املذك��ورة رس��وم الهب��وط 
اململوك��ة  املنش��آت  ف��ي  واالنتظ��ار 
للحكوم��ة أوالت��ي تتول��ى احلكوم��ة 
تشغيلها في أراضي العراق .وال تفرض 
على ال��زوارق اململوكة لقوات الواليات 
املتحدة أو اجلاري تشغيلها حصراً من 
قبل قوات الواليات املتحدة أو لصاحلها 
رسوم اإلرشاد أو امليناء أو رسوم النقل 
بالصن��ادل أو رس��وم املرف��أ أو رس��وم 
مش��ابهة في املوانئ الت��ي متلكها أو 
تديره��ا احلكومة ف��ي أراض��ي العراق 
.وتدفع قوات الواليات املتحدة رس��وماً 
معقولة مقابل اخلدمات التي تطلبها 
وتتلقاها بعد أن تخصم منها الضرائب 
أو الرس��وم أوالتكاليف املشابهة . وال 
تتع��رض مثل هذه الس��يارات والزوارق 
والطائ��رات داخ��ل العراق إل��ى أعمال 
التفتي��ش أو التنظي��م أو متطلب��ات 

التسجيل.
3 - يوف��ركل م��ن الطرفني إلى الطرف 
اآلخراخلرائ��ط وغير ذلك من املعلومات 
األخرياملتاحة ع��ن مواقع احلقول التي 
زرع��ت فيهاالغ��ام ،وعن غي��ر ذلك مما 
يعي��ق احللركة داخ��ل أراض��ي العراق 

ويعرضها للخطر.
سابعاً:إجراءات التعاقد 

يج��وز لق��وات الواليات املتح��دة إبرام 
عقود لشراء املواد واخلدمات في أراضي 
العراق على نحو يتماش��ى مع قوانني 
الواليات املتحدة ،ويشمل ذلك خدمات 
أعمال البناء والتشييد ،ويجوز لقوات 
الواليات املتحدة ش��راء )مايلزمها من(

هذه املواد واخلدمات من أي مصدر.
ثامناً: املرافق واالتصاالت

1 - يس��مح لقوات الوالي��ات املتحدة 
إنتاج وتوفير املياه والكهرباء وغير ذلك 
من خدمات املرافق األخرى إلى املنشآت 
واملس��احات املتفق عليها ،وإلى مواقع 

أخرى يتفق عليها الطرفان.
2 - يس��مح لقوات الوالي��ات املتحدة 
تش��غيل أنظمة االتصاالت السلكية 
والاس��لكية اخلاصة بها )وذلك وفقاً 
للتعري��ف ال��وارد لعب��ارة "االتصاالت 
الس��لكية والاس��كية" في دس��تور 

الدولي لاتصاالت الس��لكية  االحت��اد 
والاسلكية الصادر عام 1992( ويشمل 
ذلك حق استعمال ما يلزم من السبل 
واخلدم��ات لتأم��ني الق��درة الكامل��ة 
االتص��االت  أنظم��ة  تش��غيل  عل��ى 
املطلوبة ،تتولى الس��لطات العراقية 
توزي��ع موج��ات الت��ردد ه��ذه وغيرها 
وفق��اً ملا يت��م االتف��اق علي��ه، ويكون 
اس��تعمال موج��ات الت��ردد ه��ذه دون 
مقابل .وتقوم ق��وات الواليات املتحدة 
بتنسيق اس��تعمال موجات التردد مع 
السلطات العراقية املناسبة من أجل 
تف��ادي تداخل التش��ويش الذي يكون 
من ش��أنه تعطيل اتص��االت الطرفني 
،ومن أجل مساعدة العراق على الوفاء 

بالتزاماته الدولية.
تاسعاً: وضع املاكات العاملة

1 - يتنازل العراق عن واليته القضائية 
عل��ى العناص��ر املنتمية إل��ى القوات 
وعل��ى أف��راد العنصر املدن��ي ،ويوافق 
الع��راق على أن يكون للواليات املتحدة 
وحدها حق ممارس��ة واليتها القضائية 
عل��ى مث��ل ه��ؤالء االش��خاص فيما 
يتعلق بأية جرائم جنائية أو مدنية قد 

ترتكب في أرضي العراق.
2 - يت��م ف��وراً تس��ليم م��ن يتعرض 
للقبض عليه أو لاحتجاز من العناصر 
املنتمية إلى القوات ومن أفراد العنصر 
املدن��ي إلى س��لطات ق��وات الواليات 

املتحدة.
عاش��راً: حمل األسلحة وارتداء البزات 

الرسمية
يجوزللعناص��ر املنتمي��ة إل��ى القوات 
وأف��راد العنصر املدن��ي أن ميتلكوا وان 
يحملوا األس��لحة في العراق حس��ب 
م��ا تقتضي��ه منهم متطلب��ات تأدية 
واجباته��م ،ووفق��اً للتفويض املمنوح 
لهم مبوجب األوامر الصادرة لهم. كما 
يج��وز للعناصر املنتمية إل��ى القوات 
أن يرت��دوا البزات الرس��مية ف��ي أثناء 

وجودهم في العراق.
حادي عشر: دخول الباد ومغادرتها

يج��وز للعناصر املنتمية إل��ى القوات 
وأف��راد العنص��ر املدني دخ��ول العراق 
ومغادرت��ه مبوج��ب بطاق��ات الهوي��ة 
الص��ادرة ل��كل منه��م م��ن الواليات 
بالتح��رك  أوام��ر  ومبوج��ب  املتح��دة 
تصدرألفراد من العناصراملذكورة أعاه 
أو جملموع��ات منها.ول��ن يطلب من أي 
من تلك العناصر إبراز جوازات س��فر أو 

احلصول على تأشيرات.
ثاني عشر:االستيراد والتصدير

املتح��دة  الوالي��ات  لق��وات  يج��وز 

واملتعاقدين م��ع الوالي��ات املتحدة أن 
يستوردوا إلى العراق أي معدات أو مؤن 
أو مواد تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات 
تك��ون مطلوبة التصالها باألنش��طة 
الت��ي تتم مبوجب ه��ذا االتف��اق ،كما 
يجوز لهم تصدير ونقل واستعمال أي 

من ذلك داخل العراق.
2 - يجوز للعناصر املنتمية إلى القوات 
وأفراد العنصر املدني أن يستوردوا إلى 
العراق وأن يصدروا منه وأن يستعملوا 
في��ه األغ��راض والبن��ود الش��خصية 
اخلاص��ة بهم لغ��رض االس��تهاك أو 
االستخدام الشخصي لتلك األغراض 
العناصرواألف��راد  قب��ل  م��ن  والبن��ود 

املذكورين.
3 - ال تخض��ع أي م��ن البنود التي يتم 
ونقلها  وإعادة تصديره��ا  اس��تيرادها 
واستعمالها فيما يتصل بهذا االتفاق 
إل��ى أي تفتيش أو ترخي��ص أو أي قيود 
أخ��رى أو ضرائب أو رس��وم جمركية أو 
أي رسوم أخرى تقدر لها وتفرض داخل 

العراق .
4 - يج��وز التصرف ف��ي العراق بالبنود 
املس��توردة إل��ى الع��راق عم��اً به��ذا 

االتفاق.
ثالث عشر :الضرائب

1 - ال تف��رض عل��ى الس��لع واخلدمات 
التي تش��تريها قوات الواليات املتحدة 
ف��ي الع��راق أو التي يتم ش��راؤها في 
الع��راق   نياب��ة عنه��ا أي��ة ضرائب أو 
رسوم مش��ابهة حتدد قيمتها وتفرض 

في أراضي العراق.
2 - ال تتحم��ل ق��وات الواليات املتحدة 
والعناصر املنتيمة إل��ى القوات وأفراد 
العنص��ر املدن��ي مس��ؤولية دف��ع أية 
ضريبة أو رسم أو رسوم مشابهة حتدد 

قيمتها وتفرض في إراضي العراق.
رابع عشر: التراخيص أو التصاريح

1 - يوافق الع��راق على قبول صاحية 
التراخي��ص أوالتصاريح التي تصدرها 
سلطات الواليات املتحدة إلى العناصر 
املنتمية إلى القوات وإلى أفرازالعنصر 
املدن��ي إل��ى املتعاقدين م��ع الواليات 
املتحدة وإلى موظفي هؤالء املتعاقدين 
م��ن أجل قيادة الس��يارات أو الزوارق أو 
الطائرات التابعة للقوات داخل أراضي 
العراق،كم��ا يوافق الع��راق على قبول 
صاحية تل��ك التراخيص أو التصاريح 
دون أن يعرض أي من حامليها المتحان 

أو رسم.
2 - يوافق الع��راق على قبول صاحية 
تراخيص قيادة الس��يارات الصادرة عن 
سلطات الواليات املتحدة إلى العناصر 

املنتمية إلى القوات وإلى أفراد العنصر 
املدن��ي وال��ى املتعاقدين م��ع الواليات 
املتح��دة وموظفي ه��ؤالء املتعاقدين 
من أج��ل قيادة الس��يارات اخلاصة في 
أراض��ي العراق ،كما يوافق العراق على 
قبول صاحية تل��ك التراخيص دون أن 
يع��رض أي م��ن حامليه��ا المتحان أو 

رسم.
3 - يوافق الع��راق على قبول صاحية 
جميع التراخيص املهنية الصادرة عن 
سلطات الواليات املتحدة إلى العناصر 
املنتمي��ة إل��ى الق��وات أو إل��ى أف��راد 
باخلدمات  املدني،واملتعلق��ة  العنص��ر 
الت��ي يقدمونه��ا ف��ي إط��ار تأديتهم 
لواجباته��م الرس��مية أو التعاقدي��ة 
إل��ى ق��وات الوالي��ات املتح��دة ،وإل��ى 
العناص��ر املنتمي��ة إلى الق��وات وإلى 
أف��راد العنصر املدن��ي واملتعاقدين مع 
الواليات املتح��دة واملوظفني العاملني 
لدى هؤالء املتعاقدين وآخرين ،وفقاً ملا 
يتم االتف��اق عليه،كم��ا يوافق العراق 
على قب��ول صاحية جميع التراخيص 
املهنية الصادرة عن سلطات العاملني 
لدى هؤالء املتعاقدين ،ما لم ينص هذا 

االتفاق على خاف ذلك.
خامس عشر:السيارات

يواف��ق الع��راق عل��ى قب��ول صاحية 
الص��ادرة  والتراخي��ص  التس��جيل 
املتح��دة  الوالي��ات  س��لطات  ع��ن 
بقوات  اخلاصة  الرس��مية  للس��يارات 
الوالي��ات املتح��دة ،وتقوم الس��لطات 
العراقية،بناء على طلب من س��لطات 
قوات الواليات املتحدة ،بإصدار لوحات 
مقاب��ل  دون  العس��كرية  الترخي��ص 
اخلاص��ة  الرس��مية  الس��يارات  ،إل��ى 
بق��وات الوالي��ات املتحدة والس��يارات 
التكتكية  األغراض  لغير  املستخدمة 
وفق��اً لإلجراءات التي وضعتها القوات 

املسلحة العراقية.
سادس عشر: أنشطة دعم اخلدمات

1 - يج��وز لقوات الوالي��ات املتحدة أن 
تتولى هي بنحو مباش��ر ، أو عن طريق 
التعاقد ،مهام إنش��اء وإدارة أنش��طة  
وكيانات في املنشآت واملساحات املتفق 
عليها،يتم م��ن خالها تقدمي اخلدمات 
للعامل��ني ف��ي الق��وات العس��كرية 
وتشمل هذه األنشطة مكاتب البريد 
العسكرية واخلدمات املصرفية والتاجر 
التي تباع فيها األغذية واألدوية والسلع 
اخملتلفة ،ومناطق تقدم فيها اخلدمات 
االتص��االت  وخدم��ات   ، الترفيهي��ة 
السلكية والاس��لكية والتي تشمل 

خدمات البث.

2 - يك��ون الوص��ول إل��ى األنش��طة 
)والكيان��ات( التي يت��م مبوجبها تقدمي 
اخلدمات متماشياً مع انظمة الواليات 
املتح��دة ووفقاً لها، وتتخذ س��لطات 
اإلج��راءات  املتح��دة  الوالي��ات  ق��وات 
إس��اءة  دون  للحيلول��ة  املناس��بة 
اس��تعمال اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا 
املذك��ورة  )والكيان��ات(  األنش��طة 
بي��ع  إع��ادة  أو  بي��ع  دون  وللحيلول��ة 
الس��لع أو اخلدم��ات املش��ار إليها إلى 
اش��خاص لم يؤذن له��م بالتردد على 
هذه الكيانات واالس��تفادة مما تقدمة 

من خدمات.
3 - ل��ن يش��ترط العراق)عل��ى ق��وات 
الواليات املتحدة( احلصول على ترخيص 
أو إذن بشأن األنشطة املتصلة بتقدمي 
اخلدم��ات ، ول��ن يطلب منه��ا تفتيش 

هذه املنشآت أو فحصها،
4 - تك��ون الكيانات واألنش��طة التي 
تقدم اخلدمات واملش��ار إليها في هذه 
املادة جزءاً ال يتج��زأ من قوات الواليات 
املتحدة ،ومتنح بالتالي ذات اإلعضاءات 
واجلمركي��ة املمنوحة للق��وات ،مبا في 
ذل��ك اإلعفاءات املكفول��ة في املادتني 
12و13 من هذا االتفاق .ويتم تش��غيل 
وإدارة هذه الكيانات واألنش��طة التي 
تقدم اخلدمات وفق��اً ألنظمة الواليات 
األنش��طة,ولن يش��ترط  ولن  املتحدة 
على تلك الكيانات واألنشطة حتصيل 
أو دفع الضرائب أو الرس��وم األخرى عن 

األنشطة املتصلة بعملياتها.
5 - تعف��ى من الفح��ص أو التفتيش 
رس��ائل البري��د املرس��لة م��ن خ��ال 
نظام النق��ل اخلاص بخدم��ات البريد 
العس��كرية ،وال تتعرض هذه الرسائل 
الس��لطات  قب��ل  م��ن  لاس��تياء 

العراقية.
سابع عشر: العملة والصرف 

املتح��دة ح��ق  الوالي��ات  لق��وات   -  1
اس��تيراد وتصدير واستعمال اي مبلغ 
من النق��د االميرك��ي او االوراق املالية 
احملددة قيمتها بعملة الواليات املتحدة 

االميركية .
2 - يج��وز لس��لطات ق��وات الواليات 
املتحدة أن توزع على العناصر املنتمية 
للق��وات وعلى أف��راد العنص��ر املدني 
املتح��دة  الوالي��ات  واملتعاقدي��ن م��ع 
وموظفي ه��ؤالء املتعاقدين أية عملة 
وأوراق مالي��ة قيمته��ا مح��ددة بأي��ة 
عملة ، كم��ا يجوز لها أن تصرف لهم 
أي م��ن ذل��ك بالقدر املطل��وب لغرض 
السفر املصرح به ، مبا في ذلك السفر 

لغرض العطلة .

ثامن عشر : املطالبات
1 - بأس��تثناء املطالب��ات التعاقدية ، 
يتن��ازل كل من الطرف��ني عن مطالبة 
الط��رف اآلخر بتعويضه عن أي ضرر أو 
خس��ارة أو تدمير يلحق مبمتلكاته ، أو 
تعويض��ه عن أي إصاب��ات أو وفيات قد 
حتدث ألح��د العناصر املنتمية للقوات 
املس��لحة التابعة ألحدهم��ا أو ألحد 
أف��راد العنص��ر املدني في إط��ار تأدية 
الواجبات واملهام الرس��مية في العراق 

.
غي��ر  للمطالب��ات  وبالنس��بة   -  2
املس��تثناة مبوج��ب الفق��رة رق��م )1( 
من ه��ذه املادة ، تدفع س��لطات قوات 
الواليات املتحدة تعويضاً عادالً ومعقوالً 
لتس��وية املطالبات اجلدي��رة باالعتبار 
ال��واردة من أطراف أخ��رى والتي تكون 
قد نش��أت عن أعمال قامت بها أو لم 
تقم بها عناصر منتمي��ة إلى القوات 
وأفراد العنصر املدني في إطار قيامهم 
بتأدي��ة واجباتهم الرس��مية ، وتكون 
هذه األعمال متصلة باألنش��طة غير 
القتالية والتي تقوم بها قوات الواليات 
املتحدة ، ويجوز كذلك لسلطات قوات 
الوالي��ات املتحدة ، بن��اًء على تقديرها 
املطالب��ات  تس��وية   ، وحده��ا  ه��ي 
اجلدي��رة باالعتب��ار الواردة م��ن أطراف 
أخرى والتي لم تنش��أ ف��ي إطار تأدية 
امله��ام الرس��مية ، وتتولى س��لطات 
ق��وات الوالي��ات املتح��دة التعامل مع 
مثل ه��ذه املطالبات وتس��ويتها على 
وجه الس��رعة وفقاً للقوانني واللوائح 

التنظيمية االميركية .
تاس��ع عش��ر : إعم��ام ه��ذا االتف��اق 

وتطبيقه على دول أخرى  
1 - يكف��ل العراق إلى أي��ة دولة ثالثة 
تشارك في القوات متعددة اجلنسيات 
في العراق ابتداًء من 31 ديسمبر/كانون 
األول ع��ام 2008 ،احلق��وق الوارد ذكرها 
في املواد من إلى 4 وفي املواد من 6إلى 
18 ،مع إج��راء ما تقتضيه األحوال من 
تعديل ، وذلك فيما يتعلق بقوات تلك 
الدولة وباملاكات املتصلة بقوات تلك 
الدولة ف��ي العراق ،ش��ريطة أن تقبل 
هذه الدولة االلتزامات احملددة في املواد 
من 1إلى 4 وفي املواد من 6 إلى 18 ،وأن 
تقدم كذلك األخطار املش��ار إليه في 

الفقرة رقم 4 من هذه املادة.
2 - ويكفل الع��راق كذلك إلى أية دولة 
ثالث��ة مش��ار إليها ف��ي الفق��رة رقم 
1، فيم��ا يتعل��ق بق��وات تل��ك الدولة 
وباملاكات املتصل��ة بقوات تلك الدولة 
ف��ي العراق ،احلقوق املوضحة في املرفق 

رق��م 1، مع إجراء م��ا تقتضيه تألحوال 
م��ن تعدي��ل ،ش��ريطة أن تقب��ل هذه 
الدولة في األخط��ار الذي تقدمه عماً 
يالفق��رة رقم 4 من ه��ذه املادة ،احلقوق 

وااللتزامات الواردة في املرفق رقم 1.
3 - إذا وج��ه العراق دع��وة إلى أية دولة 
ثالثة ال يس��ري عليها م��ا ورد ذكره في 
ن��ص الفقرة رقم 1،أو إذا وجه مثل هذه 
الدع��وة إلى منظمة دولية طلب  فيها 
إرسال قوات وماكات متصلة بالقوات 
إلى العراق لدعم عمليات احملافظة على 
السام أو االستقرار في العراق أو لدعم 
العمليات اإلنس��انية التي تنفذ داخل 
العراق، يجوز للعراق )في هذه احلالة( أن 
يكفل لتلك الدولة أو املنظمة الدولية 
احلقوق املوضح��ة في املواد من 1 إلى 4 
وف��ي املواد من 6 إل��ى 18 ، مع إجراء ما 
تقتضيه من تعديل ،وذلك فيما يتعلق 
بقوات تلك الدولة أو املنظمة واملاكات 
املتصل��ة بتل��ك الق��وات ف��ي الع��راق 
،شريطة احلصول على موافقة خطية 
مسبقة على ذلك من الواليات املتحدة 
.ويجب على أي��ة دولة أخرى أو منظمة 
دولية أن تقب��ل االلتزامات الوارد ذكرها 
في امل��واد من 1 إلى 4 وف��ي املواد من 6 
إل��ى 18 وأن متتثل إلى جميع الش��روط 
املنصوص هليه��ا في هذه الفقرة وفي 

الفقرة رقم 4 من هذه املادة.
4 - يجوزألية دولة ثالثة أو منظمة دولية 
تك��ون مؤهلة مبوج��ب الفقرة رقم 1 أو 
الفق��رة رقم 3، أ، تخط��ر العراق خطياً 
بقبوله��ا جملموعة احلق��وق وااللتزامات 
املذكورة في املواد من 1 إلى 4 وفي املواد 
م��ن 6 إلى 18، وفي املرفق رقم 1 كذلك 
، إذا كان ما وردفي املرفق ينطبق عليها 
،مع مراعاة الشروط ذات الصلة املبينة 
في ه��ذه امل��ادة .وتصبح ه��ذه احلقوق 
وااللتزام��ات ناف��ذة وس��ارية املفع��ول 
بالنس��بة لهذه الدولة الثالثة املؤهلة 
أو املنظم��ة الدولي��ة املؤهلة في تاريخ 
اإلخطار الذي تقدمه الدولة أو املنظمة 
املشار اليها،أو في أي تاريخ الحق يحدد 
خطياً من قبل العراق والدولة الثالثة أو 

املنظمة الدولية.
-5 وف��ي أي م��ن احل��االت الت��ي تصبح 
فيها مجموعة من احلقوق وااللتزامات 
نافذة وس��ارية املفعول بالنس��بة إلى 
دولة ثالثة أو منظمة دولية عماً بهذه 

املادة.
أ- يج��وز للعراق أن ينق��ض ويلغي هذه 
اجملموعة م��ن احلق��وق وااللتزامات بناء 
على إخطار خطي يرس��له إلى الدولة 
الثالثة أو املنظمة الدولية املعنية قبل 

تاريخ نفاذ اإللغاء بسنة واحدة.
ب- يج��وز للدول��ة الثالث��ة أو املنظمة 
الدولي��ة أن تتخل��ى ع��ن مث��ل ه��ذه 
اجملموع��ة من احلق��وق وااللتزامات بعد 
س��نة واحدة من تاريخ قيامها بإخطار 

العراق خطياً بذلك.
6 - ينته��ي العمل بأي��ة مجموعة من 
احلقوق وااللتزامات التي تكون قد صارت 
نافذة وسارية املفعول عماً بهذه املادة 
عند إنهاء العمل بهذا االتفاق أو باملرفق 
رقم 1، إذا قررالع��راق والدولة الثالثة أو 
املنظم��ة الدولي��ة ذات الصل��ة خاف 
ذلك،أو إذا كانت هذه احلقوق وااللتزامات 
قد ق��د تعرضت اإللغ��اء والنقص أو  مت 
التخلي عنها عماًينص الفقرة رقم 5 

من هذه املادة.
عشرون : املرفقات

1 - تش��كل املرفق��ات امللحق��ة به��ذا 
االتف��اق ج��زءاً ال يتجزأ من��ه ، وال يجوز 
تعديلها إال مبوافقة الطرفني خطياًعلى 

ذلك.
2 - يجوز أنهاء العمل بأي موفق )يلحق 
بهذا االتفاق(مبوجب الفقرة رقم 3.كما 
يجوز ألي م��ن الطرفني إنهاء العمل به 
مبوجب إخطار خطي يرس��له أحدهما 
القن��وات  عبل��ر  اآلخ��ر  الط��رف  إل��ى 
الدبلوماسية قبل إنهاء العمل باملرفق 
بس��نة واح��دة ، ويب��دأ احتس��ابفترة 
الس��نة من تاريخ استام أحد الطرفني 
لهذا اإلخط��ار من الطرف اآلخر .ويجوز 
للطرف��ني أن يتفقا فيم��ا بينهما على 
إنهاء العم��ل باملرفق قبل انقضاء فترة 

سنة واحدة .
3 - ال ي��ؤدي أنه��اء العم��ل ب��أي مرفق 
إلى إنهاء العمل باالتف��اق ويؤدي إنهاء 
العم��ل به��ذا االتفاق وفق��اً للمادة 22 
منه ، إلى إنهاء العمل بجميع املرفقات 
، دون أن يستدعي ذلكاتخاذ أي إجراء أو 

القيام بأي عمل إضافي.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
ــذه العملية  ــواء .. واحاط به ــى الس ــي عل والعامل
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
ــر الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات  اوالً وغي
ــة  وااليديولوجي ــية  السياس ــم  املفاهي ــض  ببع
ــي احمليط العربي  ــة في العراق وف ــبة بكثاف املترس

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ــوات تتبنى  ــة تصاعدت أص ــة العراقي ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م التفاوض مع واش
واإلدارة  ــا  تربطن ــي  الت ــة  العقالني ــية  السياس

ــدات املنطلقة من  ــاد جو من املزاي األميركية . وس
ــي املنتظر  ــأن اإلطار النهائ ــى اإليحاء ب التطلع ال
ــت عنوان :هزمية  ــن املفاوضات يجب ان يوضع حت م
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
ــة العربية  ــذه االطروحات مع البيئ ــجمت ه وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــالمية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــات العنف واإلرهاب املرتبطة  إلعالن انتصار جماع
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ــي واجه مهمة  ــاوض العراق ــح ان املف ــن الواض وم

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

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــن هذه الزاوية يس م
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــاج حمود رئي ح
ــاح ومبدئية كيف جنح  ــاد العملية بكل جن الذي ق
ــن بحر  ــاطئ األمان ضم ــي ش ــو ف ــراق بالرس الع
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008
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بغداد ـ زينب الحسني: 

العدي��د من املش��كالت الصحية 
محط��ات  ف��ي  العم��ال  تواج��ه 
تعبئ��ة الوقود، تكاد تكون واضحة 
ومعروف��ة، حتى إن��ك ال تضطر أن 
تبح��ث طوي��ال، إذا أردت احلديث او 
البح��ث عن األمراض التي يصابون 
بها، فإذا س��ألت فقط عما يحدث 
في تلك احملطات ستجد رداً واحداً، 
بأم��راض  ال��كل مصاب��ون  وه��و: 
نتيج��ة  الص��در«  »حساس��ية 
استنش��اق البنزين فت��رة طويلة، 
بس��بب  اختناق��ات  ع��ن  فض��الً 
االستنشاق املستمر ل�ِ »البنزين«، 
والبعض مصابا بالتهابات املعدة. 

وزارة الصح��ة ح��ّذرت من مخاطر 
العمل ف��ي هذه احملط��ات وأكدت 
عل��ى ارتداء الزي اخل��اص مبحطات 
الوقود الذي من ش��أنه أن يقيهم 

خطر اإلصابة مبرض السرطان.
 وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة صح��ة 
الغن��ي  عب��د  الرصاف��ة  بغ��داد/ 
سعدون الس��اعدي في احتفالية 
الدائ��رة باليوم الوطن��ي ملكافحة 
السرطان، ان »عدم ارتداء العاملني 
الوق��ود  مبحط��ات  اخل��اص  ال��زي 
وهي »الكف��وف وكمامات االنف« 
م��ن ش��أنها ان تعرضه��م بخطر 
االصابة مبرض السرطان وخصوصاً 
سرطان الرئة الذي يكون عن طريق 

االستنشاق.
»الدائ��رة  ان  الس��اعدي  واض��اف 
تعمل م��ن اجل موض��وع االصابة 

املبك��ر  والكش��ف  بالس��رطان 
والتش��خيص والع��الج وم��ا بعد 
النواحي النفس��ية  الع��الج م��ن 
والطبية والصحي��ة واعادة تأهيل 

املريض«.
وشدد على »اهمية الوعي الصحي 
م��ن خ��الل احملاض��رات التعريفية 

ف��ي امل��رض وال س��يما احملاضرات 
في مجال اإلصابة مبرض س��رطان 
الثدي والذي أصبح يش��كل وقفة 
يج��ب احت��اذ االج��راءات الكفيلة 
للحد من انتش��اره وذلك من خالل 
التوعية الصحية للنساء في سن 
االجناب ع��ن الفح��ص الذاتي عن 

سرطان الثدي، فضالً عن الفحص 
بجهاز الكشف عن السرطان في 

املستشفيات«.
واكد الس��اعدي عل��ى »اهمية ان 
يأخ��ذ املواطن اهمية ف��ي تنظم 
االكالت  ع��ن  واالبتع��اد  االكالت 
الس��ريعة التي تس��بب س��رطان 

تعزي��ز  ف��رق  تأخ��ذ  وان  القول��ون 
الصح��ة من ش��عبة الس��يطرة 
على الس��رطان دورها ف��ي النزول 
ال��ى الش��ارع لتوعي��ة املواطن��ني 
عن اهمي��ة تنظم وجب��ات االكل 
الوجبات  واالبتع��اد عن  النظامية 
الس��ريعة التي اخذت تنتشر بني 

املواطنني«.
وكان عدد من املؤسسات البحثية 
ق��د أع��دت دراس��ات ع��ن أض��رار 
البنزين واستنشاقه، ومنها إحدى 
الدراس��ات ف��ي اململك��ة العربية 
السعودية واملنشورة على اإلنترنت، 
التي أك��دت أن العاملني مبحطات 
الوقود يظلون دائماً عرضة ألضرار 
ومضاعف��ات على الرئتني بس��بب 
جلزئي��ات  املس��تمر  االستنش��اق 
لعوادم  املتطاي��رة، وكذلك  الوقود 
السيارات التي تدخل إلى محطات 
الوقود وتخرج منها طول س��اعات 
العم��ل، إضاف��ة لتع��رض عم��ال 
محطات الوق��ود للغبار في العراء 
ولعوادم املركبات، ما يتس��بب في 
زيادة نس��بة اإلصابة بحساس��ية 
الهوائية  الصدر والتهاب الشعب 

املزمن.
كم��ا أن للرص��اص املوج��ود ف��ي 
البنزين تأثيرات سلبية أهمها فقر 
ال��دم، والتهاب مزم��ن للكلى قد 
ينتج عنه فش��ل كلوي، وصعوبة 
في التخلص م��ن حمض البوليك 
واإلصاب��ة بالنق��رس، والتهاب ثم 
ارتفاع في حموضة املعدة واالثني 
عشر، وقد تنتهي بغيبوبة كبدية، 
كما يؤثر الرصاص على املخ واجلهاز 
العصبي املركزي واجلهاز العصبي 
احمليط��ي، فيظهر ش��عور باإلرهاق 
واخلم��ول وتوت��ر زائ��د والتهاب في 
األعص��اب، أما بالنس��بة للرئتني، 
فإن الرص��اص يح��دث تهيجاً في 
أغشية الشعب الهوائية فتحدث 

حاالت ربو ونزالت شعبية.

عمال محطات تعبئة الوقود معرضون لإلصابة بـ»السرطان«
حفظ األرقام المعقدة يهدد بانفجار رأسك

ح��ذر علماء وفيزيائي��ون من احتمالية انفج��ار أدمغة الذين 
يحاولن حش��ر بعض األرق��ام في أذهانهم بأس��لوب عفوي 

وغير صحيح.
 :)Physics Astronomy( وقال علماء موقع فيزياء علم الفلك
إن من احملتمل أن يتش��كل ثقب أس��ود ف��ي اجلزء اخللفي من 

الدماغ، إذا كنت حتاول حفظ ثابت رياضي محدد.
ويعتق��د العلماء أن، العق��ل ميكن أن ينفج��ر عند محاولة 
حش��ر جميع أرقام ثابٍت يس��مى »عدد جراه��ام«، وهو رقم 
ا، ال يوجد مس��احة كافية ف��ي الكون كله  فلك��ي كبير جدًّ

لكتابته.
وذك��ر موقع صحيفة »ذا ص��ن« البريطاني، أنه إذا حاول أحد 
حتى تخيل عدد »جراهام« سيتشكل ثقب أسود في دماغه، 

ر ذلك. لعدم القدرة على تخزين املعلومات املطلوبة لتصوُّ
وتقول قوانني الفيزياء: إن كثيرًا من املعلومات ميكن تخزينها 
في مس��احة مح��دودة، لك��ن إذا جت��اوزت مس��توى معيًنا، 
س��ينهار الدماغ، كما يحدث مع النجوم امليتة، التي ينتهي 

بها األمر إلى تشكيل الثقوب السوداء.

مناطق في المخ مسؤولة
عن الحب من النظرة األولى

توصل البروفسور الفرنس��ي إيف آجيد والباحث في العلوم 
العصبي��ة ومدير معهد املخ والنخاع الش��وكي في جامعة 
كوش��ان، الفرنس��ية، إلى أن املس��ؤول باملخ عن الوقوع في 
احلب من دون س��ابق إنذار هو »العقد القاعدية« أو ما يعرف 
مبنطق��ة »الن��واة الرمادية املركزي��ة« املرتبط��ة مبناطق في 
القشرة الدماغية، وهي املنطقة السطحية من نصف املخ 

التي تتكون من املادة الرمادية.
وأجرى البروفس��ور الفرنسي العديد من التجارب على الدور 
الذي تلعبه منطقة »النواة الرمادية املركزية« في اإلحساس 
باحلب عن طري��ق تعريض مجموعة من املتطوعني ألش��عة 
الرنني املغناطيسي ملعرفة ماذا يجري في املخ عندما يعرض 
على الرجل مجموعة من صور لسيدات غير معروفة بالنسبة 
له، ومن فترة إلى أخرى تعرض عليه صورة حلبيبته ما يجعل 
منطق��ة النواة الرمادية املركزية تضاء عندما يرى محبوبته، 
ما يش��ير إلى الدور الذي تلعبه منطق��ة النواة الرمادية في 

الوقوع باحلب بصورة مفاجئة من النظرة األولى.

لماذا نضحك من الدغدغة؟
القابلية للدغدغة هي آلية دفاع عن النفس يتبعها اجلسم 
حلماي��ة مناطق معينة من اجلس��م، وتختلف من ش��خص 
آلخر، فالبعض ال يحتمل الدغدغة، إال أنك جتدهم يضحكون 
برغم من عدم استمتاعهم باألمر، نتيجة حتفيز منطقة في 
الدم��اغ تس��مى )Hypothalamus( وهي املس��ؤولة عن ردود 

الفعل العاطفية لإلنسان واخلوف واأللم.
وي��رى العلماء أن قيام الش��خص بالضحك ك��رد فعل على 
الدغدغ��ة رمب��ا ليس أكثر م��ن رد فعل عاطف��ي تلقائي جتاه 
األمر، ال يعني أبداً أن الش��خص يس��تمتع مبا يحدث فعلياً، 
وفي الواقع فإن حركة جس��م الش��خص الذي تتم دغدغته 
متاث��ل إل��ى حد كبير تلك التي تظهر على جس��م ش��خص 

يعاني من ألم شديد.
وال نش��عر برغبة ف��ي الضح��ك عندما نقوم بح��ك جلدنا 
بأنفسنا، ألن الدماغ يعي متاماً ما أنت مقدم على فعله، ومييز 

بينه وبني ما يوشك شخص آخر على فعله.

بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

معلومة

أك��د موق��ع »ميديكال ني��وز ت��وداي« الطبي، 
التلفزي��وَن بكثاف��ة،  أن مش��اهدة األطف��ال 
يتضح آثاره��ا في وزنهم وعاداته��م الغذائية 

وسلوكهم خالل فترة املراهقة.
دراس��ة حديثة كش��فت أن زيادة الوقت الذي 
يقضيه األطفال في سن احلبو والروضة، يرفع 
خط��ورة زيادة مؤش��ر كتلة اجلس��م ومحيط 
اخلص��ر عند التحاقه��م بالص��ف األول، فيما 
تش��ير دراس��ات أخ��رى إلى أن محي��ط اخلصر 
واللياق��ة البدنية يتأثران س��لًبا عند دخولهم 

الصف الرابع.
ون��وه املوق��ع بوج��ود دالئ��ل متزاي��دة على أن 
مشاهدة التلفزيون تترك أثرها عقليًّا وجسديًّا 
ونفس��يًّا على الطفل بتعطيل النمو السريع 
لدماغ��ه، ألنه��ا تخلق أمناًطا س��لبية للحياة، 
حي��ث تدفعهم إلى اختيار أنش��طة أس��هل 

وأقل طلًبا للتسلية اجلسدية والعقلية.
وتابع: »بن��اًء على نتائج دراس��ات عدة، أوصت 
األكادميية األميركية لطب األطفال في أكتوبر 
2016، ب��أال يزيد عدد س��اعات املش��اهدة عن 

ساعة يوميًّا لألطفال في 2 إلى 5 سنوات«.

وأش��ار إلى، نتائج دراسات تقول إن كل ساعة 
إضافي��ة ف��ي مش��اهدة التلفزيون في س��ن 
س��نتني، تتس��بب ف��ي تبن��ي ع��ادات غذائية 
سلبية أكثر في سن 13 سنة، موضحًة أنهم 
س��يكونون أكث��ر اس��تعدادًا لتن��اول اللحوم 
واللح��وم الب��اردة واخلبز األبي��ض والبطاطس 
املقلية واملشروبات الغازية والوجبات اخلفيفة 

املاحلة ومشروبات الطاقة واحللويات.
وأوضحت تلك الدراس��ات إلى، أن أداء وطموح 
هؤالء األطفال يتأثر س��لًبا عند وصولهم إلى 

املرحلة الثانوية.

احلّد من التأثير السلبّي
إذاً م��ن حق الطفل على والدي��ه رعايته رعاية 
س��ليمة وحمايته من هذه اآلفات التي ضررها 
يفوق نفعه��ا، ورمبا ال نفع فيه��ا، فوجب على 
األم خصوص��اً، توفير احتياج��ات هذه املرحلة 
بطريقة تربوية صحيحة ونافعة، ال أن تنشغل 
ع��ن طفله��ا وال تالزم��ه وجت��د ه��ذه القنوات 
تتناسب وانش��غالها عنه فتضعه بالساعات 
أمام التلفاز، فهي تؤذيه وال تدري أنها ستتعب 

تعباً مضاعفاً عندما يصبح طفلها يعاني من 
مرض التوحد. 

إذا أردت طفل��ك ذكياً طبيعياً س��ليماً معافى 
قّربي��ه منِك، وعلميه بنفس��ك فه��و أكثر ما 
يحت��اج إلي��ِك، قربي له األش��ياء احملسوس��ة 
امللموس��ة، لتط��وره ويتفاع��ل معه��ا بنحو 

طبيعي وبالتدريج حسب مرحلته العمرية.

آثار العنف في التلفزيون 
خلصت دراس��ات أن الطف��ل األميركي ينفق 
نح��و4 س��اعات في مش��اهدة التلفزي��ون، اذ 
التلفزي��ون مؤثر جدا في تش��كيل الس��لوك 
والقيم عن��د االطفال، وتقريبا ع��دد كبير من 
برام��ج التلفزيون��ي الي��وم عنيف��ة، معظ��م 
الدراسات حول آثار العنف في التلفزيون على 

االطفال خلصت الى:
-قد ال يخاف االطفال من العنف.

-قد يقلدون العنف الذي يرونه على شاش��ات 
التلفزيون.

حل��ل  العن��ف  يس��تعملون  ان  -ميك��ن 
مشكالتهم.

متابعة الصباح الجديد: 
في أح��د األيام جمعت بني امللك 
فاروق والفنان أحمد رمزي قصة 
رمب��ا  للغاي��ة،  وطريف��ة  مثي��رة 

البعض لم يعرف عنها شيئاً.
القصة أنه في أحد الليالي كان 
أحم��د رم��زي يتجول بس��يارته 
بصحب��ة صديق��ه عل��ى مللوم، 
وحلماسة الشباب الزائدة وقتها، 
قاما بتضييق اخلناق على سيارة 
أحد  الل��ون يس��تقلها  رمادي��ة 
الرج��ال، على س��بيل الهزار من 

دون أن يعرفا من في السيارة.

وكانت املفاجأة .. عندما اكتشفا 
أن قائد الس��يارة الرمادية امللك 
ف��اروق والغري��ب أن��ه ل��م تب��د 
عليه عالم��ات الغضب، بل على 
أم��ا  مبتس��ًما،  كان  العك��س 
رمزي وصديقه فانتابهما شعور 
بالذه��ول ومض��ت حلظات حتى 

أدركا ما حدث والذا بالفرار.
وظل بعدها رم��زي وصديقه في 
منزلهما ملدة ثالثة أيام، بس��بب 
خوفه��م من رد فعل امللك فاروق 
ولك��ن م��رت األيام ول��م يحدث 
شيء، فتأكدوا أن امللك ال يحمل 

لهم��ا أي��ة ضغينة بس��بب ما 
فعاله.

وق��د روى ه��ذه القص��ة الفنان 
أحمد رم��زي في أح��د املقابالت 
التلفزيونية، وأشاد بأخالق امللك 
احملترم��ة وردة فعل��ة الت��ي ل��م 

يتوقعها.
رمزي من مواليد 23 مارس 1930، 
ممثل مصري اشتهر بأدوار الشاب 
الوسيم الش��قي خفيف الظل 
في العدي��د من األفالم الناجحة 
والب��ارزة ف��ي تاري��خ الس��ينما 

املصرية.

محافظ��ة  ف��ي  رم��زي  ول��د   
والده طبيب  وكان  اإلسكندرية، 
مص��ري ه��و الدكت��ور محم��ود 
بيومي ووالدته اسكتلندية وهي 

هيلني مكاي.
توفي رم��زي عن عم��ر يناهز 82 
س��نة، على أثر جلط��ة دماغية 
شديدة احلدة فور سقوطه احلاد 
عل��ى األرضي��ة نتيج��ة اختالل 
توازنه في حمام منزله بالساحل 
أثن��اء توجه��ه  الش��مالي ف��ي 
للوضوء لص��الة العصر في يوم 

اجلمعة 28 سبتمبر 2012.

تأثير التلفاز على األطفال

دراسات

قصة مثيرة جمعت بين الملك فاروق والفنان أحمد رمزي

محطة لتعئبة الوقود في بغداد
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احمد رمزي امللك فاروق

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

من املتوقع أن تشارك اليوم في نشاط جماعي 
يض��م مجموعة من األش��خاص م��ن بينهم 
أصدقاؤك ممن يش��اركونك نف��س اهتماماتك 
الفلس��فية والفكري��ة والديني��ة. ق��د يفكر 

احلبيب في مشاركتك في هذا النشاط.

أن تس��جل بع��ض األف��كار عل��ى  يفض��ل 
هاتفك أو في مفكرتك اخلاصة. س��يكون من 
املهم ج��دا أن يكون لديك تس��جيالت لهذه 
املناقشات حتى تستطيع الرجوع إليها بعد 

ذلك بسهولة.

قد تنسى معظم مواعيدك بسبب انشغالك 
في العمل أو في املنزل. قد يكون أحد األصدقاء 
على اتصال بك بش��كل دائم، وسيس��اعدك 
احلديث معه��م على التخلص م��ن الضغط 

والتوتر اللذين تشعر بهما.

ق��د يظهر ش��خص جدي��د في حيات��ك، وقد 
يكون من بلد آخر. رمبا تقضي س��اعات طويلة 
في التحدث مع هذا الشخص. حتدثك مع هذا 
الش��خص ق��د يطلعك على بع��ض األحداث 

والتطورات التي تتعلق مبجال عملك.

س��واء كنت مهتما بالفن أم ال، س��تجد أنك 
مهت��م بالرس��م واملوس��يقى والكتابة ورمبا 
تفكر في مش��روع ما يعتمد على أي ش��كل 
م��ن أش��كال الف��ن. س��جل أف��كارك حتى 

تسطيع الرجوع إليها وقت احلاجة.

رمبا حتض��ر احتفاال من نوع م��ا، وقد يكون 
ه��ذا االحتف��ال في من��زل أحد اجلي��ران أو 
األصدقاء. من املتوق��ع أن تقرر حضور هذا 
االحتفال مع أح��د األصدقاء املقربني إليك 

أو مع احلبيب.

توق��ع اليوم أن تتواصل مع بعض األش��خاص 
وتتعرف على أش��خاص جدد سيفيدونك في 
مجال عمل��ك. س��تتعلم املزيد منه��م ورمبا 
يطلعونك على ع��دد من اجملاالت اجلديدة التي 

ستفيدك على املدى البعيد.

ق��د تك��ون محل اهتم��ام جميع األش��خاص 
احمليط��ني بك الي��وم خاص��ة أصدقائ��ك ورمبا 
احلبيب. رمب��ا حتضر احتفاال أو ن��دوة ما وتلقي 
خالله��ا كلمة أو رمبا تكون مس��ؤوال عن إدارة 

هذه احلفل أو هذه الندوة.

سيالحظ كل ش��خص اليوم كم أنت جذاب 
ومتألق ووس��يم. ق��د يكون ه��ذا الوقت هو 
املناسب لدعوة األصدقاء لزيارتك في منزلك 
أو للذه��اب إلى النادي أو الس��ينما. عالقتك 

العاطفية على ما يرام.

س��تقضي ه��ذا اليوم عل��ى األرج��ح بالقرب 
م��ن العائل��ة، أو األصدقاء، أو ش��ريك حياتك. 
رمبا تلتقي أيضا بش��ركائك ف��ي العمل. هذه 
املقابالت س��تكون سبب س��رورك وسعادتك 

وستجعل يومك مختلفا.

رمب��ا تقرر اليوم أن تس��تضيف ش��خصا ما في 
منزلك، ورمبا يكون هذا الشخص صديقا أو قريبا 
أو زميال يشاركك نفس اهتماماتك الفلسفية 
والروحانية والفكرية. األش��خاص الذين تسعد 

برؤيتهم وتهتم بهم سيكونون بجانبك.

الدلو الحوتالجدي

بع��ض األح��الم الغريب��ة التي رأيته��ا الليلة 
املاضي��ة في منامك قد يكون لها آثار جانبية 
عل��ى صحتك وعلى حياتك بش��كل عام. قد 
جتعلك هذه األحالم تفكر في مشاريع جديدة 

أو خطوات حاسمة جتاه مستقبلك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أقس��ى امل��واد ف��ي الطبيع��ة o يرق 

ويتقبل التغيير
2. أرق أنواع احلرير o في أقدام اخليل

3. أعلن��ت للمأل o خي��رات يهبها اخلالق 
خمللوقه ويزيدها

4. ليث )معكوسة( o ثلثا واد
 o 5. نعم��ل عم��ال ون��داوم عل��ى عمله

عكس
6. بقاي��ا زائ��دة ف��ي آخر الطع��ام o من 

أطراف االنسان
7. ثلثا جاد o رمز الكبريت في الكيمياء 

o تقوى ومراقبة احكام الدين
8. للموافقة o اسناد o دافع وحمى

9. أميرة ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك
10. من مش��تقات احللي��ب )م( o واضع 

نظرية التطور

1. في الفم o نوع صغير من اجلراد
2. قارب مبحرك o من أوزان الشعر

3. معلمات o غفا )معكوسة(
4. العودة عن رأي خاطئ

5. من صف��ات النظم الدكتاتورية 
والعنصرية واحملتلة

6. ود شديد
7. عنصر مشع

8. وزن )معكوس��ة( o م��ن جواهر 
البحر o ثلثا عون

9. يجتم��ع للمناقش��ة لتحقي��ق 
أكبر كسب o حديث وفيه سمات 

العصر
10. نزوره ونتردد عليه o أعلن صدور 

أو االنتهاء من عمل شيء جديد

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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إعالم المركز الوطني
تفوق املركز الوطني في بطولة 
الع��راق  ومؤسس��ات  أندي��ة 
بدوره��ا  الضاحي��ة  الخت��راق 
األول الت��ي اقيمت في مضمار 
كلي��ة التربية البدني��ة وعلوم 
الرياض��ة ف��ي اجلادري��ة، ف�قد 
حص�د نتائ���ج ايجابي�ة لك�ال 

اجلنسي�ن.
امل��الك التدريب��ي الذي اش��رف 
عل��ى اعداد الالعب��ن تألف من 
فراس راضي وحسن عبود ونصر 
عب��ود وعص��ام كاظ��م، ففي 
فئة الناش��ئات تفوقت العبات 
املرك��ز، وحصل��ن عل��ى املرتبة 
الثانية بش��تكيلة تألتفت من 
)ضح��ى حس��ن عبود وس��ارة 
فاض��ل وم��الك جاس��م وزينب 

رضا ونسرين محمد(.
وفي فئة الش��ابات، حل املركز 
بتشكيلة ضمن  رابعاً  الوطني 
الالعبات )زينب اسعد وشيرين 
ه��ادي وطيب��ة فاضل وروس��ن 

حمزة ونور قيس(.
ام��ا فئ��ة الناش��ئن، فقد حل 
ثانيا بالعبيه )عبد الستار جبار 
واحمد محمد  وحس��ن فراس 
وعب��اس خال��ج وعل��ي محمد 
ولفئ��ة  محس��ن(،  وقاس��م 

الش��باب جاء رابعا بتشكيلته 
الالعب��ن  الت��ي تكون��ت م��ن 
)عب��د املهيمن صدام وياس��ن 
عباس وطارق حس��ن واس��امة 
ابو بكر واحمد نعي�م وسج�اد 

صال�ح(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حافظ ن��ادي الزوراء، عل��ى صدارة 
ال��دوري املمت��از، بف��وزه أول أمس، 
عل��ى أمانة بغ��داد، بهدف من دون 
رد، ف��ي املب��اراة الت��ي ج��رت، على 
ملعب الش��عب الدولي، حلس��اب 
اجلول��ة ال� 17 من املس��ابقة.وجاء 
هدف اللقاء، في الدقيقة الثانية، 

بواسطة الالعب إبراهيم بايش.
وارتفع رصيد الزوراء إلى 43 نقطة، 
ف��ي صدارة ج��دول الترتيب، بينما 
جتمد رصيد أمان��ة بغداد، عند 23 
نقط��ة، ف��ي املركز التاس��ع.وقال 
أحمد خلف، مدرب كرة أمانة بغداد 
»الزوراء من األندية اجلماهيرية، ومير 
بحالة من االستقرار الفني، كونه 
يخ��وض منافس��ات كأس االحت��اد 
اآلسيوي، باإلضافة إلى أنه يتصدر 
ترتيب ال��دوري احمللي«.وتابع »ورغم 
ذلك، دخلنا املباراة من أجل حتقيق 
الف��وز، ه��دف اللقاء ج��اء نتيجة 
خل��ف  التركيز«.وأوض��ح  لقل��ة 
»حاولنا إدراك التع��ادل، لكننا لم 

ننجح في اس��تثمار الفرص التي 
سنحت لنا«.

من جانبه، وقع فريق الطلبة بفخ 
التعادل ام��ام ضيفه نفط اجلنوب 
بهدفن ل��كال الفريقن في املباراة 
الت��ي جرت ف��ي ملعب الش��عب 
الدولي حلساب الدور السابع عشر 
من ال��دوري املمتاز.وتقدم الطلبة 
س��ريعا ف��ي الدقيقة السادس��ة 
من املباراة عن طريق حيدر حسن 
واه��در فرص��ة ذهبي��ة ملضاعفة 
النتيج��ة بعد ان اه��در ركلة جزاء 
عن طريق الالعب عبد القادر طارق 
ف��ي الدقيقة 31، بينما عدل نفط 
اجلن��وب الكف��ة ف��ي الدقيقة 38 
من ركلة جزاء نفذها باس��م علي 

حسن.
وقبل نهاية الشوط االول بدقيقتن 
متكن احملت��رف الكاميرون��ي اومارو 
كايينا م��ن احراز اله��دف الثاني، 
لك��ن نفط اجلن��وب ع��اد للمباراة 
وع��دل النتيجة ف��ي الدقيقة 78 
عبر الالعب مرجت��ى عادل، لتنتهي 

بالتع��ادل االيجاب��ي بهدفن لكال 
الفريقن.

كما، انتزع الديوانية فوزًا ثميًنا من 
البح��ري، بنتيج��ة 2-1، في مباراة 
أقيم��ت مبلع��ب عف��ك األوملب��ي، 
اخلمي��س، ف��ي إط��ار منافس��ات 

اجلولة 17 من الدوري املمتاز.
متكن فريق احل��دود، من قلب تأخره 
أمام مضيف��ه الكهرب��اء، وتغلب 
علي��ه بنتيج��ة 2-1، ف��ي املب��اراة 
الت��ي أقيمت، على ملعب التاجي، 
حلس��اب اجلولة ال� 17 من الدوري.. 
الدقيق��ة  ف��ي  الكهرب��اء  تق��دم 
22، عب��ر مصطفى عل��ي، وتعادل 
احلدود، عن طري��ق علي فندي، من 
ركلة جزاء ف��ي الدقيقة 35، وقبل 
نهاية الشوط األول بدقيقة، متكن 
شريف عبد الكاظم من تسجيل 
هدف الفوز للضيوف.وارتفع رصيد 
احلدود إلى 20 نقطة، في املركز ال� 
12، بينم��ا جتمد رصي��د الكهرباء 
عند 27 نقطة، في املرتبة اخلامسة 

بجدول ترتيب الدوري.
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اليوم وغدًا.. انتخابات 
رابطتي الالعبين 

الدوليين والمدربين

فوز كبير للصناعة 
في الدرجة األولى

إعالم اتحاد الكرة
حدد االحت��اد املركزي لكرة القدم  الي��وم االحد وغٍد 
االثن��ن موعدين القامة انتخاب��ات رابطتي الالعبن 

الدولين واملدربن.
وقال امن سر االحتاد الدكتور صباح رضا ان انتخابات 
رابطة الالعبن الدولين ستقام في الساعة احلادية 
عش��ر من صباح اليوم االحد في مقر االحتاد على ان 
تقام يوم غٍد االثنن في ذات املكان والزمان انتخابات 

رابطة املدربن.
واضاف رضا ان انتخابات الرابطتن س��يتم باشراف 
احت��اد الك��رة اذ مت تش��كيل جلنة لالش��راف عليها ، 
مبينا ان الرابطتن س��تختاران هيئة ادارية معترف 
به��ا ومصادق عل��ى نظامه��ا الداخل��ي ليتم بعد 
ذل��ك اختيار ممثل واحد عن الرابطتن لالنضمام الى 
عمومي��ة احتاد الكرة التي س��تنعقد ي��وم االربعاء 

املقبل املوافق للسايع من الشهر اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��هدت مباريات اجلول��ة الرابعة م��ن املرحلة 
االولى لدوري أندي��ة الدرجة االولى بكرة القدم/ 
جملموعة بغ��داد، حتقيق فريق جس��ر ديالى فوزاً 
عريض��اً على فريق اجلنس��ية بثالثة أهداف من 
دون رد.. اهداف الف��وز جاءت عن طريق الالعبون 
)علي خورش��يد واحم��د كاظم امللق��ب ب�إيتو 

ومحمد جليل(.
وف��ي اجملموع��ة ذاتها ف��رض التع��ادل االيجابي 
نفس��ه على مب��اراة اجلي��ش واالتص��االت، بكر 
االتص��االت به��دف الس��بق عن طري��ق الالعب 
املدافع عصام محمود في الدقيقة األولى، فيما 
ادرك ه��دف التعدي��ل للجيش الالع��ب هيبت 
محم��د في الدقيقة 17.وحقق الش��علة الفوز 
على احملمودية بهدفن نظيفن، سجلهما عالء 
كرمي من ركلة جزاء وربيع محمد، وفي اجملموعة 
الثانية، حقق فريق السياحة الفوز على العدالة 

بثالثة اهداف لهدف واحد،.
وفي اجملموعة الثالثة، ضرب نادي الصناعة بقوة 
عندم��ا هز ش��باك ضيفه فريق بالدي بس��بعة 
أهداف من دون رد، س��جل منها هدفن لكل من 
علي قاسم وكرار قاسم وسهيل نعيم احدهما 

من ركلة جزاء ومحمد فيصل.
وفي اجملموعة الرابعة متك��ن فريق الرصافة من 
حتقي��ق الفوز عل��ى فريق ش��باب العمل بثالثة 

أهداف لهدفن.

إعالم الشباب والرياضة

قدم رئيس االحتاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليف��ة، التهنئ��ة ال��ى االحتاد 
العراقي لكرة الق��دم في أعقاب 
الت��ي  الودي��ة  الدولي��ة  املب��اراة 
خاضه��ا املنتخ��ب العراق��ي مع 
املنتخ��ب الس��عودي األربعاء في 

ملعب البصرة الدولي.
وق��ال الش��يخ س��لمان، باس��م 
أسرة كرة القدم اآلسيوية، أهنئ 
االحتاد العراق��ي لكرة القدم على 
التزامه وتفانيه م��ن أجل ضمان 
واجلماهير،  الالعبن  أمن وسالمة 
وكذلك على إنش��اء األساس��ات 
لك��رة القدم كي تنمو وتزدهر في 

البالد.
وأوض��ح رئي��س االحتاد اآلس��يوي 
لك��رة القدم أن إقامة هذه املباراة 
تعتب��ر خطوة متقدم��ة من أجل 
رف��ع حظ��ر إقام��ة املباري��ات في 
العراق، مبينا ان االحتاد اآلس��يوي 
لكرة القدم س��اند الع��راق دائماً 
من أج��ل عودة املباري��ات الدولية 
ف��ي البالد، وأنا واثق أن إقامة هذه 
املباراة س��يعزز من ق��درات االحتاد 
العراقي لكرة القدم على تنظيم 
املباري��ات الدولية وس��وف يحدث 
هذا األمر التأثير اإليجابي من أجل 

تطوير اللعبة في املستقبل.
ف��وز  الودي��ة  املب��اراة  وش��هدت 

املنتخب العراقي بنتيجة 1-4.
وكان مجلس االحتاد الدولي لكرة 
القدم قرر في ايار 2017 رفع حظر 
إقام��ة املباري��ات الودي��ة الدولية 
في ثالث مدن بالعراق، وهي أربيل 
والبص��رة وكرب��الء، ومن��ذ ذل��ك 
القرار استضاف العراق منتخبات 
األردن وسوريا وكينيا في البصرة 

وكربالء.
وخالل العام املاض��ي دعم االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم رغبة االحتاد 
العراقي للعبة، م��ن خالل إقامة 
أول مب��اراة قاري��ة على مس��توى 

األندية في العراق منذ عام 2013، 
حي��ث تقاب��ل الق��وة اجلوي��ة مع 
ال��زوراء في املب��اراة الت��ي انتهت 
بالتعادل 1-1 على ملعب فرانسوا 

حريري في اربيل.
من جانب اخر، قدم، وزير الشباب 
والرياض��ة، ش��كره وتقدي��ره الى 
واحلكوم��ة  املركزي��ة  احلكوم��ة 
احمللية في البصرة واجهزة الدولة 
اخملتلف��ة، واملؤسس��ات الرياضية 
واجلماهي��ر واالع��الم، لدعمه��م 
الوزارة ف��ي املب��اراة التي جمعت 
العراقي مع ش��قيقه  املنتخ��ب 
الس��عودي الت��ي اقيم��ت عل��ى 
ملع��ب البصرة الدول��ي بحضور 

اكثر من 65 الف متفرج.
وقال عبطان ان الش��كر موصول 
الى ال��وزارات الس��اندة واالجهزة 
االمنية والى املؤسسات الرياضية، 
ووسائل االعالم فضال عن االعالم 
الرياضي، كونهم شركاء حقيقن 
في انه��اء ملف احلظ��ر املفروض 
ودع��م  العراقي��ة،  الك��رة  عل��ى 
ال��وزارة في خططه��ا وبرامجها 
حتى تص��ل الى ناصي��ة النجاح 

والتفوق.
العراقي��ة  ان اجلماهي��ر  واض��اف 
الوفية س��جلت مواقف مشرفة 
وه��ي ت��ؤازر وتش��جع وتس��جل 
املواق��ف الت��ي تكتب في س��فر 

مسيرة وزارة الشباب والرياضة.
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  اك��د 
الس��يد عبد احلس��ن عبطان ان 
تعد  والس��عودية  الع��راق  مباراة 
حلقة مهمة جدا وسيناريو اخير 
يسبق القرار املرتقب برفع احلظر 
نهائيا ع��ن مالعبنا ويكلل جهود 
وزارة الش��باب والرياض��ة واالحتاد 
العراقي لكرة القدم واملؤسسات 
الرياضي��ة االخ��رى النه��اء ه��ذا 
املل��ف، مش��يرا ال��ى ان حض��ور 
العربية  الرياضية  الش��خصيات 
واالسيوية س��يدعم جهودنا في 
اجتماع االحتاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( الشهر املقبل.

وقال عبطان ان التسابق االعالمي 
الكبير عل��ى التواجد في البصرة 
على االرض وعب��ر االثير لتغطية 
مباراة العراق والسعودية، يعطي 
رسالة واضحة التقبل الشك عن 
الوض��ع االمني املس��تقر واحلالة 
الطبيعي��ة، وهو مادف��ع القنوات 
والعربي��ة  احمللي��ة  الرياضي��ة 
والدولية لتغطية املباراة وتصوير 
احل��دث بص��ورة مباش��رة وهو ما 
ملس��ناه يقينا بنجاح هذا اللقاء 
اجلماهيرية  واالحتفالي��ة  االخوي 
بوص��ول االش��قاء ال��ى نهائيات 
كاس العالم كل تلك االمكانيات 
يزينه��ا جمهور كبي��ر متعطش 

ملثل هذه اللقاءات التي س��تفتح 
الطريق القامة املباريات الرسمية 

في العراق.
م��ن جانب��ه، ق��دم رئي��س االحتاد 
السعودي لكرة القدم عادل عزت 
ش��كره العميق وتقديره اخلالص 
العراق  لألش��قاء في جمهوري��ة 
عل��ى م��ا وجدته بعث��ة املنتخب 
الس��عودي من حف��اوة بالغة في 
االس��تقبال، وكرم ف��ي الضيافة، 
مش��يرًا إل��ى أن ه��ذا األمر ليس 
مستغربًا على األشقاء العراقين 

حكومة وشعًبا.
وأكد عزت أن أكثر ما أس��عدهم 
أن الزي��ارة التاريخي��ة للمنتخب 
الس��عودي لب��الد الرافدين وأرض 
احلضارات جاءت بع��د نحو أربعة 
عقود من آخر زي��ارة له، والعالقة 
بن البلدين الش��قيقن في تناٍم 
مط��رد، فضال ع��ن اتس��اع دائرة 
التع��اون بن البلدي��ن بعد املباراة 
الودي��ة الت��ي جمع��ت منتخبي 
البلدي��ن، والت��ي ج��اءت مبب��ادرة 
من رئي��س مجل��س إدارة الهيئة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ 
ال��ذي كان حريًص��ا أش��د احلرص 
على خوض هذه املباراة على أرض 
العراق في إطار مساعيه احلثيثة 
لرفع احلظر عن املالعب العراقية، 
وتوجيه��ه وحرصه عل��ى دعم أي 

جهود في سبيل ذلك.
الوطني على  وتغل��ب منتخبن��ا 
بأربع��ة  الس��عودي  املنتخ��ب 
أه��داف مقابل هدف ف��ي املباراة 
الت��ي ج��رت، االربعاء،على ملعب 
البصرة الدول��ي، وتقدم منتخبنا 
بالهدف األول في الدقيقة 21 عن 
طريق املدافع الس��عودي س��عيد 
الربيع��ي خطأ في مرماه، وأضاف 
عماد محس��ن الهدف الثاني في 
الدقيق��ة 47، بينما أحرز املهاجم 
مهن��د عل��ي الهدف��ن الثال��ث 
والراب��ع في الدقيقت��ن 51 و 73، 
فيما متكن الظهير حس��ن معاذ 
من إحراز هدف السعودية الوحيد 

في الدقيقة 56.

الشيخ سلمان يهنئ العراق على نجاح المباراة الودية مع السعودية
خطوة متقدمة من أجل رفع الحظر الكلي

الشيخ سلمان مع عبطان 

العبو املركز الوطني
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العواصم ـ وكاالت:

ق��ال زين الدي��ن زيدان مدرب ري��ال مدريد 
حام��ل لق��ب دوري أبط��ال أوروب��ا لكرة 
الق��دم إن غي��اب نيمار مهاج��م باريس 
س��ان جيرمان عن إياب دور الس��تة عشر 
للمس��ابقة لإلصاب��ة ال يعن��ي ضم��ان 
االنتص��ار للفري��ق االسباني.وس��يغيب 
أغلى العب في العالم عن املالعب لثالثة 
أش��هر خلضوع��ه جلراحة لعالج كس��ر 
ف��ي مش��ط قدمه حت��ى يصب��ح الئقا 
للمش��اركة في كأس العالم في حزيران 

املقبل.
وم��ن املرجح أن يك��ون أنخي��ل دي ماريا 
جناح ريال مدريد السابق بديال للمهاجم 
البرازيل��ي في املب��اراة التي س��تقام في 
ملع��ب ب��ارك دي برين��س ي��وم الثالث��اء 
املقب��ل بع��د تفوق بط��ل أوروب��ا 12 مرة 
3-1 ف��ي الذهاب.وق��ال زيدان ف��ي مؤمتر 
صحفي”غي��اب نيم��ار ال ميث��ل مص��در 
ارتي��اح لنا على اإلطالق. نأس��ف إلصابة 
نيم��ار لكن باريس س��ان جيرم��ان فريق 
قوي للغاية وبديله س��يكون العبا جيدا 
ج��دا. نحن متأكدون م��ن ذلك. ال نعتقد 
أن املب��اراة س��تكون أس��هل لن��ا ب��دون 
نيمار. ندرك أنه يجب أن نصل مبس��توانا 
لنس��بة 2000 في املئة لو أردنا جتاوز هذه 

املرحلة“.
وواص��ل ل��وكا مودريت��ش وتون��ي كروس 
الغياب عن التدريب يوم اجلمعة بس��بب 

إصاب��ة ف��ي الركب��ة وعض��الت الفخذ 
اخللفية على الترتيب لتزداد اخملاوف بشأن 
جاهزيتهم��ا ملواجه��ة فري��ق العاصمة 
األيس��ر  الظهي��ر  وأكم��ل  الفرنس��ية. 
البرازيلي مارسيلو التدريب للنهاية لليوم 
الثان��ي عل��ى التوالي عق��ب تعافيه من 

مشكلة في عضالت الفخذ اخللفية.
إلى ذلك، وقبل اقل من أسبوع عن املوقعة 
املرتقب��ة الت��ي جتم��ع نادي باريس س��ان 
جيرمان الفرنس��ي وضيفه ري��ال مدريد 
اإلس��باني في إياب الدور الثمن النهائي 
لبطولة دوري أبطال أوروبا املقرر إقامتها 
على »حديقة األمراء« بالعاصمة باريس، 
يعيش مدرب الفريق املدريدي الفرنس��ي 
زي��ن الدين زيدان في حيرة من أجل حتديد 
مالم��ح التش��كيلة األساس��ية الت��ي 
س��يدخل بها املوقع��ة القاري��ة للظفر 

بورقة الترشح للمحطة املوالية.
ه��ذا ويج��د زي��دان صعوبة ف��ي اختيار 
التش��كيلة األساس��ية في أهم وأقوى 
امتحان يخوضه هذا املوسم والذي على 
ضوء نتيجت��ه قد يتحدد اس��تمراره من 
عدم��ه عل��ى رأس اجلهاز الفن��ي للفريق 

املدريدي.
فموع��د إقامة مباراة العم��الق املدريدي 
مبضيفه العمالق الباريسي، قد تزامن مع 
معطي��ات فنية ، قد تتس��بب في خلط 
أوراق زي��دان بع��د تعرض عدد م��ن ركائز 
الفريق وأعمدته الرئيس��ية إلصابات في 
املباراة التي ش��هدت سقوط ريال مدريد 
أمام إس��بانيول في بطولة الدوري احمللي 

ي��وم الثالثاء املاضي ، وهي اخلس��ارة التي 
ج��اءت بعد سلس��لة من االنتص��ارات ، 
مما أعطى املدرب الفرنس��ي مؤش��راً بأن 

الفريق بدأ في استعادة عافيته.
وبحس��ب ما أوردت��ه صحيف��ة »ماركا« 
اإلس��بانية، فإن زيدان استقر على ستة 
العبن فقط للمشاركة بشكل أساسي 

في موقع��ة اإلياب القاري��ة، بينما تبقى 
خمس��ة العبن يحتاج��ون منه للفصل 
النهائي ، حيث سيعمد الفني الفرنسي 
الس��تغالل املباراة التي س��تجمع فريقه 
بضيف��ه خيتاف��ي ف��ي بطول��ة الدوري 
اإلس��باني قبل التوجه إلى فرنس��ا ، من 
اج��ل البت ف��ي خيارات��ه النهائي��ة دون 

الكش��ف ع��ن تفاصي��ل اخلط��ة الت��ي 
سيواجه بها أبناء العاصمة الفرنسية.

إش��راك  عل��ى  زي��دان  واس��تقر 
ف��ي  ناف��اس  كايل��ور  الكوس��تاريكي 
حراس��ة املرمى كونه اخليار األول املتاح 
أمامه، أما في خط الدفاع ، فقد استقر 
على مواطنه رافائيل فاران واإلس��باني 

س��يرجيو رام��وس في قل��ب الدفاع ، و 
معهما دان��ي كارفاخ��ال كظهير أمين 
، بينم��ا يبقى مترقب��اً الختيار الظهير 
األيسر بس��بب إصابة مارسيلو ، حيث 
ال ي��زال زي��دان ينتظ��ر تقري��ر الطاقم 
الطب��ي بالفريق بإش��راكه من عدمه ، 
وفي حال تأكد غياب الظهير البرازيلي 
، فإن »زيزو« س��يفاضل بن اإلسبانين 

تيو هرنانديز و ناتشو خلالفته.
وتبقى أصعب معضلة تواجه زيدان في 
خط الوسط بعد إصابة كل من األملاني 
توني كروس و الكرواتي لوكا مودريتش، 
إذ يتع��ن علي��ه انتظ��ار ق��رار طبي��ب 
الفري��ق لتحدي��د نوعي��ة إصابتهم��ا، 
وف��ي ح��ال تأك��د ع��دم جاهزيتهم��ا 
خلوض االمتحان الباريس��ي ، فإن الفني 
الفرنسي س��وف يفاضل بن الكرواتي 
ماتيو كوفاتشيتش واإلسباني لوكاس 
فاسكيز ليحل احدهما بديالً ملودريتش، 
في حن أن غياب توني كروس س��يمنح 
الفرصة ملاركو أسينس��يو للمشاركة 

أساسياً بجانب البرازيلي كاسيميرو.
وعلى مستوى خط الهجوم، فإن زيدان 
ل��م يثبت حتى اآلن عل��ى الالعب الذي 
رونالدو  البرتغالي كريستيانو  سيجاور 
ف��ي خط املقدم��ة في ظل اس��تحالة 
االعتماد على ثالثي »البي بي سي« في 
مثل هذا االمتحان ، الذي يختلف كثيراً 
عن امتح��ان ليغانيس، حي��ث تأكد أن 
املدرب الفرنسي سيشرك في املوقعة 
القارية الويلزي غاريث بيل أو الفرنسي 

كرمي ب��ن زمية ليك��ون أحدهم��ا ضلعاً 
موازياً لرونالدو ، على أن يكون إيس��كو 
أو ل��وكاس فاس��كيز مح��ور إنط��الق 
هجم��ات الفريق، حيث يس��عى »زيزو« 
إلس��تغالل فرصت��ه األخيرة ف��ي إنقاذ 
موسمه اخمليب، خاصة ان نتيجة ذهاب 
تعتبر غير مطمئنة رغم الفوز املدريدي 

ذهاباً بثالثة أهداف مقابل هدف.
وتش��كل مباراة خيتافي فرصة لزيدان 
من أجل جتربة العناصر التي يشكك في 
كفاءتها ، ليقف على مدى استعدادها 
وجاهزيتها خلوض املعركة القارية أمام 
منافس شرس مثل باريس سان جرمان، 
إذ ال يس��تبعد أن يراه��ن على العناصر 
األساس��ية حت��ى وه��م ليس��وا على 
كامل اجلاهزية بدال من اخملاطرة بإشراك 

العبي الدكة.
من جانبه، أكد الالعب الس��ابق لنادي 
ري��ال مدريد االس��باني ري��كاردو كاكا 
ان الفري��ق امللك��ي لديه فرص��ة كبيرة 
للفوز بدوري االبطال للمرة الثالثة على 
التوال��ي .وص��رح كاكا قائ��الً :«اذا كان 
هن��اك فريق يس��تطيع أن يف��وز بدوري 
أبط��ال أوروبا ثالث مرات عل��ى التوالي 
فه��و بدون ش��ك ري��ال مدريد«.وأضاف 
:«لقد قدم ف��ي الذهاب مب��اراة كبيرة 
ض��د باريس س��ان جيرم��ان ولكنه لم 
يحسم التأهل ، مباراة اإلياب لن تكون 
سهلة خاصة انها ستقام في باريس ، 
ريال مدريد سيكون من املفضلن للفوز 
باللقب في حال إقصاء ال� بي آس جي.

الظهير مارسيلو والعبا الوسط كروس ومورديتش قد يغيبون عن اللقاء

تشكيلة ريال مدريد أمام باريس سان جرمان تؤرق زيدان بسبب اإلصابات

تقرير

جانب من مباراة الريال وسان جيرمان

4:30 عصرًا

5:00 عصرًا

6:15 مساًء

7:00 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

برايتون ـ أرسنال

أوينيزي ـ فيورنتنيا

برشلونة ـ أتليتكو مدريد

مانس سيتي ـ تشيلسي

ميالن ـ إنتر

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني

العبو المركز الوطني يتألقون في 
منافسات أندية العراق الختراق الضاحية

الزوراء يتجاوز عقبة أمانة بغداد 
ويحافظ على صدارة الدوري الممتاز



رئيس التحرير 
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رفقًا بعراقيتكم

جمال جصاني

غي��ر القليل من وس��ائل اإلعالم )التقلي��دي واحلديث( التي 
طفحت بعد الفتح الدميقراطي املبني، وعلى رأسها القنوات 
الفضائية التي تكاثرت ألسباب وعلل ال عالقة لها بحاجات 
إعادة بناء احلجر والبش��ر، بعد زوال أبش��ع نظ��ام توليتاري 
عرفه تاريخ املنطقة احلدي��ث؛ تدفع املتلقني خلطاباتها الى 
دروب الضياع، عبر صناعة حروب ومعارك واهتمامات بعيدة 
كل البع��د عن اخملاطر والتحديات الفعلية، وبنحو خاص ما 
يتعلق باإلرث الكارثي من التش��رذم والتمترس الذي خلفته 
اربع��ة عقود من حكم النظام املباد، التي يفترض أن حتظى 
باالهتمام األكبر من لدن الس��لطة األكث��ر تأثيراً في عالم 
اليوم )ورش املعلومة واملعرفة واإلعالم(. لكن من سوء حظ 
س��كان هذا الوط��ن املنكوب؛ أن تترافق حلظ��ة حتررهم من 
الطغمة الغاشمة ربيع العام 2003 بهذا النوع من وسائل 
اإلعالم الت��ي تفتل عنق احلقائق صوب املزيد من التش��رذم 
واالنحطاط في املواقف والوعي. املتابع لنش��اطها لن يجد 
صعوب��ة في حتديد نوع اهتماماته��ا وإصرارها على االبتعاد 
ع��ن وظائف اإلع��الم املهني واملس��ؤول، عندم��ا لم تكتف 
بنش��ر وبث فاي��روس "الثنائي��ات" والتفرقة ب��ني العراقيني 
على أس��اس العرق والطائفة والرطانة واالعتقاد وحس��ب، 
بل ذهبت بعيداً الى ما يعرف بثنائية )الداخل واخلارج( حيث 
يتم التمييز والتفرقة بيننا على أساس من هاجر من الوطن 
ومن بقي فيه زم��ن النظام املباد. حيث يصر القائمون على 
ترويج مثل هذا الوعي الزائف، على ش��يطنة اآلخر وحتميله 
كل موبقات عراق ما بعد "التغيير"، ليدفع باجلموع للهرولة 
بعيداً ع��ن اجلذور والعلل الفعلية للفس��اد واخليبات. وهي 
أعمال ونش��اطات غير عفوية، تختزن في غاياتها وأهدافها 
النهائية مقاصد تتنافر وحاجات العراقيني للوحدة والتراص 

في مثل هذه املنعطفات املصيرية من تاريخهم احلديث.
لق��د تطرق��ت مراراً ملا مررن��ا به طوال ربع ق��رن من العيش 
في املنافي، وأش��رت ال��ى جوانب من حياة م��ا يطلق عليه 
ب� )عراقيو اخلارج( والى التفاوت واالختالف بني ش��رائح هذا 
الطيف الواس��ع الذي يتجاوز عدده اخلمسة ماليني عراقي، 
يتوزع��ون بني املناف��ي القريبة اجمل��اورة لوطنه��م، واملنافي 
البعي��دة. ومن عاش مثل هذه التجرب��ة، يعرف نوع وحجم 
وش��دة االختالف والتنافر بينهم، وه��ذا أمر طبيعي، حيث 
الصالح والطال��ح كما يقال، واألم��ر ال يختلف كثيراً عند 
م��ن يطلق عليهم )عراقيو الداخل( حيث القلة من مرتزقة 
النظام املب��اد وأتباعه واملنتفعني من "مكرماته" والغالبية 
الساحقة من املتضررين من سياساته املتهورة ومغامراته. 
إن محاوالت التمويه والتعمية على هذه احلقيقة اجلوهرية، 
عب��ر التعبئة والتجيي��ش ضد بعضنا البع��ض اآلخر على 
مثل هذه األس��س واملعايير الواهي��ة واملعطوبة؛ يجعل من 
مهمة مد اجلس��ور بيننا كعراقيني )ف��ي الوطن أو املهجر( 
وزج كل الطاقات واإلمكانات إلعادة بناء وإعمار الوطن؛ أمراً 
شاقاً وعسيراً. ال يتناطح كبشان على حاجة العراق اجلديد 
الى تالقي روافده السليمة واملوجودة داخل الوطن وخارجه، 
واحل��ذر م��ن كل أنواع احمل��اوالت الت��ي تعرقل ه��ذا التالقي 
ومنها على س��بيل املث��ال ال احلصر ثنائي��ة عراقيو )داخل- 
خارج( والتي تش��رع األبواب أمام تسلل اخمللوقات واجلماعات 
الفاس��دة داخل العراق وخارجه ليحكم��وا قبضتهم على 
مقاليد السلطات والثروات والقرار. إننا اليوم بأمس احلاجة 
ال��ى إعالم آخ��ر، يقتفي أثر التجارب الرائ��دة في هذا احلقل 
احلي��وي من حياة اجملتمع��ات والدول الت��ي عرفت مثل هذه 
التج��ارب االنتقالية في تاريخه��ا احلديث، إعالم يكرس كل 
إمكانات��ه ومواهبه لدع��م تطلعات العراقيني املش��روعة 
الوطني��ة  وهويته��م  وتضامنه��م  تراصه��م  باس��ترداد 

واحلضارية العريقة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

سمير خليل
اقام��ت وزارة الثقافة في املس��رح 
الوطن��ي ببغ��داد مهرجان��ا فني��ا، 
اخلمي��س املاض��ي، تضم��ن لوحات 
راقص��ة قدمتها الفرق��ة الوطنية 
للفنون الش��عبية، وعرض الفيلم 
الروائ��ي الطوي��ل "الرحلة" خملرجه 

الشاب محمد جبار الدراجي.
متي��ز املهرج��ان بلوحت��ي الفن��ون 
الش��عبية فقد قدمتا ف��ي الهواء 
الطلق على ارض الساحة اخلارجية 
للمس��رح الوطني، وحملت االولى 
عن��وان "الفرس��ان" ام��ا الثاني��ة 
فكان��ت م��ن الفلكل��ور العراق��ي 

املنوع.
الفنان ف��ؤاد ذنون املدير واملش��رف 
عل��ى الفرق��ة الوطني��ة للفن��ون 
الشعبية حتدث عن اللوحتني قائال" 
برغ��م ان جتربتن��ا الي��وم تأت��ي مع 
)الرحلة(  العراقي  الفيلم  تس��ويق 
اال اننا طرقنا بابا جديدا في عملنا 
حيث قدمنا لوحة "الفرسان" التي 
صممته��ا واخرجته��ا عل��ى انغام 

موسيقى عاملية حتاكي املوسيقى 
التصويري��ة لألفالم، في الس��احة 
اخلارجية للمسرح الوطني. هدفنا 
االساس نقل عروصنا الى اجلمهور 
الع��رض  م��ن  واخل��روج  مباش��رة 
التقلي��دي على خش��بة املس��رح، 
وكن��ا ق��د قدمن��ا عرض��ا خارجيا 
ف��ي م��ول زيون��ة ببغ��داد. وبذلك 
لن تقتص��ر عروضنا على املس��رح 

التقليدي فقط.
وتابع: التجرب��ة حتمل معان كثيرة، 
رس��ائل الى العالم ب��أن الفلكلور 
مازال  العراق��ي  الش��عبي  والف��ن 
ينبض باإلب��داع الذي مين��ح الفرح 
العظي��م،  البل��د  له��ذا  واجلم��ال 
خاص��ة بع��د االنتصار عل��ى اكبر 
هجم��ة داعش��ية ارهابي��ة عل��ى 
دميوم��ة  عل��ى  حريص��ون  بلدن��ا، 
روح الفلكل��ور والت��راث الش��عبي 
ونحن عل��ى تواصل مع االحتفاالت 
واملهرجانات الوطني��ة، ونحن على 
ف��ي  لإلس��هام  أيض��ا  اس��تعداد 
واملهرجان��ات  االحتف��االت  احي��اء 

واملؤسسات  الوزارات  تقيمها  التي 
الرس��مية وغي��ر الرس��مية مث��ل 
جتربتن��ا م��ع وزارة الزراع��ة، ونقابة 
املعلم��ني. واح��ب ان ان��وه ال��ى ان 
فرقتن��ا ش��اركت وبفاعلي��ة خالل 
بغ��داد عاصمة  اختيار  احتف��االت 

لإلعالم العربي ".
اللوحت��ني  بع��د  احلض��ور  انتق��ل 

الراقصت��ني  الى القاعة ملش��اهدة 
الفيل��م العراقي "الرحل��ة" والذي 
يعرض ضمن مشروع املركز العراقي 
املليون  "رحل��ة  املس��تقل  للفيلم 
مش��اهد" ويهدف الى اعادة الروح 
للسينما العراقية بعد انقطاع دام 

25 عاما.
هذا الفيلم، الس��ادس في ارشيف 

اخملرج محم��د الدراج��ي بعد افالم 
)اح��الم(، و)اب��ن بابل(، و)حت��ت رمال 
بابل(، و)ف��ي حضن ام��ي(، و)احلرب 
واحلب واجلنون(، اضافة جملموعة من 
االفالم القصيرة، وهو انتاج مشترك 
وفرنس��ا  وبريطاني��ا  الع��راق  ب��ني 
وهولندا، اضافة الى شبكة االعالم 

العراقية .
العرض االول للفيلم شمل عدة دور 
ع��رض عراقية في وق��ت واحد تقع 
في: مول املنصور، ومول زيونة، وتامي 
 bdc س��كوير البصرة، وم��ول بابل
ومول دهوك، وفاميلي امباير/ أربيل، 
وس��يتي ستارز/ الس��ليمانية، الى 
جانب العرض الرئيس في املس��رح 
الوطني، اما اجلهات الراعية للفيلم 
فه��ي :دائ��رة الس��ينما واملس��رح، 
وش��بكة االعالم العراقية، وشركة 
احت��اد الرافدين لإلع��الن، وراديو اور، 
وس��حر الش��رق لإلع��الن، وعراقي 

سينما، ويال، ومقهى رضا علوان.
ق��دم الدراج��ي في فيلم��ه وجوها 
جديدة تطل على املشاهد الول مرة 

كبطلة الفيلم االعالمية الش��ابة 
زه��راء غن��دور، وامير عل��ي جبارة، 
وعارضة االزياء اميان اللعيبي، وحنني 
رع��د، وزه��راء عماد، واحم��د لفتة 
عطي��ة، واملوس��يقار علي خصاف، 
وعازف الكمان علي عبد الشهيد .

وقب��ل ع��رض الفيل��م ق��دم اخملرج 
ابط��ال فيلم��ه مبواجه��ة اجلمهور 
كم��ا حت��دث قائال"الي��وم نش��هد 
عرسا كبيرا لكن هذا العرس ليس 
حملم��د الدراجي وفيلم��ه، انه عرس 
العراقي��ني، ع��رس االنتص��ار على 
االره��اب ال��ذي ال يكون بالس��الح 
فقط ب��ل بالعل��م والثقافة أيضا، 
وانتصار الثقافة العراقية، رس��الة 
ل��كل العال��م ب��ان بغ��داد آمن��ة 
ومتوهجة وان العراق يظل مصدرا 

لإلبداع وااللهام .
يذك��ران املرك��ز العراق��ي للفيلم 
املس��تقل الذي تأس��س بعد العام 
2003، انت��ج اكث��ر م��ن 20 فيلم��ا 
الطوي��ل  الروائ��ي  ب��ني  مصنف��ا 

والقصير والوثائقي.  

الثقافة تقيم كرنفاال فنيا في المسرح الوطني

خرجت املمثلة األميركّية 
ع��ن  لوران��س  جينيف��ر 
عن  وكش��فت  صمته��ا 
سبب انفصالها عن دارين 
أرنوفسكي، اذ أكدت خالل 
حوار مع اجمللة الفرنسية 
"elle"، أن أس��وأ م��ا في 
عالقة احل��ب، هو العالقة 
احلميمية، مشيرة الى ان 
الرج��ل يبدو جي��دا، لكن 
الليل يقول  يأت��ي  عندما 
وال يفعل. من جهة ثانية 

لورانس  جينيفر  اش��ارت 
الى انه��ا كانت مخمورة 
في العرض اخلاص لفيلم 

."Red Sparrow"

ظه��رت الفنان��ة العاملية 
مايل��ي س��ايرس بإطاللة 
كاملعتاد،  وغريب��ة  الفت��ة 
وذل��ك على غ��الف مجلة 
اذ   ،"Wonderland"
حملت هذه اإلطاللة اللون 
الوردي، كما بدت سايرس 
خ��الل  وعفوّي��ة  مرح��ة 
الت��ي  التصوي��ر  جلس��ة 

القت اعجاب اجلمهور.
اجلدي��ر بالذكر ان النجمة 
مايلي س��ايرس، كانت قد 
طالتها ش��ائعات تش��ير 
زواجها الس��ري من  ال��ى 
خطيبها لي��ام هيمثورث، 
إال ان كري��س هيمث��ورث، 

شقيق خطيبها ليام، نفى 
صحة هذه األخبار، مؤكدا 
ان الثنائي لم يتزوجا بعد، 
بل يس��تعدان حلفل زفاف 
العائل��ة،  يض��ّم  ضخ��م 
واألصدق��اء والعدي��د من 
جن��وم هولي��وود، على حد 

قوله.

إحتف��ل النج��م التركي 
تاتليت��وغ  كيفان��ش 
بعي��د زواج��ه الثاني، من 
مصمم��ة األزياء التركية 
باشاك ديزر، بأحد املطاعم 
في وسط إسطنبول، من 
دون حض��ور أي ش��خص 
م��ن أصدقائهما املقربني 

أو أفراد العائلة.
وق��ّدم كيفان��ش لزوجته 
املناس��بة هدي��ة  به��ذه 
س��اعة  وه��ي  ثمين��ة، 
بقيم��ة 100 أل��ف لي��رة 

تركية )27 ألف دوالر(.
الصحاف��ة  وأش��ارت 
ه��ذا  أن  ال��ى  التركي��ة 
غي��ر  كان  اإلحتف��ال 
مكتمل، مقارنة بإحتفال 
عيد زواجهما األول العام 

شاركهما  والذي  املاضي، 
فيه أصدقاؤهما املقربون.
يُذكر أن كيفانش تزّوج من 
باشاك، التي تكبره بست 
س��نوات بعد قصة حب، 
سنوات  لثالث  اس��تمرت 
وذل��ك في ش��باط/فبراير 
2016، بحفل حضره عدد 
قليل من األهل واألصدقاء 
في العاصمة الفرنسية، 

باريس.

جينيفر لورانس

كيفانش تاتليتوغ

مايلي سايرس

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

بغداد - الصباح الجديد:
تسلم رعد عالوي رئيس فريق إدراج بابل على الئحة التراث 
العامل��ي ومدير عام الدائرة االداري��ة واملالية لوزارة الثقافة 
رس��الة م��ن الس��فير العراقي ل��دى اليونس��كو بقبول 

ترشيح بابل على الئحة التراث العاملي.
وتكلل��ت جهود احلكومة العراقية متمثلة بوزارة الثقافة 
والهيئ��ة العامة واآلثار واحلكومة احمللية في بابل بالنجاح 
وألول مرة ومنذ عام ١٩٨٢ ب��أن جتتاز اللجنة التقنية لدى 
اليونسكو واملتخصصة في تدقيق ملفات التراث العاملي 
بعدما أقرت قبولها ملف باب��ل تقنياً، وأحيل إلى الهيئة 
االستش��ارية لليونس��كو االيكوموس للب��دء في عملية 
التف��اوض والتقييم احلقل��ي من اجل البدء بالتس��جيل 
الرس��مي ملدينة بابل، لتكون ضم��ن املواقع الدولية على 

الئحة اليونسكو. 

بابل على الئحة
 التراث العالمي

جانب من االحتفال

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة الس��ورية 
كان��ت  أنه��ا  عطي��ة   روي��دا 
تستعّد إلطالق أغنية قبل عيد 
العش��اق لكنه��ا أّجلت اخلطوة 

بس��بب األزم��ة الت��ي عان��ت منه��ا 
والدتها، وأش��ارت إلى أن األغنية التي 
من املقرر إطالقها حتمل عنوان "خاين" 
من كلم��ات وأحلان عماد خوري وتوزيع 
كرمي عبدالوهاب، وقالت: "هناك أيضا 

أغنية أخرى سترى النور الحقا بعنوان 
"تعا" وهي من أحلان حس��ان عيسى 

وتوزيع عالء حمودة".
وذكرت عطية أّنها مّرت بفترة صعبة 
جدا عق��ب األزمة الصحية التي أملّت 

بوالدتها، وأشارت إلى أن املرحلة كانت 
غير اعتيادية. وقال��ت خالل حوار لها 
م��ع أحد املواقع الفنية: "اتكلت على 
اهلل ف��ي أوج األزم��ة، واألم في جميع 
مراحل احلياة كنز ال يقّدر بثمن وأنا من 

الن��وع الذي يدرك متاما قيمة األمومة 
واألسرة، وهناك ترابط كبير بيني وبني 
أس��رتي". وتابعت: "من املهم أن أمي 
بخي��ر اآلن وعادت إليها العافية فهي 

ناحية تعني لي الكثير".

رويده عطية بين أغنيتي "خاين" و"تعا"

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت دار األزياء العراقي��ة، باملهرجان 
الدول��ي الس��ابع ألزياء فج��ر، للفترة بني 
الثان��ي ولغاي��ة اخلام��س من ش��هر اذار 

اجلاري، املقام في مدينة طهران.
وق��ال مدي��ر الوف��د علي محمد حس��ن، 
لق��د ج��اءت مش��اركتنا تلبي��ة لدع��وة 
اللجنة التنظيمية لدائرة األزياء في وزارة 
باجلمهورية  واإلرشاد اإلس��المي  الثقافة 
اإلس��المية اإليراني��ة، وقد لبين��ا الدعوة 
وأقمنا معرضا جملموعة من منتجات الدار 
منها )أزياء تاريخي��ة وفلكلورية واغطية 

رأس واكسسوارات(.
واوضح مدير قس��م الع��روض واملعارض 
بش��ار عصام: مت تخصي��ص جناحني من 
قبل أدارة املهرجان، وذلك لعرض منتجاتنا 
من القطع الفنية والتراثية التي صممت 

ونفذت بأنامل مبدعي الدار.

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتاد مش��ترو ألبسة ش��ركة "الكوست" 
لألزي��اء، أن يج��دوا رمز التمس��اح األخضر 

الش��هير على ما يقتنونه، لكنهم 
بات��وا على موعد مع رموز حيوانات 
أخرى، في تشكيلة محدودة لدعم 

التنوع البيئي.
بح�س����ب  و
م��ا نق��ل�ت 

صحيف��ة 
"ديل�ي ميل"، 
ف��إن ش��ركة 

 " س��ت كو ال "
س��تضع رموز عش��رة حيوان��ات مهددة 

باالنق��راض، عل��ى قمص��ان "بول��و"، لكن 
العرض سيكون محدودا.

وتعاونت الشركة مع االحتاد العاملي للحفاظ 
على الطبيعة. وس��تنتج "الكوست" كل 
قمي��ص بعدد احليوانات املتبقية من األنواع 

املهددة، وسيستمر العقد بني اجلهتني ملدة 
ثالث سنوات.

ومبوجب العقد، سيتم إنتاج 1775 قميصا 
من نوع "بولو"، وسيصل سعر كل قميص 
ل��ك����ن  دوالرا،   183 إل��ى 
الش��ركة ل��ن جتن��ي 
األرباح  ش��يئا من 
إذ س��ت��ذه��ب 
الع���ائ���دات 
املنظمة  إل���ى 
ش��ط��ة  لن��ا ا
حماي��ة  ف�����ي 
األن��واع املعرض�ة 

لالنقراض.
ت���ض����م  احليوان����ات احملتف��ى و

بها في "الكوس��ت"، كال م��ن وحيد القرن 
ونس��ر  البورمي��ة،  والس��لحفاة  اجل��اوي، 
الكوندور الكاليفورني، ومنر سومطرة، وقرد 

الليمور، وحيوانات أخرى.

الصباح الجديد - وكاالت:
ألق��ت الش��رطة األميركية 
القبض عل��ى رجل وزوجته 
بعدما تبني أنهما احتجزا 
داخ��ل  أطفالهم��ا 
صندوق خش��بي كبير 
باحلظي����رة  أش��به 
سن�وات  أرب�ع  مل�دة 

متواصل�ة.
ألق��ت  حي��ث 
والية  في  الش��رطة 
القبض  كاليفورني��ا 
 51 على مونيكا كيرك 
 73 بانيكو  ودانيي��ل  عاًما 
ف��ي منطقة جوش��وا  عاًما 
تري، بعد اكتشاف وجود أطفال 
ف��ي صندوق خش��بي بالق��رب من 
منزل متحرك في أثناء دورية روتينية 

في املنطقة.

يذكر أن املنزل املتنقل لم يكن يحتوي 
على الكهرباء أو املاء، إضافة إلى وجود 

ما يقرب 40 قطة تتجول داخله.
وقد اكتش��ف رجال الشرطة أن عددًا 
م��ن األطفال كان��وا يعيش��ون داخل 
حج��رة مصنوعة من ألواح اخلش��ب 
إل��ى جانب املنزل املتنق��ل، في ظروف 

سيئة للغاية.
وفي إفادته للشرطة قال جار الزوجني، 
مايك رينولدز إنه " على الرغم من أنه 
يع��رف العائلة جيدا إال أن��ه لم يقم 
بزيارتهم في منزلهم أبًدا، وأنه فوجئ 
أن األبوين يسيئان معاملة أطفالهما 

بطريقة ال إنسانية".
وقد مت اصطح��اب األطفال إلى مركز 
للرعاي��ة، بينم��ا اقتيد الزوج��ان إلى 
التحقيقات  الش��رطة إلج��راء  مركز 
معهما قبل اتخاذ اإلجراءات املطلوبة 

بحقهما.

الصباح الجديد - وكاالت:
ق��ال دار بنجوي��ن ران��دم هاوس للنش��ر إن 
مذك��رات ميش��يل أوبام��ا زوج��ة الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما ستطرح 
ف��ي األس��واق 13 تش��رين الثاني 
املقبل في الوقت الذى تبدأ فيه 
ميش��يل جولة عاملية للترويج 

للكتاب.
وقال��ت دار النش��ر إن كت��اب 
)بيكامينج( يس��رد مذكرات 
ميشيل أوباما منذ الطفولة 
والنشأة في س��اوث سايد 
س��نوات  إل��ى  بش��يكاغو 
حياتها ف��ي البيت األبيض 
كأم البنت��ني، وأول س��يدة 

أولى سوداء للواليات املتحدة.
وه��ذا الكت��اب ميثل نص��ف االتف��اق الذى 
توصلت إليه دار بنجوين راندم هاوس للنشر 
مع الرئيس األميركي الس��ابق وزوجته بعد 
شهر من مغادرته البيت األبيض، اذ طلبت 
ال��دار من أوبام��ا وزوجته نش��ر كتاب لكل 
منهما مقابل ما يزيد على 60 مليون دوالر.

"كتاب��ة  بي��ان:  ف��ي  ميش��يل  وقال��ت 
"بيكامينج" كانت جتربة شخصية للغاية. 
أتاحت لي ألول مرة فرصة التعبير بصراحة 

عن مسار حياتي غير املتوقع".
ولم يح��دد أوباما، الرئيس ال���44 للواليات 
املتح��دة، موعدا بعد لنش��ر كتاب��ه الذى 
س��يتناول الوق��ت الذي قض��اه في املكتب 

البيضاوي.

معرض لألزياء العراقية في طهران

"الكوست" تستبدل صورة 
التمساح لهدف نبيل

القبض على زوجين
 احتجزا أطفالهما 

صدور مذكرات ميشيل
 أوباما تشرين الثاني المقبل
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