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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن املدير العام لشركة تسويق 
الع��راق  إن  "س��ومو"  النف��ط 
يس��عى الى حتقيق حص��ة أكبر 
في األس��واق النفطية اآلسيوية 
م��ن خ��ال س��تراتيجية جديدة 
وفيم��ا  مش��تركة،  ملش��روعات 
كش��ف إن 60 باملئة من صادرات 
النف��ط اخل��ام العراقي��ة تتج��ه 
إلى آس��يا، أورد ان النية متجهة 
العتم��اد ارب��ع ش��ركات ش��حن 
لنقل بعض من خام كركوك الى 

ايران.
و ق��ال املدي��ر العام ع��اء خضير 
الياس��ري ف��ي ورش��ة نظمتها 
الش��ركة ف��ي بغداد ع��ن )آليات 
تس��ويق النف��ط اخل��ام ومعايير 
مبادرة الشفافية الدولية وآليات 
تعميمها(، أن "س��ومو تس��عى 
لتوقي��ع مش��روعات مش��تركة 
مع ش��ركات من الص��ن والهند 
واليابان وكوريا اجلنوبية في إطار 

استهداف أسواق القارة".
وفي ح��ن أكد الياس��ري إن "60 
باملئ��ة من ص��ادرات النفط اخلام 
العراقي��ة تتج��ه بالفع��ل إل��ى 
آس��يا"، ب��ن ان اتفاق��ا بنظ��ام 

تقاسم األرباح، ابرم مع تشنهوا 
الصينية للمساعدة في تسويق 
اخل��ام العراق��ي ل��دى مصاف��ي 
التكري��ر الصيني��ة، كان من بن 

الصفقات.
واض��اف، إن "االتف��اق املب��رم مع 
الش��ركة الصينية ليس س��وى 
نقط��ة بداي��ة مته��د ملزي��د م��ن 
االتفاقات واملشروعات املشتركة 
مع ش��ركات آس��يوية أخرى من 

اليابان والهند والصن وكوريا".
وأش��ار إل��ى أن س��ومو " تنتظر 
موافق��ة احلكوم��ة عل��ى حتويل 
الصفقة إلى مش��روع مش��ترك 
موضح��ا   ،" األركان  مكتم��ل 
يصب��ح  أن  تري��د  "الش��ركة  ان 
اتفاق تقاس��م األرباح مش��روعا 
مش��تركا حقيقيا يساعدها في 
احلفاظ على مبيعاتها لألس��واق 

اآلسيوية".
وق��ع عق��ودا  "الع��راق  أن  واردف 
طويلة األمد لتوريد اخلام العراقي 
مع ش��ركات طاقة هندية كبرى 
م��ن بينها رياين��س ليظل موّردا 
كبي��را للخ��ام إل��ى الهن��د في 
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انتاج حقول كركوك النفطي يرتفع الى 425 الف برميل

سومو: 60 % من مبيعات الخام العراقي
لكبرى الدول اآلسيوية

منصة لتصدير اخلام جنوبي العراق
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بغداد - وعد الشمري:
أك��دت وزارة التخطي��ط والتعاون 
االمنائ��ي، أمس األثن��ني، أن 3 ماليني 
و300 ال��ف عراق��ي يعيش��ون في 
العش��وائيات، الفت��ة إل��ى أن هذه 
االرق��ام متث��ل %13 م��ن مجم��وع 
ع��ن  وفيم��ا كش��فت  الس��كان، 
وضعه��ا خط��ة للح��د م��ن تزايد 
أن  إل��ى  اش��ارت  الظاه��رة،  ه��ذه 
اجنازها مشروع قانون لهذا الغرض 
يتعارض مع آخر اعّده نواب مؤخراً.

وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
التخطي��ط عبد الزه��رة الهنداوي 
في تصريح إل��ى "الصباح اجلديد" 
الع��راق  ف��ي  "العش��وائيات  أن 
متث��ل ملفاً ش��ائكاً وضاغطاً على 

عمليات التنمية".
ان "االحصاءات  الهن��داوي  وأضاف 
التي اجرتها الوزارة مؤخراً اظهرت 
لنا وجود 3700 عشوائية منتشرة 

في عموم العراق".
وأوضح أن "هذا املس��ح لم يشمل 

نين��وى وصالح الدي��ن واالنبار؛ ألنه 
اجري ف��ي وقت كان��ت الظروف ال 
تسمح باجراء اإلحصاءات في تلك 

احملافظات".
ولفت الهنداوي إلى أن "العاصمة 
بغداد حتتل املركز االول لهذا امللف 
باكث��ر من ال��ف عش��وائية تليها 
 700 بنح��و  البص��رة  محافظ��ة 
منطق��ة عش��وائية، فيم��ا جاءت 
كربالء والنجف في اسفل الترتيب 
بنح��و 170 عش��وائية ف��ي كلت��ا 

احملافظتني سوية".
وبني أن "عدد املس��اكن التي حتتوي 
عليه��ا العش��وائيات بلغت بنحو 
522 الف مس��كن، يقطنها ثالثة 
ماليني و300 الف نسمة، يشكلون 

%13 من مجموع نفوس العراق".
وأورد الهن��داوي أن "الوزارة مبوجب 
تل��ك االرقام ش��رعت بالبحث عن 
احللول واملعاجلات بالتنسيق مع االمم 

املتحدة للمستوطات البشرية".
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بغداد - أسامة نجاح:
العليا املستقلة  اكدت املفوضية 
لالنتخاب��ات وصول ع��دد بطاقات 
الناخبني التي مت س��لمت الى أبناء 
محافظ��ة نينوى الى 125ألف من 
اص��ل مليون��ني و200 ألف بطاقة 
، مش��يرة ال��ى أن ل��دى املفوضية 
نوعني من البطاقات طويلة األمد 
للعائ��الت  تس��تعمل  وقصي��رة 
النازحة التي ع��ادت الى احملافظة 
والتي ما زالت ف��ي اخمليمات، فيما 
أكدت عدم اجتاهها الى التصويت 

املش��روط اال ضمن شروط مقيدة 
ومحددة جدا.

 وق��ال الناط��ق باس��م املفوضية 
ك��رمي التميمي ف��ي حديث خاص 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  أن"  لصحيفة 
أع��داد بطاق��ة الناخ��ب الت��ي مت 
نينوى  تس��ليمها في محافظ��ة 
وصل الى 125 ألف بطاقة من اصل 
مليون��ني و200 ألف ، مش��يرا الى 
أن" املفوضي��ة قام��ت بطبع اكثر 
من مليون��ي بطاقة ناخب قصيرة 
األم��د مخصص��ة ألهال��ي نينوى 

الذين نزحوا من أماكن س��كناهم 
وال تتوف��ر لديه��م أوراق ثبوتي��ة ، 
و200 أل��ف بطاقة طويل��ة األمد 
للعائ��الت التي عادت الى احملافظة 
ومت حتديث بياناتهم االنتخابية عن 

طريق أجهزة البايومتري .
 وأضاف أن" عملية توزيع بطاقات 
الناخ��ب ف��ي محافظ��ة نين��وى 
التوزيع  ونس��بة  متأخ��رة  كان��ت 
احلالي��ة تعد مقبول��ة على اعتبار 
ان هنال��ك إقب��اال كبي��را من قبل 
أهالي احملافظة لتسلم بطاقاتهم 

االنتخابي��ة ، متوقع��ا ان" تص��ل 
عملية التوزيع خالل األيام املقبلة 
ما ب��ني 40ألف و 50 أل��ف بطاقة 
ناخ��ب ف��ي الي��وم الواح��د، الفتا 
الى أن" مجل��س املفوضية صادق 
في األس��بوع املاض��ي على خطة 
استثنائية عاجلة لدعم محافظة 
نين��وى ومتثلت بزيادة ع��دد املنافذ 
واملوظف��ني  املالي��ة  واخملصص��ات 
اللوجس��تية  واألمور  وامللحق��ات 

االخرى.
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متوقعة وصول التوزيع الى 50 ألف بطاقة/ يومانجزت مشروع قانون لمعالجة الظاهرة يتعارض مع آخر اعّده نّواب

مفوضية االنتخابات سلمت الموصليين 125 ألف بطاقة ناخب التخطيط: 13 % من سكان العراق ينتشرون في العشوائيات

 
وكاالت ـ الصباح الجديد:

اعلنت وس��ائل االعام الروس��ية امس 
االثن��ن ان تصاعد املواجهة بن الرئيس 
الروس��ي فادميير بوتن والغرب ضاعف 
حجم فوزه في االنتخابات، فيما تخوف 
احكام��ه  م��ن  ليبرالي��ون  صحافي��ون 

قبضته السياسية على الباد. 
"كومسومولسكايا  صحيفة  وعنونت 
برافدا" املوالي��ة للكرملن عددها ليوم 
أم��س االثن��ن ب�"ف��وز مطل��ق وضربة 

قاضية خلصومه".
واعتبرت الصحيفة ان النتائج تش��كل 
"ضربة س��احقة" للغ��رب، مضيفة ان 
"اس��وأ كابوس ل� )ش��ركائنا( الغربين 

قد حتقق".
وقال احمللل السياس��ي اندري كوليادين 
لصحيف��ة "فيدوموس��تي" الليبرالية 
املتخصص��ة ف��ي قط��اع االعم��ال إن 
"الضغط غير املس��بوق من اخلارج ضد 
روس��يا دف��ع الروس ال��ى رص الصفوف 

وااللتفاف حول السلطات".
وقال محلل��ون ان قضاي��ا ادت الى عزل 
موسكو على الساحة الدولية كاحلظر 

االوملبي على خلفية النش��اط املمنهج 
وتس��ميم العمي��ل امل��زدوج الروس��ي 
الس��ابق س��يرغي س��كريبال وابنت��ه 
يوليا في بريطانيا، س��اهمت في حتفيز 

الروس.

ونقل��ت صحيفة "نيزافيس��يمايا" عن 
احملل��ل السياس��ي اليكس��ي موخ��ن 
قوله ان الق��وى الغربية "بنبذها بادنا" 
اضافت 5 او 10 نقاط مئوية على نسبة 
املش��اركة. وكتب��ت الصحيفة "عامل 

السياس��ة اخلارجية ضمن نسبة اقبال 
مرتفعة".

ونس��بت وس��ائل االعام الفوز الكبير 
ال��ذي حققه بوتن الى حملة كبرى من 
قبل املس��ؤولن عن االنتخابات حلش��د 

الناخبن.
دع��وة  ان  روس��ية  صح��ف  واعتب��رت 
معارض��ي  اب��رز  نافالن��ي  اليكس��ي 
الكرملن الى مقاطعة االنتخابات كان 
لها تاثير عكس��ي وادت الى زيادة نسبة 

املشاركة.
وكتبت صحيف��ة "نيزافيس��يمايا" ان 
مقاطعة نافالني تسببت بنفور "حتى 

املواطنن احملتجن".
واعلنت صحيفة "كومسومولس��كايا 
برافدا" ان النتائج "س��حبت البس��اط 
م��ن حت��ت" اب��رز معارض��ي الكرمل��ن 
اليكس��ي نافالني الذي حارب من اجل 
اب��راز اخلروقات بواس��طة حمل��ة رقابة 
واس��عة النطاق اال انه فشل في اثبات 

ان بوتن ال يحظى تأييد وطني.
ب��دوره انتق��د الصحافي ف��ي صحيفة 
ستانيس��اف  ام"  اف  "كومرس��انت 
كوش��ر املعارضة في مقال على املوقع 
االلكترون��ي للصحيف��ة ق��ال في��ه إن 
اخفاقها في االتفاق بن اطيافها ساعد 
بوت��ن. وقال احمللل "لو كن��ت في مكان 

بوتن ملنحتهم مكافآت حكومية".
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اإلعالم الروسي: نبذ الغرب لروسيا عزز فوز بوتين

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
أم��س االثن��ن، ض��رورة التركي��ز 
على توفير فرص العمل للشباب 
النظ��ام  وإص��اح  العراق��ي 
املصرف��ي، معرباً ع��ن تفاؤله بأن 
العراق س��يكون "مثاالً مش��عاً" 
ف��ي املنطقة، فيما أب��دى البنك 
بالسياس��ات  إعجاب��ه  الدول��ي 

االقتصادية للحكومة العراقية.
وق��ال املكت��ب اإلعام��ي لرئيس 
ال��وزراء حي��در العبادي ف��ي بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، إن األخير اس��تقبل "وفداً 
عالي املستوى من البنك الدولي، 
وجرى خال اللق��اء التأكيد على 
التعاون املمي��ز بن البنك الدولي 
ودعم��ه  العراقي��ة  واحلكوم��ة 

والتنموية،  االصاحية  لبرامجها 
وباألخص دعم مشروع االسكان 
وتفعي��ل نتائ��ج مؤمت��ر الكويت 

إلعمار العراق" .
وأضاف البيان، أن العبادي "أعرب 
ع��ن تقديره لثق��ة البنك الدولي 
وترحيب��ه  العراقي��ة  باحلكوم��ة 
بالوف��د العال��ي املس��توى الذي 
يزور العراق في ظ��ل التحول من 

مرحلة كس��ر داعش إل��ى إعادة 
اإلعمار في املناطق احملررة وجميع 
التركيز  احملافظات، وأكد ض��رورة 
على ه��دف توفير ف��رص العمل 
للشباب العراقي وإصاح النظام 

املصرفي".
وأضاف العب��ادي، وفقاً للبيان، أن 
"م��ا حصل ف��ي الكوي��ت )مؤمتر 
الدول��ي إلع��ادة إعمار  الكوي��ت 

العراق(، تظاه��رة عاملية للتعبير 
عن الثق��ة بالع��راق"، معرباً عن 
"تفاؤله بأن العراق سيكون مثاالً 

مشعاً في املنطقة".
م��ن جانب��ه، أك��د نائ��ب رئي��س 
البن��ك الدول��ي ملنطقة الش��رق 
غامن حافظ "ثق��ة البنك الدولي 
باحلكوم��ة  الدول��ي  واجملتم��ع 
بسياس��اتها  وإعجابه  العراقية 

االقتصادي��ة الت��ي س��تؤدي إلى 
النم��و االقتص��ادي"،  املزيد م��ن 
مبين��اً أن "البن��ك الدولي يهدف 
العراقية  احلكوم��ة  للعمل م��ع 
وزيادة  لتحقي��ق إع��ادة اإلعم��ار 
النم��و ف��ي جمي��ع محافظ��ات 
العراق وتوفي��ر االف فرص العمل 

للشباب".
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العبادي يؤكد للبنك الدولي ضرورة توفير فرص العمل للشباب

فالدميير بوتني

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث األمني العام جملل��س الوزراء 
مه��دي العالق، ام��س االثنني، مع 
وف��د صن��دوق التنمي��ة الكويتي 
األخي��ر  ين��وي  الت��ي  املش��اريع 
تنفيذه��ا في الع��راق بتمويل من 
القرض الكويتي واملنحة البالغان 

مليارا دوالر.
وق��ال الع��الق ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلديد " نس��خة منه، 
ثالث��ة  س��تحدد  "احلكوم��ة  ان 
مستش��فى  النش��اء  أولوي��ات 

ف��ي اح��دى محافظ��ات اجلنوب، 
وإمكاني��ة متويل القرض ملش��روع 
ماء احلمداني��ة، الذي تعهد رئيس 

الوزراء باجنازه".
واضاف ان "امليزة بالقروض املقدمة 
للعراق في مؤمت��ر الكويت العمار 
الع��راق س��تدار من قب��ل الفريق 
الوطني املرتبط بش��كل مباش��ر 
مع رئيس ال��وزراء، االمر الذي يرفع 
البيروقراطي��ة  اإلج��راءات  كل 

السابقة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��لم رئي��س التحال��ف الوطني، 
السيد عمار احلكيم، رسالة خطية 
م��ن أمي��ر الكوي��ت الش��يخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح.
وج��اء في نص رس��الة أمير الكويت 
للس��يد عمار احلكيم: تلقينا ببالغ 
التقدير، رسالتكم الكرمية املتضمنة 
تهنئتكم لنا مبناسبة العيد الوطني 
لدول��ة الكويت، وإذ نع��رب لكم عن 
خالص الش��كر على ما أعربتم من 
طي��ب املش��اعر وص��ادق التمني��ات 
بهذه املناس��بة الوطنية، فإننا نقدر 
ما أبديتموه من إش��ادة ملواقف دولة 

الكويت قيادًة وحكومًة وشعباً جتاه 
الع��راق ومل��ا قدمته من مس��اعدات 
إنسانية لدعم العملية السياسية، 
وإس��تضافتها ملؤمتر الكويت الدولي 

إلعادة إعمار العراق".
املناس��بة  "وننته��ز ه��ذه  وأض��اف 
العالق��ات  أواص��ر  عل��ى  للتأكي��د 
البلدي��ن  ترب��ط  الت��ي  الوطي��دة 
واحل��رص  الش��قيقني،  والش��عبني 
املش��ترك عل��ى تعزيزه��ا واالرتق��اء 
بأط��ر التعاون بينهم��ا في مختلف 
اجمل��االت ال��ى آف��اق أرح��ب خدم��ة 

ملصلحتهما".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
االحتادي��ة،  املالي��ة  وزارة  أعلن��ت 
أمس االثن��ني، إطالق روات��ب جميع 
موظفي اقليم كردستان بضمنهم 
التأكي��د عل��ى  البيش��مركة م��ع 
التدقيق لضم��ان وصول  اس��تمرار 

الرواتب الى مستحقيها.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء، 
في بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد"، 
أك��دت  االحتادي��ة  املالي��ة  وزارة  ان 
إطالق روات��ب جميع موظفي اقليم 

كردستان بضمنهم البيشمركة.
اقلي��م   ف��ي  املالي��ة  وزارة  وكان��ت 
االثن��ني،  ام��س  أك��دت  كردس��تان 
وصول رواتب املوظفني من احلكومة 

االحتادي��ة، مش��يرة إلى أنه س��يتم 
صرف هذه الرواتب.

وأوضحت الوزارة أن "محافظ البنك 
املرك��زي العراقي وجه رس��الة إلى 
وزارة املالي��ة ف��ي حكوم��ة إقلي��م 
كردس��تان نصت عل��ى حتويل مبلغ 
منه��ا  دين��ار  ملي��ار   317.540.465
دين��ار  ملي��ار   281.724.634 مبل��غ 
ملوظفي إقليم كردس��تان عدا وزارة 
 35.815.831 البيش��مركة، ومبل��غ 

مليار دينار لوزارة البيشمركة".
وأضافت أن "إقليم كردستان يحتاج 
إل��ى 590 مليار دين��ار لصرف رواتب 

املوظفني بنظام االدخار".
تتمة ص3

العالق يبحث مع صندوق التنمية 
الكويتي المشاريع المقترح تنفيذها

أمير الكويت يؤكد للحكيم 
حرص بالده على تمتين 

العالقات مع العراق

بغداد تطلق رواتب جميع موظفي 
اإلقليم بضمنهم البيشمركة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��تعد وزارة النق��ل إلبرام 
اتفاقي��ة النق��ل اجل��وي مع 
اجلان��ب الس��عودي، ومذكرة 
الع��راق  النضم��ام  تفاه��م 
اخلاصة  الرياض  اتفاقية  الى 
بالتفتي��ش ورقابة الس��فن 
ومد خطوط السكك احلديد 

بني البلدين.
وقال مدير اعالم الوزارة ليث 
الربيعي في تصريح صحفي، 
ان "وزير النقل كاظم فنجان 
احلمام��ي ت��رأس االجتم��اع 
الثاني للجنة النقل واملنافذ 
احلدودي��ة واملوانئ ملناقش��ة 
اجراءات تلبي��ة دعوة اجلانب 
الس��عودي لرئي��س واعضاء 
اللجنة لزي��ارة اململكة، من 
اجل مناقش��ة برامج تطوير 
واق��ع النق��ل ب��ني البلدين، 

ابرام اتفاقية النقل  واهمها 
اجل��وي بني البلدي��ن، وتوقيع 
مذك��رة تفاه��م النضم��ام 
العراق ال��ى اتفاقية الرياض 
ورقابة  بالتفتي��ش  اخلاص��ة 
الس��فن التي م��ا زالت قيد 

االجناز".
وأضاف، ان "اللجنة ستعرض 
جمي��ع فق��رات التقري��ر مع 
الت��ي  الس��عودي،  اجلان��ب 
وردت مبحضر االجتماع االول 
للجن��ة وتفعيله��ا واتخ��اذ 
ومنه��ا  الالزم��ة،  الق��رارات 
م��د خ��ط س��كة حديد بني 
مجالي  وتفعي��ل  البلدي��ن، 
والبح��ري  الب��ري  النق��ل 
بينهما، وكذلك ربط خطوط 
الشحن البحري بني ميناءي 
والدمام  العراق��ي  أم قص��ر 

السعودي".

خط للسكة الحديد يربط 
العراق بالسعودية وابرام 

اتفاقيات لتطوير النقل بينهما
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

واملراكز  املستشفيات  اغلب  اغلقت 
الصحية ف��ي االقلي��م ابوابها امام 
املراجعني، جراء اعالن كوادر وموظفي 
وزارة الصحة في ح��دود محافظات 
اربيل والسليمانية وحلبجة وادارتي 
كرمي��ان ورابرين اعتصام��ا مفتوحا 
ومقاطع��ة ال��دوام الرس��مي عل��ى 
خلفي��ة تص��رف حكوم��ة االقلي��م 
الت��ي خصصتها احلكومة  باالموال 
االحتادي��ة ملوظف��ي وزارت��ي الصحة 
والتربي��ة بتوزيعه��ا عل��ى ال��وزارات 

االخرى. 
وش��مل االضراب العام الذي ادى الى 
ش��لل ش��به تام في قطاع الصحة 
واملراك��ز  املستش��فيات  باالقلي��م 
اربي��ل  ف��ي محافظ��ات  الصحي��ة 
وادارت��ي  وحلبج��ة  والس��ليمانية 

كرميان ورابرين.
وف��ي قض��اء كوي��ة التاب��ع حملافظة 
اربي��ل ق��ال الدكتور احمد س��عيد 
ان امل��الكات الصحي��ة لم تتس��لم 
الوظيفية  ومس��تحقاتها  رواتبه��ا 
لالش��هر االربع��ة املنصرم��ة، وهم 
مس��تاؤون جدا م��ن ق��رار احلكومة 
االموال اخملصصة  االحتادية تس��ليم 
لرواتبهم الى حكومة االقليم، التي 
قامت بدورها بتوزيعها وفقا للنظام 
القدمي، الذي يستقطع نسبة كبيرة 
م��ن مرتباتهم حت��ت حج��ة االدخار 

االجباري. 
وعبر س��عيد عن اس��فه م��ن عدم 
وع��دم  االقلي��م،  حكوم��ة  مب��االة 
واردف  املوظف��ني،  احترامها حق��وق 
قائالً »اننا مس��تعدون لنصب خيام 
خارج املستشفى خلدمة للمواطنني، 
اال انن��ا لس��نا مس��تعدين لتق��دمي 
خدامتن��ا الى حكومة فاش��لة غير 

مهتمة مبصير موظفيها.
وجتم��ع موظف��وا مستش��فى هيوا 
لع��الج امراض الس��رطان مبحافظة 
السليمانية، امام مبنى املستشفى 
وقال الطبيب زانا محمد في تصريح 
للصباح اجلديد، ان اعصتام املالكات 
الصحية في املستشفى جاء نتيجة 
لتبخ��ر كل الوع��ود الت��ي قطعتها 
احلكوم��ة االحتادي��ة بص��رف روات��ب 
موظف��ي وزارت��ي الصح��ة والتربية 
في حكوم��ة االقليم كاملة من دون 
استقطاع، واردف ان ما شهدناه يوم 
امس كان عكس تل��ك الوعود متاماً، 
اذ ان االمول التي ارس��لتها احلكومة 
االحتادي��ة اس��تعملت م��ن حكومة 

موظف��ي  روات��ب  لتوزي��ع  االقلي��م 
الوزارات االخرى.

وفي قضاء كالر جتمع العش��رات من 
ك��وادر واطب��اء املستش��فى العام، 
ام��ام مبن��ى املستش��فى، مؤكدين 
انه��م سيس��تمرون ف��ي مقاطعة 
الدوام الرسمي، وقاموا باغالق ابواب 
املراجع��ني حلني  ام��ام  املستش��فى 
اس��تالم رواتبه��م كامل��ة م��ن دون 

استقطاع.
مستش��فى  مدي��ر  مع��اون  وق��ال 
رون��د هي��وا، ان م��ا نق��وم ب��ه ليس 
اعتصاماً عن ال��دوام، بل هو اضراب 
ت��ام للموظف��ني واغالق ت��ام لعمل 
املستشفى، محمال حكومة االقليم 
ووزير الصحة املس��ؤولية عن اضراب 
املوظف��ني العام عن الدوام، مش��يرا 
الى ان اخلطوة الثانية ستكون اغالق 
كاف��ة العي��ادات واملراك��ز الصحية 
االهلي��ة في املدينة، وقال »س��نحث 
املواطنني لالنتفاضة ضد السلطات 

الفاشلة في االقليم«.
ف��رغ  حلبج��ة  محافظ��ة  وف��ي 
االطب��اء  م��ن  الع��ام  املستش��فى 
واملوظفني وقال احد االطباء املضربني 
ع��ن ال��دوام، ان االض��راب ب��دأ منذ 
صباح ي��وم االثنني واغلقت على اثره 
املستشفيات ابوابها امام املراجعني 
نتيج��ة الصابة امل��الكات الوظيفية 
بخيبة امل من قرار حكومة االقليم، 
اس��تغالل االم��وال الت��ي ارس��لتها 
احلكومة االحتادي��ة اخملصصة لتوزيع 
مرتب��ات وزارت��ي الصح��ة والتربي��ة 
للوزارات االخ��رى وفقا لنظام االدخار 

االجباري.
وتابع نحن ومنذ ثالثة اشهر بانتظار 
ارس��ال رواتبن��ا م��ن قب��ل احلكومة 
عملي��ات  اجرائه��ا  بع��د  االحتادي��ة 
املراجعة والتدقيق لسجالت مالكات 
وزارت��ي الصح��ة والتربي��ة، اال انن��ا 
فوجئنا بتس��ليم االموال  اخملصصة 
لرواتب وزارتي الصح��ة والتربية الى 

وزارة املالي��ة ف��ي حكوم��ة االقليم، 
التي قام��ت بتوزيعها عل��ى الوزارت 
االخرى، وهو مؤش��ر على اس��تمرار 
االستهانة بش��عور املوظفني الذين 
كانوا يتوس��مون خيرا م��ن ان تنهي 
بغ��داد ازم��ة الروات��ب املس��تفحلة 
من��ذ س��نوات ف��ي االقلي��م، واردف، 
وه��و يح��ول دون اس��تمرارنا بالدوام 
الرسمي، واغالق ابواب املستشفيات 

امام املراجعني. 
مواطنون من مراجعي املستشفيات 
ع��ن  عب��روا  الصحي��ة  واملراك��ز 
اس��تيائهم م��ن االوض��اع الصعبة 
الت��ي خلفته��ا سياس��ات حكومة 
الصحية،  امل��الكات  االقلي��م عل��ى 
وبينم��ا طالب��وا حكوم��ة االقلي��م 
املس��تمرة ملوظفيها  املعاناة  بانهاء 
دعوا ال��ى فتح املستش��فيات امام 
واحل��االت  املرض��ى  م��ن  املراجع��ني، 

الصحية املستعجلة.
التغيي��ر  حرك��ة  كتلت��ا  وانتق��دت 

واجلماع��ة االس��المية ف��ي مجلس 
النواب العراقي الية منح املبلغ الذي 
خصصته احلكوم��ة االحتادية لتوزيع 
مرتب��ات املوظفني م��ن قبل حكومة 

االقليم. 
وقال مقرر اللجنة املالية في مجلس 
النواب العراقي احمد حاجي رش��يد 
ف��ي مؤمتر صحفي عقده في مكتب 
مجل��س النواب العراق��ي مبحافظة 
الس��ليمانية برفق��ة اعض��اء م��ن 
كتلة حرك��ة التغيير، ان على رئيس 
مراجع��ة  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء 
وزارت��ي  مرتب��ات  وارس��ال  موقف��ه 
الصحة والتربية بنحو مباش��ر الى 
مس��تحقيها، وعدم تس��ليم املبلغ 
اخملصص الى حكوم��ة االقليم التي 
ق��ال انه��ا غي��ر مؤمتنة عل��ى اموال 

املوظفني واملواطنني في االقليم.
وقال حجي رشيد ان حكومة االقليم 
تبيع االن ومنذ ش��هر تش��رين االول 
م��ن الع��ام املاضي قراب��ة 370-300 

الف برميل يوميا، وهو ما ميكنها من 
جني قرابة 555 مليون دوالر ش��هريا، 
الت��ي قال انه��ا اضافة ال��ى االموال 
الت��ي ترس��لها احلكوم��ة االحتادية، 
كافي��ة لتوزيع روات��ب املوظفني في 
االقلي��م كاملة م��ن دون اخضاعها 

الى نظام االدخار االجباري.
بدوره قال رئيس كتلة حركة التغيير 
ف��ي مجل��س الن��واب امني بك��ر، ان 
االي��رادات  االقلي��م لديها  حكوم��ة 
الالزم��ة ملنح مرتب��ات املوظفني في 
كردس��تان، اال انها غير مهتمة وغير 

مستعدة النهاء معاناة املوظفني .
وحمل بكر حكومة االقليم بالدرجة 
االول��ى واحلكوم��ة االحتادية بالدرجة 
الثانية املسؤولية عن االوضاع املزرية 
االقلي��م، مطالباً  ف��ي  للموظف��ني 
احلكومة االحتادية، بعدم التعامل مع 
حكومة االقليم في املس��ائل املالية 
التي اعتبره��ا غير امينة على اموال 

شعب كردستان. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر مجل��س ال��وزراء فرض رس��م 
جمرك��ي إضاف��ي عل��ى ع��دد م��ن 
حلماي��ة  الكهربائي��ة  املنتج��ات 
منتجات محوالت التوزيع واملقابيس 
الكهربائية ومح��والت القدرة التي 

تنتجها وزارة الصناعة.
وذك��ر بي��ان جملل��س ال��وزراء تلق��ت 
»الصب��اح اجلدي��د« نس��خة من��ه 
امس االثن��ني، ان “اجملل��س قرر فرض 
رس��م جمرك��ي اضافي عل��ى عدد 
م��ن املنتج��ات الكهربائي��ة حلماية 

منتجات محوالت التوزيع واملقابيس 
الكهربائية ومحوالت القدرة”.

ن��ص  “الق��رار  ان  البي��ان  واوض��ح 
على فرض رس��م جمركي بنس��بة 
10 باملئ��ة م��ن قيمة وح��دة قياس 
الى  املس��توردة  املذكورة  املنتج��ات 

الع��راق من الدول واملناش��يء كافة 
ملدة اربع سنوات ومن دون تخفيض، 
وال��زام وزارة الكهرباء بش��راء كامل 
املنتجات املذكورة انفا من ش��ركات 
بش��كل  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
ممنهج وبخطة شراء سنوية وبنحو 

مس��تمر، وف��ي حالة ع��دم كفاية 
انتاج الشركات السنوي لسد حاجة 
الوزارة يتم ش��راء باقي احتياجاتها 
م��ن الس��وق احمللي��ة بع��د اعت��ذار 

الشركة رسميا عن التجهيز”.
واضاف البي��ان ان “القرار نص ايضا 

على قيام الهيئة العامة للجمارك 
بتطبيق الرس��م اجلمركي اإلضافي 
للمنتج��ات املذك��ورة انف��ا وأيض��ا 
الصناع��ة  وزارة  باش��عار  قيامه��ا 
واملع��ادن بنح��و دوري ع��ن كمي��ة 

استيرادات العراق من املنتجات”.

رسوم إضافية على المنتجات الكهربائية المستوردة لحماية المحلي 

المالكات الصحية تعلن اضرابا عامًا على خلفية
إخضاع مرتباتهم مجددا لالدخار اإلجباري

ادى اعتصامهم الى شلل شبه تام في قطاع الصحة باإلقليم 
عبدالزهرة محمد الهنداوي

ال ذن��ب لهم ، س��وى ان اهلل وهبهم كرموس��وما اضافيا 
، مما تس��بب في إحداث تغيرات َخلقي��ة تبدو واضحة في 
ُمحّيا وجوههم ، أؤلئ��ك هم املصابون ب)متالزمة داون( او 
كما  يُطل��ق عليهم العراقيون بقس��وة )املنغوليني( ، بل 
تصل القسوة بالبعض الى وصف كل ماهو قبيح او سيء 
ب)املنغولي( ، متناس��ني ان هؤالء )املنغوليني( امنا هم بشر 
مثلن��ا يحملون ما نحمل من املش��اعر واألحاس��يس ، بل 
اكاد اج��زم انهم يحملون احساس��ا مرهفاً باجلمال يفوق 
ما نحمله نحن .. وتكتنفهم ارواح مملوءة باحملبة لآلخرين ، 
ولكن – لألس��ف - ان االخرين هؤالء يتعاملون مع شريحة 
»متالزمة داون«  بس��خرية وقس��وة مفرطة ..والغريب في 
االمر ان البعض منا اذا ش��اهد ش��خصا ممن حصلوا على 
كروموس��وم زائد فانه يطلق أللفاظه الس��يئة  وحركاته 
البهلواني��ة العنان س��اخراً من هذا االنس��ان م��ن دون ان 
يعلم انه يسخر من نفسه ، فهذا االنسان لم يكن سببا 
فيم��ا هو عليه من احل��ال ، بل هي ارادة اهلل الذي اراد له ان 
يكون كذل��ك ، رمبا ليختبر عقولنا وكيف س��نتعامل مع 
بش��ر مثلنا ُخلقوا كم��ا ُخلقنا ، وهم ليس��وا محتاجني 
الين��ا ، ولك��ن علينا  ان نعاملهم كم��ا نريد ان نُعامل من 
قبل االخرين ،حتى ولو بنزر يس��ير من االحترام والعاطفة 
، وعند ذاك س��نجدهم اس��وياء لديهم ق��درة فائقة على 
العط��اء ، الى الدرجة التي يتميزون فيه��ا بأداء اعمالهم 
ومهامهم فيتفوقون على اؤلئك الذين يس��خرون منهم ، 
.. وهن��اك امثلة كبيرة تؤكد قدرتهم على التفوق والنبوغ 
احيان��ا فكان م��ن بينهم من نبغ في املوس��يقى واخر في 
النجارة وثالث في الرياضة ورابع في الهندسة وخامس في 
التقنيات االلكترونية .. الخ .. ومعنى  هذا ، انهم ليس��وا 
متخلفني كما يعتقد البعض ويس��عى للسخرية منهم 
، امن��ا ه��م مختلفون ع��ن االخرين ، وه��ذا االختالف ليس 
منقصة او مثلبة ، امنا هي طبيعة البشر ، فهناك االبيض 
وهن��اك االس��ود واألصفر والطوي��ل والقصير والس��مني 
والنحي��ف .. وهن��ا ينبغي علين��ا ان نعامل هؤالء البش��ر 
الطيبني بإنسانية كما يعاملهم العالم في الدول االخرى 
، الت��ي تس��عى الى  توفير  كل متطلب��ات احلياة لهم من 
اج��ل متكينهم وإدماجهم في اجملتمع��ات ليكونوا اعضاء 
نافع��ني يعتم��دون على انفس��هم في توفي��ر متطلبات 
حياتهم ، فهم ليس��وا معوقني وال عاجزين ، امنا يحتاجون 
ال��ى متكني فق��ط ..,ومن هن��ا خصص العال��م يوما دوليا 
لالحتفاء بشريحة »متالزمة داون« بوصفهم مختلفني ال 
متخلفني ، وحدد هذا اليوم في 21 اذار من كل عام متزامنا 
مع عي��د االم وعيد الش��جرة وعي��د الربيع وأعي��اد اخرى 
كلها ترمز إلى العطاء واحملبة .. وبهذه املناس��بة انتشرت 
الكثير من » الهاش��تاكات« اجلميلة  في مواقع التواصل 
االجتماع��ي التي يتحدث اصحابها عن س��وية ش��ريحة 
»متالزمة داون« ، ووصفت بعض هذه »الهاش��تاكات« هذا 
االختالف بالطبيعي بني ابناء البش��ر ،رمبا يشبه االختالف 
بني اجلوارب ذات االلوان املتع��ددة ولكنها تبقى  في نهاية 
املطاف جوارب تف��ي بالغرض وميكن ارتداؤها من دون حرج 
حت��ى وان كانت متباين��ة في الوانه��ا ، وبإمكاننا ان جنرب 
لب��س جورابني  بلون��ني مختلفني في هذا الي��وم ، لنتأكد 
من ان االحساس واحد شريطة ان ال نفكر بأمناط التفكير 
الس��ائدة ل��دى االخري��ن وكثير م��ن هذه االمناط س��لبي 
بطبيعة احلال .. ، وعلينا ايضا دعوة املؤسسات احلكومية 
املعني��ة الى تقدمي املزيد من اخلدمات لش��ريحة »متالزمة 
داون« ، الن املعاه��د واملدارس اخلاصة بهؤالء مازالت تفتقر 
للكثير من اخلدمات واملس��تلزمات ، وهنا احتدث عن اجلانب 
احلكومي في املوضوع ، اما مدارس ومعاهد القطاع اخلاص 
فه��ي جيدة الى حد ما ولك��ن كلفتها مرتفعة جدا ليس 
بإم��كان االس��ر الفقيرة تس��جيل ابنائها الذي��ن لديهم 

كروموسوم زائد فيها ..
انه��ا دعوة الحتضان ورعاية بش��ر مثلن��ا ميكننا ان جنعل 
منهم اعض��اء نافعني في اجملتمع . فه��م ابناؤنا وإخواننا 
، وعلينا ان ال نش��عر باحلرج م��ن وجودهم معنا ، بل يجب 
ان نواجه ضع��اف النفوس الذين ينظرون  لهؤالء الطيبني 

نظرة سلبية ،..اليس كذلك

هؤالء .. مختلفون
.. ال متخلّفون !

تقـرير

ديفيد كاتلر*

أود أن أق��دم حملة عامة عن أهم التطورات 
السياس��ية واألمني��ة واإلنس��انية ف��ي 

الشرق األدنى.
دعونا نبدأ مبا يس��مى بتنظي��م »الدولة 
العظيمة  اجله��ود  اإلس��المية«. بفضل 
والتضحيات التي قدمها التحالف الذي 
تق��وده الوالي��ات املتحدة، خس��ر تنظيم 
»داع��ش« أكث��ر م��ن 98 ف��ي املائ��ة من 
األراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً 
في العراق وس��وريا. كما خسر اآلالف من 
مقاتلي��ه وتقّل��ص حجم قواته بش��كل 
»اخلالفة«  أس��طورة  وانكش��فت  جذري، 
الت��ي كان يدعي به��ا. إال أّن »املعركة لم 
تنت��ه بعد«، كما أك��د ذلك وزي��ر الدفاع 
األمريك��ي جيم��س ماتي��س. وتس��تمر 
القوات الت��ي تدعمها الوالي��ات املتحدة 
في تطهير اجليوب املتبقية التي يسيطر 
عليها تنظيم »الدولة اإلسالمية«. لكن 
فيما يتعلق بالعراق وس��وريا على األقل، 
يتجه مسار التنظيم نحو خط النهاية.

وبالنظر إل��ى ذلك، هل ميكنن��ا أن نتوقع 
»فوائد من الس��الم«؟ وما ه��ي تداعيات 
»داعش«  لتنظيم  االستراتيجية  الهزمية 

كقوة شبه تقليدية؟
ف��ي حني أن ه��ذا اخلبر مرح��ب به، يجب 
علين��ا مقاومة تقيي��م النتائج في فراغ. 
وعلينا أن نأخذ دائماً التأثيرات من الدرجة 

الثانية والثالثة في عني االعتبار.
فعلى س��بيل املثال، بالرغم من القضاء 
عل��ى تنظي��م »الدولة اإلس��المية« في 
العراق وسوريا، ما زال صدى أيديولوجيته 
يت��ردد في جمي��ع أنح��اء العال��م، األمر 
ال��ذي ل��ه تداعي��ات خطيرة عل��ى األمن 

القومي للواليات املتحدة. وفي حني أثبت 
الس��فر أنه أم��راً صعباً، س��يحاول عدد 
كبي��ر من مقاتلي »داع��ش« على األرجح 
الع��ودة إل��ى بلدانه��م األصلي��ة، الت��ي 
تش��مل أوروب��ا والواليات املتحدة لش��ن 
هجم��ات، أو التوج��ه إلى بل��دان جديدة 
مثل الفلب��ني. وتواصل اجله��ات التابعة 
للتنظي��م خارج دول املش��رق التخطيط 
للهجم��ات وتنفيذه��ا. وم��ن املرجح أن 
يضاع��ف تنظي��م »الدولة اإلس��المية« 
جه��وده إللهام مؤيديه بش��ّن الهجمات 
أينما كانوا، حتى لو لم ينضموا أبداً إلى 

القتال في اخلارج.
ويش��كل التحول في الدعاي��ة لتنظيم 
»داع��ش« عب��ر اإلنترنت أح��د االجتاهات 
امللحوظة التي ش��هدناها ]مؤخراً[، بعد 
أن خس��ر التنظيم الكثي��ر من األراضي. 
فس��ابقاً، ش��ددت رواية تنظيم »الدولة 
اإلس��المية« على بناء اخلالفة، وتضمنت 
مواضيع حول احلوكمة واملغامرة والنصر. 
أّما الفيديو األخير للتنظيم الذي يحمل 
عنوان »لّبوا الن��داء« فيرّكز على االنتقام 
والقتل العشوائي، وهو أمر مرّوع بشكل 

خاص حتى بالنسبة ل�«داعش«.
واملغ��زى؟ تنظي��م »الدولة اإلس��المية« 

يتطّور ويتكّيف مع الوضع اجلديد.
ففي الع��راق، بدأ تنظي��م »داعش« يغير 
تكتيكاته ويعود إلى طبيعته القدمية، أي 
إلى مترد سري - مثلما فعل سلفه تنظيم 
»القاع��دة في العراق« س��ابقاً. وفي حني 
لم يتردد تنظيم »الدولة اإلسالمية« قط 
في منع املدنيني غي��ر املقاتلني من الفرار 
من مناطق القتال واستخدامهم كدروع 
بش��رية، إاّل أّن مقاربته اجلديدة تشير إلى 
أنه سيس��عى على األرجح إلى التغلغل 

بني املدنيني إلى حد أكبر.

ومن املرج��ح أن يؤدي هذا بدوره إلى إجبار 
اجليش العراق��ي الكفوء ب��ل املُتَعب في 
الوق��ت نفس��ه على تطوي��ر نهج جديد 
متام��اً ملكافح��ة التم��رد. ورغ��م اختالف 
الطبيعة والنطاق، سوف يستمر القتال 

بني اجليش العراقي واملتمردين.
وإل��ى جان��ب املس��ألة األمني��ة، يواج��ه 
العراق أيض��اً حتديات هائلة ف��ي مجالَي 
فمعظ��م  واحلوكم��ة.  اإلعم��ار  إع��ادة 
العراقي��ني الذي��ن تش��ّردوا ونزح��وا م��ن 
ديارهم والبالغ عددهم 2.6 مليون نسمة 
هم ف��ي محافظة نينوى وم��ن الطائفة 
الس��نية. ومع اقتراب موع��د االنتخابات 
القادمة املق��رر إجراؤها ف��ي أيار/مايو، ال 
ي��زال من غي��ر الواضح م��ا إذا كان هؤالء 
األشخاص املش��ردون داخلياً سيتمكنون 
من التصويت في مدنهم، وهي مس��ألٌة 
شدد عليها القادة الس��ّنة مراراً وتكراراً 
خشية تعرضهم إلى املزيد من التهميش 
السياس��ي. وفيما يخص إع��ادة اإلعمار، 
م��رت ثمانية أش��هر على حتري��ر املوصل 
عاصم��ة نينوى، وال ت��زال املدينة القدمية 
دون كهرب��اء أو مياه جارية، وس��تتطلب 

إعادة بنائها مليارات الدوالرات.
وال أقص��د التقلي��ل من النج��اح املثبت 
للحمل��ة العس��كرية. ولك��ن يج��ب أن 
يُس��فر االنتص��ار النهائي عل��ى تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية« ع��ن فائ��دة إل��ى 

الواليات املتحدة وحلفائها.
إال أّن احل��رب ضد »داعش« ليس��ت نزاعاً 
تقليدي��اً ثنائي��اً. إذ يق��وم كل من »حزب 
اهلل« والوالي��ات املتح��دة وإيران وروس��يا 
مبحارب��ة تنظي��م »الدولة اإلس��المية«. 
فنح��ن نحارب العدو نفس��ه، مثلنا مثل 
خصومن��ا. وبالتالي، من املرجح أن يجنوا 

هم أيضاً »فوائد من السالم.«

لي��س هناك ح��ل عس��كري للن��زاع في 
اليمن. فأي دعم عس��كري إيراني متزايد 
أو أي مس��اعدة تقدمها إي��ران للحوثيني 
لن يؤديا سوى إلى التقليل من احتماالت 
التوصل إلى حل سياس��ي تس��عى إليه 
بنش��اط الواليات املتحدة وشركائها في 

اجملتمع الدولي.
وف��ي غض��ون ذل��ك، يس��تمر الش��عب 
اليمني ف��ي معاناته. ووفق��اً للتقديرات 
األخي��رة، يحتاج نحو 21 مليون ش��خص 
ف��ي اليمن إلى نوع من الدعم اإلنس��اني 

أو احلماية، بينهم نحو 10 ماليني شخص 
بحاجة ماسة جداً للمساعدة. وقد جتاوز 
العدد التقديري حلاالت اإلصابة بالكوليرا 
املليون حالة، ومن املتوقع أن تش��هد هذه 
األعدادارتفاعاً بس��بب موس��م األمطار 
القادم. ويفتقر م��ا يقدر بنحو 17 مليون 
ش��خص - أي 60 في املائ��ة من مجموع 
الس��كان - إلى األم��ن الغذائي، في حني 
أن هناك سبعة ماليني شخص معّرضني 

خلطر اجملاعة.
وبالطبع، ليس��ت اليمن سوى واحدة من 
عدد م��ن األزمات اإلنس��انية التي تواجه 
الشرق األدنى. ولألسف، هناك مستفيد 
محتم��ل آخر م��ن »فوائد الس��الم« بعد 
فترة تنظي��م »الدولة اإلس��المية«، وهو 
النظام الس��وري الذي قت��ل املدنيني من 
دون متييز- بدعم من روس��يا، مستخدماً 
األس��لحة الكيميائي��ة أيضاً. وق��د أّدت 
احلملة احلالية التي يقوم بها النظام في 
ضاحية الغوطة الش��رقية في دمش��ق 
إلى محاصرة 400,000 شخص وتركهم 
مع قلي��ل من الطع��ام أو ال��دواء، أو من 
دونهما، كما أسفرت عن مقتل أكثر من 

ألف مدني.
وعلى نطاق أوس��ع، أدى الصراع السوري 
إلى أس��وأ أزمة إنس��انية أملّت بعصرنا. 
فقد لق��ي أكثر من 11 مليون ش��خص 
حتفهم أو اضطروا إلى مغادرة منازلهم. 
ووفق��اً ل��ألمم املتحدة، هن��اك حالياً 13.1 
ملي��ون ش��خص بحاجة إلى املس��اعدة 
في س��وريا، و6.1 مليون ش��خص مشرد 
داخلياً، و2.98 مليون شخص في مناطق 

محاصرة يصعب الوصول إليها.
إن تسليط الضوء على هذه الوحشية ال 
يصب فقط في مصلحتنا االستراتيجية 
، بل هو أيض��اً واجبن��ا األخالقي. وهناك 

مي��ل إلى أن يصبح الف��رد فاقداً للحس، 
نظ��راً للعديد من املآس��ي الت��ي تتجّلى 
في جميع أنح��اء املنطقة. ومن املهم أن 
نتذكر أن كل واحد من هذه اإلحصائيات 
ميّثل نفساً فارقت احلياة أو تعيش املعاناة. 
وببساطة، يستحق سكان هذه املنطقة، 
الذين شهدوا ويالت احلروب لفترة طويلة، 

مستقبالً أفضل، وحاضراً أفضل.
ولألس��ف، يش��مل ذلك ماليني الالجئني 
الس��وريني، مبن فيهم أولئ��ك الذين فروا 

إلى األردن ولبنان وتركيا. 
وفيم��ا يتعلق بفوائد الس��الم، تش��ّكل 
هزمي��ة تنظيم »الدولة اإلس��المية« في 
سوريا عامالً أساسياً حلل معضلة احلرب 
األهلية في تلك البالد. وفي حني ال يُظِهر 
ذلك أية مؤشرات عن نهاية قريبة، إاّل أن 
وقف األعمال العدائي��ة وعودة الالجئني 
من شأنهما أن يخففا من الضغط على 

البلدان الثالثة.
لك��ن ذلك لي��س التح��دي الوحيد الذي 
تواجه��ه ه��ذه البل��دان. فباإلضافة إلى 
تواجه  انع��دام االس��تقرار االقتص��ادي، 
اململكة الهاشمية مستوًى غير مسبوق 
م��ن الغض��ب الع��ام والش��كاوى حول 

اإلصالح السياسي والفساد والبطالة.
وباالستناد إلى الروابط التي جتمع األكراد 
الس��وريني التابع��ني ل�«وح��دات حماية 
الشعب« ب� »حزب العمال الكردستاني«، 
بدأت تركي��ا حملًة ضدهم ف��ي عفرين، 
وبدورهم قاموا بس��حب ع��دد كبير من 
املقاتلني الذين يحاربون تنظيم »داعش« 
في وادي نهر الفرات األوسط. وعلى خالف 
احلملة ضد تنظيم »الدولة اإلس��المية« 
التي نتش��اركها مع خصومنا، يُعد هذا 
مث��االً عل��ى محارب��ة اثنني م��ن حلفاء 

الواليات املتحدة بعضهما البعض.

سأترككم مع ثالث أفكار أساسية. أوالً، 
قد تكون هذه املنطقة األكثر ديناميكيًة 
ف��ي العال��م. وفي ه��ذا الص��دد، يكرس 
مجتم��ع االس��تخبارات األمريك��ي قدراً 
هائالً من امل��وارد والطاقة لتقييم النوايا 
والتداعي��ات احملتمل��ة، ولك��ن طبيع��ة 
املنطقة بح��د ذاتها جتعل ه��ذه املهمة 
صعب��ًة للغاي��ة. وكم��ا س��بق وذكرُت، 
تتواف��ق املصالح األمريكية في الش��رق 
األدن��ى مع خصومن��ا وحلفائنا على حد 

سواء.
ثاني��اً، ال تزال العوامل ذاتها التي أدت إلى 
بروز كل من االنتفاضات العربية وتنظيم 
»الدولة اإلسالمية« قائمة. وتشمل هذه 
عدم االستقرار السياسي واالقتصاديات 
الضعيفة والفس��اد والطائفية. وإلى أن 
تتم معاجل��ة هذه العوامل األساس��ية، 
سنواجه على األرجح نفس املشكالت أو 

قضايا مماثلة في املستقبل.
وأخي��راً، إّن قضايا الش��رق األدنى مهمة 
وذات صلة مباشرة مبجموعة من أولويات 
الواليات املتحدة، من بينها )1( مكافحة 
اإلرهاب وحماية الوطن و)2( احلفاظ على 
مصاحلن��ا االقتصادية واألمنية األوس��ع 
ومصال��ح حلفائن��ا و)3( حماي��ة حقوق 
اإلنس��ان ومعاجل��ة األزمات اإلنس��انية. 
وفي حني أن حتدي��د كيفية معاجلة هذه 
التحديات أو حلها هو من وظائف صّناع 
السياس��ات ف��ي نهاي��ة املط��اف، ف��إن 
النج��اح يتطلب إج��راء تقييمات دقيقة 
ف��ي الوقت املناس��ب وتك��ون ذات صلة 
والسياس��ية  االقتصادية  بالدينامي��ات 

واألمنية في املنطقة.

*عن معهد واشنطن لسياسة الشرق 
األدنى.

الشرق األدنى والتداعيات على األمن القومي للواليات المتحدة

االضراب ادى الى شلل شبه تام في قطاع الصحة باالقليم

في قضاء كالر تجمع 
العشرات من كوادر 
واطباء المستشفى 
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قضايا الشرق األدنى 
مهمة وذات صلة 
مباشرة بمجموعة 
من أولويات الواليات 
المتحدة، من بينها 
)1( مكافحة اإلرهاب 
وحماية الوطن و)2( 
الحفاظ على مصالحنا 
االقتصادية واألمنية 
األوسع ومصالح حلفائنا 
و)3( حماية حقوق 
اإلنسان ومعالجة 
األزمات اإلنسانية



بغداد – اعتقال مطلوبة 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة امس االثن��ن، إلقاء القبض 
على متهمة باخلطف شرقي العاصمة 
والعث��ور على مخلف��ات حربية تابعة 

لتنظيم "داعش" جنوبي بغداد.
وقال املصدر االمني إن "قواتنا األمنية 
متكن��ت وباالش��تراك م��ع مف��رزة من 
مكتب مكافحة إج��رام بغداد اجلديدة 
من الق��اء القبض على فت��اة متهمة 
باخلطف في منطقة املش��تل ش��رقي 
بغ��داد، فيم��ا مت الق��اء القب��ض على 
متهم في منطقة املدائ��ن/ البانوراما 
على وفق امل��ادة )4( إرهاب" ، مضيفا " 
قام��ت القوات األمني��ة بتنفيذ واجب 
وتفتيش ضمن مناطق العبيد، احرابة، 
البو عوسج ضمن قاطع جنوبي بغداد، 

نتج عنه العثورعلى عبوتن ناسفتن 
و)12( قنب��رة ه��اون مختلف��ة العي��ار، 
ومخلف��ات حربي��ة لعصاب��ات داعش 

االرهابية.

ديالى – عملية عسكرية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس االثن��ن ان الل��واء 24 في 
احلشد الش��عبي متكن من تدمير عدة 
مضاف��ات وإلقاء القبض على عدد من 
املش��تبه بهم ضمن نتائ��ج العملية 

العسكرية شرقي ديالى.
وقال املصدر االمن��ي إن "قطعات لواء 
24 ف��ي احلش��د الش��عبي م��ع قيادة 
عملي��ات ديال��ى ش��نت عملي��ة ث��أر 
الشهداء العسكرية ملداهمة وتفتيش 
مناط��ق اطحماي��ة واملناط��ق احملاذية 
، وأن "العملي��ة متخض��ت ع��ن تدمير 

عدة مضافات يس��تخدمها االرهابيون 
لالس��تراحة وإلقاء القب��ض على عدد 
من املش��تبه به��م بينه��م اثنن من 

املطلوبن على وفق املادة 4 ارهاب .

كركوك – هجوم مسلح 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
خمس��ة  أن  االثن��ن  ام��س  كرك��وك 
مدني��ن بينهم ام��رأة قتل��وا بهجوم 

مسلح جنوب غربي احملافظة.
وق��ال املصدر إن "مجموعة مس��لحة 
يعتقد بانهم تابع��ن لتنظيم داعش 
االرهاب��ي هاجموا قري��ة تابعة لناحية 
الرياض بقضاء احلويجة )٥٥ كم جنوب 
غرب��ي كرك��وك(، ما اس��فر عن مقتل 
خمسة مدنين بينهم امرأة"، مضيفا 
ان "ق��وة امني��ة نقلت اجلث��ث للطب 

العدلي . 

بابل – حترير مختطفة 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
باب��ل ام��س االثن��ن، عن حتري��ر طفلة 
مختطفة بعد ساعات من اختطافها 

وسط احللة.
وقال املصدر االمني ان "ابطال قس��م 
مكافحة اج��رام محافظة بابل متكنوا 
صب��اح ي��وم ام��س م��ن حتري��ر طفلة 
مختطفة تبلغ من العمر 11 عاما بعد 
س��اعات قليلة من اختطافها وس��ط 
مدينة احلل��ة"، مضيف��ا ان "العملية 
نفذت على وفق معلومات استخبارية 
ال��ى  الطفل��ة  تس��ليم  ومت  دقيق��ة، 

ذويها".

صالح الدين – انفجار ناسفة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 

ص��الح الدي��ن ام��س االثن��ن أن عبوة 
ناسفة انفجرت وسط مدينة تكريت.

وقال املصدر ان "القوات االمنية فجرت 
مس��اء يوم ام��س االول عبوة ناس��فة 
كانت موضوعة في ساحة االحتفاالت 
وسط تكريت"، مبينا ان "التفجير لم 
يس��فر عن وقوع اية خسائر" ، مشيرا 
الى ان "القوات االمنية اكدت ان العبوة 

من مخلفات تنظيم داعش".

االنبار – انزال جوي 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
االنبار امس االثنن باعتقال "مجموعة 
ارهابية" خالل عملية انزال جوي جنوب 

شرق الرطبة.
م��ن جه��از  "ق��وة  إن  املص��در  وق��ال 
مكافحة االرهاب نف��ذت عملية انزال 
جوي في الصحراء جنوب شرق الرطبة 

بالتنس��يق مع عمليات االنبار والفرقة 
االولى" ، الفتا الى أن "القوة متكنت من 

اعتقال مجموعة ارهابية".

ميسان – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
ميس��ان امس االثن��ن الق��اء القبض 
على متهمن مطلوب��ن للقضاء وفق 
مواد قانونية مختلفة فضال عن ضبط 
مخلفات حربية وم��واد مخدرة وإلقاء 

القبض على مروجيها.
 وأوضح املصدر االمني ان قوات الشرطة 
نفذت عمليات أمنية موسعة مبناطق 
منتخب��ة من احملافظة خ��الل عمليات 
تطبيق العدالة وف��رض هيبة القانون 
ملالحق��ة املطلوب��ن للقض��اء متكنت 
خاللها القبض على عدد من املتهمن 

بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة.

نينوى – ضبط اعتدة 
اعلن مصدر في مديرية االس��تخبارات 
العسكرية امس االثنن، ضبط كدس 
كبي��ر للعت��اد يحت��وي عل��ى عب��وات 
ناس��فة بعملي��ة تعرضي��ة جنوب��ي 

مدينة املوصل.
وقال املصدر "بعمليات تعرضية فعالة 
تهدف للس��يطرة على بقايا أس��لحة 
وعت��اد فلول اإلره��اب املندحر وجتفيف 
منابعه، وبعملية إستخبارية شجاعة 
نفذت على وفق معلومات دقيقة، متكن 
أبطال الفرقة 20 من ضبط كدس كبير 
للعتاد ف��ي منطقة الش��ورى جنوبي 
املوص��ل ، مضيف��اً ان"الكدس يحتوي 
على ) 458 ( قنبرة هاون محلية الصنع 
كان��ت مع��دة إلس��تعمالها كعبوات 

ناسفة و)62( عبوة ناسفة ".

ضبط مخلفات حربية تابعة لداعش جنوبي بغداد * تدمير مضافات إرهابية بعملية عسكرية شرقي ديالى
تحرير طفلة مختطفة بعد ساعات وسط الحلة * اعتقال "مجموعة إرهابية" بإنزال جوي شرقي الرطبة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصلت "الصب��اح اجلديد"، امس اإلثنن، على 
وثيق��ة صادرة م��ن وزارة الع��دل، موجهة إلى 
اجله��ات الرس��مية كافة، بش��أن اعتماد آلية 

جديدة لطلبات صحة الصدور.
وطالب��ت الوثيقة اجلهات كاف��ة، باإليعاز إلى 
معتم��دي البريد لديها بض��رورة إيصال كتب 
صح��ة الصدور للوثائق املستفس��ر عنها إلى 
اجلهة املعنية بها بالس��رعة املمكنة، وضمن 
س��قف زمني مح��دد مب��ا يضمن انس��يابية 

إجنازها.
وأشارت الوثيقة، إلى أن اإلجراء جاء انطالقاً من 
مبدأ السياس��ة اإلصالحية واالرتقاء مبستوى 
أداء مؤسسات الدولة، مبا يضمن تقدمي أفضل 
اخلدم��ات للمواطن��ن، ولتالف��ي بعض حاالت 
ابت��زاز املراجع��ن، من قب��ل معتم��دي البريد 
للمعامالت اخلاصة بطلب صحة الصدور، من 
الدوائر ذات العالقة، بتعمد تأخير إيصالها إلى 
اجلهة املس��تفيدة، دوائر الكت��اب العدول كما 

جاء في الوثيقة.

آلية جديدة لطلبات 
صحة الصدور لمنع 

ابتزاز المراجعين

الملف األمني

العبادي يؤكد للبنك الدولي ضرورة 
توفير فرص العمل للشباب

وف��ي س��ياق آخر دع��ا رئيس ال��وزراء 
االلت��زام بحصصها  ال��ى  احملافظات 
املائية، فيما طالب بعدم اطالق وعود 

بالتوظيف لدواع انتخابية.
وق��ال العب��ادي على هامش ترؤس��ه 
اجتم��اع الهيئة التنس��يقية العليا 
ب��ن احملافظ��ات، ان��ه "يج��ب تركيز 
اجلهود لتعزيز النص��ر وحتقيق االمن 
واالس��تقرار وايجاد قاعدة صحيحة 
واج��واء مناس��بة لالعمار وحتس��ن 
اخلدمات وتوفير فرص العمل للشباب 
واخلريجن عبر تشجيع االستثمارات 
وجل��ب الش��ركات ودع��م القط��اع 
اخلاص ال��ذي يعد ش��ريكا فاعال في 

االقتصاد العراقي".
وبشأن قضيتي املياه والكهرباء اكد 
العبادي "اننا نحتاج الى تعاون جدي 
والت��زام باحلصص والنري��د ان منيز بن 
محافظة واخرى"، داعيا الى "التعاون 
والعدال��ة واالنص��اف واالدارة اجليدة 

للمياه لتكفي جميع احملافظات".
ووجه رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
في وقت س��ابق، بوقف التجاوز على 

احلصص املائية بن احملافظات. 
وتاب��ع العب��ادي ان "االنتخابات على 
االب��واب ونحن نحرص عل��ى نزاهتها 
وان جتري في وقتها بنجاح من جميع 
والتنظيمي��ة"،  االمني��ة  اجلوان��ب 
مطالبا احملافظن ب���"اداء واجباتهم 
ف��ي خدم��ة املواطنن وع��دم اطالق 
وع��ود بالتوظي��ف ب��دواع انتخابي��ة 

واحلف��اظ عل��ى احليادية، ال��ى جانب 
املش��اركة  املواطنن على  تش��جيع 
باالنتخابات الختيار ممثليهم بشكل 

سليم".

أمير الكويت يؤكد للحكيم 
حرص بالده على متتني العالقات 

مع العراق
واختتم أمير الكويت رسالته بالقول 
"م��ع أطي��ب متنياتنا لكم ولألس��رة 
الكرمي��ة ب��دوام الصح��ة والعافي��ة 
وجلمهورية العراق وشعبها الشقيق 
كل الرقي واالزده��ار، وتقبلوا خالص 

التقدير".

العالق يبحث مع صندوق التنمية 
الكويتي املشاريع املقترح تنفيذها

من جهت��ه، اك��د اجلان��ب الكويتي، 
املش��اكل  "ح��ل  البي��ان،  بحس��ب 
الفني��ة واإلداري��ة املتعلقة مبش��روع 
املستشفى الكويتي في البصرة، وان 
العمل جار على اجناز املستشفى في 
غضون فترة وجيزة، سيما وان نسبة 

إجنازه بلغت اكثر من 90%".
وش��دد الوفد على "ح��رص الكويت 
الب��دء بتنفي��ذ وعوده��ا ف��ي املؤمتر 
الدول��ي، وهي املنح��ة البالغة مليار 
دوالر، والقروض امليسرة البالغة مليار 

دوالر أيضا".

بغداد تطلق رواتب جميع موظفي 
اإلقليم بضمنهم البيشمركة

مؤكدة أن "املبلغ احملول من احلكومة 

االحتادية سلم االثنن إلى وزارة املالية 
في حكومة اإلقليم".

واجتمع محافظ البنك املركزي، علي 
الع��الق، األس��بوع املاضي، م��ع وزير 
املالية في حكومة إقليم كردس��تان 
ومس��ؤولن ف��ي ال��وزارة ملناقش��ة 
صرف رواتب موظفي وزارتي الصحة 
والتربية في اإلقليم قبل أعياد نوروز.

التخطيط: 13 % من سكان 
العراق ينتشرون في العشوائيات

وحتدث الهنداوي ع��ن خارطة "اقرت 
م��ن قبل مجل��س ال��وزراء في 2015 
لهذا الشأن، ومت اعداد قانون معاجلة 
الس��كن العش��وائي حالي��اً ولكنه 
يصط��دم بقان��ون اخر قدم��ه نواب 

يجري مناقشته حالياً".
اعّدت��ه  ال��ذي  "املش��روع  ان  وأردف 
الوزارة اعتمد على دراسات واقعية"، 
احلكوم��ة  "جدي��ة  عل��ى  مش��دداً 
ف��ي معاجلة املل��ف من خ��الل جلنة 
توجيهية عليا برئاس��ة االمن العام 
جملل��س ال��وزراء، وق��د خط��ت تل��ك 
اللجنة خط��وات مهم��ة باالنفتاح 
على ش��ركات صيني��ة متخصصة 
ببن��اء املس��اكن الس��ريعة وواطئة 
الكلفة، فيما اعربت تلك الشركات 

عن استعدادها لذلك".
من جانبه، حذر عضو جلنة االقتصاد 
واالستثمار عامر الفايز من استغالل 
ملف العش��وائيات من أجل حصول 
الكتل السياس��ية على مقاعد في 

مجلس النواب.

واض��اف الفاي��ز ف��ي تصري��ح إل��ى 
"مناقش��ة  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
مجل��س الن��واب لهذا املل��ف يجب 
أن تس��بقه دراس��ة واضح��ة وارادة 
التس��ويق  جمل��رد  ولي��س  حقيقي��ة 

االعالمي".

مفوضية االنتخابات سلمت 
املوصليني 125 ألف بطاقة ناخب

مضيفاً"  مبجرد وصول هذه التعزيزات 
الى احملافظة ستصل عملية التوزيع 
في اليوم الواحد الى 50ألف بطاقة.

 وأك��د أن" ل��دى مجل��س املفوضن 
خط��ة عاجلة أخرى س��يقرها خالل 
األس��بوع املقب��ل باالعتم��اد عل��ى 
املتغي��رات الت��ي تأت��ي م��ن مكتب 
املفوضي��ة ف��ي محافظ��ة نين��وى، 
مبين��ا أن" للمفوضي��ة ف��رق جوالة 
منتشرة في املناطق النائية التابعة 
للمحافظة إضاف��ة الى فتح مراكز 
فيه��ا  للتوزي��ع  جدي��دة  ومناف��ذ 
لتحديث اكبر ع��دد ممكن من بيانات 

الناخبن " .
 ام��ا بخصوص التصويت املش��روط 
فقد أوضح الناطق باسم املفوضية 
ان" س��يعتمد ه��ذا التصويت بنحو 
محدود جدا لبعض الفئات وال يعمم 
على اجلميع حيث يش��مل النازحن 
الذين فقدوا جميع مستمسكاتهم 
الثبوتية إضاف��ة الى النازحن الذين 
ما زال��وا ف��ي اخمليم��ات وخاصة في 
إقلي��م كردس��تان ونح��ن بانتظ��ار 
البيانات اخلاصة بهم والتي س��تأتي 

عن طري��ق وزارة الهج��رة واملهجرين 
والتجارة وسنسمح لهم بالتصويت 

."
وتاب��ع أن" مجل��س املفوضن صادق 
على فتح مكاتب أساسية لالقتراع 
في 13 دولة و6 مراكز اقتراع إضافية 
ف��ي دول أخ��رى للس��ماح للجالية 
العراقي��ة ف��ي اخل��ارج للمش��اركة 
بالتصوي��ت بعد التنس��يق مع وزارة 

اخلارجية خالل األيام املقبلة.   
مكت��ب  مدي��ر  ق��ال  جانب��ه  م��ن   
املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة 
لالنتخابات في نينوى محمد هاني ، 
في بيان صحفي ، " ستش��هد األيام 
املقبل��ة تكثي��ف جه��ود املفوضية 
لقرب موع��د االنتخابات وتوزيع اكبر 

عدد من بطاقات الناخب".
 وأضاف هاني ف��ي بيانه الذي تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه أنه " هنالك 140 مركزاً انتخابياً 
لتوزي��ع بطاق��ات الناخب ف��ي ارجاء 

احملافظة" .
 وأوضح ان "املفوضي��ة قررت ابطال 
جمي��ع البطاقات القدمي��ة لناخبي 
محافظة نين��وى وعدها تالفة لكي 
ال يتع��رض الناخب الى غرامة مالية 

."
 وأطل��ق مجل��س ال��وزراء العراق��ي 
اخلاص��ة  املالي��ة  التخصيص��ات 
بتمويل املفوضية العليا املس��تقلة 
لألنتخابات من تخصيصاتها لسنة 
٢٠١٨، مبا يعادل حصتها ملدة تسعة 
أشهر محس��وبة على أساس ١٢/١ 

م��ن تخصيصاتها الفعلية لس��نة 
.٢٠١٧

اإلعالم الروسي: نبذ الغرب 
لروسيا عزز فوز بوتني

ورك��زت صحيف��ة "فيدوموس��تي" 
العام  الليبرالي��ة عل��ى "مش��كلة 
2024" عندما سيحول الدستور دون 
متكن بوتن من الترشح لوالية ثالثة 
متتالي��ة. وقال "ليس هناك ش��عور 
بان السنوات الست املقبلة ستكون 

االخيرة لبوتن في السلطة".
وكتب��ت الصحيفة "نح��ن امام اما 
انتق��ال الس��لطة ال��ى خل��ف يتم 
حتضيره او تعديل الدستور للحفاظ 
على السلطة الشخصية"، معتبرة 

ان بوتن يواجه "مخاطر مقبلة".
صحيف��ة  م��ن  كوش��ر  وذه��ب 
"كومرس��انت اف ام" ابع��د من ذلك 

بدعوته الروس الى الهجرة.
وق��ال كوش��ر "مت حتذيرك��م م��ن ان 
)مصطلح  العمودي��ة"  "الس��لطة 
يستخدم للداللة على تعزيز مركزية 
والنخ��ب  الرئي��س  بي��د  الس��لطة 
املوالي��ة له( اصبح��ت حقيقة وهي 

باقية ملدة طويلة".
واض��اف احملل��ل "ه��ل فك��رمت طويال 
حتس��موا  ل��م  لكنك��م  بالهج��رة 
قرارك��م بع��د آملن حصول ش��يء 
ما؟ ما الذي يس��عني قوله، هذا هو 
التوقي��ت املثال��ي. لق��د توضح كل 
شيء للس��نوات الست املقبل على 

أقرب تقدير".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أجرى مكتب حقوق اإلنسان التابع 
املتح��دة ملس��اعدة  األمم  لبعث��ة 
العراق )يونامي(، في إطار برنامجه 
للدعم التقن��ي ملنظمات اجملتمع 
املدني تدريباً متخصصاً للقضاء 
على جميع أش��كال التمييز ضد 

املرأة )سيداو( ".
وش��ارك في التدري��ب ممثلون من 
21 منظم��ة غي��ر حكومي��ة في 
مه��ارات  لتطوي��ر  الس��ليمانية 
وحتلي��ل  ف��ي جم��ع  املش��اركن 
املعلوم��ات والبيان��ات املطلوب��ة 
إلعداد تقرير الظل للجنة املعنية 
بالقضاء عل��ى التمييز ضد املرأة 

)سيداو(.
وأثنى ممثل مكتب حقوق اإلنسان 
زيتو س��ياني عل��ى دور منظمات 
اجملتمع املدني ف��ي تعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان من خالل اتصاالتها 
م��ع هيئ��ات معاه��دات حق��وق 
اإلنس��ان ذات الصلة ، فيما ذكرت 
سوما ياس��ن، إحدى املشاركات، 
أن التدريب كان مفيدا للغاية في 
إنت��اج تقرير الظل للجنة املعنية 
بالقضاء عل��ى التمييز ضد املرأة 

)سيداو(. 
وذكرت ايضا "إن اسهام املنظمات 
غير احلكومية في هذه املرحلة من 
العملي��ة أمر ضروري ألنها فرصة 
جي��دة لضم��ان أن القضايا التي 
تهم املنظمات غير احلكومية جتد 
طريقها إلى قائمة القضايا التي 
ميك��ن أن تك��ون محور احل��وار بن 

اللجنة والدولة الطرف".
كما تنوي اجملموع��ة إعداد تقارير 
الظ��ل لتقاري��ر الع��راق اخلاص��ة 
بالعه��د الدولي اخل��اص باحلقوق 
والت��ي  والسياس��ية  املدني��ة 
م��ن املق��رر صدورها في تش��رين 
الثان��ي املقبل واتفاقية مناهضة 
التعذيب والتي من املقرر صدورها 

في شهر اب 2019.
وم��ن اجلدير بالذك��ر ان منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي اصبح��ت ضرورة 

حضارية تؤش��ر تقدم الش��عوب 
ونهضته��ا وتقدمه��ا ، وتعتن��ي 
تأسيس��ها  مبوضوع��ة  ال��دول 
ودعمه��ا من خالل س��ن القوانن 
الت��ي  والتش��ريعات  واالنظم��ة 
تساعدها في بناء هيكلها االداري 

.
ولم تك��ن والدة منظمات اجملتمع 
املدن��ي العراق��ي والدة طبيعي��ة 
وس��هلة برغم تاريخ نش��أة هذه 
املنظم��ات ال��ذي يع��ود لبدايات 
الق��رن املاض��ي . لق��د ش��هدت 
الفت��رة التي أعقب��ت احداث عام 
2003 تأسيس املئات من منظمات 
اجملتمع املدني في عموم العراق مع 
عدم فعالية بعضها  ، وال يخفى 
على احد الدور الكبير الذي لعبته 
املنظم��ات الدولي��ة التي عملت 
في العراق بعد التغيير من تقدمي 

يد العون واملساعدة إلعداد كبيرة 
م��ن املنظم��ات متثل��ت بالتدريب 
وإعداد كوادر املنظمات في دورات 
داخل وخارج البلد ومتويل البرامج 
بنحو  التي اس��همت  واألنشطة 
ملحوظ في بناء هذه املنظمات. 

لقد استطاعت منظمات اجملتمع 
املدني وخ��الل فترة زمنية قصيرة 
من لعب أدورا مهمة وأساس��ية  
املس��اعدات  تق��دمي  ش��ملت 
اإلنسانية لضحايا احلرب واعمال 
العن��ف وتوفير الدع��م القانوني 
واملستضعفة  املهمشة  للفئات 
ونش��ر وترس��يخ مبادئ الس��الم 
وثقاف��ة  الس��لمي  والتعاي��ش 
حق��وق اإلنس��ان واملس��اواة ف��ي 
الن��وع االجتماع��ي ومتك��ن املرأة 
ومراقب��ة  الفس��اد  ومكافح��ة 
البرملاني��ة ومجالس  االنتخاب��ات 

الكثي��ر من  احلافظ��ات وغيره��ا 
، لك��ن وبرغ��م ه��ذه  املواضي��ع 
األدوار املهمة واجهت العديد من 
منظمات اجملتم��ع املدني العراقي 
الكثير من املشكالت والتحديات 
للوض��ع  نتيج��ة  واملصاع��ب 
السياس��ي واألمني ال��ذي متر به 
التمويل  وانحس��ار مصادر  البالد 
النزيه الذي يش��كل عصب احلياة 
املالي  املنظمات,والفس��اد  لهذه 

الذي نخر مصداقية بعضها. 
أن عملي��ة تعل��م الف��رد املعايير 
االجتماعية عن طريق مؤسسات 
اجملتمع اخملتلفة هي ضرورة قصوى 
العم��ل  أساس��يات  تقضيه��ا 
,ألن  والهادف  الواعي  السياس��ي 
الت�نشئة السياسية هي جزء من 
التنش��ئة االجتماعية والتي من 
خاللها يكتس��ب الفرد االجتاهات 

والقيم السائدة في اجملتمع, كما 
تعد التنشئة السياسية والوعي 
لتصحيح  وس��يلة  الدميقراط��ي 
الثقاف��ة السياس��ية املنحرف��ة 
ف��ي اجملتمع، وخل��ق ثقافة مدنية 
جديدة ومتحضرة للعبور باجملتمع 
من حال��ة التخل��ف واجلهل  إلى 

التقدم واحلرية والتعلم.
السياس��ية  واألنظم��ة 
الدميقراطي��ة والدكتاتورية حتاول 
ان تؤثر في التنش��ئة السياسية 
والدميقراطي��ة للف��رد م��ن خالل 
اس��تهداف أف��كاره ع��ن طري��ق 
غرس معلومات وقيم وممارس��ات 
يس��تطيع م��ن خالله��ا تكوي��ن 
مواقف��ه واجتاهاته الفكرية  التي 
تؤثر في سلوكه السياسي. وهذا 
الس��لوك يلعب دورا ف��ي فاعلية 
الف��رد السياس��ية ف��ي اجملتمع, 

لذلك تلجأ االنظمة السياس��ية 
قي��م  خل��ق  ال��ى  احلاكم��ة 
ومشروعة  مقبولة  وأيدولوجيات 

لها في عيون شعوبها.
السياس��ية  التنش��ئة  إن  ومب��ا 
والدميقراطية هي عملية تأهيلية 
وتربوي��ة  وتثقيفي��ة  وتعليمي��ة 
يخضع لها الفرد من أجل تفعيل 
دوره ف��ي اجملتم��ع, ل��ذا ينبغي أن 
التنش��ئة  مس��ؤولية  تتحم��ل 
للفرد  والدميقراطية  السياس��ية 
مؤسسات اجملتمع املدني, لكونها 
مؤسسات مستقلة. وبذلك متلك 
القدرة على التفاعل االيجابي في 
التعاط��ي مع مفهوم التنش��ئة 
تثقيفي��ة  كم��ادة  السياس��ية 
بعيدا عن االغراض املس��بقة, من 
خ��الل ال��دور الذي تتقل��ده داخل 

إطار اجملتمع وعالقتها بالدولة.

يعد اسهام 
المنظمات غير 
الحكومية أمرا 
ضروريا ألنها 
فرصة جيدة لكي 
تجد طريقها إلى 
قائمة القضايا التي 
يمكن أن تكون 
محور الحوار بين 
اللجنة والدولة 
الطرف

إحدى دورات "يونامي" التدريبية اخملصصة للمرأة "ارشيف"

بمشاركة ممثلين من 21 منظمة غير حكومية

"يونامي" تقيـم دورات تدريبيـة
للقضـاء على التمييـز ضـد المـرأة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، امس 
االثنن، تش��كيل جلنة عليا لتطوير محافظة 
البصرة يترأس��ها رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وتضم ممثلن عن وزارات النقل والنفط واالعمار 
واإلسكان والتخطيط والبرملان ورئيس مجلس 
البص��رة ومحافظه��ا ومكات��ب استش��ارية 

وجامعة البصرة.
وقال العيداني في تصريح صحفي، ان "اللجنة 
ستضم أيضا بعضويتها ممثلن عن الشركات 
النفطية الدولية العامل��ة باحملافظة"، مبينا 
"من مهام اللجنة وضع اس��تراتيجية تطوير 
قصي��رة وبعيدة املدى وبالتع��اون مع احلكومة 

احمللية وحتديد تلك املشاريع معها".
وأض��اف ان "ه��ذه اللجن��ة س��تضع خط��ط 
املش��اريع املقترح��ة وحتديد آلي��ات العمل مع 
اجملتمع املدني والقطاع اخلاص املؤهل باحملافظة 
واجله��ات  العاملي��ة  النفطي��ة  والش��ركات 
والهيئ��ات الدولي��ة املانح��ة"، موضح��اً "من 
مهام اللجنة أيضا حتديد الفرص االستثمارية 
ووضع االليات املناسبة جلذب املستثمرين على 
املس��توين الدولي واإلقليم��ي وإيجاد مصادر 

التمويل واالعانات والدعم احلكومي".

بغداد- الصباح الجديد:
كش��فت هيأة النزاهة عن ضب��ط 14 معاملة 
عق��ودٍ زراعيَّ��ة ُم��زوَّرة ُصرَِفت على أساس��ها 
زراعيٌَّة مببلغ)786,000,000( س��بعمائٍة  قروٌض 
وستٍة وثمانن مليون دينارٍ خالفاً للضوابط في 
املص��رف الزراعيِّ – فرع تكريت مبحافظة صالح 

الدين.
واوضحت دائرُة التحقيقات في الهيأة، وفق بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه،  ان” وحدة 
الضب��ط القضائ��يِّ وجلن��ة مكافحة الرش��وة 
التابعت��ن ملكتب حتقيق الهي��أة في محافظة 
نت��ا بعد االنتق��ال للمصرف  ص��الح الدين، متكَّ
�ي��ذ العمليَّة التي  وتدقي��ق املعامالت من تن�فَّ
؛  أس��فرت ع��ن ضب��ط 14معاملة عق��ٍد زراعيٍّ
بغية احلصول على قروٍض زراعيَّة مبستمسكاٍت 
ُمزوَّرٍة، ومتَّ ضبط مديري الزراعة احلالي والسابق 
في احملافظة ومعاون املدير ومدير قسم األراضي؛ 

لقيامهم بعمليَّة التزوير”. 
�ي��م محض��ر ضبٍط  و اض��اف البي��ان ” متَّ تنظَّ
أصول��يٍّ باملُب��رزات املضبوطة؛  بغي��ة عرضها 
؛  بصحبة املُتَّهمن على قاضي التحقيق اخمُلتصِّ

التِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة الالزمة”.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في شهر آب من 
العام املاضي 2017 عن ضبط معاون مدير زراعة 
صالح الدين ُمتلبِّس��اً بتزوير 247 كتاباً رسمياً 

أضرَّت املال العامَّ ب�نحو 600 مليون دينارٍ.

لجنة عليا برئاسة 
العبادي لتطوير 
محافظة البصرة

ضبط مديري زراعة صالح 
الدين الحالي والسابق 
بتهمة تزوير معامالت
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
معمل إنتاج الش��ب في الشركة 
املش��راق خالل  لكبريت  العام��ة 
زيارت��ه الثانية الى هذه الش��ركة 
في محافظ��ة نينوى بعد حتريرها 
م��ن س��يطرة عصاب��ات داع��ش 
بالتأهي��ل  واملباش��رة  اإلرهابي��ة 
بجه��ود وإمكاني��ات ذاتية وعلى 
م��دى اكث��ر م��ن عام حي��ث يعد 
املعمل املذكور الوحيد في العراق 
الش��ب  بإنتاج مادة  املتخص��ص 
الذي يستعمل في تصفية املياه 
وق��د ج��رى تأهيله بع��د تعرضه 
بجه��ود   95% بنس��بة  للدم��ار 
 )30( بطاق��ة  وتش��غيله  ذاتي��ة 
طن��ا يوميا قابلة للزيادة حس��ب 
وأس��عار  عالية  بنوعية  الطل��ب 
مخفضة لدعم شركات القطاع 
الع��ام ولتق��دمي أفض��ل اخلدمات 

للمواطنني.  
خ��الل  الصناع��ة  وزي��ر  وأك��د 
اجتماع��ه باعضاء مجل��س ادارة 
الشركة ومدراء املعامل واالقسام 
فيها أن وزارة الصناعة تتجه نحو 
إعادة اإلعمار والنهوض مبعاملها 
وش��ركاتها في املدن احملررة لدعم 
 ، احملل��ي  الصناع��ي  النش��اط 
مش��يرا إلى أن الوزارة كانت تتابع 
ع��ن كثب جه��ود إدارة الش��ركة 
املذكورة إلع��ادة تأهيل معاملها 
مبامتوف��ر لديه��ا م��ن إمكانيات 
في ظل عدم وج��ود تخصيصات 
التأهي��ل  مش��اريع  لتغطي��ة 
وحج��م األضرار الت��ي حلقت بها 
، وج��دد الس��وداني التوجيه الى 
ش��ركات الوزارة بض��رورة إضافة 
خط��وط إنتاجية جدي��دة وإنتاج 
منتجات تتجاوز النمطية حسب 
تخصص كل ش��ركة السيما وأن 
ش��ركات الوزارة لديها إمكانيات 
تؤهلها لتحقي��ق ذلك إلى جانب 
التوجه ومتاش��يا مع توجه الدولة 
باجت��اه تفعي��ل القط��اع اخل��اص 
وتهيئة السبل الكفيلة للدخول 

بشراكات معه على وفق إجراءات 
واضحة وشفافة. 

وأشار الس��وداني وبعد االستماع 
الى استعراض عن وضع الشركة 
التأهي��ل  ومس��تويات  احلال��ي 
ف��ي معامله��ا ومرافقه��ا كافة 
املتاح��ة  االس��تثمارية  والف��رص 
فيها إل��ى خط��ة ال��وزارة إلعادة 
إعمار املصان��ع بعد تقييم حجم 
األض��رار احلاصل��ة فيه��ا ، مؤكدا 
ف��ي الوقت ذاته إل��ى أهمية إيالء 
ومتابعة أحوال العاملني ومنحهم 
وحقوقه��م  اس��تحقاقاتهم 
الوظيفية من خالل تأمني الرواتب 
وحصوله��م على قط��ع أراض أو 

وحدات سكنية .  
وقال السوداني في مؤمتر صحفي 
عق��ده عق��ب افتتاح��ه املعم��ل 
املذكور واطالعه على سير ومراحل 

يرافق��ه  في��ه  واإلنت��اج  العم��ل 
النائب احمد اجلب��وري ومدير عام 
الدائ��رة الفني��ة وعدد م��ن املدراء 
العامني في الوزارة وش��ركاتها أن 
من اولوي��ات وزارة الصناعة اليوم 
تثبيت االس��تقرار ف��ي محافظة 
نين��وى وإعادة تش��غيل معاملها 
ومصانعه��ا في احملافظ��ة وخلق 
فرص للتنمية واحلركة االقتصادية 
، مؤك��دا أن لدى ش��ركات الوزارة 
واإلمكانية  والق��درة  االس��تعداد 
إلع��ادة إعم��ار املناط��ق املدم��رة 
بجهود منتس��بيها مم��ن ميتلكون 
ف��ي  داعي��ا   ، والكف��اءة  اخلب��رة 
الوقت ذاته جميع وس��ائل اإلعالم 
ومؤسسات الدولة لدعم خطوات 
وجهود وزارة الصناعة الس��اعية 
للنهوض بالواقع الصناعي وتأمني 
متطلبات الس��وق احمللية. وش��دد 

السوداني رفضه بأن يكون العراق 
سوقا للسلع املس��توردة من دول 
اجلوار والعالم مع امتالكه للموارد 
الطبيعي��ة والبش��رية الكافي��ة 

لتلبية احلاجة احمللية. 
م��ن جان��ب اخ��ر ش��اركت وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن في الورش��ة 
النقاش��ية اخلاص��ة بدعم املنتج 
الوطن��ي الزراع��ي الت��ي اقامتها 
وزارة الزراع��ة ف��ي مع��رض بغداد 
الدول��ي وبالتع��اون م��ع منظمة 
مؤمتر النخب والكفاءات العراقية 
وحتت ش��عار )دعم املنتج الوطني 
سبيلنا لتحقيق امننا االقتصادي( 
باش��راف وحض��ور الس��يد عضو 
هيئ��ة رئاس��ة مجل��س الن��واب 
الدكتور هم��ام حمودي  الش��يخ 
ف��الح  املهن��دس  الزراع��ة  ووزي��ر 
حسن زيدان ووكيل وزارة الصناعة 

الدكت��ور  للتخطي��ط  واملع��ادن 
محمد هاش��م عبد اجملي��د وعدد 
م��ن الش��خصيات ف��ي احلكومة 
واملس��ؤولني  العراق��ي  والبرمل��ان 
واملدراء العامني ف��ي وزارة الزراعة 
ووزارة الصناعة واملعادن اضافة الى 
حضور جمع غفي��ر من الفالحني 
واملزارع��ني والقطاع اخلاص املعني 

بهذا اجملال.  
واك��د الوكي��ل الدكت��ور محمد 
وزارة  س��عي  عبداجملي��د  هاش��م 
الصناع��ة اجل��اد واملتواصل لدعم 
والنه��وض  العراق��ي  االقتص��اد 
بالصناعة الوطني��ة بهدف وضع 
عل��ى  لالعتم��اد  جذري��ة  حل��ول 
املنت��ج احملل��ي ب��دال م��ن املنت��ج 
املستورد وتش��جيع الصناعة في 
العراق ، مبين��ا بأن وزارة الصناعة 
حترص عل��ى املش��اركة والتواجد 

ف��ي اللق��اءات وال��ورش والندوات 
للصناعة  الداعم��ة  اجله��ات  مع 
الوطني��ة وق��د اثبت��ت على مدى 
وجوده��ا  الس��ابقة  الس��نوات 
وفاعليته��ا للمس��تهلك احملل��ي 
واخلارج��ي ، مش��يرا ال��ى ان وزارة 
االول  املس��تهلك  تع��د  الزراع��ة 
الغل��ب منتجات ش��ركات الوزارة 
منها الش��ركة العام��ة لصناعة 
االسمدة اجلنوبية وشركة الفرات 
العام��ة للصناع��ات الكيمياوية 

واملبيدات وغيرها.  
أمل��ه  ع��ن  عبداجملي��د  وأع��رب 
بالتوصل الى املزيد من التفاهمات 
املنتج  لدع��م  واجلادة  املش��تركة 
احمللي وتش��جيعه وقطع الطريق 
امام املستورد والتصدي لسياسة 
االغراق الس��لعي للس��وق احمللية 

باملنتجات والبضائع االجنبية.

شدد رفضه إبقاء العراق سوقا للسلع المستوردة

وزير الصناعة يفتتح معمل إنتاج الشب في شركة كبريت المشراق 

 تتجه وزارة الصناعة 
والمعادن نحو إعادة 

اإلعمار والنهوض 
بمعاملها وشركاتها 

في المدن المحررة 
لدعم النشاط الصناعي 

المحلي

جانب من زيارة الوزير الى شركة كبريت املشراق
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توزيع )252( قطعة 
سكنية بين عائالت 
الشهداء في ذي قار 

بغداد - الصباح الجديد:
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اجن��زت 
واالش��غال العام��ة أعمال تهيئة وإف��راز )252( 
قطع��ة أرض س��كنية  ف��ي محافظ��ة ذي قار 

لتوزيعها على شريحة الشهداء.
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان مديرية بلدية 
سوق الشيوخ التابعة ملديرية البلديات العامة 
اح��دى تش��كيالت ال��وزارة اجنزت تهيئ��ة وإفراز 
العديد من قطع األراضي الس��كنية في مراكز 
املدن تنفيذاً لتوصيات األمر الديواني رقم )291( 
لع��ام 2017 وال��ذي نص على إف��راز قطع أراض 
س��كنية متميزة في مراكز املدن  يتم توزيعها 
عل��ى عائ��الت الش��هداء واملش��مولني بقانون 
مؤسس��ة الش��هداء إكراما وتثميناً ملواقفهم 
البطولي��ة ف��ي الدف��اع ع��ن األرض والع��رض 

واملقدسات .
يذك��ر ان مديرية بلدية س��وق الش��يوخ نفذت 
حمل��ة كب��رى لتهيئة وقص وتعديل الش��وارع 
وفرش��ها بالسبيس في حي الش��هداء ليكون 

حيا امنوذجيا خاصا بعائالت الشهداء. 

»الشعبية« تجّهز 
النازحين بأدوية 
األمراض المزمنة

كهرباء الرصافة 
تواصل رفع التجاوزات 

وصيانة اإلنارة

بغداد - الصباح الجديد:
جه��زت دائ��رة العي��ادات الطبي��ة الش��عبية 
النازحني ف��ي إقليم كردس��تان بأدوية األمراض 

املزمنة لشهر آذار اجلاري .
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائ��رة الدكتور ح��ازم عبد 
ال��رزاق اجلميل��ي أن الدائرة أرس��لت ومن خالل 
قس��م الصيدلة واخملازن وجبة جديدة من أدوية 
األم��راض املزمنة للنازحني ف��ي محافظة اربيل 
وس��ليمانية ودهوك في إقليم كردس��تان وهي 
حصة ش��هر آذار 2018 ، مش��يراً إلى أن  جتهيز 
النازح��ني باألدوية يتم ش��هريا على وفق جدول 
زمني وحس��ب ع��دد البطاق��ات الدوائية التي 
تق��دم للدائ��رة ملعرفة عدد املصاب��ني باألمراض 

املزمنة منهم ليتم صرف األدوية لهم .
وأك��د اجلميلي  قيام الدائ��رة بتجهيز العيادات 
الطبية الش��عبية في إقليم كردس��تان بأدوية 
األمراض املزمنة لتوزيعه��ا على املصابني بتلك 
األم��راض م��ن مواطنيه��ا خ��الل مراجعته��م 

للعيادات . 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندسية والفنية في املديرية 
العامة لتوزيع كهرب��اء الرصافة حمالتها برفع 
التجاوزات احلاصلة على الش��بكة الكهربائية 

بجانب الرصافة في العاصمة بغداد .
واوضح املتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء 
الدكت��ور مصع��ب س��ري امل��درس ان االعم��ال 
تضمن��ت رف��ع )184( حالة جتاوز من الش��بكة 
الفت��ح ش��ملت  الكهربائي��ة ضم��ن قط��اع 
البنايات والدور السكنية اخملالفة بسبب الربط 
املباش��ر وتبادل التغذية مع مصادرة )287( متراً 
من االس��الك مختلفة االنواع واالحجام وتوفير 
طاق��ة مقداره��ا )795(كيل��و واط, ال��ى جانب  
اس��تبدال محولة معطوبة تغذي منطقة حي 
السالم في جسر ديالى فضأل عن استبدال عدد 
من احملوالت في احملالت)101 و 102 و103 و 105 (.
من جانب اخر متكن قس��م االنارة ف��ي املديرية 
من صيانة معدات االنارة بشكل دوري للشوارع 
والس��احات العامة ، شملت الش��وارع ) اجملاورة 
م��ن مق��ر املديرية وجزء من ش��ارع فلس��طني 
، مجس��ر املس��تنصرية ال��ى جس��ر القن��اة ، 
والش��وارع احمليط��ة من منطقة ب��اب املعظم ، 
والش��ارع الواصل من كلية الفن��ون الى جامع 
النداء وش��ارع املغرب وجانب من الشارع املؤدي 
الى س��احة عنت��ر بالقرب من اعدادي��ة احلريري 
للبنات وجزء من شارع محمد القاسم القريب 
من ملعب الشعب وجسر ملعب الشعب باجتاه 
الشيخ زايد وش��ارع محمد القاسم من جسر 
بغ��داد اجلدي��دة ال��ى منطقة الرس��تمية ومن 

ساحة عقبة بن نافع الى ساحة الطيران .
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بغداد - الصباح الجديد:

تُبه��ر هون��ر، العالم��ة اإللكتروني��ة 
ضم��ن  الذكي��ة  للهوات��ف  الرائ��دة 
بطرح  األس��واق  مجموع��ة ه��واوي، 
هاتفها اجلدي��د Honor 9 Lite، والذي 
يحتوي كاميرات ثنائية العدسة بدقة 
13 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل في 
األمام واخللف، مما يضع معايير جديدة 
وتوجهاً تقنياً فريداً للكاميرات ثنائية 
العدسة. كما يتألف اجلهاز بتصميم 
جميل من زجاج 2.5D وشاشة كاملة 
من دون إطار قياس 5.65 بوصة تتسم 
بالوض��وح الفائ��ق للع��رض الكامل، 
ليق��دم هات��ف Honor 9 Lite مزاي��ا 

مدهشة وأداًء رائعاً بسعر ال يقاوم. 

عّبر عن تفّردك مع كاميرات فائقة 
الوضوح 

م��ن قال إن ص��ور الكامي��را األمامية 
يج��ب أن تك��ون أقل دقة وج��ودة من 
صورة الكاميرا اخللفية؟ يضم هاتف 
Honor 9 Lite كاميرا ثنائية العدسة 
بدق��ة 13 + 2 ميغابيكس��ل على كل 
م��ن اجلانب��ني، مما ميّكنك م��ن التقاط 
صور بنف��س الوضوح والنقاء واجلمال 
في أي وق��ت وأي مكان وب��أي طريقة 
ترغب به��ا. وبفضل وظيف��ة جتميل 
الص��ور احملّدث��ة والقابل��ة للتعدي��ل 
املفّضل��ة،  الش��خصية  باإلع��دادات 
بالتقاط  املتمي��ز  الهاتف  يس��اعدك 

أفضل الصور بكل الطرق.  

دع شخصيتك تتألق مع التصميم 
املدهش بشاشة كبيرة

صم��م هات��ف Honor 9 Lite بحيث 
وي��ؤدي  اجلمي��ل  باملظه��ر  يتمت��ع 
وظيفت��ه العملية عل��ى أكمل وجه، 
فهو رفيع انس��يابي وأني��ق يحتفظ 
بأبعاد الهيكل جلهاز يحتوي شاش��ة 
قياس 5.2 بوصة، إال أنه يقدم شاشة 
للع��رض الكامل بدون إط��ار متتد بني 
حافتي الهي��كل بقياس 5.65 بوصة، 
مم��ا يعني ج��ودة مذهلة ف��ي العرض 
وتناس��باً قياسياً بني حجم الشاشة 
وهيكل اجله��از. ويتمتع ظهر الهاتف 
بس��طح عاك��س كامل��رآة و طبق��ة 

بصرية فريدة تلمع في الضوء. 

امتلك قوة الهاتف احلديث
يقدم هات��ف Honor 9 Lite نخبة من 
 Kirin املزاي��ا املتفوقة مبا فيها معالج
659  فائ��ق الس��رعة بثماني��ة أنوية، 
ووحدة املعاجلة الرس��ومية احملّس��نة 
بالكام��ل إل��ى جان��ب ق��درات نظام 
واجه��ة  و   Androir 8.0 التش��غيل 
املس��تخدم  EMUI 8.0 مم��ا يضم��ن 
جتربة في غاية االنسيابية والسرعة. 
وس��يتوفر الهات��ف اجلدي��د بس��عة 
تخزي��ن 3 غيغاباي��ت و 32 غيغابايت 
، ويتوف��ر جه��از Honor 9 Lite باللون 
األسود الليلي واألزرق الياقوتي بسعر 

 .$210

تقرير

هاتف Honor 9 Lite يعّزز مزايا الجمال والوضوح والمتعة والتجربة والقيمة 
الهاتف الذكي بالكاميرات األربع وشاشة العرض الكامل وصل أخيرًا  

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اع��ادت 
والبلدي��ات واالش��غال العامة اكثر 
م��ن 314 ملي��ار دين��ار ع��ن قيم��ة 
العقارات واالموال املستردة واخملمنة 
واملوص��ى بها ال��ى خزين��ة الدولة 

خالل العام املاضي .
لل��وزارة  الع��ام  املفت��ش  واوض��ح 
احلقوقي ماجد الصاحلي في التقرير 
الس��نوي ال��ذي صدر مؤخ��را الدور 
احلقيق��ي املتمثل باجله��د الرقابي 
الدائ��م واملتابع��ة املس��تمرة م��ن 
قبل منتس��بي املكتب ملؤسس��ات 
والدوائ��ر التابعة لل��وزارة للحد من 
والتصدي  واالداري  املال��ي  الفس��اد 
دوائر ومؤسسات  للمفس��دين في 

الدولة .
واضاف املفتش العام ان التقدم في 

ه��ذا االداء يعود ال��ى تطبيق واتباع 
والقانوني��ة في  الرقابي��ة  النظ��م 

مالحقة املفسدين واتخاذ االجراءات 
القانوني��ة ف��ي احلفاظ عل��ى املال 
الع��ام وصوال الى التمي��ز في االداء 
العام للمكتب، الفتا الى ان التقرير 
تضمن احالة 70 متهما الى احملاكم 
اخملتص��ة و40 ملف��ا حتقيقي��ا الى 
احملاكم��ة و17 متهما و12 ملفا الى 
هيئ��ة النزاهة واصدار 604 عقوبات 

انضباطية .
واش��ار الصاحلي الى التقرير تضمن 
ايضا اجناز 2065 زيارة فنية وقانونية 
وادارية وتدقيقية واس��تبيان وحتري 
وتنظيم 65 دورة تدريبية في ش��تى 
ورش��ة عم��ل  و22  االختصاص��ات 
ف��ي مجال نش��ر قي��م النزاهة في 
 469 الفس��اد ش��ملت  مكافح��ة 
متدربا ، اضافة ال��ى اقامة 65 دورة 

خارجية بواقع 72 متدربا . 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك الع��راق ممثال ب��وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة ف��ي مؤمتر 
املصادقة على خط��ة تنفيذ البيان 
املشترك بني جمهورية العراق واالمم 
املتحدة بشأن منع العنف اجلنسي 
املرتب��ط بالنزاع والتص��دي له الذي 
عقد برعاية االمان��ة العامة جمللس 

الوزراء. 
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان املؤمتر افتتحته مدير 
ع��ام دائرة حماي��ة امل��رأة الدكتورة 
عط��ور حس��ني املوس��وي بحضور 
كل م��ن االمني الع��ام جمللس الوزراء 
الدكت��ور مهدي العالق ومنس��قة 
املل��ف اخل��اص بالعن��ف اجلنس��ي 
املرتب��ط بالنزاع��ات ف��ي احلكومة 
االحتادي��ة الدكت��ورة ابتس��ام عزيز 

ومنس��قة اقلي��م كردس��تان امل 
ج��الل وعدد من ممثل��ي مكاتب االمم 
املتح��دة املعني��ني باملل��ف، فض��ال 
عن ممثل��ي وزارات )الصحة والعمل 
والداخلية والدفاع والتربية والهجرة 
واملهجرين( وجلنة املصاحلة الوطنية 
وجه��از االمن الوطن��ي وديوان وقف 
االعلى  القضاء  ومجل��س  الديانات 
الوطن��ي  االم��ن  ومستش��ارية 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدني املعنيني 
بتنفي��ذ خط��ة البي��ان املش��ترك 
ال��ذي وقع��ه الع��راق واالمم املتحدة 
بشان منع العنف اجلنسي املرتبط 
بالنزاعات والتصدي ل��ه بتاريخ 23 

ايلول من عام 2016. 
واوض��ح منعم ان البيان املش��ترك 
حدد س��تة مجاالت منها ما يخص 
التش��ريعية  االصالح��ات  دع��م 

والسياس��ية لتعزي��ز احلماي��ة من 
جرائ��م العنف اجلنس��ي والتصدي 
له وتيس��ير توفير الوثائق للنازحني 
وعودتهم واعادة ادماجهم، وضمان 
س��بل  وتأم��ني  اخلدم��ات  توفي��ر 
للنازحني  والتعويض  الكرمي  العيش 
واالطفال الذين ولدوا نتيجة جلرائم 
االغتصاب، واشراك شيوخ العشائر 
وزعماء الدين واجملتمع املدني والنساء 
املدافع��ات عن حقوق االنس��ان في 
منع جرائم العنف اجلنسي وتيسير 
عودة النازحني واعادة ادماجهم في 
اجملتمع، وكذل��ك تعزيز دور املرأة في 
جه��ود مكافحة االرهاب واش��راك 
وسائل االعالم في حمالت التوعية 
وتعمي��ق  الوع��ي  وزي��ادة  العام��ة 
املعرف��ة بجرائ��م العنف اجلنس��ي 

املرتبط بالنزاعات. 

اإلعمار تعيد 314 مليار دينار 
عن قيمة عقارات تابعة للدولة

العمل تشارك في مؤتمر منع 
العنف الجنسي المرتبط بالنزاع 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الش��ركة العامة لتجارة 
املواد اإلنشائية  في وزارة التجارة 
التج��اري  التب��ادل  إمكاني��ة  
املوردة  العاملي��ة  الش��ركات  مع 

واملنتجة للمواد اإلنشائية .
واوض��ح مدير ع��ام اإلنش��ائية 
خ��الل  عاي��د  حس��ني  س��عيد 
اللجن��ة  اجتم��اع  تروس���ه 

االجتم��اع  ان  االس��تيرادي��ة 
ناقش رغبة الشركة في التعاون 
التج��اري م��ع ش��ركة االتف��اق 
الس��عودية اخملتصة بالصناعات 
احلديدية إلنتاج حديد التسليح 
والت��ي تع��د إح�دى الش��ركات 
الرائدة في مج���ال الصناع�ات 

احلديدي�ة. 
واض��اف املدير العام ان االجتماع 

ناقش كذلك الع��روض املقدمة 
من قبل الش��ركات العاملية من 
حي��ث دراس��ة اجلدوى  ورس��م 
التصريف باالضافة الى تكليف 
مبفاحت��ة  االس��تيراد  قس��م 
الشركات ملعرفة املنتجات التي 
تقوم بتصنيعها مبوجب العرض 
املق��دم واألخ��ذ بنظ��ر االعتبار 
املعتم��دة وتناس��ب  املقايي��س 

األسعار والتي هي ضمن األهداف 
التي تسعى إليها الشركة .

واشار املدير العام الى ان شركته 
املدي��ر  م��ع  مباحث��ات  اج��رت 
املفوض لشركة اجلسور العالية 
واإلنش��اءات  بالبن��اء  اخملتص��ة 
والقائمة حاليالتش��ييد مجمع 
األميرات السكني في محافظة 
النج��ف االش��رف باالضافة الى 

إنش��ائية متنوعة  اقتناء م��واد 
وبكميات كبيرة الجناز املش��اريع 
االستثمارية كون مواد الشركة 
املقايي��س  بصف��ات  تتمت��ع 

املعتمدة. .
من جانب اخر اش��ار املدير العام 
الى انه مت توجيه فروع الش��ركة 
كاف��ة ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات 
بتكثيف حمالت اإلعالن والترويج 

الت��ي  اإلنش��ائية  امل��واد  ع��ن 
تتعامل بها الش��ركة  من اجل 
التعريف باملواد اإلنش��ائية التي 
تتعامل بها الش��ركة من خالل 
مفاحت��ة دوائر الدولة وش��ركات 
القطاع اخل��اص وجتار مواد البناء 
واإلنشاء واحملال التجارية وتثبيت 
واجه��ة ف��روع  أم�ام  اللوحات 

الشرك�ة. 

الشركة العامة لتجارة المواد اإلنشائية تبحث التبادل التجاري مع مثيالتها 
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البصرة - سعدي السند:

واطف��ال  العق��م  مرك��ز  ش��هد 
البصرة  االنابيب في مستش��فى 
جن��اح   ، واالطف��ال  للنس��ائية 
عمليتني لوالدة اطف��ال االنابيب ، 
فيما ارتفعت نسبة جناح عمليات 
التخصي��ب باملرك��ز ، متطابق��ة 
بذل��ك م��ع النس��ب العاملية في 
البويض��ات  تخصي��ب  مج��ال 
ف��ي أرق��ى املؤسس��ات الصحية 
العاملي��ة، بحس��ب الدكت��ور عبد 
الك��رمي صب��ر استش��اري التوليد 

واألمراض النسائية مدير املركز.

خبرات عريقة في املركز
وق��ال الدكت��ور صب��ر ل�«الصباح 
اجلديد« : يتك��ون مركز اإلخصاب، 
ال��ذي افتت��ح ف��ي البص��رة ، من 
غرف��ة عملي��ات وإفاق��ة وعيادات 
س��ريرية ومختب��ر متط��ور لطب 
األجن���ة، وذل��ك على وف��ق أحدث 
العاملي��ة  والتقني���ات  األنظم��ة 
لتحقي��ق النتائج املرج��وة، وبكل 
مايتعلق باحلمل وضم�ان س��المة 
وصح�ة األجنة حتت إشراف فريق 
الكف��اءات  ذوي  متخص��ص م��ن 
عل��ى  احلاصل��ني  العلمي���ة 
ش��هادات تخصصي��ة ، وتدعم��ه 
خب��رات عريق�ة في ط��ب التوليد 
والنس��ائية وط��ب األجن�ة وطب 

اخملتبرات. 
وأك��د مدير املرك��ز لق��د مت اجراء 
انابي��ب  اطف��ال  والدة  عملي��ات 
ناجحة ومؤخرا والدة توأم لس��يدة 
تبلغ ٣٦ عام��ا وجناح عملية اخرى 
ووالدة طفلة لسيدة كانت تعاني 

من عقم دام سنوات عديدة.
 

مركز العقم واطفال االنابيب 
ان    : ايض��ا  املرك��ز  مدي��ر  وب��ني 
مركزن��ا هو لعالج ح��االت العقم 
املس��تعصية حيث س��عت دائرة 
صح��ة البص��رة وبجه��ود املدي��ر 
الع��ام الدكتور ري��اض عبد االمير 

على توفير جميع االحتياجات من 
اجهزة حديثة ومتطورة ومختبرات 
تس��اعد في عالج احلاالت املرضية  
ويقدم خدماته جلميع املواطنني من 
داخل احملافظة وخارجها يستقبل 
العدي��د من احلاالت املرضية ويؤدي 
واجباته بالش��كل املطل��وب وقد 
أثمرت جهود املركز عن عدة والدات 
لسيدات تأخر عندهن احلمل لعدة 

سنوات.

العالم عرف  مصطلح أطفال 
األنابيب

ألول مرة عام1978
ويذك��ر ان العالم عرف  مصطلح 
)أطف��ال األنابي��ب( ألول م��رة عام 
1978، عندما ولدت الطفلة لويس 

براون، لتكون أول طفلة أنابيب في 
العالم، وقد أمكن بهذه الطريقة 
التغلب علي بع��ض العوائق التي 
متنع حدوث احلم��ل عند املرأة مثل 
انس��داد قن��اة فال��وب، أو ضعف 
احليوانات املنوية عند الرجل، ويتم 
اللجوء إلى طف��ل أنبوب االختبار 
أو البوتقة، في احلاالت التي يتعذر 
فيها التلقيح الطبيعي للبويضة 
بس��بب ضع��ف  الرح��م،  داخ��ل 

النطاف أو مشكالت في الرحم.
يس��مى  م��ا  او  اجمله��ري  احلق��ن 
األنابيب (هي وس��يلة  ب)أطف��ال 
مس��اعدة عل��ى احلم��ل متطورة 
ج��دا تتلخص في عملية س��حب 
بيوض م��ن الزوجة بع��د حتفيزها 
ث��م  الهرموني��ة  باملنش��طات 

تلقيح ه��ذه البويض��ات بحيامن 
ال��زوج داخ��ل اخملتبر وحت��ت جهاز 
داخل  ووضعه��ا  املايكروس��كوب 
احلاضن��ة حيث تنمو هذه البيوض 
اخملصب��ة الى أجنة يت��م إرجاعها 
بع��د ذلك ال��ى رح��م الزوجة وقد 
تكم��ل هذه االجنة منوها ويحصل 
احلمل بجنني واحد او اثنني او ثالثة 
او ق��د ال يكتم��ل من��و االجن��ة وال 
...وتختلف نس��بة  احلمل  يحصل 
جناح العملية من سيدة الى أخرى 
حس��ب عم��ر الزوج��ة ووضعي��ة 
املباي��ض وحيامن ال��زوج وعوامل 
أخ��رى غير مفس��رة لغاي��ة هذه 
اللحظة ...)  هلل ملك الس��ماوات 
واألرض يخل��ق ما يش��اء يهب ملن 
يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور 

أو يزوجه��م ذكران��ا وإناثا ويجعل 
من يشاء عقيما إنه عليم قدير   ( 
فاخلالق ه��و اهلل عز وجل وعملية 
أطف��ال األنابي��ب هي   مس��اعدة 
لزيادة فرص��ة احلمل وليس ضمان 

احلمل .
وان تطبيق تقنية PGD FISH هي 
عملية فحص األجنة قبل ارجاعها 
الى رحم األم ألختيار األجنة اخلالية 
م��ن األم��راض الوراثي��ة كالطفل 
املنغول��ي والتش��وهات اخللقي��ة 
التي حت��دث لدى بع��ض العائالت 
 TESA كم��ا يت��م تطبيق تقني��ة
FNA  ف��ي حالة انع��دام النطاف 
التام في السائل املنوي حيث ميكن 
تطبي��ق ه��ذه التقنية م��ن خالل 
الس��حب من اخلصي��ة للحصول 

على عدد من النطاف تكون كافية 
م��ن اجل احلقن اجمله��ري واحلصول 
على اجن��ة وهناك طريقة تطبيق 
تقني��ة الصف��وة IMSI حيث يتم 
اس��تحداث تقنية جهاز الصفوة 
ألنتق��اء احلي��وان املنوي الس��ليم 
ألس��تخدامه باحلق��ن اجمله��ري مما 
يرفع نس��بة التلقيح ونسب جناح 
عملي��ة أطف��ال األنابي��ب وهناك 
  IUI عملي��ة التلقي��ح الصناع��ي
حيث يتم غس��ل الس��ائل املنوي 
للزوج مبحاليل خاصة معدة لهذه 
الغاية والهدف منها زيادة نس��ب 
احليوانات املنوي��ة املتحركة والتي 
يت��م حقنه��ا داخل رح��م الزوجة 
في الوقت احملدد حلدوث األباضة مما 

يعطي فرص حمل أكبر . 

شهدها مركز العقم وأطفال األنابيب في مستشفى البصرة للنسائية واألطفال

والدة توأم لسيدة تبلغ ٣٦ عاما بعد عقم دام عدة سنوات 

يتكون مركز 
اإلخصاب من غرفة 
عمليات وإفاقة 
وعيادات سريرية 
ومختبر متطور لطب 
األجنـة، وذلك على 
وفق أحدث األنظمة 
والتقنيـات العالمية 
لتحقيق النتائج 
المرجوة

صورة لتوأم سيدة شهد والدتها مركز العقم وأطفال األنابيب في البصرة

العيسى: التخصصات الطبية 
تشغل مكانة متميزة في 

استراتيجية التعليم العالي

استمرار تجهيز 
المواطنين بالحصة 

الثانية من مادة الطحين

وزيرة الصحة تناقش 
إنشاء مجّمع طبي 

متخصص في البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت كلي��ة طب األس��نان ف��ي جامع��ة بغداد 
مؤمترها العلمي التاس��ع عش��ر ع��ن صحة الفم 
واألسنان مبشاركة أطباء اختصاصيني وباحثني من 

شتى اجلامعات العراقية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عبد الرزاق العيسى في كلمته خالل حضوره املؤمتر 
إن وزارة التعلي��م العالي تضع في إس��تراتيجيتها 
الوطني��ة مكان��ة متميزة للتخصص��ات العلمية 
ومنها الطبية على وجه اخلصوص ملا لها من متاس 

مباشر بحياة الفرد واجملتمع.
وأضاف الدكتور العيسى أن الوزارة تنتهج سياسة 
تعليمية تدفع باجتاه االستثمار في العقل البشري 
وحتوي��ل اجلامع��ات إل��ى مؤسس��ات منتج��ة عبر 
التخطيط ودراس��ة مش��اريع تنموي��ة تخصصية 

تتمحور فوائدها في تقدمي اخلدمات للمواطنني.
وتابع العيسى أن جزءا من املسؤولية الوطنية التي 
تنهض بها الوزارة هو تقدمي كل ما من شانه تطوير 
املستويات العلمية ألسر وطلبة اجملموعة الطبية 

في مختلف اجلامعات العراقية.
وعل��ى هامش املؤمت��ر كرم وزي��ر التعلي��م العالي 
والبح��ث العلمي عبد ال��رزاق العيس��ى عددا من 
أس��اتذة وتدريس��يي كليات ط��ب األس��نان بدرع 

االبداع العلمي.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب في وزارة 
التج��ارة ع��ن اس��تمرارها بتجهيز م��ادة الطحني 
للحصة الثانية بوتيرة متصاعدة مع االنس��يابية 
املتحقق��ة ف��ي جتهي��ز احلب��وب للمطاح��ن عب��ر 
س��ايلوات وصوامع جتارة احلب��وب ومبتابعة ميدانية 

من قبل اللجان الرقابية.
واوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس طه ياس��ني 
عباس ان اغلب فروع  الشركة في احملافظات تعمل 
على جتهي��ز احلصة الثانية م��ن الطحني  حيث ان 
هن��اك تقدم��ا ملحوظا بنس��ب التجهيز في عدد 
منها ومبتابعة ميدانية واشراف من قبل ادارات تلك 

الفروع واللجان الرقابية .
وش��دد املدير العام على ان ش��ركتة جادة وساعية 
في توفير مادة الطحني بالنوعية والكميات احملددة 
بناءا على بيان��ات دائرة التخطي��ط واملتابعة التي 
تتضمن التحديثات الشهرية بعدد العوائل واالفراد 
، الفتا الى ان عملية التجهيز جتري على وفق اجلدول 

الزمني احملدد في خطة التوزيع املركزية املعتمدة. 

بغداد - الصباح الجديد:
تدارس��ت وزيرة الصحة والبيئ��ة الدكتورة عديلة 
حم��ود حس��ني مع وف��د م��ن محافظ��ة البصرة 
برئاسة كاظم البطاط مشروع انشاء مجمع طبي 
تخصصي ف��ي محافظة البص��رة يتضمن مركز 
فحص وتش��خيص باالش��عة وكذلك اس��تقدام 
الج��راء  دقيق��ة  جراحي��ة  باختصاص��ات  اطب��اء 
العمليات اجلراحية املعقدة والنوعية للمرضى من 

ابناء البصرة .
واك��دت الوزيرة خالل اللقاء ال��ذي حضره الدكتور 
عامر عبد الس��ادة مدير قسم القطاع اخلاص في 
الوزارة االهتم��ام الكبير والس��عي اجلاد للنهوض 

باخلدمات الصحية في محافظة البصرة. 
كم��ا ناقش��ت الوزي��رة مع وف��د قض��اء الصويرة 
مبحافظة واس��ط برئاس��ة املهندس كرمي منصور 
انش��اء مشروع مستش��فى في القضاء ،  مؤكدة  
خ��الل اللق��اء ال��ذي حض��ره الدكتور عام��ر عبد 
السادة تقدمي التسهيالت املطلوبة لالسراع باجناز 
هذا الصرح الصحي لضم��ان تلقي ابناء الصويرة 
الك��رام واملناطق اجمل��اورة خدمات وقائي��ة وطبية 

وعالجية كفوءة .

TUE. 20 MAr. 2018 ISSUE )3904)

بغداد - الصباح الجديد:

ترأس وزير العمل والشؤون االجتماعية 
املهن��دس محم��د ش��ياع الس��وداني 
اجتماع��ا جمللس العمل بحضور الوكيل 
االقدم للوزارة املهن��دس فالح العامري 
ومدي��ري دوائر ال��وزارة وممثل��ي الوزارات 
االعضاء في اجمللس واالحتادات العمالية 
والصناعية ملناقش��ة املواضيع املدرجة 
على جدول االعمال ومن ضمنها خطة 
ال��وزارة لع��ام 2018 وكيفي��ة تنظي��م 

القطاع االقتصادي غير املنظم. 
العم��ل خ��الل االجتم��اع  وزي��ر  وق��ال 
ان ظ��روف البل��د بحاج��ة ال��ى تكاتف 
اجلمي��ع للعم��ل عل��ى وضع اج��راءات 
عملية للتأهي��ل االجتماعي ، مبينا ان 
االس��تراتيجيات التي وضع��ت ملعاجلة 
االجتماعية رصينة بش��هادة  الظواهر 
الع��راق  ان  اك��دت  دولي��ة  منظم��ات 
ه��و االفض��ل ف��ي املنطقة ف��ي وضع 

الظواهر،  تلك  ملواجهة  االستراتيجيات 
مشيرا الى اهمية بذل املزيد من اجلهود 
واجلدية ف��ي العمل ملتابعتها وتنفيذها 
وخاصة االس��تراتيجية الصناعية التي 

مت حتديد مهامها وتوقيتاتها. 
ودعا الوزير الى طرح املوضوعات املهمة 
الت��ي تخ��ص تصحيح االوض��اع واآلثار 
الس��لبية التي مير به��ا اجملتمع العراقي 
واملش��كالت التي تواجه اعداد البرامج 
اخلاص��ة بتأهيل الفئات املس��تضعفة، 
مشدداً على ضرورة ان تكون هناك آلية 
االجتماعية  السياس��ة  تستند عليها 

وتوفر لها مقومات االستدامة. 
وتضم��ن االجتم��اع مناقش��ة خط��ة 
وزارة العم��ل لع��ام 2018 التي وضعت 
على وفق اس��تراتيجية ممنهجة تعتمد 
مبدأ االدارة بالنتائج والوضع االنس��اني 
املس��تدامة  التنمية  اه��داف  مترجمة 
ومت اقراره��ا باالجم��اع من قب��ل اعضاء 

اجمللس. 
وقال مدير دائرة التخطيط واملتابعة في 

ال��وزارة عصام عبد اللطي��ف ان الوزارة 
تس��عى من خالل اخلطة الرساء دعائم 
مجتم��ع متكامل ومراع��اة القطاعات 

تعتم��د  االخ��رى كونه��ا  االقتصادي��ة 
واالتفاقي��ات  الدس��تور  مب��ادئ  عل��ى 
ومعايي��ر العم��ل الدولية، مش��يرا الى 

ان اخلط��ة اس��تندت لرؤي��ة تش��اركية 
م��ع الدوائ��ر واحملافظ��ات. كم��ا تضمن 
اخلاصة  التطبيقات  مناقشة  االجتماع 

باه��داف التنمي��ة املس��تدامة اخلاصة 
بوزارة الصحة، فضال عن مش��روع رؤية 
عراقية ملس��تقبل املنطق��ة التي تقوم 
على اس��اس التنمية وبسط االمن بدل 

اخلالفات واحلروب. 
وفيما يخص موض��وع تنظيم القطاع 
االقتصادي غير املنظم فقد بني الوكيل 
االقدم للوزارة املهندس فالح العامري ان 
الوزارة تهدف الى حتسني أوضاع العاملني 
في االقتصاد غير املنظم لغرض الوصول 
الى تطبيق معايي��ر العمل الالئق على 
جميع القوى العاملة وتشجيع القطاع 
االقتص��ادي غير املنظ��م لالندماج في 
القطاع املنظم من خالل اتباعها اليات 
معيارية مدروسة تتضمن اهدافا تصب 
حصيلته��ا في حتقيق هدفه��ا الرئيس 
املتمث��ل بإيج��اد عمل الئق ومس��تدام 
مسترش��دة بخالصة م��ا توصلت اليه 
منظم��ة العمل الدولي��ة وجتارب الدول 

التي تعاني املشكلة ذاتها. 
واضاف ان الوزارة اعدت مش��روع قانون 

جلمي��ع  ش��امل  اجتماعي��ة  تأمين��ات 
العامل��ني يس��اوي الرات��ب التقاع��دي 
للمضم��ون ف��ي القطاع غي��ر املنظم 
برات��ب العام��ل ف��ي القط��اع املنظم 
ويخضع القط��اع غير املنظم الجراءات 
والضم����ان  العم�����ل  تفتي����ش 
والصح������ة والس��المة املهنية على 
وف��ق اس��س وقواعد فعالة لتحس��ني 
ش��روط وظ����روف العم����ل ف��ي هذا 
القطاع. وفي نهاية االجتماع استعرض 
مدي��ر ع��ام دائ��رة التقاع��د والضم��ان 
االجتماع��ي للعمال عل��ي جعفر احللو 
احلاس��بات اخلتامية للدائرة للس��نوات 
م��ن 2014�2017، الفت��ا ال��ى ان الدائرة 
اعتمدت مبدأ االدارة بالنتائج في رسم 
خططه��ا، وانه��ا مس��تمرة بالعم��ل 
لتحقيق اهدافها للوصول الى نس��بة 
عالي��ة ف��ي ش��مول العم��ال مبظل��ة 
الضم��ان االجتماع��ي عل��ى الرغم من 
الظروف االقتصادي��ة الصعبة التي مير 

بها البلد.

دعا الى طرح القضايا المعنية بتصحيح األوضاع واآلثار السلبية
تقرير

السوداني يناقش تحسين أوضاع العاملين في القّطاع االقتصادي غير المنظم 

جانب من االجتماع

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير الصناعة واملعادن وكالة 
املهندس محمد شياع السوداني 
خالل لقائه محافظ نينوى نوفل 
العاكوب في ديوان احملافظة سبل 
زيادة تنس��يق اجلهود ب��ني وزارتي 
واحلكوم��ة  والصناع��ة  العم��ل 
بواق��ع اخلدمات  لالرتقاء  احمللي��ة 
املقدم��ة للمواطن��ني واإلس��راع 
املعامل  واعم��ار  تأهي��ل  بإع��ادة 
الصناعي��ة في احملافظ��ة وعودة 
منتجاتها الوطنية إلى الس��وق 

احمللي.  
اللقاء  الس��وداني خ��الل  وثم��ن 
احم��د  النائ��ب  حض��ره  ال��ذي 
اجلبوري وأعضاء مجلس احملافظة 
وقائممقام املوصل زهير االعرجي 
وعدد من امل��دراء العامني ومدراء 
الصناع��ة  وزارة  ف��ي  املصان��ع 
واملعادن جهود احلكومة احمللية في 
نين��وى وماتقدمه ألبناء احملافظة 
، مؤك��دا عل��ى أهمي��ة تع��اون 
االحتادي��ة مع احلكومات  الوزارات 
احمللي��ة للمضي في تقدمي أفضل 

اخلدمات للمواطنني ، مشيرا إلى 
أن اجلهود مستمرة من قبل دوائر 
وزارة العم��ل بالتواص��ل وتق��دمي 
اخلدم��ات خاصة مايتعلق برواتب 
الرعاي��ة االجتماعي��ة وموض��وع 
من��ح القروض وتوفير فرص عمل 
ألبن��اء احملافظة ودع��م املواطنني 
في مناطق النزوح حيث مت إطالق 
القروض امليس��رة لنح��و )3000( 
فرص��ة بقيم��ة )10( ماليني دينار 
للباح��ث ع��ن العم��ل م��ن دون 
فوائد فضال عن إعط��اء األولوية 

للمحافظة فيمايتعلق بالشمول 
اجلدي��د وف��ق الطلب��ات وقاعدة 
البيان��ات املوجودة ل��دى الوزارة ، 
مش��ددا عل��ى أهمي��ة احملافظة 
واس��تقرارية  انس��يابية  عل��ى 
سقف الدفعات وعدم التأخر في 
ص��رف اإلعانات النقدية س��يما 
بعد ش��مول نحو )95( الف أسرة 

للوجبة األولى لعام 2018 . 
وفيم��ا يخص اجلان��ب الصناعي 
الصناع��ة  أن  الس��وداني  أك��د 
وتوجه  العراقية تش��هد نهضة 

ح��ول ع��ودة الصناع��ة الوطنية 
إلى سابق عهدها من خالل توفر 
البن��ى التحتية واملالكات الفنية 
والس��وق  الطبيعي��ة  وامل��وارد 
كل  تس��توعب  الت��ي  الواع��دة 
الس��لع ، داعيا إلى ض��رورة إلزام 
مؤسسات الدولة باعتماد املنتج 
الوطن��ي ف��ي ظل التس��هيالت 
الكبي��رة التي تقدمها ش��ركات 
وزارة الصناعة منها ش��ركتي أور 
وديال��ى إلعادة تأهيل الش��بكات 
الكهربائي��ة وتوفي��ر فرص عمل 

في احملافظة .
إن  بالق��ول  الس��وداني  وش��دد 
وزارة  ب��ني  التكاملي��ة  العالق��ة 
احمللي��ة  واحلكوم��ة  الصناع��ة 
ستس��هم في اإلس��راع بعملية 
تق��دمي اخلدم��ات ألبن��اء احملافظة 
وتشجيع القطاع اخلاص للدخول 
في شراكات إلعادة إعمار املعامل 
بش��فافية  والتح��رك  املدم��رة 
ومرونة نحو املشاركة واالستثمار 
في ظل وجود املعايير وصالحيات 

مجالس اإلدارة.

وزير الصناعة يبحث تطوير الخدمات في نينوى 

البصرة - الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للنق��ل 
البحري تعاقدها مع شركة لبنانية 
متهي��داً لتنفي��ذ مش��روع بصيغ��ة 
التشغيل املش��ترك يقضي بإنشاء 
محطت��ني س��ياحيتني عائمتني في 

شط العرب.
وقال مدير عام الش��ركة عبد الكرمي 
تصريح��ات  ف��ي  اجلاب��ري  كنه��ل 
صحفية إن »الش��ركة أبرمت عقداً 
مع ش��ركة لبنانية لتنفيذ مشروع 

انشاء محطتني كبيرتني قرب ضفاف 
ش��ط العرب حتتوي��ان على مطاعم 
سياحية عائمة ومواقع لرسو الزوارق 
وهبوط الطائرات املروحية«، مبيناً أن 
»احملطة األولى س��تكون ق��رب متثال 
الش��اعر بدر شاكر السياب، واحملطة 
الثانية ق��رب فندق البص��رة الدولي 

)الشيراتون سابقاً(«.
ولفت اجلابري الى أن »املشروع سوف 
ينفذ بصيغة التش��غيل املشترك 
بني ش��ركتنا والش��ركة اللبنانية« 

، مضيفاً أن »حجر األس��اس سوف 
يتم وضع��ه خالل االس��بوع اجلاري 
وبع��د ذل��ك يت��م تنفيذ املش��روع 

فعلياً«.
وأش��ار مدي��ر عام الش��ركة الى أن 
»احملطتني مت تصميمهما باس��لوب 
ف��ي  التراثي��ة  العم��ارة  يحاك��ي 
أن »املش��روع  البص��رة«، موضح��اً 
س��وف يس��هم بع��د اجن��ازه ف��ي 
تنش��يط احلركة الس��ياحية على 

مستوى احملافظة«.

بغداد - الصباح الجديد:
حتت ش��عار )دعم املنت��ج الوطني 
سبيلنا لتحقيق امننا االقتصادي( 
اقامت وزارة الزراع��ة بالتعاون مع 
منظمة مؤمت��ر النخب والكفاءات 
النقاش��ية  الورش��ة  العراقي��ة 
اخلاصة لدعم املنتج احمللي وضمن 
فعاليات االسبوع الزراعي العاشر 
وي��وم الش��جرة املقام عل��ى ارض 

معرض بغداد الدولي .
والق��ى الوكي��ل الفن��ي لل��وزارة 

الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي 
كلم��ة نيابة عن الوزي��ر اكد فيها 
ان ال��وزارة ترعى وباهتمام واس��ع 
القطاع الزراعي من خالل مهامها 
االساس��ية ف��ي اجمل��ال البحث��ي 
للفالح��ني  واالرش��ادي  واخلدم��ي 
واملزارع��ني لزي��ادة ودع��م املنت��ج 

احمللي
كم��ا تضمن��ت الورش��ة كلم��ة 
للش��يخ حمودي أك��د فيها على 
اجله��د الكبي��ر املب��ذول م��ن قبل 

املسؤولني في الوزارة حلماية ودعم 
املنتج الوطني .

محاض��رات  الورش��ة  وتضمن��ت 
علمي��ة لدع��م املنت��ج الوطن��ي 
لتحقي��ق األم��ن االقتص��ادي في 
اجمل��ال الزراع��ي والصناع��ي بإدارة 
الدكت��ور كام��ل الكنان��ي ، كم��ا 
تناول��ت ع��رض توصيات الورش��ة 
السابقة وكيفية تنفيذ آلياتها مبا 
يصب في تنمية العملية الزراعية 

وتعزيز االنتاج احمللي .

النقل البحري تسعى الى إنشاء محطتين 
سياحيتين عائمتين في شط العرب

»الزراعة« تقيم ورشة خاصة
 لدعم المنتج المحلي 



الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعي��د انتخ��اب الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني لوالية رابعة ب�76,67 
باملئة م��ن االصوات ف��ي االقتراع 
ال��ذي جرى امس االول االحد، كما 
االنتخابية امس  اللجن��ة  اعلنت 
االثنني بعد ف��رز 99,80 باملئة من 

بطاقات االقتراع.
وبذل��ك س��جل بوتني ال��ذي عزز 
موقع��ه على رأس الب��الد، نتيجة 
افضل من تلك التي حصل عليها 
ف��ي االنتخاب��ات الس��ابقة التي 
ج��رت ف��ي 2012، وكذلك افضل 
م��ن تقديرات اس��تطالعات الرأي 
في االس��ابيع االخيرة. اما نسبة 

املشاركة فقد بلغت 67 باملئة.
وبوت��ني الذي يبلغ م��ن العمر 65 
عاما امض��ى منها اكث��ر من 18 
عاما في السلطة، سيبقى بذلك 
رئيس��ا لوالية رابعة لروسيا التي 

اعاده��ا ف��ي الس��نوات االخي��رة 
بقوة الى الس��احة الدولية بينما 
يخوض اختبار قوة مع الغرب في 

عدد من القضايا.
وكان بوت��ني اكد بع��د اعالن فوزه 
باكثر من 76 باملئ��ة من االصوات 
في كلم��ة امام انص��اره بالقرب 
م��ن الكرملني االحد ان��ه يرى في 
هذه النتيجة »الثقة واألمل لدى 
شعبنا. س��نقوم بعمل كبير في 

شكل مسؤول وفاعل«.
واضاف »ارى في ذلك امتنانا الجناز 
كثير م��ن االمور في ظروف بالغة 

الصعوبة«.
اجتم��اع ط��ارئ لالورب��ي بش��أن 

انسحاب بريطانيا
الصباح اجلديد �� وكاالت :

إن  قال دبلوماس��يون ومسؤولون 
مفاوضي االحتاد األوروبي استدعوا 
دبلوماس��يني معني��ني مبحادثات 

االحتاد  بريطاني��ا م��ن  انس��حاب 
األوروبي إل��ى اجتماع طارئ امس 
االثنني وس��ط توقع��ات باحتمال 
التوص��ل إلى اتف��اق مؤقت قبيل 

قمة مزمعة.
وقال دبلوماس��ي كبير في االحتاد 
األوروبي »رمبا يكون هناك اتفاق«. 
لكن دبلوماس��يا آخر استبعد أن 
يصل التقدم اجليد في املفاوضات 
مع بريطانيا مطلع هذا األسبوع 
إلى حد يضمن للندن التوصل إلى 

اتفاق انتقالي بعد االنسحاب.
واجتمع البريطان��ي ديفيد ديفيز 
وزير ش��ؤون االنسحاب من االحتاد 
األوروبي مع ميشيل بارنييه كبير 
مفاوض��ي االحت��اد في بروكس��ل 
ام��س االثنني وس��عى االثنان إلى 
التوص��ل إلى اتف��اق مرحلي قبل 
قم��ة الزعماء التي س��تعقد يوم 

اخلميس املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت إس��رائيل امس االثنني إنها 
ألقت القبض على فرنسي يعمل 
في القنصلية الفرنسية بالقدس 
لالش��تباه ف��ي تهريبه أس��لحة 

للفلسطينيني.
وقال جهاز األمن الداخلي )ش��ني 
بيت( في بيان إن الفرنس��ي رومان 
فران��ك اس��تخدم س��يارة تابعة 

للقنصلي��ة لتفادي نق��اط األمن 
اإلس��رائيلية ونقل 70 مسدس��ا 
وبندقتني هجوميت��ني عبر احلدود 
بني إسرائيل وغزة للضفة الغربية 

خمس مرات على األقل.
ووصف متحدث باس��م السفارة 
الفرنس��ية في تل أبيب املش��تبه 
به بأن��ه »أح��د أف��راد القنصلية 
العام��ة ف��ي الق��دس« وق��ال إن 

فرنسا تأخذ هذه القضية مبنتهى 
اجلدي��ة وتتع��اون مع الس��لطات 
القب��ض  وألق��ي  اإلس��رائيلية. 
على فرانك ف��ي إطار حتقيق فيما 
وصفه الش��ني بيت بأنه ش��بكة 
أس��لحة  لتهري��ب  فلس��طينية 
م��ن قط��اع غ��زة، ال��ذي تهيمن 
عليه حركة حم��اس، إلى الضفة 
الغربية. وقال الش��ني بيت »هرب 

موظف القنصلية األس��لحة في 
الشهور القليلة املاضية مستغال 
بالقنصلي��ة  خاص��ة  س��يارة 
الفرنس��ية لالس��تفادة من ميزة 
أق��ل  أمن��ي  لتفتي��ش  اخلض��وع 
عن��د معبر اريز )عل��ى احلدود بيت 
إسرائيل وغزة( كما هو معتاد مع 

مثل هذه السيارات«.
ول��م يكش��ف التقرير ع��ن متى 

ألقي القب��ض على فران��ك. ومن 
املق��رر أن ميثل أم��ام محكمة في 
مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل 

امس االثنني.
وق��ال مس��ؤول أمني إس��رائيلي 
القنصلي��ة  موظ��ف  إن  لرويت��رز 
الفرنس��ي كانت دوافع��ه مالية. 
ول��م يذك��ر املس��ؤول املزي��د من 

التفاصيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن اجليش املص��ري تصفيه 36 
مسلح، ومقتل ضابط و3 مجندين 
وتدمير 12 وك��را لإلرهابيني ضمن 

عملية سيناء 2018.
وكتب اجلي��ش املصري ف��ي بيانه 
ام��س االثنني: »أس��فرت العملية 
الشاملة سيناء 2018 خالل األيام 

املاضي��ة، ع��ن مقت��ل ضاب��ط و3 
مجندين وإصابة ضابطني وضابط 
صف و5 مجندي��ن، والقضاء على 
36 عنص��را إرهابيا مس��لحا أثناء 
تبادل إلطالق النار مع قوات اجليش 
وعث��ر بحوزته��م عل��ى أس��لحة 

وذخائر«.
عربت��ني  تدمي��ر  »مت  وأض��اف: 

مفخخت��ني واس��تهداف 12 وكرا 
س��يارة   17 وضب��ط  لإلرهابي��ني، 
وتدمير 67 دراج��ة نارية، والقبض 
على 345 عنصرا إرهابيا، وتفكيك 
93 عب��وة ناس��فة مت زرعه��ا على 
محاور التحرك اخملتلفة الستهداف 

القوات مبناطق العمليات«.
لب��ؤرة  مداهم��ة  »نف��ذت  وأردف، 

إرهابي��ة مبدين��ة رفح نت��ج عنها 
العث��ور عل��ى كمي��ة كبي��رة من 
ومرك��ز  والذخائ��ر  األس��لحة 

إرسال«.
وتابع: »قوات حرس احلدود أحبطت 
بندقي��ة   60 لتهري��ب  محاول��ة 
خرطوش، وضبطت عددا من قضايا 
التهريب للهجرة غير الش��رعية، 

ونظمت 583 كمينا ودورية أمنية 
على الطرق الرئيسية«.

وأشار إلى أن »اجليش دمر مخزنني 
عث��ر بداخلهما عل��ى 2800 كيلو 
غرام م��ن نب��ات الباجن��و، وضبط 
7430 كيلو جراما من املواد اخملدرة 
املعدة للت��داول، وأتلف 33 مزرعة 

لنبات الباجنو«.

متابعة ــ  الصباح الجديد : 
راح ضحي��ة احل��رب الت��ي تش��هدها 
اليمن بني مس��لحي جماعة احلوثيني 
والقوات املوالي��ة للحكومة اليمنية 
املدعوم��ة بالتحال��ف العرب��ي الذي 
تقوده الس��عودية، بع��د أربعة أعوام، 
عشرات  اآلالف من األطفال اليمنيني، 
باإلضافة إلى إصابة آخرين، وتس��تمر 
احلرب ف��ي حصد املزيد م��ن األطفال 
وسط س��قوط أخالقي لدى األطراف 

املتصارعة.
وكش��فت منظمة »اليونسيف« عن 
ارق��ام كارثي��ة بحجم س��كان اليمن 
الذي��ن ال يتج��اوزون الثالث��ني ملي��ون 
نس��مة، مؤك��دة أن 11 مليون طفل 
ف��ي  اليمن بحاج��ة إلى مس��اعدات 
إنسانية في قطاع الصحة، التغذية، 
املي��اه واإلصح��اح البيئ��ي، اخلدم��ات 

االجتماعية، التعليم، واحلماية،
وه��ذا ما خلفت��ه احل��رب الدائرة منذ 
ثالثة أعوام في البالد. وأكدت املنظمة 
ف��ي تغري��دة له��ا عل��ى »تويت��ر«، أن 
اليم��ن يض��ع  الص��راع اجل��اري ف��ي 
األطف��ال ف��ي خط��ر، مضيف��ة »من 
املؤس��ف ج��ًدا أن الص��راع اجلاري في 
 اليم��ن ال يزال يضع حياة ومس��تقبل 
جي��ل كامل من األطف��ال في خطر«، 
وتابعت »لكل طفل من دون اس��تثناء 

احلق في احلياة والعيش بس��الم وأمن 
ورخاء واحلصول على كافة احلقوق في 
التعليم والصحة و التغذية واحلماية 

والنماء«.
ويعان��ي 400 أل��ف طف��ل من س��وء 
التغذية احلاد ف��ي مختلف احملافظات 
اليمني��ة، ورغم املس��اعدات املقدمة 
من املنظمات احمللية والدولية إال أنها 
لم تس��تطع كب��ح أع��داد املتضررين 
من احلرب والذي��ن يرتفع عددهم يوًما 
بعد آخر بس��بب ارتفاع وتيرة املعارك، 
باإلضافة إلى ارتفاع األسعار إلى أكثر 
من %400.االنقالب يحرم ثالثة ماليني 
طف��ل م��ن التعلي��م َفَق��د أكثر من 
ثالث��ة ماليني طفل مين��ي حقهم في 
التعلي��م والعدد مرش��ح للتزايد، مع 
تعرض مئات امل��دارس للتدمير الكلي 
أو اجلزئ��ي نتيجة احلرب التي ش��نتها 
مليش��يا احلوث��ي، وحس��ب منظمة 
»سياج« لرعاية الطفولة، فإن غالبية 
األسر لم تعد متتلك القدرة على توفير 
وجبة اإلفطار ألطفالها، ما يتس��بب 
ف��ي ح��دوث إغم��اءات ومضاعف��ات 
نقص التغذية، واضطرار البعض إلى 

التغيب أو الهروب من املدرسة.
ه��ذا ويعاني املعلم��ون واملعلمات من 
انقط��اع رواتبهم من��ذ أكثر من عام، 
فيم��ا يضط��ر أولي��اء أم��ور التالميذ 

والكت��ب  املناه��ج  أغل��ب  لش��راء 
املدرس��ية من البائعني في األس��واق 
بس��عر 400 ري��ال »1.6 دوالر« للكتاب 

الواح��د، وقال��ت »س��ياج« إن بع��ض 
املدارس احلكومية، أرس��لت إلى أولياء 
أمور التالميذ رس��ائل مذيلة باس��م 

مجال��س اآلباء واألمه��ات، ال حتمل أي 
توقيع أو خت��م، تطالبهم بدفع مبلغ 
إلزامي عن كل طفل وطفلة 500 ريال 

»أكثر من دوالرين« لتالميذ األساسي 
وقرابة 1000 ريال »أكثر من 4 دوالرات« 

للثانوي.
وأوضحت املنظمة بأن هذا اإلجراء في 
هذه الظروف، سيؤدي إلى زيادة نسبة 
األطفال التاركني للمدارس قسرًا في 
املتوس��ط بني 3 إلى 4 تالميذ في كل 
أس��رة. وذّكرت ب��أن »انهي��ار التعليم 
بهذا الش��كل اخلطير وغير املس��بوق 
س��يترتب علي��ه جتهيل جي��ل كامل 
وحرمانهم في حقه��م في التعليم، 
وهذا س��يترتب عليه ارتف��اع اجلرمية، 
واجلرمي��ة املنظمة، والعن��ف واإلرهاب 
وجتنيد وإش��راك األطف��ال في احلروب 
الصغي��رات،  وتزوي��ج  والصراع��ات، 
وغيره��ا من آثار احلرم��ان من التعليم 

مدى احلياة«.
بعد فقد مس��لحي جماعة احلوثيني 
األالف م��ن مقاتليه��ا باإلضاف��ة إلى 
فقدها احلاضنة الشعبية في املناطق 
اخلاضع��ة لس��يطرتها، اجته��ت نحو 
املدارس لتجني��د األطفال والزج بهم 

إلى جبهات القتال.
 وأك��دت مص��ادر ف��ي محافظ��ة إب 
وسط اليمن قيام احلوثيني باختطاف  
عش��رات االطف��ال بالقوة م��ن داخل 
مدرستهم مبديرية فرع العدين غربي 
احملافظ��ة، مش��يرة إل��ى أن احلوثي��ني 

اختطفوا األطف��ال بالقوة بعد رفض 
أبناء املنطقة الدفع بأبنائهم للقتال 

في صفوف احلوثيني. 
فيم��ا عم��دت مليش��يا احلوث��ي الى 
تعطي��ل التعليم في مجمع الصالح 
التربوب��ي ف��ي مدينة جبلة، بس��بب 
رف��ض الط��الب التجني��د الطوع��ي 
باإلضافة إلى أنها أمرت بإفشال كافة 

الطالب املناهضني لها. 
وقالت مص��ادر تربوية إن مدير مكتب 
التربي��ة والتعليم ف��ي مدينة جبلة، 
والذي ينتمي لبيت املتوكل الساللية 
احلوثية، أصدر توجيًها بإفشال جميع 
الطالب م��ن أجل التوجه إلى جبهات 
القت��ال، الفتة إلى أن الط��الب الذين 
ذهبوا إل��ى إدارة املدرس��ة للمطالبة 
الدراس��ية، طلب منهم  بدرجاته��م 
مبالغ مالي��ة كبيرة من أجل احلصول 

على درجة النجاح.
 وتس��تمر مليشيا احلوثي في حمالت 
التجنيد في صفوف األطفال، الذين ال 
يتجاوزون اخلامسة عشر من أعمارهم، 
والزج به��م في معارك خاس��رة ضد 
الق��وات احلكومية، فل��م يعد يحلم 
أبن��اء اليمن س��وى أن تتوق��ف احلرب 
التي تشهدها البالد منذ مطلع العام 
2015 والتي حص��دت أرواحهم وأروح 

أبنائهم .

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت صحيفة واش��نطن بوس��ت إن 
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب أمر 
كبار املوظفني بع��د انضمامهم إلى 
البيت األبيض بالتوقيع على اتفاقيات 
بعدم الكش��ف عن أي معلومات في 
أعقاب العديد من عمليات التسريب 
الت��ي حدثت في الش��هور األولى من 

إدارته.
وقال التقرير إن هذه االتفاقيات تنص 
على أن املسؤولني قد يواجهون غرامات 
مالية إذا كشفوا عن معلومات سرية 
بالبي��ت األبي��ض للصح��ف وآخرين 
وتهدف إلى البقاء سارية بعد انتهاء 

فترة رئاسة ترامب.
وقالت روث ماركوس نائبة رئيس حترير 
صفح��ة ال��رأي بصحيفة واش��نطن 
بوس��ت إن مس��ودة االتفاقي��ة تنص 
على أن يدف��ع اخملالف��ون غرامة تبلغ 
عش��رة ماليني دوالر عن كل مخالفة 

لوزارة اخلزانة.
ووقع كبار مسؤولي حملة ترامب على 
اتفاقيات مماثلة ولكن خبراء قانونيني 
تس��اءلوا عن ما إذا كان��ت مثل هذه 
االتفاقي��ة قانونية بالنس��بة ملوظف 
حكوم��ي رفيع املس��توى في ضوء ما 

يكفله الدستور من حرية التعبير.
املس��ؤولني  إن  الصحيف��ة  وقال��ت 
وافقوا في نهاية األم��ر على التوقيع 
على االتفاقيات وذلك إلى حد ما بعد 
أن خلصوا إلى أن من املرجح أن يتعذر 

تطبيقها.
في وقت س��ابق، هدد ترام��ب، بإقالة 
مس��ؤولني في إدارت��ه، ونفى أن تكون 
هن��اك »فوضى« في البي��ت األبيض؛ 
ج��راء موج��ة االس��تقاالت واإلقاالت 

األخيرة.
وقال ترامب في تغريدة نش��رها على 
حس��ابه مبوقع »تويتر«: »هناك بعض 
األشخاص ما زلت أريد تغييرهم، فأنا 

أسعى إلى الكمال دائًما«.

ونف��ى ترامب أن تك��ون هناك فوضى 
ف��ي البي��ت األبي��ض بس��بب موجة 
قائاًل:  واإلقاالت األخيرة،  االس��تقاالت 
»األخب��ار الكاذب��ة اجلدي��دة تقول إن 
هناك فوضى في البيت األبيض، وهذا 

أمر خاطئ«.
ويذهبون  يأتون  »األش��خاص  وأضاف: 
وأري��د ح��وارًا قويًا قب��ل أن أتخذ قرارا 
نهائًيا.. ليست هناك فوضى بل طاقة 
تفاصي��ل  دون  فحس��ب«،  عظيم��ة 

إضافية.
وجاءت تغري��دة ترامب عل��ى خلفية 
سلس��لة من االس��تقاالت في اآلونة 
األخيرة منذ بداية رئاس��ته في كانون 
الثاني م��ن العام املاض��ي، بأعداد لم 

تشهدها إدارة أميركية من قبل.
هذا فق��د مت طرد وزير اخلارجية ريكس 
تيلرس��ون أثناء عودته م��ن جولة في 
ق��ارة أفريقي��ا بعد فت��رة قصيرة من 
وف��اة وال��ده, وعندما اش��تكى ألحد 
العاجلة  مساعديه بش��أن الطريقة 
إلقالته، هاجمه البيت األبيض، وأخبر 
الصحافيني أن مدير شركة »تكسان« 
النفطية الس��ابق، البال��غ من العمر 
66 عاًم��ا، ق��د متت إقالت��ه عن طريق 
الهاتف أثناء جلوس��ه ف��ي املرحاض، 
وهو يعان��ي من جرثومة ف��ي املعدة، 

وفًقا لصحيفة »ديلي بيست«.
فيم��ا مت ط��رد نائ��ب مدي��ر مكت��ب 
أن��درو   ، الفيدرالي��ة  التحقيق��ات 
تأهل��ه  ماكاب��ي، قب��ل يوم��ني م��ن 
تقاع��دي  مع��اش  عل��ى  للحص��ول 
كامل, وكان السبب الرسمي إلقالته 
هو أنه حت��دث إلى الصحاف��ة ثم لم 
يكن على وش��ك احلديث عنها, وقال 
مكاب��ي إن��ه اس��ُتهدف ألنه ش��اهد 
محتم��ل ف��ي التحقيق اخل��اص في 
التواط��ؤ املزع��وم بني حمل��ة ترامب 
االنتخابية والكرملني, واحتفل دونالد 
ترامب بإقالة مكابي، واصًفا إياه بأنه 
»ي��وم عظي��م لرجال ونس��اء مكتب 
التحقيق��ات الفيدرال��ي اجملتهدين«, 
واضطر تيلرس��ون ومكابي إلى حتمل 

أش��هر من التكهنات العامة بش��أن 
أمن وظيفتهما، بدعم من اإلحاطات 
اإلعالمي��ة ف��ي البيت األبي��ض, وذات 
الشيء يحدث اآلن مع مستشار األمن 

القومي، هربرت راميوند مكماستر.
وتع��د التكهن��ات املس��تمرة وع��دم 
اليقني ج��زء من س��يرك ترامب، وهو 
تذكير بأنه على الرغم من أن أعماله 
العقارية أدت إلى إفالسات متكررة، إال 
أنه كان ناجًحا كمقدم برامج واقعية, 
هن��اك، على أي حال، ف��رق بني ترامب 
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»املبت��دئ« والرئيس ترامب, فأحدهما 
هو ف��ي احلي��اة احلقيقية، ل��م يقيل 
أبًدا مرؤوس��يه ش��خصًيا، ولكن كان 
يس��لم األخب��ار ألح��د املس��اعدين، 
ويفض��ل أن يكون ذل��ك عندما يكون 
املتلقي بعيًدا عن واشنطن, وقد زعم 
ترام��ب أن احلراك املس��تمر له غرض، 

إلنش��اء إدارة عل��ى صورت��ه اخلاصة, 
وقال للصحافيني في األسبوع املاضي 
إنه ف��ي النهاي��ة »يقترب م��ن وجود 
مجلس الوزراء وأشياء أخرى أريدها«, 
إذ يس��تبدل كب��ار املس��ؤولني الذين 
مت تعيينهم بس��بب س��معتهم في 
القطاع اخلاص بأشخاص أقل مكانة 
منه��م ولكنه��م أكث��ر والء وأكث��ر 

تناغًما مع غرائز الرئيس الشجاع.
وهك��ذا ف��إن غ��اري كوه��ن، الرئيس 
السابق لغولدمان ساكس الذي غادر 
بعد إعالن ترامب التعريفة املفروضة 
عل��ى الصل��ب، يح��ل مح��ل املعلق 
التلفزيوني، الري كودلو، الذي هو أكثر 
حماس��ة بش��أن احلمائية األميركية 
األولى, وفي السياسة اخلارجية، يبدو 
أن العص��ر اجلدي��د أكث��ر تصادمي��ة, 
ففي وزارة اخلارجية، يقوم مدير وكالة 
بومبيو،  املركزية، مايك  االستخبارات 

مبهمة تيلرس��ون، وهو يتخ��ذ موقًفا 
متش��ددًا أكثر بكثير من سلفه على 
إيران وكوري��ا الش��مالية, إن بومبيو، 
عضو الكونغرس اجلمهوري الس��ابق 
املتش��دد، له براعته في تكرار تفكير 
الرئي��س وتق��دمي اإلحاط��ة اإلعالمية 
للمكتب  الصباحية  االس��تخباراتية 
البيضاوي بطريقة مفعمة باحليوية، 
وبرس��ومات واضح��ة كافي��ة، جلذب 

انتباه الرئيس.
وواح��د من املرش��حني الذي��ن يحلون 
مح��ل ماكماس��تر هو ج��ون بولتون، 
وهو من صقور عه��د بوش والذي دعا 
بق��وة إلى قص��ف كوريا الش��مالية 
واس��تخدام الق��وة العس��كرية في 
أماك��ن أخ��رى م��ن العال��م لتعزي��ز 
املصال��ح األميركية بداًل م��ن التعثر 
في االتفاقات متعددة األطراف, ولقد 
ش��عرت أوروبا ببرود احلقب��ة اجلديدة 

عل��ى الف��ور اخلمي��س املاض��ي، بعد 
يوم��ني م��ن إقال��ة تيلرس��ون، حيث 
اجتمع دبلوماسيون كبار من الواليات 
والص��ني  وروس��يا  وأوروب��ا  املتح��دة 
وإيران في فيينا ملناقش��ة مس��تقبل 
الصفق��ة النووية الت��ي وقعوها في 
ع��ام 2015, وقبل ثالثة أع��وام، كانت 
الصفق��ة س��بًبا لالحتف��ال، حي��ث 
أعلن جمي��ع املوّقعني عليه��ا كإجناز 
برنام��ج  حص��ر  كبي��ر  دبلوماس��ي 
إي��ران النووي بإحكام ف��ي مقابل رفع 
العقوبات, وفي الصورة اجلماعية يوم 
اخلميس املاضي، بدا جميع املشاركني 

متجهمني.
ولم يخ��ف ترامب س��رًا أن��ه يريد أن 
يقت��ل الصفق��ة، ويرجع ذل��ك جزئًيا 
إلى أن أوبام��ا يعتبرها إجنازًا له, وكان 
املنتقدي��ن لالتفاقية،  تيلرس��ون من 
لكنه ج��ادل باالحتفاظ به��ا، ويرجع 
ذل��ك ف��ي األغل��ب إل��ى أن انهيارها 
س��يؤدي إلى تراجع املواجهة النووية 
في الشرق األوسط, وأشار ترامب إلى 
وج��ود خالف��ات حول الن��ووي اإليراني 
كواح��د م��ن الدواف��ع للتخلص من 
تيلرس��ون, وق��ال الرئي��س »أردت إما 
أن أخرج��ه أو أفعل ش��يًئا وش��عرت 
أن��ه مختلف قلي��اًل, لذل��ك لم نكن 
نفك��ر ف��ي نف��س الش��يء, لكن مع  
مايك بومبي��و، لدينا عملي��ة تفكير 

متشابهة للغاية ».
وق��ال جيم��س كارافان��و، نائب رئيس 
تيلرس��ون  »أراد  الت��راث  مؤسس��ة 
لك��ن  الصفق��ة  عل��ى  احلف��اظ 
التعليمات كانت« أصلحها بالطريقة 
الت��ي أريدها أو تبتعد ع��ن الصفقة، 
وس��يقوم بومبيو بذلك«, مضيًفا أن 
إقالة تيلرس��ون أظه��رت ثقة ترامب 
املتزاي��دة ف��ي غرائزه في السياس��ة 
اخلارجية, وقال تيلرس��ون ومساعدون 
كب��ار آخ��رون لترامب إن ق��راره بنقل 
الس��فارة األميركي��ة إل��ى الق��دس 
س��يثير اندالع االضطرابات في أنحاء 
الشرق األوسط في ديسمبر, ولقد مت 

كتم االستجابة الفعلية.
ويؤكد دانييل دريزنر، أستاذ السياسة 
الدولية في كلية فليتش��ر للحقوق 
والدبلوماس��ية في جامع��ة تافتس: 
»الش��يء الوحيد الذي قد يحظى به 
ترامب هو أن��ه يقوم بالكثير من هذه 
األشياء، وهناك نتائج سيئة وليست 
بالض��رورة نتائج مروع��ة«, وباملثل، مت 
حتذير الرئيس من أن خطابه احلماسي 
بشأن كوريا الش��مالية قد يخلق ردة 
فع��ل عنيفة م��ن نظام بيون��غ يانغ, 
ب��داًل من ذلك، دعا كي��م يونغ أون إلى 
احملادث��ات, وقال��ت جولي��ان س��ميث، 
وه��ي مس��ؤولة كبي��رة س��ابقة في 
مجلس األمن القومي في مركز األمن 
األميرك��ي اجلديد »أعتق��د أننا ندخل 
مرحل��ة يصبح فيها ترامب أكثر ثقة 
بش��أن وجهات نظره حول السياسة 
اخلارجي��ة, وم��ن الواض��ح أن��ه فخور 
مب��ا يعتبره انتصارًا لتأم��ني لقاءه مع 
الكوريني الش��ماليني, يعتقد أن هذا 

بسبب وضعه العدواني ».
وتقدم قمة ترامب ،كيم هو إمكانية 
حتقيق إجناز كبير ولكنها تنطوي على 
مخاط��ر عالي��ة للفش��ل، إذا تبني أن 
الزعي��م الكوري الش��مالي ال يتخلى 
ع��ن التهدي��دات والعقوب��ات لكن��ه 
ش��جع تطوي��ر ترس��انة نووي��ة, وقد 
يؤدي الفش��ل في التوصل إلى اتفاق 
إلى جعل الزعيمني يشعران باإلهانة 
والتحريض على رفع احلصص, وحيث 
كان تيلرس��ون صوت ضب��ط النفس، 
فإن بومبيو، املدافع عن تغيير النظام 
في بيونغ يانغ، من املرجح أن يش��جع 
على حافة الهاوية, وفي نهاية املطاف 
س��يتعني على ترامب أن يق��رر ما إذا 
كان مس��تعًدا الس��تخدام األسلحة 
الت��ي كان يهدد به��ا، ويعتقد بعض 
احملافظ��ني ف��ي واش��نطن أن ترام��ب 
س��يعوق في نهاية املطاف بدء صراع 
جديد، وللس��بب نفس��ه قد ال يختار 
بولتون في النهاية كمستشار لألمن 

القومي.

شؤون عربية ودولية6
400 ألف يعانون سوء التغذية فضلاً عن وفاة عشرات اآلالف

أطفال اليمن بين مطرقة الحرب وسندان الجوع

تقـرير
بعد إقالة تيلرسون ومكابي واتجاهه للستغناء عن مكماستر

موظفو البيت األبيض يخضعون لمزاج ترامب
 بتوقيع تعهدات على »الصمت«

بوتين يفوز بانتخابات الرئاسة
الروسية للمرة الرابعة
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تصفية 36 مسلحا في عمليات بسيناء

إسرائيل تعتقل دبلوماسيا فرنسيا 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت شركة تس��ويق النفط 
»س��ومو« ع��ن إن 60 باملئ��ة من 
ص��ادرات النفط اخل��ام العراقية 
تتجه إلى آس��يا، ق��ال مدير عام 
يس��عى  الع��راق  إن  الش��ركة 
أكبر  لالس��تحواذ عل��ى حص��ة 
في األسواق اآلس��يوية من خالل 
ستراتيجية جديدة للمشروعات 

املشتركة.
وأعلن عالء خضير الياس��ري في 
ورش��ة نظمته��ا الش��ركة ف��ي 
بغداد عن )آليات تس��ويق النفط 
اخلام ومعايير مبادرة الش��فافية 
تعميمه��ا(،  وآلي��ات  الدولي��ة 
لتوقي��ع  تس��عى  »س��ومو  أن 
مشروعات مشتركة مع شركات 
والهن��د  الص��ن  م��ن  آس��يوية 
واليابان وكوريا اجلنوبية في إطار 

استهداف أسواق القارة«.
وفي ح��ن أكد الياس��ري إن »60 
باملئة م��ن ص��ادرات النفط اخلام 
العراقي��ة تتج��ه بالفع��ل إل��ى 
آس��يا«، ب��ن ان اتفاق��ا بنظ��ام 
تقاس��م األرباح ابرم مع تشنهوا 
الصينية للمساعدة في تسويق 
ل��دى مصاف��ي  العراق��ي  اخل��ام 
التكري��ر الصيني��ة كان م��ن بن 

الصفقات.
واض��اف، إن »االتف��اق املب��رم مع 
الش��ركة الصينية ليس س��وى 
نقط��ة بداي��ة مته��د ملزي��د م��ن 
املشتركة  واملشروعات  االتفاقات 
مع ش��ركات آس��يوية أخرى من 

اليابان والهند والصن وكوريا«.
وأش��ار إل��ى أن س��ومو تنتظ��ر 
موافق��ة احلكوم��ة عل��ى حتويل 
الصفقة إلى مش��روع مش��ترك 

مكتمل األركان.
ومضى الى القول، أن »الش��ركة 
تري��د أن يصب��ح اتفاق تقاس��م 
األرباح مشروعا مشتركا حقيقيا 
عل��ى  احلف��اظ  ف��ي  يس��اعدها 

مبيعاتها لألسواق اآلسيوية«.
وأوض��ح مدي��ر ع��ام س��ومو أن 

»العراق وق��ع عقودا طويلة األمد 
لتوري��د اخلام مع ش��ركات طاقة 
هندية كبي��رة من بينها ريالينس 
ليظ��ل م��وّردا كبيرا للخ��ام إلى 

الهند في 2018«.
وتوقع الياس��ري أن تظل أس��عار 
النف��ط العاملية مس��تقرة عند 
املستويات احلالية على مدى 2018 
بأكمله، ما تعلق األمر باالستقرار 

السياسي في املنطقة.
وبش��أن تصدير النفط املنتج في 
كركوك إلى إيران، قال الياس��ري 
إن »تأخ��ر ش��حن خ��ام كركوك 
عقدي��ة  إج��راءات  إل��ى  يرج��ع 
متعلقة باختيار ش��ركات النقل 
بالشاحنات وليس خملاوف أمنية«، 
مضيفا أن وزارة النفط س��تختار 
قريبا أربع شركات شحن محلية 
للش��روع في نقل 40 ألف برميل 

يوما مبدئيا إلى إيران.
وذكر أن سومو رأت أن نقل 60 ألف 
برميل من اخلام يوميا بالشاحنات 
من خالل ش��ركة ش��حن واحدة 
ه��و عمل ش��اق يصع��ب القيام 
به، ولكن مبش��اركة أربع شركات 
ستضمن عدم تعطل التدفقات.

ودخلت وزارة النفط في محادثات 
رفيع��ة املس��توى مع مس��ؤولي 
الطاق��ة ف��ي إقلي��م كردس��تان 
للتوص��ل إل��ى اتف��اق بخصوص 
اس��تئناف صادرات نفط كركوك 
إل��ى مين��اء جيه��ان عب��ر خ��ط 

األنابيب اخلاضع لسيطرة أربيل.
وقال الياس��ري إن »احملادثات تركز 
حالي��ا على كيفي��ة التعامل مع 
تكاليف ش��حن اخلام من حقول 
كركوك عب��ر خ��ط األنابيب وما 
إذا كان س��تدفع رسوم ملستثمر 

خط األنابيب عن كل برميل نفط 
يجري تصديره«.

وأض��اف أن »وزي��ر النف��ط جب��ار 
اللعيبي ووزير الثروات الطبيعية 
هورام��ي  آش��تي  اإلقلي��م  ف��ي 
اخلطابات حل�ل مس��ألة  يتبادالن 
م��ن  لك��ن  كرك��وك،  ص���ادرات 
الصعب حتديد متى ميكن التوصل 
إل��ى اتفاق الس��تئن�اف ص�ادرات 

احملافظ�ة«.
في الس��ياق، ارتفع حجم اإلنتاج 
النفط��ي م��ن حق��ول كرك��وك 
ليت��راوح ب��ن 321 أل��ف برمي��ل 
نفطي��ة إل��ى 425 أل��ف برمي��ل 
يومي��اً، تذه��ب الكمي��ة األكب��ر 
منه لالس��تهالك احمللي وتغطية 
حاجة املصافي إلنتاج املشتقات 
احملط��ات  وتغذي��ة  النفطي��ة 

الكهربائية.

وف��ي منتص��ف كان��ون الثان��ي 
املاض��ي، وّقع��ت وزارة النفط مع 
شركة بريتش بتروليوم النفطية 
اتفاقية لتطوي��ر حقول كركوك 
من ش��أنها رفع مع��دالت اإلنتاج 

إلى 750 ألف برميل يومياً.
لش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  وق��ال 
االستخراج، أمس االثنن، إن وزارته 
»باش��رت بنقل اإلنت��اج النفطي 
م��ن كركوك للمصافي احمللية؛ إذ 
تنقل نحو 100 ألف برميل يوميا 
إل��ى مصف��اة بيج��ي، و70 ألف 
برميل إل��ى مصفاة صالح الدين، 
و30 ألف إل��ى مصافي الصينية 

ومنها إلى مصفاة حديثة.
وأضاف كرمي حّط��اب في تصريح 
صحافي، أن »الوزارة تنقل كذلك 
قرابة 100 ألف برميل من النفط 
إل��ى مصف��اة نين��وى، و52 ألف 

برمي��ل إلى مصفاة كركوك، و28 
ألف برميل إلى مصافي ش��ركة 
قي��وان للطاق��ة، و25 ألف برميل 
لتشغيل محطة كهرباء القدس 

في بغداد«.
ومض��ى حّط��اب الى الق��ول، ان 
»مع��دالت إنتاج حق��ول كركوك 
التي تشرف عليها الوزارة ترتفع، 
الس��يطرة عل��ى  بع��د  خاص��ًة 
حقلي هافانا وباي حس��ن، عالوة 
عل��ى إعادة تأهيل اآلب��ار واحلقول 

النفطية األٌخر«.
ولفت وكيل الوزارة، إلى االتفاقية 
بغ��داد وطه��ران،  ب��ن  املوقع��ة 
لتصدير نفط كركوك إلى اجلانب 
اإليراني ثم استالمها مجددا من 
اجلنوب، واقت��راب تفعيلها، بنقل 
كميات مبدئية ترتفع إلى 60 ألف 

برميل يوميا باملرحلة الثانية.

سومو: 60 % من مبيعات الخام العراقي
لكبرى الدول اآلسيوية

اتفاق تقاسم األرباح و«تشنهوا« للمسوق من الخام إلى مصاف صينية

االتفاق المبرم مع 
الشركة الصينية 
ليس سوى نقطة 
بداية تمهد لمزيد 
من االتفاقات 
والمشروعات 
المشتركة مع شركات 
آسيوية أخرى من 
اليابان والهند والصين 
وكوريا

أنابيب تصدير النفط في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجع��ت الليرة التركية إلى مس��توى قياس��ي 
منخف��ض عند نحو 4.84 في مقابل اليورو، أمس 
االثنن، وس��جلت أدنى سعر لها منذ أوائل كانون 

األول أمام الدوالر.
وانخفض��ت اللي��رة بفعل مخاوف املس��تثمرين 
بش��أن توقعات االقتصاد الكل��ي واحتماالت رفع 

أسعار الفائدة األميركية.
العمل��ة  أم��ام   3.9439 إل��ى  اللي��رة  وتراجع��ت 
األميركية مقتربة من املستوى القياس املنخفض 

3.98 املسجل أواخر تشرين الثاني.
ون��زل املؤش��ر الرئيس لألس��هم التركي��ة 0.85 

باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي 
الرقيق، إن بالدها تسعى الستقطاب 10 مالين 
سائح سنويا بحلول عام 2020، وذلك لتعويض 
التراجع الذي حصل خالل املواس��م السياحية 

األخيرة.
وأضافت الرقيق في مقابلة مع قناة »العربية«، 
إن تون��س قامت بتعديل س��تراتيجيتها لتركز 

على دول جديدة ومنتجات سياحية جديدة.
وأضاف��ت أن م��ن بن ال��دول التي تس��تهدفها 
تونس، الصن وروسيا ودول اخلليج وأوروبا إضافة 

إلى دول اجلوار مبا في ذلك اجلزائر.
وأش��ارت الرقيق إلى أن تونس تس��تهدف سوق 
السياحة الروسية إذ من املتوقع قدوم 600 ألف 

سائح روسي هذا العام.
وأوضحت »عام 2015 و2016 تراجعت السياحة 
في تونس، وش��هد عام 2017، حتس��نا ملحوظا 
بعد رفع احلظ��ر الذي كانت تفرضه دوال أوروبية 
إذ عاد الس��ياح م��ن أوروبا، مبا في ذلك فرنس��ا 
وأملانيا، وقد عملنا على منتجات جديدة، وحتسن 
الوضع األمني في البالد وال توجد مشاكل كما 

كان في السابق«.
وأكدت أن السياحة حتسنت بشكل كبير خالل 
العام املاضي وتطورت بنس��بة %40، من 2016 
إلى 2017، ونس��تهدف في 2018، نحو 8 مالين 
س��ائح وس��نركز على الس��وق الصينية التي 

تقدم للعالم 140 مليون سائح سنويا.
ولفتت إلى السياحة في تونس أسهمت بنحو 
%7 من الن��اجت احمللي خ��الل 2017، في حن يتم 
التركي��ز عل��ى تنويع املنت��وج الس��ياحي، بن 
الس��ياحة الش��اطئية والس��ياحة العالجي��ة 
وسياحة الصحراء، إضافة إلى نوعية الفندقة، 
وأن أشهر الفنادق العاملية متواجدة في تونس.

بكين ـ رويترز:
قال��ت مجموعة علي بابا القابضة إنها ستس��تثمر 
مبلغ��اً إضافياً قيمت��ه مليارا دوالر في ش��ركة الزادا 
اللتجارة اإللكترونية في جنوب ش��رق آسيا، واختارت 

مسؤولة تنفيذية كبيرة إلدارة الشركة.
وس��تتولي لوس��ي بنغ، وه��ي من مؤسس��ي »علي 
بابا« ومس��ؤولة تنفيذية مخضرمة، منصب الرئيس 
التنفيذي ل�«الزادا« خلفا ملؤس��س الش��ركة ماكس 
بيتن��ر الذي س��يصبح مستش��ارا كبيرا ف��ي »علي 
باب��ا«. وقال��ت متحدث��ة ل�«رويت��رز« إن »حصة علي 
بابا س��ترتفع بفضل االس��تثمار اجلدي��د، لكنها لم 
تفصح عن النسبة«. وكانت »علي بابا« متتلك حصة 
%83 قبل االس��تثمار الذي يبل��غ إجماليه اآلن أربعة 
مليارات دوالر، بعد أن ضخت ملياري دوالر في العامن 

املاضين.
وقالت »علي بابا« في بيان: »يبرز االستثمار ثقة علي 
بابا في جناح أنشطة الزادا في املستقبل، وآفاق النمو 
في س��وق جنوب ش��رق آس��يا، ومتثل جزءا رئيسا في 

ستراتيجية منو علي بابا العاملية«.
ويبرز التمويل اجلديد في الشركة التي متنى بخسائر 
طم��وح عل��ي بابا العاملي، إذ تس��عى للف��وز بحصة 
أكبر من سوق التس��وق على اإلنترنت سريعة النمو 

مدعومة بسيولة كبيرة وارتفاع سعر السهم.

تراجع الليرة التركية 
أمام اليورو

تونس تستهدف
8 ماليين سائح في 2018

»علي بابا« تستثمر
ملياري دوالر في آسيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلنت مص��در مس��ؤول أن موازنة 
2018 تضمنت إعف��اًء جمركياً بلغ 
2.5 مليار دوالر س��نوياً، وأن إجمالي 
اإلي��رادات م��ن الضرائ��ب ال يتجاوز 
وعل��ى  س��نوياً.  دوالر  ملي��ون   500
وف��ق املوازن��ة الت��ي أقره��ا البرملان 
مطلع الش��هر اجلاري، فإن اإليرادات 
النفطي��ة بلغ��ت 77.2 ترليون دينار 
)64.3 ملي��ار دوالر(، ف��ي حن بلغت 
اإليرادات غير النفطية 13.8 ترليون، 
وبل��غ العج��ز املتوق��ع 10 مليارات 
دوالر، وه��و األقل ف��ي املوازنات منذ 
عام 2005، وس��يجري التعامل معه 
عب��ر رصيد مدور ف��ي وزارة املال و22 

قرضاً خارجياً.
لرئي��س  املال��ي  املستش��ار  وق��ال 
احلكوم��ة مظهر محم��د صالح إن 
»عائ��دات اجلمارك خالل الس��نوات 
ال�10 األخي��رة ال تتجاوز ٥٠٠ مليون 
أن  مؤك��داً  املتوس��ط«،  ف��ي  دوالر 
»تطبيق رس��م إع��ادة األعمار الذي 
فرض ف��ي زمن احلاك��م املدني برمير 

كبديل للتعرف��ة اجلمركية حينها، 
كان ليرفع العائ��دات اجلمركية إلى 
٢.٥ ملي��ار دوالر، إذ كان��ت تعتم��د 
رس��وماً موح��دة تبل��غ 5 ف��ي املئة 
وال يس��تثنى امل��واد األولي��ة أو املواد 
اخملصصة للمشاريع االستثمارية«. 
وأضاف أن »املش��كلة الت��ي تواجه 
البل��د هي التهرب من دفع الرس��م 
اجلمركي ف��ي مقابل دفع الرش��وة 
أو غيره��ا، فضالً عن اتس��اع قاعدة 

اإلعفاء«.
وأعلن��ت الهيئة العام��ة للجمارك 
عن إيراداتها من الرس��وم اجلمركية 
 1.23 بلغ��ت  والت��ي   ،2017 لع��ام 

ترليون دينار. 
وأكدت أن »عملية اإلصالح اجلمركي 
ليس��ت س��هلة في ظل التحديات 
التي تواجه الهيئة، لكنها ليس��ت 

مستحيلة«. 
وأشارت إلى أن »االستعدادات الفنية 
اس��تكملت بإش��راف مكتب رئيس 
ال��وزراء للبدء ف��ي اعتم��اد النظام 
اجلمركي اإللكتروني الش��امل الذي 
سيحسن كفاءة التحصيل ويحقق 
العدالة في تطبيق الرسوم ويقطع 

الطريق أمام الفاسدين«.
احلكومي��ة  اجله��ات  »كل  ودع��ت 

املتواج��دة في املناف��ذ احلدودية إلى 
حتمل مس��ؤولياتها من دون إلقائها 

عل��ى عات��ق اإلدارة اجلمركي��ة التي 
ينحصر واجبها في تطبيق القوانن 

التي تصدر  والتعليم��ات  والقرارات 
عن اجلهات ذات العالقة«.

وميتل��ك الع��راق 33 منف��ذاً حدودياً 
ويفرض ضريبة ت��راوح بن 20 و200 
ف��ي املئة عل��ى البضائع، واس��تورد 
بضائ��ع خ��الل ع��ام كام��ل بقيمة 
40 ملي��ار دوالر، لك��ن اإليرادات التي 
 580 حصلته��ا الدول��ة ال تتج��اوز 

مليون دوالر«.
االقتص��اد  جلن��ة  عض��و  وكان 
واالس��تثمار ع��ن محافظة البصرة 
عبد الس��الم املالكي أكد أن »تعزيز 
م��وارد الدول��ة غي��ر النفطي��ة أمر 
صع��ب بس��بب اس��تئثار جه��ات 
ناف��ذة على معظم مق��درات البلد 

األخرى«. 
وحتدثت أوس��اط حكومية وبرملانية 
عن هدر مالي ف��ي عائدات اجلمارك 
بلغ 8 مليارات دوالر بس��بب الفساد 
املال��ي، كم��ا تريث��ت احلكوم��ة في 
تطبي��ق قانون التعرف��ة منذ العام 
2003 حت��ى ع��ام 2014، ح��ن بل��غ 

إجمالي الواردات 520 مليار دوالر.
واعتبر املالكي أن إعالن اجلمارك عن 
زيادة العائدات 50 في املئة ما هو إال 

دليل عل��ى أن بعض اجلهات النافذة 
املناف��ذ  بعائ��دات  كان��ت تس��تأثر 

ملصالح خاصة«.
وأكد مص��در في الهيئة ل� »احلياة« 
الدولية، أن »العراق يحوي 14 مركزاً 
جمركياً تتوزع ب��ن املنافذ احلدودية 
واملناطق احلرة يُس��مح بإدخال املواد 
عبره��ا م��ن دون حتصي��ل الرس��وم 
اجلمركي��ة إل��ى ح��ن إخراجها من 

هذه املناطق«. 
وب��ن أن »معظ��م ه��ذه املراكز هي 
مراك��ز برية أو مناطق ح��رة واملنفذ 
اجل��وي الوحي��د ال��ذي ورد ذكره في 
االس��تمارة ه��و املط��ار الدولي في 
بغداد، إضافة إل��ى منفذين بحرين 
في كل م��ن مين��اءي أم قصر وخور 
الزبي��ر، والبقية تت��وزع بواقع منفذ 
واحد على احلدود األردنية هو طريبيل، 
وثالثة منافذ على احلدود الس��ورية 
هي الولي��د والقائم وربيعة، ومنفذ 
إبراهيم اخلليل على احلدود التركية، 
واملنذرية على احلدود اإليرانية، وعرعر 
عل��ى احل��دود الس��عودية، وصفوان 
على احل��دود الكويتي��ة، إضافة إلى 

املنافذ داخل إقليم كردستان«.

٥٠٠ مليون دوالر عائدات المنافذ في 10 سنواتتقـرير

2.5 مليار دوالر اإلعفاءات الجمركية في الموازنة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث األم��ن العام جمللس الوزراء 
مهدي الع��الق، أمس االثنن، مع 
وف��د صندوق التنمي��ة الكويتي 
معه��م املش��اريع الت��ي ين��وي 
الصن��دوق تنفيذها ف��ي العراق 

بتموي��ل م��ن الق��رض الكويتي 
البالغ مليار دوالر.

وق��ال العالق في بي��ان صحافي 
ان  الوف��د،  اس��تقباله  خ��الل 
»احلكومة ستحدد ثالثة أولويات 
النش��اء مستش��فى في احدى 

وإمكانية  اجلن��وب،  محافظ��ات 
م��اء  ملش��روع  الق��رض  متوي��ل 
احلمداني��ة، ال��ذي تعه��د رئيس 

الوزراء باجنازه«.
بالق��روض  »املي��زة  ان  واض��اف 
املقدمة للعراق في مؤمتر الكويت 

العادة اعمار العراق س��تدار من 
قب��ل الفري��ق الوطن��ي املرتبط 
بشكل مباشر مع رئيس الوزراء، 
االم��ر الذي يرف��ع كل اإلجراءات 

البيروقراطية السابقة«.
من جهته، اكد اجلانب الكويتي، 

بحس��ب البيان، »حل املشكالت 
املتعلق��ة  واإلداري��ة  الفني��ة 
مبش��روع املستش��فى الكويتي 
في البصرة، وان العمل جار على 
اجن��از املستش��فى ف��ي غضون 
فترة وجيزة، ال س��يما وان نسبة 

إجنازه بلغت اكثر من 90%«.
وشدد الوفد على »حرص الكويت 
البدء بتنفي��ذ وعودها في املؤمتر 
الدول��ي، وه��ي املنح��ة البالغة 
ملي��ار دوالر، والقروض امليس��رة 

البالغة مليار دوالر أيضا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال��ت وزارة التخطي��ط املصرية، 
أمس االثنن، في بيان صحافي إن 
عجز املوازن��ة تراجع إلى %4.2 في 
النصف األول من الس��نة املالية 
2017-2018 مقارن��ة مع %5، قبل 

عام.
وتبدأ الس��نة املالية املصرية في 
األول م��ن حزيران وتنتهي آخر متوز 

من العام التالي.
وكان��ت وزارة املالي��ة أعلن��ت في 

كان��ون الثان��ي أن عج��ز املوازن��ة 
بل��غ %4.4، في النص��ف األول من 

.2018-2017
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 
%10.9، م��ن الناجت احمللي اإلجمالي 
 2017-2016 املالي��ة  في الس��نة 
مقارن��ة م��ع %12.5، في الس��نة 

املالية السابقة.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز 
 2018-2017 املالي��ة  في الس��نة 

إلى نحو9.6-9.8%.

وتنفذ احلكوم��ة املصرية برنامج 
إصالح اقتصادي من��ذ عام 2016 
القيم��ة  ش��مل ف��رض ضريب��ة 
املضاف��ة وحتري��ر س��عر الص��رف 
وخفض الدع��م املوجه للكهرباء 
وامل��واد البترولية س��عيا إلنعاش 
االقتص��اد وإعادت��ه إل��ى مس��ار 
النمو وخفض واردات الس��لع غير 

األساسية.
ويتضمن البرنام��ج قانونا جديدا 
لالس��تثمار وإصالحات في قانون 

قان��ون  وإق��رار  الدخ��ل  ضريب��ة 
لإلفالس.

في ش��أن آخ��ر، أعلن��ت احلكومة 
املصرية في بيان أنها تس��تهدف 
إدراج م��ا قيمت��ه 80 مليار جنيه 
)4.55 ملي��ار دوالر( م��ن احلصص 
البورص��ة،  ف��ي  له��ا  اململوك��ة 
ضمن برنامجها لطرح نسب من 
حص��ص املال العام ف��ي أكثر من 

20 شركة.
وق��ال البيان الص��ادر من مجلس 

الوزراء إن »من املس��تهدف تنفيذ 
البرنامج خالل فترة تتراوح بن 24 
و30 شهراً، من أجل توسيع قاعدة 
امللكية، وزيادة رأس املال السوقي 
للبورص��ة املصرية وقيمة وكمية 

التداول اليومي«.
وأش��ار البي��ان إل��ى أن النس��ب 
املطروحة من الشركات »ستتراوح 
ب��ن 15 و30 في املئة، إال إذا كانت 

حصة املال العام تقل عن ذلك«،
تل��ك الش��ركات منه��ا م��ا  وإن 

سيقيد للمرة األولى في البورصة، 
وأخ��رى س��تزيد فيه��ا احلكومة 
األسهم  املطروحة من  نس��بتها 

اململوكة لها.
املزم��ع  الش��ركات  أن  وأض��اف 
إدراجها تعمل ف��ي قطاعات، من 
بينها خدمات البت��رول، والتكرير، 
واخلدم��ات  والبتروكيماوي��ات، 
املالية،  واخلدم��ات  اللوجس��تية، 
وخدم��ات  العق��اري،  والقط��اع 

املستهلك والصناعة.

العراق والكويت يبحثان مشاريع خدمية مقترح تنفيذها

تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.2 % 
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ماذا ترى عندما تنظ��ر إلى هاتفك أو 
جهازك اللوحي؟ وحدات؟ صور؟ إلهاء 

رقمي؟ أرى البيانات. 
كل ي��وم، نخل��ق كمي��ات هائلة من 
املعلومات، وله نوع من األثر من فتات 
اخلبز التي تش��كل خريطة ملصاحلنا، 
وبالنس��بة  وتفاعالتن��ا.  وعاداتن��ا، 
ألولئ��ك من��ا الذين هم ف��ي صناعة 
التخطيط احلضري، توفر مجموعات 
البيانات املتباينة ه��ذه فرصا كبيرة. 
إذا مت استعمالها بنحو صحيح، ميكن 
للبيانات التي ينش��ئها املستعملون 
مس��اعدة اخملططني على بن��اء املدن 
التي تلبي بنحو أفض��ل االحتياجات 

احلقيقية للناس.
لكننا نواجه مش��كلة: العالم يغرق 
حرفيا في البيانات. وإذا أراد اخملططون 
جمي��ع  م��ن  الكامل��ة  االس��تفادة 
املعلوم��ات التي ينتجه��ا الناس عن 
غير قصد، فإنهم بحاجة إلى حتسني 
األساليب التي يتم بها جمع البيانات 
القطاعني  بني  وتقاس��مها  وحتليلها 
العام واخل��اص. وإذا جنحنا في حتقيق 

ذلك، فإن أكبر العقبات التي يواجهها 
العال��م - بدءا م��ن الفقر إل��ى تغير 

املناخ - قد تصبح أكثر مرونة.
وم��ن أهم االبت��كارات الت��ي تتبناها 
وكاالت التخطي��ط العاملية: مفهوم 
»البيان��ات املفتوح��ة« - املعلوم��ات 
التي ميكن ألي ش��خص استعمالها 
لتحس��ني أي جانب من جوانب احلياة 
العامة. وفي بيئة البيانات املفتوحة، 
يت��م توفير مجموع��ات بيان��ات من 
النق��ل والتعلي��م والرعاية الصحية 
وع��دد ال يحص��ى م��ن مجموع��ات 
الع��ام  للقط��اع  األخ��رى  البیان��ات 
لتحس��ین اخلدمات احلالیة أو إنشاء 
خدم��ات جدیدة. على س��بيل املثال، 
الوطني��ة  العناوي��ن  قاع��دة  جتم��ع 
الفرنس��ية معلومات املوقع من أجل 
حتس��ني التحلي��ل املكان��ي وأوق��ات 
االستجابة للطوارئ، في حني تسهل 
منص��ة البيان��ات احلضري��ة لالحت��اد 
األوروب��ي تب��ادل البيانات عب��ر االحتاد 

األوروبي.
وعندما تعم��ل احلكومات واجلامعات 

ومراك��ز البحوث ومراكز االبتكار معا 
لتبادل املعلومات، يصبحون ش��ركاء 
التخطيط  حقيقي��ني ف��ي عملي��ة 
احلض��ري. وميكن أن يؤدي اس��تعمال 
البيان��ات املفتوحة أيضا إل��ى تعزيز 
الش��فافية وبناء الثقة ف��ي عملية 
صن��ع الق��رار وسياس��ات احلكوم��ة 

الرسمية.
وم��ن املؤكد أنه من الضروري التغلب 
على العدي��د من التحدي��ات قبل أن 
تتمك��ن احلكومات من فت��ح بوابات 
األط��ر  حتم��ي  أن  يج��ب  البيان��ات. 
الش��خصية؛  الهوي��ة  القانوني��ة 
وينبغي اعتم��اد بروتوكوالت البيانات 
لضمان أال تستبعد القرارات السكان 
وهناك  التكنولوجي��ا؛  م��ن  احملرومني 
حاج��ة إلى منص��ات جدي��رة بالثقة 
لتمكني تب��ادل البيانات بني الوكاالت 

والبلديات من دون خطر التخريب. 
ولك��ن، مبج��رد التغل��ب عل��ى ه��ذه 
العقبات، س��تكون فرص التخطيط 
األفضل غير مح��دودة عمليا. توضح 
احلل��ي الذهبية، في ش��كل تفاصيل 

رقمية، كيفية حترك الناس في البيئة 
التي بني��ت بالفعل وكيف يتفاعلون 
معها. وعندما جتمع هذه البيانات مع 
بيانات م��ن مص��ادر حكومية - مثل 
املعلوم��ات املتعلق��ة بنوعية الهواء 
أو أمن��اط املرور أو اجلرمي��ة أو الصحة - 
ميكن أن تؤدي املعلومات التي يولدها 
املستعملون إلى مدن أكثر استدامة. 
على س��بيل املثال، فإن رسم اخلرائط 
الن��اس  يس��افر  ومت��ى  لكيفي��ة 
بتقيي��م  للمخطط��ني  سيس��مح 
مكان االس��تثمار أكثر في وس��ائط 
نق��ل أكث��ر نظاف��ة - مثل ش��بكات 
تأجي��ر الدراجات أو محطات ش��حن 

السيارات الكهربائية.
ويع��د التفاع��ل ب��ني حتدي��ات النقل 
واملناخ أحد أكث��ر اجملاالت الواعدة في 
اختبار حلول البيانات املفتوحة. اليوم، 
يعي��ش ما يق��رب من نصف س��كان 
العال��م في امل��دن، ولكن امل��دن متثل 
نحو ٪75 من انبعاثات ثاني أكس��يد 
الكربون العاملية، وميكن أن يعزى جزء 
كبي��ر منها إلى النق��ل. وفي العديد 

من أنحاء العالم، أدت اس��تراتيجيات 
التنمية احلضرية في القرن العشرين 
إل��ى خلق م��دن فوضوي��ة تركز على 
الس��يارات، ولكن بالنظر إلى تسارع 
وتي��رة التحضر، فإن ه��ذا النهج غير 

مستدام.
وفي مواجهة هذه التحديات، أصبحت 
البيان��ات املفتوح��ة أداة رئيس��ة في 
التخطي��ط  عملي��ة  حتدي��د  إع��ادة 
ف��إن  الس��بب  وله��ذا  احلض��ري. 
لفهم كيف  تس��تعملها  حكومتي 
تؤثر قطاع��ات مثل النقل - والزراعة، 
والطاقة، وغيرها - على استراتيجيات 
التخفيف من ح��دة تغير املناخ. ومن 
املزمع وضع النظام الوطني ملقاييس 
تغي��ر املناخ ف��ي كوس��تاريكا، الذي 
يج��ري تطوي��ره حالي��ا، كأداة بيانات 
املعلومات  مفتوحة املصدر ستدمج 
من شتى الوكاالت الوطنية في بوابة 

عامة واحدة.
واله��دف من ذلك هو املس��اعدة في 
حتس��ني عملي��ة صنع الق��رار وتعزيز 
ق��درة الب��الد عل��ى رص��د أهدافه��ا 

املتعلق��ة بتغي��ر املناخ والوف��اء بها. 
وفي نهاية املطاف، سيتم استعمال 
النظام إلشراك س��كان كوستاريكا 
في برامج االستدامة، في حني سيتم 
تقاس��م ش��فرة املصدر م��ع البلدان 
النامية األخرى. حقا سوف يستغرق 
بناء عال��م  البيان��ات املفتوحة  وقتا 
طويال؛ والناس س��وف حتت��اج إلى أن 
تصب��ح مرتاح��ة لفك��رة املعلومات 
الت��ي ينش��ئها املس��تعمل من أجل 
اعمامه��ا بحري��ة. ولك��ن احلكومات 
قد اعترفت بالفعل بأهمية البيانات 
حتدي��ات  مواجه��ة  ف��ي  املفتوح��ة 
التخطيط الرئيس��ية. إن بوابة تغير 
املن��اخ ف��ي كوس��تاريكا ه��ي مجرد 
مثال واح��د على الكيفية التي ميكن 
بها لتحسني الوصول إلى املعلومات 

أن ييسر التخطيط احلضري.
لذلك، في املرة املقبل��ة التي تلتقط 
الهاتف الذكي اخلاص بك، قف حلظة 
للنظر في اإلمكان��ات الكاملة لهذا 
اجله��از. مس��تقبل أكث��ر اس��تدامة 

للجميع بني يديك.

لك��ي نتحدث ونوصف حدث��ا, يجب أن 
نعيش��ه, وإال كان وصفن��ا منقوصا أو 
بعيدا عن الواقع.. وتنطبق تلك القاعدة  
على الشخوص, فال ميكن التحدث عنه 

إال مبعرفته حق املعرفة.
ألن ل��كل قاعدة إس��تثناءات, فيمكننا 
أحيان��ا احلدي��ث عن ش��خوص, وان لم 
نعرفه��م بش��كل دقي��ق وش��خصي, 
وخصوصا العظم��اء منهم.. ال ألن من 
يتح��دث يعرفهم بش��كل كاف, لكن 
فيض عط��اء مثل هؤالء كبير وعظيم, 
حت��ى أمنا يرش��ح أو ينق��ل, حتى على 
لسان أعدائهم, أعظم من أن يخفى أو 

تضيعه أحقاد وخصومهم.

لكي نتحدث عن ش��خصية لها جنبة 
ديني��ة مرجعي��ة, يج��ب أن يك��ون لنا 
تصور عن كيفية احلياة التي يعيش��ها 
طلبة العل��م, ومرجعياته��م الدينية, 
ونطلع بش��كل عام على أجواء النجف 
دراس��تهم  وألي��ات  وط��رق  الديني��ة, 
احلوزوية, وحالة حد الكفاف والبساطة 

التي يعيشونها.
 لفه��م مواق��ف سياس��ي أو زعي��م, 
يج��ب اإلط��الع على البيئة التي نش��أ 
فيه��ا, واحلاضنة الفكري��ة التي منا بني 
جنبتيه��ا, وأث��رت في��ه خالل نش��أته, 

ومواقفه السابقة من شتى القضايا.
فه��م رجل من أصول ديني��ة مرجعية, 

وإجتماعي��ا,  سياس��يا  زعيم��ا  وكان 
أصعب وأعصى على التوصيف, لتعقيد 
القضي��ة واملس��ألة, ولكث��رة العوامل 
واملؤث��رات الت��ي تتداخ��ل ف��ي تكوين 
ش��خصيته, وتنازع عوام��ل اخلير التي 
تغرس��ها البيئة الدينية, وما تس��الم 
عليه املش��تغلون بالش��أن السياسي, 
ورغبات الش��ر في التغاض��ي عن كثير 
م��ن احمل��ددات األخالقي��ة والدينية, وأي 
جنبة ستتغلب على مواقفه وصفاته.

محم��د باق��ر احلكي��م, رج��ل محي��ر 
للكثيري��ن.. فمحب��وه كانوا ي��رون فيه 
الزعيم السياس��ي, الذي ميكن أن ميثل 
أمله��م ف��ي مس��تقبل يحلم��ون به, 

بعد س��نوات عجاف م��ن حكم البعث 
وص��دام, وه��و أب��ن األس��رة العلمي��ة 
العريق��ة الت��ي يعرفون كيف تنش��ئ 
أبناؤها, ولديهم معرفة وافية مبواقفه.. 
وخصومه كانوا يرون فيه, املعتدل الذي 
ميكن التوصل معه ملواقف مش��تركة 
ترض��ي اجلميع, وال جتع��ل تفوقا ألحد.. 
لكن خصوم��ا أخرين, كان��وا يرون فيه 
منوذج��ا صاحل��ا وه��ذا م��ا ال ينفعهم, 
فهو س��يظهر قدر إنحراف من يريدون 
جعلهم حكام العراق اجلدد, فكان خيار 

هؤالء تصفيته.
بيئة النجف األش��رف الدينية واألدبية, 
كان له��ا أث��ر كبي��ر في صق��ل ذهنية 

احلكي��م الراح��ل, وتربيت��ه املرجعي��ة 
تل��ك  جعل��ت  املنضبط��ة,  العالي��ة 
الش��خصية مبواصف��ات خاصة, فهي 
كانت تهيئه للزعامة, ال طلبا للزعامة 
بحد ذاته��ا, لكن حتقيق��ا ملواصفاتها, 
فم��ن يعرف النج��ف األش��رف, يتأكد 
متام��ا أن هن��اك عش��رات العلم��اء ممن 
ميلكون قدرة التص��دي للمرجعية, من 
حي��ث املواصفات والش��روط العلمية 
والش��خصية, لك��ن تس��املهم عل��ى 
دعم من يتصدى أوال للس��احة, حفظا 
للمصلح��ة العام��ة ه��و م��ن يحكم 

املوقف.
مواق��ف الرج��ل وتركيزه عل��ى قضايا 

التأس��يس للدول��ة اجلدي��دة, ووضعه 
ملناه��ج وتص��ورات ورؤى متقدم��ة عن 
زمانها في حينها, وإستشعار خصومه 
مب��دى  والبعيدي��ن,  منه��م  القريب��ني 
مقبوليت��ه لدى الناس, رمبا كان س��ببا 
في تعجيل إستهدافه بهذه الطريقة 

الدموية.
قد يكون إس��تذكار احلكي��م لبعضنا, 
مج��رد رثاء لش��خص فقدن��اه.. لكنه 
فرص��ة لإلط��الع, وفهم ت��راث الرجل, 
ومشروعه للجماعة الصاحلة, وأفكاره 
للدول��ة اجلديدة, فكثير منها بدأت ترى 
النور اليوم من خالل قوانني وتشريعات.. 

يعود فضلها له وألفكاره.
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بوتين يفوز باالنتخابات الروسية

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

سفهاء..! 
لكل معركة سفهاؤها، وسفهاء معركة االنتخابات 
يختلف��ون ع��ن س��فهاء مداخ��ن الكالم واالس��واق 
واحل��روب، ف��ال غراب��ة في انه��م يضعون انفس��هم 
موض��ع القضاة، ثم ينزلون بها منزلة املهرجني، وثم، 
يرفعونها الى ش��فاعة الصفات املقدسة، وفي كل 
االح��وال يتجاوز »س��فيه الدعاي��ة االنتخابية« على 
ادب اخملاطبة واالختالف، وعلى ثقافة اجلدل والنقاش، 
ويتجه الى الس��ب طريقا قصيرا الى الشهرة، والى 
اط��الق االتهام واملظّنات س��بيال ف��ي املزاحمة، وقد 
تطي��ش نوازعه الى احراج اصحابه، وارباك اهل بيته، 
والى خيبة املراهنني عليه، فالس��فيه اول من يركب 

الزالت، وآخر من يدفع القصاص. 
س��فهاء االنتخابات يختارون عناوين س��فههم من 
طراطي��ش االح��داث، ال م��ن حقائقه��ا، وال يهمهم 
ان يك��ون كالمه��م هذرا ين��أى عن ل��وازم االنضباط 
والتزامات احلكمة، فهم ابعد ما يكونون عن سالمة 
النّي��ة، وع��ن نظاف��ة الهدف، وع��ن تقدي��ر النتائج، 
وت�ََحّسب الردود، وال يبالون ان يكون هذرهم فضيحة 
له��م بعد ذاك، وان تكون معاركه��م مردودًة عليهم 
في نهاي��ة املطاف، وهم، في كل االحوال يكس��بون 
اطراء من هم على شاكلتهم، فيما ال يدخل ذلك في 

رصيد، وال يُحسب في سمعة. 
الس�َف�َْه، يقول اجلاحظ في »تهذيب الكالم« نقيض 
احللم، وهو الطيش والسرف في ايقاع الضرر، والّسّب 
الفاحش، وعند اجلرجاني في كتابه )التعريفات( عبارة 
ع��ن خّفٍة ت�َع�ْرض لإلنس��ان فتحمل��ه على العمل 

»بخالف العقل وموجب الّشرع«. 
أما في اللغة، فان السفه والسفاهة والسفهاء في 
جميع القواميس واملناجد والصحاح إس��اءة الكالم 
والس��لوك، واالش��تقاق مأخوذ من كلمة)س.ف.ه�( 
اّلت��ي تدّل على اخلّفة والّس��خافة، ومن ذلك قولهم 

»تسّفهْت الّريح« إذا مالت. 
وقد ف��ّرق املناوّي في كتاب��ه »التوقيف على مهمات 
التعاريف« بني الّسفه والّسفاهة: فعّرف الّسفه مبا 
عّرفه ب��ه اجلرجانّي، ثّم عّرف الّس��فاهة بخّفة الّرأي 

حيال رأي مقابل من املتانة والقّوة. 
ويقال بان »أذّل الناس س��فيٌه لم يجد ُمسافها له« 
في دعوة حكيمة اْن ال ترّدوا على سفاهات السفيه، 
ويقال ايضا، الس��فيه هو من ال س��فيه له، مبعنى ال 
س��فيه مثله يرده عن سفهه، فالسفه في السفيه 
أصل، بينما في املتصدي للس��فيه حالة طارئة يلجأ 
إليها إذا لزم االمر، وثم��ة الكثير ممن يتطاول عليهم 
الس��فهاء ين��أون على ال��رد عليهم أخ��ذا بحكمة 

الشاعر الذي يقول: 
سكتُّ عن السفيه فظّن اني....عييت عن اجلواب وما 

عييُت. 
اقص��د بذلك س��فيها بعين��ه من س��فهاء مرحلة 
االنتخاب��ات، ش��تمنا ع��ن م��رض، فس��كتنا له عن 

عافية.
 ********** 

توماس كارليل: 

»ميكنني القول إن أعظ��م األخطاء هو أن يكون املرء 
غير مدرك لألخطاء التي يرتكبها«
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متابعة

فاعليته��ا املش��روعة، فس��عيت إل��ى 
تفعيل تلك األسئلة بعدما ظلت تتحني 
الف��رص التي تس��مح له��ا بالنهوض، 
حنى جاء النهوض في الفضاء األكادميي 
ليقّومها من الهنات التي تعتريها فيما 

لو كتبت خارج هذا الفضاء.

 بوصف��ك ناق��دا كي��ف ت��رى واق��ع 
القص��ة القصيرة والرواي��ة في العراق 
عل��ى املس��توى العربي، وه��ل وصلت 
إلى مستوى العاملية، ومن أبرز الكتاب 

الالمعني في النوعني السرديني؟
لق��د فرضت القصة القصيرة نفس��ها 
عل��ى الواق��ع األدبي بش��كل ممت��از منذ 
العق��د الس��تيني ف��ي الق��رن املاضي، 
في الواقع��ني العراق��ي والعربي، ولكن 
– حس��ب رؤيت��ي املتواضع��ة – أخ��ذت 
بالتراجع أمام الرواية التي أصبحت نوع 
العصر من��ذ بداية هذا الق��رن، والرواية 
العراقي��ة ف��ي نهوض مس��تمر وفّعال، 

ولدين��ا كتاب يرتقون إلى العاملية، ولكن 
نحت��اج ال��ى كثافة ف��ي الترجمة لكي 
يص��ل الص��وت الروائ��ي العراق��ي إلى 
العال��م. ومن أهم كت��اب النوعني على 
س��بيل املثال ال احلص��ر، محمد خضير، 
القيس��ي،  جلي��ل  جن��داري،  محم��ود 
أحمد خلف، غائب طعم��ة فرمان، فؤاد 
التكرلي، عبد الرحم��ن مجيد الربيعي، 
س��عد محمد رحيم، فرج ياس��ني، عبد 
الس��تار البيضان��ي، علي بدر، ن��زار عبد 

الستار....والقائمة تطول جدا. 

 هل املتغيرات االجتماعية والثقافية 
املتغي��رات  ف��ي  تؤث��ر  والسياس��ية 

اجلمالية للنص األدبي؟
تع��د هذه املتغي��رات التعالقي��ة إن جاز 
التعبي��ر، م��ن أكثر القضاي��ا بداهة في 
النظرية النقدية، فاملؤلف في تناقضات 
احلي��اة ومتغيراته��ا يعمل عل��ى التمرد 
في اجلماليات الق��ارة للنوع األدبي الذي 
يكتبه، ويس��عى إلى خل��ق ألفة جديدة 
م��ع الق��ارئ، تتواف��ق ورؤيت��ه املتجددة 
في التواصل مع جدلي��ة الواقع/ الذات، 
وطموحه في إعادة ترتيب الواقع املعطى 

في جتليات أرقى وأمثل.   

 تكت��ب قصيدة النثر بلغ��ة مكتنزة 
وص��ور مدهش��ة، وتوغل ف��ي الغواية 

اللغوية، ما سر ذلك؟
تقترح قصيدة النثر تش��كيلها اجلمالي 
عبر اللغة والتكثيف والتوهج واالشراق 
واالنزياح وغيرها، وإذا كانت اللغة ميدانا 
خصب��ا للتعالق ب��ني الواق��ع واملتخيل، 
املمكن واحملال، الوجود والزوال، الش��عري 
والس��ردي، احلس��ي والوجدان��ي، فه��ي 
تبتكر رموزها اخلاصة، وجتترح القطيعة 
الذوقية في فاعلية اخللق والتغاير، وفي 
مجموعتي )نوافذ حتتش��د باملسافات( و 
)أس��ميك الندى وأكنيك البهاء( يتسع  
مجال اللغة اإلشاري واإليحائي، وتكتنز 
الصور املدهش��ة بغواية اللغة، فتمتزج 
رؤيا ال��ذات برؤيا الواقع في فضاء كوني، 
يحتوي تلك األشارات واإليحاءات، وينمو 

بغموض دالالته.   

 يق��ول لويس أراغ��ون: )لوال الش��عر 
ألصبنا جميعا بالسكتة القلبية( ؟

يذكرني هذا السؤال مبقولة كنا نتداولها 

عندما نصطدم بأناس س��لبيني يقولون 
لنا، ملاذا الش��عر؟ فكن��ا نرد عليهم ألنه 
غذاءا للروح، فالش��عر هو احللم، وبدون 
األحالم تكون حياتنا رتيبة ومملة، عندما 
نقرأ شعرا فإننا نبحث اللذة والدهشة، 
ع��ن االقن��اع واالمت��اع، وبص��ورة عامة 
ببح��ث عن لؤلؤة املس��تحيل، فكيف ال 
يعمل الش��عر على بق��اء القلب نابضا 

ودافقا وحبورا ومعطاء؟!   

 هل املس��تقبل لقصي��دة النثر، وهل 
تراها تواكب متطلبات العصر؟

املس��تقبل للش��عر أيا كان نوعه بعيدا 
عن املس��ميات النوعي��ة، ولكن قصيدة 

النث��ر ف��ي حتوالته��ا النصي��ة أحدث��ت 
قطيعة ذوقية في التش��كيل الشعري، 
ورهان��ات التلق��ي املغاي��ر، إذ اجته��دت 
ف��ي االنزي��اح النوعي، ورؤيته��ا للعالم، 
وحتقيق مطلبه��ا اجلمالي عب��ر اختراق 
البنيات النصية، فأشعلت فتيل الرفض 
والقبول وما زالت. وأراها من وجهة نظري 
الشخصية س��تبقى تواكب متطلبات 
العصر على الرغم من وجود أنواع أخرى 

منافسة لها.   

 هل تكتب بعني الناقد، وهل أصبحت 
في يوم من األيام ناقدا لقصائدك؟

كل ش��اعر هو الناق��د األول لقصيدته، 

وه��ذا أم��ر مف��روغ من��ه، وح��ني أكتب 
قصيدة ما، أركنها جانبا، ثم أعود إليها 
بوصفي قارئا، وأس��عى إلى مساءلتها، 
واالرتقاء بها حس��ب قدرتي في التأليف 
بفاعليتها  اقتناع��ي  الش��عري، وعن��د 
في مش��هدي الشعري، أنش��رها تاركا 

شكلها ومحتواها للقارئ. 

 تهت��م باألدب النس��وي، هل يختلف 
عن األدب الرجولي، وكيف جتلت صورة 

املرأة في قصائدك؟
 لي��س اله��دف من االهتم��ام مبصطلح 
)الشعر االنثوي( أن أضعه أمام مساءلة 
نقدي��ة، وج��دل عبث��ي مينح��ه التواجد 
في الفضاء ال��ذي تواجد فيه مصطلح 
)األدب النس��وي( وتفرعات��ه النوعية. أو 
مزاحمته للمفاهي��م التي تواجدت في 
الكت��ب والدوري��ات والن��دوات واملؤمترات 
وغيرها بش��كل مقبول أم��ام الذهنية 
التي تقبلت مصطلح )األدب النسائي( أو 
رفضت��ه، بوصفه مصطلحا أيديولوجيا 
وسياس��يا يساير ضرورة مس��اواة املرأة 
بالرج��ل، والدفاع ع��ن حقوقها املهدورة 
أو املهمش��ة في أقل تقدي��ر، وإمنا جاءت 
اش��تغاالتي من حيث مكونات الش��عر 
االنثوي املتعالقة بتفاصيل احلياة ثقافيا 
واجتماعيا، ال بهدف إثارة الغرائز واللعب 
عل��ى أوتارها احلساس��ة التي تعزف في 
فض��اءات املتع��ة والش��هوة ، وإمنا كون 
الشعر االنثوي ضرورة حتريضية ومكونا 
بنائيا يتأس��س على العالقات احلميمية 
بني الواقعي واملتخيل ، وإن جرأة االنتهاك 
والب��وح الص��ادم وغواية اللغ��ة وفتنة 
الن��ص واملنفلت من احملظ��ورات وغيرها 
ش��كلت تعبي��رات متمي��زة ومش��فرة، 
متث��ل أفع��ال كينون��ة ومغام��رة وجود، 
أرادت امل��رأة/ الش��اعرة أن تص��وغ ذاتها 
فيه، وتش��كل واقعها منه، بخصوصية 
تؤك��د على أن )الش��عر الذكوري( مهما 
تقمص فيه الش��اعر حج��ب املرأة بكل 
تفاصيله��ا، يبق��ى عاجزا ع��ن الوصول 
أنوثة املرأة وحميمية جسدها املتجانس 
في االيقاع والداللة. أما بخصوص جتلي 
املرأة في قصائدي، فكما جتلت في رؤيتي 
له��ا بوصفها ض��رورة حتريضية ومكونا 
بنائيا يتأس��س على العالقات احلميمية 
بني الواقع واملتخيل كما قلت أعاله، فهي 

تتجلى في قصائدي بهذا التوصيف.

بغداد ـ هناء العبودي:
 

د. جاس��م خلف الياس تول��د 1957 ناقد 
وش��اعر ودكت��ور ف��ي األدب احلدي��ث من 
كلية التربي��ة املفتوحة /جامعة املوصل 
، مزج بني النقد والشعر ويتجلى كتابه ) 
شاعرية القصة القصيرة جدا ( في النقد 
جتس��يدا على ذلك ، م��ن مؤلفاته نوافذ 
حتتشد باملس��افات 2002 ، وضوء يجترح 
األف��ق دراس��ات ف��ي القص��ة القصيرة 
2014، له )12( كتابا مش��تركا مع نخبة 
من النقاد العراقي��ني والعرب .له العديد 
من الدراسات النقدية احلديثة في مجال 
القصة القصيرة ج��دا ، كان دخوله هذا 
الن��وع من األدب عن حب ولهفة ومتابعة 
ش��خصية ، ل��ه تس��عة كت��ب نقدي��ة 
مش��تركة ، ش��ارك في مؤمت��رات عربية 
وعراقي��ة ، تولى الصفح��ة الثقافية في 
مجلة فواصل وجريدة مستقبل العراق ، 
نشر في الصحف العربية والعراقية ، له 

كتب نقدية حتت الطبع .

 س��ألناه ع��ن منج��زه األدب��ي اجلديد، 
)بش��عرية القصة القصيرة جدا (  ماذا 

تعني بشعرية القصة القصيرة جدا؟
تعن��ي الش��عرية بش��كل ع��ام  قوانني 
اخلطاب األدبي حس��ب ت��ودوروف، وكيف 
أن جنع��ل من عمل ما عمال أدبيا حس��ب 
ياكوبس��ن، وهي حسب اس��تنتاجي في 
دراس��ة مفهوم الشعرية: تقصي الوعي 
اللغ��وي ال��ذي يتحك��م ف��ي خصائص 
واتقان��ات القصة القصي��رة جدا وحتليل 
ذل��ك الوع��ي بفاعلي��ة قرائية تكش��ف 
ال�)كيف( وتع��نّي القوانني الداخلية التي 
تتحكم في جمالية النص، وحتلل ال�)ماذا( 

وتستكنه مكنوناته، وتسبر أغواره.

 القصة القصي��رة جدا بوصفها نوعا 
قصصي��ا ذا قيم��ة فني��ة، كي��ف كان 
دخول��ك ال��ى هذا الن��وع والس��بر في 

أغواره؟
دخول��ي الى ه��ذا الن��وع القصصي كان 
نتيج��ة ح��ب ولهف��ة، عب��ر متابعت��ي 
الش��خصية له��ذه الكتاب��ات القصيرة 
ج��دا، وم��ا حلقتها م��ن هواج��س قرائية 
أخ��ذت حتمل معها أس��ئلة م��ا، وبقيت 
هذه األسئلة مخبوءة في األعماق تنتظر 

املاضي او تبعث املاضي بطريقة جديدة ..«.
اجملموع��ة صدرت بخمس��ة وثالث��ني قصيدة، 
تنوعت في مواضيعها، وتوحدت في شكلها، 
أما لوحة الغ��الف وتصميمه فكان من عمل 
الفنان ب��الل اجلميل��ي، بإهداء ين��م عن وفاء 

وإخالص الشاعر لكل من وقف معه.
اجلدي��ر بالذك��ر ان جمعية الثقاف��ة للجميع 
احتفت بالش��اعر ومبجموعته )هاجرت منك 
اليك(، بحضور عدد من االدباء واملثقفني على 
قاعة نازك املالئكة ف��ي املركز الثقافي التابع 

للجمعية.

عباس ثائر

َّالوجِع قبل َبلوغ ِسن 
ُبس��معتِه  َّالعق��ل  يضح��ي  أن  قب��ل 

ويُصبُح سناً!
كانت ْجدتي

تخيُفنا كّلما س��رْقنا ن��وَم الظهر ِمن 
عينيها:

»أم  امل��رأة  تأخذك��م  س��كُتم  م��ا  إن 

ُّالبطاني�ة«
ٌبالب��ارود  مح��روق  وجُهه��ا  تق��وُل: 

ِوالعقائِد.
كبرْنا ولم ْنسكْت،

ملفوف��نّي  ُأخوت��ي  امل��رأة  س��رقْت 
َبالبطانياِت واألعالِم!
الرؤوُس البشرية ُهنا

أرخص ُبكثير ٍمن رؤوس ِاألغناِم
في » باچة احلاتي » مثالً،

يضرُب املتشردُ على رأسِه
بينم��ا يحتفى برأس ِاخل��روف ِمصحوباً 

بالليمون!
هنا كل ُشيء ٍمختلف

أن وقعن��ا ننهُض متكئ��نَي على كتف 
ِاملاضي

أن مرضنا، منسح ُأفواَهنا بكتب التاريخ
هنا كل ُشيء مختلف

اجلدُة، تديننا بأحقية ِخرافتها.
سوداُء وجه ُاحلرب

بينما ناصعٌة أحذيُة اجلنودِ
كأنها تقوُل: االس��تالُم لغة ُاألحذيِة او 

لهجة ُالكفن!

حذام يوسف
 

مبباركة من األصدقاء واألدباء، صدرت للش��اعر 
س��اطع طه العاني مجموعة ش��عرية جديدة 
عن مكتب��ة اراء، حملت عن��وان )هاجرت منك 
اليك(، مبقدمة للناقد والش��اعر احمد البياتي، 
يقول عن شعر العاني بأنه يتكيء على الذاكرة 
وممارسة الفعل االستعادي املتماهي مع الشعر 
العربي القدمي، ليصوغ املاضي ملبساً إياه ثوب 
العص��ر، وكأنه يري��د لقصيدت��ه أن تبعث من 

بدأت اجللسة بقراءة شعرية تعريفية:
......كل حرف لي حكاية

متأل الدنيا جمال
احلاء حب وحوار وحنني

والذال ذاب في ثنايا الياسمني
وااللف مفتاح لكل االسئلة
وامليم ساكن اليقبل التأويل

وال نصف احلكاية املؤجلة
في عيوني تسكن االحالم سربا من خيال

في سكوني ثورة املعنى
وفي غضبي عناء

.............
لتتحدث عن سيرتها في بدايات طفولتها 
وش��بابها حي��ث العائل��ة املنفتح��ة على 
ثقاف��ات الش��عوب من خ��الل ماوفرته من 
مكتب��ة )عظيمة( التي مثل��ت الزاد حلذام، 
لتق��رأ كثيرا وتطل��ع عل��ى اآلداب العربية 
والعاملي��ة وهي في مقتبل العمر، لتتمكن 
بعد ذلك من صياغة مفرداتها اخلاصة بها 

في التعبير عن ذاتها واختالجاتها.
وع��ن كتابة الش��عر تقول ح��ذام: بداياتي 
كانت ف��ي االعدادية واملتوس��طة، ومازلت 
احتف��ظ بدفتر مذك��رات يح��وي كتاباتي 
االول��ى، كم��ا تناول��ت عمله��ا كإعالمية 

وصحفية.

جرى بعد ذلك تقدمي قراءات نقدية لش��عر 
حذام يوسف، وكان اولها للناقد اسماعيل 
ابراهي��م عب��د قائ��ال )مبتابعت��ي لعدد من 
قصائد ش��اعرتنا، فانها ذات طابع فيه نوع 
من االدهاش الفلسفي الى حد ما، واقصد 
بالفلسفة ليس��ت عبارات التورية، بل من 
مفهومي الشخصي انها مقاصد عميقة 
مابعد االثر. وعندما اريد ان احتدث عن حذام، 
فأنني اق��ول لها وعي صادق حد االنعكاس 

املباش��ر، يؤرقه��ا كل خل��ل ويحتويها كل 
امل، في مجموعتها )احلب واش��ياء اخرى( 
تبعث لنا رسائل، جميعها تخص االنسان. 
كما ان هذه اجملمايع الش��عرية انا اسميها 
مقطعات ش��عرية وهي ند مباش��ر او غير 
مباش��ر ملا يس��مى بالهايكو عند اليابان، 
مبعن��ى تأخ��ذ س��طرين الى ثالثة اس��طر 
وتأت��ي بعدها بايق��اع جدي��د ومعنى اخر، 
لك��ن جميع ذل��ك يق��ع ضمن الش��بكة 

العام��ة في املهيمن الفكري(. مضيفا الى 
ان حذام كتبت بوعي واحس��اس خاص في 
املعني وتعطي املعنى تلقائيا دون ان تتمثل 

اشياؤها.
فيم��ا حتدث الناقد يوس��ف عب��ود جويعد 
عن الش��اعرة قائال )مبرورنا بنصوص عديدة 
للش��اعرة، يك��ون احل��ب فض��اًء له��ا، بني 
الش��وق واللهفة لرؤية احلبي��ب، وبني نفاد 
الصب��ر، جند حص��ة احلب الكبي��ر للوطن، 

حيث وفرت له فس��حة مهمة ضمن ثنايا 
نصوصها الش��عرية، والت��ي وظفت فيها 

الشاعرة احلب بكل انواعه.
وكان للناق��د علوان الس��لمان ورقته التي 
بدأه��ا قائ��ال )ح��ذام بايجاز ش��اعرة حاملة 
ش��فيفة تراقص احلب لتكّون قصيدة، في 
رأيي اخلاص، حذام يوس��ف شاعرة قصيدة 
ومض��ة وليس��ت ش��اعرة قصي��دة، حتى 
عندم��ا تق��رأ قصيدته��ا الكامل��ة جتدها 
مقطعي��ة، تتس��م بالتكثي��ف اجلمل��ي، 
وااليج��از، واالقتص��اد في اللغ��ة، والضربة 
االس��لوبية االدهاش��ية التي حت��ول مجرى 
النص، التي تنقلك الى نص وحدث جديد(. 
مضيف��ا ان للن��ص الومضي افق متس��ع 
الرؤى بتجاوزه املبن��ى واملعنى منطلقا من 

القول النثري.
كما اشار السلمان الى ان النص الومضي 
ال��ذي تتصف به الش��اعرة حذام يتس��م 
بكون��ه نص يتمي��ز بنزعة س��ردية موجزة 
ومقصدي��ة فض��ال ع��ن التزام��ه االقتراب 

وجتنب الوصف واملبالغة في االسهاب.
هذا وكانت للعديد من احلاضرين مداخالت 
عكست ارائهم في كتابات الشاعرة حذام 
وفي كتاباتها الصحفية، لتنتهي اجللسة 

بتوقيع دواوينها.

تضامن عبد المحسن
 

ش��اعرة واعالمية، عملت بخطوط متوازية 
في العطاء االبداعي لهذين اجملالني، اذ صدرت 
لها مجاميع شعرية هي )لك مبتدأ احلروف( 
و )احلب واش��ياؤه األخرى( و)ترافة ماي(، كما 
لها ديوان شعر شعبي، إضافة الى مجموعة 
ش��عرية مش��تركة صدرت عن احت��اد االدباء 
والكتاب ف��ي العراق حملت عن��وان )رفيف 
الثري��ا(، ومجموعة أخرى مش��تركة بعنوان 
)رابس��وديات(، ومؤخرا ص��درت مجموعتها 
القصصية األولى، وه��ي مجموعة قصص 
مش��تركة م��ع الق��اص محم��د ع��واد عن 
دار ومكتب��ة س��طور، وهي مع��دة ومقدمة 
برامج في االذاعات احمللية، وصحفية كتبت 
العديد من القصائد واملقاالت التي نش��رت 
في الصح��ف العراقي��ة والعربي��ة، إضافة 
الى املواق��ع الثقافي��ة االلكترونية، وكذلك 
ناش��طة مدني��ة تتواج��د ف��ي التظاهرات 

املطلبية، فهي حذام يوسف طاهر.
احتف��ت به��ا جمعي��ة الثقاف��ة للجمي��ع 
مساء يوم 2018/3/17، للحديث عن جتربتها 
االعالمي��ة واالدبية، وادار اجللس��ة الش��اعر 

جاسم العلي.

الناقد جاسم خلف الياس: 
المستقبل للشعر أيا كان نوعه

جاسم خلف الياس

تعني الشعرية بشكل عام  
قوانين الخطاب األدبي حسب 

تودوروف، وكيف أن نجعل 
من عمل ما عمال أدبيا حسب 

ياكوبسن، وهي حسب 
استنتاجي في دراسة مفهوم 

الشعرية: تقصي الوعي اللغوي 
الذي يتحكم في خصائص 

واتقانات القصة القصيرة جدا 
وتحليل ذلك الوعي بفاعلية 

قرائية تكشف الـ)كيف( وتعيّن 
القوانين الداخلية التي تتحكم 

في جمالية النص، وتحلل 
الـ)ماذا( وتستكنه مكنوناته، 

وتسبر أغواره

الشاعرة حذام يوسف طاهر 
ضيفة جمعية الثقافة للجميع

حينما ُيصبُح العقلُ سنًنا»هاجرت منك اليك« .. للشاعر ساطع العاني

جانب من االستضافة
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امل��ادة الس��ابعة :وض��ع وخ��زن املعدات 
الدفاعية

لق��وات الواليات  املتح��دة أن تضع داخل 
عليه��ا  املتف��ق  واملس��احات  املنش��آت 
وف��ي مواقع أخ��رى مؤقتة يتف��ق عليها 
الطرفان معدات دفاعية وجتهيزات ومواد 
حتتاجه��ا ق��وات الواليات املتح��دة على 
صلة بالنش��اطات املتفق عليها مبوجب 
هذا االتفاق وعلى قوات الواليات املتحدة 
اس��تعمال وتخزين هذه املعدات بشكل 
يتناس��ب مع مهامها املؤقتة في العراق 
وفق املادة )4( من ه��ذا االتفاق ،على أن ال 
يتصل بطريقة مباش��رة أو غير مباشرة 
مبنظوم��ات أس��لحة الدم��ار الش��امل 
)األسلحة الكيميائية واألسلحة النووية 
واألس��لحة  الراديولوجي��ة  واألس��لحة 
البيولوجي��ة والنفاي��ات املتصل��ة بتلك 
األس��لحة(. وعلى قوات الواليات املتحدة 
الس��يطرة على استعمال ونقل املعدات 
يت��م  الت��ي  له��ا  اململوك��ة  الدفاعي��ة 
تخزينه��ا في العراق .وعليها ضمان عدم 
تخزين املتفجرات أو االعتدة في منشآت 
قريب��ة من املناط��ق الس��كنية ،وعليها 
نقل تل��ك امل��واد اخملزون��ة في املنش��آت 
القريب��ة م��ن املناطق الس��كنية ،وعلى 
الواليات املتحدة تزويد احلكومة العراقية 
باملعلوم��ات الضرورية عن إع��داد وأنواع 

املواد اخملزونة .
املادة الثامنة: حماية البيئة   

على الطرفني تنفيذ هذا االتفاق بطريقة 
تنس��جم مع حماية البيئ��ة الطبيعية 
والصح��ة والس��امة البش��رية .وتؤكد 
الوالي��ات املتحدة مجدداً عل��ى التزامها 
والقوان��ني  البيئي��ة  القوان��ني  باحت��رام 
العراقية املرعية في تنفيذ سياس��اتها 

ألغراض تنفيذ هذا االتفاق.
املادة التاسعة: حركة املركبات والسفن 

والطائرات
1.مع االحترام الكامل لقواعد الس��امة 
واحلرك��ة البري��ة والبحري��ة ذات الصلة 
الت��ي  والس��فن  للمركب��ات  ،يج��وز 
تس��تخدمها قوات الوالي��ات املتحدة ،أو 
تلك التي تدار في حينه حلسابها حصراً، 
أن تدخل وتخ��رج وتتحرك داخل األراضي 
العراقي��ة ألغ��راض تنفيذ ه��ذا االتفاق 
لتنس��يق  املش��تركة  اللجن��ة  .وعل��ى 
العمليات العس��كرية املش��تركة وضع 
اإلج��راءات والقواعد املائمة لتس��هيل 

وتنظيم حركة املركبات.
2.م��ع االحترام الكامل لقواعد س��امة 
الطي��ران واملاح��ة اجلوي��ة ذات الصل��ة 
يصرح لطائرات حكومة الواليات املتحدة 
والطائ��رات املدني��ة الت��ي تعمل مبوجب 
عق��د م��ع وزارة دف��اع الوالي��ات املتحدة 
حصراً ف��ي حينه بالتحلي��ق في األجواء 
العراقي��ة، والقي��ام بالت��زود بالوقود جواً 
ألغ��راض تنفي��ذ ه��ذا االتف��اق .ومتن��ح 
الس��لطات العراقي��ة الطائرات املش��ار 
إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي 
الع��راق واإلقاع منها ألغراض تنفيذ هذا 
االتفاق حصرياُ .وال تسمح طائرات وسفن 
ومركب��ات حكوم��ة الوالي��ات املتح��دة 
والطائ��رات املدنية التي تعمل حصراً في 
حينه مبوجب عقد مع وزارة دفاع الواليات 
املتح��دة بصع��ود أي طرف عل��ى متنها 
رضا سلطات قوات الواليات املتحدة على 
ذلك ، وتتفق اللجنة الفرعية املش��تركة 
املعني��ة به��ذا األم��ر عل��ى اإلج��راءات 

املناسبة لتسهيل تنظيم حركة املرور.
3. تنتقل املراقبة والس��يطرة على اجملال 
اجلوي العراقي إلى الس��لطات العراقية 

فور دخول هذا االتفاق حيز النفاذ.
4. للحكوم��ة العراقي��ة أن تطل��ب من 
قوات الواليات املتحدة تقدمي دعم مؤقت 
للس��لطات العراقية ف��ي القيام مبهمة 
مراقب��ة اجمل��ال اجلوي العراقي والس��ارية 

عليه.
5. تعفى طائرات حكومة الواليات املتحدة 
والطائ��رات املدنية التي تعمل حصراً في 
حينه مبوجب عقد مع وزارة دفاع الواليات 
املتح��دة من دفع أية ضرائب أو رس��وم أو 
جبايات أو ما ش��ابهها من رسوم ،مبا في 
ذلك جبايات التحلي��ق أو جبايات املاحة 
اجلوية أو الهبوط أو االنتظار في املطارات 
التي ت��دار من قب��ل احلكوم��ة العراقية 
.وتعف��ى من دفع أية ضرائب أو رس��وم أو 
جبايات أو ما شابهها من رسوم املركبات 
الوالي��ات  لق��وات  اململوك��ة  والس��فن 
املتحدة أو اجلاري اس��تعمالها حصراً من 
جانب قوات الواليات املتحدة ألغراض هذا 
االتفاق ويتضمن ذلك املوانئ التي تديرها 
احلكومة العراقية .وتعفى هذه املركبات 

متطلب��ات  م��ن  والطائ��رات  والس��فن 
التسجيل داخل العراق.

6. عل��ى ق��وات الوالي��ات املتح��دة دف��ع 
تكالي��ف أي��ة خدمات تطلبه��ا وحتصل 

عليها.
7. عل��ى كل من الطرف��ني تزويد الطرف 
اآلخر باخلرائط وغير ذل��ك من املعلومات 
األلغ��ام  حق��ول  مواق��ع  ع��ن  املتاح��ة 
واملعوق��ات األخرى التي ميك��ن أن تعرقل 
احلرك��ة داخ��ل أراض��ي ومياه الع��راق أو 

تعرضها للخطر.
املادة العاشرة: إجراءات التعاقد

تخت��ار  أن  املتح��دة  الوالي��ات  لق��وات 
مبوج��ب  عق��وداً  تب��رم  وان  التعاقدي��ن 
القانون األميركي لش��راء املواد واخلدمات 
في العراق ،ويش��مل ذلك خدمات أعمال 
البناء والتش��ييد .تتعاقد قوات الواليات 
املتح��دة ما أمك��ن مع موردي��ن عراقيني 
للمواد واخلدمات عندما تكون عطاءاتهم 
تنافس��ية ومتث��ل أفض��ل قيم��ة .وعلى 
قوات الوالي��ات املتحدة احت��رام القانون 
العراقي عند إبرامها عق��وداً مع موردين 
تزوي��د  وعليه��ا  عراقي��ني،  ومتعاقدي��ن 
الس��لطات العراقي��ة بأس��ماء املوردين 
والتعاقدين العراقيني ومبالغ العقود ذات 

الصلة.
املادة احلادية عشرة: اخلدمات واالتصاالت

1. لقوات الواليات املتح��دة إنتاج وتوفير 
املي��اه والكهرباء وغير ذل��ك من اخلدمات 
األخ��رى للمنش��آت واملس��احات املتفق 
عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية 
املش��تركة  الفرعي��ة  اللجن��ة  خ��ال 

املعنية.
2.متتلك حكومة الع��راق جميع الترددات 
.وتتول��ى الس��لطات العراقي��ة اخملتصة 
تخصيص ترددات لقوات الواليات املتحدة 
حسب ما ينيقه اجلانبان من خال اللجنة 
املشتركة لتنسيق العمليات العسكري 
) JMOCC( على قوات الواليات املتحدة أن 
تعيد الترددات اخملصصة لها عند االنتهاء 
م��ن اس��تعمالها وفي موع��د ال يتجاوز 

تاريخ إنهاء العمل بهذا االتفاق.
3. تقوم قوات الواليات املتحدة بتشغيل 
نظمها لاتصاالت م��ع االحترام الكامل 
العراقي��ة وطبق��اً  القوان��ني  للدس��تور 
لتعريف نظم االتصاالت املنصوص عليه 
ف��ي دس��تور االحت��اد الدول��ي لاتصاالت 
لع��ام 1992 مب��ا في ذلك حق اس��تعمال 

االتصاالت.
4. ألغراض ه��ذا االتفاق تعف��ى الواليات 
املتحدة من دفع أية جبايات عن استعمال 
موجات اإلرس��ال والترددات املستخدمة 
حالي��اً أو تخص��ص له��ا مس��تقباً ،مبا 

في ذل��ك أي��ة جباي��ات إداري��ة أو غيرها 
من الرس��وم األخرى 5. يج��ب على قوات 
الوالي��ات املتح��دة اس��تحصال موافقة 
احلكومة العراقية بشأن مشاريع للبنى 
التحتية لاتصاالت تتم خارج املنش��آت 
واملساحات املتفق عليها حصرياً ألغراض 
تنفي��ذ هذا االتفاق وفق��اً للمادة الرابعة 
،إال في حالة وجود عمليات قتالية فعلية 

جتري عماُ باملادة الرابعة.
6. على قوات الواليات املتحدة استعمال 
أنظمة االتص��االت حصراً ألغ��راض هذا 

االتفاق.
املادة الثانية عشرة: الوالية القضائية

اعترافاً بحق العراق الس��يادي في حتديد 
وف��رض قواع��د القانون اجلنائ��ي واملدني 
عل��ى أراضيه ، وعلى ض��وء طلب العراق 
املس��اعدة املؤقت��ة م��ن ق��وات الواليات 
املتح��دة كما هو مبني ف��ي املادة الرابعة 
)4( ومتاشياً مع واجب أفراد قوات الواليات 
املتحدة وأف��راد العنصر املدن��ي باحترام 
القوان��ني والتقالي��د واألع��راف والقي��م 
العراقي��ة ، فقد اتفق الطرف��ان على ما 

يلي.
1.للع��راق احل��ق األولي ملمارس��ة الوالية 
القضائي��ة عل��ى إف��راد ق��وات الواليات 
املتح��دة وأف��راد العنص��ر املدني بش��أن 
اجلناي��ات اجلس��يمة املتعم��دة وطبق��اً 
للفق��رة الثامن��ة )8( ح��ني ترتكب تلك 
اجلرائم خارج املنشآت واملساحات املتفق 

عليها وخارج حالة الواجب.
2.للع��راق احل��ق األولي ملمارس��ة الوالية 
القضائية على املتعاقدي��ن مع الواليات 

املتحدة ومستخدميهم.
3. للواليات املتحدة احلق األولي ملمارس��ة 
الوالية القضائية على أفراد قوات الواليات 
املتحدة وأفراد العنصر املدني بشأن أمور 
تقع داخل املنش��أت واملس��احات املتفق 
عليها. وفي الظروف غير املشمولة بنص 

الفقرة)1( .
4. يق��دم الطرفان املس��اعدة لبعضهما 
،بن��اء عب��ى طل��ب أحدهم��ا ،ف��ي إجراء 
التحقي��ق ف��ي األح��داث وجم��ع األدلة 

وتبادلها لتأمني حتقيق سير العدالة.
5. عن��د اعتق��ال أو احتج��از أف��راد قوات 
الوالي��ات املتحدة وأف��راد العنصر املدني 
من قبل الس��لطات العراقية،يتم إخبار 
س��لطات قوات الوالي��ات املتحدة بذلك 
فوراً وتس��ليمهم لها خال)24( س��اعة 
من وقت االعتق��ال أو االحتجاز . وعندما 
مي��ارس الع��راق واليت��ه القضائي��ة عماً 
بن��ص الفقرة)1( م��ن هذه امل��ادة ،تتولى 
س��لطات قوات الوالي��ات املتحدة عندئذ 
مهم��ة احتج��از املتهم من أف��راد قوات 

الواليات املتحدة أو العنصر املدني وعلى 
س��لطات قوات الواليات املتح��دة تقدمي 
أولئك األف��راد املتهمني إلى الس��لطات 

العراقية ألغراض التحقيق واحملاكمة.
6.لس��لطات أي من الطرف��ني أن تطلب 
من س��لطات الطرف اآلخر أن يتخلى عن 
حقه األولي ف��ي الوالي��ة القضائية في 
حالة معينة .توافق حكومة العراق على 
ممارس��ة الوالية القضائية طبقاً للفقرة 
)1( أعاه فق��ط بعد إقراره��ا وإخطارها 
الواليات املتحدة حتريري��اً خال )21( يوماً 
من اكتش��اف اجلرمية التي يدعي وقوعها 
،بأن ملمارس��تها تلك الوالي��ة القضائية 

أهمية خاصة.
7. في احلاالت التي مت��ارس فيها الواليات 
املتح��دة الوالي��ة القضائي��ة عماً بنص 
الفق��رة )3(من ه��ذه املادة يك��ون ألفراد 
ق��وات الوالي��ات املتحدة وأف��راد العنصر 
املدني احلق ف��ي أن تطبق عليهم معايير 
اإلج��راءات القانونية واحلمايات املكفولة 
مبوج��ب الدس��تور األمريك��ي والقوانني 
األمريكية .وفي حال وقوع جرمية ما تسري 
عليه��ا أحكام الفق��رة )3( من هذه املادة 
ويكون الضحية ش��خص ليس من أفراد 
قوات الواليات املتح��دة وال أفراد العنصر 
املدني ،يضع الطرف��ان إجراءات من خال 
اللجنة املش��تركة إلحاطة األش��خاص 
املعنيني علماً بش��كل مناس��ب، بوضع 
التحقي��ق في اجلرمي��ة ، وتوجي��ه الئحة 
التهم إلى املتهم ،وحتديد تاريخ إجراءات 
احملكم��ة ونتائ��ج املباحثات بش��أن وضع 
املتهم،وفرصة س��ماع أقوال املتهم في 
جلسات علنية يتم خالها إصدار احلكم 
علي��ه، والتش��اور م��ع محام��ي االدعاء 
ملتابع��ة القضية ، واملس��اعدة في تقدمي 
وكال��ة مبوجب امل��ادة احلادية والعش��رين 
)21( م��ن ه��ذا االتف��اق . على س��لطات 
قوات الواليات املتحدة السعي ،ووفقاً ملا 
يتف��ق عليه الطرفان فيم��ا بينهما ، من 
أج��ل إجراء محاكمة ملث��ل تلك القضايا 
داخ��ل الع��راق وفي ح��ال محاكمة مثل 
تلك القضايا في الواليات املتحدة ،سوف 
تب��ذل اجلهود من أجل تس��هيل التواجد 

الشخصي للضحية في احملاكمة .
8.وفي احل��االت التي مي��ارس فيها العراق 
الوالي��ة القضائية عم��اً بالفقرة)1( من 
ه��ذه املادة،يكون ألف��راد ق��وات الواليات 
املتح��دة وأفراد العنص��ر املدني احلق في 
أن تطب��ق عليه��م معايي��ر اإلج��راءات 
القانونية والضمانات املتماشية مع تلك 
املتاحة مبوجب القانون األمريكي والقانون 
العراقي ،س��وف تضع اللجنة املشتركة 
إجراءات وآليات لتنفيذ هذه املادة ،تشمل 

س��رداً للجنايات اجلسيمة املتعددة التي 
تخضع للفقرة )1( وإجراءات تفي مبعايير 
احملاكمة املش��روعة والضمانات وال يجوز 
ممارس��ة الوالي��ة القضائية عم��اً بنص 
الفق��رة )1( من هذه امل��ادة إال وفقاً لهذه 

اإلجراءات واآلليات .
9. تقر س��لطات قوات الوالي��ات املتحدة 
،عم��اً بالفق��رة )1( و)3( من ه��ذه املادة 
م��ا إذا كانت اجلرمي��ة املزعومة قد وقعت 
أثن��اء حال��ة الواج��ب وفي تل��ك احلاالت 
التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن 
الظ��روف تقتضي مراجعة ه��ذا التقرير، 
يتش��اور الطرفان فوراً م��ن خال اللجنة 
املشتركة ،وتأخذ سلطات قوات الواليات 
املتح��دة كام��ل االعتب��ار ع��ن الوقائ��ع 
والظ��روف وأي��ة معلومات ق��د تقدمها 
الس��لطات العراقية يك��ون لها أثر على 

تقرير سلطات قوات الواليات املتحدة.
10. يراج��ع الطرفان األح��كام الواردة في 
ه��ذه املادة كل )6( أش��هر،مبا في ذلك أية 
تعدي��ات مقترح��ة لهذه امل��ادة ،آخذين 
بع��ني االعتبار الوضع األمن��ي في العراق 
،ومدى انش��غال قوات الوالي��ات املتحدة 
بعمليات عس��كرية ،ومنو وتطور النظام 
القضائ��ي العراق��ي ، والتغيي��رات ف��ي 

القانون األمريكي والقانون العراقي.
امل��ادة الثالثة عش��رة: حمل األس��لحة 

وارتداء البزات الرسمية 
ألف��راد ق��وات الوالي��ات املتح��دة وأف��راد 
العنص��ر املدني حيازة وحمل األس��لحة 
العائدة للوالي��ات املتحدة أثناء وجودهم 
في العراق مبوجب التخويل املمنوح لهم 
ومبوج��ب األوامر الصادرة لهم ، وحس��ب 
متطلباته��م وواجباته��م . كما ألعضاء 
ق��وات الواليات املتح��دة أن يرتدوا البزات 
الرس��مية أثناء تأديتهم لواجباتهم في 

العراق .
املادة الرابعة عشرة: الدخول واملغادرة

1. ألغ��راض ه��ذا االتف��اق، ألف��راد قوات 
الوالي��ات املتحدة وأف��راد العنصر املدني 
دخ��ول الع��راق ومغادرت��ه م��ن املناف��ذ 
الرس��مية للمغادرة والوص��ول ويتطلب 
منهم فقط حم��ل بطاقات هوية وأوامر 
س��فر تصدر لهم من الوالي��ات املتحدة 
مهم��ة  املش��تركة  اللجن��ة  .وتتول��ى 
وضع آلية وس��ياق للتحق��ق الذي تتولى 

السلطات العراقية اخملتصة تنفيذه .
2.للس��لطات العراقي��ة ح��ق التدقي��ق 
والتحق��ق من قوائم أس��ماء أفراد قوات 
الوالي��ات املتحدة وإف��راد العنصر املدني 
الداخل��ني إل��ى الع��راق واخلارج��ني منه 
مباش��رة عن طريق املنشآت واملساحات 
املتف��ق عليه��ا .وتس��لم تل��ك القوائم 

إلى الس��لطات العراقية م��ن قبل قوات 
الواليات املتحدة.

ألغراض هذا االتفاق ،ألفراد قوات الواليات 
املتح��دة والعنصر املدني دخ��ول العراق 
واخل��روج منه عبر املنش��آت واملس��احات 
املتف��ق عليه��ا واليطلب منهم س��وى 
بطاقات الهوية الت��ي اصدرتها الواليات 
املتح��دة لكل منه��م . وتتول��ى اللجنة 
املش��تركة مهم��ة وض��ع ألية وس��ياق  
للتدقي��ق والتحقق صحة ه��ذه الوثائق 
.                                                             املادة 
اخلامسة عش��رة : االس��تيراد والتصدير                                    
1.الغ��راض تنفيذ ه��ذا االتف��اق حصريا 
, لق��وات الوالي��ات املتح��دة واملتعاقدين 
معها ان يس��توردوا الى العراق ويصدروا 
منه )مواد مت شراؤها في العراق(, ولهم ان 
يعيدوا تصدير ,  وان ينقلوا ويستخدموا 
في العراق أية معدات أو جتهيزات او مواد 
أو تكنولوجي��ا ، بش��رط أن ال تكون املواد 
الت��ي يس��توردونها أو يجلبونها ممنوعة 
في الع��راق اعتباراً من تاري��خ دخول هذا 
االتفاق حيز التنفيذ .ال تخضع للتفتيش 
عمليات اس��تيراد مثل هذه املواد وإعادة 
وال   ، واس��تعمالها  ونقله��ا  تصديره��ا 
تخضع كذلك ملتطلبات اإلجازات أو ألية 
قيود أخرى أو ضرائب أو رس��وم جمركية 
أو أي رس��وم أخ��رى تفرض ف��ي العراق ، 
وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم)10( 
م��ن املادة الثانية . وعلى س��لطات قوات 
الواليات املتحدة أن تقدم إلى السلطات 
العراقي��ة اخملتصة وثائق مناس��بة تؤكد 
أن هذه املوارد مس��توردة م��ن قبل قوات 
الواليات املتح��دة أو متعاق��دي الواليات 
الوالي��ات  ق��وات  الس��تعمال  املتح��دة 

املتحدة ألغراض هذا االتفاق حصرياً. 
اس��تناداً إل��ى معلومات أمني��ة متوفرة 
لديها،للس��لطات العراقي��ة احل��ق ف��ي 
الطل��ب م��ن ق��وات الوالي��ات املتح��دة 
وبحضوره��ا فت��ح أي من احلاوي��ات التي 
توجد فيها تلك املواد املستوردة للتحقق 
من محتوياتها وحتترم السلطات العراقية 
حني تقدمي هذا الطلب املتطلبات االمنية 
لقوات الواليات املتحدة وتقبل اذا طلبت 
ذل��ك ،ان جت��ري عملي��ات التحق��ق ف��ي 
املنش��آت املس��تخدمة م��ن قب��ل قوات 
الوالي��ات املتح��دة واملتعاقدي��ن معه��ا 
ألي تفتي��ش أو أي قي��ود عدا كمتطلبات 
األجازة وتعمل اللجنة املشتركة مع وزارة 
التجارة العراقي��ة وفقاً للقانون العراقي 
توفي��ر متطلب��ات احلص��ول  لتس��هيل 
عل��ى االجازة لغرض قي��ام قوات الواليات 
املتحدة بتصدير البضائع التي اش��ترتها 
ف��ي العراق لألغراض هذا االتفاق وللعراق 

احلق��د بطل��ب مراجعة أي من املس��ائل 
الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة ويتشاور 
الطرف��ان فوراً في ه��ذه احلاالت من خال 
اللجنة املش��تركة أو أذا دعت احلاجة من 

خال اللجنة الوزارية املشتركة .
2. ألف��راد ق��وات الواليات املتح��دة وأفراد 
العنص��ر املدني االس��تيراد إل��ى العراق 
وإيعادة تصدير واستعمال املواد واالجهزة 
لغ��رض  به��م  اخلاص��ة  الش��خصية 
االس��هاك أو االس��تعمال الش��خصي 
وال يخضع اس��تيراد واعادة تصدير ونقل 
واس��تعمال مثل ه��ذه املراد املس��توردة 
في الع��راق الى أجازة أو قي��ود أو ضرائب 
أو جبايات أو أية رس��وم أخرى تفرض في 
العراق كما هو مبني في الفقرة )10( من 
املادة الثانية ،وتكون الكميات املستوردة 
معقول��ة ومتناس��بة م��ع االس��تعمال 
الش��خصي وس��تتخذ س��لطات قوات 
الوالي��ات املتحدة إج��راءات لضمان عدم 
تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية 

أو تاريخية بالنسبة للعراق .
3. أي تفتي��ش ف��ي امل��واد املش��ار إليها 
ف��ي الفق��رة)2( م��ن قب��ل الس��لطات 
العراقية،يجب أن يتم بصورة عاجلة في 
مكان متفق عليه ،ووفقاً لألجراءات التي 

تضعها اللجنة املشتركة.
4. تخضع للضرائب والرس��وم اجلمركية 
كم��ا هي معرفة بالفق��رة )10( من املادة 
الثاني��ة أية م��ادة مس��توردة معفاة من 
الرسوم اجلمركية واجلبايات األخرى وفقاً 
لهذا االتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها 
ألفراد أو كيانات غير مش��مولة باإلعفاء 
الضريبي أو االمتيازات اخلاصة باالستيراد 
ويدفع املش��تري هذه الضرائب واجلبايات 
)مبا في ذلك الرس��وم اجلمركية(عن املواد 
التي مت بيعها ،وتقدر قيمة هذه الضرائب 
واجلباي��ات في وقت بيع ه��ذه املواد داخل 

العراق.
5. يجب االمتناع عن استيراد أو استعمال 
املواد املش��ار إليها في فق��رات هذه املادة 

ألغراض جتارية.
املادة السادسة عشرة: الضرائب 

1. ال تف��رض أي��ة ضرائ��ب أو رس��وم أو 
جبايات ،كما هي معرفة في الفقرة )10( 
من املادة الثانية ، قدرت قيمتها وفرضت 
في أراضي العراق، على السلع واخلدمات 
الت��ي يتم ش��راؤها في الع��راق من قبل 
قوات الواليات املتح��دة أو بالنيابة عنها 
ألغراض االستعمال الرسمي ،وال يفرض 
أي م��ن ذلك على الس��لع واخلدمات التي 
مت ش��راؤها في الع��راق بالنيابة عن قوات 

الواليات املتحدة.
2. ال يتحمل أفراد قوات الواليات املتحدة 
وأفراد العنصر املدني مس��ؤولية دفع أية 
ضريبة أو رس��م أو جباية حت��دد قيمتها 
وتفرض ف��ي أراضي العراق، م��ا لم تكن 

مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
أو  اإلج��ازات  عش��رة:  الس��ابعة  امل��ادة 

التراخيص 
1.تع��د إجازات قي��ادة املركب��ات النافذة 
املفعول التي أصدرتها سلطات الواليات 
املتحدة إل��ى أفراد قوات الواليات املتحدة 
وأف��راد العنص��ر املدن��ي ومس��تخدمي 
املتعاقدين مع الواليات املتحدة ،مقبولة 
ل��دى الس��لطات العراقي��ة . ال يتعرض 
حاملو إجازات قيادة املركبات المتحان أو 
دفع جبايات لقيادتهم املركبات والسفن 
الوالي��ات  لق��وات  العائ��دة  والطائ��رات 

املتحدة في العراق.
2. تع��د إج��ازات قي��ادة املركب��ات الت��ي 
أصدرته��ا س��لطات الوالي��ات املتح��دة 
إلى أفراد ق��وات الواليات املتح��دة وأفراد 
املتعاقدين  املدني ومستخدمي  العنصر 
مع الواليات املتح��دة نافذة املفعول لدى 
الس��لطات العراقي��ة عن��د اس��تعمال 
س��يارتهم اخلاصة داخل أراض��ي العراق 
دون أن يخض��ع حاملوه��ا إل��ى اختبار أو 

جباية.
3. تعد جمي��ع التراخيص املهنية التي 
أصدرته��ا س��لطات الوالي��ات املتحدة 
إل��ى أف��راد ق��وات الوالي��ات املتح��دة 
وأف��راد العنص��ر املدني ومس��تخدمي 
املتعاقدين مع الواليات املتحدة مقبولة 
لدى السلطات العراقية ،على أن تكون 
التراخي��ص متعلق��ة باخلدمات  ه��ذه 
الت��ي يقدمونه��ا ف��ي إط��ار تأديتهم 
لواجباتهم الرسمية أو التعاقد لدعم 
ق��وات الواليات املتحدة ، وأفراد العنصر 
املدني، واملتعاقدين مع الواليات املتحدة 
,واملس��تخدمني العامل��ني ل��دى هؤالء 
املتعاقدين ،وذلك وفقاً للشروط املتفق 

عليها بني الطرفني.

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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الصباح الجديد - وكاالت:  

عد اخملرج العراقي محمد الدراجي 
أّن فيل��م »الرحلة« ال��ذي أخرجه، 
»أع��اد احلياة« لس��ينما ب��اده، إثر 
عقود م��ن الرك��ود ج��راء احلصار 

واحلروب املتتالية.
ف��ي 2008، أس��س الدراج��ي م��ع 
مجموعة م��ن اخملرجني الش��باب 
بب��اده »املرك��ز العراق��ي للفيلم 
املستقل«، سعياً نحو إعادة احلياة 
للس��ينما الت��ي وأدته��ا احل��روب 

واألزمات.

الواقع العراقي في فيلم
حت��ّدث الدراجي عن فك��رة فيلمه 
في��ه  تن��اول  ال��ذي  »الرحل��ة« 
ش��خصية ش��ابة انتحاري��ة، في 
طرح يستبطن تعقيداً كبيراً على 
مستوى بناء الشخصية وتوضيح 

تركيبتها  في شتى األصعدة.
يق��ول: »وق��ع نظ��ري، ف��ي أح��د 
األي��ام، على صورة صحفية تظهر 
انتحاري��ة وبالق��رب منه��ا عنصر 
أمني يحاول فك حزامها الناسف، 
ومن هناك، بدأت الفكرة بالتشّكل 

في ذهني«.
وأض��اف الدراج��ي عل��ى هام��ش 
»الرحل��ة«: »حني  ع��رض فيلم��ه 
الش��خصية ف��ي  أرس��م  كن��ت 
مخيلت��ي، كنت حاق��دا على كل 
االنتحاريني بس��بب م��ا حدث في 

بلدي بسببهم«.
مس��تدركا: »لكن في 2012، زرت 
سجن النساء، والتقيت بإحداهن، 
بالكام��ل،  بقصته��ا  وأخبرتن��ي 

ضحاي��ا  ه��ؤالء  أن  فاكتش��فت 
أيض��ا، ويحتاجون املس��اعدة، وأن 

بداخلهم يوجد إنسان«.
وبدأ ع��رض فيلم »الرحلة« مطلع 
آذار اجلاري، ف��ي بغداد ومحافظات 
وأربي��ل  والس��ليمانية  ده��وك 

ومحافظتي بابل والبصرة.
وت��دور أحداثه في ع��ام 2006، عن 
ش��ابة غامض��ة تس��تعد للقيام 
بعملي��ة انتحاري��ة، لكنها تواجه 
ف��ي طريقه��ا أحداث��ا وطبق��ات 
اجتماعي��ة مختلف��ة، عل��ى نحو 
يعكس بعض ما عاشه العراقيون 

بعد 2003.
الفيلم، بحس��ب الدراجي، بلغت 
بإنت��اج  دوالر،  ملي��ون  ميزانيت��ه 
مشترك بني شركات من بريطانيا 
وهولندا وفرنسا، فضاً عن شبكة 
اإلعام العراقي التابعة للحكومة 

العراقية.
ويس��عى صناعه، من خال حملة 
أطلقوه��ا بعنوان »رحل��ة املليون 
مشاهد«، حلث املهتمني بالسينما 
على مش��اهدة فيلم عراقي في 6 
من محافظات الباد. لكن الدراجي 
يطم��ح أن يذه��ب قريب��ا بفيلمه 
إلى احملافظات الشمالية والغربية 
التي حتررت، في الس��نوات الثاث 
املاضي��ة، م��ن تنظي��م »داع��ش« 
اإلرهابي، كما يأمل تس��ويقه في 

العديد من البلدان العربية.

أفالم وجوائز
وف��ي مع��رض حديث��ه ع��ن إنتاج 
املركز، قال الدراجي إنه »أجنز أكثر 
م��ن 15 فيلما قصي��را، وأكثر من 
8 أف��ام طويلة، بينه��ا فيلم حتت 

رم��ال بابل وأح��ام وف��ي أحضان 
أم��ي« وغيرها. وأض��اف أنه منحه 
بالعديد  ورفاقه تأشيرة املشاركة 

من املهرجانات.
وتوضيحاً تابع: »ش��اركنا في أكثر 

م��ن 500 مهرج��ان، وحصدنا 100 
جائ��زة مهم��ة، أبرزه��ا جوائز من 

مهرجان برلني السينمائي«.
وتاب��ع: »نس��عى ألن يك��ون املركز 
أهم مدارس الش��رق األوسط في 

مجال السينما، وألن يكون ملتقى 
للمهتمني بالسينما«.

وي��رى الدراجي أن اخلط��وة األولى 
باجتاه حتقيق حلمه، بدأت بالفعل 
من خال فيل��م »الرحلة«، باعتبار 
أنه »أّول فيلم يس��وق محلياً بعد 
27 عام��ا، وبع��د ه��ذا الركود في 
الس��ينما العراقي��ة، سيش��اهد 
يتحدث  عراقي��ا  فيلم��ا  املواط��ن 
عنه وعن جزء من واقعه ولهجته 

وتفاصيله«.
وع��د أن »ثقافة مش��اهدة األفام 
احمللية غاب��ت عنا منذ زمن، وفيها 
حتري��ك لقط��اع الس��ينما، وهذه 
اخلط��وة األولى، واأله��م من هذا، 
بدأ الكثيرون بإعادة النظر في هذا 
القطاع، سواء اقتصاديا أم فنيا أو 

اجتماعيا«.
الدراجي مخرج عراقي، من مواليد 
ع��ام 1978 ف��ي بغ��داد التي درس 
فيها اإلخ��راج املس��رحي، قبل أن 

يسافر إلى هولندا.
وفي البل��د األوروب��ي، حصل على 
شهادة املاجستير في السينما من 
جامعة »ليذر«، وأخرج العديد من 
األفام القصيرة، منها »البلدوزر«، 
»نحي��ف«، »احلرب«، وم��ن أفامه 

الطويلة: »ابن بابل« و«أحام«.
وتركز أف��ام الدراجي على معاناة 
الش��رائح الضعيفة ف��ي اجملتمع 
العراق��ي خال الفوض��ى األمنية 

وأعمال العنف في الباد.

حقل ألغام
لم تكن رحلة الدراجي إلى شباك 
التذاكر يس��يرة إطاقا، بل تشبه 
إلى ح��د كبير الس��ير ف��ي حقل 

ألغام، فقد تعرض لاختطاف ثاث 
مرات على يد جماعات مس��لحة 
مجهولة، في أثناء تصويره أفامه 

في العراق.
إال أن احلظ حالفه بإطاق سراحه 
بتدخ��ل من احلكوم��ة الهولندية 
الت��ي يحم��ل جنس��يتها، وم��ن 
الق��وات األميركية إب��ان احتالها 

للعراق بني عامي 2003 و2011.
وعل��ى وف��ق الدراج��ي، ف��إن باده 
التحتية املطلوبة  للبني��ة  تفتقر 
ع��ن  ع��اوة  األف��ام،  لصناع��ة 
س��وء اخلدمات العام��ة من قبيل 
واملاء  للكهرباء  املتك��رر  االنقطاع 

وما إلى ذلك.
يع��ي الدراج��ي أن ف��ي بل��د مثل 
الع��راق، هناك آالف القصص التي 
تنتظر تس��ليط الضوء عليها، ما 
جعل جدوله املس��تقبلي مزدحما 
ب���7 أف��ام تتح��دث ع��ن حقب��ة 
س��يطرة تنظي��م »داع��ش« على 
ثل��ث مس��احة العراق م��ن 2014 

و2017.
ويتابع الدراجي: »نعمل في املركز 
العراق��ي للفيلم املس��تقل على 
إجن��از 7 أف��ام، بينها فيلم أس��د 

املوصل العودة إلى آمرلي«.
وأردف: »س��ننتهي أيض��ا من اجناز 
فيل��م طيور اجلن��ة قريب��ا، والذي 
يتناول أطفال الش��وارع الضحايا 
ممن يتم اس��تغالهم ف��ي أعمال 
عنف طائف��ي، وجتنيدهم ليكونوا 

انتحاريني«.
وختم مازح��ا: »بعد فيل��م طيور 
اجلنة أعتقد أن اجلمهور سينتهي 
ب��ه املطاف ألح��د األمري��ن، إما أن 

يكرهني جدا أو يحبني جدا«.   

»الرحلة« يأخذ السينما العراقية إلى حياة جديدة
بعد ركود طويل بسبب الحروب والحصار

األرض تشهد أول »انقراض جماعي«
نشاط اإلنسان املتعدد له انعكاساته على الكرة األرضية، 
والتغير املناخي كذلك، كاهما يؤثران على الكرة األرضية 

بنحو عام وعلى احلياة في احمليطات بنحو خاص.
يقول العلماء إن األرض تشهد أول »انقراض جماعي« منذ 

انقراض الديناصورات قبل خمسة وستني مليون سنة.
فأكث��ر من أربع��ني باملئة م��ن البرمائيات ورب��ع الثدييات 

تواجه خطر االنقراض.
كل ذلك نتيجة نش��اط اإلنسان والتغير املناخي بحسب 
م��ا أوردته »AFP«. الش��عاب املرجانية الت��ي حتضن أكثر 
م��ن ربع األن��واع البحرية قد تختفي بحل��ول العام ألفني 
وخمس��ني بحس��ب االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة الذي 
ينشر سنويا »الئحة حمراء« تضم احليوانات البرية األكثر 

تهددًا.

في الصين.. كلب صار دبا
قروي صيني قام بتربية حيوان عثر عليه في إحدى الغابات 
القريبة من قريته على أس��اس أنه كلب، لكنه فطن بعد 

مرور الوقت أنه دب مهدد باالنقراض. 
 بدأت قصة ياجن مع الدب منذ العام 2015، إذ بدأ باالعتناء 
به��ذا الدب الصغي��ر ظناً منه أنه ج��رو كلب، ثم ظهرت 
عامات غريبة على صدره وبدأ جسمه بالتحول مع مرور 
الوقت، فاكتش��ف أنه دب، وبرغم ظه��ور هويته اجلديدة 
فقد استمر املزارع باالعتناء به ووضعه داخل قفص خوفا 

من مهاجمته ألبناء القرية.
وفور انتشار صور الدب في مواقع التواصل االجتماعي في 
الصني، حاولت الشرطة الكش��ف عن تفاصيل القصة، 
فحضرت إلى منزل الش��اب، ثم كش��ف عل��ى الدب، في 
املقاب��ل لم ينل الش��اب أي عقوب��ة كونه أظه��ر تعاونا 
م��ع رجال الش��رطة املعني��ة بحماية احليوان��ات املهددة 

باالنقراض، على وفق صحيفة »دايلي ميل« البريطانية. 
اجلدي��ر بالذك��ر أن��ه يج��ري حالي��ا رعاية ال��دب من قبل 
مرك��ز لتربي��ة احليوانات البري��ة في مقاطع��ة »يولونغ« 
مبدين��ة ليجيان��غ، ويبلغ طوله 167 س��نتيمترا، ووزنه 40 

كيلوغراما.

فنان يبني مدينة بقطع إلكترونية مهملة
استغرق فنان من زميبابوي يبلغ من العمر 17 عاًما، ويدعى 
» زيد مينك« ثاثة أشهر في بناء امنوذج دقيق جًدا لوسط 
مدينة مانهاتن باستعمال مكونات إلكترونية قدمية من 

أجهزة الكمبيوتر القدمية، والهواتف احملمولة.
 وبحس��ب م��ا ذكرت موق��ع »أوديتي س��نترال« أن مينك 
كان يصن��ع امنوذجا ملش��روع باملدرس��ة، اس��تعمل فيه 
أكثر م��ن 27 »ماذر بورد« و11 وح��دة معاجلة مركزية، 10 
كارتات شاش��ة، إضافة إلى 15 بطارية، و12 هاتفا قدميا،و 
7 إم��دادات طاق��ة،و 4 س��اعات،و 4 بطاق��ات صوتية،و 3 

محركات أقراص ثابتة.
وأوض��ح مينك، أنه جمع معلوم��ات وتفاصيل املباني من 
مواقع متع��ددة مثل موق��ع خرائط جوج��ل، ويكيبيديا، 

وردايت، ليتأكد من نسب جميع املنمنمات في االمنوذج.
وذك��ر مين��ك أن من أصع��ب املنمنم��ات الت��ي واجهته 
هو ب��رج بنك أميركا الذي اس��تغرق من��ه يومني كاملني 
حملاولة معرفة جمي��ع الزوايا اخملتلفة، وأكد أن الغرض من 
عم��ل االمنوذج هو إعادة تدوي��ر النفايات املهملة وكيفية 

استعمالها في الفن.

األسواق الشعبية في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

معلومة

تبادل اآلراء بني الزوجني أمر غاية في األهمية، 
ه��ذه اآلراء بعضها إيجاب��ي وبعضها اآلخر 

سلبي.
اآلراء اإليجابية ال مش��كلة فيه��ا وال داعي 
للخوض فيه��ا، لكن اآلراء الس��لبية يجب 
الوقوف عندها، ألسباب عدة أهمها الشجار 
بني الزوجني، الذي قد يبدأ صغيرا ويصل الى 
حد غي��ر متوق��ع. واألهم م��ن كل ذلك هو 

املكان الذي يدور به الشجار بني الزوجني.
وف��ي ه��ذا اإلطار، كش��فت مؤخرا دراس��ة 
فرنس��ية أن أغلب املشاحنات الزوجية جتري 
في الس��يارة، ما يجعل شخًصا من بني كل 
خمس��ة أش��خاص يرفض مرافقة الزوج أو 

الزوجة في السيارة.
الدراس��ة أجراها عالم النفس الفرنس��ي، 
صمويل لوباس��تيه، في جامعة باريس، جاء 
فيها، أن أغلب املش��احنات والشجارات بني 
الزوجني جتري داخل الس��يارة، لكونها مكان 
مغل��ق ال ميك��ن التح��رك في��ه وف��ي حالة 
الغضب ال ميكن االبتعاد والذهاب إلى مكان 
آخر، فليس هناك اي خيار آخر غير املشاركة 

السلبية.
وأوضح العال��م أن مقعد القيادة هو املكان 
الوحيد الذي يس��بب االختافات فإذا كانت 
املرأة ه��ي التي تقود فنجد الزوج ليس لديه 
الثق��ة في قي��ادة زوجت��ه، كما أنه يش��عر 
بفق��دان األمان مم��ا يجعل��ه ينتقدها طوال 

الطريق، حتى في حال اس��تعمالها خريطة 
الطري��ق »GPS«، مما يجعله يث��ور ويغضب 
بس��رعة، أما في حال قيادة الزوج للسيارة، 
فزوجته تنتقد كل تصرفاته وتعطيه درًسا 
ف��ي كيفي��ة احت��رام الطري��ق وغيرها من 

التعليقات التي تستفز الزوج.

متابعة الصباح الجديد: 
قد ينعك��ُس العالُم االفتراضي 
عل��ى عال��م الواق��ع ، فتصبُح 
مواق��ُع التواص��ل االجتماع��ي 
أخط��ر مم��ا تتوق��ع وتؤث��ُر على 
وبخاص��ة  س��لباً،  حيات��ك 
العاطفية، هذا ما أثبتتُه دراسة 
صادرة عن ش��ركٍة متخصصة 

في أمِن احلواسيب.

النتائج، اعترف %42  وبحس��ِب 
م��ن الن��اس بأنه��م يش��عروَن 
بالغيرة إزاَء ما ينش��رُه اآلخرون 
 %58 أم��ا  األنترن��ت،  عل��ى 
إذا  فيش��عروَن باحلزِن والغضب 
نش��ر أحده��م ص��ورة أو كتب 
تعليق��اً ال يريدون��ه، إضافة الى 
ذل��ك، فق��د كش��َف الباحثون 
أن واح��داً من ب��ني كل 7 حاالِت 

طاٍق س��ببها مواق��ُع التواصل 
االجتماع��ي إما عب��رَ اخليانة أو 

السلوكيات اخلاطئة.
كذل��ك قال م��ا ال يقل عن %24 
أن التكنولوجيا لها تأثير سلبي 
عل��ى العاقة، أما عن أس��باب 
اخلافات فقال 42% إنها بسبب 
االنش��غال عل��ى الهاتف وعدم 
أن  أم��ا 18% فقال��وا  التركي��ز، 

س��بب املشكل هو الوقت الذي 
الطرف��ني على  أح��د  يقضي��ه 
االنترن��ت، ف��ي حني ق��ال 8% أن 
املش��كات والصراع��ات حتصل 
بسبب ما ينش��ره الشريك في 

حساباته.
ماري فيدوروف، اخلبيرة في قانون 
األس��رة، حللت نتائج الدراسة، 
وقال��ت انه��ا »ش��هدت زي��ادة 

كبي��رة في عدد ح��االت الطاق 
بس��بب س��وء اس��تعمال هذه 
الوس��ائل وذلك ألن كل ش��يء 
مت��اح وبس��هولة عالي��ة«، أما 
طرائق سوء االستعمال بحسب 
ماري فهي متعددة مثل الوجود 
املس��تمر في مواقع التواصل أو 
نش��ر صور ومعلوم��ات وهمية 
عن احلياة إلظه��ار أنها مثالية، 

ناهيك باملشكات تنفجر حول 
قضايا تافهة مثل س��بب نشر 
صورة معين��ة أو هوي��ة الفتاة 
التي أضافها الرجل الى حسابه 
أو هوي��ة الرج��ل ال��ذي وض��ع 
تعليق��اً غزلياً للم��رأة، في حني 
أن اخليانة االلكترونية أيضاً تعد  
بسبب  وأساسياً  مهماً  س��بباً 

سهولتها.

أغلب المشاحنات الزوجية تحدث في السيارة

ملونشريط

مواقع التواصل تدمر الحب والصداقة

امللصق الدعائي للفيلم
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مهنياً:تسمع بعض األخبار التى تزعجك في 
العمل و تؤثر على أدائك لليوم عاطفيا:ال تنظر 
فقط الى س��يئات احلبي��ب انظر الى اجلوانب 
اإليجابية في شخصيته و حدث إيجابي يغير 

مصير عاقتك العاطفية اليوم. 

مهنياً:ك��ن أكثر ودا ف��ي تعاماتك مع زماء 
العم��ل و ح��اول أن تتعامل معه��م بطريقة 
أفضل عاطفيا:س��وء تفاهم ق��د يقع اليوم 
بين��ك و ب��ني احلبي��ب و لكن��ك جت��د له حل 

سريع.    

مهنيا:عليك أن تكون أكثر س��رعة اليوم في 
تنفيذ املهام التى تعرض عليك حتسبا حلدوث 
أية مش��اكل مفاجئة  عاطفيا:تعيش أجمل 
قصة حتب هذه الفترة و تتمنى أن تقدم على 

خطوة االرتباط.  

مهنيا:عليك أن تكون أكثر تنظيما في عملك 
و أن تعرف كيف حتدد األولويات لتنفيذ املهام 
عاطفياً:ال تتجاهل احلبيب و حدد معه موعد 
للقاء، كن أكثر جدية في عاقتك مع احلبيب 

وال تعتبرها مجرد عاقة عابرة.    

مهنيا:مشكلتك أنك تضيع وقتك في الكثير 
من التفاصيل الغير مهمة عليك أن تركز أكثر 
على الوضع العام عاطفياً:تطلب السماح من 
احلبي��ب لتعيد بناء عاقتك به، ال تدع النقاش 
يزيد بينك وبني احلبيب وتعامل معه بهدوء.    

مهنيا:أخب��ار جيدة تصل��ك اليوم في العمل 
حول ترقية قريبة أو مكافأة عاطفيا:تش��عر 
أن طباع احلبيب صعبه و ال تستطيع التأقلم 
معها، لديك اليوم الكثير من الفرص الذهبية 

الستثمار أموالك فحاول أن تستغلها.

مهني��ا: تبدو س��عيد و مش��رق الي��وم فكل 
أم��ورك ميس��ره و احل��ظ يقف ال��ى جانبك 
عاطفي��ا:ان كنت معجب بش��خص ال تتردد 
في املبادرة ال��ى التعرف عليه أكثر، ال تقحم 

مشاكل العمل في عاقتك مع احلبيب.

مهنياً:ال يأت��ي النجاح مرة واحدة عليك أن تكون 
أكث��ر صبرا لتحصد ثمار ما زرع��ت  عاطفياً:كن 
صادقا في تعاملك مع احلبيب فهو ما س��يقربك 
منه أكثر. الظروف التى متر بها صعبة ال تستطيع 

أن تفعل شيئا حيالها سوى التحلي بالصبر.

مهنياً:ال تتجاهل نصائح رؤسائك في العمل 
و اح��رص على أن تتبع التعليمات بحذافيرها 
عاطفياً:أن��ت تعلم ما الذى يس��عد احلبيب 
فبادر الى تنفيذه قد يح��دث أمر طارئ اليوم 
يتطلب منك أن تتخذ قرارا سريعا بشأنه.     

مهنيا:الكل يشتكي من الفوضى التى تسببها 
عليك أن تكون أكث��ر تنظيما في ادارة أعمالك  
عاطفي��ا:ال تتردد ف��ي اخبار احلبيب مبش��اكلك 
فق��د جت��د عنده احلل املناس��ب، ال حت��اول فرض 

آرائك على احلبيب واستمع الى وجهة نظره.

مهنياً:علي��ك أن تب��ذل املزي��د م��ن اجله��د 
هذه الفت��رة لتصل الى النج��اح الذى تريده 
عاطفياً:احلبيب يضغك عليك لتقرر االرتباط 
أو انه��اء العاقة. أنت تعلم إمكانياتك جيدا 

فا حتمل نفسك أكثر من طاقتها.

الحوتالجديالدلو

مهنيا:تتوس��ع أعمالك هذه الفترة و تشمل 
العديد من النش��اطات علي��ك أن تقون على 
قدر من هذه املس��ؤولية  عاطفياً:تنزعج من 
تذم��رات احلبيب و تش��عر أن��ه ال يقدر ظروف 

عملك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1.أقسى املواد في الطبيعة o يرق ويتقبل 

التغيير
2.أرق أنواع احلرير o في أقدام اخليل

3.أعلن��ت للم��أ o خيرات يهبه��ا اخلالق 
خمللوقه ويزيدها

4. ليث )معكوسة( o ثلثا واد
 o 5. نعم��ل عم��ا ون��داوم عل��ى عمل��ه

عكس
6. بقايا زائدة في آخر الطعام o من أطراف 

االنسان
 o رمز الكبريت في الكيمياء o 7. ثلثا جاد

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

9. أميرة ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك
 o )10. من مش��تقات احلليب )معكوس��ة

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 صفات النظ��م الدكتاتورية 
والعنصرية واحملتلة

6. ود شديد
7. عنصر مشع

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

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

االعصر
10. نزوره ونتردد عليه o أعلن صدور 

أو االنتهاء من عمل شيء جديد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
سمت الهيئة اإلدارية لنادي احلرية 
الرياض��ي، الس��يد آراس حبي��ب، 
األمني الع��ام حلزب املؤمتر الوطني، 
رئيس��اً فخريا للنادي، وقال مدرب 
فري��ق ن��ادي احلري��ة بك��رة القدم، 
محمد رزاق، إل��ى ان حبيب التقى 
مؤخ��راً بوف��د فري��ق ك��رة القدم 
مقدم��ا إليه دعم��ا مالياً من اجل 
متش��ية أم��وره ف��ي دوري الدرجة 

االولى ملنطقة بغداد.
وب��ني رزاق، ان االم��ني الع��ام حلزب 
املؤمت��ر الوطني، اح��د ابناء مدينة 
احلري��ة، حث الفري��ق الكروي على 
التفوق في املباريات املقبلة، منوها 
إل��ى ان��ه س��يكون حريص��ا على 
تهيئ��ة افض��ل مقوم��ات الدعم 

والنجاح لالعبي الفريق.
وذكر ان فري��ق احلرية يعاني االزمة 

املالي��ة الكبيرة الت��ي تقف حائالً 
دون تق��دمي الدع��م لالعب��ي فريق 
الك��رة، حي��ث يلع��ب الفريق في 
اجملموع��ة الثانية الت��ي يتصدرها 
فريق الصليخ بعد انتهاء املرحلة 
االولى ول��ه 19 نقطة ثم العدالة 

ب� 16 واملهندسني وله 15 متفوقا 
عل��ى الس��ياحة بف��ارق االهداف 
ث��م االثير وله 12 نقط��ة فالنصر 
والس��الم بتس��ع واحلرية 4 نقاط 
والش��باب نقطت��ان والعربي وله 

نقطة واحدة فقط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل وزي��ر الش��باب بش��ير 
الرواش��دة ف��ي مكتب��ه أم��س، 
لدى  العراقية  اجلمهورية  سفيرة 
الت��ي  الس��هيل،  صفي��ة  االردن 
ثمن��ت اجلهود الت��ي بذلها األمير 
علي في رفع احلظر عن استضافة 
املباري��ات الدولية ف��ي ثالثة مدن 
عراقي��ة، مبين��ة ان زي��ارة األمير 
علي إلى بغ��داد والبصره أحدثت 
نقلة نوعية كرة القدم وكان لها 
األث��ر الكبير في نف��وس اجلهات 

الرسمية واجلماهير العراقية .
ع��ن  نياب��ة  الس��هيل  وقدم��ت 
احلكومة العراقية ووزير الش��باب 
والرياض��ة العراق��ي ورواد احلركة 

الرياضي��ة ف��ي الع��راق الش��كر 
والتقدي��ر عل��ى الدع��م االردن��ي 
التاريخ��ي للع��راق ف��ي مختلف 

اجملاالت .
نش��عر  الس��هيل:«  وقال��ت 
بالس��عادة للدع��م االردني لكرة 
العراقي��ة برف��ع احلظ��ر  الق��دم 
اجلزئي عن املالعب »، متمنية رفع 
احلظر الكامل في املرحلة املقبلة 
.وبني الرواشدة، أن األمير علي بن 
احلس��ني كان الس��باق ف��ي دعم 
القضاي��ا الرياضي��ة ف��ي الوطن 
العرب��ي الفت��ا الى ان التنس��يق 
في اجملاالت الرياضية والش��بابية 
بني البلدين الش��قيقني في اعلى 

مستوياته.

ب��دوره قال س��يزار صوب��ر األمني 
الع��ام لإلحت��اد األردن��ي أن ه��ذه 
عل��ى  بغريب��ة  ليس��ت  املب��ادرة 
الهاش��مني وان رف��ع احلظ��ر جاء 
بجه��ود حثيثة م��ن االمير خالل 
زياراته لالحتاد الدولي لكرة القدم 
واالحتاد االس��يوي مضيفا الى ان 
ما كس��بناه ال يقتص��ر على رفع 
احلظر ب��ل الى التنس��يق الدائم 
بني األردن والعراق والعمل كفريق 

واحد.
وتلقت الس��هيل اتص��االً هاتفياً 
م��ن األمير علي مهنئا خالله قرار 
االحت��اد الدولي لك��رة القدم فيفا 
برفع احلظر عن استضافة املالعب 

في 3 مدن للمباريات.

15رياضة الثالثاء 20 آذار 2018 العدد )3904(

البارالمبية ترشح 
رشك لدولي السلة

اتحاد الكرة يوضح حقيقة 
مواجهتي مصر والكويت

3  مباريات مهمة لممتاز 
الطائرة الجمعة المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مت اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية النائب 
االول ف��ي اللجن��ة ورئيس احت��اد كرة الس��لة على 
الكراس��ي، خالد رش��ك، مرش��حا عنه��ا لتمثيل 
العراق في انتخابات االحتاد الدولي لكرة السلة على 

الكراسي.
وق��ال النائ��ب االول في اللجن��ة الباراملبي��ة، خالد 
رشك: متت تسميتي مرشحاً من اللجنة الباراملبية 
الوطني��ة العراقية حلضور انتخاب��ات االحتاد الدولي 
للعب��ة ك��رة الس��لة عل��ى الكراس��ي، اضافة الى 
ترش��يحي ملنصب نائب الرئيس ف��ي االجتماع الذي 
س��يجري في مدينة هامبورغ االملانية خالل ش��هر 

ايلول املقبل.
واضاف رشك: ان ترش��يحي ملنصب النائب للرئيس 
جاء بعد حصولي على تأييد وموافقات من االحتادات 
العربية التي س��تقف معي ف��ي االنتخابات، فضالً 
على رغبة رئيس االحتاد الدولي للعبة في ترشيحي 
ال��ى منص��ب النائب في االحت��اد الدول��ي، وامتنى ان 
يكلل ذلك بحصول العراق على هذا املنصب الرفيع 
الذي سيشكل جناحاً كبيراً للرياضة العراقية، والى 

اللجنة الباراملبية بشكل خاص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى االحت��اد املركزي لكرة القدم تلقيه اي طلب من 
احتادات وطنية او صديقة خالل املدة القليلة املاضية 

خلوض مباريات في االطار الدولي الودي في العراق.
وق��ال رئي��س االحت��اد عبداخلالق مس��عود:  لم يتلق 
احتادنا اي طلب من احتادات عربية او صديقة من اجل 
خوض مباراة في االط��ار الدولي الودي على املالعب 
العراقي��ة من اجل دراس��تها وابداء رأينا الرس��مي 

فيها مبا يتالءم وفترة اعداد منتخبنا الوطني.
واض��اف: نتش��رف باس��تقبال مختل��ف املنتخبات 
العربي��ة والصديق��ة عل��ى ارض الوط��ن، ولكن لم 
نتلق��ى اي طلب من االش��قاء املصرين، الفتا الى ان 
املباراة التي سبق ان اشيع عن اقامتها مع منتخب 
الكويت لم تدخل احليز الرسمية ولم نتلق اي خطاب 
من اجلانب الكويتي باخلصوص املذكور لالطالع عليه 

قبل اصدار القرار املناسب بخصوصه.
واختت��م حديث��ه قائالً: هن��اك مقترحات س��يصار 
للكش��ف عنه��ا بخصوص وض��ع اجل��دول الزمني 
ال��ذي يتناس��ب وفت��رة اع��داد املنتخ��ب الوطن��ي 
لالستحقاقات املقبلة مبا يتالءم والبرنامج االعدادي 

الذي سيضعه اجلهاز الفني.

بغداد ـ عباس هندي*
 تق��ام يوم اجلمع��ة املقبل املوافق 23 من ش��هر اذار 
احلالي ث��الث مباريات مهمة ضمن منافس��ات الدور 
االول من املرحلة الثانية من الدوري املمتاز » أ » للكرة 
الطائ��رة. اذ س��تحتضن قاع��ة الكوف��ة مبحافظة 
النجف االش��رف لقاء اهل الدار والش��رطة في متاما 
الس��اعة الثالثة عص��را ويحل فري��ق البحري ضيفا 
عل��ى اربيل في قاع��ة الثاني بنف��س التوقيت فيما 
حتتضن قاعة الش��عب الدولية لق��اء احلبانية ونفط 

ميسان .
بلق��اء  املقب��ل  االح��د  ي��وم  املباري��ات  وتس��تكمل 
البيش��مركة والبح��ري ف��ي قاع��ة االول مبحافظة 
الس��ليمانية بنف��س التوقي��ت. وتقام ي��وم االثنني 
املوافق 26 اذار مباراتني االولى جتمع غاز اجلنوب واربيل 
في قاعة الثاني ويالعب احلبانية منافس��ه الشرطة 
في قاعة الش��عب الدولية بنفس توقيتات املباريات 

السابقة.
ويقف فريق البيش��مركة في املركز االول بعد انتهاء 
املرحلة االولى برصيد 19 نقطة يليه فريق غاز اجلنوب 
بنف��س الرصيد اال ان نتيج��ة املواجهة بني الفريقني 
رجحت كفة البيشمركة فيما يحتل فريق الشرطة 
املرك��ز الثالث برصيد 16 نقط��ة والبحري في املركز 
الراب��ع برصيد 12 نقط��ة واربيل خامس��ا ب6 نقاط 
ونفط ميسان في املركز السابع ب3 نقاط  واحلبانية 

في املركز االخير من دون نقاط.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتح منتخبنا الوطني وشقيقه 
القطري في الساعة 7 من مساء 
يوم غ��ٍد االربعاء مباري��ات بطولة 
الصداق��ة الدولي��ة ف��ي ملع��ب 
املدين��ة الرياضي��ة ف��ي البص��رة، 
ويلتق��ي قط��ر وس��وريا ي��وم 24 
منه ف��ي التوقيت ذات��ه، وتختتم 
مباريات البطول��ة بلقاء منتخبنا 
الوطني وشقيقه السوري يوم 27 
من ش��هر آذار اجلاري في الس��اعة 
الس��ابعة مس��اًء ايضاً بحس��ب 
عض��و املكتب االعالمي الحتاد كرة 

القدم املركزي، حسني اخلرساني.
املؤمتري��ن  ان  اخلرس��اني  واض��اف 
س��يعقدان  والفن��ي  الصحف��ي 
عصر اليوم الثالثاء في قاعة فندق 
عش��تار ش��يراتون ف��ي البص��رة، 
الصحف��ي  املؤمت��ر  ان  موضح��ا 
للمدربني س��يعقد في الس��اعة 
3 عص��را يعقبه��ا املؤمت��ر الفني 

بساعة واحدة.
وبني اخلرساني ان املنتخب السوري 
سيصل في الساعة العاشرة من 
صباح الي��وم الثالثاء، فيما وصلت 
بعثة قطر في الساعة 2 من ظهر 

أمس.
وتابع ان الالعب��ني احملترفني وصلوا 
تباعاً فقد وصل أمس علي عدنان 
وجيس��ن مي��رام، فيما س��يصل 
الي��وم بروا ن��وري واحمد ياس��ني، 
مبين��ا ان قائمة الوطني تضم 13 
محترفا في البطولة، فيما اوضح 
ان االحت��اد املرك��زي لك��رة القدم، 
هيأ القامة حفل مب��اراة اعتزالية 
لالع��ب الدول��ي قص��ي منير في 
مباراة االفتتاح بيد ان االخير اعلن 
اعت��ذاره لظرف خ��اص، مبينا إلى 
ان محاوالت عدة س��عت إلى ثني 
الغزال االسمر عن االعتذار بيد انه 

كان مصراً على ذلك.
ب��دأ  الوطن��ي  املنتخ��ب  وكان 
ملع��ب  ف��ي  تدريبات��ه  ام��س 
املدين��ة الرياضية اش��راف مالكه 
التدريبي املؤلف من باسم قاسم 

ومس��اعديه رحيم حميد وشاكر 
محم��ود وم��درب ح��راس املرم��ى 
اإلداري  واملدي��ر  خمي��س  هاش��م 

باسل كوركيس.
الفن��ي للمنتخ��ب  وكان اجله��از 
الوطني،أعلن قائمة العبي )أسود 
الرافدين( الذين سيش��اركون في 
بطول��ة الصداق��ة الدولية، والتي 
س��تقام ي��وم 21 أذار اجل��اري ف��ي 

مدينة البصرة.
وق��ال م��درب املنتخ��ب العراقي، 
باس��م قاس��م، إن��ه مت��ت دع��وة 
26 العب��ا س��يلتحقون بصفوف 
املنتخب، حال انتهاء املرحلة األولى 
م��ن ال��دوري حتضي��را ملنافس��ات 
البطول��ة الثالثي��ة ف��ي البصرة.. 
مت��ت  الذي��ن  احملترف��ني  أن  وأك��د 
دعوتهم لصفوف املنتخب، مت أخذ 
موافقة أنديتهم، ك��ون البطولة 
س��تكون ضمن األجن��دة الدولية 
للمباري��ات الودي��ة، وال يوجد مانع 

من التحاقهم.
والالعبون الذين متت دعوتهم هم، 
محم��د حميد، نور صب��ري وجالل 
حسن ومحمد كاصد ومصطفى 
وأحم��د  ناط��ق  وس��عد  ناظ��م 
إبراهيم ورينب س��والقا وعلي فائز، 
وحس��ام كاظم وفران��س بطرس 
وولي��د س��الم ومصطفى محمد 
وعالء مهاوي وحسني علي وأحمد 
ياسني وعلي حصني وهمام طارق 
وجستني ميرام وبراو نوري ومهدي 
كامل وبش��ار رس��ن وأمين حسني 
ومهن��د عل��ي ومحم��د ش��وكان 

وعماد محسن.
من جانب��ه، يح��ط منتخب قطر 
الثالث��اء،  الي��وم  الق��دم،  لك��رة 
رحال��ه الي��وم في البص��رة، وذلك 
للمش��اركة ف��ي دورة الصداق��ة 
الدولية.ويلعب منتخب قطر، أول 
مباراة له في البطولة، غٍد األربعاء 
م��ع نظي��ره العراق��ي، ويس��عى 

العنابي، إلى حتقيق أكبر استفادة 
من ه��ذه الدورة.. وي��ؤدي املنتخب 
القط��ري، تدريب��ه األخير، مس��اء 
أول أم��س، على ملع��ب أكادميية 
التفوق الرياضي اسباير، مبشاركة 
جميع الالعبني، الذين مت اختيارهم 

للبطولة، وعددهم 21 العبا.
العب��ا،   21 القائم��ة  وضم��ت 
وهم: س��عد الش��يب، ويوس��ف 
حس��ن، ومحمد البكري، وحس��ن 
وأكرم عفيف، وعاصم  الهيدوس، 
مادب��و، وبيدرو ميجوي��ل، ومحمد 
عالء، وطارق سلمان، وأحمد عالء، 
وس��الم الهاج��ري، وعب��د العزيز 
حامت، وأحمد فتحي، وبسام الراوي، 
واملعز علي، ومؤيد حس��ن، وأحمد 
معني، وكرمي بوضياف، وإسماعيل 
حس��ن  الك��رمي  وعب��د  محم��د، 

وسلطان البريك.
قال مدرب املنتخب السوري اجلديد 
لكرة القدم، األملاني بيرند ستينج، 

إن انطالقته مع املنتخب ستكون 
ف��ي دورة الصداق��ة الودي��ة التي 

ستبدأ يوم غٍد االربعاء.
وأوض��ح املدرب األملان��ي، في مؤمتر 
صحف��ي عق��ده أول أم��س ف��ي 
العاصمة الس��ورية دمش��ق، أنه 
سوف يشرف على تدريب املنتخب 
الس��وري األول لكرة القدم بعقد 
ميت��د لع��ام قاب��ل للتجدي��د، وأن 
انطالقته معه ستكون عبر الدورة 
الودية، وصوال لالس��تحقاق األهم 
الذي ينتظره العام املقبل املتمثل 
في بطولة كأس آس��يا املقررة في 

اإلمارات.
وأض��اف أن��ه تاب��ع ع��دة مباريات 
ف��ي الدوري الس��وري، واطلع على 
مس��توى الالعبني احملليني النتقاء 
امل��درب  األفض��ل منهم.وأوض��ح 
اجلديد لسوريا: »سوف أتواصل مع 
الالعبني احملترفني باخلارج، وس��وف 
أقوم بتقييم مستواهم احلقيقي 

ألن الفت��رة القادمة تتطلب وجود 
األفض��ل فنيا لكون االس��تحقاق 
سيش��هد  الق��ادم  اآلس��يوي 

منافسات قوية«.
وأش��ار: »ك��رة الق��دم الس��ورية 
حتظى مبواه��ب متميزة قادرة على 
املنافس��ة رغ��م جمي��ع الظروف، 
واملنتخ��ب بحاجة لوج��ود العبني 
ذات��ه لالعب��ني  ب��دالء باملس��توى 
األساس��ني«.وأملح إل��ى أن��ه ف��ي 
الوق��ت ذات��ه س��يتابع حتضيرات 
املنتخ��ب األوملبي الس��تحقاقاته 
تأهي��ل  م��ع  بالت��وازي  القادم��ة، 
عدد م��ن مدرب��ي الدرج��ة األولى 
بالتنسيق مع احتاد اللعبة لالرتقاء 

باملستوى التدريبي.
يذكر أن منتخب س��وريا تأهل إلى 
نهائيات كأس آس��يا ع��ام 2019، 
بحلول��ه وصي��ف مجموعته في 
املرحل��ة الثاني��ة م��ن التصفيات 
العالم  لكأس  املؤهلة  اآلس��يوية 
املقررة في روس��يا الصيف املقبل.

وأعلن امل��درب وطاقمه املس��اعد 
القائمة النهائية التي ستس��افر 
إل��ى دورة الصداق��ة ف��ي العراق، 
والتي س��تقام ما بني 21 حتى 27 

آذار اجلاري.
وتتك��ون القائم��ة م��ن كل م��ن 
إبراهيم عاملة وخالد حاجي عثمان 
وأحم��د مدنية ون��دمي صباغ وعمر 
امليدان��ي وأحمد الصال��ح وجهاد 
باعور ومؤيد خولي وحسني اجلويد 
وعالء الشبلي وعمرو جنيات وتامر 
حاج محمد وزاهر امليداني وحميد 
ميدو وفهد يوس��ف وعدي جفال 
وف��راس اخلطي��ب وخال��د املبيض 
ومحم��ود امل��واس ويوس��ف قلفا 
وعمر السومة وباسل مصطفى.

وبسبب تعدد اإلصابات التي حالت 
دون تواج��د كل م��ن عم��ر خربني 
وجابرييل س��ومي ومؤيد العجان 
وهادي املصري ومارديك مارديكيان 
وأس��امة أوم��ري، فق��د اقتصرت 
القائمة التي س��تخوض مباراتني 
ف��ي البطول��ة ضد قط��ر في 24 
اجل��اري، والعراق ف��ي 27 من نفس 

الشهر، على 22 العباً فقط.

غدًا.. منتخبنا الوطني يالقي قطر في افتتاح بطولة الصداقة الدولية
قصي منير يعتذر عن مباراته االعتزالية

من تدريبات املنتخب الوطني
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مدريد ـ وكاالت:

تص��در فوز برش��لونة على أتلتي��ك بيلباو 
بثنائي��ة نظيفة، واكتس��اح ري��ال مدريد 
جليرون��ا بنتيج��ة 6-3، أغلف��ة الصح��ف 
اإلس��بانية، الصادرة صب��اح أمس.. وركزت 
صحيف��ة »م��اركا«، عل��ى الرباعي��ة التي 
رونالدو،  البرتغالي كريس��تيانو  س��جلها 

وعنونت »الرائع.. رباعية لكريستيانو«.
وتابعت »في 13 كانون الثاني املاضي، كان 
ال��دون ميلك 4 أه��داف، اآلن وص��ل إلى 22 
هدفا وأصبح الفارق مع ميس��ي، 3 أهداف 

فقط«.
رونال��دو،  مواصل��ة  الصحيف��ة،  وأب��رزت 
تسجيل األهداف في دوري األبطال والليجا، 

بعدما أحرز 21 هدفا في آخر 11 مباراة.
وعلق��ت الصحيف��ة، على فوز برش��لونة 
عل��ى بيلب��او، وقال��ت »برش��لونة يترأس 
الليج��ا، وفياري��ال يس��اعده بالف��وز على 
أتلتيك��و مدريد ف��ي الدقيق��ة 91«.وعلى 
غالف صحيفة »آس« جاء العنوان »حفلة 
أه��داف في البرنابيو.. كريس��تيانو يقترب 

م��ن ميس��ي بف��ارق 3 أهداف«.وأضاف��ت 
»رونالدو أحرز 22 هدفا في الليجا، وتخطى 
لوي��س س��واريز صاح��ب ال��� 21 هدف��ا، 
ويهدف للمنافس��ة على لقب الهداف مع 

ميسي«.
وعن هزمي��ة أتلتيك��و مدريد م��ن فياريال، 
أش��ارت إلى تراجع فرص فريق س��يميوني 
باللح��اق ببرش��لونة، ال��ذي ل��م يعط أي 
خيارات ألتلتيك بيلباو في مباراتهم، أمس 

األول.
أما الصحف الكتالونية، احتفلت باقتراب 
تتوي��ج برش��لونة بلقب الليج��ا، وعنونت 
عل��ى  ديبورتيف��و«،  »مون��دو  صحيف��ة 
صفحته��ا األولى وقالت »إيق��اع البطل«.
وواصلت »برشلونة يقترب من لقب الليجا 
بع��د حتقيق الف��وز عل��ى أتلتي��ك بيلباو، 
باإلضافة لفوز فياريال على أتلتيكو مدريد، 
صاحب املركز الثاني، ويتسع الفارق إلى 11 
نقطة«.وتابعت »ألكاس��ير افتتح نتيجة 
املباراة، ثم جاء ميس��ي ليح��رز الهدف ال� 

25 له في الليجا«.
وحتدث��ت الصحيفة ع��ن فوز ري��ال مدريد 
وقالت »رباعية كريس��تيانو رونالدو تنهي 

مقاومة جيرونا«.
فيما جاء غالف صحيفة »سبورت« بعنوان 
»الليج��ا ترقص«، ف��ي إش��ارة الحتفالية 
ميسي بعد إحراز الهدف الثاني في مرمى 

بيلباو.
وأضاف��ت »ميس��ي يقود برش��لونة للفوز 
عل��ى أتلتيك بيلباو، واس��تغل هزمية فريق 
امل��درب دييجو س��يميوني ليصبح الفارق 

11 نقطة«.
وواص��ل كريس��تيانو رونال��دو، جن��م ري��ال 
مدريد، تألقه مع فريقه، بتسجيل رباعية 
ف��ي مرمى جيرونا، حلس��اب اجلول��ة ال�29 
م��ن الليجا.وبذلك، رفع رونالدو رصيده من 
األهداف، في الدوري اإلسباني، إلى 22، هذا 
املوس��م، بفارق 3 أهداف ع��ن األرجنتيني، 
ليوني��ل ميس��ي، ومتفوق��ا به��دف على 

مهاجم برشلونة لويس سواريز.
وسجل كريس��تيانو رونالدو بذلك السوبر 
هاتري��ك رق��م 7 ف��ي مس��يرته م��ع ريال 
مدري��د واملنتخب البرتغالي، س��جلها في 
ش��باك س��انتاندر، واش��بيلية والتش��ي، 
وماملو السويدي وس��يلتا فيجو ومنتخب 
ان��دورا إلى جان��ب جيرونا، كما س��جل 5 

أهداف في مناس��بتني، األولى في ش��باك 
غرناط��ة، والثانية في ش��باك اس��بانيول، 
وكلها تضاف إلى 49 هاتريك في مسيرته 

االحترافية.
ق��ررت إدارة ري��ال سوس��يداد اإلس��باني، 
أم��س، إقالة املدير الفن��ي للفريق، أوزيبيو 
ساكريس��تان، بس��بب س��وء النتائج في 
الليجا، هذا املوسم، فضال عن فسخ عقد 
املدير الرياض��ي بالنادي، لورين��زو خواروس 

>لورين<.
وأش��ار النادي في بيان، إلى أن س��وء نتائج 
الفريق في املسابقة، هذا املوسم، وآخرها 
اخلس��ارة على ملعبه )1-2( أمام خيتافي، 
أمس الس��بت، فجر الوض��ع بني اجلماهير، 
الت��ي طالب��ت بإقال��ة لوري��ن، ول��م تذكر 
أوزيبيو، الذي أوضح من قبل أنه لن يستمر 
مع الفريق، في املوس��م املقبل.وساهمت 
اخلسارة في تفاقم أزمة الفريق، في جدول 
الترتي��ب، حيث بات يحت��ل املركز اخلامس 
عشر، برصيد 33 نقطة، قبل 9 جوالت من 
املدرب  النهاية.وبهذا يصبح ساكريستان 
ال���11، ال��ذي يطاح ب��ه م��ن منصبه، في 

الليجا، هذا املوسم.

ريال سوسيداد يطيح بمدربه ومديره الرياضي

رقصة الليجا وتوهج رونالدو يسيطران على صحف إسبانيا

تقرير

رونالدو

»السهيل« تزور و تشكر مواقفآراس حبيب رئيسًا فخريًا لنادي الحرية الرياضي
 األردن للمساهمة في رفع الحظر

دبي ـ  جمعة الثامر*  
انطلق عل��ى مالعب ن��ادي الثقة في 
مدين��ة الش��ارةة فعالي��ات امللتق��ى 
للمعاق��ني  الق��وى  اللع��اب  الثام��ن 
مبش��اركة 41 دولة من مختلف قارات 
العالم. ومع انطالق منافس��ات اليوم 
العراقي��ة  للمش��اركة  كان��ت  االول 
حضور رائ��ع ومميز ودخلوا الس��باقات 

بق��وة وحماس وكان��ت حصيلة اليوم 
االول 9 اوس��مة بواقع 5 ذهبية واثنان 
فضة ومثلها من البرونز. ففي س��باق 
100م لفئ��ة T13 افتت��ح متس��ابقنا 
االوس��مة  حص��اد  محم��ود  ش��اكر 
باحرازه امليدالية الذهبية متفوقا على 
املتسابق الهندي الذي سبق وان تغلب 
على ش��اكر في بطولة ف��زاع الدولية 

قب��ل يومني . وعاد ش��اكر م��رة ثانية 
واح��رز امليدالية الذهبي��ة الثانية في 
س��باق 400م لفئة T13 مدونا اسمه 
بقوة بني افضل االبطال في اليوم االول 
للمسابقة. حال زميلة عباس حامت لم 
يكن مختلفا وجنح في خطف وسامني 
من الذهب في س��باقي 100م و400م 
لفئة T38. الوس��ام الذهبي اخلامسة 

كانت من نصيب البطل العاملي احمد 
غني ف��ي فعالي��ة رمي الرم��ح لفئة 
F40 لتك��ون خامت��ة ميداليات الذهب 
للي��وم االول لفعالي��ات امللتقى. وجنح 
املتس��ابق حس��ني س��جاد م��ن احراز 
فضية س��باق 400م لفئ��ة T46 بعد 
ان تعثر في بداية السباق وتخلف عن 
املقدم��ة ولكن اص��راره وحتديه جعله 

املركز  ويخط��ف  باملتس��ابقني  يلحق 
الثاني بفارق بسيط عن صاحب املركز 
االول والفضي��ة الثاني��ة كان��ت م��ن 
نصيب س��جاد محمد في سباق 400 
لفئ��ة T37 فينا كانت حص��ة البرونز 
للمتسابق كرار عبداحلسن في فعلية 
100م لفئ��ة T46  وخت��م اليوم االول 
الرامي عمر محمد بعد احرازه برونزية 

F34 مختتم��ا  رم��ي الق��رص لفئ��ة 
احلص��اد العراق��ي للي��وم االول بغلة 
ممي��زه جعلت��ه يدخل بق��وة للتنافس 
بني املنتخبات املش��اركه على املراكز 

املتقدمه فرقيا.

* موفللد االحتللاد العراقللي لإلعللالم 
الرياضي

تسعة أوسمة حصيلة قوى البارالمبية في ملتقى الشارقة الثامن
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نوروز.. الخصب والتجدد والجمال

جمال جصاني

من دون أدنى ش��ك هو أحد أه��م وأجمل وأقدم األعياد التي 
عرفتها س��الالت بني آدم، عيد النوروز )الي��وم اجلديد( الذي 
تس��تقبله الطبيع��ة بأجمل وأزه��ى حلة له��ا، حتتفل به 
غالبية ش��عوب الشرق. احلفريات والدراسات احلديثة تشير 
ال��ى أن العراقيني القدامى قد احتفلوا به في س��ومر وبابل 
ونين��وى قب��ل أكثر م��ن 3000 ع��ام. ويعد هذا الي��وم 3/21 
أول أي��ام الس��نة في التقومي املعتمد لدى عدد من ش��عوب 
منطقتن��ا، منهم الكورد والفرس والترك وش��عوب آس��يا 
الوس��طى، وفي جنوب العراق يحتفل ب��ه حتت عنوان )دورة 
الس��نة( حي��ث تنظم الس��فرات العائلي��ة واجلماعية الى 
حي��ث الطبيعة اخلضراء واألماكن اجلميلة. هذا العيد الذي 
اقترن بالربيع ومواس��م اخلصب والتجدد والتوهج واجلمال، 
يحتفل به الش��عب الكوردي بوصفه عي��داً وطنياً وقومياً، 
ويت��م اس��تقباله بأجمل وأزهى األل��وان واألزي��اء، لينطلق 
االحتفال بإيقاد ش��علة نوروز اخلالدة، وتعرف أيضاً بشعلة 
كاوة احل��داد، حيث تقول االس��طورة إن البط��ل كاوة احلداد 
وبع��د أن قضى على امللك الظالم، أوقد ناراً على أبراج قصر 
وقالع ذلك الظالم؛ إيذاناً ببدء عصر جديد من األمن واحلرية 

والسالم.
بالنس��بة لنا كعراقيني من ش��تى الرطانات والهلوس��ات 
واألزياء، نس��تقبل هذا العام وقد متكنا جميعاً من االنتصار 
عل��ى عصاب��ات داعش التي مثل��ت بس��لوكها ومنظومة 
قيمه��ا املتعفنة، الض��د النوعي لكل ما ميث��ل هذا العيد 
م��ن قيم تنتص��ر للجمال واحلري��ة وكرامة اإلنس��ان. وهي 
فرص��ة تاريخية ك��ي نعيد فيها حس��اباتنا بعيداً عن قيم 
التش��رذم والتعصب وكراهية اآلخر اخملتلف، تلك املس��الك 
الت��ي كلفتنا غالياً طوال عقود من تاريخ العراق احلديث. إن 
قرارات احلكومة العراقية األخي��رة برفع احلظر عن مطارات 
إقليم كوردس��تان، واإلس��راع بدفع رواتب موظفي اإلقليم، 
التي ترافق��ت وموعد حلول عيد نوروز، ه��ي خطوة باالجتاه 
الصحي��ح لتطبيع العالقة وترس��يخها بني بغ��داد وأربيل، 
وهي ستحتاج الى املزيد من اخلطوات احلكيمة من اجلميع، 
كي نتمكن من حتصني جبهتنا الداخلية، التي س��تنعكس 
إيجاب��اً علينا جميع��اً من دون متييز على أس��اس "الهويات 

القاتلة".
كل م��ن يتاب��ع املش��هد الراهن وبنح��و خاص ف��ي إقليم 
كوردستان، مبقدوره التعرف على التحول في املزاج الشعبي 
الع��ام، وبال��ذات ل��دى ش��ريحة الش��باب ص��وب التجدد، 
واالبتعاد عن القوى التقليدية وش��عاراتها وزعاماتها التي 
انته��ت صالحيتها منذ زمن بعيد، وم��ا تداعيات ما حصل 
مع االس��تفتاء ال��ذي جرى قبل أش��هر إال دليل واضح على 
عجز تلك القي��ادات عن فهم ووعي حاج��ات واصطفافات 
وحتدي��ات هذه املرحل��ة. االحتفاالت بهذه املناس��بة تتزامن 
ه��ذا العام وموع��د إجراء االنتخاب��ات االحتادية، وهي فرصة 
أخ��رى ل��رص الصفوف من أج��ل إزاحة ديناص��ورات مرحلة 
الفتح الدميقراطي املبني، م��ن الذين فرطوا بأفضل الفرص 
التاريخية التي أهدتها األقدار لسكان هذا الوطن املنكوب، 
صحيح أن الق��وى التقليدية وممثليها ف��ي الكتل املتنفذة 
في بغداد وأربيل صممت وصنعت تش��ريعات ومؤسس��ات 
وقواعد للعبة تتناس��ب وقياساتهم، مما يعيق من إمكانية 
التج��دد والتغيير، إال أن املعطي��ات األولية تؤكد وجود ميل 
يتع��زز يوماً بعد آخر لصالح التطلعات املش��روعة لألجيال 
اجلدي��دة التي لم تع��د تطيق العيش وفقاً ملش��يئة حيتان 
املشهد الراهن وهذه الطبقة السياسية التي كشفت عن 
كل مواهبها وإمكاناتها الفعلية. وبالرغم من كل ما سبق 
حل��ول النوروز هذا العام من محطات مؤملة إال أن ش��علته 

اخلالدة ستنتصر ال محالة في نهاية املطاف...  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

سمير خليل 
مبش��اركة طالبي��ة واس��عة، اقام قس��م 
تربي��ة   / واملدرس��ي  الرياض��ي  النش��اط 
الرصافة االولى، املعرض املركزي الس��نوي 

لرسوم طالب وطالبات املدارس الثانوية.
ض��م املع��رض لوح��ات متنوعة، رس��مت 
بأنام��ل فتي��ة حت��اول ان تطب��ع موهبتها 
وافكارها ورؤاها الغضة على ورق الرس��م، 
وكان تأثي��ر مدّرس��ي ومدرس��ات التربية 
الفنية في توجيه ودعم طلبتهم، وكذلك 
مش��رفي وحدة الفنون التشكيلية الذين 
وتوجيهاتهم ملدرس��ي  كانت متابعاتهم 
التربية الفني��ة اثرا كبيرا في تطور ملكة 
الطلبة املوهوبني فني��ا كما يؤكد الفنان 

سامر مزهر املشرف الفني.
 مزهر قال ايضا: " املعرض شكل جناحا آخر 
من جناحات القس��م ومتابعة مس��ؤوليه، 
وهو مهم، اذ استحوذ على كل اشتراطات 
اجلمال خط��ا وش��كال ولونا ومتي��ز بكثرة 

املشاركة وتنوعها ".
 الفن��ان كاظ��م ابو مدين مس��ؤول وحدة 
الفنون التش��كيلية في قس��م النشاط 
املدرسي قال:" املعرض يأتي ضمن املنهاج 
الس��نوي لقس��منا، ونحن نح��رص على 

دميومته وتطوره بدعم وتوجيه من املديرية 
العام��ة لتربي��ة بغ��داد الرصاف��ة األولى، 
وقسم النشاط الرياضي واملدرسي فيها، 
كما ال ننسى التعاون الرائع من قبل ادارات 
املدارس ومدرسي مادة التربية الفنية من 
اجل اكتشاف املواهب الفنية وتنميتها".

 املع��رض ضم ايضا س��مبوزيوم للرس��م 
احلر جملموعة من طالب��ات اعدادية بلقيس 
للبن��ات، الالئي افترش��ن ركنا م��ن قاعة 

الع��رض لرس��م مواضي��ع ح��رة، وهن��اك 
التقينا الطالبة نور علي من الصف الرابع 
االعدادي، والتي ابدت سعادتها باملشاركة 
في املع��رض، وذكرت بانها تهوى الرس��م 
منذ طفولتها وظلت متارس��ه بتش��جيع 
م��ن االه��ل، وهي تفض��ل الرس��م بالوان 
االكريلك واملائية، اما املوضوعات املفضلة 
لديها فهي البغداديات والبورتريه، وتطمح 
أن تصبح رس��امة معروفة على مس��توى 

العراق والعالم العربي.
املرحل��ة  م��ن  حس��ني  ح��وراء  الطالب��ة 
الدراس��ية نفس��ها لن��ور عل��ي تفض��ل 
الرس��م باالل��وان اخلش��بية والتخطي��ط 
بقل��م الرص��اص، وته��وى الرس��م من��ذ 
الصغر بتش��جيع اهلها وخاص��ة والدها 
الرس��ام واخلطاط، وبدعم مدرسة التربية 
الفني��ة وصديقاته��ا، وتفض��ل البورتريه 
واملناظ��ر الطبيعي��ة، وتتمن��ى ان تصبح 
فنانة معروفة بالرس��م وتكمل دراستها 

لتتخصص به. 
وفاء جاسم صالح مدرسة التربية الفنية 
في متوسطة فلسطني للبنني ذكرت انها 
تشرف على مجموعة موهوبة من طالبها، 
وع��دد ه��ذه اجملموعة في تزاي��د، وبرغم ان 
املدرس��ة تفتقر الى مرسم، اال انها حترص 
على توفير اجواء االبداع لطلبتها من خالل 
جمعهم في احدى غرف املدرسة ملمارسة 
الرس��م، وتوفير مس��تلزمات الرس��م من 
الوان وورق ومن جيبها اخلاص، كما ترس��ل 
لهم صورا ومناذج لالط��الع والتمرين على 
رس��مها من خالل الفايبر ولم تنس تعاون 
ادارة املدرسة معها ومع الطلبة ليمارسوا 

هوايتهم احملببة.

أنامل غضة ترسم ألوان الفرح

ب��دأ النج��م ب��راد بي��ت 
ف��ي  جدي��دة  صفح��ة 
حيات��ه، وذلك بع��د مرور 
م��دة عل��ى انفصاله عن 

النجمة أجنلينا جولي.
ويتح��دث مقرب��ون من��ه 
ع��ن عزمه خ��وض جتربة 
الزواج للمرة الثالثة، وأنه 
يتأنى في املوضوع ليكون 
الزوجة  اختي��ار  مبق��دوره 
الت��ي يراها مناس��بة في 

املرحلة م��ن حياته،  هذه 
انفصاله  بع��د  خصوصا 

عن أجنلينا جولي.

بعد مرور س��تة أش��هر 
عل��ى انتهائه من تصوير 
فيلم تايغ��ر زيندا هاي"، 
أعلى  ثاني  والذي حق��ق 
ش��باك  ف��ي  إي��رادات 
التذاك��ر احملل��ي على مر 
التاري��خ، يع��ود النج��م 
بولي��وود س��لمان خ��ان 
إلى أبوظبي لبدء تصوير 
"س��باق  أفالمه  أح��دث 

."3
 ومن املقرر تصوير فيلم 
"س��باق 3"، ف��ي س��تة 
مواق��ع بإم��ارة أبو ظبي 
يوم��اً،   35 م��دار  عل��ى 
اإلمارات"،  "قص��ر  وهي: 
فايس��روي  و"ي��اس 
و"س��انت  أبوظب��ي"، 
أبوظب��ي"،  ريجي��س 
و"مركز أبوظبي الوطني 
و"حدي��د  للمع��ارض"، 

اإلمارات"، و"ليوا".
 وبهذه املناس��بة، قالت 
مرمي عيد املهيري، الرئيس 
التنفيذي لهيئة املنطقة 
و أبوظب��ي  اإلعالمي��ة- 
"تس��ّرنا   :twofour54
عودة النجم السينمائي 
سلمان خان إلى أبوظبي 
لتصوي��ر فيلم��ه اجلديد 
’س��باق 3’، وه��و خامس 
إنت��اج س��ينمائي هندي 
ضخم يت��م تصويره هنا 

في أبوظبي.

النجمني  انفص��ال  بع��د 
العامليني زين مالك وجيجي 
حديد، كش��فت صحيفة 
أن  البريطاني��ة   Metro
حديد تعيش حالياً عالقة 
جديدة مع بطل سباقات 
الس��يارات "فورم��ال وان" 

لويس هاملتون.
وأش��ارت الصحيف��ة الى 
وهاميلت��ون  حدي��د  أن 
يتواصالن بنح��و يومي، اذ 
اشارت الى أنهما يتبادالن 
الغرامي��ة  الرس��ائل 
ويتواصالن م��ع بعضهما 

من دون انقطاع.

أن  الصحيف��ة  وتابع��ت 
النجم��ني كانت قد تقابال 
في  مش��اركتهما  خ��الل 
الدعائية  احلم��الت  إحدى 
 Tommy اخلاص��ة مبارك��ة
آذار  Hilfiger خالل ش��هر 

اجلاري.

براد بيت

جيجي حديد

سلمان خان

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
ك��ّرم نائب رئيس دولة اإلمارات رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، املعلمة البريطانية 
أندري��ا زافيراك��و، وذلك لفوزه��ا بلقب أفض��ل معلمة في 
العالم للعام 2018، ضمن املبادرة التي أطلقتها "مؤسسة 

فاركي" للسنة الرابعة على التوالي.
ومتّ التكرمي في حفل كبي��ر أقيم بفندق ومنتجع "أتالنتس" 
بدبي، حي��ث نالت زافيراك��و، معلمة الفنون واملنس��وجات 
مبدرس��ة ألبرت��ون كوميونتي برن��ت في لن��دن لقب أفضل 
معلمة في العالم لهذه السنة، وحصلت على مليون دوالر 

قيمة اجلائزة وكأس ذهبية.
وتفوق��ت زافيراك��و عل��ى نح��و 30 أل��ف معلم تق��دم في 

املسابقة من جميع أنحاء العالم. 

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت البحرية األميركية عن أح��دث غواصاتها احلربية 
من ط��راز "فيرجينيا" والت��ي متتاز بأنه��ا أول غواصة مزودة 
بوح��دات التحك��م اخلاصة بأجهزة ألع��اب "إكس بوكس"، 
ليس��تعملها البحارة للتحكم في الصواري الضوئية، التي 

حلت محل منظار األفق التقليدي.
 ووفقا لصحيفة "يو.إس.إيه توداي" فإن الغواصة "يو.إس.إس 
كول��ورادو" مزودة بزوج من الصواري الضوئية املتطورة، التي 
ميكنه��ا التصوير ص��ور فائقة الدقة، وميكنه��ا الدوران 360 
درجة ونقل الصور إلى غرفة التحكم داخل الغواصة، اذ يتم 

التحكم فيها عبر أذرع التحكم جلهاز األلعاب الشهير.
ووفقا للضابط املس��ؤول عن الغواصة، ري��د كوب، فإن قرار 
البحرية األميركية االستعانة بوحدة التحكم جلهاز األلعاب 
رجح��ه كونها مألوفة بنحو كبي��ر للبحارة، عالوة على أنها 
أقل تكلفة، وكان من املقرر اس��تعمال عصا حتكم، أش��به 
بتلك املوجودة بالطائرات املروحية، ولكنها افتقدت للخفة 

واملرونة.
يش��ار إلى أن الغواصة "يو إس إس كول��ورادو"، يبلغ طولها 
377 قدم��ا، وتزن ف��ي املاء ثمانية أطنان تقريب��ا، وقادرة على 
القي��ام بعمليات ضد الغواصات والس��فن احلربية وميكنها 

إطالق ستة صواريخ من طراز "توماهوك".

بريطانية تفوز بجائزة 
أفضل معلم في العالم

"إكس بوكس" يقتحم 
تكنولوجيا األسلحة

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت مصادر ُمقّربة ِمن الفنانة 
أن  عج��رم  نانس��ي  اللبناني��ة 
األخيرة ظهرت في أحدث فيديو 
كليب لها وهو ألغنية "ومعاك" 
تعك��س حيويتها  مميزة  بصورة 
وقوة حضورها وشفافية أدائها 

أمام الكاميرا.
 وعرف��ت اخملرجة اللبنانية ليلى 

كنعان كيف تس��تثمر طاقتها 
ضمن إطار س��يناريو قريب من 
الدراما، لكن بأس��لوب فيه من 
املش��اغبة وخفة الدم، والكثير 
الت����ي س��وف  اآلث����ار  م���ن 
تت��رك بصمت��ه��ا ع�لى أرض 

الواق�ع.
في املقابل، أك��دت الحد املواقع 
الفني��ة أن نانس��ي ق��ررت أيضا 

تصوي��ر أغنية "احل��ب زي الوتر" 
على وفق رؤي��ة جديدة وضعتها 
عليه��ا  االتف��اق  ومت  كنع��ان، 
بتنفيذها قريبا كي  وسيباش��ر 
تك��ون جاهزة لفص��ل الصيف، 
وحرصت عجرم على تصوير أكثر 
من أغنية، ضمن ألبومها األخير 
"حاس��ة بيك" كي تعطي لكل 

أغنية حقها من االهتمام.

املقابل، أوضحت املصادر  في 
ومهرجان��ات  حف��الت  أن 

ف��ي  عج��رم  نانس��ي 
فصل الصي��ف احلالي 
ل��ن تك��ون محصورة 
وإمن��ا  لبن��ان  ف��ي 
ع����ددا  تش��م��ل 
من الدول العربي�ة 

والغربي�ة.

نانسي عجرم أكثر حيوّية
 في أحدث فيديو كليب

الصباح الجديد - وكاالت:
"الع��ودة  مهرج��ان  فعالي��ات  ضم��ن 
من الش��رق" احي��ت املطرب��ة االيرانية 
الشهيرة گوگوش حفال موسيقيا على 
قاعة كونش��رتو خيباو ف��ي العاصمة 
الهولندية أمستردام. ويعد احلفل األول 

لگوگوش في هولندا.
وتتربع گوگوش على عرش موس��يقى 
البوب االيراني مبوهبته��ا الفذة وأدائها 
املميز، إذ لم تعرف املوس��يقى االيرانية 
صوت��ا حميم��ا وس��احرا ق��ادرا عل��ى 
جتسيد الكلمة وااليقاع يضاهي صوت 
گوگ��وش، وقد برهن��ت ملك��ة البوب 
االيران��ي في احلفالت الت��ي أحيتها في 
دب��ي، ول��وس اجنليس، وطاجيكس��تان، 
والكوي��ت، والس��ويد، ودول اخ��رى انها 
ذاك��رة  ف��ي  اخلال��د  الع��ذب  الص��وت 
الناطقني بالفارس��ية في جميع ارجاء 

العالم.
ال تكمن خصوصية گوگوش في صوتها 
الع��ذب فحس��ب، وامن��ا ف��ي مهارتها 
العالية في استلهام روح الكلمة وفي 
انسجامها وتوافقها املذهل مع الفرقة 

املوسيقية واالت العزف.
ول��دت گوگ��وش واس��مها احلقيق��ي 

فائق��ة آتش��ني في جنوب طه��ران عام 
1951، وعان��ت في طفولتها من فقدان 
احلن��ان االمومي بس��بب انفصالها عن 
والدته��ا، ويعتق��د البع��ض انه��ا من 
عائلة آذرية، وفدت ال��ى ايران من احدى 
جمهوريات االحتاد الس��وفياتي السابق، 
فيما يرى آخرون أنه��ا تنحدر من عائلة 
ايراني��ة كانت تعيش ف��ي مدينة تبريز 

ذات األغلبية اآلذرية.

الصباح الجديد - وكاالت:
متكن رجل أميرك��ي اعتيادي من حصد 
أكثر من 100 ألف إعجاب على منشور 
له في موقع "فيسبوك" بعد أن بادر إلى 
االعتذار لزوجته من خالل ذلك املنشور. 
واعترف الزوج ويدعى شون برايس، بأنه 
ظلم زوجته آش��لي، وه��ي أم لطفلني، 
عندما اتهمها بالضعف العاطفي جتاه 
الكثي��ر من األمور، حتى اكتش��ف أنها 

تتمتع بشخصية قوية.
وقال الزوج املقيم ف��ي مدينة بالتيمور 
ف��ي والي��ة ماريالن��د األميركي��ة، ف��ي 
منش��وره ال��ذي يض��م ص��ورة لزوجته 
وه��ي نائمة م��ع طفليهما، إنه أس��اء 
إليها عندم��ا أطلق عليها م��رارا بأنها 
"ضعيف��ة"، وطلب منها أن تنضج، وأن 
تصب��ح امرأة حقيقي��ة، ولكنها كانت 

طوال الوقت قوية وصلبة.
وأوضح ش��ون أن زوجته آشلي كانت 
صامدة في أثناء والدتها لطفليهما، 
م��ن دون تخدير لها، حتى رزقا بهما، 

وهما في وزن ثمانية أرطال فقط.

وحتدث ش��ون ع��ن جه��ود زوجته كأم 
جت��اه طفليهما بع��د ال��والدة، فقال 
إنها تعمل لساعات طويلة، تتبعها 
س��هرات كثي��رة م��ن أج��ل رعاي��ة 
طفلهم��ا األول، قبل اس��تقبالهما 

ملولودهما الثاني.
وبحس��ب وكال��ة "س��بوتنيك"قال 
الزوج : كنت أشاهدها كل يوم ترجع 

م��ن عمل مدت��ه 12 س��اعة، وتضطر 
من بعده��ا للبقاء م��ع طفلينا، برغم 
ش��عورها بالتع��ب واإلره��اق، فكي��ف 

كن��ت غبي��ا لك��ي أصفها 
"بالضع��ف" برغم كل 

ما تفعله لنا".

100 ألف إعجاب لرجل اعتذر كوكوش في أمستردام
من زوجته على الفيس بوك

الصباح الجديد - وكاالت:
تشارك عش��رات الفرق املسرحية في حفل 
انطالق مهرجان املس��رح األيبيري األميركي 
في الش��وارع الرئيس��ة لبوجوت��ا عاصمة 

كولومبيا.
وانتش��رت الف��رق املس��رحية ف��ي احلدائق 
العامة واملسارح كجزء من مهرجان املسرح 
الكبير الس��ادس عش��ر في كولومبيا هذا 

العام، وبحس��ب وكالة األنباء الفرنس��ية، 
فق��د أقيم��ت ال��دورة األولى م��ن مهرجان 
البينال��ي ع��ام 1988 ويعد أكب��ر مهرجان 

مسرحي في العالم .
كم��ا أقيم��ت الدورة اخلامس��ة عش��ر في 
العاصم��ة الكوبي��ة هافان��ا، حيث مت عرض 
مس��رحية "أنا كارنينا" للمسرح األكادميي 

الوطني في موسكو.

مس��رحية  الفرق��ة  وعرض��ت 
"من مورون املس��رح" أسطورة 

من الطني، وه��ى واحدة من األعمال 
االكثر شهرة في السنوات االخيرة 
م��ن بانوراما املس��رح الوطني، ومت 
تخصيص املهرجان اخلامس عش��ر 
مليالد اخملرج الروس��ي كونستانتني 

ستانيسالفسكى.

انطالق أكبر مهرجان مسرحي في شوارع كولومبيا
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