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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
حيــدر العبــادي أن البلــد مقبل 
على نهضة حقيقية في شــتى 
القّطاعات بعد أن كانت السنوات 

الثالث املاضية مسيرة جناح.
وذكر العبادي في كلمته في حفل 
إطــالق خطة التنميــة الوطنية 
األربعــاء  أمــس   2022-2018
ان  اجلديد"  "الصبــاح  وتابعتهــا 
وتوجيهها  بتخطيطهــا  “الدولة 
تنفيــذ  بإمكانهــا  للقطاعــات 
ومرونتهـــا حســب  اخلطة  هذه 

املتغيرات” .
واضاف العبادي ان ” العراق يقطف 
ثمــار النصر الــذي حتقق وكذلك 
توحيد البلد واجتياز حتٍد كبير متّثل 
بانخفــاض اســعار النفط حيث 
اوقفت احلكومة الهدر باملال العام 
وقلصت النفقات غير الضرورية .”

ان “هنــاك مســؤولية  واوضــح 
اجتماعية  ومســؤولية  تنمويــة 
وال ميكن ان اهمــال احدها” مبينا 
ان “اجملتمع الذي فيــه ظلم كبير 

وتفاوت لن يبقى وسينهار”.
وبــن ان “هنــاك اهتمامــا خالل 
السنوات املقبلة بتنمية قطاعات 

الســكن من خالل بنــاء وحدات 
ســكنية وكذلــك بنــاء املدارس 
والصحة والتربية والتعليم وتوفير 

اخلدمات وتوفير فرص العمل”.
واضاف العبادي ان ” لديه مشروع 
متكامل وتصميم على ان يستمر 

بالسير في االجتاه الصحيح”.
وفي ســياق آخــر نفــى العبادي 
اســتقطاع احلكومــة خملصصات 

القوات االمنية.
ونقل بيــان ملكتبه عــن العبادي 
نفيه خالل زيارتــه محافظة بابل 
امس "مــا يتم ترويجــه من قبل 
جهات بقطــع مخصصات قواتنا 
البطلــة،" مبينا "اننــا في وقت 
وصعوبة  النفط  اسعار  انخفاض 
تغطيــة التكاليــف لــم نقطع 
تلــك اخملصصات فكيف نقطعها 

اليوم؟!".
وأشار الى ان "قواتنا البطلة التي 
ســنبقى  البطوالت  بهذه  قامت 
داعمــن لهــا فــي كل اجملــاالت 
بالتدريــب والتجهيــز الن امامنا 
عمال فــي مجال اإلعمــار والبناء 
واالقتصاد  والتنمية  واالســتثمار 

وهو ما يتطلب توفير االمن".
تتمة ص3

العبادي خالل إطالق خطة التنمية الوطنية:

اجتزنا التحديات والسنوات المقبلة
للنهوض بكل القّطاعات وتأمين فرص العمل

العبادي يلقي كلمته ملناسبة إطالق خطة التنمية الوطنية

األجهزة األمنية تالحق بعمليات
3متفرقة خاليا داعش في نينوى كردستان تفرض حظرًا للتجوال وتغلق

2المنافذ البرية والجوية في يوم اإلنتخابات 

بغداد - أسامة نجاح:
دوليًة  منظمًة  عشــرون  تشارك 
متخصصــة مبراقبة االنتخابات و 
700 مراقب دولــي في االنتخابات 
املقبلــة بعد غد الســبت، أوردت 
املســتقلة  العليا  املفوضية  هذا 
لالنتخابات، يوم أمس األربعاء، في 
حن أشارت الى تواجد أكثر من 77 
مترجما عراقيا مع أولئك املراقبن 
فضال عن توفير 800 عنصر أمني 

تابع حلماية الشــخصيات لتوفير 
احلماية املطلوبة لألجانب .

وقال عضــو مجلــس مفوضية 
االنتخابــات حــازم الردينــي في 
‘‘الصباح  لصحيفة  خاص  حديث 
اعتمدت  املفوضية  أن"  اجلديــد‘‘ 
دولية  منظمــة   20 مــن  اكثــر 
مختصــة مبراقبــة االنتخابات و 
700 مراقب دولي ، فيما أشــارت 
الى تواجد أكثر مــن 77 مترجما 

عراقيا مع هــؤالء املراقبن فضال 
عــن تواجــد  800 عنصــر أمني 
تابع حلماية الشــخصيات لتوفير 
احلماية املطلوبة لهؤالء األجانب .

وأضــاف الرديني ان" جميع مراكز 
التســجيل واالقتــراع قد جهزت 
بجميــع األجهــزة االلكترونيــة 
اخلاصة بالعد والفرز واحلاســبات 
واألحبــار وجميــع املســتلزمات 
األمور  مــن  وغيرهــا  املكتبيــة 

وفق  األخــرى على  اللوجســتية 
خطة اعدت لهــذا الغرض وعلى 
جميع احملافظات وحســب نسبة 

كل محافظة ".
واكــد عضو مجلــس املفوضية 
ان" عمليــة توزيع بطاقة الناخب 
وصلــت الــى مراحــل متقدمة 
والعملية تسير بانسيابية حسب 

ما مخطط له.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وثائق لهيئــة النزاهة 
عن هــدر كبير إليــرادات الدولة 
املنافذ احلدودية بسبب غياب  في 
التنســيق بن اجلهــات اخملتصة 
البعض  الى جلوء  فيها، مشــيرة 
إلــى تغيير "مســمى" البضائع 
الضريبي  التهرب  بهدف  الثمينة 
أو تقليل الرسوم املفروضة عليها.
وأورد تقرير أعــده فريق من هيئة 
العامــة  الهيئــة  زار  النزاهــة 

للضرائب وعــدداً من فروعها في 
العاصمة بغداد، ورصد مخالفات 
وعقبــات وإهمال، كشــفت عن 
وجــود ضعــف فــي إدارات فروع 
تسبب  للضرائب،  العامة  الهيئة 
بتفشــي الرشــوة والفساد في 
تلك الدوائــر، فيما رصدت إهماال 
وتقصيرا من قبل بعض موظفي 

الضريبة كان ضحيته املواطن.
ورصد فريــق النزاهة خالل زيارته 
ملقــر الهيئة العامــة للضرائب 

"غيــاب تطبيــق مبــدأ النافذة 
قســم  عمــل  فــي  الواحــدة 
الشركات والذي يعد من األقسام 
الهامة فــي عمل الهيئة، وغياب 
الباب  الواحــدة فتــح  النافــذة 
واملعقبن  الوســطاء  عمل  أمام 
وان  الرشــوة، خاصــة  وتنامــي 
نصــب الكاميــرات فــي أماكن 
يكن مجدياً  لم  املعامالت  تسلم 
حيث أن عملية االتفاق وتســلم 
مبالغ الرشوة يكون خارج اماكن 

العمل".
كما الحظ الفريق "تلكؤ معظم 
اصحــاب ابراج االتصــاالت التي 
يزيد عددها عن ثالثة آالف برج في 
بغداد، عن تسديد ما بذمتهم من 
ضرائب، وهــذا ناجت عن عدم اجراء 
امليداني الكامل ألماكن  املســح 
تلــك األبــراج واالكتفــاء بإقرار 
املكلف من اصحــاب تلك االبراج 

بذاته".
تتمة ص3

 20 منظمًة دوليًة تشارك في مراقبة االنتخابات بحضور 700 مراقب

بطاقة 200 ألف برميل باليوم

النزاهة تكشف عن "هدر كبير" لألموال
في المنافذ الحدودية والضرائب بسبب "غياب التنسيق"

بعد تجهيز مراكز االقتراع بجميع األمور الفنية واللوجستية

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أمس  األوروبية  القوى  ســارعت 
األربعاء إلنقاذ االتفاق الذي يقّيد 
برنامج إيران النووي بعدما أعلن 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
انسحاب واشــنطن منه وإعادة 

فرض العقوبات على طهران.
األعلى  املرشد  من جهته، طلب 
للجمهوريــة اإلســالمية آيــة 
األربعــاء  اهلل علــي خامنئــي 
"ضمانات  تقــدمي  األوروبين  من 
عمليــة" إليــران لكــي تواصل 
النــووي  باالتفــاق  التزامهــا 
املوّقع في 2015 بعد انســحاب 

واشنطن منه.
وأثار ترامب غضبا واسعا سيما 
بقراره  األوروبيــة  القــارة  فــي 
التخلي عن االتفاق رغم ترحيب 
بعــض األطراف باخلطــوة التي 
حتمــل خطــر تقويــض اجلهود 
الدبلوماســية حلل عدة ملفات 
على الســاحة الدولية وإضافة 
عامل جديد لعدم االستقرار في 

الشرق األوسط.
الذي وصفه  باالتفاق  واســتهزأ 

ألقاه  األمــة  أمام  في خطــاب 
الثالثاء  األبيــض  البيــت  فــي 
بحق  و"اخملجــل"  بـ"الكارثــي" 
الواليات املتحدة وقال أنه ال يقيد 

طموحات طهران النووية.
الفرنســي  اخلارجية  وزير  وأعلن 
جان ايف لودريان عبر إذاعة "آر تي 
ال" أنه ســيلتقي االثنن املقبل 

إلــى جانب نظيريــه البريطاني 
واألملاني ممثلن عن ايران "لدراسة 

الوضع".
الفرنســي  الرئيــس  أن  وتابــع 
ســيجري  ماكــرون  اميانويــل 
محادثــات هاتفية مــع نظيره 
االيراني حســن روحاني تعبر عن 

"رغبتنا في البقاء في االتفاق".

وشــدد لودريان علــى أن القوى 
األوروبيــة ســتحاول "احلفاظ" 
االقتصادية  االمتيــازات  علــى 
التي حصلت عليها ايران اثر رفع 

العقوبات عنها مبوجب االتفاق.
وفي هذا الســياق، أكد مسؤول 
ان  الفرنســية  الرئاســة  مــن 
املســؤولن االوروبين سيبذلون 
"كل جهد" ممكن حلماية مصالح 

شركاتهم العاملة في ايران.
لكــن خامنئي قــال في خطاب 
أنه  ويبدو  اإليراني  التلفزيون  بثه 
االتفاق  املدافعن عن  إلى  موجه 
ومــن بينهــم الرئيس حســن 
ســنواصل  بأّننا  "يُقال  روحاني، 
لســُت  أوروبّية.  بلدان  ثالثة  مع 
أيضاً  الثالثة  البلدان  بهذه  واثقاً 
)...( إذا أردمت عقد اتفاق فلنحصل 
علــى ضمانات عملّيــة وإال فإن 
مبا  جميعــاً  ســيقومون  هؤالء 
فعلته أمريــكا. إذا لم تتمّكنوا 
فلن  أخذ ضمانــات حتمّية  من 
الســير  مواصلة  مقدوراً  يكون 

ضمن االتفاق النووي".
تفصيالت أخرى ص6

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتــح وزيــر النفط جبــار علي 
اللعيبي محطة العزل الشمالية 
في حقل الزبير النفطي مبحافظة 
البصرة  بطاقــة 200 الف برميل 

باليوم .

واكــد الوزيــر فــي بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه امس 
ان احملطة ستســهم مســاهمة 
مهمة وفاعلة فــي خطط أنتاج 
النفط  مواصفات  وحتسن  احلقل 
املســتخرج ، وحتقيق انســيابية 

عالية في عملية االنتاج واملعاجلة 
ان  مضيفا   ، والتصديــر  واخلــزن 
هــذا اجناز يعــد مفصــالً مهماً 
فــي العمليــة االنتاجيــة حلقل 

الزبيرالنفطي .
الذي  املشروع  ان  اللعيبي  واضاف 

"سامســونك"  شــركة  نفذته 
يضم أربعة ضفــاف عزل وأربعة 
منظومات ملعاجلة النفط وكذلك 
اربعة مضخات حقن مياه  بطاقة 
 (450,000 أجماليــة تقــدر بـــ) 
الف برميل وبكلفــة 894 مليون 

دوالر ، مشــيرا الــى ان احملطة مت 
انشاؤها باملواصفات والتكنلوجيا 
احلديثة فــي الصناعة النفطية ، 
وتضم محطة رئيســية للطاقة 
للتشــغيل  وأبنية  الكهربائيــة 
والصيانــة واالدارة ، كذلك حتتوي 

على خزانــات للنفط اخلام وحلقن 
املياه وملاء البحر  وللماء النظيف 
الى  ،أضافة  والســالمة واالطفاء 
والغســيل  للمياه  حتلية  وحدات 

والشرب .
تفصيالت موسعة ص11

وزير النفط يفتتح محطة العزل الشمالية في حقل الزبير النفطي

تحركات أوروبية إلنقاذ االتفاق
النووي اإليراني بعد انسحاب واشنطن

واشنطن تنسحب من  االتفاق النووي اإليراني

بغداد - وعد الشمري:
أمس  الــوزراء،  أكــد مجلــس 
األربعــاء، أن اجتماعاته لن تتأثر 
إلى  العامــة، الفتاً  باالنتخابات 
اســتمراره بإرســال مشــاريع 
القوانــن إلى مجلــس النّواب، 
مناقشتها  إمكانية  إلى  منوهاً 
في الــدورة النيابيــة احلالية أو 

املقبلة.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
في  احلديثي  ســعد  للحكومة 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
جمللس  الداخلــي  "النظــام  إن 
الوزراء ينّص على عقد جلســة 
دوري  وبشــكل  اســبوعية 

ومنتظم كل يوم ثالثاء".
"العملية  أن  احلديثــي  وأضاف 
االنتخابيــة لن تؤثــر في عمل 
احلكومة التي تعّد العنوان االبرز 
على  التنفيذية  الســلطة  في 

وفق احكام الدستور"
أن "كل ما يتعلق مبتابعة  وأكد 
االمنيــة،  القضايــا  وتنفيــذ 
واخلدميــة،  واالقتصاديــة، 

مبؤسســات  اخلاصة  واالجرائية 
باحلكومــة،  مرتبــط  الدولــة 
وبالتالــي ال ميكــن تعطيلهــا 

بحجة وجود انتخابات".
وأشــار احلديثي إلى أن "الفصل 
التشريعية  للسنة  التشريعي 
من  االول  بحلول  انتهى  الرابعة 

شهر ايار احلالي".
النيابية  "الدورة  أن  واســتدرك 
تنتهي في االول من شــهر متوز 
ثَــم ميكن جمللس  املقبــل، ومن 
استثنائية  جلسة  عقد  النواب 
وبدعوة من رئيس اجلمهورية، أو 
رئيس مجلس الــوزراء، أو رئيس 
خمســن  أو  النــواب،  مجلس 

نائباً".
وأوضــح املتحــدث الرســمي 
للحكومة ان "ذلــك اجلواز -وأن 
الدورة  كان نظرياً- يعنــي بقاء 
النيابية حيث أنها لم تنته بعد، 
وأن مجلس الوزراء مســتمر في 
التصويت على مشاريع القوانن 

وارسالها إلى مجلس النواب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعــرب رئيــس اجلمهوريــة فؤاد 
الرئيس  لقرار  معصوم عن أسفه 
أمس  ترامب  دونالــد  األميركــي 
االتفاق  من  باالنســحاب  الثالثاء 
النــووي املوقع نهايــة عام 2015 
 ،)5+1( ومجموعــة  إيــران  بــن 
مثمنــا" إصرار األطــراف األخرى 
املوقعــة علــى االتفاقيــة على 
التــام بها، كما  مواصلة االلتزام 
حث الواليات املتحــدة على عدم 
املســاس باالتفــاق وجتنب عرقلة 
تنفيذه بالكامل من قبل األطراف 

األخرى املوقعة عليها".
ودعــا معصوم في بيان رئاســي 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
منه امــس ، الواليات املتحدة، إلى 
إن  النظر بقرارها"، معتبرا  "إعادة 
" االتفاقي مثل اجنازا كبيرا لتعزيز 

فــرص إحــالل الســالم والتقدم 
جلميــع دول املنطقــة واألســرة 
الدولية عبر تفعيل الدبلوماسية 
اخلطيرة  التوترات  إلنهاء  الرشيدة 
باالعتماد  احملدقة  الكوارث  وتفادي 
علــى احلكمة واحلوار اإلنســاني 
والتفاهــم البنــاء القائــم على 

أسس ومبادئ األمم املتحدة".
وفيما شدد على " معارضة العراق 
لــكل أشــكال أســلحة الدمار 
الشامل وفي مقدمتها األسلحة 
النووية"، أكد معصوم القلق من 
املتحدة  الواليات  أن قرار انسحاب 
األميركيــة من جانــب واحد من 
امللف  بشــأن  التاريخي  االتفــاق 
النــووي للجمهورية اإلســالمية 
تعزيز  إمكانية  يخدم  لن  اإليرانية 
منطقتنا  في  واالســتقرار  األمن 

والعالم".

مجلس الوزراء يؤّكد استمرار 
جلساته بعد االنتخابات

معصوم يأسف للقرار 
األميركي باالنسحاب من
االتفاق النووي مع إيران

تغّير المناخ وشحة المياه
والبالستيك.. عواصف قلق عالمية

لماذا يعدٌ البعض تغير المناخ مؤامرًة؟

أضرار البالستيك الكثيرة على البيئة والكائنات الحية



السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة 
اقليــم كردســتان، فــرض حظر 
البرية  املنافــذ  وإغالق  التجــوال 
املقرر  االنتخابات،  يوم  في  واجلوية 
إجراؤها بعد غد السبت املصادف 

12 آيار اجلاري.
وقال وزيــر الداخلية في حكومة 
االقليم كرمي ســنجاري في مؤمتر 
صحفي مشــترك عقــده عقب 
اجتمــاع موســع مع مســؤول 
مكتب املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات في اقليم كردســتان 
مــازن عبــد القــادر ومحافظي 
ودهــوك  واربيــل  الســليمانية 
ومسؤولي ادارتي كرميان ورابرين،« 
ســيفرض حظر التجوال في يوم 
مجلس  النتخابــات  التصويــت 
النواب العراقي، وســتغلق املنافذ 
الساعة  من  ابتداء  واجلوية  البرية 
12 مــن صباح يوم الســبت  الـ 
ولغاية الســاعة  12مــن صباح 
االحد، مؤكدا اتخاذ وزارة الداخلية 
كردســتان  اقليم  حكومــة  في 
للتصويت  املطلوبة  االستعدادات 
اخلاص في جميع محافظات ومدن 

اإلقليم«.  
وتابع سنجاري، ان عناصر االجهزة 
التصويت  فــي  احــرار  االمنيــة 
ألية جهــة او قائمــة يختارونها، 
نافيــا وجود ضغوطــات عليهم 

للتصويت باجتاه معني.
السير  »ان حركة  قال  ســنجاري 
ســتقطع بني محافظات االقليم 
منذ الســاعة الســابعة صباحا 
ولغايــة الســابعة مســاء، عدا 
تخويال  يحملون  الذين  االشخاص 
مــن قبــل املفوضية وســتكون 
اعتيادية  املركبــات  وتنقل  حركة 
داخل احملافظــات، مؤكدا ان القرار 
النهائــي مرهــون بيــد اللجنة 

االمنية العليا في بغداد. 
وتابــع ان اخلطــة االمنية لتأمني 
سالمة وامن املواطنني مبحافظات 

االقليم معدة بنحو جيد، مطالبا 
صناديق  الى  بالتوجــه  املواطنني 
بأصواتهــم  لــإدالء  االقتــراع 
يرغبون  الــذي  والطرف  للجهــة 
بالتصويت لــه، مطالبا املواطنني 
وافراد االجهــزة االمنية الذين لم 
بطاقاتهم  االن  حلــد  يتســلموا 
مكاتــب  مراجعــة  االنتخابيــة 
كروتهــم  لتســلم  املفوضيــة 
االنتخابيــة. بدوره قال مســؤول 
االقليم  فــي  املفوضية  مكتــب 
مازن عبد القادر، ان اخلطة االمنية 
محكمة وان اغلب االطراف املعنية 
االنتخابات،  عملية  الجناح  تتعاون 
الف  هيأت  املفوضيــة  ان  مؤكداً 
و500 مركــز انتخابــي لتصويت 

املواطنــني علــى صعيــد اقليم 
كردستان تضم ستة االف محطة 
تضــم التصويت اخلاص وتصويت 
النازحني.   واضــاف عبد القادر ان 
اكثر مــن ثالثة ماليني شــخص 
اقليم  في  التصويــت  لهم  يحق 
انتخابات مجلس  كردستان خالل 
النواب العراقي، املقرر إجراؤها في 
12 ايار املقبل، معلناً، ان املفوضية 
وضعت عــددا من احملطات الثابتة 
لتصويت نزالء الســجون ومراكز 
التوقيــف مبحافظــات االقليــم 
لضمان مشــاركتهم في عملية 

االقتراع.
في غضــون ذلك ومع دنو احلمالت 
نهايتهــا، يحتدم  الدعائيــة من 

التنافــس والصــراع بــني القوى 
التــي  السياســية  واالحــزاب 
تتبــارى في االعالن عن انشــقاق 
اعضاء ومرشــحني فــي القوائم 
الــى  واالنضمــام  املنافســة 
احلزب  اعلن  اذا  احزابهــا،  صفوف 
عن  الكردســتاني  الدميقراطــي 
انســحاب مرشــحني عن ائتالف 
النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر 
قائمة  إلى  وانضمامهم  العبادي، 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 

في دهوك.
وقال شــيركو عابد، وهو مرشح 
عن ائتالف النصر مبحافظة دهوك، 
انه انســحب من ائتــالف النصر، 
معلناً انضمامه إلى قائمة احلزب 

في  الكردســتاني  الدميقراطــي 
دهوك.

التسلسل  الذي كان يحمل  عابد 
رقــم 2 فــي قائمــة النصر في 
دهوك، اضاف »قررت مبحض إرادتي 
االنسحاب من ائتالف النصر، ولم 
أحد التخــاذ هذا  يضغط علــّي 

القرار«.
وكان املرشــح عــن قائمة ائتالف 
النصر مبحافظة دهوك شــيركو 
عابد، قد قال في تصريح ســابق 
للصباح اجلديد ان االجهزة االمنية 
الدميقراطــي  للحــزب  التابعــة 
داهمت مكتب االئتالف مبحافظة 
من  على  القبــض  والقت  دهوك، 
فيه بضمنهم ثالثة من مرشحي 

قائمة النصر في احملافظة.
واضــاف عابــد في تصريــح ، ان 
دهوك  مبحافظة  االمنية  األجهزة 
ثالثــة من مرشــحي  اعتقلــت 
وبعد  دهوك،  مبحافظــة  القائمة 
والتهديــد  تعرضهــم لالهانــة 
باالنســحاب  طالبوهم  والوعيد، 
مــن القائمة والطعــن بوالئهم 

للقائمة على شاشة التلفزيون.
واضاف عابد ان املعتقلني تعرضوا 
لإهانة والتهديد باعتقال ذويهم، 
انسحابهم  رسمياً  يعلنوا  لم  اذا 
عقوبتهــم  وان  القائمــة،  مــن 
ســتكون القتل اذا لم يعلنوا عبر 
ائتالف  براءتهم مــن  التلفزيــون 

النصر. 

سعود الشرفات*

املؤشر هو أداة قياس إحصائية رقمية 
)كّميــة( ُتــّول مبوجبهــا الوحدات 
املقاسة لألحداث واالجتاهات والظواهر 
الطبيعيــة واإلنســانية إلى وحدات 
وأرقام. وتستخدم لغرضني أساسيني: 
األول، تديد حجم املشكلة وقياسها 
قياســا دقيقاً للوقــوف على الوضع 
الراهن لها. والثاني، استخدام املؤشر 
في متابعة اخلطة املوضوعة وتقييم 
األداء أوال بــأول والوقوف على التقدم 
األهداف ســواء كانت  نحو تقيــق 

قصيرة أم متوسطة أم طويلة.
وهناك اآلن مئات املؤشــرات املعروفة 
في العالم في شتى اجملاالت ومناحي 
احلياة، وتصدر أهمها عن األمم املتحدة 
والبنك الدولي، والبعض اآلخر يصدر 
عن مؤسسات ومراكز دراسات وأبحاث 
ربحية وغير ربحيــة، ومنظمات غير 
حكومية. وفي النهاية فإن معظمها 
متاح للجميع على شــبكة األنترنت 

الستخدامها واالستفادة منها.
هنــاك ضــرورة ألن متتلــك الــدول 
وأن تصدر بصورة  اخلاصة،  مؤشراتها 
دورية منتظمة مبا يســاعد ويسهم 
في صحة ودقة وشــمولية املؤشرات 
العاملية مثل تلك الصــادرة عن األمم 
الدول  الدولــي. وفي  املتحدة والبنك 
العربية – تديــداً- هناك الكثير من 
وإن كان معظمها  املؤشرات اخلاصة، 

في القطاعات االقتصادية. وقد يكون 
هذا مرده إلى عقلية تسني الصورة 
وحمالت العالقــات العامة والدعاية 

أمام الدول واملؤسسات املانحة؟
وفى املقابل، تبدو التجربة األميركية 
الريادة في هذا اجملال وتديًدا  صاحبة 
فيما يتعلق بقضايا مكافحة اإلرهاب. 
تعاونت احلكومة االميركية مع إدوارد 
مؤشرات  إلنشــاء  وأخرين  ميكولس 
لإرهــاب منذ عــام 1982، تركز على 
خصائص اجلماعات اإلرهابية والبيئة 
التي تنشــط بها وتأثيرهــا العاملي، 
وتغطــي اإلرهاب منذ عام 1960 تت 
اسم » مؤشــرات اإلرهاب الدولي في 
اإلرهابية،  األحــداث  بيانــات  قاعدة 
باهر علــى كيفية تعاون  وهي مثال 
الدولة مع القطاع اخلاص في سبيل 
املصلحة العليا للدولة وأمنها العام. 
ما زالت أدبيتها تُنشــر بالتعاون مع 
وود.  وغرين  ايــوا،  مطبوعات جامعة 

ومتوفرة على شبكة األنترنت.
كذلــك فقد مــّوّل ودعــم “مكتب 
التحقيقات الفيدرالية« ووزارة العدل 
االميركية  الداخلــي  األمن  ومديرية 
البرفســور )غاري الفري(، أستاذ علم 
–كولج  ميرالند  جامعــة  في  اجلرمية 
بــارك وزمالئه منذ 2005 إلنشــاء ما 
يسم بقاعدة بيانات » دراسة اإلرهاب 
والــرد على اإلرهــاب » التــي تهتم 
العاملي منذ  اإلرهاب  بتغطية ظاهرة 
1970 حتى اآلن. وهــي قاعدة  عــام 
البيانات نفســها التي يعتمد عليها 

»مؤشر اإلرهاب العاملي« الذي يصدره 
مركــز دراســات »معهــد االقتصاد 
والسالم« الذي أنشــأه رجل األعمال 
والذي  كليليا(  )ســتيفن  األسترالي 
يعد مــن أهم وأشــمل مؤشــرات 

اإلرهاب العاملي املعاصرة.
كذلــك قــام »مكتــب التحقيقات 
الفيدرالية« وزارة العدل بدعم ومتويل 

الوطني ملكافحة  ما يسمى باملعهد 
اإلرهــاب ملدينــة أوكالهومــا، وهي 
منظمة غيــر ربحية مت تأسيســها 
أهالــي والية  مببــادرة فرديــة مــن 
أوكالهوما الذين فقدوا أبناءهم جراء 
املنفرد  للذئــب  اإلرهابية  العمليــة 
مبنى  بتفجيــر  ميكفي(  )تيموثــي 
احلكومة في مدينــة أوكالهوما عام 

.1995
أردت من العرض أعــاله إعطاء مثال 

بسيط على كيفية تعاون مؤسسات 
اجلامعات مع  املدني خاصــة  اجملتمع 
مؤسســات الدولــة حتــى األمنية 
واالستخبارية منها. وهذا لألسف ما 
يفتقده العالم العربي حتى اآلن. هذا 
إذا استثنينا بعض التجارب الشكلية 
في بعض اجلامعات العربية. املثير في 
األمر؛ أنه حسب علمي - ليس هناك 

أي دولــة عربية لديها »مؤشــر عام 
لإرهاب« ســواء الداخلي أو اخلارجي، 
حســب املواصفات التي أشرنا إليها 
في األمثلة األميركية أعاله. وخطورة 
ذلك؛ أن أي باحــث أو مهتم بظاهرة 
اإلرهاب يجد نفســه ضائعا وعاجزاً 
تاريخيا؛  الظاهــرة  تطــور  رصد  عن 
وحتى أن كان هناك أرشيف صحفي 
فأنــه مشــتت وليس مبوباً باســم 
الظاهــرة، وأن كان موجوداً فهو على 

األغلب في خزائــن وملفات األجهزة 
األمنيــة وهــي األخرى غيــر معنية 
الظاهرة؛  لتطــور  والتأريخ  بالترتيب 
ألنها ببســاطة معنيــة - كمعظم 
األجهــزة االســتخبارية العامليــة – 
مبلفات قضايا محددة والعمل عليها 

حتى إغالقها.
هنــاك  أن  ِلآلمــال  اخمليــب  ومــن 

نفــوراً عجيبــاً في العالــم العربي 
مــن اســتخدام املناهــج العلمية 
والتجريبيــة فــي مقاربــات العلوم 
اإلنســانية فــي حقول السياســة 
ودعــم  واالجتمــاع،  واالقتصــاد 
مؤسسات اجملتمع املدني وعلى رأسها 
والدراسات  البحث  ومراكز  اجلامعات 
التــي تهتم بهــذه املناهــج. وهذا 
سلوك ٌ أحســبه مرتبطاً باملنظومة 
املعرفية اجلامدة لنا كعرب، وال عالقة 

له بالصــراع الديناميكي بني العلم 
التجريبي والعلوم اإلنسانية الذي ما 
املعرفية  املنظومة  في  يزال محتدما 
الغربية. هذه املنظومة الكسولة من 
»املعرفة العربيــة« مت التواطؤ عليها 
والقادرة  املؤهلة  العلمية  النخب  بني 
على البحــث والســلطة في كافة 
الدول العربية بهدف توطني وترسيخ 
الواقع وتسهيل عملية تزييفه وإعادة 
تشــكيله عند احلاجــة حتى يبقى 
كل شيء في حالة سيولة معرفية؛ 
واالنطباعات  للتخمينــات  خاضــع 

الشخصية واجلدل العقيم.
وألن عاملنا العربي؛ ومعه اإلســالمي 
بات املُنتــج واملُصدر األول في العالم 
خلــام ومعــدن اإلرهــاب العاملي من 
مناجم التطرف الديني املنتشرة اآلن 
في كل مــكان تقريبــاً، تبدو احلاجة 
لبناء مؤشــر شــامل  ملحة جــداً 
لإرهــاب، ليكــون عونــا ً للباحثني 
وصنــاع  واألكادمييــني  والدارســني 
لقرار في الدول العربية واإلســالمية 
وبناء  دراســته،  أجمــع في  والعالم 
اخلطــط والســتراتيجيات للتعامل 
عن  بعيــداً  علمية  مبنهجيــة  معه 

االنطباعات الشخصية.
وفــي هذا اجملــال أرجو أن أشــير هنا 
الشــخصية  ومحاولتي  جتربتي  إلى 
2007 خالل إعدادي  عندما قمت عام 
ألطروحــة املاجســتير فــي جامعة 
اليرموك – األردن عــام ببناء وصياغة 
ما أطلقت عليه اســم )مؤشــرات 

اإلرهاب البديلــة -S( التي تتكون من 
)26( مؤشرا فرعياً، ثم طورتها الحقاً 
فــي أطروحة الدكتــوراه عام 2010؛ 
قبل أن أنشــرها في كتابي )العوملة 
واإلرهــاب: عالم مســطح أم وديان 
عميقة؟( عــام 2011. وأزعُم أن هذه 
األقل  الوحيدة –على  املؤشــرات  هي 
عربيا ً- املوجــودة التي عاجلت ظاهرة 
اإلرهاب العاملي مــن منظور )كالّني( 
وربطت بني أثر التكنولوجيا املتطورة 
والسيكولوجية  االجتماعية  واألبعاد 
اإلرهابي  للعمل  واملنفذيــن  لإرهاب 

وتأثيرات سيرورة العوملة.
وأرجو أن أكــد أنه ال بد مــن تظافر 
جميــع اجلهود احلكومية الرســمية 
االســتخبارية  األجهــزة  وتديــداً 
بنوك معلومات  التي تعــد  واألمنية 
واإلرهابية،  املتطرفــة  اجلماعات  عن 
املدني  اجملتمــع  مؤسســات  وتعاون 
خاصــة مراكــز البحــث واجلامعات 
واملعاهد لبذل اجلهــد وتوفير الدعم 
املادي واملعنوي للباحثني لإسراع في 
اجناز هذا املشــروع البحثي الطموح. 
ألنه مــن دون وجود هذه املؤشــرات 
دراســاتنا ومقارباتنا  ستبقى جميع 
وخططنا ملكافحة اإلرهاب والتطرف 
الديني واجتاهات احلالة الدينية، ونقد 
اخلطــاب احلضــاري والثقافي للدين 

وأشكال التدين مجرد رجم بالغيب.

*عن منتدى فكرة ـ معهد 
واشنطن.

شؤون عراقية2

كردستان تفرض حظرًا للتجوال وتغلق
المنافذ البرية والجوية في يوم اإلنتخابات 

مع بدء التصويت الخاص ألفراد وعناصر األجهزة األمنية 
 د. علي شمخي

تنتظــر احلكومــة املقبلة التي ســتنتجها 
االنتخابــات التشــريعية املقبلــة حزمة من 
االســتحقاقات الداخليــة واخلارجية وبالقدر 
الذي ستتبلور عنه مهارات رئيس الوزراء املقبل 
وفريقــه احلكومي في التعاطــي مع امللفات 
املنتظرة ستظهر جليا معالم النجاح والفشل 
في ادارة هذه احلكومة لهذه امللفات ..ومع اعالن 
الرئيــس االميركي دونالد ترامــب قبل يومني 
االنســحاب من االتفاق النووي مع ايران تظهر 
بوضوح تداعيات القرار على املسرح السياسي 
في العراق داخليــا وخارجيا ويحتم هذا القرار 
على املسؤولني التعامل بحنكة ودراية مع كل 
التي سيعبر عنها  وردود االفعال  االنعكاسات 
املســؤولون في ايران وحلفاؤهــا في املنطقة 
ولرمبا يبدو العراق من اكثر دول املنطقة تاثرا مبا 
اعلنه الرئيس االميركي فهناك اليوم تالفات 
حزبية سياســية التخفي اعالن تضامنها مع 
النظام في ايران وتتبنى بشــكل ممنهج افكار 
وطروحات ايران جتــاه قضايا داخلية يريد فيها 
االيرانيــون تأكيد حضورهم وفيها وفي الوقت 
نفسه تعلن هذه االحزاب اصطفافها مع رؤية 
ايران جتاه الصراع العربي – االســرائيلي وجتاه 
االوضاع في سوريا وجتاه العالقات االيرانية مع 
عــدد من دول اخلليج العربــي وبالتالي يصبح 
من الصعوبة ترتيب وحســم موقف رســمي 
عراقي في املستقبل القريب جتاه اي توترات او 
مواجهات متوقعة بني ايران والواليات املتحدة 
االميركيــة او بني ايران واســرائيل او بني ايران 
واململكة العربية الســعودية ويــزداد املوقف 
تعقيدا مع وجود استقطاب سياسي وطائفي 
واضح جتاه هذه امللفات اخلطيرة يتمثل بوجود 
محور اخر مناهــض للتحالف احلزبي العراقي 
مع السياســة االيرانيــة يناصــر ويؤيد رؤية 
االميركان والســعوديني في التعامل مع ايران 
وفــي كل االحوال ميكن اليــة حكومة عراقية 
مقبلة ان تتخذ خطوات جادة وحاسمة تعلن 
فيهــا صراحة اتبــاع ونهج سياســّة) الناي 
بالنفس ( جتاه هــذا التحدي اخلطير في ملف 
عالقات العــراق اخلارجية وجتنيــب العراق اية 
تداعيات خطيرة ميكن ان تطول امنه وسيادته 
واســتقراره االقتصادي والسياســي .. وميكن 
للعراق افهام واقناع  الــدول اجملاورة والواليات 
املتحــدة االميركية بهذا النهــج انطالقا مما 
مر به من ظروف قاســية متمثلة باحلرب على 
االرهاب وتعرض مدنه الى اجتياح بربري ونزوح 
ماليني الســكان عن مدنهم وقراهم وبالتالي 
تطلب االمر تكريس كل الطاقات واالمكانيات 
في املرحلة املقبلة العادة اعمار املدن العراقية 
وتأهيــل البنى التحتية ومتكــني النازحني من 
عودتهم االمنة واالنطالق في مشــاريع البناء 
واالعمار وهــذا يعني بالتأكيد ترتيب االولويات 
وتقدمي االنشــغاالت واالستحقاقات الداخلية 
على امللفــات اخلارجية من دون االســاءة الى 
اية دولة ومــن دون االخالل بتحقيــق التوازن 
في نســج العالقات بني احملــاور املتصادمة او 
ايــة مواجهات متوقعة فــي احمليط االقليمي 
للعراق وضــرورة االخذ بنظــر االعتبار التنوع 
الديني والقومي واملذهبــي في العراق وفيض 
العراقي  الدســتور  وفره  الذي  العامة  احلريات 
اجلديد للتعبير عن مواقف القوميات واالقليات 
واالديان واملذاهب مبا اليتعارض مع وحدة العراق 
وســيادته وامنه وتعريضهــا للخطر من قبل 
اية فئة تريــد االصرار علــى موقفها او تعلن 
توجهاتها جتــاه اية تداعيات في ملف العالقة 

بني ايران والواليات املتحدة االميركية

نحن ..وقرار ترامب !

تقـرير

هل نحتاج إلى »مؤشر« عربي لإلرهاب العالمي؟

التصويت اخلاص

مع دنو الحمالت 
الدعائية من نهايتها، 
يحتدم التنافس 
والصراع بين القوى 
واالحزاب السياسية 
التي تتبارى في االعالن 
عن انشقاق اعضاء 
ومرشحين في القوائم 
المنافسة واالنضمام 
الى صفوف احزابها
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ألن عالمنا العربي؛ ومعه اإلسالمي بات المُنتج والمصدر األول في 
العالم لخام ومعدن اإلرهاب العالمي من مناجم التطرف الديني 

المنتشرة اآلن في كل مكان تقريبًا، تبدو الحاجة ملحة جدًا لبناء مؤشر 
شامل لإلرهاب، ليكون عوناً  للباحثين والدارسين واألكاديميين وصناع 

لقرار في الدول العربية واإلسالمية والعالم أجمع في دراسته

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت مفوضيــة االنتخابــات، 
أمــس االربعــاء، ان اي مواطــن 
ليســت  انتخابية  بطاقة  يجلب 
له سيســجن ملدة 15 عاما، فيما 
اشــارت الى ان احملكومني اقل من 
خمس سنوات ســيمكنهم من 

التصويت يوم غد.
املفوضية  باســم  املتحدث  وقال 
التميمي في مؤمتر صحافي  كرمي 
عقــده أمس، وتابعتــه »الصباح 

اي  او  مرشــح  »اي  ان  اجلديــد«، 
حــزب يثبت انه يحــاول التالعب 
نتائجــه واتخاذ  فســيتم حذف 
االجراءات القانونية«، مبينا ان »اي 
مواطن يجلب بطاقة غير بطاقته 
االنتخابيــة ســتتخذ االجراءات 
بحقه وسيحبس قرابة 15 سنة«.

من جانبه، اكــد عضو املفوضية 
حــازم الردينــي خــالل املؤمتر ان 
»احملكومني اقل من خمس سنوات 
ســيتمكنون من التصويت اليوم 

اخلميس«.
 320 االنتخابــات  فــي  ويتنافس 
حزباً سياســياً وائتالفــاً وقائمًة 
النحو  علــى  موزعة  انتخابيــة، 
التالــي: 88 قائمة انتخابية و205 
تالفاً  و27  سياســية  كيانــات 
انتخابياً، وذلــك من خالل 7 آالف 
أقل  العدد  وهذا  مرشــحاً،  و367 
من مرشحي انتخابات عام 2014 
املاضيــة الذين جتــاوز عددهم 9 

آالف.

متابعة الصباح الجديد:
املشــتركة  االمنية  القوات  نفذت 
عمليــة علــى احلدود مع ســوريا، 
للقضــاء على داعش فــي مناطق 
وتأمني  وعكاشــات  وراوة  القائــم 

محيطها.
وقــال مصــدر مطلــع نقــال عن 
تصريحــات لقــادة ميدانيــني في 
احلشد الشــعبي إن “مسك احلدود 
العراقية مع ســوريا فــي جانبها 
القريب من مدينة املوصل )سنجار 

والبعــاج( و مدينة االنبــار )القائم 
وراوة( والقضــاء على جيوب داعش 
بشكل تام، تعزيزاً لتأمني العمليات 
االنتخابية”. مشيرا الى ان “وحدات 
العراقي  واجليش  احمللية  الشــرطة 
بإســناد من احلشد الشعبي تولت 
االقضية  مراكز  تأمني  مســؤولية 
والنواحــي ومقتربــات الصحــراء 
اســتعداداً  االنبــار  في  الغربيــة 
النتخابات ومنعا ألي خروق”. وأضاف 
أن “قطعات احلشد واصلت عمليات 

تدمير  تضمنت  التي  التمشــيط، 
مواقــع ومضافــات عناصر داعش، 
االمــر الذي عزز االســتقرار االمني 
ومكن العوائل من العودة ملناطقها 
فــي  للمشــاركة  واالســتعداد 
االنتخابات”.وتابع املصدر أن “القوات 
األمنية رفعــت خالل االيام املاضية 
لتأمني  االســتباقية  تضيراتهــا 
الثغرات  وإغالق  احلدودي  الشــريط 
ملنع حدوث أي خرق امني في مناطق 

االنبار والنواحي احلدودية”.

المفوضية: السجن 15 عامًا ألي مواطن 
يجلب بطاقة انتخابية غير بطاقته

عملية أمنية لتأمين الحدود المشتركة 
مع سوريا خالل اإلنتخابات



بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصــدر أمني في الشــرطة 
أن  االربعــاء،  امــس  العراقيــة 
مســلحني مجهولني اعتدوا على 
يدوية  برمانــات  ســكني  منــزل 

شمالي بغداد. 
وقال املصدر ان مسلحني مجهولني 
القوا، صبــاح يوم امــس رمانتني 
يدويتني على احد املنازل السكنية 
فــي حي ســومر التابــع ملنطقة 
الشــعب، شــمالي بغداد، ماادى 
الى حدوث اضــرار مادية في املنزل 
من دون وقوع اي اصابات بشرية" ، 
مضيفا أن "قوة امنية حضرت الى 
مكان احلــادث وفتحت حتقيقا في 

مالبساته".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
أعلن مصدر امني في قيادة شرطة 

االربعاء  امــس  ديالى  محافظــة 
اعتقــال 24 مطلوبــاً على قضايا 
"ارهابيــة" وجنائية فــي مناطق 

مختلفة من احملافظة.
وقال املصدر ان "دوريات ومفارز من 
واخلالص  بعقوبة  اقسام شــرطة 
وبهرز والســالم ومكافحة االجرام 
وفــوج طــوارئ ديالــى اخلامــس 
وســيطرة الســالم التابعة لفوج 
شــرطة  في  االول  ديالــى  طوارئ 
ديالــى اعتقلــت 24 مطلوباً على 
قضايا ارهابية وجنائية مختلفة" ، 
مؤكدا ارسال املعتقلني الى مراكز 
االحتجاز لعرضهم على القضاء".

كركوك – كمني مسلح 
افــاد مصــدر امني في شــرطة 
محافظة كركــوك امس االربعاء، 
أن خمسة جنود تعرضوا الى كمني 

مسلح جنوب غربي احملافظة.

"مجموعــة  ان  املصــدر  وقــال 
مســلحة ارهابيــة اطلقت، فجر 
يوم امس قذيفة على سيارة تنقل 
خمسة منتســبني في اجليش من 
الى  احلويجة تعرضوا  اهالي قضاء 
كمني عند نزولهم في الرياض )٤٥ 
كم جنوب غربــي كركوك(، ما ادى 
الــى اصابتهم بجــروح متفاوتة" 
، الفتا الى ان "اجلنــود كانوا خارج 
ويتمتعــون  الرســمي  العمــل 
باالجازة االعتيادية عندما تعرضت 
القذيفــة"،  الطــالق  ســيارتهم 
مشــيرا الى ان "قوة امنية اخلت 
املصابني الى مستشــفى كركوك 

لتلقي العالج". 

صالح الدين – ضبط كدس عتاد
في شرطة  امني  كشــف مصدر 
امس  الديــن  محافظــة صــالح 
االربعــاء عن ضبط كــدس يضم 

صواريخ وعبــوات في قضاء بيجي 
باحملافظة .

وقال املصــدر االمني "اســتمرارا 
النوعية،  االســتباقية  لعملياتها 
متكنت مفارز مديرية االستخبارات 
عمليات  قيــادة  في  العســكرية 
صالح الدين ومبعلومات استخبارية 
دقيقة، مــن الوصــول الى كدس 
مخلفات  مــن  والعبوات  للعتــاد 
العصابــات االرهابية املندحرة في 
منطقــة بيجــي مبحافظة صالح 

الدين" .
واكد املصــدر ان الكــدس يحوي 
على 11 برميــال من نترات االمونيا 
و13 جلكانــات من مــادة C4 و21 
قنبرة هــاون و7 صواريخ قاذفة و6 
اكياس أمونيا و6 عبوات مســطرة 
و3 صواريخ ارض جو باالضافة الى 
كمية مــن العتاد اخملتلف األنواع"، 
مبينــا أن " الكدس دمــر موقعيا 

من قبل الهندسة العسكرية في 
عمليات صالح الدين".

واسط – عمليات دهم وتفتيش 
قيادة  فــي  امني  كشــف مصدر 
شــرطة محافظة واســط امس 
االربعــاء، عن القــاء القبض على 
71 متهماً بعمليات دهم وتفتيش 
، والعثــور على مخلفــات حربية، 
خالل ممارســات امنية في مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وذكر املصدر ان "املمارسات االمنية 
لشرطة واســط، اثمرت عن القاء 
القبض علــى 71 متهماً وفق مواد 
قانونية مختلفة، من بينها القتل 
 ، احملافظة"  عموم  في  والســرقة، 
مبينــا ان "الشــرطة عثرت على 
مخلفــات حربية عبارة عن قذيفة 
مدفع عيار )130 ملم(، و43 قذيفة 
مدفع )م/ط عيار 57 ملم( في ارض 

متروكة في منطقة الصويرة".

االنبار – ضبط اعتدة 
اإلعالم  باســم مركز  الناطق  اكد 
امس  العميد يحيى رسول  األمني 
األربعاء ، العثور على عبوة ناسفة 
و7 قذائف دبابات و5 قنابر هاون في 

االنبار. 
وقــال العميد رســول إن "القوات 
األمنية في قيــادة عمليات األنبار 
متكنــت مــن العثور علــى عبوة 
ناســفة و7 قذائف دبابــات تالفة 
و5 قنابر هاون 120 ملم تالفة متت 
معاجلتها ضمن قاطع املسؤولية" 
، مضيفــا ان القوات االمنية القت 
القبض على مطلوب للقضاء في 
منطقة البو علي اجلاســم وعلى 
إثنني آخرين في منطقة السليجة، 
فــي حني عثــرت قوة مشــتركة 
تفتيش  وخالل  ذاتهــا  القيادة  من 

منطقة ســويب على حقل الغام 
قدمي عبارة عن 16 جليكان مدفونة 
من مخلفات عصابات  األرض  حتت 

داعش االرهابية".

نينوى – اعتقال ارهابي 
أمــس  الداخليــة،  وزارة  اعلنــت 
االربعاء، عن اعتقال احد ســجاني 

"داعش" في ايسر املوصل.
الــوزارة  باســم  املتحدث  وقــال 
اللواء ســعد معن ان "فوج طوارئ 
لقيادة  التابــع  الثالث  الشــرطة 
شــرطة نينوى القى القبض على 
إرهابي مطلوب قضائياً وفق املادة ٤ 
\ ١ إرهاب والذي كان يعمل سجاناً 
في أحد سجون داعش في منطقة 

الفيصلية".
واضاف معــن ان "عملية االعتقال 
متت في منطقة حي سومر باجلانب 

األيسر ملدينة املوصل".

هجوم مسلح برمانات يدوية في الشعب شمالي بغداد * اعتقال 24 مطلوبا في عدد من مناطق ديالى
مفارز أمنية تعتقل 71 متهمًا بممارسات أمنية بواسط * اعتقال أحد سجاني "داعش" أيسر الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قّدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس 
األربعــاء، محافظ ميســان احلالي علي دواي 
كأحد املرشحني لرئاسة الوزراء في حال فازت 
ما وصفهــا بـ"الكتلة العابرة للمحاصصة" 

في االنتخابات النيابية املقبلة. 
وقال الصدر في رد له على ســؤال حول عدم 
ترشــيح علــي دواي لالنتخابــات البرملانية، 
"لعله ســيكون أحد مرشحي رئاسة الوزراء 
وخصوصاً مع فوز الكتلة العابرة للمحاصصة 

بعدد من املقاعد يؤهلها لذلك". 
وينتمــي دواي الــى التيار الصدري ويشــغل 
منصب محافظ ميســان لدورتني، وسبق أن 
شــغل منصب رئيس جلنة النزاهــة بعد أن 
انتخب عضوا في مجلس احملافظة، ورشحته 
صحيفة لوس أجنلوس تاميز كأفضل شخصية 
حكومية محلية في الشــرق األوسط للعام 

2012، في مجال العمل وتقدمي اخلدمات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث األمــني العام جمللس الــوزراء مهدي 
العــالق، أمــس األربعــاء، مع الســفير 
الفرنســي بورنو أوبيير، تنفيذ املشــاريع 
االســتثمارية واالقتصاديــة التــي تبنت 

احلكومة الفرنسية تنفيذها في العراق.
وذكر بيــان لألمانة العامــة جمللس الوزراء 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه، ان 
الســفير  اســتقباله  اكد خالل  “العالق 
الفرنســي ببغــداد بورنو اوبييــر، ورئيس 
القســم االقتصادي في السفارة رافائيل 
ســانتوس ومعاونــه، ان احلكومة قدمت 
تسهيالت كبيرة الستقطاب االستثمارات 
الى داخل البالد، وان التفاهمات مستمرة 
لتنظيــم النتائــج وااللتزامــات الدولية 

املعلن عنها في مؤمتر الكويت”.
مــن جانبه اكد الســفير الفرنســي ان 
“حكومــة بالده عقــدت اجتماعات دورية 
في باريس مع املنظمات والشــركات التي 
تهتم مبشاريع البنـــاء وإعـــادة االعمـار 
في العراق، الفتا الى ان أغســطس القادم 
سيشــهد انعقاد اجتماع موسع لقياس 
بهذا  واالستجابـــة  التقــدم  مســتوى 

اجلانب”.

الصدر يقّدم علي دواي 
مرشحا لرئاسة الوزراء

فرنسا تحث شركاتها 
على تنفيذ المشاريع 

االستثمارية في العراق

الملف األمني

اجتزنا التحديات والسنوات 
املقبلة للنهوض بكل القّطاعات 

وتأمني فرص العمل
وعّبر العبادي عن فخره باستالم ملف 
إدراج بابل على الئحة التراث العاملي، 
والــذي مت العمل عليــه خالل الفترة 
املاضية مع املسؤولني عن هذا امللف 
عامليا بعد ان شــهد تخريبا من قبل 

النظام السابق.
واضــاف العبادي خــالل كلمته في 
تسليم ملف بابل على الئحة التراث 
العاملي انه "مثلما عملنا على إدراج 
االهــوار علــى الئحة التــراث برغم 
الصعوبات وشكلنا جلنة بخصوصها 
فاننــا ســنعمل جاهديــن من اجل 
إدراج بابل على الئحة التراث العاملي 
وسنشكل ايضا جلنة خاصة للعمل 

واملتابعة مع اجلهات العاملية".
وتابع "عندمــا نذكر بابل فإن العالم 
يتذكــر احلضارة واليــوم ايضا نعّلم 
مرحلة  بدأنا  الننــا  البطولة  العالم 
العراق القوي املوحد املزدهر من خالل 

بطوالت قواتنا".

مجلس الوزراء يؤّكد استمرار 
جلساته بعد االنتخابات

واســتطرد أن "تلك املشــاريع ميكن 
مناقشــتها خالل الــدورة احلالية أو 
الوزراء  "مجلس  ان  مبينــاً  املقبلة"، 
خالل جلسته االخيرة املنعقدة أمس 
االول صوت على مشروعي قانون االول 
يخص انضمام العــراق إلى اتفاقية 

اخلاص  والثانــي  األمومــة  حمايــة 
بفحص العوز املناعي البشري".

وأكمــل احلديثي بالقــول إن "جدول 
املقبلة  للمــدة  احلكومــة  اعمــال 
قد يتضمن مشــاريع اخــرى يجري 
مناقشــتها وارســالها إلى مجلس 

النواب".
مــن جانبــه، ذكــر عضــو اللجنة 
القانونية النيابية ســليم شوقي أن 
"مجلس الوزراء بامكانه االســتمرار 
بارسال مشاريع القوانني إلى مجلس 

النواب".
وأضاف شوقي أن "هناك العديد من 
القوانني جــرى تعطيلها في البرملان 
معرباً  سياسية"،  بعضها  والسباب 
عن اســفه كــون "هناك مشــاريع 
وصلت إلى مرحلة التصويت وقسم 
منهــا مت االتفاق على شــتى بنودها 

لكنها لم مترر".
بحمالتهم  النواب  "انشغال  أن  وبني 
االنتخابيــة ادى إلــى تعطيل اعمال 
اجمللس مبكــراً، وذلك اثر في موضوع 
صالحياتهــم  النــواب  ممارســة 

التشريعية والرقابية ايضاً".
النواب  "مجلس  من  شــوقي  ويأمل 
بعد  يتشــكل  ســوف  الذي  اجلديد 
جميع  بتمرير  يقــوم  بأن  االنتخابات 
القوانــني اخلالفية املهمة الســيما 

التي نص الدستور عليها".
يشــار إلى أن الدســتور العراقي لم 
ينص صراحة على حتول احلكومة الى 
االنتخابات وذكر  تصريف اعمال بعد 

هذه العبــارة ملرة واحدة عندما حتدث 
عن اجراءات سحب الثقة عن مجلس 
الوزراء على أن يتم تشــكيل طاقم 
وزراي جديد خالل مدة زمنية محددة.

20 منظمًة دوليًة تشارك في 
مراقبة االنتخابات بحضور 700 

مراقب
مبينا أن" عدد البطاقات التي وزعت 
في عموم العــراق لغاية يوم امس 
االربعاء  جتاوز الـــ10 ماليني بطاقة 
التي  الرســمية  التقارير  وفق  على 
تردنا من قبل مكاتب املفوضية في 
احملافظات العراقية أي ما يعادل 72% 
وهي نسبة جيدة على وفق اخلطط 
أن" تتخطى  ، متوقعــا  املعدة لها 
النســبة لتصل الى أكثر من 80% 
خــالل اليــوم اخلميس وهــو اعلى 
من مــا وزع خالل فتــرة االنتخابات 

السابقة .
وأوضح بان" مفوضيــة االنتخابات 
في جميع احملافظات التي حررت من 
داعش والتــي تعرضت الى عمليات 
أهلها  من  الكثير  ونزح  عســكرية 
قامت بجلــب الكثير من محطات 
االقتراع املوجودة في املناطق التي ال 
حتتوي على تواجد سكاني وأدخالها 
النازح  الى املدينة لكي يســتطيع 
ان يصل الــى مراكز االقتراع واإلدالء 
بصوته بكل انســيابية وشفافية ، 
فيما نوه الى ان" اخلطة األمنية التي 
مت إعدادها من قبــل اللجنة العليا 

االنتخابات  على  املشــرفة  األمنية 
لتســهيل  للغاية  مرنة  ســتكون 

وصول الناخب الى مراكز االقتراع .
وكانت قــد أعلنت املفوضية العليا 
العراق،  في  لالنتخابات  املســتقلة 
االثنني املاضــي ، اختيــار أكثر من 
245 ألف موظف فــي عموم البالد 
لإلشــراف علــى عمليــة االقتراع 
باالنتخابات البرملانية املقررة 12 آيار 

اجلاري.
الدائــرة االنتخابية  رئيــس  وقــال 
فــي املفوضية، ريــاض البدران، في 
اطلعت عليــه صحيفة  لــه  بيان 
‘‘الصبــاح اجلديد‘‘ إن "أكثر من 445 
ألف شخص قدموا طلبات للعمل 
اقتراع في شتى مناطق  كموظفي 

البالد".
وأشــار إلى أن "املفوضيــة اختارت 
منهــم 245 ألفــاً و392 موظفــاً 
لإلشراف على االنتخابات" , موضحا 
موظفي  اختــارت  "املفوضيــة  أن 
التحصيل  ملعاييــر  وفقاً  االقتــراع 
الدراســي والســكن قــرب املراكز 

االنتخابية فضالً عن العمر".
 18 7367 مرشــحاً من  ويتنافــس 
محافظــة علــى مقاعــد البرملان 

البالغ عددها 329 مقعداً.
ووفقــاً ملفوضية االنتخابات فإن 24 
37 مليوناً  مليون شخص من أصل 
يحق لهم التصويت في االنتخابات 

البرملانية املقررة في 12 آيار اجلاري.

النزاهة تكشف عن "هدر كبير" 
لألموال في املنافذ احلدودية 

والضرائب بسبب "غياب التنسيق"
التقرير الى "عــدم قيام ما  واشــار 
يزيد على %50 مــن املصارف األهلية 
بالتحاسب الضريبي على الرغم من 
أن العائد الضريبي املتأتي من حتاسب 
تلك املصارف فيما اذا مت تفعيله ميثل 

عائدا ماليا مهما وكبيرا للدولة".
وشــّخص أيضــاً "تأخيــر ارســال 
االجابات اخلاصة بالشركات املرتبطة 
بعقود عمل او مقــاوالت مع الدولة 
والشــؤون  العمل  وزارة  قبــل  مــن 
االجتماعية الــى هيئة الضرائب، ما 
استيفاء  في حسم  تأخيراً  يســبب 
الشركات،  تلك  الضريبية من  املبالغ 
وعدم حصول الشــركات على براءة 
الذمة الســتكمال اجراءات احلصول 
على باقي مســتحقاتها املالية، وهو 

ما تسبب بضرر كبير للشركات".
ولفــت التقرير الى ان الهيئة العامة 
الذاتي من  للضرائب "تعتبر اإلقــرار 
قبل املكلــف )صاحب الشــركة أو 
املشروع( امامها كافيا لتخمني مبلغ 
الضريبة دون مطالبته بأي سجالت او 
اوليات او وصوالت تثبت ادعاءه، وهذا 

وجه من وجوه التهرب الضريبي".
والحظ فريــق النزاهة "عــدم تزويد 
العامة  الهيئة  قسم احلاســبة في 
للضرائــب بقوائــم محدثــة عــن 
)القائمة  فــي  الداخلة  الشــركات 
السوداء( من قبل الشــعبة االدارية 

في قسم الشركات، ما يسمح لتلك 
الشركات باالستمرار مبزاولة أعمالها 

رغم كونها ممنوعة من ذلك".
كما كشــف التقرير عن "عدم وجود 
تنســيق بــني اجلهــات العاملة في 
املنافــذ احلدودية )ضريبــة، كمارك، 
داخليــة(، واصرار تلــك اجلهات على 
وان  التعــاون  بعــدم  اســتمرارها 
ادى  الوزارة،  الى ذات  كانت تنتســب 
لهدر كبير في الــواردات املتأتية من 
والرســوم، فضال عن فتح  الضرائب 

الباب امام االنتفاع الشخصي".
وبــني ان "الكثيــر مــن التصاريــح 
اجلمركيــة ال حتتوي معلومات كافية 
ميكــن الرجوع اليها في التحاســب 
او اسم ثنائي  الضريبي )اسم ولقب 

فقط(".
وذكــر التقرير انه "لوحظ عند تقدير 
أقيام الســلع محلياً، وعدم االعتماد 
املنشأ لتلك  التحقق من سعر  على 
الســلع، جتنباً لفــرض املبالغ احملددة 
للضريبــة والرســم اجلمركي. وكل 

ذلك يتم لصالح بعض املنتفعني".
وأكد ان "الكثير من السلع املستوردة 
بارتفاع  التي تتصــف  تلــك  خاصة 
والضريبية،  اجلمركيــة  التقديــرات 
يتــم ادخالها حتت مســمى بضاعة 
اخــرى او صنف آخر )مســتعمل او 
جديد( ويكــون الغرض احلصول على 
لتقليل  او  وجمركــي  ضريبي  اعفاء 
مبلــغ الضريبة املفترض أو الرســم 

اجلمركي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
فــي الوقــت الذي تنشــغل فيه 
وسائل اإلعالم احمللية بحمى سباق 
االنتخابــات النيابية فــي العراق، 
تســتمر االجهزة االمنية مبالحقة 
محافظة  في  داعــش  فلول  بقايا 
نينوى، وجنحت بالقاء القبض على 
اعــداد كبيرة منهــم في غضون 
االسبوع اجلاري، بعمليات متفرقة، 
مع اعتقال عدد من لصوص املنازل.
وعلى وفق متابعة ورصد مراســل 
"الصباح اجلديــد" في نينوى فانه 
خالل االسبوع اجلاري متكنت القوات 
االمنية من فوج طوارئ الشــرطة 
التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى 
من القاء القبض على 3 من عناصر 
تنظيم داعــش االرهابي املطلوبني 
للقضاء والصادر بحقهم مذكرات 
قبض وفق املادة ٤ \ ١ إرهاب ، حيث 
مت القبــض على إثنــني منهم في 
منطقــة رجم حديد فــي اجلانب 
األمين واآلخــر مت القبض عليه في 
اجلانب  الشمال في  منطقة كراج 

األيسر ملدينة املوصل.
امــا قوات من فوج طــوارئ نينوى 
شرطة  لقيادة  التابع  عشر  الثاني 
نينــوى يلقي القبــض على ثالثة 
عناصــر مــن عصابــات داعــش 
اإلرهابية الصادر بحقهم مذكرات 
قبــض وفق املــادة ٤ \ ١ إرهاب و مت 
القبــض عليهــم فــي منطقة 
اجلماسة في اجلانب األيسر ملدينة 
املوصل، كمــا متكنت قوة من فوج 
لقيادة  التابع  الثاني  نينوى  طوارئ 
القبض على  بالقاء  نينوى  شرطة 
إثنني من عناصــر داعش اإلرهابية 
والصــادر  للقضــاء  املطلوبــني 
املادة  بحقهم مذكرات قبض وفق 
٤ \ ١ إرهــاب فــي منطقــة حي 
األمين ملدينة  اجلانب  الرســالة في 

املوصل.
كما متكنت قوة من الفوج نفسه 
، بالتعــاون مع االهالي من اعتقال 
االرهابي درويش رشــيد درويش في 
انه مطلوب  املوصل، علما  ايســر 

وفــق املادة 4 ارهاب، وهو من اهالي 
قريــة )حويجة احلصــان( التابعة 

لناحية النمرود.
فيمــا جنحت قــوة من فــوج الرد 
لقيادة  التابــع  الثانــي  الســريع 
شــرطة نينوى فــي القبض على 
خلف(  حسني  )احمد  الداعشــي 
بحقه  والصادر  املطلوب قضائيــاً 
مذكرة قبض وفق املادة ٤ \ ١ إرهاب، 
و مت القبض عليه في حي الصديق 
في اجلانب األيســر ملدينة املوصل، 
وفــي الوقت نفســه متكنت قوة 
من فوج الطوارئ الثالث من القاء 
بعصابات  القيــادي  على  القبض 
داعــش املدعو خالــد اللويزي من 

سكنه حي التنك ومت القاء القبض 
عليه بحي سومر، وفي احلي نفسه 
، متكنت شرطة نينوى من اعتقال 
عنصرين اثنــني من عناصر داعش، 
على اثر معلومات قدمها املواطنني 

كشفت مكان تواجدهم.
اما قوة خاصة من شــرطة نينوى 
فقد القــت القبض على ثالثة من 
عناصر داعش في حي رجم حديد 

في اجلانب االمين.
اما في غربي نينــوى فقد اعلنت 
قيادة عمليات نينوى عن تدميرعدة 
انفاق لداعش في جبال العطشانه 
بضربــات جويــة بالتنســيق مع 
ومبوافقــة  الدولــي  التحالــف 

العمليات املشتركة.

مالحقة عصابات اجلرمية
االمنيــة  العمليــات  ومبــوازاة 
بقايا  مالحقــة  في  االســتباقية 
داعــش وعناصــره التي تســعى 
تســتمر  االنظار،  عــن  للتــواري 
اجلرمية،  عمليات مالحقة عصابات 
التي متارس عمليات السرقة ملنازل 

املواطنني.
حيث متكن مكتب مكافحة جرائم 
اخلطف وبالتعاون مع بقية مكاتب 
مديرية مكافحة إجرام نينوى وبناء 
على معلومات من احد املصادر من 
العثور على حزام ناســف عدد )١( 

مع صاعق  يدوية هجومية  ورمانة 
عدد )٣( ورمانــة يدوية دفاعية من 
دون صاعق عدد )١(، وصاروخ قاذفة 
ضد الدروع عدد )2( وصاروخ قاذفة 
ضد األشــخاص عــدد )2( وقنابر 
طائرة مســيرة عــدد )1( وصمام 
أمان هاون عدد )1( وبدالة إتصاالت 
عشــرة خط عدد )1( مع سجالت 
بتنظيم عصابات  ووثائق خاصــة 
العثور  مت  والتــي  اإلرهابية،  داعش 
عليها في أحد مضافات داعش في 
منطقة امليدان فــي اجلانب األمين 

ملدينة املوصل.
فــي حني متكن مكتــب مكافحة 
جرائــم اخلطــف التابــع ملديرية 

مكافحــة اإلجــرام تلقي القبض 
على سارق في اجلرم املشهود خالل 
املواطنني  دار أحد  قيامه بســرقة 
في منطقة حي الزهراء في اجلانب 
تدوين  ومت  املوصل،  ملدينة  األيســر 
وقضائياً  إبتدائياً  باإلعتراف  أقواله 
وتوقيفه وفق املادة ٤٤٦ ق ع واتخاذ 
اإلجــراءات القانونية بحقه لينال 

جزاءه العادل.
في حني جنحت قوة من الشــرطة 
واالهالي بحي البعث وبعد مطاردة 
القبض على  القــاء  مــن  طويلة 
ســارق قام بســرقة 15 دارا ومعه 
عجلة نوع كيا فيها اســطوانات 

غاز مسروقة

قوات من فوج طوارئ 
نينوى الثاني عشر التابع 
لقيادة شرطة نينوى 
يلقي القبض على ثالثة 
عناصر من عصابات 
داعش اإلرهابية الصادر 
بحقهم مذكرات قبض 
وفق المادة 4 \ 1 إرهاب 
و تم القبض عليهم في 
منطقة الجماسة في 
الجانب األيسر لمدينة 
الموصل،

تعاون كبير من األهالي لكشف عناصر التنظيم

األجهزة األمنية تالحق بعمليات
متفرقة خاليا داعش في نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكــرت هيئة األنواء اجلويــة، أمس األربعاء، 
أن مناطــق متفرقة من البالد ستشــهد 
خالل األيام املقبلة تساقطا ألمطار رعدية 

مصحوبة باحلالوب.
وقالــت الهيئة في بيان لهــا ، ان "طقس 
املنطقة الوسطى اليوم اخلميس، سيكون 
غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر 
الطقس  خفيفة متفرقة، فيما ســيكون 
في املنطقة الشــمالية غائمــا جزئيا الى 
غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية 

أحيانا في أماكن متفرقة منها".
وأضاف البيــان أن "الطقس في املنطقتني 
الوســطى واجلنوبية ليــوم اجلمعة املقبل 
ســيكون غائما مع فرصة لتساقط زخات 
مطر تكــون رعديــة احيانا مع تســاقط 
احلالوب في اماكن متفرقة، فيما ســيكون 
الطقس في املنطقة الشــمالية بني غائم 
جزئيا وغائم مع تساقط زخات مطر تكون 
متوسطة الشــدة في بعض االماكن مع 

حدوث عواصف رعدية احيانا".
وأوضحت الهيئة ان "الطقس ليوم السبت 
الذي جترى فيــه االنتخابات ســيكون في 
غائم  بني  واجلنوبية  الوســطى  املنطقتني 
جزئيا وغائم مع تساقط زخات مطر تكون 
رعدية احيانا وفرصة لتســاقط احلالوب"، 
مشــيرة الــى ان "الطقس فــي املنطقة 
الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات 
مطر متوســطة الشدة في بعض االماكن 

تكون رعدية أحيانا".

أمطار متفرقة
في يوم االنتخابات
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

تفقــد مدير عام دائــرة الرقابة 
وزارة  فــي  واملاليــة  التجاريــة 
سايلو  فرحان  حســن  التجارة 
الرصافة ملتابعة ســير العملية 
مدير  معاون  برفقة  التسويقية 
وجلنة  ســعدي  شــاكر  الدائرة 

رقابية من الفاحصن واملدققن
وقال املدير العام حســن فرحان 
ان اجلولة شــملت متابعة سير 
وتنظيم  التســويقية  العملية 
وتدقيــق  الســيارات  دخــول 
البطاقــات اخلاصة باملســوقن 
والكتب الصــادرة من قبل وزارة 
الزراعــة اضافــة الــى متابعة 
سجالت االســتعالمات واسماء 
املســوقن ومطابقتها مع عدد 

البطاقات املتسلمة واملرفوضة.
واضــاف املدير العــام ان اجلولة 
آلية  متابعــة  شــملت كذلك 
املسوقة  احلنطة  وتفريغ  تسلم 
واعادة  واملزارعن  الفالحــن  من 
الفحص اخملتبري لنماذج احلنطة 
املتســلمة والتأكد من سالمة 
الفحص وتدقيق ســجل اخملتبر 
اضافــة الى متابعــة آلية خزن 
احلنطة فــي البناكــر والبنزات 
، الفتــا الــى انه اســتمع الى 
املشكالت واملعوقات التي تواجه 
ووضع  التســويقية  العمليــة 
احللول املناســبة لها بالتنسيق 

املباشر مع ادارة الشركة.
كمــا اعلنــت وزارة التجارة عن 
القيام بجــوالت ميدانية ملراكز 
متوين املتني وســيد الشــهداء 
بغداد  ومحمد رســول اهلل في 
ملتابعة اجناز معامالت  املواطنن 
اخلاصــة بالبطاقــة التموينية 
واسباب ومالبســات الزخم في 

بعض املراكز التموينية .
فريق  تشكيل  العام  املدير  واكد 

عمل من مديــري دائرتي الرقابة 
التجاريــة والتخطيط واملتابعة 
ومعــاون دائــرة الرقابــة ومدير 
قسم شــؤون املواطنن ملتابعة 
املراكز  بعض  في  الزخم  اسباب 
التموينية للقيام بزيارة مفاجئة 
للمراكــز املذكورة للوقوف على 
التموينية  املراكز  في  املالبسات 
واسباب الزخم من املواطنن في 

تلك املراكز
واضــاف املدير العــام ان الفريق 
قام بتحديــد العديد من احلاالت 
الــى معاجلة  في  التي حتتــاج 
مركز متوين محمد رســول اهلل 

وســيتم اعداد تقريــر الى وزير 
التجارة لشرح جميع االمور التي 
جرى حتديدهــا التخاذ االجراءات 

املناسبة بصددها .
علــى صعيــد متصــل اعلنت 
وزارة التجارة عــن اجراء عملية 
جتريبية لطحــن كمية 50 طنا 
من احلنطة احمللية املسوقة لهذا 
االســتعدادات  ومواصلة  العام 
باملوصل  مخمور  سايلو  الفتتاح 

كمركز تسويقي .
وقــال مديــر عــام الشــركة 
العامــة لتجارة احلبــوب نعيم 
املكصوصي ان فرع الشركة في 

مطحنة  جهز  قار  ذي  محافظة 
احملافظة  ســومر احلكومية في 
بكميــة )50( طنا مــن احلنطة 
طحن  عملية  الجراء  املســوقة 
جتريبــي للكمية بعــد خلطها 
بنسبة %25 مع احلنطة الكندية 
العملية  اثبتت  اذ   ، املســتوردة 
جناحهــا وان الطحــن املنتــج 

مطابق للمواصفات املطلوبة .
ان  العــام  املديــر  واضــاف 
الفتتاح  متواصلة  االستعدادات 
ســايلو مخمور فــي محافظة 
خالل  تســويقي  كمركز  نينوى 
موسم 2018 بعد تهيئة وحدات 

والتدقيــق  واحلســابات  االدارة 
الفنيــة  والوحــدة  واخملــازن 
في  النوعية  الســيطرة  ووحدة 
النقص  سد  اجل  الســايلومن 
احلاصل اضافة الى تذليل جميع 
العقبات واملشكالت التي تواجه 
ووضع  التســويقية  العمليــة 
احللول املناســبة لهــا من اجل 

اجناح املوسم التسويقي.
من جانب اخر اشــار املدير العام 
الــى اســتمرار فرع الشــركة 
بتجهيز  كربــالء  محافظة  في 
املطاحــن احلكوميــة واالهلية 
الواردة من  باحلنطة املســتوردة 

ميناء ام قصــر لدعم البطاقة 
الفرع  باشــر  كما  التموينيــة 
كذلك بتجهيــز وكالء احملافظة 
الرز املستورد ضمن احلصة  مبادة 
التموينية لشــهر شــباط ، اذ 
بلغــت الكميات اجملهــزة اكثر 
مــن )3663( طنا ، مشــيرا الى 
قيام املالكات العاملة في مركز 
تسويق النعمانية في محافظة 
واســط بصيانة امليزان اجلسري 
بعد توقفه عن العمل من خالل 
قيام فريق هندســي متخصص 
باعادته للعمل وبوقت قياســي 

وجهود استثنائية .

مواصلة االستعدادت الفتتاح سايلو مخمور

جوالت رقابية لمتابعة سير العملية التسويقية في سايلو الرصافة

شملت الجولة متابعة 
آلية تسلم وتفريغ 

الحنطة المسوقة من 
الفالحين والمزارعين 

وإعادة الفحص 
المختبري لنماذج 

الحنطة المتسلمة 
والتأكد من سالمة 

الفحص وتدقيق سجل 
المختبر

سايلو الرصافة
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تأهيل الكابل الضوئي 
في محافظة النجف 

النجف - الصباح الجديد:
متكنت الفــرق الهندســية والفنية لهيئة 
صيانة الكابالت في مديرية اتصاالت النجف 
االشــرف من اصالح وتأهيل القطع احلاصل 
للكابــل الضوئي على طريق ) جنف - حيدرية 
( واعادته للخدمة بهدف تزويد املؤسســات 
احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واملواطنــن 
فــي احملافظــة بافضل اخلدمــات في مجال 

االتصاالت واالنترنت .
وفــي ســياق متصــل انتظمــت املالكات 
الهندسية والفنية في املديرية دورة تعريفية 
بأساســيات شــبكات االتصــاالت هدفها 
تنمية قدرات وامكانيات املنتســبن وتطوير 
ذوي خبرة  ليصبحــوا  العملية  مهاراتهــم 
وكفاءة عالية ملواكبة التطورات احلاصلة في 
عالم الشبكات والتعريف باالساليب املتبعة 
فنياً في ربط هذه الشبكات وكيفية حماية 
البيانات واالجهزة على وفق احدث التقنيات 

واملعايير الدولية .
وتتماشى هذه االعمال والدورات مع توجهات 
وزارة االتصاالت لرفع مســتوى منتســبيها 
لتحقيق الهدف املنشــود وهو تقدمي افضل 

خدماتها جلميع شرائح اجملتمع . 

الصحة والبيئة تستحصل 
الدرجات المتبقية إلكمال 

التعيينات

انتشال زورق صيد 
غارق في شط العرب 
منذ أكثر من 25 عامًا

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود عــن موافقة مجلس الــوزراء إضافة 

الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات.
وقالــت الوزيــرة لقد اســتحصلنا موافقة 
مجلس الــوزراء إلضافة الدرجــات املتبقية 
إلكمال التعيينات خالل جلســته املنعقدة 
هــذا اليوم الثالثــاء حيــث مت املوافقة على 
اضافة الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات«.
واشارت الوزيرة الى تشكيل جلنة من االمانة 
العامة جمللس الوزراء ووزارتي املالية والصحة 
لتقــدمي التوصية بتحويل جميــع الدرجات 
على املــالك الدائم بدال مــن العقود وتأمن 
التخصيصــات املاليــة عن طريــق املناقلة 
من قبل اللجنة املشــكلة«، مشيرة الى ان 
املوضوع سيعرض في اجتماع مجلس الوزراء 

املقبل الصدار قرار بذلك«. 

البصرة - الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة للموانئ العراقية، 
اجناز عملية انتشال زورق صيد كبير غارق في 
مياه شــط العرب منذ حرب اخلليج، مؤكدة 
أن الزورق لم يكن قبل انتشاله يعوق املالحة 

البحرية.
وقال مدير قســم اإلعالم والعالقات العامة 
في الشــركة أمنار عبد املنعــم الصافي إن 
»قســم اإلنقاذ البحري في الشــركة متكن 
من  )حمرين(  البحرية  الرافعة  باســتعمال 
انتشال زورق صيد كبير غارق في مياه شط 
العرب منذ حرب اخلليــج«، مبيناً أن »الزورق 
كان غارقاً في منطقة املياه الضحلة، وجرى 
انتشاله بجهود استثنائية من خالل ربطه 

بسالسل ضخمة«.
ولفــت الصافي الــى أن »الزورق املنتشــل 
يبلــغ طوله 25 متــراً وعرضه ثالثــة أمتار، 
فيمــا يتراوح وزنه ما بــن 35 الى 40 طناً«، 
مضيفاً أن »الزورق لم يكن يؤثر على حركة 
املالحة البحرية عبر قناة شــط العرب، وقد 
جرى انتشــاله ضمن اطار حملة تهدف الى 
تنظيف القنوات املالحية املؤدية الى املوانئ 
من جميع القطــع البحرية الغارقة بالقرب 

منها«.
يذكر أن الشركة العامة للموانئ تنفذ منذ 
العام املاضي حملة النتشال القطع البحرية 
واملمرات  القنــوات  مــن  بالقرب  الغارقــة 
املالحية العراقية ومقتربات املوانئ التجارية 
والنفطية، كما أعلنت الشــركة عن أكثر 
من مزايــدة لبيع هياكل الســفن والزوارق 
املنتشــلة، حيث تشــتريها شــركات من 
اخلاص بقصد تصديرها لالستفادة  القطاع 
من معادنها في تصنيع قطع بحرية جديدة. 
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بغداد - الصباح الجديد: 

جددت وزارة الصحة والبيئة التأكيد 
اهمية احلفاظ على ســالمة  على 
العاملــن فــي محطــات الوقود 
والتأكــد من امكانيــات محطات 
للمحددات  ومطابقتهــا  الوقــود 

البيئية والسالمة املهنية .
واوضــح الوكيــل الفني للــوزارة 
الفالحي خالل  الدكتــور جاســم 
البيئية  التأثيــرات   ( دورة  انعقــاد 
والصحية حملطــات تعبئة الوقود ( 
نظمهــا مركز التدريــب والتأهيل 

الوطني البيئــي في الدائرة الفنية 
ملنتسبي وزارة النفط / شركة توزيع 
بجميع  بجميع  النفطية  املنتجات 
فروعها ومن شتى احملافظات اهمية 
الدور الرقابي للوزارة والفرق البيئية 
في احلفاظ علــى البيئة من خالل 
عمل االنشــطة باالجتاه الصحيح 
والذي يحافظ على البيئة والصحة 

العامة من التلوث .
واكــد الوكيل الفنــي على اخملاطر 
التي ممكن ان يتعرض لها العاملون 
مبحطات الوقود وأضرار البنزين على 
الرئتن بسبب االستنشاق املستمر 
املتطايرة، وكذلك  الوقــود  جلزيئات 

لعوادم الســيارات التي تدخل إلى 
الوقود وتخرج منها طول  محطات 
ســاعات العمل، مما يتطلب جهودا 
الصحية  التوعية  لزيادة  مضاعفة 
للعاملن  القــدرات  وبناء  والبيئية 

في محطات تعبئة الوقود
مــن جهتهــا اوضحــت مديرعام 
الدائــرة الفنية شــذى كاظم دور 
الدائرة الفنية في تفعيل االتفاقيات 
البيئيــة الدوليــة والتي تســهم 
في احلفــاظ على البيئــة وكذلك 
متكاملــة  اســتراتيجات  اعــداد 
الفنية  الناحية  من  البيئي  للعمل 
ومراقبة كل مديات التلوث بجميع 

انواعــه لوضــع احللــول الناجعة 
للحد منه من خالل االســهام في 
والتشريعات من  التعليمات  ســن 

الناحية الفنية .
مــن جانبه كشــف مديــر مركز 
التدريب والتأهيــل الوطني البيئي 
اعد  املركز  ان  منير عباس حســن 
للدورات  متكامــل  عمــل  منهاج 
التدريبيــة التــي تشــمل جميع 
والتي  االنشطة  ولشــتى  الوزارات 
تســهم في بناء القدرات البيئية ، 
مشــيرا الى ان املركز اقام برنامجا 
البيئي للجامعات  وطنيا للتثقيف 
العراقية بالتعاون مع دائرة التوعية 

تقرير

الصحة تؤكد على سالمة العاملين في محطات الوقود

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة للفحص 
احــدى  الهندســي  والتأهيــل 
واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت 
عــن تنفيــذ اعمــال االشــراف 
والفحص لبعض اجلسور في عدد 

من احملافظات العراقية .
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
عصام كاظم جبــارة في تصريح 
بثه مركز االعالم والعالقات العامة 
الفحص  ان شــعبة  الــوزارة  في 
لقســم  التابعــة  الهندســي 
اخملتبــرات فــي الشــركة العامة 
الهندســي  والتأهيل  للفحــص 
قامــت باالشــراف املباشــر على 
فحص وتأهيل جســر العوســج 
فــي محافظة ديالى خــالل العام 
دينار  مليون  قدره)65(  مببلغ  احلالي 
، فيما ستقوم بأجراء الفحوصات 
جلسر العتيق قي محافظة نينوى 

مببلغ يصــل الى ) 48( مليون دينار, 
وقــد ســبق للشــعبة ان قامت 
جلسر  الهندسي  الفحص  بأعمال 
صالح  محافظة  فــي  الضلوعية 
اخر  متحركا  و)14( جســرا  الدين 
البصــرة خالل عام  في محافظة 
2017 ، مشــيرا الــى ان قســم 
يقدم  الشــركة  فــي  اخملتبــرات 
خدمات الفحوصات الالاتالفية من 
قبل مالك مؤهل ومخول من قبل 
للفحوصات  االميركيــة  اجلمعية 
الالاتالفيــة ) ASNT( للمســتوى 
الثانــي اضافة الــى التخويل من 
للمواصفة  الثالث طبقا  املستوى 

. ) ISO9712 ( العاملية
من جانب اخر نفذ قســم اللحام 
مجموعة  الشــركة  الــى  التابع 
مــن الــدورات اخلاصة باملدرســة 
وتأهيل  لتدريب  للحــام  العراقية 
اللحامــن منهــا ) دورة متغيرات 

اللحام االساســية وانواع وعيوب 
اللحــام وكيفيــة التحكــم بها 
شــركة  لصالــح   ) وفحصهــا 
نفط  وشــركة  اجلنوب  مصافــي 
ذي قار وشــبكة كهرباء كركوك ، 
فيما اقيمت نــدوات اخرى منها ) 
 X-RAY ( بجهاز  الفحص  كيفية 
( وطــرق حتميض االفــالم لصالح 
معهدي نفط البصرة وكركوك و) 
متطلبات منح التخاويل للفحص 
الهندســي ( لصالح شركة توزيع 

املنتجات النفطية .
يذكر ان املدرســة العراقية للحام 
تعد مدرســة متخصصــة على 
مستوى العراق تضم قاعات وورشا 
ومختبــرات حتتوي علــى معدات 
واجهزة خاصــة لتدريب اللحامن 
والفاحصــن وتأهيلهم ومنحهم 
شــهادات معتمــدة ومعترف بها 

عامليا .

بغداد - الصباح الجديد:
وزارة  اعلــن املتحــدث باســم 
احلمايــة  وهيئــة  العمــل 
االجتماعيــة عمار منعم اطالق 
امللحــق االول للدفعــة الثانية 
من رواتــب االعانات االجتماعية 
لـ)62003( اســر مستفيدة في 
بغداد واحملافظات كانت رواتبهم 
متوقفــة احترازيا مببلغ اجمالي 
يصــل الى اكثر مــن )48( مليار 

دينار .
ودعا املتحــدث جميع من تظهر 
اســماؤهم الى مراجعة منافذ 
الصرف لغرض التســلم ، مبينا 
منعــم ان تلــك االســر كانت 
رواتبهم متوقفــة احترازيا كون 
بعضهــم لــم يحــدث بياناته 

والبعــض كان لديــه تشــابه 
باالسماء خالل تقاطع املعلومات 
او عليهــم مبالغ جتــاوز نتيجة 
عدم االبالغ عــن االوالد البالغن 
18 عاما وكذلك ممن  فوق ســن 
اعــادت اللجنــة العليا اخلاصة 
بالنظر بطلبات ممن جاءت نتائج 
التخطيــط اخلاصــة بهم فوق 
مســتوى خط الفقــر رواتبهم 
بعد أن قدموا اعتراضات وكذلك 
االســر التي صححــت وضعها 

القانوني .
وبن املتحدث باسم الوزارة ان وزير 
العمــل املهندس محمد شــياع 
السوداني يطمئن املواطنن الذين 
االعالن  وينتظرون  قدموا ســابقا 
عن وجبة اخرى للشمول ، مؤكدا 

احتفــاظ الوزارة بتلــك الطلبات 
بانتظــار تخصيص  كافة وهــي 
اموال من فائض فرق سعر النفط 

خالل املدة املقبلة .
هيئة  رئيــس  العمل  وزيــر  وكان 
في  اعلن  االجتماعيــة  احلمايــة 
5/3 اطــالق الدفعــة الثانية من 
رواتب االعانــات االجتماعية لعام 
2018 الكثــر من مليــون و)115( 
الف اســرة مببلــغ اجمالي يصل 
الــى اكثر من )311( مليــار دينار، 
اطالق  عن  السوداني  اعلن  كذلك 
الدفعة االولى من مبالغ االعانات 
املشــمولة  للعائالت  االضافيــة 
لالعانات  التجريبــي  بالبرنامــج 
النقدية املشــروطة في منطقة 

الصدر/2 بواقع )405( اسر . 

تنفيذ أعمال الفحص لعدد 
من الجسور في المحافظات 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح مديــر عام دائرة التدريب املهني 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية  في 
املهنــدس صادق خزعــل ابراهيم دورة 
ادارة اجلودة الشــاملة  تعريفية عــن 
وجودة التدريب اقامتها جلنة اجلودة في 
الدائرة  الدائرة ملوظفي اقسام ومراكز 
علــى قاعــة االجتماعات فــي املركز 

العراقي ـ الكوري مؤخرا . 
واكد املدير العــام خالل افتتاح الدورة 
على ضــرورة املشــاركة احلتمية في 
هذه الــدورات ملا لها مــن اهمية في 
بنــاء وتطويــر القدرات، التــي تخدم 
وتسهم  للدائرة  املســتقبلية  الرؤية 
في احلصول على شــهادات معتمدة 
ملدربــي املراكــز التابعة لهــا، فضال 

بالتشــغيل  املهني  التدريب  ربط  عن 
لغرض قياس اثر التدريب على ســوق 
العمــل، وكذلــك ضبــط مخرجات 
التدريب واهمية احلصول على اعتراف 
بشــهادات التدريــب املهنــي ضمن 
املنظومة التعليمية في العراق إضافة 

الى تعظيــم املوارد واالســتثمار في 
التدريب املهني.  واضــاف املدير العام 
ان الــدورة هدفهــا التعريف مبفهوم 
اجلودة وابعادها ومراحل تطبيق ادارتها 
االحتياجات  وحتديــد  املهنية  واجلدارة 
البرامج  ومنهجية تصميم  التدريبية 

التدريبيــة والتعريف باملعايير الدولية 
اخلاصــة باجلــودة والتدريــب ، كذلك 
تنفيــذ العمليــة التدريبيــة وتقومي 
على  والعمــل  ملتابعتهــا  نتائجهــا 

حتسينها، وتقومي املشاريع املنجزة .
وبن ان مفهوم اجلودة الشــاملة يعد 
التي  االداريــة احلديثة  املفاهيــم  من 
تهدف الى حتسن وتطوير االداء بصفة 
مســتمرة بهدف التطوير املستمر مبا 
يسهم في جني النتائج طويلة املدى، 
والعمل اجلماعي مع عدة افراد بخبرات 
متعــددة ، ســعياً لالرتقاء مبســتوى 
اخلدمــات املقدمة للمواطنن من قبل 
الوزارات احلكوميــة اخلدمية وانطالقاً 
من حرص دائــرة التدريب املهني على 

تطوير مالكاتها.

دورة تدريبية لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ديالى - الصباح الجديد:
اعلنت دائــرة صحة محافظة ديالى 
امس االربعــاء عن اتــالف أكثر من 
10 أطنــان من املــواد الغذائية غير 

الصاحلة لالستهالك البشري.
وقال مدير اعالم دائــرة صحة ديالى 
فارس العزاوي إن »شعبة الرقابة قد 
نفذت 59 من احلمالت التفتيشــية 
املشــتركة مــع الفــرق الســاندة 
واملنفردة في األسواق احمللية اسفرت 
عــن غلق 16 محال وتغــرمي 5 محال 
والضوابط  الشروط  خملالفتها  جتارية 
واملواد  في مجــال عملها  الصحية 

اخملتلفــة التــي تعرضهــا واخلاصة 
باالســتهالك اليومي للمواطنن« ، 
وقد اتخذت االجراءات القانونية بحق 
اصحاب هذه احملال اخملالفة وحســب 
قانــون الصحة العامــة املرقم 89 
لسنة 1981، ومصادرة واتالف 10632 
كغم مــن املواد الغذائيــة الصلبة 

و4894 لترا من املواد السائلة«. 
وكانت صحــة ديالى ضبطت، خالل 
االشــهر املاضية، عشــرات األطنان 
الغذائية غيــر صاحلة  املــواد  مــن 
البشــري في مناطق  لالســتهالك 

متفرقة من احملافظة.

إتالف 10 أطنان من المواد الغذائية 
منتهية الصالحية في ديالى

 )48( مليار دينار لـ)62003( أسر مستفيدة

العمل تطلق الملحق األول للدفعة 
الثانية من رواتب اإلعانات االجتماعية 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

عقــد وزير اخلارجيــة االميركي مايك 
بومبيو لقاءات فــي بيونغ يانغ امس 
االربعاء مع مســؤولني كبار من كوريا 
الشمالية بينما تسري شائعات حول 
املوقوفني  الثالثة  االميركيــني  مصير 
في هذا البلد قبل قمة غير مسبوقة 

بني دونالد ترامب وكيم جونغ اون.
الزيــارة غيــر املعلنة  وتهدف هــذه 
لبومبيو وهي الثانية له خالل أسابيع 
لكنها االولى بصفته وزيرا للخارجية، 
الى تسريع االستعدادات للقمة التي 

ستتناول الترسانة النووية للشمال.
وصرح بومبيو أمام صحافيني انه يأمل 
بالتوصل الى اتفاق حول موعد ومكان 
القمــة مع ان ترامــب كان قال انه مت 

حتديدهما.
وألقى اعالن ترامب انسحاب بالده من 
االتفاق النــووي االيراني بظالله على 
اجــواء التفاؤل التي اثارهــا االنفراج 

اجلاري.
وتأتي الزيــارة في الوقــت الذي تدور 
ثالثة  تكهنات حــول مصيــر  فيــه 
مواطنــني أميركيــني محتجزين في 
كوريا الشمالية كما أعلنت الرئاسة 

الكورية اجلنوبية انهــا تتوقع ان يتم 
االفراج عنهم خالل زيارة بومبيو.

وتعتري هذه املسألة حساسية كبرى 
في الواليات املتحــدة وقد أملح ترامب 
االسبوع املاضي الى أن اعالنا وشيكا 
ســيصدر بشــأنهم بعدمــا ذكرت 
مصادر أنه مت نقلهــم إلى موقع آخر 

متهيدا لإلفراج احملتمل عنهم.
لكن لم تبد اي اشارة في هذا الصدد 
يونغ  بومبيــو وكيم  بعد محادثــات 
املوحدة  اجلبهــة  هيئة  مدير  شــول 
املكلفــة العالقــات بــني الشــمال 
واجلنوب، بحسب معلومات مجموعة 

املراسلني.
يشــكل االنفراج الذي تبــع االلعاب 
االوملبية الشــتوية التي استضافتها 
كوريــا اجلنوبيــة تباينــا واضحا مع 
تعيشه  كانت  الذي  الشــديد  التوتر 
شبه اجلزيرة قبل أشهر فقط عندما 
كان ترامب وكيم يتبادالن الشــتائم 
واالتهامــات والتهديدات بالدمار على 
خلفية البرنامجني النووي والبالستي 

لكوريا الشمالية.
وصرح ترامب فــي كلمة متلفزة من 
البيت االبيض »نعتقــد اننا في طور 
بنــاء عالقات مع كوريا الشــمالية«، 
مضيفا »سنرى كيف ستسير االمور. 
رمبا لن تســير على ما يــرام. لكن رمبا 

تكون شيئا عظيما لكوريا الشمالية 
وكوريا اجلنوبية والعالم بأسره«.

اال ان ترامب اعلن في الوقت نفســه 
النووي  انســحاب بالده من االتفــاق 
املوقع في 2015 مــا يزيد من تعقيد 

فرص اقناع كوريا الشمالية بالتخلي 
عن سالحها النووي.

وكان الــدول االخرى املوقعة والوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة قالت ان 
طهران تفــي بالتزاماتهــا. وعلق آدم 

ماونت من احتــاد العلماء االميركيني 
»من اجلنون التفكير بان بومبيو يصل 
الرســالة  يانغ وهو يحمل  الى بوينغ 
اسلحتكم  من  تخلصتم  ،اذا  التالية 
النوويــة فســنرفع العقوبات عنكم 

ولن نهاجمكم، ميكنكم الوثوق بنا،«.
اال ان تفاصيــل هذه القمــة ال تزال 
غامضة فخالل قمة نادرة في نيسان 
السالح  املنزوعة  املنطقة  في  املاضي 
والرئيس  اعاد كيــم  الكوريتــني  بني 
الكــوري اجلنوبي مون جاي ان التأكيد 
علــى التزامهمــا حتقيــق »هــدف 
مشترك« و«نزع السالح النووي التام« 
من شــبه اجلزيرة. كمــا التقى كيم 
الرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة 
الثانية في غضون ســتة أسابيع ما 
يبرز اجلهود التــي يبذلها هذا البلدان 
الباردة  احلليفان منــذ حقبة احلــرب 
لتحســني العالقات كما ان الصني ال 
تريد ان يتم تهميشها في التحركات 

الدبلوماسية احلثيثة حاليا.
ونقلــت وكالة أنباء الصــني اجلديدة 
عــن كيم قولــه انه »ال ضــرورة الن 
تكون كوريا الشمالية دولة نووية »اذا 
ألغى االطراف املعنيون سياســاتهم 
ضد  االمنية  وتهديداتهــم  العدائية 

كوريا الشمالية«.
واعــرب كيــم كذلك عــن امله في 
ان تتخــذ الواليــات املتحــدة وكوريا 
تدريجيــة  »اجــراءات  الشــمالية 
ومتزامنــة« لتحقيق نزع االســلحة 
والســالم، بحســب وكالــة الصني 
اجلديدة، في اشــارة الى ان بيونغ يانغ 

تريد اتفاقا متبادال.
ولم يُعرف ما اذا كان بومبيو سيلتقي 
الزعيم الكوري الشمالي. وصرح امام 
للقمة  لالعداد  انه يسعى  صحافيني 
بــني ترامــب و«الرئيس اون« مــا اثار 

تعليقات ساخرة من قبل مراقبني.
وكتــب جيفري لويس خبيــر مراقبة 
التسلح في تغريدة »بومبيو ال يعرف 
ان كيم هو اســم الكنيــة لكن من 
الواضح انه علــى اطالع تام بفروقات 
املفهوم والداللة لتعبير نزع الســالح 

النووي من شبه اجلزيرة الكورية«.
في مــوازاة ذلك، تعقد فــي طوكيو 
قمة ثالثية بني الصني واليابان وكوريا 
اجلنوبية من اجل التوصل الى أرضية 
اتفاق مــع التطورات الدبلوماســية 

الكبيرة التي تشهدها شبه اجلزيرة.
وصرح مــون »لقد اتفقنــا قبل كل 
التام  النزع  بان  شــيء على االعتراف 
لألســلحة النووي في شــبه اجلزيرة 
وتطوير  دائم  ســالم  واحالل  الكورية 
العالقــات بــني الكوريتني مســائل 

اساسية«.
وجتد اليابان التي تعتمد املوقف االكثر 
تشــددا من كوريا الشمالية نفسها 
الهامــش نوعا ما مع تســارع  على 
االحداث وما تقول انــه ليونة ازاء بلد 

يجب توخي احلذر منه.
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت وزارة العدل األميركيــة امس االول الثالثاء 
توجيه االتهام جليري شــون شــينغ لي وهو عميل 
ســابق لوكالــة االســتخبارات املركزيــة يحمل 
بالتجســس لصالح بكني  األميركية،  اجلنســية 
وتســريب معلومــات مرتبطــة باألمــن القومي 
للواليات املتحــدة. وكان عمالء مكتب التحقيقات 
الفدرالي عثروا في حقائب لي في العام 2012 على 
معلومــات حول موظفني ومخبرين من »ســي آي 

إيه«.
وجهت وزارة العدل األميركيــة امس االول الثالثاء 
االتهام إلى عميل ســابق لوكالة االســتخبارات 
املركزية »ســي آي إيه« بالتجسس لصالح الصني، 

وذلك بعد توقيفه في كانون الثاني املاضي.
ومن املتوقــع أن تكون القضيــة مرتبطة بانهيار 
شبكة »سي آي إيه« في الصني قبل ثماني سنوات.
وأضافت الوزارة إن لــي الذي كان مقيما آنذاك في 
هونغ كونــغ كان يتلقى طلبات من عمالء صينيني 
األموال  بإخفاء  للحصول على معلومات، ويقــوم 

التي يتلقاها نقدا في املقابل.
وجاء فــي مذكرة توقيــف مت اإلعــالن عنها بعد 
احتجــازه في كانون الثانــي ، أن عمالء من مكتب 
التحقيقات الفدرالي »إف بي آي« عثروا في حقائب 
لي في العام 2012 على مفكرات تتضمن أســماء 
ومعلومات حول موظفني ومخبرين من »ســي آي 
إيه«، لكن لم يتم توقيفه إال بعدها بست سنوات.
ولم توضح الســلطات ملاذا تطلــب األمر كل هذا 
الوقــت لتوقيف لي، ولــم تعــط تفاصيل حول 
ماهية األمور التي يتهم بتســليمها إلى العمالء 

الصينيني.
وكانت صحيفة »نيويورك تاميز« أوردت العام املاضي، 
أن بني 2010 وأواخر 2012 قتل الصينيون »ما ال يقل 
عن 12 مصدرا« لالستخبارات األميركية في الصني 

وأن ستة آخرين على األقل أودعوا السجن.

اتهام عميل سابق
 للسي آي ايه بالتجسس

 لصالح الصين

متابعة ـ الصباح الجديد:

تتزايد اخملاوف في الشارع اإليراني من 
التبعات االقتصاديــة لقرار الواليات 
من  االنســحاب  األميركية  املتحدة 
النــووي املوقع مــع طهران  االتفاق 
والــدول الكبرى. وتخيــم أجواء من 
التشــاؤم على املواطنــني اإليرانيني 
الضغوط  زيادة  الذين يخشــون من 
اليومية  االقتصادية علــى حياتهم 

وعلى كلفة املعيشة.
وأعلــن الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب انســحاب بالده مــن االتفاق 
النووي املُبرم بني إيران والدول الست 
عام 2015، وإعادة العمل بعد ســتة 
أشــهر على »أعلى مســتوى« من 
العقوبــات التــي كانــت مفروضة 
على طهــران على خلفية برنامجها 
النووي. واستدرك: »سنبحث عن حّل 

شامل ومستدام«. 
وســبق إعالن ترامب تراجع أســعار 
النفــط في األســواق الدولية، قبل 
حتســّنها الحقــاً. وفيما ســارعت 
بالقرار  الترحيــب  إلــى  إســرائيل 
بـــ  إيــران  وصفتــه  »الشــجاع«، 
أعلنت  لكنها  التاريخية«،  »التجربة 
أنها ســتبقى في االتفــاق، في حني 
أوروبا عن »أسفها« وتعهدت  أعربت 
مواصلة تطبيقه. ورحبت السعودية 

بقرار الرئيس األميركي.
بأنه »كارثي«،  االتفاق  ترامب  ووصف 
معتبراً انه »ال يقّيد نشــاطات إيران 
دعم  فيها  مبا  لالســتقرار،  املزعزعة 
اإلرهاب«. وأضاف ان إيران »لم تفعل 
شيئاً أخطر من السعي الى امتالك 

أسلحة نووية«. 
وتابع: »كان يُفترض أن يحمي االتفاق 
أميركا وحلفاءهــا، لكنه مّكن إيران 
اليورانيوم«.  من مواصلة تخصيــب 
ونّبه الى ان استمرار االتفاق سيؤدي 
قريباً الى »ســباق تســّلح نووي في 

الشرق األوسط«. 
وحذر ايران من مواجهة »مشــكالت 
اكبر« إذا واصلت نشاطاتها النووية، 
مســتدركاً انــه يريد »حالً شــامالً 
ودائماً« للتهديد النووي اإليراني. ورأى 
اتفاق  إبرام  أن طهران ســترغب في 
جديد ودائم، مضيفاً انه »مســتعد 

وقادر على التفاوض على اتفاق جديد 
معها، عندما تكون مستعدة«. 

واعتبــر ان اإليرانيــني يســتحقون 
»حكومة أفضــل«. وقال: »أعد وأفي 
وعــدي« باالنســحاب مــن االتفاق. 
واعتبــر التلفزيون اإليرانــي أن »قرار 
قانوني وغير مشــروع  ترامب غيــر 

ويقوض االتفاقات الدولية«. 
الرئيس اإليراني حســن  ونقل عــن 
روحاني قوله إن القرار جتربة تاريخية 
إليران، مشــددا على أن »أميركا لم 
تنفذ قــط التزاماتها«. إال ان روحاني 

أعلن ان بالده ستبقى في االتفاق.
وفي إطــار ردود الفعل علــى القرار 
إميانويل  الفرنســي  الرئيس  ســارع 
ماكرون الى القول إن »فرنسا وأملانيا 
األميركي«،  للقرار  تأسف  وبريطانيا 
مضيفاً: »ســنعمل بشكل جماعي 
علــى إطــار عمل أوســع يشــمل 
بعد  مــا  وفترة  النــووي  النشــاط 
عــام 2025، وأنشــطة الصواريــخ 
الباليســتية، واالستقرار في الشرق 

واليمن  ســورية  خصوصا  األوسط، 
والعراق«.

اخلارجية  الشؤون  مفوضة  وتوقعت 
األوروبــي فيديريــكا  فــي االحتــاد 
اجملتمع  باقي  يواصــل  أن  موغيريني 
الدولي تطبيق االتفــاق النووي بعد 
إعالن ترامــب، معتبــرة ان« االتفاق 
يحقــق نتائجه، ويضمــن أال تطور 

طهران أسلحة نووية«.
ورحبت إســرائيل باالنســحاب من 
حكومتها  رئيــس  وأعرب  االتفــاق، 
بنيامني نتانياهو عن »دعمه الكامل« 
في  معتبــراً  »الشــجاع«،  للقــرار 
كلمة تلفزيونية اســتمرت دقيقتني 
إن  واالجنليزية،  بالعبريــة  وألقاهــا 
االتفاق اإليراني كان »وصفة لكارثة، 
وكارثة ملنطقتنا وكارثة للسالم في 

العالم«.
وقبل دقائق من إلقاء ترامب خطابه، 
أمرت إسرائيل بتحضير املالجئ ضد 
بعد رصد  اجلــوالن،  الصواريخ فــي 
للقوات  عادي  غير  »نشــاطاً  اجليش 

اإليرانية في ســورية«. ونشر اجليش 
أنظمــة دفاعية، ووضــع قواته في 
»حال تأهب قصوى، حتسباً لهجوم«، 
مشــدداً على انه »مستعد ملواجهة 
سيناريوات مختلفة ويحذر من ان اي 
اعتداء على اسرائيل سيستدعي رداً 

شديداً«.
واستبقت إيران إعالن ترامب مبحاولة 
طمأنة مواطنيها إلى انهم لن يعانوا 
مجــدداً صعوبات كبــرى واجهوها 
خالل فرض العقوبات املرتبطة بامللف 
روحاني،  الرئيس حسن  وقال  النووي. 
في إشارة إلى ترامب: »رجٌل واحد في 
بلد واحد قد يســّبب لنا مشكالت 
سواء  ســنتجاوزها.  لكننا  لشهور. 
كنا في ظل عقوبــات أم ال، يجب أن 
نقف على أقدامنا. هــذا مهم جداً 
سياســتنا  أســاس  بالدنا.  لتنمية 
اخلارجيــة إقامة عالقــات بّناءة مع 

العالم«.
وحذر وزير اخلارجيــة اإليراني محمد 
جــواد ظريــف الرئيــس األميركي، 

قائــالً: »إذا ارتكــب خطــأً وألغــى 
االتفاق، سيتوّجب عليه قبول حقوق 
اإليرانيني في ظل وضع أسوأ«، فيما 
شــدد نائب وزيــر اخلارجيــة عباس 
عراقجــي علــى ان طهران »ســترد 
على القرار األميركي وفقاً ملصاحلها 

الوطنية«. 
ووّجــه نــواب إيرانيون رســالة إلى 
املرشد علي خامنئي ورد فيها أنهم 
لــن يســمحوا لواشــنطن بفرض 
»مطالبهــا غيــر الشــرعية« على 
طهران، مشــيرين الــى أن مجلس 
)البرملان( سيلزم احلكومة  الشــورى 
الواليات  إذا جتاهلت  بضــراوة«  »الرّد 

املتحدة حقوق إيران.
وشــدد علي شــمخاني، ســكرتير 
اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني، 
على أن بالده »لن تقف ســاكنة إذا 
بــدأت الواليــات املتحــدة مواجهة 
معهــا«، كمــا أكد رئيــس األركان 
اإليراني اجلنــرال محمد باقري أن »ال 

تهديد يخيف« بالده.

سبقت إعالن ترامب موقفه بلبلة، إذ 
نفى مســؤول بارز في البيت األبيض 
تقريراً نشــرته صحيفــة »نيويورك 
تاميــز«، أفاد بأن الرئيــس أبلغ نظيره 
بأن  ماكــرون  إميانويــل  الفرنســي 
واشــنطن ستنســحب من االتفاق 
بكل  العمل  واحــدة  دفعــة  وتعيد 

العقوبات التي رفعتها عن طهران. 
األمر.  أكدت  فرنســية  لكن مصادر 
انه  اعلــن  وكان مكتــب ماكــرون 
والرئيس األميركي ناقشــا »السالم 
واالســتقرار في الشــرق األوسط«. 
وكثفت »الترويكا« األوروبية جهودها 
أخيراً حملاولــة إنقاذ االتفاق النووي، إذ 
زار وزير اخلارجيــة البريطاني بوريس 
جونســون واشــنطن، فيمــا أجرى 
ممثلون عن الدول الثالث محادثات مع 
عراقجي في بروكســيل أمس االول 
، و«انتهــزوا الفرصة لتكرار  الثالثاء 
دعمهم التطبيــق الكامل والفاعل 
لالتفاق من جميع األطراف«، كما ورد 

في بيان أصدره االحتاد األوروبي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
آخرون  وأصيــب  شــخصان  قتل 
بجــروح امــس )األربعــاء(، فــي 
داخل سيارة  ناسفة  إنفجار عبوة 
وســقوط قذيفة فــي منطقتني 
في دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون 
الرسمي السوري، في وقت مضت 
الواليات املتحــدة في طريق تعزيز 
تعتزم  داخل سورية حيث  نفوذها 
فصائل  دعــم  برامــج  توســيع 
املعارضة املوالية لها وتدريبها، في 
وقت عاد امللف الكيماوي السوري 
اجتماع جمللس  الواجهة خالل  إلى 

األمن.
فــي  الســوري  التلفزيــون  وأورد 
شهيدين  »ارتقاء  عاجل  شــريط 

واصابة 14 آخريــن جراء اعتداءات 
ارهابية على برج دمشــق وساحة 
امليسات«، مشــيراً إلى أن قذيفة 
ســقطت على مبنى برج دمشق 
في ســاحة املرجة )وسط(، فيما 
انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة 
في ساحة امليسات )شمال شرق(.

وُكشــف أمــس االول الثالثاء عن 
توســيع برامج البنتاغون »لدعم 
حتى  السورية  املعارضة  وتدريب« 
نهاية العام املقبل، ضمن مشروع 
موازنــة الدفــاع األميركية لعام 
الكونغرس  يعتــزم  التــي   2019

متريرها. 
ويطالب مشــروع املوازنة الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب بتقدمي 

تصور مفصل إلى جلنة الدفاع في 
التي  اجلهود  في شأن  الكونغرس، 
وإنشاء  لتدريب  إدارته  ســتبذلها 
قوات سورية والتحقق منها على 
النحو الالزم، إضافة إلى معلومات 
لضمان  التدابيــر  عــن  مفصلة 
املقدمة  املعــدات  املســاءلة عن 
املسلحة،  السورية  الفصائل  إلى 
وتعليمــات عــن كيفيــة تقومي 

فعالية هذه الفصائل.
على صلــة، اتهم املســؤول عن 
ملــف جنــوب أوروبا فــي حلف 
شمال األطلســي )ناتو( األدميرال 
فــي البحريــة األميركية جاميس 
فوغو، روســيا باســتغالل »دورها 
العسكري« في سورية في سبيل 

في  العســكري  حضورها  »تعزيز 
واســتطاعت  املتوســط،  البحر 
مّد قواتها العســكرية ألبعد من 

احلدود السورية«. 
وأضاف فــي تصريحــات نقلتها 
أن  بــرس«،  »أسوشــييتد  وكالة 
البحر  شــرق  ومنطقة  ســورية 
»مزدحمتني«  أصبحتا  املتوســط 
بالســفن الروسية، مشــيراً إلى 
طائرات  مــن  آمنــة  غير  وقائــع 
روســية«، لكنــه »شــيء علينا 
التعامــل معــه كقــوات بحرية 

محترفة«.
في غضون ذلك، عــاد أمس االول 
اجلدل بشــأن استخدام األسلحة 
الكيماويــة فــي ســورية إلــى 

الواجهــة، بعــد نحو شــهر من 
هجوم »دوما الكيماوي«، إذ اتهمت 
لندن أمس دمشــق مبواصلة إنتاج 
الكيماوية »سراً«، فيما  األسلحة 
لوحــت باريس بـــ »ضربات جديد 

حال مت استخدام الكيماوي«.
واســتبق نائب منــدوب بريطانيا 
الدائم لــدى األمم املتحدة جوناثان 
آلني، جلســة مغلقة جمللس األمن 
عقــدت مســاء أمس ملناقشــة 
الكيماويــة  األســلحة  ملــف 
تصريحات  في  بالتأكيد  السورية، 
أن السلطات الســورية لم تقدم 
حتــى اآلن املعلومات الكاملة عن 
أنشــطتها في هذا اجملال، »مبررة 
ذلك في كل مرة بذرائع ال حتصى«. 

وأضــاف: »إذا لــم يســتخدموا 
حقاً األســلحة الكيماويــة، وإذا 
تزعم  روسيا صادقة عندما  كانت 
أنهــم ال يقومون بذلــك، فلماذا 
لم يســتكملوا حتــى اآلن صوغ 
استمارتهم األساسية )الضرورية 
حظر  منظمــة  إلى  لالنضمــام 
األسلحة الكيماوية(، ولم يجيبوا 
التي ُطرحت عليهم  عن األسئلة 
وزاد: »إن عدم قيامهم  الحقــاً؟«. 
بذلك يثير شــبهات لدى اجلميع، 
وراء عدم رغبتهم  وهناك ســبب 
في إكمال االســتمارة والرد على 
األســئلة، وهو مواصلتهم تنفيذ 
األســلحة  إلنتاج  برنامج ســري 

الكيماوية«.

ترامب ينسحب من االتفاق النووي

التشاؤم يخيم على الشارع اإليراني بعد
إنسحاب الواليات المتحدة من 5+1

واشنطن تعزز نفوذها في سورية بتوسيع برامج دعم المعارضة

وصف ترامب 
االتفاق النووي بأنه 

»كارثي«، معتبرًا 
انه »ال يقيد نشاطات 

إيران المزعزعة 
لالستقرار، بما فيها 

دعم اإلرهاب«. 
وأضاف ان إيران »لم 
تفعل شيئًا أخطر من 

السعي الى امتالك 
أسلحة نووية

ترامب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال املتحدث الرســمي باســم قــوات التحالف 
العربــي في اليمــن، تركي املالكــي، إن الدفاعات 
اجلوية الســعودية اعترضت صاروخا باليســتيا مت 

إطالقه من األراضي اليمنية.
وأوضح املالكي، امني األربعــاء، أن جماعة »أنصار 
اهلل« أطلقــت الصــاروخ من محافظــة صعدة 
باجتاه مدينة جازان، مؤكدا أنه »مت إطالقه بطريقة 
واآلهلة  املدنيــة  املناطق  متعمــدة الســتهداف 

بالسكان«، بحسب وكالة األنباء السعودية.
وأضاف املالكي »أن هذا العمــل العدائي من قبل 
امليليشيا احلوثية املدعومة من إيران، يثبت استمرار 
تورط دعم النظام اإليراني للميليشــيات احلوثية 
بقدرات نوعيــة في حتد واضح وصريح للقرار األممي 
2216 والقــرار 2231، بهدف تهديــد أمن اململكة، 

وتهديد األمن اإلقليمي والدولي«.
وشدد املتحدث على أن إطالق الصواريخ الباليستية 
باجتاه املدن والقرى اآلهلة بالســكان يعد مخالفا 

للقانون الدولي اإلنساني.
إلى ذلك، أعلــن احلوثيون أن قوتهــم الصاروخية 
قصفت امليناء اجلــاف، وأهدافا اقتصادية أخرى في 
الرياض، بدفعة صواريخ باليســتية من طراز بركان 

H2، مؤكدة على إصابة أهدافها بدقة.
وفي وقت سابق من يوم االثنني، استهدف التحالف 
العربي بقيادة السعودية، دار الرئاسة بحي الزبيري 
في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى ســقوط 

15 قتيال، و55 مصابا.
وتقود الســعودية حتالفا عســكريا مبشاركة دول 
عربية عدة ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات ضد 
مواقع جماعة »أنصار اهلل« في اليمن، دعما لقوات 

الرئيس عبد ربه منصور هادي.

الدفاعات الجوية 
السعودية تعترض صاروخا 

باليستيا في اليمن
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الرئيس الكوري الشمالي و وزير اخلارجية االميركي

تقـرير

بومبيو في بيونغ يانغ والموقوفون األميركيون الثالثة على جدول االعمال
تسريع اإلستعدادات للقمة التي ستتناول الترسانة النووية للشمال



تغّير المناخ وشحة المياه والبالستيك.. عواصف قلق عالمية
زينب الحسني 

تطرأ على الكرة االرضيــة بني احلني واحلني 
آثارها على  تتــرك  االخر تغيــرات مناخية 
جميع مفاصل احلياة، وفــي ظل التغيرات 
املستمرة في الطقس واملناخ العاملي واحمللي 
على حٍد سواء ظهرت العديد من الدراسات 
واالبحــاث والتصريحات املهمــة من قبل 

القائمني واخملتصني في هذا اجملال.
 »الصباح اجلديد » تتنــاول في هذا امللحق 
بعض مــا يتعلق بتلك التغيــرات وما اثير 
حولها. وايضاً تناول امللحق بعض الظواهر 

املضرة باإلنسان والبيئة.

واملقصود مــن تغير املنــاخ، أي تغير مؤثر 
وطويــل املدى فــي معدل حالــة الطقس 
يحــدث ملنطقة معينــة. ومعــدل حالة 
ان تشــمل معــدل درجات  الطقس ميكن 
الرياح،  التســاقط، وحالــة  احلرارة، معدل 
وهــذه التغيــرات ميكن ان حتدث بســبب 
العمليــات الديناميكية لألرض كالبراكني، 
أو بســبب قوى خارجية كالتغير في شدة 
النيازك  أو ســقوط  الشمســية  االشعة 

الكبيرة، ومؤخراً بسبب نشاطات اإلنسان.
لقد أدى التوجه نحــو تطوير الصناعة في 
االعــوام الـ 150 املنصرمة إلى اســتخراج 
وحرق مليارات االطنان من الوقود االحفوري 

لتوليد الطاقة. 

هذه األنواع من املــوارد االحفورية، أطلقت 
غازات حتبس احلرارة كثاني أوكسيد الكربون 

وهي من أهم أسباب تغير املناخ. 
ومتكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة 
الكوكــب إلــى 1.2 درجة مئويــة مقارنة 
مبستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكن ان 
أردنا جتنب العواقب األسوأ ينبغي ان نلجم 
ارتفاع احلرارة الشــامل ليبقى دون درجتني 

مئويتني.
لكن ما حدث ويحدث ليس بهول ما قد يأتي 
في املســتقبل. فاذا تقاعسنا عن التحرك 
لكبح سرعة عواقب التغير املناخي يتفاقم 
عدد البشــر املهددين وترتفع نسبة األنواع 
املعرضــة لالنقراض من %20 إلى الثلث في 

حني مــن املتوقع ان تــؤدي العواقب املالية 
للتغير املناخي إلى جتاوز اجمالي الناجت احمللي 

في العالم اجمع مع حلول العام 2080.
وهناك أســباب عديــدة لظاهــرة التغير 
املناخي منها: التلوث بأنواعه الثالثة البري 
اإلنسان مثل  والبحري. ونشــاطات  واجلوي 
قطع الغابات وحرق االشــجار مما يؤدي إلى 
الثورات  اختالل في التوازن البيئــي. وايضاً 

البركانية.
وحّذرت دراســة كندية حديثة من أن تغير 
املناخ سيتســبب في انخفــاض هائل في 
مصائد  وإمكانــات  البيولوجــي  التنــوع 
األسماك في منطقة اخلليج العربي ما لم 

تتخذ التدابير املطلوبة للحد من آثاره.

وأوضحت الدراســة أن ارتفاع درجات احلرارة 
سوف يؤثر بشــدة على التنوع البيولوجي 
البحري قبالة سواحل السعودية والبحرين 

وقطر واإلمارات بنهاية القرن احلالي.
باســتعمال طريقــة تســمى »النمذجة 
البيئيــة املتخصصة«، متكــن العلماء من 
حتديد التفضيالت البيئيــة لـ 55 نوًعا من 
الكائنات البحرية التي حددها اخلبراء بأنها 
مهمة من وجهة نظر بيئية مع زيادة درجة 

حرارة املاء وامللوحة.
وأثبتت النتائج أن منطقة اخلليج ستفقد 
ما يصــل إلى %12 من التنــوع البيولوجي 
البحري في بعض املناطق قبل نهاية القرن 
احلالي، إذا لم تتخــذ تدابير عاجلة ملعاجلة 

تغير املناخ.
ووفًقا للدراسة، قد تكون بعض األنواع قادرة 
على جتنب التغييــرات في الظروف البيئية 
عن طريق الهجرة شــمااًل نحو املياه الباردة 

قبالة سواحل الكويت وشمال إيران.
وقالت الدكتورة كوليت وابنيتس، قائد فريق 
البحــث: »التغيرات املناخيــة في امللوحة 
ودرجة حرارة املياه ستجعل معظم منطقة 
جنــوب اخلليج غير مناســبة لألســماك 

والكائنات البحرية املوجودة هناك«.
وبدأت درجة حــرارة األرض في االرتفاع منذ 
نهاية ستينيات القرن املاضي، وهي ظاهرة 
الغازات  انبعــاث  إلى  يرجعها مختصــون 

املسببة لظاهرة االحتباس احلراري.

أضرار البالستيك الكثيرة
على البيئة والكائنات الحية

دراسة: تغّير المناخ يزيد مخاطر
انعدام األمن الغذائي حول العالم

حّذرت دراســة دوليــة حديثة من أن الطقــس املتطرف واملفاجئ 
الناجــم عن تغير املناخ، قد يزيد من مخاطر انعدام األمن الغذائي 

في العديد من البلدان حول العالم.
الدراســة قادها باحثون بجامعة إكستر البريطانية، بالتعاون مع 

باحثني من اليونان والسويد...

لماذا يعٌد البعض
تغّير المناخ مؤامرًة؟

اإلكثار من »اللحوم الحمراء«
يزيد مخاطر الموت

شهدت السنوات العشــر األخيرة اهتماًما عامليًّا ملحوًظاً بتغّير 
املناخ، أو كما اشُتهر سابًقا بـ »االحتباس احلراري«. وبالرغم من أن 
تلك الظاهرة كانت مثار اهتمام الكثيرين من النشطاء والعلماء 
في مجاالت الدراســات البيئية وغيرها قبل ذلك بفترات بعيدة ، 
فإن االهتمام الدولي ارتفع إلى أوّجه خالل األعوام الثالثة املاضية...

تعد اللحوم بنحو عام من أشــهى األطعمة، وهي عنصر أساســي 
وغني في كل املطابــخ العاملية، ومصدر غني باحلديــد والبروتينات 
وكميات من الكرياتني واملعادن، مثل الزنك والفوسفور والفيتامينات، 
ومنها فيتامني ب 1، وهي أغنــى مصدر حلامض الــ » ألفاليبويك »، 

وهو عبارة عن مضاد قوي لألكسدة، ولكن بالرغم من لذتها...
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

10

البالستيك هو واحد من مكتشفات الصناعة التي أدت في اآلونة 
األخيرة إلى تســهيل حياة الكثير من البشــر، لكن هذا االختراع 
يحمل أضراراً، نتعرف على أضرار البالســتيك، أضرار البالستيك ال 
تعد وال حتصــى على البيئة احمليطة بنا.  البالســتيك من اللدائن 

القابلة للتشكيل، ويتكون من سالسل البوليميرات..

)Thu. 10 May. 2018 issue (3935اخلميس 10 آيار 2018 العدد

أضرار إعادة تعبئة قوارير 
الماء »البالستيكية«

10



كان موسم 
األعاصير في 

منطقة الكاريبي 
األكثر تكلفة على 

اإلطالق، مما 
أدى إلى محو 

مكاسب تنموية 
حققت على مدى 
عقود، في لحظة 

واحدة. وفي 
جنوب آسيا تضرر 

41 مليون شخص 
من الفيضانات. 

وفي أفريقيا أجبر 
الجفاف الشديد 

نحو 900 ألف 
شخص على الفرار 

من ديارهم. 
وتسببت الحرائق 
البرية في إحداث 

دمار حول العالم.

عام 2007، عرضت 
القناة الرابعة 

البريطانية فيلما 
وثائقيًّا شديد 
الجدية بعنوان: 

»خدعة االحتباس 
الحراري الكبرى« 

ظهر فيه ما يزيد 
على 10 علماء 

وخبراء في مجال 
البيئة والدراسات 

المناخية، 
جميعهم 

ينكرون » تأثير 
اإلنسان« على تلك 

الظاهرة، وأن تغير 
المناخ أمر يحدث 

بالفعل ولكنه أمر 
طبيعي كجزء من 
دورة مناخية يمر 
بها هذا الكوكب 
على فترات زمنية 

مختلفة،
وأن الترويج 

»المبالغ فيه« 
لتغير المناخ ما 
هو إال جزء من 
أجندة سياسية 

تخدم مؤسسات 
ودواًل بعينها

الملف 8

طوفان المعلومات المناخية يسبب عاصفة قلق عالمية
متابعة الصباح الجديد : 

قال األمــن العام لــأمم املتحدة إن 
تغير املنــاخ، أكبــر تهديد منهجي 
يواجه البشــرية، ووصــف البيانات 
دولية  وكاالت  مــن  الصادرة  األخيرة 
بأنها طوفان  التغير املناخي  بشــأن 
من املعلومــات أدى إلى عاصفة من 

القلق.
وتفيد البيانات الصادرة من املنظمة 
الدوليــة لأرصــاد اجلويــة، والبنك 
للطاقة  الدولية  والوكالــة  الدولي، 
التغير  بوتيــرة  باســتمرار  الذريــة 

املناخي بال هوادة.
وفي لقاء مع الصحفين لتســليط 
الضوء على هذه املشــكلة، أشــار 
إلى عدة تطورات  أنطونيو غوتيريش 
2017، منها  مقلقــة خــالل عــام 
وصول التكلفة االقتصادية للكوارث 
املرتبطة باملناخ إلى رقم غير مسبوق 

يبلغ 320 مليار دوالر.
كمــا كان موســم األعاصيــر في 
منطقة الكاريبي األكثر تكلفة على 
اإلطالق، مما أدى إلى محو مكاســب 
تنموية حققت على مدى عقود، في 
حلظة واحدة. وفي جنوب آسيا تضرر 
41 مليون شــخص من الفيضانات. 
الشــديد  اجلفاف  أجبر  أفريقيا  وفي 
نحو 900 ألف شــخص على الفرار 
من ديارهم. وتســببت احلرائق البرية 

في إحداث دمار حول العالم.
الوقود  إن اســتهالك  قال غوتيريش 
ارتفع  النفــط(  )مثــل  األحفــوري 
العام املاضي وشــكل نحو%70 من 
زيــادة الطلــب علــى الطاقة على 

املستوى العاملي. وأشــار إلى ارتفاع 
تركيــزات ثانــي أكســيد الكربون 
وامليثان وأكســيد النيتروز إلى أعلى 

مستوياتها منذ 800 ألف عام.
»عندمــا اعتمد اتفــاق باريس حول 
تغيــر املناخ، كنا نفترض أن البشــر 

قادرون على احلد مــن ارتفاع درجات 
احلرارة إلــى أقل من درجتن مئويتن، 
والسعي لفعل أكثر من ذلك ليكون 
االرتفــاع 1.5 درجــة مئويــة. ولكن 
العلماء يشــعرون بالقلق اآلن بشأن 
إمكانيــة عدم حتقيق هــدف اتفاق 

باريس إال إذا مت اإلسراع بوتيرة العمل 
بحلول عام 2020.«

وقال األمن العام إنه يتســاءل: كم 
من أجراس اإلنذار األخــرى، يجب أن 
تدق قبل أن ينهض العالم للتصدي 

لهذا التحدي؟

وأشار غوتيريش إلى صعوبات حشد 
100 مليار دوالر سنويا، مت التعهد بها 
لدعم جهود مكافحــة تغير املناخ. 
وقال إن تكلفة التقاعس عن العمل 

أكبر بكثير.
»التكنولوجيــا في صفنــا. التقدم 

احللول.  توليد  يواصــل  التكنولوجي 
تتوفر  اخلضــراء  النظيفة  الطاقــة 
بأسعار معقولة وأصبحت قادرة على 
املنافســة أكثر من أي وقت مضى. 
ولكننا ما زلنا نشــهد تقدمي الدعم 
الهائــل للوقود األحفــوري، مبا يعوق 
إحــداث حتول في مجــال الطاقة.... 
وكما أشــار الكثيرون فــإن العصر 
احلجري لم ينته بسبب نفاد احلجارة 
مــن العالم، ولكنه انتهى بســبب 
الشيء  وينطبق  أفضل.  بدائل  وجود 

نفسه على الوقود األحفوري.«
وشــدد األمــن العام علــى احلاجة 
خلفــض انبعــاث غــازات االحتباس 
احلراري بنسبة %25 في األقل بحلول 

عام 2020.
ومــن املقــرر أن يعقــد أنطونيــو 
غوتيريش، العام املقبــل، قمة لرفع 
مســتوى الطموحــات فــي مجال 

العمل املناخي.
العلم يطالــب بذلك، كما  إن  وقال 
يحتــاج إليــه االقتصــاد الدولــي، 
وتعتمد عليه ســبل كســب عيش 

مئات مالين البشر.
واختتــم غوتيريش كلمتــه بالقول 
»إن عــام 2017 كان ممتلئا بالفوضى 
املناخية، وقــد جلب عام 2018 املزيد 

على املنوال نفسه.«
 وأضاف أن تغير املناخ ما زال يتحرك 
بوتيرة أســرع مــن جهود البشــر. 
وذكر أن العالم يحتاج إلى »ســباق 
إلى القمة، بإرادة سياســية وابتكار 

ومتويل وشراكة.«
وشدد على قناعته بأن البشر ميلكون 

ما يلزم للتغلب على هذا التحدي. 

قلق متزايد من التغيرات املناخية

متابعة الصباح الجديد : 

شــهدت السنوات العشــر األخيرة 
املناخ،  بتغّير  اهتماًما عامليًّا ملحوًظاً 
أو كما اشُتهر ســابًقا بـ »االحتباس 
احلراري«. وبالرغم من أن تلك الظاهرة 
كانــت مثــار اهتمــام الكثيرين من 
النشــطاء والعلمــاء فــي مجاالت 
الدراســات البيئية وغيرها قبل ذلك 
بفتــرات بعيدة ، فإن االهتمام الدولي 
ارتفع إلــى أوّجه خالل األعوام الثالثة 
املاضية، وصــارت التحذيرات تتعالى 
في الصحف ووسائل اإلعالم، ويكفي 
مجرد البحث على أّي محّرك بحث عن 
ويفاجئك  املناخّي(  )التغّير  مصطلح 
عدد املدخالت التي ســوف تظهر لك 
مبنزلة الفتات حتذير كبرى مخيفة من 
هذا اخلطر الداهم، والكابوس األسود 
الذي صنعه اإلنسان في بيئته الِبكر.

من جانــب آخر رمبــا لم جتِــد آراءؤه 
االنتشــار الكافي في العالم العربّي  
ارتفعــت أصــوات أخــرى تدحــض 
الفكــرة من أساســها، وتنكر وجود 
»سبٍب بشرّي« وراء ظاهرة االحتباس 
احلراري، بــل األكثر غرابــة هو اتهام 
هــذه األصــوات اجلانب الــذي يحّذر 
من خطر االحتبــاس احلرارّي والداعي 
إجــراءات اســتباقّية جملابهة  التخاذ 
أخطاره بالترويج لـ »ُخرافة« من أجل 
مصالــح اســتراتيجية واقتصادية، 
وكمــا اعتمدت أجنــدات احلكومات 
الرئيســة  اإلعالم  ووســائل  الكبرى 
على بيانات وأبحــاث علمية، اعتمد 
على  املناخّي«  »التغّير  منكرو  كذلك 
البيئية  والدراسات  العلمية  البيانات 
التي تؤّيد وجهة نظرهم. وعلى رأس 
هذا املعســكر املُنكر للتغّير املناخّي 
جاء الشــخص الذي بإمكانه إحداث 
أكبر تغيير في هــذه القضّية: رئيس 
الواليــات املتحــدة األميركّية دونالد 
ترامب، الذي غّرد منكرًا األمر نحو117 
مــرة منــذ عــام 2011، حتــى صار 
مثار ســخرية العديــد من الصحف 

واملنصات اإلعالمية اخملتلفة.

احلقائق الثابتة
عند البحــث عن مســببات ظاهرة 
النتائج  احلــراري ســتأتي  االحتباس 
جميعهــا تقريًبا متطابقــة ، فمثاًل 
جيوجرافيــك  ناشــيونال  عرفــت 
الظاهــرة بأنها ارتفــاع درجة حرارة 
املناخ األرضي بســبب زيادة ما يعرف 
– تشــبيًها بعمل  الصوبة  بغــازات 
 greenhouse أو«  الزراعية   الصوبات 
gases »التي تنتج من خالل عمليات 
التمثيــل الضوئــي والتنفس وتبّخر 
مياه البحار، وغير ذلك من العمليات 
احليوية، خاّصة ارتفاع نسب غاز ثاني 

أكسيد الكربون. 
تلــك الزيــادة تســببها  بحســب 
األنشــطُة  الشــائعة  التفاســير 
البشــريُة مثل حرق الوقــود احليوي، 
وتلــوث البيئة والزيادة الســكانية ، 

ومن ثَــم يقود هذا إلى تأثير ســلبي 
على حــرارة الكوكب، وقد يتســبب 
في ذوبان جليــد القطبن، وهنا تبدأ 
إلى  التحــول  فــي  الســيناريوهات 

احتماالت أكثر قتامة.
رمبا ال متثل تلك التعريفات إضافة إلى 
ما قد يعلمه الكثيرون بالفعل، فقد 
بدأت »األمم املتحــدة« اهتمامها اجلاد 
بالظاهرة منذ 30 عاًما تقريًبا، عندما 
املعنية  الدولية  اخلبراء  جلنة  أسست 
بتغير املناخ عــام 1988. والتي كانت 
الدولي  االهتمــام  بدء  في  الســبب 
الوقت  ذلك  ومنــذ  باألمر،  واإلعالمي 
ظهرت آالف األبحاث العلمية في هذا 
اإلطار، مما ثّبــت املفاهيم عند الكثير 

من الناس بشأن التغير املناخي.

األمر خدعة
عــام 2007، عرضت القنــاة الرابعة 
شــديد  وثائقيًّا  فيلما  البريطانيــة 
اجلديــة بعنوان: »خدعــة االحتباس 
احلــراري الكبرى« ظهر فيــه ما يزيد 
10 علمــاء وخبــراء في مجال  على 
البيئة والدراسات املناخية، جميعهم 
ينكــرون » تأثير اإلنســان« على تلك 
الظاهرة، وأن تغيــر املناخ أمر يحدث 
بالفعــل ولكنه أمــر طبيعي كجزء 
من دورة مناخية مير بها هذا الكوكب 
علــى فتــرات زمنية مختلفــة، وأن 
الترويج »املبالغ فيه« لتغير املناخ ما 
هو إال جزء من أجندة سياسية تخدم 
مؤسسات ودواًل بعينها، ببساطة ألن 
األمر حتــول إلى »صناعة« و»اعمال  « 
التمويالت من  قائمــة علــى  كبيرة 

واحلكوميــة،  اخلاصــة  القطاعــات 
ووقودًا ممتازًا حلركات النشــاط البيئي 

والسياسي بالتبعية.

وثائقي خدعة االحتباس احلراري 
احلقائق  هــو  للجــدل  إثــارة  األكثر 
العلمية التي بــدت صلبة وعقالنية 
التي تناولوها خــالل الوثائقي، منها 
تفــاوت دفء كوكــب األرض وبرودته 
في فترات ســابقة؛ مثل الفترة التي 
 Holocene maximum بـــ  عرفــت 
منذ نحومــا يقرب مــن -8 10 آالف 
ســنة، والتي نشــرت جامعة أريزونا 
األميريكية بحًثــا حولها، يؤكد أنها 
كانت أكثر حرارة من الفترات احلالية 
التــي نشــهدها، ولم تتســبب في 
»كوارث بشرية« مسجلة، األمر الذي 
أكد عليه البروفســيور »إيان كالرك« 
أستاذ علوم األرض بجامعة أوتاوا في 

سياق الوثائقي.

األسس العلمية كانت واهية
»نايجــل لوســون« لــورد مقاطعة 
»بالبــي« هو أحــد أوائل الساســة 
أعضاء  وأحد  امللكيــن،  البريطانين 
البرملان املشككن في فرضية التأثير 
البشري على ارتفاع درجة حرارة األرض 
الوثائقــي متحدثًا  .قد ظهر خــالل 
2005 طلــب مجلس  بأنه في عــام 
اللوردات فــي البرملان اإلجنليزي »دلياًل 
علميًّا« يفيد أن الســبب الرئيســي 
وراء االحتبــاس احلراري هو النشــاط 
اإلنســاني، وكان على رأسهم اللورد 
»لوســون« الــذي كان أول من طلب 

أمــوااًل من احلكومــة لصالح أبحاث 
االحتباس احلراري.

لورد مقاطعة »بالبي«
ولكنه أقّر بأن ما جاءه في التقرير من 
بحــث علمي كان ضعيف األســاس 
»بشكل ُمزر« وال يثبت إثباتًا دامًغا أن 
النشاط البشــري هو املسبب لتلك 
الظاهرة، بل قال إن هناك الكثير من 
العلماء يخشــون معارضة »موجة« 
االحتبــاس احلراري ويرفضــون اإلقرار 

بضعف سندها العلمي.

ثاني أكسيد الكربون.. مفترى 
عليه؟

يقول البروفيســور باتريــك مايكلز، 
بجامعة  البيئيــة  العلــوم  أســتاذ 
الوثائقي: »من  فيرجينيا في ســياق 
الكربون  ثانــي أكســيد  أن  يّدعــي 
هو الســبب وراء االحتبــاس احلراري، 
ببســاطة لم ينظر جيًدا إلى األرقام 
األساســية« . ويتنــاول مايكلز هذا 
شارًحا أنه في مطلع القرن العشرين 
عليــاًل  الصناعــي  القطــاع  كان 
ومقتصرًا علــى دول بعينها، ومتأثرًا 
ســلًبا بالكســاد االقتصادي، ولكن 
عقب احلــرب العامليــة الثانية ازدهر 
القطــاع الصناعي، وزادت أنشــطة 

التصنيع بقوة.
وهذا ما ال يتوافق مع جدول قياسات 
درجــات احلرارة علــى األرض منذ عام 
1940، والتي ارتفعت ارتفاًعا ملحوًظا 
في أثناء فترة الكساد االقتصادي ، في 
ملحوًظا  انخفاًضــا  انخفضت  حن 

عن الفترة التي تسبقها وحتى العام 
1975، أي ملا يزيد على ثالثة عقود ولم 
ترتفع متأثرة بالنشاط الصناعي كما 
هو الزعــم العاملي، وهو ما أّيده أيًضا 
أكاسوفو«  »سيونيشي  البروفيسور 
مديــر مركز األبحــاث الطبية التابع 
جلامعــة »أالســكا«، وعلمــاء بيئة 

آخرون.

الطبقة األعلى أبرد مما ينبغي
البروفيســور  الوثائقي  فــي  يذكــر 
إدارة  أســتاذ  لينــدزن«  »ريتشــارد 
مبعهــد  األرصــاد  قيــاس  علــم 
»ماساتشوســتس للتكنولوجيا« أن 
تعمل طبيعيًّا طبقة  الصوبة  غازات 
عازلــة متنع تبّدد أشــعة الشــمس 
وحتمينــا مــن التجمــد، وبفرض أن 
يرفع  الذي  هو  اإلنســاني  النشــاط 
نسبها مســبًبا حرارة زائدة، فإنه من 
الطبيعي أن جند أعلى درجات للحرارة 
مســجلة في الطبقــة العليا، تلك 
تبعد  التي  بـ»التروبوسفير«  املسماة 
عدة كيلومترات عن ســطح األرض، 
ولكن القياســات التي قام بها أحد 
علمــاء ناســا املرموقن فــي مجال 
الطقس واملناخ »جون كريسنت« الذي 
كان له إســهامات كبــرى في قياس 
درجات حــرارة تلك الطبقــة العليا 

تؤكد غير ذلك.

أحد بالونات قياس الطقس
»كريســنت« أكــد أّن البيانــات التي 
جمعت من خــالل ُكل مــن األقمار 
الصناعية وبالونات الطقس، أظهرت 

ليســت  »التروبوســفير«  طبقة  أن 
مرتفعــة بتلــك الدرجــة التي هي 
عليها قرب الســطح، وهو ما يتنافى 
مع النظرية الســائدة عن االحتباس 
احلراري، فكيف يكون الســطح أعلى 
حــرارة مــن الطبقة التــي »حتبس 
احلرارة«؟ بالرغــم من اعتراض الكثير 
مــن مؤيــدي الظاهــرة علــى تلك 
إن تلك »أخطاء  والقول  القياســات، 

قياس« حتدث بكثرة في هذا اجملال.

الصراع السياسي
بالنظر إلــى أطراف الصــراع الدائر، 
جنــد أن التعامل مع هــذه القضّية 
الشــائكة قــد تأّثــرت باملنافســة 
الدميقراطّيــن  بــن  السياســّية 
واجلمهوريــن في الواليــات املتحدة 
اإلنترنت  بتعريــف  بــدًءا  وبريطانيا، 
للورد لوســون بأنه »محافظ مييني«، 
السابق  الدميقراطي  الرئيس  واهتمام 
»بــاراك أوباما« مبســألة تغير املناخ 
بنحو إعالمي موسع، وانتهاء بالنظر 
اليميني  الرئيــس اجلمهــوري  إلــى 
»دونالــد ترامــب«، وبتفقــد املواقع 
أفكار  حملاربة  الطرفان  أنشــأها  التي 
 global بعضهم بعًضا مثــل موقع 
لتأييــد  اخملصــص   warming hoax
الدميقراطين  واتهام  »اخلدعة«  فكرة 
واقتصاديًّا،  سياسيًّا  األمر  باستغالل 
 skeptical science موقــع  إلــى 
اخملصص للتشــكيك في املشككن 

أنفسهم.
في حن ال تنفك الصحف واملنصات 
اإلعالمية الكبرى تسخر من كل من 
التاميز في  يتبنى تلك الفكرة، مثــل 
هجومهــا على نكــران ترامب لتغير 

املناخ.
 وواشــنطن بوست التي سخرت من 
نكران الرئيس األميركي لتغير املناخ، 
واتهمت من يــروج خلدعة تغير املناخ 
بـ »أصحــاب العلم الزائف«، في حن 
لــم ينكــر كل املعارضــن للفكرة 
تقريًبا حدوث االرتفاع في درجة حرارة 
الكوكــب ، لكن اجلــدال الدائر يبدو 
أنه يشــتّد فقط عندمــا يذكر أحٌد 
الطرفن فكرة »تسبب اإلنسان« فيه. 
وقــد أشــارت وكالة ناســا ألبحاث 
اشــترك  أميركّي  تقرير  إلى  الفضاء 
فيه 1300 عالم وخبير مســتقّل من 
شتى أنحاء العالم، وقد اّتفقوا على 
أّن احتمالّية وجود دور لإلنســان في 
التســبب في االحتباس احلرارّي تصل 

إلى 95%.
في حن يبــدو للبعــض، وخصوًصا 
األمر  أن  الدولية،  السياسات  مراقبي 
هــو صراع سياســي بحــت. جند أن 
الظاهرة املقلقة حتــدث بالفعل، وأّن 
العلمّي  اجملتمع  فــي  إجماًعا  هنالك 
على أّن اإلنســان أحد أسبابها. ورمبا 
مبزيد من مراعاة أنشــطتنا السلبية 
تفلح جهود اجملتمــع الدولي في احلد 
من األثر السلبي الذي يتبدى لنا جليًّا 
في األفق مــن دون احلاجة إلى تأكيد 

املسببات.

لماذا يعّد البعض تغّير المناخ مؤامرًة؟
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رئيس لجنة األمم 
المتحدة المعنية 
بالموارد المائية 
غيلبير انغبو، فقد 
حذر في مقدمة 
التقرير من اعتماد 
اإلنسان لفترات 
طويلة على حلول 
غير صديقة للبيئة 
في إدارة المياه، 
وقال »خالل فترة 
طويلة، اتجه العالم 
أوال نحو البنى 
األساسية التي 
أنشأها اإلنسان، 
والتي توصف 
بكونها »رمادية« 
بغرض تحسين إدارة 
المياه. وبذلك، 
تجاهل المعارف 
التقليدية للشعوب 
األصلية التي تتبع 
نهجًا تقوم على 
الطبيعة.

اإلكثار من »اللحوم الحمر« يزيد مخاطر الموت
كثرة تناولها »سرطان » مؤجل

بغداد - زينب الحسني: 

  تعد اللحوم بنحو عام من أشــهى 
أساســي  عنصر  وهي  األطعمــة، 
العاملية،  املطابــخ  كل  فــي  وغني 
والبروتينات  باحلديــد  غني  ومصدر 
وكميات من الكرياتني واملعادن، مثل 
والفيتامينات،  والفوســفور  الزنك 
1، وهــي أغنى  ومنهــا فيتامني ب 
ألفاليبويك »،  الــ »  مصدر حلامض 
وهو عبارة عن مضاد قوي لألكسدة، 
بالرغم من لذتها، فإن الطب  ولكن 
يحذر من أضــرار عديدة على صحة 
تنــاول كمية  عن  تنجم  االنســان 

كبيرة من اللحوم احلمر. 

حتذيرات طبية 
الدكتور حســن حمزة طبيب اسرة 
بني في حديث لـــ ِ« الصباح اجلديد 
» مخاطر اللحوم احلمرقائالً: صحيح 
أن اللحــوم احلمراء غنيــة باحلديد 
والزنــك والبروتني وفيتامني »ب »، إال 
أنها قد تكون مضرة جداً ملتناوليها 
من  مختلفة  أنواعاً  لهم  وتســبب 
السرطانات وأمراضاً أخرى تقود إلى 

مشكالت صحية قاتلة.
احلمراء  اللحوم  قولــه:  وتابع حمزة 
حتتوي على كميات كبيرة من احلديد، 
وحــني تتنــاول كميــات كبيرة من 
هذه اللحــوم فإنها تعمل على رفع 
مســتوى احلديد في الدماغ، ما قد 
الزهامير يرفع  يؤدي إلى اإلصابة بداء 

من خطر اإلصابة بداء السكري.
وشاطره الرأي الدكتور علي اجلبوري 
من طب االســرة أيضا قائالً: حتتوي 
اللحــوم احلمــراء علــى ســعرات 
حراريــة عالية، لذلك فــإن التوقف 
ايضاً  أن يســهم  تناولها ميكن  عن 
في إنقــاص الوزن. مضيفــاً، أن من 
املمكن اســتبدال اللحوم احلمر بأي 
بروتني آخر يكون أخف في السعرات 
احلراريــة وأســهل فــي الهضــم، 
فاألسماك والدجاج والبقوليات هي 
بدائل جيدة ومنخفضة الســعرات 

احلرارية.

دور االعالم
بينــت اإلعالميــة وفاء عامــر لِـ » 
الصباح اجلديد » فــي تناولها لدور 
االعالم فــي توعية املســتهلك: ان 

من شأن االعالم الصحي ومن خالل 
التوعية والتثقيف ان يرفع املستوى 
الصحي لألفراد بصفة عامة، ويحول 
اخلبرات الصحية إلى أمناط سلوكية 
لدى األفراد، فيكــون تأثيرها ايجابياً 
على سلوكهم الصحي , ويعطيهم 
املعلومات  هذه  تطبيق  على  القدرة 

في احلياة اليومية بصورة مستمرة.
وتابعــت عامــر: مظاهــر احلماية 
التي يوفرها االعالم للمســتهلكني 
الهائل من  الكــم  بتنــوع  تتنــوع 
ما  التــي غالباً  واملنتجات  الســلع 
متارس الشــركات التجارية أساليب 
مختلفة مــن الترويج والتســويق 
التي ال تخلو مــن اخلداع والتضليل 

االعالني وعبر وسائل االعالم. 
وزادت: ان االمر يتطلب من وســائل 
االعالم والعاملني في حقل التثقيف 
والتوعية واالتصال االعالمي املواءمة 
بني دور االعالم في حماية املستهلك 
التجارية  وبني متطلبــات االعالنات 

التــي توفر قــدراً كبيراً مــن املوارد 
للمؤسســات االعالميــة، وبالتالي 
يجب أال تطغــى االعالنات التجارية 
على مصداقية الرســالة االعالمية 
واحليلولة  للمســتهلكني  املوجهة 
دون وقوعهــم فــي فــخ التضليل 
االعالني الذي قد يلحق بهم أضراراً 

صحية واقتصادية.

مرضى القلب
أكدت األبحــاث العلمية أن اللحوم 
احلمراء تقوم بــدور خطير جداً وهو 
أنها تقوم بتدمير القلب واإلســراع 
الوفاة، بســبب غيــر معروف  نحو 
مثل ارتفاع الكولســترول أو ارتفاع 
الدهون، وذلك عن طريق مادة تدعى 
الكارنتــني تقــوم بكتريــا األمعاء 
بتحويلهــا فــي الكبد إلــى مادة 
أخرى كيميائيــة، اذ تقوم هذه املادة 
بتكوين الدهون في األمعاء واألوعية 
اإلســراع  إلى  يــؤدي  مما  الدمويــة 

باإلصابــة بأمراض القلــب والوفاة 
الســريعة، كما ينصح الباحثون أن 
»كثرة تناول اللحوم احلمر يشــجع 
على منو هــذه البكتريا. كما ينصح 
بتعويض البروتينات بتناول األسماك 

والدواجن والبقوليات.

مرضى السكر
هنــاك اعتقاد بني األفــراد املصابني 
مبرض السكر أن تناول اللحوم احلمر 
ال يعمل على رفع نسبة السكر في 
الدم عند مرضى الســكر، لكن هذا 
االعتقاد خاطئ بــكل املقاييس، ان 
تناول اللحوم احلمر باســتمرار يؤدي 
البروتينية  األحمــاض  تركيــز  إلى 
فــي مصل الدم، مما يــؤدي إلى عدم 
قدرة الكبد في تنظيم الســكر، مما 
يساعد في ارتفاع نسبة السكر في 
الــدم، إضافة إلــى أن تناول اللحوم 
احلمــر بكثــرة يعمل علــى التأثير 
بالســلب على قدرة البنكرياس في 

وينصح  الدم،  في  الســكر  تنظيم 
التقليل من  وراء  بالســعي  األطباء 
تناولها وفــي حالــة تناولها يجب 
ان تكون مطهية بنحــو جيد جداً، 
ومــن املفضــل أن يقــوم مريــض 
الســكر باالبتعاد عن تناول اللحوم 
الغنية بالدهــون أو حتضيرها بالزبد 
أو الســمن الن هذا يؤدي إلى ارتفاع 

الدهون والكولسترول باجلسم .
أجريــت  دراســة  وجــدت  كمــا 
اللحــوم  تنــاول  أن  بســنغافورة، 
احلمــراء بنحــو دائم ويومــي يؤدي 
إلى اإلســراع في إصابة الفرد مبرض 
السكر مبعدل %50، وذلك يرجع إلى 
الدهون املشبعة في اللحوم احلمراء، 
كمــا قــال الباحثــون أن املرض قد 
هذه  في  للمشاركني  بالفعل  حدث 
أربع سنوات  في غضون  الدراســة، 
فقــط، بينما اســتعمال األنظمة 
النباتيــة قلل من معــدل اإلصابة 

باملرض مبعدل 14 %.

مرضى الكبد
يحذر أطباء الكبد مــن كثرة تناول 
اللحوم احلمــر،اذ أن اللحوم احلمراء 
حتتــوي علــى كميــات هائلة من 
الدهون  إزالــة  الدهون، حتــى بعد 
منها، لكنه يبقى نسبة من الدهون 
اللحــوم، وهذه الدهــون تقوم  في 
بتأثير ســلبي علــى وظائف الكبد 
مما يجعل بهــا خلالً قد يــؤدي إلى 

الغيبوبة الكبدية .
وفي حالة األشــخاص غير املصابني 
قادرين  كانــوا  وأن  الكبــد  بأمراض 
املوجودة في  البروتينات  على هضم 
الكبد  كفاءة  بسبب  احلمر،  اللحوم 
الفعالة، لكنهم معرضون لإلصابة 
بأمراض الكبد في املستقبل، أما في 
حالة مرضى الكبــد فإن البروتني ال 
يتم متثله بطريقة فعالة وصحيحة، 
وباألخــص فــي حالة اســتعماله 
بعض  مخلفــاً  كبيــرة  بكميــات 

السموم التي تؤثر على الصحة.

مرضى الضغط
يشــير األطبــاء في حالــة مرضى 
الضغط، أن في حالة تناول اللحوم 
احلمر بكثــرة، إضافة إلــى التوابل 
واالمالح املســتعملة في طهو هذه 
اللحوم، يــؤدي إلــى ارتفاع ضغط 
الدم بنحو كبير ومفاجئ، ويجب أن 
يأخذ املريــض احلذر في تقليل تناول 
الدهون في اللحــوم احلمر، وينصح 
نسبة  األقل  األطعمة  باســتعمال 
البيضاء  اللحــوم  مثل  الدهون  في 
أنه يفضل  إلى  واألســماك، إضافة 

التوابل كبديل عن االمالح.

أضرار اللحوم في الهضم
احلمراء  اللحــوم  تنــاول  يتســبب 
مبشــكالت فــي الهضــم، ومنها 
واالسهال  واإلمساك  الهضم  سوء 
اللحــوم حتتاج  أن  والقولــون، كما 
إلى املضغ اجليد قبل البلع وبالطبع 
ان لــم يقــم األفراد باملضــغ اجليد 
إلى حدوث مشكالت في  يؤدي ذلك 
املعدة نتيجة عــدم املضغ اجليد مما 
واإلسهال  واالنتفاخ  الغازات  يسبب 
احلمر  فاللحوم  وغيرها،  والتقلصات 
ألياف تســاعد على  ال توجد بهــا 
الهضم اجليد داخــل األمعاء، وبناًء 
على ذلك يكون هناك عملية ســوء 

هضم داخل املعدة.

أكدت األبحاث 
العلمية أن اللحوم 
الحمراء تقوم 
بدور خطير جدًا 
وهو أنها تقوم 
بتدمير القلب 
واإلسراع نحو 
الوفاة، بسبب 
غير معروف 
مثل ارتفاع 
الكولسترول أو 
ارتفاع الدهون، 
وذلك عن طريق 
مادة تدعى 
الكارنتين تقوم 
بكتريا األمعاء 
بتحويلها في 
الكبد إلى مادة 
أخرى كيميائية، 
اذ تقوم هذه 
المادة بتكوين 
الدهون في 
األمعاء واألوعية 
الدموية مما 
يؤدي إلى اإلسراع 
باإلصابة بأمراض 
القلب والوفاة 
السريعة

متابعة الصباح الجديد : 
حّذرت دراســة دولية حديثــة من أن 
الطقس املتطرف واملفاجئ الناجم عن 
تغير املناخ، قد يزيد من مخاطر انعدام 
البلدان  األمن الغذائي في العديد من 

حول العالم.
الدراســة قادهــا باحثــون بجامعة 
إكســتر البريطانيــة، بالتعــاون مع 

باحثني من اليونان والسويد. 
وأوضــح الفريق أن دراســتهم ترصد 
كيف ميكن لتغير املنــاخ أن يؤدي إلى 
انعدام األمن الغذائي، اذ يفتقر الناس 
إلــى احلصول على كميــة كافية من 

الطعام املغذي بتكلفة معقولة.
ورصدت الدراســة تأثير ارتفاع درجات 
احلرارة مبقدار درجتني مئويتني في 122 
دولــة، معظمها في آســيا وإفريقيا 

وأميريكا اجلنوبية.
 ،2016 األول  ديســمبر/كانون  وفــي 
توصلــت احلكومات فــي قمة باريس 
للمناخ، على أشــمل خطة حتى اآلن 
الوقود احلفري،  للتحول عن استعمال 
وحددوا هدفــاً باحلد من زيــادة حرارة 
األرض إلى أقل من درجتني مئويتني فوق 

مستويات ما قبل احلقبة الصناعية.
ويهــدف اتفــاق باريس للمنــاخ، إلى 
تثبيت مستوى ارتفاع متوسط درجات 

ونصف  درجة  عنــد  العاملية  احلــرارة 
الدرجة إلى درجتني مئويتني مع نهاية 

القرن احلالي.
ووجــد الباحثون أنه علــى الرغم من 
زيادة التعــرض النعدام األمن الغذائي 
فــي كل مــن الســيناريوهني، إال أن 
بالنسبة  أســوأ  ســتكون  التأثيرات 
إذا وصل متوســط  البلــدان  ملعظم 
زيادة درجات احلرارة العاملية إلى درجتني 

مئويتني.
وتوقع الفريــق أن يؤدي تغير املناخ إلى 
املتطــرف، حيث  الطقس  مزيد مــن 
األمطار الغزيرة فــي مناطق واجلفاف 
في مناطق أخرى، مع تأثيرات متباينة 

في أجزاء مختلفة من العالم.
وقال البروفيسور ريتشارد بيتس، قائد 
فريق البحــث، إن »مثل هذه الظواهر 
تفاقم  أن  املتطرفــة ميكــن  اجلويــة 

مشكلة انعدام األمن الغذائي«.
وأضــاف أنه »مــن املتوقــع أن يؤدي 
االحتــرار العاملي، إلى ظروف رطبة في 
املتوســط، مع التعــرض للفيضانات 
التي جتعل اإلنتــاج الغذائي في خطر 
الزراعة  املناطق، بحيث تتضرر  ببعض 
فــي مناطق أخــرى بســبب اجلفاف 

املتكرر«.
واستطرد بيتس، قائال: »من املتوقع أن 

يكون للظروف األكثر رطوبة تأثير كبير 
في جنوب وشرق آســيا، حيث تشير 
التقديرات إلى أن تدفق نهر الغاجن في 
الهند ميكــن أن يتضاعف عند ارتفاع 

درجة احلرارة مبقدار درجتني مئويتني«.
أما املناطق األكثــر تضرراً من اجلفاف 
فمــن املتوقع أن تتركز فــي املنطقة 
اجلنوبية من إفريقيا، وأميريكا اجلنوبية، 
ويتوقع أن تنخفض التدفقات في نهر 
األمــازون بأميريكا اجلنوبية بنســبة 

تصل إلى 25 باملائة.
وبدأت درجة حــرارة األرض في االرتفاع 
املاضي،  القرن  نهاية ســتينيات  منذ 
إلى  وهي ظاهرة يرجعهــا مختصون 
انبعــاث الغــازات املســببة لظاهرة 

االحتباس احلراري.
ويعــرف األمن الغذائي، الذي يؤثر على 
ما يقرب من 795 مليون شخص حول 
بأنــه مصطلح يصف  العالم حالًيا، 
االعتماد  اجملتمــع على حتقيــق  قدرة 
الكامــل علــى النفس وعلــى املوارد 
واإلمكانــات الذاتيــة فــي إنتاج كل 

احتياجاته الغذائية محلياً.
وعلى مســتوى األســرة، يشير األمن 
الغذائي إلى توافر الطعام للفرد، وتعد 
األسر مؤمنة غذائية عندما ال تتعرض 

للجوع وال تخاف من املوت جوعاً.

متابعة الصباح الجديد: 
مــع مخاطــر مواجهة خمســة 
مليــارات شــخص حــول العالم 
صعوبــة فــي الوصول إلــى املياه 
الكافية بحلــول عام 2050، أصبح 
إيجاد حلول تســتند إلى الطبيعة 
أمرا مهما بنحو متزايد، وذلك على 
العاملي  املتحــدة  األمم  تقريــر  وفق 

بشأن تنمية املوارد املائية.
التقريــر صدر، في افتتــاح أعمال 
في  املنعقد  للمياه  العاملي  املنتدى 
وأشار  برازيليا،  البرازيلية  العاصمة 
إلى أن الطلب العاملــي على املياه 
آخذ فــي االزدياد، وسيســتمر في 
العقدين  بنحو كبير خــالل  النمو 
السكاني  النمو  بســبب  املقبلني 
وأمنــاط  االقتصاديــة  والتنميــة 

االستهالك املتغيرة.
وخلص التقرير إلى أنه بسبب تغير 
املنــاخ، أصبحت املناطــق الرطبة 
أكثر رطوبــة، واملناطق اجلافة أكثر 

جفافاً. 
وأضاف »فــي الوقت احلالي، يعيش 
ما يقدر بنحو 3.6 مليار شــخص، 
أي نحونصف ســكان العالم، في 
مناطــق يحتمــل أن تكــون نادرة 
املياه في األقل ملدة شهر واحد في 

الســنة، وميكن أن يزيد هذا العدد 
إلى ما بــني 4.8 مليار إلى 5.7 مليار 

بحلول عام 2050.«
وركــز التقرير علــى مجموعة من 
احللول القائمة على الطبيعة، اذ ال 
املياه مبنزلة عنصر منعزل، بل  تُعد 
تشــكل جزًءا ال يتجزأ من عملية 
طبيعية معقدة تتســم على وجه 
اخلصوص بالتبخر أو هطول األمطار 

أو امتصاص األراضي للمياه. 
ويُشــكل الغطــاء النباتي عناصر 
تؤثر على دورة املياه وميكن التعامل 
معها لتحســني كميــات ونوعية 

املياه املتوفرة.
ومــن بــني احللــول على ســبيل 
املثال، إعــادة تدوير ميــاه األمطار 
فــي الصــني وجتديــد الغابات في 
الرطبة  األراضي  واستعمال  الهند، 

الصناعية في أوكرانيا.
وأثنــاء تقدمي التقرير فــي املنتدى، 
قالــت املديرة العامة لليونســكو 
إلى  »هنــاك حاجــة  أزوالي،  أودري 
حلول جديدة في إدارة املوارد املائية 
ملواجهة التحديات الناشــئة ألمن 
النمو السكاني  الناجمة عن  املياه 

وتغير املناخ«.
 وأضافــت »إذا لــم نفعل شــيئاً، 

فــإن خمســة مليارات شــخص 
إلى  تفتقر  سيعيشون في مناطق 
2050.« أما رئيس  املياه بحلول عام 
باملوارد  املعنية  املتحــدة  األمم  جلنة 
املائيــة غيلبير انغبو، فقد حذر في 
مقدمة التقرير من اعتماد اإلنسان 
لفتــرات طويلة على حلــول غير 
صديقة للبيئة في إدارة املياه، وقال 
»خالل فترة طويلة، اجته العالم أوال 
نحو البنى األساسية التي أنشأها 
بكونها  توصــف  والتي  اإلنســان، 
املياه.  إدارة  بغرض حتسني  »رمادية« 
التقليدية  املعــارف  وبذلك، جتاهل 
للشعوب األصلية التي تتبع نهجاً 

تقوم على الطبيعة. 
وبعد ثالث سنوات من اعتماد خطة 
التنمية املســتدامة لعــام 2030، 
فقد حان الوقــت إلعادة النظر في 
احللــول القائمة على الطبيعة من 

أجل حتقيق أهداف إدارة املياه«.
يشــار إلى أن هــذا التقريــر الذي 
مت تنســيقه مــن قبــل البرنامج 
العاملي لتقييم املوارد املائية التابع 
التعاون بني  ثمرة  لليونســكو، هو 
31 هيئة تابعة لــألمم املتحدة و39 
مشــاركا دولياً، يشكلون جلنة األمم 

املتحدة املعنية باملوارد املائية.
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دراسة: تغّير المناخ يزيد مخاطر
انعدام األمن الغذائي حول العالم

تقرير أممي يشدد على الحلول الطبيعية 
للتصدي ألزمة المياه العالمية

اللحوم احلمراء وتأثيراتها الصحية



الملف 10

بغداد ـ الصباح الجديد: 

من املعروف أن شرب املاء يزيد من طاقة اجلسم 
وحيويته، فاملاء ليس منعشــاً فحسب بل، له 
دور مهم في جميع وظائف اجلسم، األمر الذي 
جعل منه ســلعة جتارية، تتنافس على بيعها 

الكثير من الشركات التجارية. 
اجلهات الرقابيــة املعنية ال تخفي وجود حاالت 
الغــش وتالحقها ضمــن إمكاناتها. أصحاب 
املعامــل بدورهم يرون أن ثمة مبالغة ولكنهم 
يعترفون بوجود طارئني ميارسون الغش وتقليد » 
العالمات » األجنبية والعربية على السواء، وما 
بني الســليم واملقلد، والصحي وغير الصحي 
يبقى املواطن املستهلك الضحية وخاصة في 
موسم الصيف، اذ يزداد اإلقبال على استهالك 
املــاء جراء احلــر وفقدان الســوائل. ولتوضيح 
مخاطر إعادة اســتعمال قواريــر املاء كانت لـ 

»الصباح اجلديد » هذه املتابعة.

وجود بدائل 
الدكتــور عبد الرحيم الردينــي بني في حديث 
لـــ » الصبــاح اجلديد » ان اجلميــع اعتاد على 
إعادة اســتعمال القوارير البالستكية للمياه 
املعدنيــة، أو االحتفاظ بها في ســياراتهم أو 
منازلهم. اذ تكون آمنة عند اســتعمالها ملرة 
واحدة فقط، وإذا ما اضطر الشخص لالحتفاظ 
بها، فيجب أال يتعدى ذلك بضعة أيام أو أسبوع 
على أبعد تقدير، مع االنتبــاه إلبعادها عن أية 

مصادر حرارية.
وتابع قوله: إن إعادة غسل القارورة وتنظيفها، 
يســبب حتلل املواد املســرطنة، وتسربها إلى 

املياه التي تشربها.
ونصح الرديني باســتعمال القوارير الزجاجية، 
اذ تكون صاحلة لعدة اســتعماالت، لتفادي أية 

آثار محتملة.
فيما قال الدكتور منير العزاوي: ان البالستيك 
املســتعمل في صناعــة قناني امليــاه ال يعد 
مضــراً للبيئة فحســب، بل بالصحــة أيضاً 
وميكن أن يؤدي إلــى اإلصابة باألمراض. بالرغم 

»ثنائي  الشركات املصنعة مادة  من استعمال 
الفينــول أ« في تصنيع العبوات، وهي تعد أقل 
البالستيكية  باألدوات  بالصحة مقارنة  إضراراً 
األخرى، لكن لهذه املــواد تأثير كيميائي ملوث 
يصــل إلى املــاء عندما تتعرض للحــرارة ملدة 

طويلة.

اإلضرار بالبيئة
يعد املاء في العلب املصنوعة من البالســتيك 
أمــراً غير صديــق للبيئة، بالرغــم من جميع 
املشاريع املقامة إلعادة تدوير العلب لكن غالباً 
ما ترمى العلب الفارغــة في القمامة وهو ما 

يعد ملوثاً للغاية.
حتاول جميع الشــركات املصنعــة أن تثبت أن 
العبوات البالستيكية صديقة للبيئة، بيد أنها 
تصنع من مواد حتللها يحتاج إلى مئات السنني. 
وبالرغــم من اجلهود التي بذلتهــا العديد من 
الشــركات جلعل هذه العلــب صديقة للبيئة 

لكن لم تنجح ســوى في خفض جزء بسيط 
من اآلثار اجلانبية لها على البيئة. 

وأكدت العديد من الدراســات أن أغلب العلب 
املصنوعة من البالســتيك ترمى في القمامة 
وقليــل منها يعــاد تدويره، فضال عــن أنها ال 

تتحلل جيداً.

حتذيرات صحية 
حذرت دراســة أميركية من إعادة اســتعمال 
قوارير املياه البالســتيكية لكونها حتتوي على 

.»deha« مواد مسرطنة تدعى
وأكدت الدراســة على أن خطــورة تلك املواد 
تكمن في إعادة استعمال القوارير البالستكية، 
اذ اعتاد الكثيرون وبعد انتهاء محتوى القارورة 
إعادة  األولــى األصليــة لهــا،  التعبئة  مــن 
اســتعمالها بتعبئتها مجدداً باملياه والعصير 
أو أي سائل آخر ومع تلك االستعماالت املتكررة 
للقوارير البالستيكية ميكن أن نعرض أجسامنا 
للعناصــر املســرطنة املوجودة فــي القوارير 
البالستيك  مادة  من  املصنعة  البالســتيكية 
التي يطلق عليها )البولي ايثلني( والتي ال يقع 
خطرها إال بعد إعادة اســتعمالها بعد فتحها 

وتفريغها للمرة األولى.
تسعى بعض الشــركات إلى متييز منتجاتها 
بكيفية التعامــل مع عبواتها بعــد التفريغ 
بوضع عالمات وإشــارات دالة، لكن لألســف 
غالبية العامة ال يعرفون شيئاً عن معنى تلك 

الدالالت كونها غير مشروحة على املنتج.
فمــع أهميــة احلــذر مــن تلــك القواريــر 
البالســتيكية عملــت الشــركات املصنعة 
للقوارير البالســتكية على وضع إشارة أسفل 
كل قارورة تشــير إلى مدة تدوير واســتعمال  
القوارير، اذ  يوجد عادة رســم ملثلث ذي أسهم 
وفي داخل املثلث توجد أرقــام وذكر التقرير أن 
األرقــام من واحد إلى أقل من خمســة خطرة 
جداً وال ميكن اســتعمال القارورة ألكثر من مرة 
واحدة فقــط، أما األرقام من خمســة إلى ما 
فوق فإنها تشــير إلى إمكانية إعادة استعمال 
القوارير البالستيكية وعادة تكون في القوارير 
الكبيرة ذات سعة عشرين لتراً والتي تستعمل  
في املنازل للشرب من )البرادات( اذ يتم غسلها 
وتعبئتهــا ألن األرقام املشــار إليهــا في قاع 
القارورة تشــير إلى خمسة وما فوق أما األرقام 
ســبعة وثمانية فإنها ال غبــار عليها، وعليه 
قبل الشــراء تأكدوا من احتــواء القوارير التي 

تبتاعونها على مثل تلك التحذيرات.

أضرار إعادة تعبئة قوارير الماء »البالستيكية«
سم قاتل..  إذا استعملت ألكثر من مرة 

حتذيرات بشأن استعمال املواد البالستيكية 

)Thu. 10 May. 2018 issue )3935اخلميس 10 آيار 2018 العدد

متابعة الصباح الجديد: 
خالل هــذا العام، حــذرت األمم املتحدة من أنه 
بحلــول عــام 2050 قد حتتــوي احمليطات على 
كميات من البالســتيك تفــوق ما في باطنها 
من أسماك، ما لم يتوقف الناس عن استعمال 
املواد البالســتيكية التي تستعمل ملرة واحدة، 

مثل األكياس والزجاجات البالستيكية.
وكان برنامج األمم املتحــدة للبيئة قد أفاد في 
تقرير له، بأن التلوث البالســتيكي ينتشر في 
شواطئ العالم ويســتقر في قاع محيطاته، 
بل ويشق طريقه من خالل سلسلة الغذاء إلى 

موائد الطعام.
ومن هنا أعلنــت األمم املتحدة احلرب على تلوث 
احمليطات، من خــالل مؤمتر انعقد مبقر املنظمة 
في نيويورك في املدة من اخلامس إلى التاســع 
من حزيــران / يونيه املاضي، وحشــد تعهدات 
عاملية تصل إلى أكثر من ألف ومئتني من أجل 

احلفاظ على احمليطات. 
في عــام 1950، أنتج ســكان العالــم البالغ 

عددهم آنذاك 2.5 مليارات شخص 1.5 ماليني 
طن من البالســتيك. العــام املاضي، تخطى 
تعداد سكان العالم السبعة مليارات وأنتجوا 
أكثر من 300 مليون طن من البالســتيك. وهو 
أمر له عواقب وخيمة على النباتات واحليوانات 

البحرية والبيئة ككل.
وفي وقت ســابق من هذا العــام، أعلنت األمم 
املتحدة احلرب على البالستيك في البحار، من 
 )CleanSeas#( "خالل حملــة "بحار نظيفــة
التي أطلقتها في القمة العاملية للمحيطات 

في بالي.
احلملة حتث احلكومات على اعتماد سياســات 
حتد من اســتعمال البالســتيك، والناس على 
تغييــر عاداتهم فيمــا يتعلق بهذا الشــأن، 
لتقليــل  الصناعــي  القطــاع  وتســتهدف 

استعمال البالستيك في التعبئة والتغليف.
وفي حوار مع القســم اإلعالمي باألمم املتحدة، 
قــال بيتر تومســون، رئيــس الــدورة احلادية 
والسبعني للجمعية العامة، إن مؤمتر احمليطات 

هو اخلطوة األولى لعكــس لعنة تلوث البحار 
املتنامية بالبالستيك.

وأشــار إلى أنه مبــا أننا جميعاً قــد لعبنا دوراً 
في خلق هذه املشــكلة، ينبغي علينا جميعا 
العمــل على حلها: "إذا نظرت إلى الشــاطئ، 
ســترى البالســتيك يطفو آلالف األميال في 
احمليط. وبالطبع ستكتشف بعد ذلك أن هناك 
تالال هائلة من البالستيك، سبعة منها، تسبح 

في محيطات العالم السبعة الكبرى.
 البالستيك يحتاج إلى مئات السنني ليتحلل. 
لقد أصبح البالســتيك لعنــة على احمليطات 
والنظام اإليكولوجي، وفي نهاية املطاف لعنة 

علينا، علينا أن نتعامل معها. 
وســيكون هذا جزءاً رئيساً من مؤمتر احمليطات 
في املدة من الـ 5 إلى 9 من يونيو في نيويورك."

ومن املتوقــع أن تخرج الــدول األعضاء وممثلو 
اجملتمع املدني، من املؤمتر الذي سيســتمر ملدة 
أســبوع في مقــر األمم املتحــدة، بإعالن عاملي 
يرسم الطريق نحو مســتقبل أكثر استدامة 

حمليطات العالم وبحاره.
وســيركز املؤمتر على الهدف الـ 14 من أهداف 
التنمية املستدامة الذي يسعى إلى بذل جهود 
للحفاظ على احمليطات والبحار واملوارد البحرية 

واستعمالها على نحو مستدام.
ووفقاً لتقديــرات األمم املتحدة، فــإن %99 من 
جميع الطيور البحرية ستكون قد ابتلعت مواد 
بالســتيكية بحلول منتصف القرن، ليس هذا 
فحسب، بل وسينتهي املطاف بالبالستيك في 

بطون البشر.
 وقــال الســيد تومســون:"كما تعلمون فإن 
احمليطات متتلئ بالبالستيك، والتوقعات املوثوق 
بها تظهر أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك 
بالســتيك في احمليط أكثر من األســماك من 
حيث الوزن، ونحن نرى بالفعل البالستيك داخل 
األسماك التي يستهلكها الناس في األسواق.

 وتبني إحدى الدراســات أن ٪67 من األســماك 
في هذا البلد، الواليات املتحدة، بها بالســتيك 
لسنا متأكدين بعد من اآلثار املترتبة على تناول 

البشــر للبالســتيك ولكننا نبتلعه، وهذا ال 
ميكن أن يكون جيداً، بالنسبة للحيوانات فهذا 

بالطبع يعني املوت "صور األمم املتحدة. 
وقد التزمت إندونيســيا بتخفيــض نفاياتها 
البحرية بنســبة %70 بحلول عــام 2025، أما 
أوروغواي فســتفرض هذا العــام ضريبة على 
األكياس البالســتيكية التي تســتعمل مرة 
واحــدة، فيما تعهدت كينيــا بالقضاء عليها 
بالكامل. وبينمــا تبدو هذه كانتصارات مهمة 
للمحيطات، مــا تزال املهمة أبعــد ما تكون 
عــن إجنازهــا، فهنــاك جزيئات البالســتيك 
متناهيــة الصغر، أو ما يعــرف بامليكروبيدات، 
التي تســتعمل بكثرة في منتجــات العناية 
الشــخصية ومنتجات التجميل وهي مدرجة 
في مكونات "البولــي ايثلني" وغيرها، وينتهي 
بها املطاف فــي مياه الصــرف الصحي التي 

تنصب بدورها في احمليطات.
وتســعى حملة "بحــار نظيفــة" إلى فرض 
حظــر عاملي على هذه اجلزيئــات الصغيرة من 

2022، وخفض إنتاج  البالســتيك بحلول عام 
واست البالســتيك الذي يستعمل ملرة واحدة 
بنحو حاد.نعم، هذا هدف طموح، نظراً العتماد 
البشر على البالستيك في شتى مناحي احلياة، 
ولكن التغيــر بات أمراً حتمياً كما يؤكد رئيس 

اجلمعية العامة. 
ففي الوقــت الراهن هناك ما يعادل شــاحنة 
نفايات تفرغ حمولتها فــي البحار كل دقيقة 
مــن اليوم، محــذراً من أن هناك حــداً لذلك: 
"لقد ولت األيام التــي كان ميكننا القول فيها 
إن التخفيــف هو احلل للتلــوث. إذا ذهبت إلى 
القطب الشــمالي أو القطب اجلنوبي ستجد 
البالستيك هناك، في أعماق خندق ماريانا إننا 
بصــدد الوصول إلى نقطة التشــبع، وعندما 
نصــل إلى تلــك النقطة خالل عقــود قليلة 
ســيكون البالســتيك فــي احمليــط أكثر من 
األســماك. علينا حقاً أن نســأل أنفسنا "هل 
نحن نســتحق هذا احمليــط اجلميل الذي وهب 

لنا؟" 

بحلول 2050

األمم المتحدة تحّذر "كمية البالستيك تفوق األسماك" بالمحيطات 

أضرار البالستيك الكثيرة على البيئة والكائنات الحية
متابعة الصباح الجديد: 

البالستيك هو واحد من مكتشفات الصناعة 
التي أدت في اآلونة األخيرة إلى تســهيل حياة 
الكثير من البشــر، لكن هذا االختراع يحمل 
أضراراً، نتعرف على أضرار البالســتيك، أضرار 
البالســتيك ال تعــد وال حتصى علــى البيئة 

احمليطة بنا.
 البالســتيك من اللدائن القابلة للتشكيل، 
ويتكون مــن سالســل البوليميــرات ومادة 
الديوكســني الكيميائية التي ال تتفاعل مع 

األوكسجني أو املياه أو البكتيريا.
 إن مــادة البالســتيك توفر علينــا كثيرا من 
أفضل  البالســتيكية  فاملنتجــات  العنــاء، 
من تلــك الزجاجية ألنها أخف، وال تتكســر 

بسهولة. 
ظهرت مؤخرًا املنتجات البالستيكية القابلة 
البالســتيكية  واملنتجات  أخرى،  مرة  للتدوير 
اآلمنة نسبًيا واألكثر أمًنا، هذا تطور يُحسب 
للشركات، لكن ما دام هناك بدائل أفضل من 
البالستيك مثل املنتجات الورقية، فما الداعي 
اذن الســتعمال منتج قد يكون به نسبة من 

الضرر على الصحة وعلى البيئة.

أضرارُه على صحة اإلنسان
مادة الديوكسني املكون الرئيسي للبالستيك 
هي أكثر املواد الكيميائية العضوية السامة 
فتًكا بالصحة، وتصنف من املواد املســرطنة. 
عندما تضع طعامك في أكياس بالستيكية، 
أو عندما تشرب في كوب بالستيكي، أو عندما 
تغلف طعامك بالبالســتيك الرقيق اخملصص 

لتغليــف األطعمــة، فإنك تعرض نفســك 
ألخطار البالستيك. 

وحتــى إذا كان البالســتيك املســتعمل في 
صناعة تلك األشــياء، يحتوي على نسبة أقل 

من الديوكسني فإن اخلطر ما زال موجوداً.

تفاعل البالستيك مع احلرارة
واملشــكلة األخطر تكمن في كيفية تفاعل 
البالســتيك مع احلــرارة، إذ أثبتــت كثير من 

البالســتيكية  املواد  أن تفاعــل  الدراســات 
)خاصة التــي حتتوي على نســبة كبيرة من 
الديوكسني( خطر جًدا على صحة اإلنسان، اذ 
تشير الدراسات إلى أن احلرارة تؤدي إلى تسرب 
املواد املضرة منه، خاصة املنتجات املستعملة  
في تعبئة األطعمة واملشروبات، والتي دائًما ما 
يكون بها حتذير للمســتهلك بان يُبقيها في 
درجة حرارة منخفضة و بعيًدا عن الشــمس، 
لكن ال ميكــن أن تضمن ذلك فــي حالة أنك 

تواجدت في بيئة ترتفــع فيها درجة احلرارة أو 
تعرضت للشــمس في أثناء تناول الطعام أو 

الشراب من أكياس أو أكواب بالستيكية.

الديوكسني
أخطر مما تتصور، فهو يسبب مرض السكري، 
والعقم لدى الرجال والنساء، وأثبتت الدراسات 
التي أجريت على حيوانات التجارب أنه يسبب 
تشــوهات خلقية في األجنة، ويتســبب في 

اضطرابات الغدد الصماء واضطراب في إنتاج 
الهرمونات، ومشــكالت جلديــة، وفي اجلهاز 

املناعي والرئة.

أضرار على البيئة
املنتجات البالستيكية بأنواعها هي بالء كبير 
على البيئة، ألنها ســهلة االنتقال من مكان 
ملــكان آخر، وعندمــا نلقي القمامــة في أي 
مكان فإن هذا يُســهل وصول تلك املنتجات 

للحيوانات في شتى األماكن، اذ تخطيء كثير 
من احليوانات في تناولها أو نتيجة الرياح فقد 
تتســبب األكياس البالســتيكية في حجب 
الرؤية أو الشــمس عن كثير من احليوانات مما 

يتسبب في موتها.
عند وصــول املنتجات البالســتيكية نتيجة 
إلقاء القمامة في البحــار واألنهار واحمليطات 
أو في جتمعات للقمامــة بالقرب منها، فإنها 
تتســبب في أضرار بالغة للحيوانات البحرية 
التــي قد تتناولهــا أو تختنق بهــا أو حُتتبس 
البالســتيكية  األكياس  تلتف  وقد  بداخلها، 
حول الشــعاب املرجانية والنباتــات البحرية 
فتحجب عنها الشــمس فتموت وقد ُفقدت 
كثير مــن األنواع البحرية بســبب مخلفات 

املواد البالستيكية التي تصل إليها.

تراكم البالستيك في التربة
تراكم املواد البالستيكية غير القابلة للتحلل 
فــي التربة، يؤدي إلى تلــوث التربة، وفقدانها 
خلصوبتها على املدى الطويل، نتيجة لتراكم 
مادة الديوكســني في التربــة، ومنع النباتات 
واألعشــاب من أخــذ ما حتتاجه من أشــعة 

الشمس. 
اخمللفات البالســتيكية متثل عبًئا كبيرًا على 
النظم البيئية، ببســاطة ألنهــا غير قابلة 
للتحلــل، مما يعني أنها تظل باقية وال تتحلل، 
فتتراكم فوق بعضها البعض وتشــكل على 

املدى الطويل مشكلة كبيرة للبيئة.
كثيــر مــن الــدول املتقدمة بــدأت تخفض 
واملنتجات  البالستيك  من  استعمالها  نسبة 
البالســتيكية، إال أنه مازال يستعمل في دول 
العالم الثالث، وعاملنا العربي بشــكل خاص 

بنسب متزايدة.

مخلفات املواد البالستيكية وتأثيرها على البيئة 



11 اقتصاد

بغداد - الصباح الجديد:

امــس  النفــط،  وزارة  أعلنــت 
األربعــاء، افتتاحهــا محطــة 
العــزل الشــمالية فــي حقل 
الزبيــر النفطــي بطاقــة 200 
ألف برميل باليوم، مشــيرة إلى 
أن احملطــة انشــأت باملواصفات 
فــي  احلديثــة  والتكنولوجيــا 

الصناعة النفطية.
وقال وزيــر النفط جبار اللعيبي 
في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
نسخة منه، إن »الوزارة افتتحت 
محطــة العزل الشــمالية في 
حقل الزبيــر النفطي مبحافظة 
برميل  ألف   200 البصرة بطاقة 
»احملطــة  أن  مبينــاً  باليــوم«، 
ستســهم اســهامة مهمــة 
وفاعلة فــي خطط انتاج احلقل 
وحتســن مواصفــات النفــط 
انسيابية  وحتقيق  املســتخرج، 
عاليــة فــي عمليــة االنتــاج 

واملعاجلة واخلزن والتصدير«.
»املشــروع  أن  اللعيبي،  وأضاف 
نفذته شركة سامسونك  الذي 
أربعة ضفــاف عزل وأربع  يضم 
النفــط  ملعاجلــة  منظومــات 
أربع مضخــات حقن  وكذلــك 
ميــاه بطاقة إجماليــة تقدر بـ 
 894 وبكلفة  برميــل  ألف   450
أن  إلى  مليــون دوالر«، مشــيراً 
باملواصفات  انشــئت  »احملطــة 
فــي  احلديثــة  والتكنولوجيــا 

الصناعة النفطية«.
وتابــع الوزير  أن »الوزارة حريصة 
املطلوبة  اخلطــط  على وضــع 
البرامــج  تنفيــذ  لعمليــات 
النفطية  للحقــول  التطويرية 
العاملية  الشركات  مع  بالتعاون 
لزيادة وإدامــة االنتاج على وفق 
ومبا  املعــدة  والبرامج  اخلطــط 
يحقق األهداف املشتركة ومنها 
الزبير النفطي الذي ينتج  حقل 
حاليا 450 الــف برميل يوميا«، 
مؤكــدا ان »املشــروع يعد من 
أكبر املشاريع التي تنفذها هيئة 

تشغيل الزبير منذ تأسيسها«.

وفاز ائتالف من شــركات »إيني« 
االيطاليــة و«كــوكاز« الكورية 
بتروليــوم  و«أوكســيدنتال 
الزبير  حقل  لتطوير  األميركية« 
النفطي فــي البصرة الذي يبلغ 
معدل احتياطياته أربعة مليارات 
انتاج  برفع  يقضي  والذي  برميل 
احلقل من 195 ألف برميل يوميا 
إلى 1.2 مليون برميل يوميا خالل 

الست السنوات القادمة.
علــى صعيد اخر اعلنــت وزارة 
النفط عــن توقيعهــا عقدين 
مجنون  حقل  وصيانة  لتشغيل 
قيمــة  ان  مبينــة  النفطــي، 
العقدين تبلــغ 118 مليون دوالر 

وملدة سنتن.
وقــال الوزير إن »شــركة نفط 
البصرة وقعــت عقدين مع مع 
شــركة انتون الصينية وشركة 
لتشــغيل  االمريكية،  كيبيــار 
وصيانة حقل مجنون النفطي« 
، مضيفــا ان »الــوزارة حريصة 
علــى تطوير االنتــاج في حقل 
الى  النفطــي للوصول  مجنون 
معدالت عالية على وفق اخلطط 
الى  مشيرا  للحقل«،  املرسومة 
ان »احلقل من احلقــول الكبيرة 
الوزارة على  البالد وستعمل  في 
تطويره باجلهــد الوطني بعد ان 
انسحبت شركة شل من اعمال 

تطويره«.
من جانبــه، قال مدير شــركة 
نفط البصرة احسان عبد اجلبار 
إن »الشــركتن انتون الصينية 
ســتقدمان  االميركية  وكيبيار 
االستشــارة لتطويــر القدرات 
ونقل املعلومــات«، الفتا الى ان 
»العقدين يتضمنان برنامج إدارة 
وصيانة معياريــة للحقل وفقا 
موضحا   ، العامليــة«  ملتطلبات 
ان »العقدين يختصان بتشغيل 
املساعي  وضمن  احلقل  وصيانة 
باجلهد  احلقــل  إلدارة  الراميــة 
الوطني من قبل مالكات شركة 
»قيمة  ان  مبينا  البصرة«،  نفط 

العقدين تبلــغ 118 مليون دوالر 
مبدة سنتن«.

وذكــر أن شــركة شــل طلبت 
االنســحاب من حقــل مجنون 
عمليات  لتطوير  كليــا  لتتفرغ 
غاز  الغاز في شركة  اســتثمار 

البصرة. 
وكانــت وزارة النفط قد اعلنت 
عن تصدير أكثر من 100 مليون 
برميل نفط خالل شــهر نيسان 
اإليرادات  أن  إلى  املاضي، مشيرًة 
 6 أكثــر من  بلغت  املتحققــة 

مليارات دوالر.
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
إن  جهــاد  عاصــم  النفــط 

املصدرة  الكميــات  »مجمــوع 
من النفط اخلام لشــهر نيسان 
املاضــي من احلقــول النفطية 
بلغت  العراق  وجنوب  في وسط 
أكثر مــن 100 مليون و197 ألفاً 
و197 برميــالً« ، وأضــاف جهاد، 
أن »اإليــرادات بلغــت أكثر من 
6 مليــارات و474 مليونــاً و260 
ألــف دوالر، فيمــا لم تســجل 
االحصائية صــادرات من حقول 
كركوك«، مشيراً إلى أن »املعدل 
اليومــي للصادرات بلغ 3 مالين 
و340 ألــف برميــل، وأن معدل 
بلغ  الواحــد  البرميــل  ســعر 

64,615 دوالر«. 

النفط تفتتح محطة العزل الشمالية في حقل الزبير النفطي 
بطاقة 200 ألف برميل باليوم 

تسهم المحطة 
اسهامة مهمة 
وفاعلة في خطط 
انتاج الحقل 
وتحسين مواصفات 
النفط المستخرج، 
وتحقيق انسيابية 
عالية في عملية 
االنتاج والمعالجة 
والخزن والتصدير

جانب من االفتتاح
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واملعــادن  الصناعــة  وزارة  ابــدت 
لالســهام  الفعلــي  اســتعدادها 
الفقيــرة من  االســر  دعــم  فــي 
خــالل االمكانيــات املتاحة لبعض 
لتطبيق  لها  التابعة  التشــكيالت 
الفقر  التخفيف من  اســتراتيجية 
في العراق بالتنســيق املباشــر مع 
هيئة احلمايــة االجتماعية في وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية. 
وقالــت معــاون مديــر عــام دائرة 
التخطيــط في الوزارة املهندســة 
هيفاء مجيــد محمود بأنه وتنفيذا 
 )363( رقــم  الوزراء  لقرار مجلــس 
لسنة 2017 واملتضمن املوافقة على 
اعتمــاد قاعدة بيانــات الفقر التي 
اعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع 
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
كمرتكــز اساســي فــي تخطيط 
والبرامــج  السياســات  وتنفيــذ 
االجتماعية التي تتوجه وتستهدف 
الفقــراء في الوزارات واملؤسســات 

الشــأن  العاملة في هذا  العامــة 
فقد اعلمت وزارة الصناعة واملعادن 
هيئة احلمايــة االجتماعية في وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية بنوع 
تقدميها  باالمكان  التي  االسهامات 
مــن خــالل دوائرها وتشــكيالتها 
لتطبيــق  العامــة  وشــركاتها 
الفقر  التخفيف من  اســتراتيجية 

في العراق.
واشــارت معاون املدير العام الى ان 
هذه االســهامات متثلت بقيام دائرة 
الشــؤون االدارية واملوارد البشــرية 
االجراءات  بأتخــاذ  الوزارة  مركز  في 
السريعة والنظر بالطلبات املقدمة 
من قبل االسر الفقيرة ومساعدتهم 
وكذلك  معامالتهم  جميع  ومتشية 
تســهيل اجراءات تشغيلهم باجور 
يومية فــي الشــركات العامة في 
ضوء الضوابــط والتعليمات وابداء 
الصناعية  للتنمية  العامة  املديرية 
االمكانيــة لتقــدمي الدعــم مــن 
خــالل تأســيس مشــاريع صغيرة 
اللحوم  اخلياطة وتصنيع  كمشاريع 
وغيرها  التمــور  وتعبئة  واملربيــات 

ضوابط  ضمــن  تســجيلها  ليتم 
اخلريجن  الشباب  مشاريع  تأسيس 
مــع امكانيــة التدريب علــى ادارة 
هذه املشــاريع من اجلانبن النظري 
اســاتذة  مع  بالتنســيق  والعملي 
لــدى معامل  والتدريب  اجلامعــات 

القطاع العام واخلاص واخملتلط .
واضافت محمود بأن الشركة العامة 
لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية 
في سامراء ابدت استعدادها لدعم 
االســر الفقيرة من خالل جتهيزهم 
بالعينــات الطبيــة اجملانيــة التي 
تنتجها فيما بينت الشركة العامة 
والشــركة  الفوالذية  للصناعــات 
الهيدروليكية  للصناعــات  العامة 
امكانياتها للمســاهمة في الدعم 
من خالل تصنيــع الكرفانات واطئة 

الكلفة .
وتابعت بالقول أن الشــركة العامة 
لصناعات النســيج واجللــود ابدت 
مســاهمتها من خــالل تقدمي )50( 
فيما  النمطية  منتجاتها  من  سلة 
اكدت الشــركة العامة للصناعات 
لتجهيز  اســتعدادها  االنشــائية 

الكرفانات مبختلف  منتجاتها مــن 
الزراعيــة  واالغطيــة  االحجــام 
واكياس  البالســتيكية  واحلاويــات 
النفايــات واالنابيب البالســتيكية 
الغــراض اجملــاري وميــاه الشــرب 
الى  اضافــة  مخفضــة  بأســعار 
للصناعات  العامة  الشركة  اسهام 
النحاسية وامليكانيكية في تشغيل 
الشباب باجور يومية وعقود مؤقتة 
تساهم في تقليل نسب الفقر لدى 
الشــباب من خالل اضافة خطوط 
وتأهيل  وتدريــب  جديــدة  انتاجية 
كوادر فنية وطاقات شبابية باقامة 
دورات فنيــة متخصصة داخل ورش 
الشــركة وعن طريق خبراء مؤهلن 
العداد هؤالء الشباب فضال عن قيام 
والتأهيل  للفحص  العامة  الشركة 
الهندســي بدعم مبــادرة الدورات 
اجملانية لتدريب العاطلن عن العمل 
وتأهيلهم في مجال اللحام واقامة 
املدرسة  قســم  في  تدريبية  دورات 
العراقيــة للحام بنصــف الكلفة 
وغيرهــا من املســاهمات لعدد من 

شركات الوزارة االخرى .

تقـرير
تعمل على تشغيل الشباب بأجور يومية وعقود مؤقتة

الصناعة تعتزم تطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر 

بغداد - الصباح الجديد
وجهــت ادارة مصــرف الرافديــن امــس األربعاء، 
موسســات ودوائــر الدولــة كافة بتوطــن رواتب 
موظفيها لدى املصرف واالســتفادة من الســلف 

والتسهيالت املالية املقدمة من قبل املصرف.
 وقال املكتب اإلعالمي للمصــرف في بيان تلقت » 
الصباح اجلديد »  نســخة منــه، إن “عملية توطن 
رواتب موظفي الدولة يكون عبر إصدار أدوات الدفع 
االلكتروني والتي من خاللها يتم منح املوظف راتبه 

الكترونيا بعيدا ّعن التعامل الورقي”.
وأضاف البيــان، أن “هــذه اخلطوة تعــود باملنفعة 
على املوظف والتي من خاللها يتم توزيع الســلف 

الشخصية له”.

اربيل - الصباح الجديد: 
أعلن عضو جلنة اخلدمات في برملان إقليم كردســتان 
حسن إســماعيل امس األربعاء، عن تسبب اإلمطار 
األخيرة في اإلقليم بخســائر مادية تقــدر بأكثر من 
15 مليــار دينار، داعيا إلى وقفة عاجلة إلصالح املرافق 

احليوية التي تضررت.
وقال اســماعيل فــي تصريح لــه إن “موجة اإلمطار 
والســيول األخيــرة في إقليم كردســتان تســببت 
بخسائر مادية جسيمة في عموم اإلقليم تقدر بأكثر 
من 15 مليار دينــار”، مبينا أن “محافظة دهوك جاءت 
في مقدمة احملافظات من حيث نسبة التضرر”. واشار 
اســماعيل إلى “تعطل اغلب املناطق السياحية في 
اإلقليم نتيجة موجة االمطار الغزيرة”، داعيا حكومة 
اإلقليــم إلى “وقفــة عاجلة إلصالح املرافــق والبنى 

التحتية العامة التي عطلت احلياة في كردستان”.
وكانت مدن البالد شهدت خالل االيام القليلة املاضية 
موجة امطار غزيرة تراوحت شدتها من محافظة إلى 
اخــرى في ظاهرة غير مألوفة خصوصا مع قرب حلول 

فصل الصيف. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن اســتمرار الشــركة العامة 
لتجارة الســيارات واملكائن ببيع  وتســويق ســيارات 
الصالون واالليات واملعدات واملكائــن الى دوائر الدولة 
واملواطنــن واملبيعات جتاوزت )5( مليــارات دينار خالل 

نيسان املاضي .
واكد مدير عام الشــركة علي بداي بأن الشركة قامت 
بتســويق 52 ســيارة الــى دوائر الدولة من ســيارات 
الصالــون والبيــك اب واللوريات والســيارات احلقلية 
وبقيمــة مالية بلغــت  )1.776.118.000( دينار اضافة 
الى استمرارها بتسويق سيارات  الصالون )خصوصي 
- اجــرة ( للمواطنــن املصنعة في الشــركة العامة 
لصناعة الســيارات او املســتوردة من قبل شــركات 
القطاع اخلاص املتعاقدة مع شــركة جتارة الســيارات 
على وفق مذكرات التفاهم ، اذ بلغ مجموع السيارات 
املباعة الى املواطنن بشــكل اجمالي )188( ســيارة 
مختلفــة االنواع واملناشــئ وبلغت اقيامهــا املالية 

(2.343.767.278( دينار عراقي.
واضافت الوزارة ان شــعبة املبيعات التابعة لقســم 
تســويق في اللشــركة قامــت وخالل الشــهر ذاته 
ببيع خمسة شــفالت نوع ليبهير طراز l550 واجملهزة 
من احدى الشــركات املتعاقدة مع الشــركة وبسعر 
(1.395.175.000( دينــار وكذلك قيام شــعبة االدوات 
بتســويق مبيعاتهــا مــن االدوات االحتياطية ومببلغ  

(41.988.190( دينار
واشارت الوزارة في بيانها مشيراً الى قيام ساحة خزن 
املثنى بتجهيز انواع مختلفة من الســيارات الصالون 
والبيك اب واحلمل ، فقد جهزت سيارات مبيسوبيشي 
بيك اب عدد )4( وسيارة هونداي لوري حمل بعدد )1( الى 
دائرة تربية كركوك وضمن العقد املبرم مع الشــركة 
اضافة الى جتهيز ســيارة نيســان بيك اب دبل قمارة 
واحدة الى شركة مصفى الوسط وجتهيز )15( سيارة 

نوع هونداي سنتافي دفع رباعي الى وزارة النفط.

الرافدين يوّجه مؤسسات 
الدولة بتوطين رواتب 

موظفيها لديه

كردستان تتكبد 15 
مليار دينار جّراء األمطار

5 مليارات دينار مبيعات »تجارة 
السيارات« خالل الشهر المنصرم

دبي - رويترز: 
هــوى الريال اإليراني إلى مســتوى 
قياســي منخفض جديــد مقابل 
الــدوالر في الســوق احلــرة امس 
األربعــاء ، بعدمــا قــرر الرئيــس 
االنسحاب  ترامب  دونالد  األميركي 
مــن االتفــاق املتعلــق بالبرنامج 
النووي لطهران مما يغذي اخملاوف من 

أزمة اقتصادية في إيران.
وُعرض الدوالر بســعر يصل إلى 75 
ألف ريال مقارنــة مع نحو 65 ألف 
ريال قبيل إعالن ترامب قراره مساء 
أمس االول وفقاً ملوقف »بونباست.

كوم« الذي يرصد أســعار الســوق 
احلرة.

وعــرض املتعاملــون فــي طهران 
مســتويات مماثلــة اليــوم وفقــاً 
القتصــادي إيرانــي مقيــم خارج 
البالد لكنه على اتصال بهم. وقال 
ألفاً   78 الريال ســجل  متعامل إن 
للــدوالر في حن قال آخــر إنه أبرم 

عمليتي بيع للدوالر بسعر 80 ألف 
ريال.

وتتراجــع العملــة منــذ شــهور 
بســبب األداء االقتصادي الضعيف 
البنوك  فــي  املالية  والصعوبــات 
احملليــة والطلــب الكثيــف على 
الدوالر بــن اإليرانين املتخوفن من 
أن انسحاب واشــنطن من االتفاق 
النووي وجتــدد العقوبات األميركية 
على طهــران قد يقلــص صادرات 

البالد من النفط وغيره.
وانخفض الريال من حوالى 57 ألفاً 
املاضي  و500 فــي نهاية الشــهر 
و890 فــي نهاية  ألفــاً   42 ومــن 
العــام املاضي، األمر الذي قد يؤجج 
التضخم ويضر مبستويات املعيشة 
ويحــد من قــدرة اإليرانيــن على 

السفر إلى اخلارج.
وفي مسعى لوقف التراجع، أعلنت 
املاضي  الشهر  اإليرانية  السلطات 
أنها ستوحد سعر الصرف الرسمي 

وسعر السوق احلرة عند مستوى 42 
ألفاً مع حظر أي تداوالت بأســعار 
أخرى من طريق وضع املتعاملن بها 

حتت طائلة االحتجاز.
لكــن اخلطــوة لــم تقــض على 
الضئيلة  املبالغ  ألن  احلرة  الســوق 
من العملة الصعبــة التي توفرها 
الســلطات عبر القنوات الرسمية 
ال تضاهي الطلب. وقال املتعاملون 
إن معامالت الســوق احلرة أصبحت 

ببساطة جترى في اخلفاء.
وأبلــغ مقيمون في طهران »رويترز« 
اليوم بأن النشاط في السوق احلرة 
تراجع قليالً بســبب تخوف الناس 
من إلقاء القبض عليهم والتقلبات 
اجلامحة في أسعار الصرف مما يزيد 
لكن   ، املتعاملــن  علــى  االخطار 
املتعامل الذي حتدث عن البيع بسعر 
80 ألف ريال قال إن إحدى معامالته 
كانت مع شــخص باع شقته قبل 
أســبوع لكنه قرر شراء الدوالر بدالً 

من شقة أخرى في إيران.
شركات  قالت  ذاته،  الســياق  وفي 
أوروبيــة كبــرى، من بينهــا بيجو 
الســيارات  لصناعــة  ســيتروين 
إنها  وسيمنس،  للطائرات  وايرباص 
تواصل مراقبــة العالقات مع إيران 
عــن كثب بعد أن ســحب الرئيس 
األمريكــي دونالد ترامــب الواليات 

املتحدة من االتفاق النووي.
وقالت شركة بيجو، وهي من أكبر 
الشــركات األوروبيــة العاملة في 
إيران، إنهــا تأمــل أن يتبنى االحتاد 
بشــأن  موقفا مشــتركا  األوروبي 

إيران.
وقــال متحدث باســم الشــركة 
االقتصادية  األطراف  ”شأننا شــأن 
األخــرى، نتابــع تطــورات الوضع، 
ونتابع أيضا املوقف الرسمي لالحتاد 
األوروبي في هذه القضية“ مضيفا 
أن بيجو تأمل فــي أن يتخذ االحتاد 
األوروبي موقفا مســتقال خاصا به 

بخصوص إيران ، وقالت ســيمنس 
إنها تتابع هي األخــرى الوضع عن 

كثب.
وقــال رالــف توماس املديــر املالي 
للشــركة متحدثــا للصحفيــن 
”نعكف على تقييم تداعيات القرار 
املتعلق بإيران.“ ، وأضاف ”من املؤكد 
أننا ســنلتزم على الــدوام بلوائح 
قيود التصدير وسندرس كيف تضع 

شتى احلكومات القواعد.“
فازت شــأنها  التي  ايرباص،  وقالت 
شأن بوينج بطلبية كبيرة مع إيران 
للطيران )إيران اير( إنها بحاجة إلى 
أثر قرار ترامب على  الوقت لدراسة 

إيران.
كان الرئيس األميركي أخرج الواليات 
الثالثاء مــن االتفاق  املتحدة يــوم 
النــووي الدولي مع إيران ليشــعل 
اخملــاوف من انــدالع صــراع جديد 
في الشرق األوســط ويثير استياء 
حلفائه األوروبين ويلقي بظالل من 

الشك على إمدادات النفط العاملية 
، فيما تسعى فرنســا، التي كانت 
مع  وثيقة  اقتصاديــة  عالقات  لها 
إيران منذ ما قبل سقوط الشاه في 
التجارية  الروابــط  لتعميق   ،1979
منذ رفــع العقوبات عن طهران في 

.2016
الفرنســية  الشــركات  بن  ومن 
الكبــرى العاملة في إيــران بيجو 
رينــو  ومنافســتها  ســيتروين 
وشــركة النفط العمالقة توتال ، 
وقد يجهض قرار ترامب مشــروع 
غاز لتوتال مبليــارات الدوالرات في 
إيران ما لم حتصل الشــركة على 

استثناء.
وبيجو  رينــو  أســهم  وتراجعــت 
وايرباص امس األربعاء لكن ســهم 
توتــال ارتفع مــع صعود أســعار 
النفــط في أعقــاب قــرار ترامب 
سحب الواليات املتحدة من االتفاق 

النووي اإليراني. 

سيمنس وبيجو وإيرباص تراقب تطورات إيران بعد قرار ترامب

الريال يهوي إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدوالر في السوق الحرة 



وخامتة تعالج املوضوعات التالية : العراق 
والفصل الســابع من ميثاق االمم املتحدة، 
القوات  ســحب  ملفاوضــات  التمهيــد 
االمريكية، تطور املفاوضات، اجلولة الثانية 
من املفاوضــات، مجلس النــواب واتفاق 
سحب القوات االمريكية، آراء حول اتفاق 
ســحب القوات االمريكية مــن العراق.. 

وينتهي الكتاب بخامتة مقتضبة ولكنها 
ضرورية لفهم ما حدث فقد زينها املؤلف 
مبالحظات ذكيــة . وككل باحث اكادميي 
جاد زود الكاتب الباحثني بقائمة مرجعية 

للمصادر العربية واالجنبية. 
    يرى املؤلف ان جتربة املفاوضات لسحب 
القــوات االمريكية من العراق جتربة غنية 
وفيها خدمــة وطنية  والــدروس  بالعبر 
جليلــة للعراق. ويعتبــر اختياره من قبل 
اجمللس السياسي العراقي باالجماع لهذه 
له وتعبيــراً عن الثقة  املهمة تشــريفاً 
التي يعتز بها.. وبهذه القيم من الشرف 
والوطنية قاد احلاج حمود وفد التفاوض . 

    وممــا ال ريــب فيــه ان الوفــد العراقي 
املفــاوض متحلياً ببراعــة احلوار ومهنية 
اخلبرة، ومستفيداً من كل جتارب التفاوض 
الســابقة لدول عديدة مثل: املانيا وتركيا 
واليابــان وكوريــا اجلنوبية مــع الواليات 
املتحدة، قــام بعمل غاية فــي االهمية 
التي  التفــاوض  في جــوالت  الوطنيــة 
اســتمرت قرابة الثماني اشــهر من عام 
2008 .. ويــرى بعض اخلبــراء الدوليني ان 
ما حققه املفاوض العراقي من مكاسب 
في اتفاقية سحب القوات االمريكية نال 
اعجاب العديد من الدول التي ســبق ان 
عقدت اتفاقات مماثلة مع الواليات املتحدة 

االمريكية . 
لقــد افــرد املؤلــف فصلني مــن كتابه 
للتذكيــر بتفاصيــل عمليــة التفاوض 
مشــيراً الى نقــاط اخلالف مــع الطرف 
فيها  جتــاوز  التي  والكيفية  االمريكــي، 
بتأني واصرار  الذي فاوض  العراقي-  الوفد 
لتحرير العراق من االحتالل العســكري- 
الكثير مــن العقبات التي أدت الى توقف 
املفاوضــات ومن ثم عودتهــا في اجلولة 
الثانية لتحقيق الهدف الوطني العراقي 

بســحب القوات االمريكية اســتكماال 
السترجاع الســيادة العراقية على االرض 

والشعب.. 
     والبــد من التذكير هنــا ان املفاوضات 
كانت عسيرة للغاية لكونها كانت جتري 
بني طرفــني غير متكافئني: طرف امريكي 
قوي يتحدث باسم قوة عسكرية محتلة 
ومــن خلفه تقف قــوة دوليــة عظمى 
وطرف عراقي جبهته الداخلية مشــتتة 
متصارعة  الوقت  غالبيــة  وفي  ضعيفة 
بني مكوناتــه، يفاوض من موقع الضعف 
باعتبار العــراق بلداً محتــالً، وبناء عليه 
لم يكن امــام املفاوض العراقي  ســوى 
االعتماد على عالقاته الدولية من ناحية، 
وعلى توفر البيئة املالئمة في سياســات 
باراك  برئاســة  اجلديدة  االمريكية  االدارة 
اوباما الراغبة بانسحاب قواتها من العراق 
باقرب وقت ممكن، وذلك من اجل حتســني 
صورتهــا الدولية ووقف خســائر قواتها 
املتعاظمــة فــي العراق وتلبيــة للتذمر 

املتصاعد لدى املواطنني االمريكيني .
    وفي نهاية املطاف تكللت جهود الوفد 
العراقي املفــاوض بالنجاح الكبير، والول 
مرة منذ االحتالل عام 2003 يعلن الرئيس 
االمريكي بــاراك اوباما فــي كلمته الى 
االمة االمريكيــة في 31 من اب عام2010 
انتهــاء العمليات القتالية االمريكية في 
العراق، ويبشــر االمريكيــني ان اتفاقاً قد 
عقد بني بالده والعراق يتعلق بانســحاب 
القــوات االمريكية من العــراق ، وفي 21 
من تشرين االول عام 2011 اعلن اوباما ان 
احلرب قد انتهت بعد تســع سنوات، وان 
بالده ستكمل ســحب قواتها من العراق 

بنهاية عام 2011. 
    تلك هــي قصة املفاوضات التي يرويها 
الســفير اخملضرم محمد احلاج حمود في 

السفير د. قيس العزاوي

إذا كان علينا ان نصف دبلوماسياً مرموقاً 
ومفاوضــاً متمرســاً في عالقــات العراق 
احلديــث بالدول اجملــاورة وجغرافية العراق 
وحقوقه القانونية والســيادية وترســيم 
حــدوده فهــو بالقطع الدكتــور محمد 
الذي قاد  الســفير اخملضــرم  احلاج حمود 
لعقــود طويلة جــوالت املفاوضــات مع 
الدول اجملــاورة، وقادها أيضاً في املفاوضات 
العراقيــة االمريكيــة من اجل ســحب 
القوات االمريكية باعتباره كبير املفاوضني 

العراقيني .. 
     ان صــدور كتابه عن تلــك املفاوضات 
الــذي نقدمه يكتســي أهميــة وطنية 
دبلوماســياً  الى جانب كونه حدثاً  كبيرة 
تفتخر به وزارة اخلارجية العراقية، وهو في 
الوقت نفســه تســجيالً وثائقيا وطريقة 
العراقيني  الدبلوماســيني  جليل  تعليمية 
الباحثــني  من اجل التعــرف على كيفية 
والتحلي  العمل  وطريقــة  التفاوض  ادارة 
برصانة وهدوء وصبر واصرار على التواصل 
واملواصلــة بالتفاوض لتحقيــق االهداف 

الوطنية املنشودة. 
    فــي تقدميه لهــذا الكتــاب يذكر وزير 
اخلارجية العراقي الســابق هوشيار زيباري 
ان املؤلف يســتعرض في كتابه هذا ما دار 
النصوص  املفاوضات ويقــوم بتحليل  في 
السياسية  والظروف  عنها  متخضت  التي 
تاريخية  وثيقة  رافقتها عله يكــون  التي 
وحتليالً  وصفــااً  دقيــق  بشــكل  تعكس 
لذلك احلدث الهــام في تاريخ العراق ميكن 

للباحثني العودة اليه عند احلاجة .
   يحتــوي الكتــاب علــى ســتة فصول 
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قراءة

شعردراسة

حسن العاصي

ألجل رحيلهما

أبتكر للغياب مصائد للحياة
لم يعد قلبي كما كان

تعّثرت طيوري في درب الريح
تاهت ناصيتي وأصبحُت يتيماً

ونهري أضحى عارياً
صار لي عصفورين في غابة الغرباء

كانا مثل رحيق البسمة
بلسماً لكل داء

كأنهما ساقيات الكروم
يبحثان عن العناقيد العابرة

أصبحا حزن يجثم فوق غصن الوريد
بعيد كالهما

مثل أرجوحة غادرت ساحة العيد
وأنا في هذا الدمس الشديد

تذبل داليتي وعيناي تشتهي اجلنون
وعصافير ال ترحل

نصفي ضاع هناك قرب السور
على أطراف احلجارة

حيث الشقيقات املكلومات
يزاحمن دمعي على القبور

وعاد نصفي مسافة شاحبة
كمد يطوي خطاي

وصور تفصد وريد احلياة
ال قرار لهذا الشقاء

غزير باحلزن واالنكسار
من ميتلك سر هذا الرماد؟

ومن للحجر البارد يفسر زّخات التراب؟
وحدها الَعرَبة هنا ضالعة في نحري

تكتظ بالوجوه املتوّقدة في سكينتها
قد أعيا الرحيل جهاتي يا ربي

وضاق بي دربي
تراني أقبض بالبصيص الباقي

كي ينام الوقت قليالً أو ال يستيقظ
ألنني كثيراً كثيراً أخاف

في عتمة العمر
ازدحام الغصن بالعصافير

وأخشى سقوط هامة الطريق
لعل حني يشّدني البياض ويأتي موتي

يغفو نصفي في كف أبي
ونصفي قرب أضالع الشقيق يرقد

أقصص حزني ووحشة ثوبي
أقتسم معهما رحلتي مبا أنبتت

إذ يبتلع البحر الغابة
حيث ال فراق وال جدران

وال طيوراً تنقسم أجنحتها
هنا أقبــع وحيداً مثل نعش يخشــى 

بياضه
يتدحرج تيهي مرتبكاً فوق الصناديق

مثل ندف احلزن يتدفق
ال ينفع فيه سبات وال جنون

أوشك تعبي أن يصل
تعالوا نتوغل في املقبرة

كي نبرأ من اليباس
أبداً لم أكْن أحدثكم هنا عن املوت

وال عن وجع الفراق
هنا كنُت أحدثكم عــن والدي محمد 

وأخي حسني

كي نبرأ من اليباس

الفني بعيدا عن املتجهات الثالثة آنفة الذكر 
, مبعنى أن الهذيانات اللغوية ميزت الســرد 
ودمغته بطابع االنتماء الطبقي ليتماثل مع 
البيئــة اخمللقة للهوامــش االجتماعية عبر 
مــدركات بثالث هي )التراثية , الشــعبية , 

الغمغمة احلروفية(.
أ ـ لغة الهوامش املضطربة

* لغة الهذيــان التراثي : وقــد اتكأت على 
التراث العربي الوســيط والقــرآن واحلكايا 
الشــعبية , وكلهــا منحرفة عــن االصل . 

مثالها :    
*] ولكــم في الغــروب حياة يأولــي األلباب 
ص7[                                                          معــروف  الســيد  آالم  روايــة  ـ   .

ـ النص استثمار قرآني محرف .   
*] طنجــة , ســبتة , سرقســطة , باجة 
, ويبحــرون فــرارا مــن الليــل . البحر من                                          
ورائكم والعــدو أمامكم , وليس لكم واهلل 
اال الصدق والصبر , في شبه جزيرة  االندلس 
, املليئة باحلور احلســان ,من بنــات اليونان , 
االفالت بالدر واملرجان . اهلل ينصر السلطان . 

رواية آالم السيد معروف , ص30[        
ـ النص يســتثمر التراث الوسيط واحلكاية 
والتراث الشــعبي احلديث واغنيات االطفال 
نفســية  في خليــط هذياني كخصيصة 

واجتماعية ذاتية وعامة.  
* لغة التسريد الشعبي : وفيها تأخذ اللغة 
مــن الطاقة التعبيرية للروحية الشــعبية 
قدراتها املؤشــرة حلاالت الظلم البشــري . 

مثالها :     
]ألول مــرة , يرى في الليل وجهــه في مرآة 
العتيقــة احملكوكة احلواف , وصــار يردد مع 
نفســه لست اعورا , وال احول , وال اقرع , وال 
احلج , وال اشــدق , وال أشــرم , وال افطس, 
وال فاســد االســنان , ودع الرقبــة جانبــا 
.         ـ  روايــة آالم الســيد معروف , ص23[                                                                                                                          
ـ تُســتثمر هنــا طاقــة الروح الشــعبية 

الساخرة الفكهة املبهجة فنينا .  
لغــة الغمغمــة احلروفيــة : وال أقصد بها 
تقطيعات الفونيم الصوتي حلرف الغني امنا 

اقصدها مصطلحا معوضا عن التقطيعات 
احلروفية التــي يبث البطل بهــا , وعبرها , 
همومه وامراضه واضطرابه النفسي واهتزاز 

مكانته االجتماعية . مثالها :
]أششه باردة تنتهض الرعدة في ُظهيري من 
لدن الظهر الى الُعصير .. برد.. باردة . دثروني 
ويــن البطانية وقعت في مصيبة , ســتني 
مصيبة لطــول العمر مستمســك وتعال 
يا حمار وخلص نفســك من هــذه الوحلة 
لطول العمر , أشــه باردة دثروني .. عن اذنك 
اســتاذ رحيم باردة اسمح لي أشه باردة وين 
البطانية , يبرد لي جتي لك الطاليب وانت نامي 
طركاعة طرررررركاعة طار وقع طرت وقعت 
طركاعة طيــرة خفيفة وثقيلــة ... رقبتي 
طويلة تتحمل طراقيع الدنيا طرقاعة ..  طر 

.. طر .. يا ريتني طير , وأطير حواليك .
ـ رواية آالم السيد معروف , ص46[      

* تكــررت مثل هذه االســتثمارات احلروفية 
 98 انقطعت عنــد الصفحة  كثيرا لكنها 
دون مبرر ظاهري , ولعل التبرير املنطقي يقع 

في خمسة مبررات هي : 
ـ فقدان روح الطرافة بالتكرار . 

ـ توالي االحداث املتســارعة ممــا ال يعطي 
مجاال او انتباها ملثل تلك األلفاظ . 

ـ وصول وعــي البطل الــى مرحلة النضج 
بالتخلص من االضطراب النفســي وتفتت 

عقدة اخلوف بالوعي الثقافي.
ب ـ اسلوبية التسفيه السجعي    

التسفيه حالة نفسية لغوية , وهي تفكه 
خاّلق فــي االدب , وعند فرمــان , هو حاالت 
قيمية , منها ما يخص تأثيث املقول , ومنها 
ما يسفه السجع ذاته , كما أنها تنتمي الى 
والتقطيع  مثيالتها من اصناف الســخرية 
لإلضطراب  الفلســفي  والتمرير  احلروفــي 
.. فضال عــن ذلك فالتســفيه  النفســي 
الســجعي يدخــل ضمن توليفيــة الروي . 

مثالها :
ـ السجع املؤثث للقول : 

]فبت كأني ســاورتني ضئيلــة من الرقش 

في أنيابها الســم ناقع , سم في املعدة ... 
سم في الفكر , ســم حتى مطلع الفجر.                           

ـ رواية آالم السيد معروف , ص75[    
ـ سجع مسفه السجع : 

]انــا ... عفت جميع االطبــاء , وطرقت بابه! 
وافق شن طبقه , حتب رجلي الفلقة , والليل 
يغزو ملقه , ويكفن شاطيء قلبي بالذنوب 
, وفي املاء عيون الذئاب , وفي املعدة شــفرة 

سكني , وفي القلب لوعة وحنني .
ـ رواية آالم السيد معروف , ص89[

ـ سجع توليف الروي :
]ملاذا قــرأت الكتب , وصاحبت موســى بن 
نصير وطارق بن زياد  واجلاحظ في رســائله 
, ومحاســنه واضــداده ... وعرفــت منــه 
فخر الســودان علــى البيضــان , واجلواري                             
علــى الغلمــان .                                          ـ 

رواية آالم اليد معروف , ص91[ 
يالحظ على التجربة الســجعية هذه وجود 
بعض من خصوصيات االستعمال اللغوي , 
منها /                                                                          

1 ـ تســهيل مهمة فهم غايات التسفيه 
عبر اللغة القريبة من الشعر الذي يعدُّ من 
الفنون ذوات اجلمهور املهيأ للتقبل سلفا .      
2 ـ من طرافة التسجيع انه يذكر باحلكايات 
التراثية التي تبدأ مبسجوعة افتتاحية )كان 
ياما كان في قدمي العهد والزمان( .. وفيه ربط 
معنوي مقصود ليتواصل القدمي مع احلديث 

مع الفني .       
3 ـ التســجيع مع التقطيــع احلروفي , مع 
السخرية الفكهة , مع تقزمي الُصغار , ميثل 
قــوالً لتجربة فنية لها قــوة ايحائية وقدرة 
حيوية تقرر ـ أحيانا ـ املوجهات النقدية نحو 
امتحــان جدوى آلياتها , وجتــدد فيها طاقة 

كسر التقييد املنهجي الصارم .
4 ـ التســفيه الســجعي ميــزة مكملة 
لالضطــراب الــذي يصل بني عتمــة الرؤية 

ووضوحها اجلمالي والقيمي.  

غائب طعمة فرمان

اسماعيل ابراهيم عبد
فــي روايته آالم الســيد معروف) ( , يشــيد 
الكاتــب الكبير غائب طعمــة فرمان صرحا 
نفســيا من هذيان أدبي قائم على اسقاطات 
انســانية واجتماعية لها قيمــة خاصة في 
تشــكيل اجلوهر الفنــي للصــوغ الروائي .. 

سنحاول التوقف عند نوعني منها :  
1 ـ التشيؤ االجتماعي        

لو عدنا الى بعض الصفحات التي تضع ماديات 
القول بصــف تذويبي مع اســتعارات اللغة 
, لتمكنا من وضع ما يشــبه املعاقد البؤرية 
لــرؤى اجتماعيــة من نوع خــاص .. لنجرب :                                                                                           
]ومــن فرط ما كان يفيض في داخل الســيد 
معروف من رقة وعذوبة ومالئكية خيل إليه ان 
التضاريس على وجه االستاذ عبد الرحيم قد 
تثلمت , ألعله يبتسم , في داخله , خلفة روحه؟                                                                                                           

ـ ماذا رأيَت البارحة ؟ 
ـ ابتسامة حلوة , وعينني حدوبتني  .       

ـ هي التي لعبت بعقلك وحولت تفكيرك؟[) (.    
يفهــم مــن املقطــع , ومن تصفــح بقية 
مشاهد الرواية , ان شــخصية عبد الرحيم 
هي شخصية الرهاب املهيمن على الطبيعة 
النفســية املركبــة من نواقــص اجتماعية 
واقتصاديــة , وهي الكابح الــرازح على كل 
نفس للسيد معروف .. الضالة االساسية من 
البحث في تركيب مثل هذه الشخصيات هي 
ارسال مبعث للوصول الى شيئيات اجتماعية 
, هي هنا , متصفــات حركية , وهي ذات زمن 
متمدد في الذوات النفســية للشخوص , ال 
يظهر منها شيء               إال نادراً , كما انها 
شيئيات مؤثثة لفعل متغير بشكله وغايته .

محكــوم  نوعــان   : الشــخوص   *
ومتحكــم , ُمَســّيِطر وُمَســيَطر عليــة , 
باضطــراب.                                                                                                                ومهمهــم  بحريــة  متحــدث 

* الوجود : دائرة ودوام , واوامر وظيفة ادارية .
* الغايات : الســيد معــروف يطفح به حب 
الشــمس واالســتاذ عبد الرحيم يطفح به 

الكره واالزدراء واالستعالء .        
الســيد معــروف يريــد ان يطوع االشــياء 
وتخاطب  تســامح  لتصير جنة  االجتماعية 
متعادل بني الطبيعة والبشــر , بينما يطمع 
االســتاذ عبد الرحيم بكتابــة مقالة مذيلة 
باســمه ومنجــزة بقلــم الســيد معروف 
ليعطيها الــى املدير العام او معــاون املدير 

العام .
* تــذاوب : تــذوب االشــياء االجتماعية عبر 
, وتتخالف وجهات  التحاور غيــر املتكافــئ 
النظر بحســب طبيعــة التخالــف الرتبي 
والنفسي , فضال عن ان املؤثثات االجتماعية 
فردية الســلوك لكنها اجتماعية التمثيل . 
وفي الهدف الفني يذوب املهيمن االجتماعي 
لصالح املبأر من االفعال , اي ان السيد معروف 
اعلى شأنا )فنيا( من االســتاذ عبد الرحيم . 
وهو )رمزيا( االعلــى قيمة اجتماعية , مبنظار 

املستقبل الثوري للطالئع االنسانية. 
إذاً التذاوب الفني أعاد التوازن االجتماعي الى 
البيئة االنسانية العادلة , وهذه غاية الفنون 
االنسانية كلها .                                                                       

2 ـ سجع املهمشني
صار من الشــائع في الدراســات واملتابعات 
اليوم ان يقال بأن ذاتيــة غائب طعمة فرمان 
تســتحصل مــن حتــوالت الســلوك الفني 
. لكنما تلك ليست  والنفسي وااليديولوجي 
مســلمات اذا ما أحلنا بعض اعماله , كرواية 
آالم الســيد معروف , الى منظومة الهذيان 

مفاوضات سحب القوات األمريكية من العراق عام 2008
د . محمد الحاج حمود

لقد افرد المؤلف 
فصلين من كتابه 
للتذكير بتفاصيل 
عملية التفاوض 
مشيرًا الى نقاط 

الخالف مع الطرف 
االمريكي، والكيفية 

التي تجاوز فيها الوفد 
العراقي- الذي فاوض 

بتأني واصرار لتحرير 
العراق من االحتالل 

العسكري

السيد معروف في هذيانه غير المعروف

غالف الكتاب

من اعمال هاشم حنون

غالف الكتاب



متابعة الصباح الجديد: 
عندمــا يُذكر احلديث عــن العلماء 
اإلناث، يُهيمن اسم واحد دائًما على 
الفيزياء  أال وهي عاملــة  الســاحة، 
والكيمياء الشــهيرة »ماري كوري«، 
أول ســيدة تفوز بجائزة نوبل، وأول 
من يحصل عليها مرتني، فضًل عن 
كونها الســيدة الوحيدة التي فازت 

بها في مجالني مختلفني.
ال ميكــن إنــكار إجنازات كــوري وما 
قدمتــه من إســهامات جليلة في 
مجال الفيزياء والكيمياء، والتي لم 
تقتصر على خدمــة عملها اخلاص 
وحسب، بل ساعدت األجيال اللحقة 
من الفيزيائيــني والكيميائيني. لكن 
اللتي  النســاء  العديــد من  هناك 
القوية في مجاالت  تركن بصمتهن 
العلوم اخملتلفة، وأسهمن بدور فّعال 
في تطويــر العلوم، وإنقــاذ مليني 
األرواح. نستعرض في عدد متواضع 

من تلك األسماء.

سارة سيجر.. مكتشفة أكثر 
من 700 كوكب خارج اجملموعة 

الشمسية
فيزيــاء  عاملــة  ســيجر«  »ســارة 
فلكيــة وعاملة كواكــب في معهد 
للتكنولوجيا،  »ماساتشوســتس« 
ولدت عام 1971 في »تورنتو« بكندا، 
وتُركز أبحاثهــا العلمية على حتليل 
بيانــات الكواكــب الواقعــة خارج 

اجملموعة الشمسية.
طرحت العديد مــن األفكار اجلديدة 
التي اســهمت في تطويــر مجال 
الكشــف عــن الكواكــب خــارج 
وتســعى  الشمســية،  اجملموعــة 
أبحاثها الرائدة إلى اكتشاف األجواء 
وفهم  اخلارجية،  للكواكب  اخلارجية 
املزيد عن طبيعــة احلياة في عوالم 

أخرى.
وقد اكتشــفت ســارة 715 كوكًبا 

كيبلــر  تلســكوب  باســتعمال 
الفضائي، واختارتهــا مجلة »تاميز« 
25 شخصية  األمريكية ضمن أكثر 
مؤثرة في مجال الفضاء لعام 2012.

ريتا ليفي مونتالشيني.. 
مكتشفة عامل منو األعصاب

ولــدت عاملة األعصــاب »ريتا ليفي 
مونتالشــيني« في مدينة »تورينو« 
واســتطاعت   ،1909 اإليطالية عام 
من خلل دراستها وجتاربها املتواصلة 
في  مبنزلها  الصغيــر  في مختبرها 
»تورينو«، ثم في جامعة واشــنطن، 
اخلليا  تُفرزه  بروتني عندما  اكتشاف 
فإنه يُحفز منــو األعصاب من اخلليا 
مبســاعدة  ومتكنت  اجملاورة،  النامية 
عالم  كوهني«،  »ســتانلي  الدكتور 
الكيمياء احليوية بجامعة واشنطن، 
مــن عــزل ذلــك البروتــني ووصف 
تركيبــه الكيميائي، وذلك في أوائل 

خمسينيات القرن املاضي.
البروتني باسم »عامل  ُســمي ذلك 
اكتشافه  واســهم  األعصاب«،  منو 
في تغيير دراسة منو اخلليا وتطورها. 
أمام  آفاًقــا جديــدة  فتــح  كذلك 
العلماء لدراســة اضطرابات النمو 
التي  تلك  العصبي وفهمها، مثــل 
حتدث فــي أمــراض مثــل الزهامير 
واخلرف، إلى جانــب إمكانية تطوير 

علجات لها.
كرست »ريتا« حياتها كلها للعلم؛ 
فلم تتــزوج أبًدا ولم تنجــب أبناء، 
وشــاركت فــي تأليــف عشــرات 
الدراســات البحثية، وحصلت على 
العديــد من اجلوائــز املهنية، مبا في 
ذلك امليدالية الوطنية للعلوم. وفي 
عام 1960، ســاعدت في تأســيس 
معهد علم األحياء اخللوية في روما، 

وأصبحت أول مديرة له.

باربرا مكلنتوك.. أول سيدة حتصل 

على جائزة نوبل مبفردها
في حني مينع كثير من اآلباء فتياتهم 
من التعليــم، ويُوّفروهــن لألعمال 
الزواج  إلى  بهــن  ويدفعون  املنزلية، 
املبكــر، كان والــد »باربــرا« علــى 
العكس متاًما. ولــدت عاملة اجلينات 
في  مكلنتوك«  »باربــرا  األميريكية 
والدتها في  1902، ولم ترغــب  عام 
إحلاقها باجلامعة؛ خشــية أن يُقلل 
ذلك من فرصها فــي الزواج، غير أن 
والدها حّثها على االلتحاق بجامعة 
كورنيل، التــي التحقت بها بالفعل 
ودرســت علم النبات وعلم الوراثة، 
ان اجلامعة لم  بالرغــم مــن  وهذا 
تكن متنح النساء شهادات في علم 

الوراثة في ذلك الوقت.
مــع ذلك، أمتــت »باربرا« دراســتها 
بنجــاح، وحصلــت على شــهادة 
جامعة  من  والدكتوراه  املاجســتير 
كورنيل في علــم النبات، وانضمت 
إلى مجموعة صغيــرة من العلماء 
اخللوية،  الوراثة  علم  يدرسون  الذين 
وكانت عضًوا فعااًل بينهم، وشرعت 

حلَّبات  اجليني  التحليل  دراســة  في 
الــذرة، العمل الذي شــغلها طوال 

حياتها املهنية.
والبحث،  الدراسة  وبعد سنوات من 
جنحت »باربرا« في اكتشاف تتابعات 
معينة من احلمــض النووي، ميكنها 
تغيير موقعها داخل اجلني. ُســميت 
»العناصر  باســم  التتابعات  هــذه 
املتنقلة«، والتي غالًبا ما يشار إليها 

باسم »اجلينات القافزة«.
موقعها،  اجلينات  هذه  تُغير  وعندما 
ميكن أن يؤثر هذا في طريقة التعبير 
اجليني، وهي العملية التي يجري من 
خللها حتويل املعلومات من اجلينات؛ 
إلنتاج مركبــات وظيفية تكون في 
األغلــب البروتينات، األمر الذي ميكن 
الطفرات،  بعــض  يؤدي حلــدوث  أن 
التــي قد تكون غير ضارة، وقد يكون 
البعــض اآلخر مســؤواًل عن حدوث 
الهيموفيليا، وسرطان  مثل:  أمراض 

الثدي.

دوروثي هودجكن.. أول من 

اكتشفت ِبنية فيتامني »ب 12«
أظهــرت »دوروثي هودجكــن« التي 
ولدت في عام 1910، اهتماًما مبكرًا 
بالعلوم وخاصًة الكيمياء والبلورات، 
وأظهرت شــغًفا بها في نحو سن 
العاشرة. وقد شــّجع هذا االهتمام 
أحد أصدقاء والديها، الذي قّدم لها 
الكيميائية، وســاعدها في  املــواد 

فهم تركيبها وحتليلها.
وفي عــام 1928، التحقت بجامعة 
الكيميــاء،  لدراســة  أوكســفورد 
وهناك كانت من أوائل الذين تعلموا 
دراســة بنيــة املركبــات العضوية 
ثم  السينية،  األشــعة  باستعمال 
انتقلت إلى جامعــة كامبريدج في 
عام 1932، إلجــراء أبحاث الدكتوراه 
مــع الفيزيائــي البريطانــي »جون 

ديزموند برنال«.
وفــي معمــل »برنــال«، واصلــت 
»دوروثــي« العمل الــذي بدأته على 
اجلزيئات البيولوجية، وأصبحت رائدة 
في استعمال  األشعة السينية في 
الكشــف عن بنية اجلزيئات احليوية 

مثــل البنســلني، واألنســولني؛ مما 
ساعد شركات األدوية على إنتاجها 
بكميــات كبيــرة، وبالتالــي إتاحة 
البكتيرية،  للعدوى  جديدة  علجات 

ومرض السكري.

ساو الن وو.. عاملة فيزياء أسهمت 
في اكتشاف بوزون هيغز

اجلســيمات  فيزياء  عاملــة  ولــدت 
الصينية األميريكية »ســاو الن وو« 
في مدينة »هوجن كوجن« الصينية، ثم 
التحقت بجامعة فاســار، وحصلت 
منهــا علــى درجــة البكالوريوس 
في الفيزيــاء عــام 1963، وتبعتها 
الدكتــوراه في  بحصولهــا علــى 
الفيزيــاء من جامعــة هارفارد عام 

.1970
قادت »ســاو الن وو« فريًقــا، يتألف 
ـا بجامعــة  مــن 20 عاملًــا فيزيائيّـً
ويسكونســن، يعملون في املنظمة 
وجنحوا  النووية،  للبحــوث  األوروبية 
في اكتشاف »بوزون هيغز«، اجلسيم 
أنه املسؤول عن  يُعتقد  الذي  األولي 
اكتســاب املادة لكتلتها، في الرابع 

من )متوز( عام 2012.
جاء هذا االكتشاف بعد أربعة عقود 
طويلة من البحث، وكان الفريق الذي 
قادته ساو جزًءا من »حتالف أطلس«، 
املنظمة  في  كبيريــن  حتالفني  أحد 
لتحقيق  النووية،  للبحوث  األوروبية 

هذا االكتشاف.

روزالني يالو.. مطورة تقنية 
املقايسة املناعية الشعاعية

ولــدت عاملــة الفيزيــاء الطبيــة 
1921، في مدينة  يالو« عام  »روزالني 
نيويورك األميريكية، وتخرجت مبرتبة 
الشــرف مــن كلية هنتــر التابعة 
جلامعــة نيويورك عــام 1941، وبعد 
أربع ســنوات، حصلــت على درجة 
الدكتوراه فــي الفيزياء من جامعة 

إلينوي.
حازت »روزالني« جائزة نوبل في علم 
باالشتراك  والطب،  وظائف األعضاء 
مع العاملني: »أندرو سكالي«، و»روجر 
غويلني« عام 1977؛ وذلك ملساهمتها 
في تطوير تقنية »املقايسة املناعية 
الشــعاعية« )RIA(، وهــي تقنيــة 
بالغــة الدقة تســتعمل في قياس 
النشــطة  املواد  كميات دقيقة من 
ـا، عــن طريق اســتعمال  بيولوجيّـً

األجسام املضادة.
التقنيــة  تلــك  دقــة  وســاعدت 
الكشــف عن  فــي  التشــخيصية 
األمراض املعديــة مثل: فيروس نقص 
املناعة البشــرية، والتهاب الكبد في 
التأكد  أجل  مــن  الدموية؛  التبرعات 
من إجراء عمليات نقــل الدم بصورة 
آمنة وفعالة. وفي وقت الحق، مكنت 
تلك التقنية العلماء من إثبات أن داء 
الســكري من النوع الثاني، ينتج من 
عدم قدرة اجلســم على اســتعمال 

األنسولني استعماالً صحيًحا.

جيرترود بيل إيليون.. مطورة أول 
عقار فعال لعالج سرطان الدم

احليويــة  الكيميــاء  عاملــة  ولــدت 
بيل  »جيرترود  األمريكيــة  والعقاقير 
إيليون« عــام 1918، وبعد وفاة جدها 
بالسرطان عندما كانت في اخلامسة 
عشــرة من عمرها؛ دفعهــا ذلك إلى 
دراسة الطب وتكريس حياتها إليجاد 

علج لهذا املرض الفتاك.
وبالفعل، اكتشــفت جيرتــرود عقار 
في  فعال  عقار  أول  »البيورينيثــول«، 
علج سرطان الدم، إلى جانب تطويرها 
45 علًجا ملساعدة اجلهاز املناعي على 
محاربة الســرطان، ومنع رفض زراعة 
األعضــاء مثل الكلى، وهــي إجنازات 
ضخمة جعلتها حتصــل على جائزة 
نوبل في الطب عام 1988، باالشتراك 
مع »جورج هيتشنز« و»جيمس بلك«.
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

أحزان األرامل 
اتخــذت من احزانهــا دافعــاً للبقاء 
واحملافظــة على افراد اســرتها الذين 
تعلقوا بأذيال ثوبها بعد ان استشهد 
زوجها الذي انخرط في صفوف احلشد 
العليا،  الشعبي تلبية لنداء املرجعية 
لم تبــاِل بأوجاعهــا وآالمها، كان كل 
همها احملافظــة على ما تبقى لها من 
رذاذ عطر حبيبهــا. تخلت عنها وعن 
ابناء الشهيد املؤسسات املعنية بأسر 
الشــهداء الذين تركوا خلفهم ايتاماً 
وارامــل وامهات ثكلى تنــوح صباحاً 
ومســاءاً على فراقهم من دون سابق 

انذار.
اتشحت بالســواد وتنقبت به وأصبح 
اللون الذي تبصــر به، تأزرت بذكرياتها 
وكلمات شــريك دربها الــذي وعدها 
بعدم التخلي عنها وعن ابنائه، كانت 
تنحني جلمع علب« البيبسي« ومع كل 
انحناءة تســكب عيونها الدموع على 

ما حل بها من شقاء وعذاب وحسرة.
 كانت تستيقظ فجراً لبدء يومها بني 
اكــوام النفايات التي اصبحت مصدراً 
اعتادوا  الذين  واطفالها،  لعيشها هي 
البــكاء وقت خروجها وال يتبســمون 
الى حني عودتها مع غروب الشــمس، 
وكأن الشمس ابت ان تفارقها قبل ان 

تطمئن على عودتها الى اطفالها.
جتتمــع هي وزميــات املهنــة ليبثن 
همومهن وشــكواهن بعــد ان فقدن 
الســؤال  واكتفني من  واالزواج  املعيل 
بغير اجابــة، هجرَن الدنيا وابتعدن عن 
كل ملذاتهــا، كل همهن توفير لقمه 
العيش لأليتام الذين حرموا حق العيش 

الكرمي على ارض ارتوت بدماء ابائهم.
تلك النســوة املســلوبات احلقوق لم 
يكن في حســاباتهن ان باستشــهاد 
ازواجهن ســوف يجــري الغاؤهن من 
سجل الباقني على قيد احلياة واحلكم 
عليهن باملــوت جوعاً وفقــراً وجتاهل 
الدولة  واجب علــى  التــي  حقوقهم 
منحهم أياهــا وفي مقدمتها العيش 
الكرمي والتعليم، الذي حرم منه اغلب 

ابناء الشهداء.
آالف االرامل وااليتام لم يكن حصتهن 
من ارض هذا الوطن سوى مهنة جمع 
النفايات وبيعها لتوفير ما يســد رمق 
عيشهم ومينعهم ذل العيش والسؤال، 
الذي أصبح شبحا يطاردهم بني احلني 
واحلني االخر، في وطن من ضحى بدمه 
يتلظى ابناؤه جوعــا ًوقهراً، ومن باعه 

يعيش في جنات النعيم.
ليظل الســواد علم الفقــر ورايتهم 
التي لم يتجشــم احد عناء  اخلفاقة 
انزالها او العمل على اســتبدال لونها 
بألوان الفرح واحلياة بدالً من لون املوت 

واحلزن.

هديل خير اهلل .. عراقية تحدت الظالم وأضاءت حياتها 
بغداد - سمير خليل: 

بالرغم من انها حرمت من نعمة 
البصر اال انها عوضت ذلك وأكثر 
مــن خــال نشــاطها وابداعها 
املتنــوع بني االنســاني والعلمي 
والفنــي،  واالعامــي  والتربــوي 
بنفسها  كبيرة  بثقة  تســلحت 
وعملها وقررت خوض التحدي ضد 

حرمانها من البصر.
العراقية  امنــوذج  هديل خير اهلل 
،مواليد  املكافحــة  الشــجاعة 
1987 ،ماجســتير لغة عربية من 
،مسؤولة  املســتنصرية  اجلامعة 
اعام وعاقــات منظمة البصيرة 
املكفوفــني  لرعايــة  الثقافيــة 
،عملــت على تعليــم املكفوفني 
أبل  حساب  فون  اآلي  اســتعمال 
للمكفوفني  دورات  ،اقامــت  آيدي 
لتعليــم الكتابــة بطريقة برايل 
دراسية  مناهج  بصوتها  ،سجلت 
االبتدائي  السادس  الصف  لطلبة 
بطريقة برايل ، عضو جلنة طباعة 
وتنقيــح القرآن الكــرمي بطريقة 
برايــل ، مدرســة للمكفوفــني ، 
رعاية  هيئة  ادارة  مجلــس  عضو 
ذوي االعاقة ،هديل تطمح وتتمنى 
ان تكمل مشروعها العلمي بنيل 
منصة  واعتاء  الدكتوراه  شهادة 
االســتاذية في احــدى اجلامعات 

العراقية .
هديل حتدثت لـــ )الصباح اجلديد( 
عن جتربتها احلياتية فقالت ،«خال 
عملــي فــي منظمــة البصيرة 
املكفوفــني  لرعايــة  الثقافيــة 
قدمنــا عروضاً وبرامــج متنوعة 
النــور( والذي كان  منها )طريــق 
،مــن خال صوتي  للبصيرة  يرمز 
والنصائــح التــي اقدمهــا اقود 
انســاناً كفيفاً من حلكة الظام 
ملنحه بصيص امل ،كذلك عملت 
لرعاية  الســراج  جمعيــة  مــع 
،كنت  املكفوفــني فــي كربــاء 
ومتعاونة معهم معنوياً  صديقة 
،وعملت على تسليط الضوء على 
وشاركت  اجلمعية  هذه  نشاطات 
معهــم في فعاليات مســرحية 

واذاعية ».
  *وعملك في املسرح؟

» اواًل شــاركت مــع اجلمعية في 
مســمع متثيلي اذاعي عن رسالة 
جامعية ، اعددت املشهد التمثيلي 
،بعدها  فيه  بالتمثيل  وشــاركت 
التقيت بالكاتب لؤي زهرة والفنان 
اخملرج عباس شهاب وطرحت علي 
فكرة املشــاركة في مســرحية 
خاصــة باملكفوفني فوافقت على 
الفور بعــد ان اعجبتني التجربة 
مسرحية  فكانت  خوضها  وقررت 

)نحــن هنا( ،وبالرغم من  ان متارين 
الشهرين  قرابة  امتدت  املسرحية 
اال ان العمل فيها علمني اشــياء 
كثيــرة افتقدها ،تعلمت االمياءات 
الذي  املكان  وبــني  بيني  والعاقة 
اقف فيه ،كذلك حساب املسافة 

واالهتمام  اجلمهــور  وبــني  بيني 
بالصوت وااللقاء ،حماستي لهذه 
نشــاطي  خال  افادتني  التجربة 
وحركتــي التــي اصبحــت اكثر 
ســهولة ،اما دوري في مسرحية 
)نحن هنا( فانا اجســد شخصية 

ترتبط  مضطهــدة  كفيفة  فتاة 
بشــاب كفيــف ايضــا لكنهما 
تثنهم  لم  كثيرة  عوائق  يواجهان 
عن مكافحة الفســاد وكشــف 
تســليط  وكذلــك  الفاســدين 
الضوء على الســحرة والدجالني 

الناس  بعقــول  يســتخفون  ممن 
، برغــم كل هذا فانــا افضل  ان 
العلمي قبل  اكمــل مشــروعي 
االهتمامــات االخــرى واحقق ما 
اصبــو اليــه علمياً ،وانــا افضل 
التي  واملسلســات  التلفزيــون 
امتنــى  يعرضهــا وكــم كنــت 
ان اجســد شــخصية الفنانــة 
اخلليجيــة شــجون الهاجري في 
مسلســل )ســامحني خطيت( 
،فعا كنت امتنــى ان اكون بطلة 

لهذا املسلسل ».
  *واهتماماتك االخرى؟

» أنا ربة بيت جيدة اقوم باألعمال 
اخلاصة ببيتنــا، كما أنى متذوقة 
الكثير  للشــعر واســمع منــه 
العلمي  بتخصصــي  لعاقتــه 
باللغة العربيــة وهو يفيدني في 
حتســني لغتي وطريقــة القائي، 
كذلــك انا اهتم باألعــام واعده 
بالغ االهمية في تســليط الضوء 
على االنشــطة اخملتلفة كما انه 
يقربنــي مــن االحــداث التي مير 
بها العــراق والعالــم ومن خال 
عملي كمســؤولة اعام وعاقات 
منظمة البصيرة الثقافية لرعاية 
املكفوفني في بغداد كنت اتواصل 
مــع االعاميني ووســائل االعام 

اخملتلفة ».

جانب من العرض املسرحي »عدسة: باقر باسم الكربالئي«
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األلوان  أهــم  مــن  األحمر  اللــون 
التي تعتاد املــرأة األكثر جرأة على 
اســتعمالها بنحو دائم، و ذلك ألن 
هذا اللون املميز يعبــر عن اجلرأة و 
األناقــة، و لكن مــن امللحظ دائما 
أن األنثــى التي تعــرف بطبيعتها 
اخلجولة تبتعد عن اســتعمال هذا 
اللون مطلقا في ملبسها، و كذلك 

في ديكورات منزلها.
ومتميزة  رائعة  وانتشرت مجموعة 
األحذيــة  أشــكال  أجمــل  مــن 
النســائية العصرية، التي تعبر عن 
األنوثــة الصارخة واجلمال الطاغي، 
وتضــم هــذه اجملموعة عــدداً من 
بني  ومن  املتميزة،  العصرية  األفكار 
هذه األشــكال عدد مــن األحذية 
العالي،  بكعبهــا  امتــازت  التــي 
وكذلك عدد مــن األفكار العصرية 
التي امتازت بالشــكل اللمع الذي 

يناسب ملبس السهرات.

القمصان الستان تغزو الطراز 
الكالسيكي للمالبس

امللبس الكلسيكية من أهم أنواع 
امللبس الــت تهتم بها الســيدة، 
هذه امللبــس التي يتم ارتداؤها في 
الذهاب  وعند  الرسمية،  املناسبات 
للعمل وغيرهــا، ومنذ فترة طويلة 
قد مت االستغناء عن امللبس الستان 
في هذا الشكل، أما في هذا العام 
الســتان،  امللبس  قد عادت مجدداً 
وبشكل خاص البلوزات الستان في 

امللبس الكلسيكية.
وانتشــرت مجموعــة رائعة ومميزة 
من أجمل أشكال البلوزات الستان 
اجملموعة  هــذه  وتعتمد  الرائعــة، 
الرائعة على العديد من التصاميم 
العصرية، التي تتناسب مع امللبس 
الكلسيكية املميزة، هذا فضل عن 
أن اجملموعة تعتمد على العديد من 
العديد  وكذلك  العصرية  األشكال 
اللون  من األلــوان املميزة، ومنهــا 

األحمر واألزرق وغيرها.

بلوزات قصيرة لصيف 2018
 جميعنا نعشــق تلك األشــكال 
والرائعة،  املبهجــة  والتصاميــم 
والتي تتناســب مع فصل الصيف 
وارتفاع احلرارة، ومن هنا تبدأ النساء 
بالبحث عن األلون والتصاميم التي 
تتناسب مع هذا الفصل، والتي تزيد 
من أناقة املرأة ومتيزها، وكذلك توفر 
لها الراحة وعدم االحساس بارتفاع 

احلرارة بنحو مفرط.
انتشرت مجموعة رائعة من أجمل 
الرائعة،  الصيفية  البلوزات  أشكال 
ومــن أجمل ما مييز هــذه اجملموعة 
االعتماد على التنوع بشكل واضح 
واألشــكال، فمنها  التصاميم  في 
أشــكال اعتمدت على إلغاء الكم، 
وكذلك أشكال أخرى اعتمدت على 
أكمام قصيرة وغيرها، مع االعتماد 
األحمر  املتعــددة مثل  األلوان  على 

واالخضر وغيرها.

موضة
متابعة الصباح الجديد: 

أمر  الزوجني  بــني  االحتــرام  اوال: 
املبنية  العاقــة  وإن  أساســي، 
علــى االحتــرام ال ميكــن لرياح 
الفــراق أن تهزهــا، وفــي الوقت 
الذي يختفي فيــه االحترام تبدأ 
ويســبب  االنهيار  فــي  العاقة 
الكراهية واإلحساس بأنه ال قيمة 
في  معاً  التواجد  وكره  لزواجهما 
مكان واحد حتــى ال يتم اإلحراج 
أمام األخرين، ومن هنا نســتنتج 
أن االحترام يولد حباً لآلخر وشوقاً 
له وعــدم القدرة على تركه حتى 
للحظــات قليلة ألنــه يرفع من 

معنويات الطرف اآلخر.
ثانًيــا: تــرك مســافة معينــة 
الشــريكني،  بــني  ومدروســة 
أحام  اجلزائرية  الكاتبــة  تقــول 

ذكاء  هــو  )احلــب  مســتغامني: 
املســافة أاّل تقترب كثيراً فُتلغي 
اللهفة، وال تبتعد طويًا فُتنسى(، 
فتكون املســافة مدروسة بذكاء 
فا تكون كبيرة جداً فتولد فراغاً 
ويصل األمر إلــى حد اإلهمال وال 

تكون قريبة جداً بحيث يتســلل 
امللــل ويشــعر الطــرف اآلخــر 

باالختناق والضيق.
ثالثا: اعطــاء العاقة خصوصية 
بالشكوى  اإلســراع  وجتنب  تامة 
إلــى األهــل واألقــارب الن ذلك 

يســمح لهــم بالتدخــل بــني 
الزوجني، وقد يدفعهم في بعض 
االحيان بتكوين انطباعات سيئة 
وخاطئــة عن الشــريك، وكذلك 
اخلافات  بعــض  يغفــرون  ال  قد 
والتي قد متر بســام كأي خافات 
ولذلك  في كل عاقة  بســيطة 
يجب إبقاء املشكات واألسرار بني 

الزوجني في طي الكتمان.
هي  الســعيدة  الزوجية  احليــاة 
جنة لــكا الزوجني فمــا أروع أن 
يعيش الشــريكان بحب وسعادة 
فــي منزل تخيــم عليــه احملبة 
والتفاهم،  الســعادة  وتظللــه 
ال  قرار  السعيدة  الزوجية  فاحلياة 
يأتي مبحــض املصادفة أومن دون 
إصرار من الزوج والزوجة للوصول 

لاستقرار واألمان والسعادة.

متابعة الصباح الجديد: 
بإمكان األمهات اجلدد الاتي يجدن 
صعوبــة في شــفاء اجللــد بعد 
الوالدة التماس العون بتناول بعض 
األعشاب واملغذيات الطبيعية التي 

تخفف اآلالم وتسّرع الشفاء.
االلتهابات  الزجنبيل  يقّلل  الزجنبيل: 
ويزيد مــن تدفق األكســجني إلى 
الرحــم، كمــا أنه يســاعد على 
تنظيــف اجلســم من الســموم، 

ويحسن من أداء الكبد.
التوت  اســُتعمل  األحمــر:  التوت 

األحمــر كعاج فــي الطب القدمي 
إلعــادة احليوية لعضــات الرحم، 
وتنظيفه، ويُعتقد أنه يساعد على 
الطبيعي  إلى حجمه  الرحم  إعادة 
بعد الوالدة، وتقليل متدده، وشفائه 

من النزيف.
إلــى جانب ذلــك يحتــوي التوت 
على فيتامني “ســي” والبوتاسيوم 
وفيتامني » ب« وهي تركيبة تساعد 
العضات  أنســجة  شــفاء  على 

واستعادة مرونتها.
الطبيعي  العسل  يحتوي  العسل: 

طبيعية  حيويــة  مضــادات  على 
تساعد على شفاء اجلروح.

:  تنصــح التوصيات  إنزمي بروملني 
بتناول مكمات  األوروبية  الصحية 
500 ملغ  إنزمي بروملني مــن جرعة 
أكثــر من مــرة في اليــوم لعاج 
تناول  وميكن  واجلراحــات،  اإلصابات 

هذه املكمات على معدة خاوية.
فيتامني »ســي«: تناولي األطعمة 
لتسريع  “ســي”  بفيتامني  الغنية 
)الفريز(  الفراولــة  مثل  الشــفاء، 

واألناناس والبابايا واجلوافة.

فيتامــني “أ”: يســاعد فيتامني “أ” 
على شــفاء اجلــروح وإعــادة بناء 
أنســجة اجللد. يوجــد الفيتامني 
في منتجــات احلليب وكبد الدجاج 
والبقــر والبطاطــا احللــوة واجلزر 
كاخلــس  الورقيــة  واخلضــروات 

والسبانخ وامللوخية.
بطريقة  الزنــك  يعمــل  الزنــك: 
مشــابهة لفيتامــني “ســي” في 
شفاء اجلروح ودعم املناعة ومحاربة 
في  الزنــك  ويوجــد  االلتهابــات، 

املأكوالت البحرية واللحوم احلمر.

بعض أسرار السعادة الزوجية

أطعمة ال ِغنى عنها بعد الوالدة

اللون األحمر ألناقة 
وأنوثة الحذاء النسائي

دوروثي ريتا بارير
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال الزميل اإلعالمي، سيف املالكي، 
انه سيشــارك فــي وقائــع امللتقى 
اإلعالمــي األول حتت عنــوان "طريق 
اإلعالمي في مونديال روســيا" الذي 
سيعقد في تونس يومي غٍد اجلمعة 
ان  املالكي،  وقال  الســبت،  وبعد غٍد 
نحو 50 إعالميا من شتى دول العالم 
سيشــاركون في امللتقى الذي يقام 
برعاينــة اجلمعيــة الدوليــة لدعم 
وتطويــر االعــالم الرياضــي )النادي 
ومقره  الرياضــي(،  لالعــالم  الدولي 

تونس.
اإلعالمي  امللتقى  برنامــج  ويتضمن 
األول محاضرة رئيس االحتاد التونسي 
لكرة القدم ومحاضرة صالح الراشد 
ثم محاضرة للدولي منذر الشواشي 
اإلعالمي خالل  وحقــوق  واجبــات   –
كاس العالــم-, ومحاضــرة للدولي 
 ' املصطفى البدري – احلقوق اخملتلفة 
تلفزات – اذاعات – مصورين – صحافة 

مكتوبة.
كما يتحدث ممثل الســفارة الروسية 
في تونس عــن اإلقامة والتنقل خالل 
كاس العالــم , يليــه محاضرة ممثل 
اخر مســتجدات   – بعنــوان  الفيفا 
التنظيم اإلعالمي خالل كأس العالم 

ودور املنسق اإلعالمي للمنتخبات .
وفي اليوم الثاني للــدورة يلقي ممثل 
السفارة الروســية محاضرة بعنوان 

– التســهيالت املقدمة مــن الدولة 
املســتضيفة لإلعالميني, ثم جلسة 
حوارية مع ممثلــي املنتخبات العربية 
الكروية املتأهلــة الى نهائيات كأس 
العالم, يليه جلســه حوارية مع وزير 
االحتاد  ورئيس  التونســية  السياحة 
التونسي لكرة القدم, ثم حفل تكرمي 

املشاركني والسفراء.
التونســية  وتنطلق فــي العاصمة 
صباح يــوم غد اجلمعة وقائع امللتقى 
االعالمــي االول حتت عنــوان "طريق 
الذي   "2018 روســيا  فــي  االعالمي 
الدوليــة لدعم  تقيمــه اجلمعيــة 
وتطويــر االعــالم الرياضــي )النادي 

الدولــي لإلعــالم الرياضــي(، والتي 
تتخذ من تونــس مقرا لها وبالتعاون 
التونسي لكرة القد وذلك  مع االحتاد 
خــالل الفترة مــن 10 ولغاية 13 من 
اكثر من  احلالي مبشــاركة  الشــهر 
خمســني اعالميا مــن مختلف دول 
بتقدمي  والذين ســيقومون  العالــم 
احملاضرات جلميع املشــاركني في هذا 
امللتقى الهام الذي يقام قبل شــهر 
من موعد انطالق منافسات مونديال 
كأس العالم والذي حتتضنه روســيا 

في حزيران املقبل.
وسيتم خالل امللتقى تسليط الضوء 
في  االعالمية  التغطية  كيفية  على 
املونديــال ، والية العمــل االعالمية 
واللوجســتي  التنظيمي  واجلانــب 
والتنقل واللغة وستشمل الصحافة 
واملســموعة  وااللكترونية  املكتوبة 

واملرئية واملصورين الرياضيني.
هذا وقــد مت في وقت ســابق اعتماد 
واالستشــارية  التنفيذية  اللجنــة 
ستونهولوف  الميا  الليتوانية  برئاسة 
، وتقرر ان يتم تعيني ســفير في كل 
دولــة لكي يكون حلقــة الوصل بني 
واجلمعية، كما سيتم  بلده  اعالميي 
فتح بــاب العضوية اخلاص باجلمعية 
اعتبــارا مــن 15 آيار بحيث ســيتم 
اصدار االلية اخلاصة بكسب عضوية 
احلصول  التي سيتم  واملزايا  اجلمعية 

عليها مقابل العضوية.
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بطولة ألندية نساء 
بغداد بالقوة البدنية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظم احتاد بغداد للقوة البدنية بطولة أندية بغداد 
للنساء والشابات يوم الثالثاء املقبل املوافق 15 آيار 
اجلاري في قاعة نادي الســالم الرياضي، وبحســب 
رئيس احتــاد بغداد للقوة البدنية، ربيع محمد علي، 
فان املؤمتر الفني سيعقد في الساعة 9 من صباح 
يوم بدء املنافسات نفسه، لتنطلق بعده السباقات 

اخلاصة بفعاليات الدبني والبنج بريس والسحب.
واوضــح ان 4 أندية حتى األن اعلنت مشــاركتها 
املؤكدة فــي البطولة، وهي ) الســالم واالتصاالت 
والشباب والكاظمية الذي سيشارك للمرة االولى 
في منافسات النســاء(، وبني ان العدد قابل للزيادة 

ويتوقع ان تشارك 7 أندية في االقل بالبطولة.
واضــاف ان أوزان فئة املتقدمــات هي ) 47 و52 و63 
و72 و84 و84+ كغم(، اما فئة الشــابات فتشــارك 
بأوزان )23 و42 كغم). يشار إلى ان احتاد بغداد نظم 
مؤخراً بطولة أندية بغداد للبنج بريس مبشاركة 60 
العباً ميثلون 7 أندية هــي ) االتصاالت والكاظمية 
والكهرباء وشــباب العدل والشــباب واالعظمية 
والعربي(.. واســفرت النتائــج الفرقية عن حصول 
فريق االتصاالت على املركز االول في فئة الناشئني، 
تــاله فريق الكهرباء ثم الكاظمية، فيما آلت نتائج 
فئة الناشــئني لصالح فريق نادي شــباب العدل، 
تاله فريق الكاظمية، ثــم الكهرباء، أما املتقدمني 
االتصاالت،  نــادي  الظفر بكأســها  فتمكن مــن 

والكاظمية حل ثانيا، ثم العربي باملركز الثالث.

ذهبي المكيس تيم 
لقوس وسهم العراق 

بنكالديش ـ مهدي العكيلي* 
االســالمي  التضامــن  بطولــة  اختتمــت 
للمتقدمني واحتل منتخب العراق املركز االول 
فــي امليكس تيم وبنكالديــش ثانية والنيبال ، 
وكما احتل العراق  فردي سيدات املركز الثاني 
بترتيــب الــدول املركز الثاني رجال وســيدات 
وجاءت بنكالدش بالترتيــب االول وحلت تركيا 
باملركز الثانــي وحصل العراق علــى الترتيب 
الثالث في القــوس املركب وجاء بفردي الرجال 
قوس مركب ثالثا وحصل العراق على الترتيب 

الثاني فردي قوس مركب للسيدات.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوس والسهم

بروكسل ـ روان الناهي*

تتواصل في العاصمة البلجيكية 
بروكسل اعمال الكونغرس الدولي 
إلحتاد الصحافة الرياضية. وشهد 
اليــوم الثاني للكونغــرس، البدء 
2026، حيث  بالترويــج ملونديــال 
قام املغــرب بترويج ملفه 2026 و 
2026 حيث قامت  يونايتــد  ايضا 
الواليات املتحدة وكندا واملكسيك 
العام  االمني  عبــر  ملفها  بتقدمي 
في االحتاد الكنــدي ورئيس االحتاد 
لدينا حمالت  قال:  الذي  االمريكي 
مستمرة، حول العالم إلقناع أكثر 
من 200 جمعيــة وطنية مبيزاتها 

التنافسية.
التاريخ، ســتنتخب  ألول مرة في 
املضيف  البلد  األعضاء  اجلمعيات 
لكأس العالم في تصويت مفتوح، 
أن يســتهدف  وبالتالــي يجــب 
العــرض الفائــز 104 أصوات من 
 211 )فيفا  أصــوات   207 إجمالي 
عضًوا ، لكن 4 دول منافســة غير 
مؤهلة للتصويت(، وهو االمر الذي 
جعل الدول تواصل حمالتها حول 

2026 بكل مكان.
الفترة الثانية من الكونغرس الذي 
اســتمر ملدة 11 ســاعة، شهدت 
احلديــث عــن العصــر الرقمــي 
» االنترنــت« و ذلــك مــن خالل 
محاضــرة قدمها خــوان غاالردو 
رئيس حترير صحيفة ماركا ، و ركز 
على اهم عنصــر وهو املصداقية 
في نقــل املعلومــة والبقاء على 
االلكتروني  القــارئ  مــع  تواصل 
والورقي، مــع ضرورة التأكيد على 
نقطــة هامــة وهي اختــالف ما 
تقدمه الصحيفة بني النســخة 
االلكترونيــة والطبعــة الورقية. 
وآكد خــوان، على مســألة خلق 

بالصحيفة  وكيان خاص  مجتمع 
و اهمية ترويج االنشــطة احمللية 
االمريكي  بالرئيس  مستشــهدا 
دونالــد ترامب بقولــه : جميعنا 
نعلم ما فعله ترامب لكننا جنهل 
 ، ما يجري الشــارع اجملاور ملنازلنا 
ومن هذا املنطلــق تكمن آهمية 
العصــر الرقمي وضرورة التواصل 
وشــخصية  بكيان  القــارئ  مع 

مستقلة عن املنافسيني.
وأقام اإلحتاد اآلســيوي للصحافة 
الدول  مــع  اجتماعا  الرياضيــة  
االعضاء وبحضور رئيسه الكويتي 
سطام الســهلي ونائبه واعضاء 

املكتب التنفيذي لالحتاد القاري.
وجرى خالل االجتماع اســتعراض 
في  اآلســيوية  القــارة  آهميــة 

الساحة الدولية، و عرض التصويت 
الكونغرس االسيوي  اجتماع  على 
في جدة مطلع أكتوبر املقبل، كما 
اللجان  تقليص  على  التصويت  مت 
ودعم جماعي  ودمجها،  اآلسيوية 
لالعضاء االســيويني املرشــحني 
لعضوية اللجان في االحتاد الدولي.
االحتاد  رئيس  الســهلي  ســطام 
االســيوي للصحافــة الرياضية ، 
إفتتح كلمته في اجتماع االعضاء 
اآلســيويني بتقدمي التهاني احلارة 
لرئيــس االحتاد العراقــي لالعالم 
أول  نائبا  الرياضي مبناســبة فوزه 

لنقيب الصحفيني العراقيني.
وقال السهلي: يؤسفني ان رئيس 
االحتــاد العراقي تغيب عن احلضور 
احلصول  من  بســبب عدم متكنه 

على تآشــيرة الدخــول، واتصلت 
شخصيا باالخ خالد جاسم ليلة 
االحد املاضي، وعبرت له عن آسفي 
بالنيابة  له  وباركت  احلضور  لعدم 
القارة اآلســيوية  عن كل اعضاء 
الصحفيني  لنقيــب  نائبــا  فوزه 

العراقيني.
وتابــع الســهلي: مت االتفــاق مع 
رئيــس االحتــاد العراقــي لالعالم 
الرياضــي الزميل خالد جاســم، 
له  املقبلة، وتعهدت  املرحلة  حول 
بتفعيل التواصل بني الطرفيني، و 
اســتمعت لتأكيداته التي طالب 
فيها مبنح الشباب العراقيني فرص 
مقبلة في برامج وأنشطة االحتاد 
االسيوي، وهو حق مشروع لالعالم 
العراقي ســأعمل علــى تفعيله 

آســوة مبا تتمتع بــه بقية الدول 
األعضاء في القارة اآلسيوية.

اجتمــاع الكونغرس اخلاص فقط 
بأعضــاء آســيا، شــهد حضور 
ميرلو،  جياني  االيطالــي  الرئيس 
حيث بدأ كلمتــه مرحبا بالوفود 
املشاركة ومستعرضا اهمية قارة 
آســيا، واشــار الى ما حصل مع 
الذين  واالفغاني  العراقي  الوفدين 
تأشيرة  بســبب  وصولهما  تعذر 
الدولي  ان احتــاده  الدخول، وبــني 
يعتــذر عــن االمر لكنــه يتعلق 
بالســلطات احملليــة لبلجيــكا، 
وسرد تفاصيل ومعاناة الزميل اياد 
اآلســيوي  االحتاد  عضو  الصاحلي 
بقوله : العضو العراقي ذهب الى 
تركيا ومكــث ايام عدة ثم ابلغوه 

بالذهاب الى االردن ، وحتمل معاناة 
كثيــرة، نحن نأســف ملــا حصل 
لكننــا نتعهد  بعــدم تكراره في 

كونغرس لوزان 2019.
مصطلح مثير بــدأت فيه الفترة 
املســائية عبر محاضــرة قدمها 
جلنة  رئيس  بوســاكا  ماســيمو 
التحكيم في الفيفا،  اســتعرض 
التي ســيتم   ،var تقنيــة  فيها 
استخدامها ألول مرة في مونديال 

روسيا.
الفيديو  تقنية  بوســاكا:  وتطرق 
لكي  حاليــا،  هامــة  اصبحــت 
نقوم بحمايــة احلكم من »القتل 
االعالمي« وآشــار ايضــا بأحقية 
بعض الفــرق التي تكون االخطاء 
قتل  فــي  ســببا  التحكيميــة 
آحالمهم واصفا كرة القدم حاليا 
أشبه بشركة ربحية تقدم ماليني 
الــدوالرات لالعبــني وبالتالي لم 
يعد خطأ احلكام ســهال كما في 

السابق.
االعالم  مخاطبا  جلســته  وختم 
بغضب بقوله : توقفوا عن احلديث 
نحن   ، احلكام  ومهاجمة  املستمر 
نعمل ال جنلس في منازلنا وعندما 
وجدنــا اهميــة تطبيــق تقنية 

الفيديو قمنا بذلك.
موفــد االحتــاد العراقــي لالعالم 
الرياضي توجه ملاســيمو اللتقاط 
صــورة تذكارية، واثنــاء التصوير 
اول عراقي  انــا  قلت لــه: اعتقد 
يلتقــط صــورة معك مــن باب 
املداعبة، فرد علــي قائال : احلكم  
العراقي جيد جــدا ومتميز ويدير 
مباريات صعبة، نعترف بتقصيرنا 
معه لكن ســيكون مستقبلهم 

افضل في حكام الفيفا.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

دورات تدريبية و زج الصحفيين الشباب في لجان االتحاد اآلسيوي
السهلي يبارك لخالد جاسم

مشاركون في اجتماعات كونغرس الصحافة الدولي

سيف املالكي
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مفكرة اليوم

وست هام ـ مان يونايتد
الدوري اإلنجليزي 

إعالم اتحاد الكرة
اتفــق رئيســا االحتاديــن العراقــي 
والفلسطيني لكرة القدم على اجراء 
مباراة دوليــة ودية بني املنتخبني جتري 
بينهمــا في القدس تدخــل في اطار 
حتضيــرات املنتخبني لبطولة اســيا 
املزمــع اقامتها في االمــارات مطلع 
العام املقبل بعد استحصال موافقة  

اجلهاز الفني للمنتخبني.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع رئيسي 
االحتادين العراقي عيد اخلالق مسعود 
والفلســطيني اللواء جبريل الرجوب 
مع وفدي املنتخبني في مقر اقامتهما 
بفندق مناوي باشا مبحافظة البصرة 
العزيزة، على هامش اللقاء الودي الذي 
انتهى بالتعادل الســلبي بني العراق 

وفلسطني.
مسعود استهل اللقاء بتقدمي الشكر 
رئيسا  الفلسطيني  لالحتاد  واالمتنان 
واجراء  الدعــوة  لقبولهم  واعضــاء 
مباراة ودية على كاس القدس ، متمنيا 
ان يكون هذا اللقاء تاسيســا القامة 
بطولة حتمل ذات املســمى مبشاركة 
ان  مســعود  واضاف  متميزة..  عربية 

اللقاء الذي جمع املنتخبني أول أمس 
فــي البصرة كان اخويــا حبيا صادقا 
نابعا من عمق العالقــة بني البلدين 
تعكس مدى اهمية القدس بالنسبة 

لنا كعراقيني تاريخيا وروحيا.
من جهته اكــد اللواء جبريل الرجوب 
البصرة  الــى  ان حضــوره ومنتخبه 
اليشــكل منة بل هــو واجب وطني 

مفروض علينــا وان تاخر كثيرا لكننا 
جنحنا في تطبيقه.

احلفــاوة  ان  الرجــوب  واضــاف 
املنتخب  وفــد  بهــا  التــي حظي 
الفلســطيني مــن قبــل االحتــاد 
غريبة  ليست  القدم  لكرة  العراقي 
االحتاد  يبذلها  التي  واجلهود  مطلقا 
العراقي الجناح مباراة كاس القدس 

العالقة بني  دليــل علــى رصانــة 
االحتاديــن ، حاثا االحتــادات العربية  
على اتخاذ ذات اخلطوة التي خطاها 
االحتاد العربيــة باقامة مباراة كاس 
القدس .من جهتهمــا اعلن مدربا 
والفلســطيني  العراقي  املنتخبني 
موافقتهما على اجــراء املباراة في 

القدس بتاريخ الرابع من اب املقبل.

العراق يالقي فلسطين تجريبيا في القدس 4 آب 
بعد نجاح بروفة البصرة 

سيف المالكي يشارك في الملتقى
اإلعالمي األول بتونس
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 اشرف الســيد اللعيبي على عمل 
املركزيــة لدعم احلشــد  اللجنــة 
والتي  النفــط  وزارة  في  الشــعبي 
تبرعات  علــى  متويلها  فــي  تعتمد 
منتســبي القطــاع النفطــي ، اذ 
قدمت اللجنة الدعم املادي واملعنوي 
واملســتلزمات واحلاجات الرئيســية 
ملقاتلينا األبطال في ساحات املعركة 
وفــي قواطع العمليــات، فضالً عن 
رعايــة اجلرحى منهــم ، أضافة الى 
تكــرمي ورعاية عوائل الشــهداء في  
وتقدمي  األخرى،  واحملافظــات  البصرة 
الدعم املادي وتنظيم رحالت خارجية 
املقدســة خارج  العتبــات  لزيــارة 
العراق..أضافــة الــى تنظيم عرس 
جماعي ملقاتلينــا االبطال والتكفل 
مبستلزمات ونفقات العرس والزفاف 

اجلماعي.
 

أعادة أعماراحلقول واملنشآت
 النفطية في املدن احملررة

ساهم السيد جباراللعيبي  بنجاح 
كبير فــي قيادة ومتابعــة عمليات 
أعــادة تأهيــل وأعمــار للحقــول 
النفطية وللمصافي وللمستودعات 
وللمنشآت النفطية ولالنابيب التي 
خربتهــا ودمرتها عصابــات داعش 
اإلرهابيــة فــي محافظــات نينوى 
الديــن واالنبــار وكركوك  وصــالح 

وديالـى.

اإلهتمام بتطوير البنى التحتية

  من بني اهم األولويات التي وضعها 
الســيد جبار اللعيبي فــي اعتباره 
والعمل  البصرة  مبحافظة  االهتمام 
على اإلرتقاء بواقع اخلدمات الصحية 
للمواطنيني  املقدمــة  والتعليمية 
فيهــا، وتوجيهه بإنشــاء عدد من 

اجلســور املهمة وأكســاء عدد من 
الشــوارع وتأهيل عدد من املتنزهات 
واحلدائق..وبذل من اجل هذه األولوية 

جهده وهنا بعض هذا اجلهد
 

تأهيل وتطوير نهري العشار 
واخلندق

قــاد حملة أعــادة تأهيــل وتطوير 

نهــري العشــار واخلنــدق والعمل 
على أضافة اللمســات اجلمالية من 
أجــل أعادتهما معلمــني جماليني 
الكثير  الشي  وســياحيني يضيفان 

للمدينة
 

اجملمعات السكنية واالراضي 
السكنية

    حرصــاً منــه على توفيــر احلياة 

احلرة الكرميــة للعاملني في القطاع 
جبار  الســيد  أشــترط  النفطــي 
اللعيبــي على الشــركات العاملية 
واملقاوليــني الثانويــني بإملشــاركة 
الفاعلة  في بناء اجملمعات السكنية 
واملدارس  واخلدمية  الصحية  واملراكز 
إلبناء املــدن واملناطــق القريبة من 
احلقول واملصافي واملشاريع النفطية 
، ومنها  البصــرة  فــي محافظــة 

مجنون  فــي  الســكنية  اجملمعات 
والزبير والقرنة  ونهران عمر والفــاو 

وغيرها .
             

مصفى الفاو اإلستثماري

اإلســتراتيجية  املشــاريع  من  يُعد 
الكبيــرة واملهمة حملافظــة البصرة 
وملدينــة الفــاو خصوصاً  عمومــاً 

بطاقة  مصفــى  أنشــاء  يضــم   ،
300 الــف برميــل باليــوم ،فضال ً 
للبتروكيماويات  بنــاء مصنــع  عن 
ومســتودعات نفطيــة ومجمعات 
صناعية ومجمعات ســكنية تضم 

اآلف الوحدات السكنية .
يوفر هذا املشروع فرص العمل البناء 
اقتصادية  املدينــة، وحتقيق فوائــد 
كبيرة ونقــل املدينة الى واقع جديد 

مزدهر.
          

 مشروع املفتية الترفيهي

فقد  البصرة  مدينــة  تطوير  بهدف 
املفتية  أرض  حتويــل  علــى  عمــل 
التي كانت تضــم اآلف األطنان من 
مدينة  الــى  واألنقاض  الســكراب 

سياحية وسكنية وترفيهية ،
ويعد مشــروع املفتيــة )احللم( من 
املشاريع االســتثمارية املهمة التي 
تقام ارض مســاحتها    500 دومن في 
مركز املدينة وتقع على شط العرب 
، ومت أحالة املشــروع مــن قبل هيأة 
العاملية  دايكو  اإلستثمارالى شركة 

القابضة بقيمة 234 مليون دوالر .
                      

مستشفى اإلطفال لإلمراض 
السرطانية

أوعز السيد اللعيبي  بتقدمي الدعم 
املــادي واملعنوي لهذا املستشــفى 
وتلبيــة أحتياجاتــه مــن االجهزة 
الطبيــة  واملســتلزمات  واالدويــة 
املبــادرات  اهم  ومــن   ، الضروريــة 
الوطنية واالنســانية في هذا االطار 
عن  املبكر  الكشــف  بجهاز  تزويده 
االمراض الســرطانية ،وأنشاء مبنى 

بطابقني لهذا الغرض .
                                    

قطاع التربية والتعليم

 حظــي قطــاع التربيــة والتعليم 
بإهتمام الســيد جبار اللعيبي الذي 
املدارس  العديد مــن  أوعز بتإهيــل 
وتزويدها باملســتلزمات الدراســية 
الضروريــة ، فضــال عــن االهتمام 
واملتميزين  املوهبني  ورعاية مــدارس 
والطلبــة املتفوقني ، فضال عن دعم 

ورعاية الكليات واجلامعات .

اللعيبي.. دعم ورعاية عوائل شهداء الحشد الشعبي

حرصًا منه على توفير الحياة 
في  للعاملين  الكريمة  الحرة 
القطاع النفطي أشترط السيد 
جبار اللعيبي على الشــركات 
العالمية والمقاوليين الثانويين 
فــي  الفاعلــة   بإلمشــاركة 
الســكنية  المجمعــات  بنــاء 
والخدمية  الصحية  والمراكز 
المــدن  ألبنــاء  والمــدارس 
والمناطق القريبة من الحقول 
والمشــاريع  والمصافــي 
محافظــة  فــي  النفطيــة 
البصرة ، ومنهــا المجمعات 
السكنية في مجنون ونهران 
والقرنة  والزبير  والفــاو  عمر 

وغيرها

نضــع بــني أيديكــم، فــي هذه 
الســطور، جانبــاً مــن اإلجنازات 
واملشــاريع املتحققة في القطاع 
القليلة  األعــوام  خالل  النفطي، 
املاضية. فعلــى الرغم من حجم 
التحديات الكبيــرة التي واجهت 
بلدنا العزيز، بشكل عام، والقطاع 
النفطــي بشــكل خــاص، كان 
مبســتوى  النفط  في  العاملــون 
والوطنية،  املهنيــة  املســؤولية 
التحديات  مواجهة  واســتطاعوا 
األمنيــة واالقتصاديــة واملاليــة 

والظــروف الطبيعية بثبات وصبر 
وحلم وتفاٍن وعطاء ومســؤولية، 
هنا  يتحقق  النفطي  اإلجناز  فكان 

وهناك
. إن حجم املسؤوليات امللقاة على 
عاتق وزارة النفط كبيرة وعظيمة، 
منها ما يتعلق مبســؤولية حتقيق 
ترفد  التي  املاليــة  اإليرادات  أعلى 
بهــا املوازنة االحتاديــة، من خالل 
اإلنتاجيــة  الطاقــات  تصعيــد 
وإدامــة الصــادرات النفطية الى 
خارج العــراق ،ومنها مــا يتعلق 
النفطيــة  املشــتقات  بتوفيــر 
العزيــزة  محافظاتنــا  جلميــع 
مبــا فيهــا املــدن احملــررة، فضالً 
الوزارة  ومســؤوليات  مهــام  عن 
األخــرى التي حتضــى باهتمامها 
بالبنى  النهوض  ومنها  وأولوياتها 
وتطويــر  املتهالكــة  التحتيــة 
الرقــع االسكتشــافية وتعظيم 
االحتياطــي النفطــي والغــازي 
واالستثمار األمثل للغاز املصاحب 
للعمليــات النفطيــة والتواصل 
مع الشــركات العامليــة العاملة 
على تطويــر احلقول النفطية في 
العــراق. فضال عن الســعي الى 
اخلارجية  االستثمارات  استقطاب 

العاملية  الشــركات  مع  والتعاون 
النفطية  بالصناعــة  للنهــوض 
العراق  دور  والغازية، وكذلك تعزيز 
و "أوابك"  في منظمتي "أوبــك" 
وتطويــر العالقات مــع دول اجلوار 

والعالم. 
منذ تســنمنا وتشرفنا مبسؤولية 
أدارة وزارة النفــط، قبل عامني من 
اآلن ..حرصنــا على مواصلة الليل 
بالنهار مــن أجل تعويض ما فاتنا 
التنفيذ  ســتراتيجية  وانتهــاج 
االمكانيات  على  واعتمادا  املباشر 
املتاحــة ، وبفضــل روح اإلصــرار 
ماكان  في حتقيق  والتحدي جنحنا 
يعتقد انه مستحيل . نقف اليوم 
بإحترام واعتــزاز وتقدير أمام عدد 
الكبيرة  اإلجنــازات  كبير من صور 
واملشاريع املهمة التي مت حتقيقها 
خالل هذه الفترة القياســية، وهو 
ما يَصح أن نطلق عليه: اإلجناز في 
زمن التحديات والظروف الصعبة. 
إذن، من حقنــا االعتزاز والفخر مبا 
حتقق وباجلهــود الوطنية اخمللصة 
التي ساهمت وشاركت معنا في 
حتقيــق كل ذلك، إنــه أول الغيث 
من العمــل واكتشــاف املهارات 
والطاقــات الوطنيــة التي كانت 

حتتــاج الــى الكثير مــن الدعم 
والرعاية والثقة مــن أجل حتقيق 
املستحيل، وهذا ما فعلناه وجنحنا 
فيه، نحن في سباق مع الزمن.. من 
أجل النهوض بالصناعة النفطية 
املنشــود.  األمل  وحتقيق  والغازية 
لــم يقتصر جنــاح عملنــا على 
إعادة املنشــآت النفطية واحلقول 
واألنابيب  واملستودعات  واملصافي 
وضعها  الى  املدمــرة  أو  املتضررة 
الســابق، في زمن قياسي فقط، 
بــل كان علينا توفير املشــتقات 
أنحاء  فــي  ملواطنينا  النفطيــة 
البالد كافة، والقضاء على األزمات 
هنا وهناك. وجنحنــا كالعادة في 
إدامة  االختبار الصعب، فضالً عن 
اإلنتاج وتصدير النفط اخلام والغاز 
ما  أهم  ولعل  واملكثفات.  السائل 
مييز املرحلة احلالية، تفعيل نشاط 
املصاحب  للغاز  األمثل  االستثمار 
للعمليات النفطية من خالل زيادة 
الغاز، حتى  حــرق  وتقليل  اإلنتاج 
وصل حجم االســتثمار الى أكثر 
من %60، ولم يتبق منه إال نســبة 
%40؛ إذ وضعنا اخلطط الطموحة 
الســتثمار الكميات املتبقية من 
الغاز املصاحب للحقول النفطية، 

وإيقاف حرق الغاز نهائياً عام 2022 
فــي محافظات ذي قار وميســان 
وواسط والبصرة، من خالل توقيع 
النفطية مع  العقــود  عدد مــن 
الشركات العاملية الرصينة، منها 
و"جنرال  هيــوز"  "بيكر  شــركة 
األمريكية  و"أوريــون"  الكتريك" 
وغيرهــا. أمــا قطــاع التصفية، 
فقد شــهد الكثير مــن اإلجنازات 
من  عدد  إضافة  منها  والفعاليات 
للمصافي  اإلنتاجيــة  الوحــدات 
في الوســط واجلنوب، إضافة الى 
تأهيــل وإعــادة إعمــار املصافي 
واملســتودعات فــي محافظــات 
الدين  وصــالح  واألنبــار  نينــوى 
والصينية  القيارة وحديثة  ومنها: 
والكســك والصمــود "بيجــي" 
وغيرها. كذلك مت تفعيل االستثمار 
القطاع مــن خالل دعوة  في هذا 
الشــركات الى بنــاء مصافي في 
محافظات نينــوى واالنبار وصالح 
الدين والبصرة وذي قار وميســان 
وكربالء وكركوك وواســط واملثنى 
وغيرها، والعمل على انتقال العراق 
مــن بلد مســتورد للمشــتقات 
النفطيــة الــى مصــّدر لها. لم 
يقتصر عملنا علــى تلك اجملاالت 

التي ذكرناها ســلفاً، بل شــمل 
أيضاً االهتمــام بالتدريب وتطوير 
كفــاءة العاملــني فــي القطاع 
السليمة  البيئة  وتوفير  النفطي، 
الكرمية لهم، للعمل  واحلياة احلرة 
واإلجناز، ليس في ساحات  واإلبداع 
العمل فقط، بل العمل على بناء 
اجملمعات السكنية وتوزيع األراضي 
القطاع  موظفي  بني  الســكنية 
النفطي وغير ذلــك من اخلدمات. 
املقدمة  اخلدمات  صعيد  على  أما 
الوزارة  كانــت  فقد  للمواطنــني 
ســباقًة في تقدمي الدعــم املادي 
واملعنوي ورعاية قطاعات الصحة 
والتعليم واخلدمــات في عدد من 
احملافظات، وذلك مــن خالل توفير 
للمستشفيات  واملعدات  األجهزة 
القيام  عن  املعنية، فضالً  والدوائر 
بحمالت لالرتقاء مبستوى اخلدمات 
املواطنني والتخفيف  الى  املقدمة 
فــي منازلة  اما  من معاناتهــم. 
العصابــات  ومحاربــة  الشــرف 
فــي  للعاملــني  كان  اإلرهابيــة 
القطــاع النفطــي دور مهم في 
والعسكرية  األمنية  قواتنا  إسناد 
وتشــكيالتها  بجميــع صنوفها 
والتواجد  وأبطال احلشد الشعبي 

القتال، فضالً  معهم في ساحات 
عن قيام اللجنــة املركزية لدعم 
احلشد الشــعبي في وزارة النفط 
اإلنســانية  املبادرات  من  بالعديد 
واالجتماعية لدعم هذه الشريحة 
وجرحاهم  وعوائلهــم  البطلــة 
األبطــال. كما جنحنا فــي تعزيز 
دور العــراق فــي منظمــة الدول 
والتعاون  "أوبك"،  للنفط  املصدرة 
وتوقيع  والعالــم  اجلــوار  دول  مع 
عــدد مــن االتفاقيات لتوســيع 
يخدم  مبا  املشــترك  التعاون  آفاق 
محطات  املشــتركة.  املصالــح 
عــدة جتاوزناهــا بهّمــة وغيــرة 
أبنــاء القطاع النفطــي.. وما زال 
أمامنــا الكثير. العــراق بلد واعد 
في الصناعــة النفطية والغازية 
نعاهدكم  لذا  والبتروكيماويــات، 
علــى االســتثمار األمثــل لهذه 
الثــروة، من أجل تعزيــز االقتصاد 
أفضل  مســتقبل  وبناء  الوطني، 
لبلدنا وشعبنا. سالٌم على العراق 
وشــعبه املعطــاء.. ســالٌم على 
شهداء  على  سالٌم  الرافدين  أرض 
والفداء  البطولــة  رمــز  العراق.. 
سالٌم على رجال القطاع النفطي 

ومجاهديه

العاملون في النفط.. رجال التحدي واإلنجاز

جبار علي حسين اللعيبي
وزير النفط

اللعيبي أبن البصرة: حان وقت البصرة
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