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بغداد - الصباح الجديد:
أكــد الدكتــور ســعد احلديثي، 
املتحدث الرســمي باســم رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، أمس االثنني، 
أن التجاوز على املنشــآت العامة 
والشــركات  الدولــة  وممتلــكات 
العاملة في احملافظات يؤثر ســلبا 
علــى جــذب االســتثمارات، ومبا 
اآلالف  في ضياع عشرات  يتسبب 
من فرص العمل، مشــيرا الى أن 
اجلنوبية  احملافظات  مشكالت  حل 
ليس مرتبطا بإرادة احلكومة، وأنه 

ال ميكن حلها وإجنازها في أشهر.
تصريــح  فــي  احلديثــي  وقــال 
صحفــي إن "التظاهر حق كفله 
الدســتور ونؤكــد ونشــدد على 
اهميــة احترامه لكننــا في ذات 
الوقــت نقــول ان التجــاوز على 
الدولة  وممتلكات  العامة  املنشآت 
العاملة في احملافظات  والشركات 
يؤثر ســلبا على قــدرة احلكومة 
في جــذب االســتثمارات والغاية 
االستثمارات  األساسية من جلب 
توفير عشــرات االلــف من فرص 

العمل".
وأضــاف ان "احلكومــة تتعامــل 
بإيجابية مــع مطالب املتظاهرين 
وتوفيــر افضل اخلدمــات وتأهيل 
املدن  وأعمــار  التحتيــة  البنــى 
وكانت لدى احلكومة خالل الفترة 

الســابقة اولويات وكانت االولوية 
القصوى للحرب على االرهاب بكل 
ما تعنيه احلرب وكل ما تستدعيه 
من امكانيات وقدرات مالية وادارية 
وتنظميه ولوجستية واخلطر الذي 
يهــدد بغــداد واحملافظات وجنحت 
والقوات املسلحة  القوات االمنية 
ان تنجز النصر وبعدها بدأ العمل 
احلكومــي باجتاه توفيــر اخلدمات 
وتوفيــر البنى التحتية وحتســني 
الواقع املعيشي للمواطن العراقي 

في كل محافظات العراق".
وأكــد ان "احلكومــة واجهت حتد 
اخر باإلضافة الى حتدي احلرب على 
االرهاب ويتمثــل بازمة مالية غير 
مســبوقة مرت في العــراق بعد 
تشــكل احلكومة بحيث تراجعت 
الى  العراقيــة  احلكومــة  واردات 
ثلث ما كانت عليه قبل تشــكل 
احلكومــة وهــذا اثر كبيــرا على 
قــدرة احلكومــة بإجناز مشــاريع 
كبــرى  وخدميــة  اســتراتيجية 

تنهض بواقع املواطن العراقي".
وأضاف:"بالرغــم مــن التحديات 
طــار  فــي  احلكومــة  عملــت 
االمكانيات املتاحة لها بالســعي 
والشــركاء  الدولي  اجملتمــع  لدى 
الدوليني للقيام مبشاريع من خالل 

قروض ميسرة...
تتمة ص3

المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء: البصرة تحتاج الى 
حلول ستراتيجية طويلة األمد ال يمكن إنجازها بأشهر

جانب من تظاهرات البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشؤون االقتصادية  أعلنت جلنة 
تخصيص  االثنني،  أمس  الوزارية، 
420 مليــار دينار ضمــن موازنة 
إعادة  مشــاريع  لتنفيــذ   2018
اإلعمــار وحتقيق االســتقرار في 

املناطق احملررة.
وقالــت اللجنة فــي بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، 
إن "اللجنــة التي يرأســها وزير 
التخطيط ســلمان اجلميلي في 

املوافقة  قررت  الـ)17(،  جلستها 
مشــاريع  ادراج  اســتمرار  على 
اعمال التأهيل والصيانة اخلاصة 
املائية ضمن جداول  املوارد  بوزارة 
املوازنــة االســتثمارية وتوفيــر 
لهــا  الالزمــة  التخصيصــات 
56 مليار دينار، وتتضمن  البالغة 
اجلداول  وتطهيــر  االنهــر  كري 
ومسح وحتسني مشاريع حوضي 
دعم  بهدف  والفرات  دجلة  نهري 
جهود الوزارة في معاجلة شــحة 

املياه". 
اتخذت  "اللجنة  ان  الى،  واشارت 
عــددا من القــرارات والتوصيات 
املهمــة التــي تتعلق بالشــأن 
االقتصادي"، مبينــا ان "اللجنة 
التي  واملعايير  االليات  ناقشــت 
جرى اعتمادها في حتديد اولويات 
اخلدمات  وتوفير  االعمار  مشاريع 
فــي احملافظات احملــررة من خالل 
التنســيق بني اجلهــات املعنية 
االحتادية واحلكومــات احمللية في 

احملافظات".
"التخصيصــات  ان  واضافــت 
املشــمولة  للمحافظات  املالية 
لعــام 2018، بلغــت 420 مليار 
دينار، ُوّزعت بواقع 180 مليار دينار 
حملافظة نينــوى و100 مليار دينار 
حملافظة االنبــار و100 مليار دينار 
حملافظة صالح الدين، فيما ُقّسم 
املبلــغ املتبقي بــني محافظات 

بغداد وبابل والتأميم وديالى".
تتمة ص3

420 مليار دينار لتنفيذ مشاريع اإلعمار في المناطق المحررة

تقييم الجهود األميركية لمكافحة 
اإلرهاب منذ أحداث ١١ سبتمبر

ديالى تلبي دعوة قوات األمن إلى عدم التظاهر 
ومجلس ذي قار يستجيب للمتظاهرين 23

التجاوز على البنى التحتية يؤثر على جذب االستثمار ويضيع فرص العمل

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس اجمللس األوروبي دونالد 
توسك، االثنني، في بكني كال من 
الصني والواليات املتحدة وروسيا 
الــى "جتنــب الفوضــى" التي 
ســتتأتى عن حرب جتارية، وكأمنا 
ردا على دونالد ترامب الذي وصف 
االحتاد األوروبي والصني وروسيا بـ 

"اخلصوم".
وقال توسك خالل لقاء مع رئيس 
الــوزراء الصيني لــي كيكيانغ 
"لم يفــت األوان لتجنب النزاع 
الشــروع  إلى  داعيا  والفوضى"، 
التجارة  منظمــة  إصــالح  في 

العاملية.
وتابع "نعــي جميعــا أن البناء 
أنظارنا"  أمــام  يتبــدل  العاملي 
الذي  "العالم  أن  على  مشــددا 
بنينــاه علــى مدى عقــود أتى 
للصني  والنمو  ألوروبا  بالســالم 

وبنهاية احلرب الباردة".
أول  وقبل ســاعات قليلــة من 

قمة ثنائية بــني ترامب ونظيره 
الروســي فالدمييــر بوتــني، رأى 
توسك أنه "واجب مشترك على 

أوروبا و الصــني، إمنا كذلك على 
أميركا وروســيا، عدم هدم على 
هذا النظــام العاملي بل باألحرى 

حتسينه، وعدم اخلوض في حروب 
جتارية غالبا مــا أدت في تاريخنا 

إلى نزاعات مفتوحة".

إلى  دعوة  التصريحات  وفي هذه 
التســوية تتباين مع تصريحات 
ترامب األخيــرة، وقد اعتبر فيها 
روســيا واالحتاد األوروبي والصني 
املتحدة  للواليــات  "خصومــا" 
ألسباب مختلفة، في مقابلة مت 

بثها امس األول األحد.
التي  ووجه توســك من بكــني 
املفوضية  رئيــس  برفقة  يزورها 
يونكر  كلــود  جــان  األوروبيــة 
مبناســبة القمة الســنوية بني 
االحتاد األوروبي والصني، دعوة إلى 
"ضيوفنــا الصينيني، إمنا كذلك 
الرئيسني ترامب وبوتني، للشروع 
معا في عمليــة إصالح كاملة 

ملنظمة التجارة العاملية".
وقال إن الهدف من هذا اإلصالح 
الشــامل يجب أن يكون "تعزيز 
العامليــة  التجــارة  منظمــة 
شروط  و"ضمان  كمؤسســة" 

تنافس عادلة".
وتابــع "إننا بحاجــة إلى قواعد 

جديدة على صعيد دعم القطاع 
الصناعي وامللكية الفكرية ونقل 
التكنولوجيا القســري وخفض 
كلفة املبادالت التجارية، وكذلك 
وتسوية  جديد،  تنمية  نهج  إلى 

أكثر فاعلية للخالفات".
وجاء كالم توسك مبثابة رد على 
مخــاوف واشــنطن التي تتهم 
بكني باستمرار بالقيام بعمليات 
للتكنولوجيا"  قســري  "نقــل 
في  الراغبة  الشركات  بإرغامها 
إيصال منتجاتها إلى األســواق 
شــركات  إقامة  على  الصينية 
مع أطــراف محيني متكنهم من 
التكنولوجيا  مــن  االســتفادة 

األميركية.
الفرنسي  الرئيس  دعا  أن  وسبق 
نهاية  إميانويــل ماكــرون فــي 
بــدء مفاوضات  أيار/مايــو عند 
دولية إلصــالح منظمة التجارة 

العاملية.
تتمة ص3

تقريـر

بروكسل تحض بكين وموسكو وواشنطن على "تجّنب الفوضى"

دونالد توسك

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
كاظم  النقــل  وزيــر  أعلن 
فنجــان احلمامــي، أمــس 
االثنــني، أن مطــار النجف 
الدولــي أصبــح خاضعــا 
املدني  الطيــران  لســلطة 
االحتاديــة، مبينــاً أن املطار 
تابعــة  طائــرة  اســتقبل 

للخطوط اجلوية العراقية.
تصريح  في  احلمامــي  وقال 
صحفي ان “مطــار النجف 
الدولي من املطارات الكبيرة 
كبيراً  عدداً  تستوعب  والتي 
ويحتــاج  الطائــرات  مــن 
لســلطة  تخضع  ادارة  الى 

الطيران املدني”.
واضــاف ان “مطــار النجف 
الدولي سيستقبل ١٨ رحلة 

شركات  مختلف  من  جوية 
الطيــران”، وطمأن احلمامي 
في  والعاملــني  “املــالكات 
واجورهم  رواتبهم  ان  املطار 

في مأمن”.
وتابــع احلمامي ان “املطارات 
للشــعب  تابعة  حتتية  بنى 
تدميرها  يجــوز  ال  العراقي 

والعبث بها”.
يذكــر ان محافظة النجف 
تشــهد منــذ ايــام قليلة 
تظاهــرات تطالــب بتوفير 
فــرص  وايجــاد  اخلدمــات 
وشــهدت  للعاطلني،  عمل 
شــغب  اعمال  التظاهرات 
ادت الــى تضــرر عــدد من 
املمتلــكات العامــة بينها 

مطار النجف.

الخطوط الجوية العراقية 
تستأنف رحالتها في مطار 

النجف

السليمانية ـ عباس كاريزي:
الدرس  لنجعــل  حتــت شــعار 
اللساني جسرا يربط بني اللغتني 
الكردية والعربية اقامت جامعة 
السليمانية قسم اللغة الكردية 
ابن  التربية  وجامعة بغداد كلية 
رشد قسم اللغة الكردية، املؤمتر 
بني  التقابلية  للدراسات  الدولي 

اللغتني العربية والكردية.
اقيــم املؤمتــر على مــدار يومي 
)15-16( من شهر  واالثنني  االحد 

البروفيسور  متوز اجلاري في قاعة 
الديــن مصطفى رســول  عــز 
بجامعة السليمانية، برعاية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
فــي حكومة اقليم كردســتان 
ومبشاركـــة  كــوران،  يوســف 
الدكتور لطيف رشيد املستشار 
االقدم لرئيــس جمهورية العراق 
العـراق  لدى  الفرنسي  والسفير 

برونو اوبير..
تفصيالت أوسع ص2

تحت شعار "الدرس اللساني يربط بين اللغتين العربية والكردية"

جامعتا السليمانية وبغداد تقيمان المؤتمر الدولي للدراسات التقابلية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت احملكمة االحتاديــة العليا، 
أمس االثنني، عدم دستورية إحدى 
املواد الــواردة في قانــون املوازنة 
املاليــة للعام احلالــي، مبينًة أن 
تطبيق تلــك املادة يكلف نحو 26 

مليار دينار.
احملكمة  باســم  املتحــدث  وقال 
إياس الســاموك فــي بيان تلقت 
إن  "الصباح اجلديد" نسخة منه، 
العليا نظرت  االحتاديــة  "احملكمة 
الدعوى املقامة من مجلس الوزراء 
مواد  دســتورية  بعــدم  بالطعن 
في قانــون املوازنة االحتادية للعام 
2018، وكانت احــدى فقرات ذلك 
الطعن تنص علــى قيام مجلس 
النــواب بتخصيــص مبلــغ إلى 

املفوضية العليا حلقوق االنســان 
مليار   )26( بحــدود  لهــا  نفقات 

دينار".
وأضاف الســاموك في البيان، أن 
"احملكمة االحتادية العليا وجدت أن 
هذا النص مت وضعه في املوازنة من 
قبل مجلس النــواب دون الرجوع 
إلى مجلــس الوزراء وفق ما تلزمه 
املادة )62/ ثانياً( من الدستور وبناء 
عليه قررت احلكم بعدم دستورية 

املادة موضوع الطعن".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، 
 3( السبت  التي عقدت  بجلسته 
اذار 2018( علــى املوازنة االحتادية 
احلالية مبقاطعة  املالية  للســنة 

النواب الكرد.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث رئيس التحالــف الوطني، 
عمــار احلكيم، مــع القيادي في 
املطلك  صالح  الوطنيــة  ائتالف 
مستجداِت الوضع السياسّي في 
القائمة  املشاورات  ومسارَ  العراِق 
بني القوى السياســيِة لتشكيل 
وآلياِت  األكبر،  البرملانيــة  الكتلة 

تشكيل احلكومة املقبلة.
وأكد احلكيم بحسب بيان ملكتبه 
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة 
األغلبية  أهميــِة  "علــى  منــه 
الوطنيــة فــي املرحلــِة احلالية 

ألنَّها متثُل احللَّ ألغلِب املشــاكل 
التي يشــهدها الواقُع السياسّي 
بإنهاِء  وهي كفيلــٌة   ، العراقــي 
حالة احملاصصة ووجود اجلميع في 
احلكومِة وعدم حتمل املسؤولية".

وشدد على "ضرورِة حتقيق مطالب 
املتظاهريــن مــع التأكيــِد على 
أحقيِة التظاهر وســلميته وعدم 
العامة  للممتلــكاِت  التعــرض 
واخلاصــة وحمايــة التظاهــرات 
من العناصرَ املندســة التي تريُد 
حرفها عن مسارها وهو املطالبُة 

بتوفيرِ اخلدمات وفرص العمل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أن حوضا  ذكرت مصادر طقسية 
علويا باردا ســيعم مناطق شرق 
املتوســط وصــوال الــى اجلزيرة 
العربيــة اعتبارا من يــوم األحد 
بانخفاض  املقبــل وسيتســبب 

درجات احلرارة ويشمل العراق.
وأوضــح املتنبيء اجلــوي األردني 
واملشــرف على مجموعة "خبراء 
خالد  اإللكترونيــة،  الطقــس" 
مهــداوي، في تصريــح صحفي 

العلوي  احلــوض  أن  االثنني،  أمس 
يعمل على تلطيــف األجواء في 
بالد الشــام بنحٍو خاص مع فرص 
البحر  لســواحل  أمطار صيفية 

األبيض املتوسط.
وأشار إلى ان تأثير احلوض العلوي 
على العراق يقتصر على تخفيض 
درجات  خمس  بفارق  احلرارة  درجة 
عن حــرارة اليوم األحــد )16 متوز 

2018( في أجزاء من البالد.
تتمة ص3

الحكم بعدم دستورية مادة
في الموازنة تكلف الخزينة 

26 مليار دينار

الحكيم: حكومة األغلبية الوطنية 
كفيلة بإنهاء المحاصصة

انخفاض ملحوظ في درجات 
الحرارة مطلع األسبوع المقبل بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد أمير الكويــت، صباح األحمد 
اجلابــر الصبــاح، اســتعداد بالده 
للحكومــة  املســاعدة  لتقــدمي 
انعكاســات  جتاوز  فــي  العراقية 
االحتجاجــات األخيرة، وذلك خالل 
محادثــة هاتفية مع رئيس الوزراء، 

حيدر العبادي.

 وقالت مصادر إعالمية كويتية إن 
"الصباح تلقى أمــس األول األحد 
العبادي، جرى  اتصاال هاتفيا مــن 
فيه اســتعراض العالقات الثنائية 
الشــقيقني  البلدين  بني  املتميزة 

والقضايا ذات االهتمام املشترك".
وأضــاف أن "العبــادي طمأن أمير 
األمنية  األوضــاع  علــى  الكويت 

اجلارية في بعض احملافظات بالعراق، 
بينمــا أعرب الصبــاح عن خالص 
تقديره لهذا التواصل الذي يجسد 
أواصــر العالقــات الوطيــدة بني 

البلدين والشعبني الشقيقني".
 وجــدد الصبــاح، تأكيــده على 
لتقدمي  الكويــت  دولة  اســتعداد 
كل دعــم ممكن للعراق الشــقيق 

ليتمكن مــن جتاوز ما ميــر به من 
أحداث ومتمنيا أن يسود به األمن 
والسالم وأن يســعى نحو توحيد 
صفوفــه وتكاتف أبنائــه وتظافر 
كافة اجلهود، ســعًيا لتحقيق كل 

اخلير والصالح له ولشعبه".
وفي ســياق متصل أعلــن رئيس 
مجلــس األمــة الكويتــي مرزوق 

الغــامن، عــن عقــد اجتمــاع في 
مجلس األمة بني النواب واحلكومة 
اليوم الثالثاء ملناقشة طلب نيابي 
حول مــدى االســتعدادات لكافة 
االحتماالت بشــأن األحــداث في 

العراق.
وأوضــح الغــامن، فــي تغريــدات 
الكويتي  بصفحة مجلــس األمة 

على موقع "تويتر" ، انه "بناء على 
طلب مجموعة من النواب بشــأن 
مناقشة آخر التطورات في العراق، 
الوزراء  مجلــس  رئيس  مع  حتدثت 
الشــيخ  اخلارجية  ووزير  باإلنابــة 
صباح خالد احلمد الصباح واتفقت 

معه على عقد اجتماع".
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الكويت تبدي استعدادها تقديم المساعدة للعراق من أجل تجاوز انعكاسات االحتجاجات

جانب من املؤمتر



اللفتنانت جنرال مايكل ناغاتا*

أوّد اليــوم أن أبدي بعــض املالحظات 
حول حالة اجلهود التي تبذلها الواليات 
املتحدة في مجــال مكافحة اإلرهاب، 
وأعرض وجهة نظري حول ما ستتطلبه 

مكافحة اإلرهاب في املستقبل.
منذ ما يقرب من ســبعة عشر عاماً، 
بالتعاون مع  الواليات املتحــدة،  قامت 
عدد كبير مــن حلفائها وشــركائها 
في جميع أنحاء العالــم، ببذل جهود 
استثنائية واســتثمار ثروات هائلة في 
بأشــكاله  اإلرهاب  مكافحــة  مجال 
املتعددة. وكما تعلمون جميعاً، انصّب 
التهديد  نوع  األساســي على  تركيزنا 
الدولــي الــذي تشــكله منظمــات 
مثل تنظيَمــي »القاعــدة« و»الدولة 

اإلسالمية«.
وخالل هــذه الفترة، أرســلت الواليات 
املتحــدة بعضاً من أفضــل ما لديها 
من أفراد وأشجعهم إلى أبعد املناطق 
في العالم حملاربــة املنظمات اإلرهابية 
ووكالئهــا داخل مالجئهم. وخالل هذه 
املسيرة، قمنا بتطوير مجموعة مذهلة 
االســتخباراتية  القدرات  مــن  تقريباً 
والعملياتية  التكتيكيــة  واالبتكارات 
واالجنازات التكنولوجية عاماً بعد عام. 
ونتيجًة لذلك، ميكننا جميعاً، وعلينا أن 
نفتخر بكل ما مت إجنازه، ومن أهم ذلك 
أننا منعنا هجومــاً إرهابياً كارثياً آخر 
على األراضــي االميركية، على غرار ما 
أّمتنا في ١١ أيلول/سبتمبر  شــهدته 

 .2001
ومع ذلك، بعد قرابة عقدين من الزمن، 
وبرغم كل ما ينبغي أن نفخر به بحق، 
فقد حان الوقت لنسأل أنفسنا بعض 
األسئلة الصعبة ولكن الضرورية: على 
الرغم من القدرات التي قمنا بتطويرها 
أصبح  ملــاذا  الــذي حققناه،  والتقدم 
اإلرهاب اليوم أكثر انتشاراً وتعقيداً مما 
كان عليه حني بدأنا؟ ملاذا أثبت اإلرهاب 
أنه قادر على الصمود والتكّيف بالرغم 
مــن جناحاتنا وبرغــم الضغط والقوة 
نســتخدمهما  اللذيــن  املتواصلــني 
نحن والعالم للوقــوف في وجهه؟ إّن 
التقييم املنّبه واملســتمد من »قاعدة 
بيانــات اإلرهاب العاملية« التي جمعها 
برنامج »ســتارت« التابــع لـ«جامعة 

ماريالند« هو خير مثال عن أن االجتاهات 
األساسية لإلرهاب بالرغم من جهودنا 
الكثيفة، أصبحــت مثيرة جداً للقلق. 
فمنذ عــام ٢٠١٠، ازداد عــدد الوفيات 
املرتبــط باإلرهــاب في جميــع أنحاء 
العالم بنسبة تزيد عن ٣٠٠ في املائة، 
كما ازداد عــدد الهجمات اإلرهابية مع 
ما يقترن بها من ضحايا بنحو ٢٠٠ في 
املائة. ومبعزل عن ذلك، هنا في الواليات 
املتحــدة، جتري الســلطات الفدرالية 
املعنية بإنفاذ القانون نحو ألف عملية 
حتقيق متصلة باإلرهاب في مجتمعاتنا 

احمللية في جميع الواليات اخلمسني.
وال أحــاول اإليحاء بــأن جهودنا ذهبت 
ُســدى. فمجــّرد واقــع أن هجوم 11 
ســبتمبر لم يتكرر علــى أراضينا هو 
دليل واضــح وإجناز مهم. ومن اإلجنازات 
الكبيرة أيضاً هــو واقع أننا قد أحدثنا 
ثــورًة في قدراتنــا وممارســاتنا عندما 
يتعلق األمر بإلقاء الضوء على الزعماء 
اإلرهابيــني ومؤامراتهم ومهاجمتهم. 
ومع ما تقّدم ذكره، أوّد أن أشــاطركم 

بعض املالحظات التي تستوقفني.

أوالً، أين كّنا منذ 11 سبتمبر؟
منذ أحداث 11 سبتمبر، توّجهت حصة 
األســد من اســتثماراتنا فــي تطوير 
قــدرات وإمكانيات جديــدة ملكافحة 
اإلرهــاب، وفي املقــام األول نحو حتديد 
الهويــة وإلقاء الضوء واالســتهداف 
والتتبع، وكما نقول في عالم مكافحة 
اإلرهابيني  علــى  »القضاء«  اإلرهــاب، 
واملؤامرات اإلرهابية. وقد انصب تركيزنا 
األساســي، من الناحيــة التكتيكية 
واالســتراتيجية، على تطويــر القدرة 
على القضاء علــى الزعماء اإلرهابيني 
واجلنــود املشــاة، مع حتديــد اخلطط 
الهجومية األكثــر خطورًة وتعطيلها 
في الوقت نفســه. وقــد أدى ذلك إلى 
في  اســتثنائية  اســتثمارات  خلــق 
القدرات اجلديدة جملتمع االســتخبارات، 
وإحداث ثورة في الشــؤون العسكرية 
عندمــا يتعلق األمــر مبكافحة القوى 
غير النظامية والقوات املتمردة، وإنشاء 
وكاالت فدرالية جديدة متاماً تركز على 
تقوية بنيتنــا التحتيــة، والدفاع عن 
التهديدات  فــي  والتحقيق  حدودنــا، 
العنيفة واملتطرفة وتعطيلها، ســواء 

داخل البالد أو خارجها.

ثانياً، أين نحن اليوم؟
من ناحية، طّورنا مهارات وخبرات هائلة 
في مجــال مكافحة اإلرهــاب ما تزال 
تخدم أغراضنا جيداً في الوقت احلالي. 
وفــي اآلونة األخيــرة، عندمــا اجتاح 
تنظيم »الدولة اإلســالمية« الساحة 
العاملية فــي عام ٢٠١٤، كانت الواليات 
املتحدة أكثر اســتعداداً وقــدرًة على 
التصدي لهذا الكيــان والبدء بهزميته 
العسكرية ممّا كانت عليه قبل سبعة 

عشر عاماً.
من ناحية أخرى، ينبغي أن تكون حقيقة 
ظهور تنظيــم »الدولة اإلســالمية« 
للواليات  استراتيجية  كمباغتة  فجأًة 
أربع ســنوات فقط،  املتحــدة، قبــل 
إدراكاً منّبهــاً لنا جميعــاً. إذ جعلت 
عدداً كبيراً من اخلبــراء داخل مجتمع 
مكافحــة اإلرهاب يدركــون أنه برغم 
يزال  التي حققناها، ما  النجاحات  كل 
التطــرف املقترن بالعنــف، في جميع 
أشكاله تقريباً، يتمتع باملرونة ]أي قادراً 

على الصمود[.
وفي هذا الصدد، أود أن أقدم ثالثة أمثلة 
للتشــديد على حجم اإلرهاب وقدراته 

ومرونته في الوقت الراهن:
أوالً - منــذ أكثر من عقد، توّليُت قيادة 

فريق عمل يركز على املقاتلني األجانب 
»القاعدة  تنظيم  إلــى  انضموا  الذين 
أننا كنا  وأتذكر بوضــوح  العراق«.  في 
نكافح للتعامل مع املقاتلني الذين بلغ 
مجموعهم املئات. ومنذ ظهور تنظيم 
»الدولة اإلســالمية« في عــام ٢٠١٤، 
تشــير أفضل تقديراتنا إلى أن ما يزيد 
عن ٤٠ ألف فرد من املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب قد توافدوا لالنضمام إلى هذا 

التنظيم.
ثانياً - كان تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
رائــداً في وضــع االســتراتيجيات في 
مجالني في األقل. األول هو التســلح 
بدون  الطائــرات  أنظمة  واســتخدام 
طيار املتاحة جتارياً وبأســعار معقولة. 
وإتاحتها بســهولة أكبر ألي شخص 
ميتلك بطاقــة ائتمان، فلم تُعد القدرة 
على إحــداث تأثيرات شــديدة الفتك 
تعتمد على التدريــب أو التخطيط أو 
اإلعداد املركزي. أّما اجملــال الثاني فهو 
أكثر خطورًة، ويتمثل في قيام اجلماعة 
باســتخدام مبتكــر للدعايــة عبــر 
اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي 
التطــرف في  وزرع  األفــراد  لتجنيــد 
نفوسهم وتعبئتهم ملمارسة العنف. 
إرهابيــني جدد يعتمد  ولم يُعد جتنيد 
بشكل أساسي على االتصال اجلسدي 
أو املباشر بني اجملندين احملتملني واجلهات 

املعنيــة بتجنيد اإلرهابيــني، كما لن 
أو  يتطلب مــن اجملندين اجلــدد تدريباً 
توجيهــاً مكثفــاً، نظــراً ألن تنظيم 
»الدولة اإلســالمية« يشــّجع أتباعه 
أوطانهم  فــي  على شــن هجمــات 
وأسلحة  باستخدام أساليب بسيطة 

سهلة املنال. 
ثالثاً، كما يتذكر العديد منكم، خطرت 
لنا فكــرة بعــد حادثة ١١ ســبتمبر 
مباشرة وهي أننا »سنلعب لعبة اخلارج 
بشــكٍل رائع لدرجة أننا لن نضطّر إلى 
اللعــب في الداخل مــرًة أخرى«. لكن 
بعد عشــرين عاماً تقريبــاً، كان علّي 
مواجهة احلقيقة احملزنة، وهي أنه على 
الرغم من جهودنا املثيرة والفعالة التي 
نبذلها في »لعبة اخلارج«، أثبتت احلركة 
العنيف  والتطرف  لإلرهاب  الشــاملة 
في نهاية املطاف قوتها ومرونتها ضد 
هجماتنا. واليــوم، نحن نخوض نطاق 
املتطرفة  غير مسبوق من األنشــطة 
ومع  الدولي  الصعيــد  على  العنيفة، 
املتطرفــني العنيفني الناشــئني على 

الصعيد احمللي.
وعلى افتــراض أن ما ســبق ذكره هو 
تقديــر دقيق إلى حد معقــول، نواجه 
اليوم مســألة كيفية جعل أنفســنا 
وحلفائنا أكثر فعاليًة في تقليل حجم 
اإلرهاب وقدرتــه وصموده. يجب أن جند 

طريقًة للحفاظ علــى القدرة احلالية 
املذهلــة على تعطيــل اإلرهاب بينما 
نعزز بشــكل كبير قدرتنــا على احلد 
من اإلرهــاب بجميع أشــكاله - على 
الصعيد الدولي حيــث يهدد مصالح 
الواليات املتحدة، وبصورة أكثر فعاليًة 

داخل حدودنا.
وعلــى الرغم مــن أننــا نحافظ على 
قدرتنــا الهائلة فعالً علــى مهاجمة 
األنشطة اإلرهابية التي تهدد مصاحلنا 
وإعاقتها، فمن الضــروري اآلن أن حتّول 
الواليات املتحدة املزيد من استثماراتها 
التصدي  نحــو  والقدرات  النــاس  في 

لإلرهاب »غير احلركي«. 
أنــا ال أقترح أن نحّد من اســتثماراتنا 
في ما حققناه بنجاح خالل الســنوات 
الســبعة عشــر املاضيــة - أي إلقاء 
ومهاجمتهم  اإلرهابيــني  على  الضوء 
بشــكل فعال. كما أننــي ال أقول أننا 
بحاجة إلى استثمار مكافئ ملا تعهدنا 
به في التصدي لإلرهاب »غير احلركي«. 
فاملنظمــات، احلكوميــة منهــا وغير 
ملنع  حالياً  تســعى  التي  احلكوميــة، 
اإلرهاب أو األنشــطة اإلرهابية، تفتقر 
إلــى القدرة االســتيعابية وفي بعض 
أثبتت  التــي  املنهجيات  إلــى  احلاالت 
فعاليتها حالياً والتي ميكن أن تبرر مثل 
هذا النهج االستثماري الهائل. إضافة 
الفدرالية  احلكومــة  أدركت  ذلك،  إلى 
أنه يتعني عليها أن تدرس ملياً كيفية 
دعم برامج وأنشطة الوقاية أو متويلها، 
ال ســّيما فيمــا يتعلــق بعزمنا على 
ضمان احلقــوق املدنية والدســتورية، 
واحلريات  الشــخصية،  واخلصوصيــة 

السياسية، واملشاريع احلرة.
فما أقترحه هو ببســاطة على النحو 
التالي: نحــن بحاجة إلى حــوار أكثر 
حيويًة - ســواء داخل حكومتنا أو عبر 
مجتمعنا - حول مدى اســتعدادنا أو 
قدرتنا على زيادة استثماراتنا من حيث 
املوارد املاليــة والقوى العاملة والدعم 
احلقيقي في مجال السياســة خلمس 

مهمات على األقل:
أن نصبح أكثر فعالية في منع ســفر 
الدولي  املســتويني  علــى  اإلرهابيني، 

واحمللي؛
أن نصبــح أكثــر فعالية فــي حرمان 
اإلرهابيني من املــوارد التي يحتاجونها 

لتنفيذ أيديولوجيتهم ونشرها؛
أن نصبــح أكثر فعاليــة في مواجهة 
سواء  لإلنترنت،  اإلرهابيني  اســتخدام 
كنظام عاملــي للقيــادة والتحكم أو 

كأداة تطرف ال تنفك تزداد قوًة؛
أن نصبــح أكثر فعالية فــي اعتراض 
اإليديولوجيــات اإلرهابيــة، ال ســيما 
في مجــال تقدمي بدائل أكثــر جاذبيًة 

ألفكارها اإلرهابية السامة؛ و
أن نصبح أكثر فعالية في مســاعدة 
اجملتمعــات احمللية واألســر على حتديد 
األشــخاص ]والفئــات[ األكثر عرضًة 
لتجنيــد اإلرهابيــني ومتكــني اجلهات 
الفاعلة احمللية من منع هؤالء األفراد أو 
اجلماعات أو »إبعادهم« عن هذا املسار 
من خــالل تدريبهم على كيفية تلبية 
احتياجاتهــم أو مظاملهم دون اللجوء 

إلى العنف.
وخالل السنوات السبعة عشر املاضية، 
شــهدت عمليــات حتديــد اإلرهابيني 
ومهاجمتهم وكشــف مخططاتهم 
وواضحاً.  جوهريــاً  سياســياً  دعمــاً 
ولم تكــن جميع محاوالتنــا لتحديد 
ناجحة،  مهاجمتهــم  أو  مواقعهــم 
ارتكبناه.  ولكننا تعلمنا من كل خطأ 
هذه  الســتيعاب  استعداد  على  وكنا 
النكســات، والدفاع عنهــا علناً ضد 
االنتقــادات احملليــة والدوليــة علــى 
السواء، واملثابرة ألنه كان من الضروري 

أن نتعلم كيف نحقق النجاح.
فــإذا أردنــا أن ننجح على املســتوى 
اجملاالت اخلمسة غير  االستراتيجي في 
احلركية التــي حددتُها، أعتقد أن األمر 
ذاته.  املســتدام  التعهد  سيســتلزم 
فنحن ال نعرف بعــد جميع الوصفات، 
أو املناهــج، أو املهــارات، أو القدرات، أو 
لتحقيق  األنسب  التنظيمية  النماذج 
النجاح االســتراتيجي »غير احلركي«، 
ولن يكن من املمكــن أن نتعلم كيف 
النجاح  القدر نفســه من  نكون على 
في منع اإلرهاب إال من خالل ذلك النوع 
من التجارب القاســية التي كنا على 
استعداد لتحملها ذات مرة في رحلتنا 
»احلركية«. وســيحدد ذلك في النهاية 
ما إذا كان باســتطاعتنا تعّلم كيفية 
منع جتنيد إرهابيني جدد، وإذا كنا قادرين 

على قتلهم أو القبض عليهم حالياً.
*عن معهد واشنطن.

السليمانية ـ عباس كاريزي:

الدرس  لنجعــل  شــعار  حتــت 
اللساني جسرا يربط بني اللغتني 
اقامت جامعة  والعربية  الكردية 
السليمانية قسم اللغة الكردية 
ابن  التربية  وجامعة بغداد كلية 
رشد قسم اللغة الكردية، املؤمتر 
الدولي للدراســات التقابلية بني 

اللغتني العربية والكردية.
اقيم املؤمتر على مدار يومي االحد 
)15-16( من شــهر متوز  واالثنني 
اجلاري في قاعة البروفيســور عز 
بجامعة  رسول  مصطفى  الدين 
السليمانية، برعاية وزير التعليم 
في  العلمي  والبحــث  العالــي 
حكومة اقليم كردستان يوسف 
الدكتور لطيف  كوران، مبشاركة 
رشيد املستشــار االقدم لرئيس 
والســفير  العــراق  جمهوريــة 
الفرنسي لدى العراق برونو اوبير، 
والسيدة شــاناز ابراهيم احمد، 
واعضــاء فــي مجلــس النواب 
العراقي، ومحافظ الســليمانية 
هفال ابو بكــر ووفد من الكتاب 
والصحفيــني  واالكادمييــني 
وكتاب  واكادمييــني  العراقيــني، 

وشعراء وباحثني كرد.
افتتح رئيس جامعة السليمانية 
الدكتور رضا حسن اعمال املؤمتر 
التالقح  اهميــة  الى  باإلشــارة 
الثقافــي واالدبــي والفكري بني 
اللغتني العربية والكردية، واصفاً 
في كلمــة القاها في املؤمتر بانه 
التقاء مهمــة لتطوير  نقطــة 
اللغتني العربية والكردية، مشيرا 
الــى ان )30( بحثاً ســتقدم من 
واخلبراء  واالساتذة  الباحثني  قبل 
اللغويــني من عــرب وكرد خالل 

اعمال وجلسات املؤمتر.
بدوره قال وزيــر التعليم العالي 
والبحــث العلمي فــي حكومة 
االقليم الدكتور يوســف كوران، 
ان عقــد مؤمتر حول اشــكاالت 
اللغتني  بــني  العالقــة  وافــاق 
الكرديــة والعربية في محافظة 
السليمانية عاصمة الثقافة في 
االقليم له اكثر من داللة ومغزى 
فــي اكثر مــن مجــال وصعيد، 
التي  اخلصائص  اهم  يتناول  وهو 
يطلق  والتي  البشرية  بها  تتميز 
عليها اليــوم اللغة، التي قال ان 
العراق يتميز بانه من اعرق واقدم 
بناء  التي اسهمت في  الشعوب 

وصياغة اللغات.  

احلديثــة  اللغويــة  العلــوم  ان 
توصلت الى نتيجــة مفادها، ان 
الدليل  هــي  املســتقلة  اللغة 
الدامغ على وجود مجموعة اثنية 
قومية مســتقلة، وقــد جتددت 
هذه االفكار في العصور احلديثة 
ايدولوجيــة مــا مهد  بدوافــع 
استعمارية،  وهيمنة  لســيطرة 
خدمة ألفكار قومية استعالئية 

اعتمدت التهميش واالقصاء.
واعرب كــوران عن االســف الن 
التاريخ السياسي احلديث للدولة 
فرض  سياسية  اعتمد  العراقية 
اللغة االوحــد على امة متعددة 
ان  مضيفاً  واالعــراق،  القوميات 
االشارة الى ذلك مرده الى ضرورة 
معرفة االثار السلبية لسياسية 
االقصــاء والتهميش فــي اطار 
املشــروع القومي لألنظمة التي 
حكمت الدولة العراقية ســابقاً 
التي حاولت اقحام السياســية 
االمر  احلياتية،  اجملاالت  جميع  في 
الذي مهد لبروز منط من القومية 
الدميقراطيــة  غيــر  املتطرفــة 
انها حاولت  قال  التي  املتعصبة، 
ووعاء  اللغــة كقالــب  تغييــر 
للمعرفة الى هــي اداة للهيمنة 

القومية واقحام اللغة عنوة في 
هذه احلرب الثقافية.

انه خالفــا لرغبة  وتابع كــوران 
العربية  اللغتــني  فــان  احلكام، 
الكردية تالقحــت وتناغمت، الن 
اللغــة العربيــة لــم تكن عند 
الكرد مجرد لغة قومية محددة، 
بــل كانــت ذات ابعــاد ثقافية 
وتراثيــة وحضارية ودينية جتاوزت 
القوميــة بأشــواط، حيــث ان 
تفاخروا  الكرد  والكتاب  الشعراء 
العربية  باللغتــني  بكتاباتهــم 

والكردية.
وطالب كــوران الدولة العراقية، 
ومن اجل اعادة متتني جسور الثقة 
بني مكونــات العراق اخملتلفة الى 
االهتمام باللغة الكردية واللغات 
االخرى كالتركمانية والسريانية، 
التي قــال انها يجــب ان تكون 
السياسية  اولويات  سلم  ضمن 
اللغوية اجلديدة للدولة االحتادية، 
واردف، وان هذه السياســية وان 
كانت واضحة في الدستور، كون 
العراق بلد ثنائي اللغات رســميا 
وذات مكونــات لغويــة متعددة، 
والتشريعات  السياســات  ان  اال 
فــي  وتطبيقاتهــا  الفدراليــة 

مجاالت التربية والتعليم العالي 
واملؤسســات والدوائر الرسمية، 
ما زالــت قاصــرة ومختلفة وال 

توافق ال روح وال نص الدستور.
واضــاف »ومن هنــا ينبغي على 
واخلبــراء  والباحثــني  الكتــاب 
استرداد  والكرد،  العرب  اللغويني 
اللغتني  بــني  العلمية  الهيبــة 
السياســات  علــى  والقضــاء 
وانقاذ  الســابقة  الشــوفينية 
االيدولوجية  براثــن  مــن  اللغة 
الظروف  ان  االســتعالئية، حيث 
السياســية والدستورية احلالية 
فــي العراق مؤاتيــة اكثر من اي 
العالقات  الحيــاء  مضــى  وقت 
املشــترك  والعمل  الطبيعيــة 
البناء بني ابناء اللغتني، وارســاء 
االســس املســتقبلية املتينــة 
اجملتمعي،  والتكامــل  للتعايش 
في العراق الفدرالي الدميقراطي، 
معربــا عن امله في ان جعل هذا 
املؤمتر تقليدا سنوياً دائماً، وبداية 
لعالقة جديــدة لباحثي اللغتني، 
ملزيد  وثقافتنا  لغاتنا  وتســخير 
من التالقــح والتكامل بني ابناء 

العراق من شتى املكونات.   
الدكتــور اســامة فاضــل عبد 

اللطيــف القى كلمــة بالنيابة 
عن رئاســة جامعة بغداد كلية 
التربيــة ابن رشــد، ثمن خاللها 
جهــود القائمــني علــى املؤمتر 
العربية  العالقــات  ان  مؤكــدا، 
الكرديــة متيــزت خــالل املراحل 
املشــترك  بالعمــل  الســابقة 
والتواصــل احلضــاري والثقافي 
والفكــري والشــعري واالدبــي 
والفنــي، معربــا عــن امله في 
استمرار عالقات التعاون بني ابناء 
اللغتــني وجميع مكونات العراق 
ومحاربة  والبنــاء  اخلير  اطار  في 

االفكار املتطرفة الهدامة.
مؤكدا، ان وحدتنا حتتم التعايش 
الســلمي بني جميــع املكونات 
والسالم  اخلير  ارادة  تفعيل  باجتاه 
الســالم  روح  وغــرس  والبنــاء 
والعمل الدميقراطي وقبول االخر، 
مشيرا الى ان جســور التواصل 
والفكــري  اللغــوي  والتالقــح 
التواصل  مــن  مزيد  الى  بحاجة 

والعمل املشترك.     
عقب ذلــك بدأ املؤمتر جلســته 
النقاشــية االولــى التي حملت 
عنــوان تأثيــر وتأثــر الثقافتني 
العربيــة والكرديــة التي حاضر 

الفرنسي  السفير  من  كل  فيها 
الدكتور عز  و االستاذ  اوبير  برونو 
وشوقي  رسول  مصطفى  الدين 
عبد االميــر رئيس حترير صحيفة 
ابراهيم  والدكتــور  النهرين  بني 
اخلياط امني عــام احتاد االدباء في 
كرمي  الدكتور  واالســتاذ  العراق، 
رئيــس جمعية  ناصح  حســني 
بكلمات  العراقيني،  اللســانيني 
اكدت، ان اللغة عامل وعي وحترر 
ونضج داخل االجيــال ما يحتم 
ضرورة استمرار التواصل والتبادل 
واللغــوي  والفكــري  املعرفــي 
والثقافــي واالدبي بــني مكونات 

البالد وحتديدا بني العرب والكرد.
والدراسات  البحوث  ان  الى  يشار 
الدراسات  مؤمتر  في  قدمت  التي 
العربية  اللغتــني  بني  التقابلية 
املســتويات  تناولت  والكرديــة 
والفنولوجيا  »الفنوتيك  التالية، 
والداللية  والنحويــة  والصرفية 
والتداولية وظواهر التأثر والتأثير 
بني اللغتني وتطوير وسائل تعلم 
وتعليــم اللغتني ودراســات في 
النصــوص االدبية فــي اللغتني 
العربيــة والكرديــة فضــالً عن 

دراسات موازنة لغوية.
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

تتعرض االصول الثابتة التي تشــمل االراضي 
الزراعيــة واملبانــي والطــرق واآلالت واملعدات 
والســيارات والعدد واألدوات واألثاث واملشاريع 
في طور التنفيذ ، إلى التقــادم والتعرية وفي 
حال عدم صيانتها باســتمرار فإنها ستصبح 

خارج اخلدمة قبل نهاية عمرها االفتراضي . 
ويبــدو واضحا ، ان فلســفة صيانــة االصول 
الثابتــة  غائبة فــي العراق او غيــر مفهومة 
بلحاظ قلة او انعدام التخصيصات املالية في 
الصيانة  بجوانب  املتعلقة  الســنوية  املوازنة 
، وبالتالــي فان هــذا الغياب يكبــد االقتصاد 
الوطني خسارة فادحة جدا ، واألمثلة على ذلك 
كثيرة ، فلو القينا نظرة ســريعة على الكثير 
من املباني جندها متهالكة جدا بسبب التماهل 
في صيانتها نتيجة غياب التخصيصات املالية  
، اما الســيارات واآلالت واألثاث فال تخلو وزارة 
مــن وجود مقبرة واســعة ألعــداد كبيرة من 
السيارات العاطلة  واألثاث احملطم ورمبا بعضها 
ال يحتاج سوى مبالغ قليلة إلعادة احلياة اليها 
، ولكــن تركها لفترة طويلة وهي ذات موديالت 
حديثة  يصبح مــن الصعوبة مبكان اصالحها 
واالســتفادة منها ... اما في مجال املشاريع  ، 
فقد خلٌفــت االزمة االقتصاديــة التي ضربت 
العراق عام 2014 مئات املشــاريع االستثمارية 
وفيها نســب اجناز متقدمة وقد كلفت البلد 
مليــارات الدوالرات ، ومتثل هذه املبالغ التزامات 
ثقيلــة على احلكومة ، ولو جــرى اكمال واجناز 
تلك املشــاريع ملا خســرنا تلك االموال .. ولو 
حتدثنا عن الطرق ســواء كانــت داخل املدن او 
خارجها ، فــان احلكومة حتتاج اليوم إلى مبالغ 
كبيرة إلعــادة صيانتها في وقت يصعب توفير 

مثل هذه االموال. 
وعمليــات الصيانة ال تعني القيــام بإجراءات 
ترقيعية ال تعالج املشــكلة بنحــو جوهري ، 
املوازنة نفقات  فمثل هذه االجــراءات حتٌمــل 
كبيرة من دون ان تصمد طويال ،النعدام جدواها 
االقتصادية ... ولهذا نقول ، ان غياب فلســفة 
صيانة االصول الثابتة لدى القائمني على وضع 
السياسة املالية للبلد ، ليس ألنهم ال يدركون 
اهميتهــا ، ولكنهم يخشــون ان تصبح بابا 
للفســاد لعدم وجود جداول كميات ودراسات 
جــدوى وغير ذلك من املتطلبــات االخرى التي 
يجب ان تكــون موجودة عند تنفيذ مشــروع 
جديد .. ولكن اعتقد ان هــذا الفهم ، ان كان 
فعال هو الســبب وراء غياب هذه الفلســفة ، 
فإننا يجب ان نعيد النظر بسياســاتنا املالية 
في هذا الشــأن ، ألننا خسرنا وسنخسر املزيد 
، ان لم نتدارك امرنــا ونهتم بقضية الصيانة 
..  اذن نحن نحتاج إلى فهم حقيقي وصحيح 

لفلسفة صيانة االصول  الثابتة .

فلسفة الصيانة

تقـرير

تقييم الجهود األميركية لمكافحة اإلرهاب منذ أحداث ١١ سبتمبر

جانب من املؤمتر

البحوث والدراسات 
التي قدمت في مؤتمر 
الدراسات التقابلية بين 
اللغتين العربية والكردية 
تناولت المستويات التالية، 
»الفنوتيك والفنولوجيا 
والصرفية والنحوية 
والداللية والتداولية 
وظواهر التأثر والتأثير 
بين اللغتين وتطوير 
وسائل تعلم وتعليم 
اللغتين ودراسات في 
النصوص االدبية في 
اللغتين العربية والكردية
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3 شؤون عراقية

بغداد - الصباح الجديد:
اليوم االثنني، ضبط  الداخلية،  اعلنت مفتشية 
أحد حراس سجن كروبر في مطار بغداد الدولي 
متلبساً بأخذ رشاوى من سجناء لقاء تزويدهم 

مبعلومات ومتكينهم من االتصال باخلارج.
وذكرت املفتشــية في بيان تلقــت "الغد برس" 
نســخة منــه، ان "العمليــة متت علــى ضوء 
معلومات مصدر خــاص مبديرية تفتيش بغداد، 
حيث أفــاد املصدر أن أحد حراس ســجن كروبر 
يقوم بتزويد سجناء في سجن كروبر باملعلومات، 
فضالً عن الســماح لهم باالتصــال عبر جهاز 
هاتف )موبايل( بآخرين خارج املوقف، لقاء مبالغ 

مالية".
واضافــت ان "األمر تطلب مــن مكتب املفتش 
العام الى نصب كمني للمتهم بواسطة مفرزة 
الضبط باجلرم املشــهود برئاسة مدير تفتيش 
بغــداد، حيث اثمــر الكمني عــن ضبط احلارس 
متلبســاً باســتالم مبلغ 500 ألــف دينار من 
أحد األشــخاص لقاء تزويده مبعلومات عن أحد 

السجناء".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املفتش العام ل وزارة العدل حسن العكيلي، 
أمــس االثنني، إصــدار احملاكم اخملتصــة بقضايا 
النزاهة احكاما بالسجن بحق موظفة في إحدى 
دوائر التسجيل العقاري ببغداد ملدة جتاوزت نصف 

قرن، بسبب مساهمتها بسرقة 67 مليار دينار.
وقال العكيلي في بيــان تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، إن "13 حكما بالســجن لفترات 
متفرقــة صدرت بحــق )و.ي.ك( وكانت تشــغل 
منصــب معاون مديــر باحدى دوائر التســجيل 
العقاري في بغداد، ووصل مجموع األحكام لغاية 

االن 51 سنة سجن".
وأضــاف، أن "املدانة كانت متنح ســندات عقارية 
وكتب صحة صدور مزورة، وتتالعب في مســاحة 
وجنس وملكية العقارات التي استخدمها افراد 
عصابة كضمانــات عقارية لقروض من املصارف 
احلكومية، ومت سرقة )67( مليار دينار جراء عمليات 

التزوير تلك".
وتابع، أن "عمليــات التزوير طالــت أيضاً أمالك 
وزارة املالية، اذ قامت املدانة بتحويل ملكية عدد 
من العقارات بســندات مزورة إلى مواطنني، وهو 
ما كشــفه الفريق املكلف مــن مكتب املفتش 
العام خالل عمليات التدقيق في دائرة التسجيل 

العقاري في املدائن".
ودعا العكيلــي، إلى "اعتماد املكننة االلكترونية 
والتقنيــات احلديثة فــي التعامــالت العقارية، 
ألن أغلب أســباب عمليــات التزوير تكون نتيجة 
االجراءات  فــي  الورقية  املعامــالت  اســتخدام 
العقارية والتي تكــون غالبا معرضة للتزوير من 

قبل أصحاب النفوس الضعيفة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن محافظ بغداد، عطــوان العطواني، امس 
االثنني، عن اتفاق ألعداد الئحة باملشاريع املهمة 
التي تدخل ضمن اتفاقية التوأمة بني العاصمة 

بغداد ونظيرتها الرومانية بوخارست.
وذكــر بيان ملكتب العطوانــي االعالمي وتلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منــه، ان "محافظ 
بغــداد، عطــوان العطواني، اســتقبل امس، 
السفير الروماني، اكوب برادا، والوفد املرافق له".
واوضح العطواني بحسب البيان، " جرى االتفاق 
مع السفير الروماني على اعداد الئحة باملشاريع 
التوأمة  اتفاقيــة  والتي تدخــل ضمن  املهمة 
ومنها في قطاع النقل عبر تنفيذ مشروع ترام 
الــذي يربط مطار بغــداد الدولي بطريق عباس 
بن فرناس وآخر يربط مجمع بسماية السكني 
احلكومة  بالعاصمة"، مؤكدا "جديــة وحتمس 
الرومانية لتنفيذ املشــاريع االســتثمارية في 

بغداد". 
ولفت الى ان "محافظة بغداد ســتوجه دعوة 
الى امينة بوخارســت لزيــارة العاصمة بغداد 
الســتكمال متطلبــات اتفاقيــة التوأمة بني 
العاصمتني والتي مت التباحث بها خالل السنوات 
املاضية"، مشــيرا الى ان "هناك حرص متبادل 
لدى اجلانبني لتوقيع هــذه االتفاقية بعد اعداد 

املسودة النهائية لها".

ضبط حارس في سجن 
كروبر متلبسًا بالرشوة

السجن نصف قرن بحق 
موظفة بالتسجيل العقاري

الئحة مشاريع ستدخل 
اتفاقية التوأمة بين 

بغداد وبوخارست املتحدث الرسمي لرئيس 
الوزراء: البصرة حتتاج الى حلول 
ستراتيجية طويلة األمد ال ميكن 

إجنازها بأشهر
وبالفعل مت تخصيص حوالي %50 من 
البصرة  في  الياباني ملشاريع  القرض 
وحصة االسد من القرض البريطاني 
ايضا ملشــاريع فــي محافظة  كان 
البصــرة في اطــار مشــاريع املياه 

ومشاريع الكهرباء وخدمات اخرى".
وبــني ان "هذه املشــاريع ال ميكن ان 
تنجز خالل اشــهر، حيث حتتاج الى 
سنوات حلل مشاكل البصرة وغيرها 
الى حلول اســتراتيجية  التي حتتاج 
طويلة االمد وهذه حتتاج الى اجراءات 
معقدة والى وقت لإلجناز والى تعاون 
الدعم  لتوفير  الدوليني  الشركاء  مع 
ليســت  العملية  ان  وبالتالي  املالي 
احلكومة  بــإرادة  فقــط  مرتبطــة 
تنجز خالل  ان  العراقيــة وال ميكــن 

اسابيع او اشهر".
واوضــح "لدينا االن مشــروع يتعلق 
بتحليــة امليــاه، اذ اعلنــت اللجنة 
البصرة  بزيارة  التي كلفــت  الوزارية 
على املباشــرة ببــدء نصب محطة 
حتليــة امليــاه بطاقــة 3 االلف متر 
مكعــب وهــذا جــزء مــن توجــه 

استراتيجي وضعته احلكومة".
استطاعت خالل  "احلكومة  ان  وتابع 

االيام السابقة ومنذ بدء االحتجاجات 
في البصرة ان تخصص حوالي 3 االف 
ولم  البصرة  ميكاواط في محافظة 
تعد تذهب الطاقة الكهربائية خارج 
مع  ســعينا  الى  باإلضافة  احملافظة 
اجلانــب االيراني لتزويــد احملافظة ب 
400 ميكاواط اخرى عبر خط البصرة 
خرشــناو وهذا يؤدي الى زيادة سعي 
16 ساعة الى  التجهيز مبعدل يومي 

20 ساعة في محافظة البصرة".
للحكومة  "ســبق  قائال  واسترسل 
ان اعطــت خصوصيــة للمحافظة 
حينما كانت تــزود اكبر من حصتها 
قياســا باحملافظات العراقية االخرى 
بســبب ارتفاع درجات احلرارة ونسبة 

الرطوبة العالية"
وفيما يتعلق باخلدمات االخرى أكد ان 
"احلكومــة تعمل على معاجلتها في 
مجال املياه مــن خالل زيادة اطالقات 
املياه في مشــروع مــاء البدعة ومن 
خالل الربط بني مشــروع ماء الهارثة 
وشــبكة نقــل االنابيب امليــاه في 

محافظة البصرة". 
"احلكومــة حريصة  ان  الــى  ولفت 
على التجــاوب بإيجابية ، حيث اكد 
رئيس الوزراء خــالل لقائه مع رئيس 
شركة انفط البصرة على وضع الية 
لتخصيص 10 االلف درجة وظيفية". 
وبني ان "احلكومة تسعى لالستجابة 

الــى مطالــب املتظاهريــن لكــن 
احلكومة لم تكن مســترخية كانت 
تواجه خطر االرهاب ولم تتوفر لديها 
واردات ماليــة كافية وهــذا اثر في 
قدرة احلكومة على تنفيذ املشــاريع 

االستثمارية واخلدمية الكبرى".
واوضح ان "املشــاريع االســتثمارية 
واخلدميــة الكبــرى فــي القطــاع 
الصناعــي النفطــي والقطاعــات 
االخرى حتتاج الى بيئة امنة ومستقرة 
وامني  سياسي  استقرار  الى  وحتتاج 

واجتماعي".
 ، اجلنوبيــة  احملافظــات  وشــهدت 
احتجاجــات جديدة لليوم الســابع 
علــى التوالي تخللتها اشــتباكات 
بني متظاهريــن وقوات األمن وأعمال 
تخريب اســتهدفت مقــرات تابعة 
مقرات  القتحام  ومحــاوالت  ألحزاب 
إداريــة وغيرها ما أدى إلى ســقوط 

قتلى وجرحى.

الكويت تبدي استعدادها تقدمي 
املساعدة للعراق من أجل جتاوز 

انعكاسات االحتجاجات
أهالي  من  املتظاهرين  عشرات  وكان 
ناحية سفوان في محافظة البصرة 
توجهوا يــوم الســبت املاضي، إلى 
مدخل منفذ ســفوان احلدودي املعبر 
العــراق والكويت،  الوحيد بني  البري 

ما دفع السلطات الكويتية إلى رفع 
مســتوى التأهب األمني على احلدود 
مع العراق وإرســال 400 عســكري 

إضافي إلى املنطقة احلدودية.
ومــا زالت بعــض محافظات جنوب 
واسعة  احتجاجات  تشــهد  العراق 
بــدأت قبل أســبوع مــن محافظة 
إلــى  الحقــا  وامتــدت  البصــرة 
محافظات املثنى وميسان والديوانية 
وذي قــار، ويطالب املتظاهرون بتوفير 
اخلدمات العامة األساسية مثل املاء 
ومحاربة  العمــل  وفرص  والكهرباء 

الفساد.
واتخــذت احلكومة قــرارات الحتواء 
تخصيص  بينها،  مــن  االحتجاجات 
وظائــف حكومية وأمــوال حملافظة 
البصــرة، فضال عن خطــط لتنفيذ 
مشــاريع خدمية على املدى القصير 

واملتوسط.

احلكم بعدم دستورية مادة
في املوازنة تكلف اخلزينة 26 مليار 

دينار
وأعلنت رئاســة اجلمهورية، اخلميس 
)29 آذار 2018(، إرســال قانون املوازنة 
إلى وزارة العدل من أجل نشــره في 
اجلريدة الرسمية، دون مصادقة رئيس 

اجلمهورية فؤاد معصوم.
وأعلنــت وزارة العــدل، الثالثــاء )3 

نيســان 2018(، عن صدور عدد جديد 
من جريدة الوقائــع العراقية، مبينًة 
أن العدد تضمن قانون املوازنة املالية 

لعام 2018.

انخفاض ملحوظ في درجات 
احلرارة مطلع األسبوع املقبل

عراقيتــان  وســجلت محافظتــان 
جنوبيتــان، اخلميس املاضــي، أعلى 
درجات احلرارة على مســتوى العالم، 
حيــث وصلت احلــرارة فــي البصرة 
وميسان اللتني تشهدان منذ أسبوع 
اخلدمات  تــردي  ضــد  احتجاجــات 

والبطالة، إلى 51 درجة مئوية.

420 مليار دينار لتنفيذ مشاريع 
اإلعمار في املناطق احملررة

"التخصيصــات  ان  وأوضحــت 
املذكورة تُّقســم بنســبة ٧٠ باملئة 
للمشــاريع االســتثمارية واالولوية 
تكون للمشــاريع املســتمرة وفيها 
نســب اجناز متقدمــة وان تكون من 
املشاريع التي تخدم االستقرار، فيما 
مت تخصيــص ٣٠ باملئة للمشــاريع 
اجلديدة التي تســهم في دعم البنى 

التحتية واخلدمية".
ولفتــت الــى ان "اللجنــة رفعــت 
توصيتها الــى االمانة العامة جمللس 
الوزراء بهــدف اعتماد اليات ومعايير 

تنفيــذ املشــاريع فــي احملافظــات 
املشمولة".

بروكسل حتض بكني وموسكو 
وواشنطن على "جتّنب الفوضى"

"اقترح  احلــني  ذلــك  فــي  وأعلــن 
مفاوضات تضم فــي البدء الواليات 
والصني  األوروبــي  واالحتــاد  املتحدة 
واليابــان، وتتســع بســرعة لتضم 
ومنظمة  العشــرين  مجموعة  دول 
التعاون والتنمية االقتصادية، بهدف 

إصالح منظمة التجارة العاملية".
ودعا إلى إجراء "تشخيص" لـ"نقاط 
اخللــل فــي النظام احلالــي" ووضع 
خارطة طريق خــالل قمة مجموعة 
العشــرين املقرر عقدهــا في نهاية 
بوينوس  في  الثاني/نوفمبر  تشــرين 

أيريس.
وجتاوبت الصني في ذلك احلني مع هذه 
للعمل"  "استعدادها  وأبدت  الدعوة 
مع جميع أعضــاء منظمة التجارة 
العاملية جلعل القواعد املتبعة "أكثر 
وال  وشــفافية  وشــمولية  انفتاحا 

تنطوي على متييز".
وأعلــن رئيس الــوزراء الصيني أمس 
االثنني "اتفقنا علــى القول أنه من 
املهم في الظــروف الدولية الراهنة 
الدفاع عــن النهج التعددي والتبادل 

احلر".

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد - الصباح الجديد:

اكدت مديرية شرطة ديالى، االثنني، 
ان وجهاء العشــائر لبــوا الدعوة 
بعــدم إقامة تظاهرات النشــغال 
قواتنــا مبالحقــة "داعــش"، فيما 
اشارت الى ان مطالب أهالي ديالى 
واملاء  الكهربــاء  بتوفير  تتلخــص 

ومفردات البطاقة التموينية. 
وقال قائد الشــرطة اللواء فيصل 
كاظــم العبــادي في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد، نســخة منه انه 
"مت عقــد مؤمتر امني مع شــيوخ 
ووجهــاء ديالى حســب توجيهات 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية لتأجيل 
اقامــة املظاهرات فــي هذا الوقت 
لــدواع امنية وملنع املندســني من 
أهدافها  الدخول فيها وحرفها عن 
وملناقشــة االوضــاع االمنيــة في 

احملافظة".
واضاف ان "شيوخ ووجهاء العشائر 
في احملافظة وافقوا على عدم اقامة 
مطالبهم  نقل  وسيتم  املظاهرات 
الــوزراء عن  املشــروعة الى رئيس 
طريق املؤسسة االمنية"، الفتا الى 
ان "مطالب أهالــي ديالى تتلخص 
باملطالبــة بتوفيــر الكهرباء واملاء 
التموينيــة  البطاقــة  ومفــردات 
الدرجات  وتخصيص  املائية  واملوارد 
املعامــل  وتشــغيل  الوظيفيــة 

احلكومية واالهلية املعطلة".
وتابع ان "شــيوخ ووجهاء العشائر 
لبــوا دعوتنــا علــى عــدم اقامة 
القطعات  النشــغال  املظاهــرات 
عملياتها  تنفيــذ  فــي  االمنيــة 
فلول عصابات  العسكرية ملالحقة 
داعــش االرهابيــة خــارج حــدود 

احملافظة".
عضو  كشــفت  الســياق،  وفــي 
مجلــس محافظة ذي قــار، زينب 
خلف، امــس االثنني، عــن غالبية 
مطالب متظاهــري أبناء احملافظة، 
تضمنت مطالبة  أنها  إلى  مشيرة 

داخلية وخارجية.
وقالت خلف فــي تصريح صحفي 
أن "اجمللس ناقش بجلسته الطارئة 
اليوم مطالــب متظاهري احملافظة 
واملباشــرة بتنفيذهــا"، مؤكدة أن 
"املطالــب تضمنت بنديــن األول، 

داخلــي والثانــي خارجــي يتعلق 
باحلكومة االحتادية".

واضــاف أن "املطالــب الداخليــة 
والتــي يقــع عاتــق تنفيذها على 
مجلس احملافظة، تضمنت املطالبة 
احملافظ،  بينهم  مسؤولني   7 بإقالة 
يحيــى الناصري ومديــري البلدية 
عبدالناصــر غالــب، واملــاء أحمد 
طالب"، مبينة أن "اجمللس سيشرع 
بتنفيذ املطالب العاجلة والداخلية 

ألبناء احملافظة".
ونوهــت خلــف إلــى أن"املطالب 
اخلارجيــة والتــي مــن اختصاص 
احلكومة االحتادية، سيشكل اجمللس 
جلنة رفيعة للذهاب بها إلى بغداد".

وتابعت أن "أبــرز املطالب اخلارجية 
إطالق الدرجــات الوظيفية، وإلغاء 
واقعــي  وحتســني  اخلصخصــة، 

الكهرباء واملاء في احملافظة".

وعلى صعيــد متصل، طالب عضو 
املفوضيــة العليا حلقوق االنســان 
االثنني،  امــس  الغــراوي،  فاضــل 
احلكومــة بإعادة النظــر في قطع 
األنترنيت وعدم الدفع باجتاه الضرب 

مبرتكزات االمن.
وقال الغــراوي في تصريح صحفي 
إن "خدمة االنترنيــت من اخلدمات 
عملية  تعيــش  التي  االساســية 
التطــور في كل العالم ودخلت في 
اساســيات احلياة"، مبينا ان "قطع 
االنترنيــت من الدولــة يحتاج الى 
االســتثناء  حاالت  وفي  املراجعــة 
املتعلقة بالوضــع االمني كان من 
املمكــن حتديــد االماكــن اخلاصة 
للقطع او ايقاف بعض البرامج التي 

تؤثر على مساحة االمن العام".
واشــار الى ان "قطع االنترنيت اثر 
وخصوصا  اجلوانــب  جميــع  على 

االقتصاديــة والصحية واملعامالت 
التجاريــة واملصــارف وغيرهــا "، 
موضحــا ان "مفوضيــة حقــوق 
االنســان طالبت احلكومة ان تعيد 
وتتخذ  االنترنيت  بقرار قطع  النظر 
اجراءتها اخلاصة لعدم اســتخدام 
االنترنيت فــي الدفع باجتاه الضرب 

مبرتكزات االمن".
واضاف ان "التظاهرات حق مشروع 
وان القــوات االمنية اعطت فرصة 
الى املتظاهرين للتعبير عن آرائهم 
من  قســما  ولكــن  وحمايتهــم 
سلميتها  عن  انحرفت  التظاهرات 
وتطــورت االحــداث فــي محاولة 
العامة  باألمــوال  لإلضرار  البعض 
واخلاصة وهذا يخــرج عن املطالب 

املشروعة وسلمية التظاهرات".
وتابع ان "هناك خرقا من املتظاهرين 
في حرق العديد من املرافق العامة 

وهي تابعة للشعب وحرق من الدور 
ممــا اضطرت  للمواطنني  اخلاصــة 
القــوات االمنية ان تكــون لديهم 
اجــراءات رادعة وســقوط العديد 
مــن القتلــة واجلرحى ســواء بني 
املتظاهريــن او القــوات االمنيــة 
واملعادلــة النهائية هم اشــخاص 

عراقيني".
ودعا الغراوي املتظاهرين الى "اعادة 
النظر فــي التظاهــرات وان تكون 
مع  للتفــاوض  معروفة  قياداتهــا 
املؤسســات االمنية ســواء احمللية 
الشــغب  واالبتعاد عن  االحتادية  او 
والتخريب"، مشــددا على "ضرورة 
ان تكثــف القوات االمنية جهودها 
حلماية املتظاهرين ودعم مطالبهم 
وابعاد االشــخاص الذيــن لديهم 

افكار حلرق بعض املؤسسات".
االنسان  "مفوضية حقوق  ان  وتابع 

متكاملة  احصائية  لديها  توجد  ال 
، لكــن في احملافظــات يوجد لدينا 
في كربالء اربع جرحى وقتيل ، وفي 
3 و16 جريح والتزال  املثنى مقتــل 
االحصائيات غير مكتملة بســبب 
قطع خدمة االنترنيت ولم تستطع 
تقاريرها  ارســال  الراصــدة  فرقنا 
واليوم ســنعد  الوطني  املركز  الى 

االحصائية في كل احملافظات ".
وتشهد بعض املدن واحملافظات في 
العــراق، منذ عدة أيــام مظاهرات 
بتحســني  تطالــب  احتجاجيــة 
املياه  وتوفيــر  العامــة  اخلدمــات 
والكهرباء والقضــاء على البطالة 
ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، 
حيث تضمنــت التظاهرات اعمال 
شــغب واعتداءات ادت الى سقوط 
مصابــني واحلاق اضــرار مبمتلكات 

الدولة.

تم عقد مؤتمر امني 
مع شيوخ ووجهاء 
ديالى حسب توجيهات 
رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية لتأجيل اقامة 
المظاهرات في هذا 
الوقت لدواع امنية 
ولمنع المندسين 
من الدخول فيها 
وحرفها عن أهدافها 
ولمناقشة االوضاع 
االمنية في المحافظة

شيوخ ووجهاء ديالى لبوا دعوة قوات األمن إلى عدم 
التظاهر ومجلس ذي قار يستجيب للمتظاهرين

النشغالها بمالحقة داعش ومنع المندسين من استغاللها

جانب من تظاهرات الناصرية "ارشيف"
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بغداد – انفجار الصقة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امــس االثنني مقتــل مدنــي وإصابة 
آخر بانفجار عبــوة الصقة في التاجي 

شمالي العاصمة بغداد.
وقــال املصدر إن "عبــوة الصقة كانت 
مثبتة أســفل عجلة مدنية انفجرت 
صباح يوم امس في أثناء مرور العجلة 
بقضــاء التاجي، ما أســفر عن مقتل 
مدني وإصابة آخــر" ، مضيفا أن "قوة 
أمنيــة طوقت مكان احلــادث وفتحت 
حتقيقا ملعرفة مالبســاته، فيما نقلت 
جثة القتيل إلى دائــرة الطب العدلي 
واجلريح إلى مستشــفى قريب لتلقي 

العالج".

ديالى – اعتقال مطلوبني 

أعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
 6 ديالى امــس االثنني، القبــض على 

مطلوبني بينهم إرهابي في احملافظة.
وقال املصــدر إن " شــرطة محافظة 
وتنفيذها  جهودهــا  تواصــل  ديالــى 
املمارســات األمنيــة ، اذ ألقت دوريات 
ومفارز من قســم شــرطة مكافحة 
اإلجــرام في قره تبة وجلوالء وأقســام 
وبهرز وقسم شؤون  بعقوبة  شــرطة 
اخلارجيــة في  والطــرق  الســيطرات 
شــرطة احملافظة القبض على ســتة 
مطلوبــني من بينهم مطلــوب واحد 
على وفق املادة ٤ارهاب في عدة مناطق 

من احملافظة".

كركوك – حمالت تفتيش 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركــوك امس االثنني ان قــوات امنية 

نفذت حملة تفتيش في مناطق وقرى  
مهجورة في اطراف احملافظة. 

وقال املصدر ان هذه القوات عثرت على 
3 بنادق كالشنكوف و 3 عبوات ناسفة 
عبارة عن جلكان سعته خمسة لترات 
حتتوي على نتــرات األمونيا وعلى نفق 
بطــول 50 متراً، والقــت القبض على 
3 مطلوبني فضــال عن حترير مخطوف 
، وكذلــك عثرت على وســائل تفعيل 

العبوات و على مركز طبابة صغير.

بابل – عمليات استباقية 
كشــف مصــدر امنــي فــي مديرية 
شرطة محافظة بابل امس االثنني عن 
القاء القبض على عــدد من املتهمني 
واملطلوبــني واخملالفني خــالل عمليات 

استباقية نفذت في عموم احملافظة.
وذكــرت املديرية ان مفارزهــا االمنية 

نفذت سلســلة عمليات اســتباقية 
لتنفيــذ اوامــر القبض الصــادرة من 
السلطة القضائية في عموم احملافظة، 
أسفرت عن القبض على عدة متهمني 
مبــواد جنائيــة مختلفــة ومخالفات 
متنوعــة ، فيمــا متكنت قــوة تابعة 
ملكافحة اجــرام بابل من القاء القبض 
على عــدد اخر من املتهمــني بارتكاب 
جرائم السرقة والتزوير، في حني اجرت 
شــرطة احملاويل ممارسة امنية  شملت 
العديد من مناطق القضاء بواســطة 
نصب سيطرات اعتراضية متكنت على 
اثرها من القبض على ســارق وضبط 

عجلة مخالفة.

صالح الدين – تفكيك ملغمة 
كشف الناطق باســم وزارة الداخلية 
امــس االثنني تفكيك ســيارة ملغمة 

وســط مدينة تكريت فــي محافظة 
صالح الدين .

الناطق ســعد معن إن "شرطة  وقال 
صالح الديــن ومديرية مكافحة ارهاب 
ملغمة  ســيارة  ضبطت  الدين  صالح 
مركونة بشارع االطباء وسط تكريت" ، 
مضيفا ان السيارة جرى تفكيكها من 

دون حادث. 

الديوانية – حملة دهم  
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امــس االثنني ان مفارز امنية 
متكنــت مــن القــاء القبــض على 5 
متهمني مطلوبني للقضاء مبواد قانونية 
مختلفة وذلك خالل حملة دهم قامت 
بها ملتابعة املطلوبني الى القضاء حيث 

مت اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.
الى ذلك متكنت هــذه املفارز من القاء 

7 متهمــني كونهم  علــى  القبــض 
مختلفة  بقضايا  للقضــاء  مطلوبني 
كان البعــض منهــا جنائيــة تتعلق 
باالعتداء على موظفــني اثناء الواجب 
وفق املادة 229 والسرقة على وفق املادة 
444 فيما مت التحقيق مع املتهمني من 
ينالوا  الى القضاء حتى  اجل احالتهم 

جزائهم العادل. 

نينوى – هجوم مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
نينــوى امس االثنني، مبقتل منتســب 
في مديرية جنســية احملافظة بهجوم 

مسلح جنوبي نينوى.
وقال املصدر  إن "منتسباً في جنسية 
نينوى ُقتل بهجوم مسلح أمام منزله 
فــي ناحية القيــارة )50 كــم جنوب 
نينوى(" ، مضيفا أن "قوة أمنية نقلت 

جثة القتيل إلى دائــرة الطب العدلي 
وفتحت حتقيقاً باحلادث".

البصرة – حظر جتوال
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس االثنني ان القوات االمنية 
فرضت حظــرا للتجــوال على حركة 
الســاعة  من  احملافظة  فــي  املركبات 
العاشــرة مســاًء وحتى فجــر اليوم 

التالي.
وقــال املصدر إن "القــوات االمنية في 
محافظــة البصرة فرضــت يوم امس 
املركبات  للتجوال علــى حركة  حظرا 
فــي عمــوم احملافظــة من الســاعة 
العاشرة من مســاء اليوم وحتى فجر 
اليــوم الثالثاء " ، مضيفــا ان "القوات 
االمنية اعتقلت عــددا من املتظاهرين 

قرب مجلس احملافظة".

انفجار عبوة الصقة اسفل عجلة في التاجي شمالي بغداد * القبض على 6 مطلوبين بينهم إرهابي في ديالى 
تفكيك سيارة ملغمة في شارع االطباء وسط تكريت * مقتل منتسب في دائرة الجنسية بهجوم جنوبي نينوى



محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  دعــا 
محمد  املهنــدس  االجتماعيــة 
معاجلة  الى  الســوداني  شــياع 
جميع املشكالت  والتحديات التي 
خلفتها ممارسات داعش االرهابية 

بحق اطفال العراق. 
السوداني في كلمته خالل  وأكد 
هيئة  اقامتها  التــي  االحتفالية 
يوم  مبناســبة  الطفولة  رعايــة 
افتتاح  مع  تزامنت  والتي  الطفل 
البــاص املتنقل حلمايــة الطفل 
العمــل معا على  على ضــرورة 
تعزيــز التدابير حلمايــة االطفال 
ومنع استغاللهم واعادة دمجهم 
في اجملتمع عبر التعليم والتدريب 
برامج  عن  املهارات، فضــال  على 

التوعية .
وقــال الوزيــر اننا نســعى لبناء 
الصمود  علــى  قــادر  مجتمــع 
ويســهم في حتقيق االســتقرار 
االجتماعي وبناء السلم اجملتمعي 
، وان وزارة العمــل بذلــت جهودا 
كبيرة في تقدمي شــبكة واسعة 
واخلدمات لالطفال  البرامــج  من 
بشــتى فئاتهم لتغطي شرائح 
اليتامــى واملعوقــن واالحــداث 
خالل  مــن  وغيرهم  واملشــردين 
ان  الوزير  واضاف  اخملتلفة.  دوائرها 
هيئة رعاية الطفولة عملت على 
وحمايتها  الطفــل  حقوق  تعزيز 
شــتى  وفعاليات  انشــطة  عبر 
اجلهات  مــع  لتنفيذها  ســعت 
ووضعت على  بالطفــل،  املعنية 
عاتقها مهمة رســم سياســة 
وطنيــة حلمايــة الطفــل فــي 
العــراق بالتعاون والتنســيق مع 
منظمة االمم املتحــدة للطفولة 

)يونيسيف( .
الهيئة  ان  الــى  الوزيــر  واشــار 
متكنت من اطالق سياسة حماية 
الطفولــة منتصف عــام 2017 
بعــد ان اقرهــا مجلــس الوزراء 
لطفولة  الدولة  رؤية  التي جتسد 

آمنة تنعــم بحقوقها من دون اي 
متييز ، وان هيئــة رعاية الطفولة 
شرعت بتطبيق اخلطة التنفيذية 
الطفــل،  حمايــة  لسياســة 
وستضطلع كل الوزارات املمثالت 
فــي الهيئــة بتنفيــذ البرامج 
والنشــاطات التــي تضمنتهــا 
بواقع  للنهوض  السياسة  وثيقة 
الطفولة في البــالد، الفتا الى ان 
تنفيــذ هذه السياســة يتطلب 
جهدا مشــتركا مــن كل وزارات 
ومؤسســات الدولــة ومنظمات 

اجملتمع املدني. 
مع  االحتفالية  هــذه  وتزامنــت 
املتنقــل حلماية  الباص  افتتــاح 

الطفــل املقــدم مــن اجلمعية 
الطبية العراقية املوحدة لالغاثة 
والتنمية، إذ اشاد السوداني بهذه 
التجربــة متمنيا لهــا املزيد من 
مناطق  لتشمل  والنجاح  التطور 

واسعة من البالد. 
اعلنت  متصــل  علــى صعيــد 
وزارة العمــل ان عــدد املتقدمن 
للحصــول على القــروض خالل 

شهر بلغ )41772( مستفيداً. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية عمار منعم 
ان الــوزارة اعلنت في النصف من 
شــباط املاضي عن تلقي طلبات 
الراغبن في احلصول على القروض 

ضمن  املســجلن  من  امليســرة 
النصف  ولغاية  بياناتهــا  قاعدة 
من اذار مــن العام احلالي وان عدد 
الطلبات بلغ )41( الفا و772 طلباً 
في بغــداد واحملافظــات. واضاف 
اعتمدت  الــوزارة  ان  الســوداني 
اســتمارة  طريق  عــن  التقــدمي 
الرسمي  موقعها  عبر  الكترونية 
وتبســيط  الشــفافية  لضمان 
اجــراءات التقــدمي ، وان الــوزارة 
اعلنت عن اسماء املشمولن مبنح 
القروض للوجبة 23 التي بلغ عدد 
مستفيداً   )5413( فيها  االسماء 
والوجبة 24 التي تضمنت )4830( 
مستفيداً وان االعالن عن االسماء 

يتم بعد اجراء التدقيق واحتساب 
نقاط املفاضلة . 

وبــن منعــم ان اعــداد الوجبة 
اخلاصــة مبنح القروض امليســرة 
ســتحدد باالعتماد علــى املبالغ 
املتوفرة في صندوق دعم املشاريع 
املدرة للدخل الــذي بدوره يعتمد 
على مبلــغ التخصيصات املالية 
واملبالغ املستردة من املستفيدين 
الســابقن املستمرين بالتسديد 
املمنوح لهم  املبلــغ  انتهاء  حلن 
، وان نسبة التســديد التراكمي 
بلغــت %81 من اجمالــي املبالغ 
املمنوحة بواقع )84( مليارا و )914( 
مليون دينار وان املبالغ املتوفرة في 

سيحدد  فعلي  بشكل  الصندوق 
املستفيدين في كل  مبوجبه عدد 

وجبة . 
يذكر ان دائرة التدريب والتشغيل 
والشــؤون  العمــل  وزارة  فــي 
االجتماعيــة حــددت جملة من 
الضوابط للتقــدمي على القروض 
العمل  للباحثــن عن  التي متنح 
املســجلن في قاعــدة البيانات 
بحسب اسبقية التسجيل، منها 
الباحث عن العمل  ان يكون عمر 
ال يقل عن 18 ســنة وال يزيد على 
45 سنة وان يقوم املقترض نفسه 
بادارة املشروع ، وال يحق له تسلم 

اكثر من قرض واحد.    

السوداني يدعو الى معالجة التحديات التي خلفتها 
ممارسات داعش اإلرهابية بحق أطفال العراق

خالل رعايته االحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الطفل 

ص

أكد وزير العمل 
على تعزيز التدابير 

لحماية األطفال 
ومنع استغاللهم 

وإعادة دمجهم في 
المجتمع عبر التعليم 

والتدريب على 
المهارات، فضال 
عن برامج التوعية 

املهندس مجمد شياع السوداني

الثالثاء 17 متوز 2018 العدد )3979(

الفوالذية تجّهز 
الكهرباء بأنابيب 

وأعمدة مدورة ومشبكة 
بغداد - الصباح الجديد:

جهــزت الشــركة العامــة للصناعــات 
الفوالذيــة احدى شــركات وزارة الصناعة 
والشــركات  املديريات  مــن  عددا  واملعادن 
التابعــة لوزارة الكهربــاء بأنابيب واعمدة 

مدورة ومشبكة.
وقال مديــر عام الشــركة املهندس جالل 
عباس حسن أن الشركة قامت ومن خالل 
معمل الغلونة بتجهيــز انابيب مختلفة 
االشكال واالحجام وغلونة اطارات وصفائح 
حديدية الى شــركة املشــاريع النفطية/
هيئة مشاريع الوسط وجتهيز اعمدة مدورة 
قياس )11( مترا واعمدة مشبكة وبكميات 
شــتى الى املديرية العامة لتوزيع كهرباء 

الرصافة وعلى مراحل.
واشار املدير العام الى ان معمل الغلونة يعد 
من املعامل املهمة في الشركة والذي نفذ 
من قبل شركة )Endeco( االيطالية حيث 
يقوم املعمل باجــراء عملية الغلونة احلارة 
واالنابيب  احلديدية  والقضبــان  للصفائح 
بانواعها واعمدة االنارة لغاية )12( مترا من 
خالل طالئها بطبقة من الزنك وبســمك 
يتــراوح مــن )120-80 ( مايكرون على وفق 

املواصفات العاملية املعتمدة.
على صعيد متصل تواصل شــركة ديالى 
العامــة إحدى تشــكيالت وزارة الصناعة 
واملعــادن جتهيــز املديرية العامــة لتوزيع 
كهرباء اجلنوب مبئات املقاييس الكهربائية .
وقال مدير عــام الشــركة املهندس عبد 
الرســول محمد عارف إن الشركة جهزت 
املديرية ب )1333( مقياسا كهروميكانيكيا 
بثالثــة اطوار )20 - 60( امبيــرا مببلغ قدرة 

)99( مليونا و975 الف دنيار .

الصناعة تناشد أمانة 
بغداد برفع التجاوزات 

والحد من ملوثات معاملها 
بغداد - الصباح الجديد:

ناشــدت وزارة الصناعة واملعادن امانة بغداد 
برفع التجــاوزات واحلــد من امللوثــات التي 
يسببها معمل اســفلت الزعفرانية وموقع 
كســارة الرشــيد التابعن لها على معمل 
احلريــة التابع ملصنع القطنيــة احد مصانع 

الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود. 
وافصح مدير مركز االعالم والعالقات العامة 
في الــوزارة عبدالواحد علوان الشــمري عن 
وجود ملوثات مســتمرة ينتجهــا املعملن 
املذكوريــن والواقعــن مبســافة قريبة جدا 
مــن معمل احلرية واملتمثلــة بانبعاث غازات 
انتاج معمل  هيدروكاربونية مســرطنة من 
االسفلت وانبعاث غبار واتربة كثيفة بسبب 
عمل الكسارة والناجت عن طحن مواد االنقاض 
التي تنقلها عجالت احلمــل املدنية الكبيرة 
والصغيرة الى املوقع اضافــة الى وجود برك 
مائية قرب مولدة الكهرباء الرئيسة تؤثر على 
تشغيلها وتســبب املس الكهربائي نتيجة 
كسر في انابيب املاء الصالح للشرب بسبب 
عجالت احلمل الكبيرة ، مضيفا بأنه وبسبب 
معمل االســفلت فأن املنفذ الرئيس ملعمل 
احلرية مغلق باالنقاض واحلصو والرمل مايؤدي 
الى عدم امكانية وصول فرق صيانة الكهرباء 

عند حدوث قطع في التيار الكهربائي .
ودعا الشــمري امانة بغــداد ووزارة الصحة 
والبيئــة الــى اتخــاذ االجــراءات املطلوبة 
خصوصا امللوثات والتجاوزات ملعمل اسفلت 
الزعفرانية وموقع كســارة الرشيد الواقعن 
علــى احد جانبــي طريق محمد القاســم 
املمكنة السيما بعد  وبالســرعة  الســريع 
عدم تنفيذ قرارات الغلق واســتمرار املوقعن 
املذكورين بالعمــل على الرغم من اخملاطبات 
الرســمية مع اجلهــات املعنيــة ، الفتا في 
الوقت ذاته الى عدم صحة قرار وزارة الصحة 
والبيئة بخصوص كســارة الرشــيد كون ان 
الكسارة تسبب التلوث باجتاهن االول باجتاه 
تراكم االنقاض وبكميات كبيرة واملوثقة لدى 
الوزارة والثاني طرح كميات كبيرة من االتربة 
عن تشــغيل الكســارة مايؤثر بشكل كبير 

وملحوظ على املنتج النهائي ملعمل احلرية. 
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنــت زين العراق إحدى شــركات 
في خدمات  الرائــدة  زين  مجموعة 
االتصــاالت والبيانــات املتنقلة في 
منطقة الشــرق االوســط وشمال 
افريقيا خــالل احتفاليــة اقامتها 
الشــركة في العاصمــة بغداد في 
فنــدق بابل عن اســم الفائز بأكبر 
جوائز مســابقة زيــن الكبرى وهي 
عبــارة عن بيت احللــم بقيمة 200 
مليــون دينــار إضافة الى اســماء 
واجهزة  ذهــب  بســبائك  الفائزين 
موبايل وغيرهــا من اجلوائز وصاحب 
احلفــل حضــور رســمي إضافــة 
الــى جمع غفيــر مــن االعالمين 

والصحفين. 
هذه أملســابقة تعد أكبر مسابقة 
تتوفر ملشتركي شبكة أتصاالت في 
ألعراق. »مسابقة زين الكبرى« التي 
مشــتركي  لكافة  الفرصة  اتاحت 
زين العراق للفــوز باملالين بالتعاون 
مع شــركة عالــم االعــالم. فمن 
خالل إرسال رســالة نصّية قصيرة 
تتضمن كلمة »اربــح« على الرقم 
4444، او كلمة »منــزل« الى 3333 
يدخل اسم املشترك بالسحب على 
وشهرية   أســبوعية،  يومية,  جوائز 
واجلائزة الكبرى وهي عبارة عن منزل 
ان  200 مليون دينــار ويذكر  بقيمة 
هذه املســابقة منــذ انطالقها في 
منتصف 2016 جتــاوز عدد الفائزين 
بهــا الـ 500 فائز وقــد فاقت قيمة 

جوائزهــا املليــار وربع املليــار دينار 
عراقي. 

وذكــر رئيــس اإلدارة التجارية لزين 
ان »إطالق  العــراق محمد ســمير 
تأتي على  الكبرى«  زين  »مســابقة 
حول  تتمحــور  اســتراتيجية  وفق 
وتلبية  املشــتركن  حتقيــق رضــا 
ومسابقة  ومتطلباتهم.  حاجاتهم 
زين الكبرى تعبر عن تقدير الشركة 
لها.  ووالئهــم  مشــتركيها  لثقة 
تعزيز  الــى  خاللهــا  مــن  ونهدف 
التواصل معهم وإدخال الفرحة الى 
قلوبهم من خالل اشــتراكهم في 
هذه املسابقة التي ستعود عليهم 
بالفائــدة، لكــي يشــعروا بأنهم 
شركائنا في مســيرتنا نحو حتقيق 
األفضل والنجاح ملــا فيه مصلحة 

العراقين في جميع احملافظات. “
ويذكر محمد حسن الفائز باجلائزة 
الكبــرى وهــو من ســكنة مدينة 
 « بابل  – محافظــة  االســكندرية 
 4 اســكن مع عائلتي املتكونة من 
اطفال في مكان مساحته ال تتجاوز 
الـــ 30 مترا مربعا ، لم تســنح لي 
الفرصة الى ايجــاد عمل فلكم ان 
تتخيلوا مــاذا تعني لي هذه اجلائزة، 

هي بالفعل حلم وحتقق!«
تعتمد مســابقة زين الكبرى على 
عاملية  وتقنيــات  وشــروط  معايير 
لضمان شفافيتها وحرفيتها إضافة 
الى اســتيفائها لكافــة الضوابط 
والشــروط احملددة مــن قبل اجلهات 
واملســابقة  والرقابية،  التنظيمية 
متاحة جلميع مشتركي زين العراق.

تقرير

»مسابقة زين الكبرى« أقوى مسابقة لتعزيز التواصل مع المشترك العراقي 
بيت الحلم من أكبر الجوائز المقدمة من قبل زين العراق 

جانب من االحتفالية التي أقامتها شركة زين العراق في بغداد 

 بغداد - الصباح الجديد:
حــددت الهيئــة العليــا للحج 
والعمرة موعد بدأ تفويج احلجاج 
الديار  الــى  وبرا  العراقين جــوا 
املقدســة ملوســم حــج العام 

احلالي. 
وقال املتحدث الرســمي باســم 
في  الكناني،  الهيئة حسن فهد 
بيان حصلــت " الصباح اجلديد" 
على نســخة منــه ان" الهيئة 
حددت يــوم االثنن املقبل موعدا 

النطالق اول رحلة جوية للحجاج 
من مطار بغداد الدولي الى مطار 
العزيز  عبــد  بن  محمــد  االمير 

باملدينة املنورة".
 واشار الى ان" تفويج احلجاج جوا 
ســيكون عبر املطارات العراقية 
اخلمسة ) بغداد – النجف االشرف 
– البصرة – اربيل – الســليمانية( 
وبواقع 4-5 رحالت يوميا، على ان 
تنتهي عمليــة التفويج في يوم 

التاسع من اب املقبل . 

اولى  انطالق  ان" موعــد  واضاف 
احملافظات  من  البرية  احلج  قوافل 
بأجتاه  احلــدودي  عبر منفذ عرعر 
يوم  في  املنورة ســيكون  املدينة 
 350 بواقع   2018/7/27 اجلمعــة 
قافلة ومبعدل اكثر من 50 حافلة 
يوميــا، على ان تنتهــي عملية 
تفويج حجاج البر في 2018/8/9". 
انهــت جميع  ان الهيئة  يذكــر 
بتقدمي  اخلاصــة  اســتعداداتها 
بعد  للحجاج  الضرورية  اخلدمات 

الســلطات  مع  التعاقدات  امتام 
والشــركات في اململكة العربية 
بالنقــل  اخلاصــة  الســعودية 
من  وغيرها  واالطعام  والســكن 

االمور اللوجستية.
وبــدأت الهيئة بتأشــير جوازات 
املواطنــن الفائزين بالذهاب الى 
الدخول  بسمات  املقدسة  الديار 
بالتعاون مع  باحلج  اخلاصة  )فيزا( 
اململكة  في  السعودية  السفارة 

األردنية الهاشمية. 

وذكر الكناني ان "الهيئة باشرت 
الفائزين  احلجاج  جوازات  بتأشير 
بقرعة احلج لهذا العام بســمات 
الدخــول ) فيــزا ( اخلاصة باحلج 
فــي العاصمة األردنيــة عمان"، 
أوفــدت  "الهيئــة  ان  مؤكــدا 
الســفارة  الى  فريقا متخصصا 
الســعودية فــي األردن من اجل 
إكمال تأشــير اجلــوازات بعد ان 
اتخذت جميــع التدابير املطلوبة 
الدقيق  بالشكل  إلجناح مهمتها 

وسرعة اإلجناز". 
"الهيئة  ان  الكنانــي   وأوضــح 
لهــذا  اســتعداداتها  أكملــت 
املتنوعة  جلانها  وستوفد  املوسم 
الى اململكة العربية الســعودية 
الستقبال  اجلاري  االسبوع  نهاية 
قوافل احلجــاج املؤمل وصولهم 
االثنن املقبل الى الديار املقدسة 
التي  اخلدمــات  جميع  لتهيئــة 
تصــب فــي ســبيل راحتهــم 

وسالمتهم".

هيئة الحج تحدد موعد انطالق أولى رحالت الحجاج للديار المقدسة

بغداد - الصباح الجديد:
اختتمت دائرة الطب العدلي قسم 
احملاضرات  قاعــة  وعلى  اخملتبــرات 
الــدورة التعريفيــة عــن اخملدرات 
مبشــاركة  العقليــة  واملؤثــرات 
مجموعــة مــن الكــوادر الطبية 
ومنتســبي  واخملتبرية  والصحيــة 
دوائر  من شــتى  العدلية  الطبابة 

الصحة .
كرمي  زينب  االصيدالنيــة  وذكــرت 
جعفــر مدير قســم اخملتبرات في 

الدائرة ان تنظيــم هذه الدورة جاء 
بأشراف من قبل شــعبة البحوث 
والتدريب وتلقى خاللها املشاركون 
الســموم  عن  دقيقة  معلومــات 
النماذج  اخــذ  وكيفية  العدليــة 
وتأثيرها على االنسان حيث قدمت 
العلمية  احملاضــرات  مــن  العديد 
والتي ناقشــت عدة محاور مهمة 
كونها  الســموم  عن  واساســية 
فرع من علوم الطب العدلي والذي 
يعنى بدراســة النواحــي الطبية 

والقانونية للتأثيرات الضارة للمواد 
الطبابات  مــن  حتال  الكيمياويــة 
ومراكز  احملافظــات  فــي  العدلية 
الشرطة ، مشيرة الى ان مختبرات 
واخملــدرات  العدليــة  الســموم 
بالتحري عن  مبالكاتها تتخصــص 
انواع اخملدرات وطرق الكشف عنها 
فــي النمــاذج البايلوجيــة والدم 
واالدرار واملضبوطــات بأســتعمال 
احــدث الطرق اخملتبريــة واالجهزة 

اخملصصة لها.

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد الدكتور احمد قاســم محمد 
لالطراف  القنــاة  مدير مركــز صدر 
الطبية احد  واملســاند  الصناعيــة 
املراكز التخصصية التابعة الى دائرة 
صحة بغداد الرصافة عن تقدمي املركز 
 )690( لـ  والعالجية  الطبية  خدماته 

خدمة طبية متنوعة .
وأضــاف مديــر املركز قائــال ان هذه 
اإلعــداد توزعت بن فحــص املرضى 
االستشــارية  العيادة  في  املراجعن 

والبالــغ عددهــم )510( مراجعــن 
وفحــص مرضى شــعبة املســاند 
 )130( عددهــم  والبالــغ  الطبيــة 
مراجعا فــي حن مت تصنيــع )281( 
مسندا بالستيكيا فوق وحتت الركبة 
اضافــة الــى )3( مســاند معدني و 
ودبانات  للمســاند  تعلية  بن   )415(
تصليح  وكذلك  ومشــدات  وأحزمة 
)68( مسندا بن بالستيكي ومعدني 
, فضــال عن تصنيــع )31( طرفا فوق 
وحتت الركبــة بينمــا مت تصنيع )8( 

اطراف فوق وحتت املرفق وتصليح )86( 
طرفا صناعيا وفحص )199( مريضا.

واشــار مديــر املركــز الــى ان عدد 
املراجعن في وحدة العالج الطبيعي 
)105( مرضــى فضــال عــن فحص 
ومعاجلة )9( مرضى مصابا بتشوهات 
العمود الفقري و )21( مريضا مصابا 
بالشــلل الدماغي واختتــم ان هذه 
اإلعداد متثــل حجم اخلدمات الطبية 
املقدمة من قبل املالكات العاملة في 

املركز خلدمة املرضى املراجعن.

دورة تعريفية بتأثير المخدرات 
والمؤثرات العقلية على اإلنسان 

مركز األطراف الصناعية يواصل 
تقديم خدماته للمواطنين 
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البصرة - سعدي السند:

الطب  كليــة  في  نــدوة  بحثت 
التغيرات  نتائج  البصرة  بجامعة 
الدماغيــة لدى مرضــى الصرع 
التــي حتدث خــالل فتــرة نوبات 
الصرع فــي محافظــة البصرة 
لطالبة الدراســات العليا سرور 

محمد دهيم . 
حساسية  قياس  البحث  وناقش 
فــي  الدماغــي  التخطيــط 
تشــخيص وحتديــد التغيــرات 
اخملتلفة في انواع اضطراب الصرع 
املتعــددة بواســطة التخطيط 
حتديد  في  واملســاعدة  الدماغي 
امناط مرض الصــرع والتي ميكن 
ان تدعــم اخلدمات فــي الرعاية 
الصحيــة فــي توفيــر املعاجلة 
الســليمة للمرضــى وتقييــم 
عدد احلــاالت املصحوبة بتغيرات 
التخطيــط الدماغي في املرضى 
اضطراب  من  يعانون  الذين  اجلدد 

الصرع في البصرة, 
فرق  وجود  الباحثة  واســتنتجت 
التخطيــط الدماغي بني املرضى 
الذين يعانون مــن حاالت الصرع 
االصحاء كمجموعة  واالشخاص 
مراقبــة حيث ظهــر التخطيط 
اجملموعة  فــي  طبيعيا  الدماغي 
املراقبة فــي حني كان التخطيط 
شاذآ عن الطبيعي في 69 مريضا 
وطبيعيا فــي 41 مريضا وتوزعت 
هــذه التغييرات بنســبة 34.5% 
تغييــرات بؤريــة و %28.2 عامة 
واظهرت النتائــج ان الفحص ذو 
حساسية %62.7 وخصوصية من 

%100 في مدينة البصرة , 
واوصت الباحثة باجراء دراســات 
مشابهه في جميع مناطق العراق 
لعمل قاعــدة بيانات حول املرض 
واجلهــاز وللمقارنة بني نتائجهم 
واوصت ايضا باستعمال الوسائل 
املتقدمة مثــال فيديو التخطيط 

الدماغي  التخطيط   , الدماغــي 
املســتمر والرنني املغناطيســي 
الوظيفي واســتعمال عينة ذات 
حجم اكبر من الدراســة املوصى 
التخطيــط  واســتعمال  بهــا 
الدماغــي لفتــرات اطــول ملدة 
تتراوح بني 24 ساعة و 72 ساعة 
مــع متابعــة املرضــى اللتقاط 
أي تشــوهات حتدث خــالل اوقات 

مختلفة من اليوم. 

مرض الصرع بشكل عام
املزمنة  األمراض  أحد  هو  والصرع 
على  ويكون  الدماغ،  تصيب  التي 
تكّون  نتيجة  تشــّنجات،  شكل 
موجات كهروكيميائّية تؤثر على 
عمل الدماغ، ممّا يتســبب بخلل 
ما، كاضطراب حســي، أو تشنج 

عضلي، أو حتى اإلغماء، وتستمّر 
تختفي،  ثــّم  لدقائق  األعــراض 
وتختلف من شــخص لشخص 
آخر بحســب املراكــز املتأثرة من 

الدماغ.
أن الصرَع نوع  وقد اعتقد قدميــاً 
من اجلنون، أو املس ، واســتعملت 
طرق الشعوذة وطرد اجلن لعالجه، 
بالطبــع هــذا ليس له أســاس 
علمي وغير صحيــح، فهو ليس 
مساً وال جنوناً، فنابليون بونابرات 
ونوبل  الشهير،  الفرنسي  القائد 
العاملّية في شتى  اجلوائز  صاحب 
مصابــني  كانــا  التخّصصــات 

بالصرع.
وأســباب اإلصابــة بالصرع تعود 
في  تغّيــراً  حتدث  عوامــل  لعدة 
تواصــل األعصاب فيمــا بينها، 

ومنها  الصــرع  نوبات  وبالتالــي 
في  مباشــرة  لضربة  التعــّرض 
الــرأس كالتعرض حلــادث وعيب 
خلقي كوجود تشــّوه في الدماغ 
والتهاب الســحايا و نقص بعض 
املــواد الغذائّية مثل الســكر، أو 
املغنيسيوم  أو  الكالسيوم  أمالح 
األكســجني  ونقص  والتســّمم 
أثناء الوالدة و هّز األطفال بعنف و 
خلل في عملّيات األيض و اإلصابة 
مرحلة  فــي  الشــديدة  باحلمى 
الدم  وتوقف وصــول  الطفولــة 
للدماغ بســبب اإلصابة بجلطة 

قلبّية، أو سكتة دماغّية.
 وهناك نوعان مــن الصرع، وهما 
صرع جزئــي وهو الصــرع الناجت 
عــن إصابة في مركــز معنّي من 
مراكز الدمــاغ، وتختلف أعراضه 

بحســب املركز املصــاب و صرع 
عام وينقســم إلى نوعني: الصرع 
الكبير ويفقد املصاب وعيه متاماً، 
فيســقط، وبالتالــي هي خطرة 
في حال تســّببت في ســقوٍط 
خطٍر للمصاب، كالســقوط من 
مكان عاٍل، وتستمر لدقائق، وفي 
الغالــب ينام املصــاب بعد زوال 
يصبح  اخلفيف  والصــرع  النوبة 
فيه لــون اجللد شــاحباً، ويفقد 
املصــاب وعيــه جزئّيــاً، ولكنه 
يبقى قادراً على الســيطرة على 
الصرع  لعالج  وبالنسبة  عضالته 
هنــاك عدة طرق لعــالج الصرع، 
للتشنج  املضاّدة  العقاقير  وهي: 
و في الغالــب يتّم إعطاء املريض 
دواًء مضاداً للتشنج للتحّكم في 
نوبات الصــرع والتخفيف منها، 

وهناك من يعانــون من أكثر من 
أكثر  يتناولون  وبالتالي  نوع صرع، 
من نــوع دواء، وليس لهذه األدوية 
آثار جانبّية كبيرة، ويســتعملها 
املرضى لسنوات  وهناك  اجلراحة  
خيــار نادر، ولكنه يســتخدم ملن 
يعاني من نوبــات قوّية ومتكّررة 
بفاصل زمني قليل  و اتباع نظام 
غذائي معنّي  هو أن يعتمد املصاب 
أسلوبا غذائيا صارما، يحتوي على 
دهون وكربوهيدرات معقدة، بينما 
يكون قليل الســكرّيات، ويسّمى 
بالغذاء الكيتوني، ويستعمل في 
الغالب للمصابــني من األطفال، 
شــديدة،  متابعة  يحتاج  ولكنه 
كما أّن عليــه العديد من احملاذير، 
فهو طعــام غير صحي مبــا أّنه 
يحتوي كميات كبيرة من الدهون.

مناقشة مرض الصرع وتحديد أنواعه بواسطة 
التخطيط الدماغي لتوفير العالج السليم

في كلية الطب بجامعة البصرة

 ناقش البحث قياس 
حساسية التخطيط 
الدماغي في تشخيص 
وتحديد التغيرات 
في أنواع اضطراب 
الصرع بواسطة 
التخطيط الدماغي 
والمساعدة في 
تحديد أنماطه

طالبة الدراسات العليا سرور محمد دهيم تلقي بحثها عن مرض الصرع

ورشة تخصصية عن 
تأثير مضادات األكسدة 
وعالقتها بصحة اإلنسان

العمل والبنك الدولي 
يبحثان آلية التعامل 
مع شكاوى المواطنين 

بغداد - الصباح الجديد:
اقامــت هيئــة البحــث والتطويــر الصناعي 
إحدى تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن ورشة 
تخصصه عن ) تأثير مضاد األكســدة وعالقتها 
مع احلاالت السرطانية وصحة اإلنسان ( وضرورة 
اســتهالك مضادات األكســدة املتنوعة وعدم 
االعتماد على نوع فقــط إلعطاء حماية أفضل 

للجسم واحلد من انتشار بعض اإلمراض.
وقال مدير عــام الهيئة املهنــدس عبد الغني 
فخري إل جعفر في تصريح صحفي إن احملاضرة 
تضمنت ثالثــة محاور من بينها عالقة مضادات 
األكسدة بالســرطان وكيفية تقييم املضادات 
واســتعمالها في تصنيع العقاقير التي تعالج 
والســرطان  واملزمنة  احلادة  بنوعيها  االلتهابات 
وكيفية تقييم املؤثرات الســرطانية والكشف 
عنها بطرق بسيطة عن طريق استعمال تقنية 

، )DEVICE SPECTROHOTMETER(
واضاف مدير عام الهيئة إن الورشــة شــملت 
أيضا توضيح للجانبيــني النباتي واحليواني في 
تقييم هذه املؤثرات موضحا إن الورشة تطرقت 
إلى أهمية مضادات األكسدة والدور املهم الذي 
تلعبه في حماية اجلســم من اإلمراض اخلطيرة 
وان العالم متجه نحو إضافة مضادات األكسدة 
في الصناعة األغذية ملا لها من أهمية عالجية 
وزراعية وصناعية إضافة إلى دورها الفعال ضد 
الشوارد التي قد تسبب األورام اخلبيثة املنتشرة 

في العالم.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث فريق هيئــة احلماية االجتماعيــة في وزارة 
العمل برئاســة مدير عــام تكنولوجيا املعلومات 
املهندس جمال عبد الرسول مع وفد البنك الدولي 
آلية الوزارة الســتقبال الشكاوى واالستفسارات 
وســبل ربط جميع اقسام احلماية بشبكة واحدة 
من اجل سرعة التعامل واجناز االعمال باقصر جهد 

ممكن. 
وذكر املتحدث باســم هيئــة احلماية االجتماعية 
عمار منعــم ان فريــق الهيئة اســتعرض آليات 
الهيئة في اســتقبال الشــكاوى واالستفسارات 
والتي خصص لها رقم خاص ومباشر عبر شبكات 
الهاتــف النقال فضال عن االمييــل اخلاص وكذلك 
عبر  صفحة هيئة احلماية علــى مواقع التواصل 
االجتماعــي وايضا مايــرد من حكومــة املواطن 

االلكتروني. 
واضاف منعم ان مســؤول قسم شؤون املواطنني 
في الهيئة قدم شــرحا وافيا لوفد البنك الدولي 
عن طبيعة عمل القسم ، مؤكدا تعامل القسم 
مع عشرات الشكاوى واالستفسارات يوميا وايضا 
يتم الرد على جميع االســئلة واالستفسارات عبر 

صفحة الهيئة على الفيسبوك. 
هذا وجرى اتفاق على امكانية ربط جميع اقســام 
الهيئة في بغداد واحملافظات بحزمة واحدة من اجل 
تبســيط االجراءات وايضا لسهولة وسرعة االجناز 
والتعامل مع مايرد للهيئة واقسامها من شكاوى 

واستفسارات. 

بغداد - الصباح الجديد:
وجهت امني بغداد الدكتورة ذكرى 
علوش مبضاعفة احلمالت اخلدمية 
التجــاوزات ضمن قاطع  وإزالــة 

بلدية االعظمية".
واالعالم  العالقات  مديرية  وذكرت 
ان "امينة بغداد وخالل جولة لها 
باملنطقة وجهت بإزالة التجاوزات 
احلاصلــة في شــارع )20( ضمن 

االعالنية  واللوحــات   )310( احمللة 
غيــر املرخصــة وكل ما يشــوه 
املنظر احلضري للشوارع الرئيسة 

في منطقة االعظمية".
ان "امينة بغداد وجهت  واضافت 
املبذولة  اجلهــود  ايضا مبضاعفة 
فــي تقدمي اخلدمــات البلدية في 
والصــرف  النظافــة  قطاعــات 
الصحي واملاء وصيانة الطرق من 

خالل عمليات اإلدامة املســتمرة 
والعمــل على وفق خطــة قادرة 
علــى مواكبــة االفــراز اليومي 
بواســطة  ورفعها  النفايات  من 
اجلهدين اآللي والبشري الى مواقع 

الطمر الصحي االمنوذجية".
على صعيــد متصل اعدت امانة 
بغــداد خطــة جديــدة  إلزالــة 
من  عــدد  وتطويــر  التجــاوزات 

الشــوارع ضمــن قاطــع بلدية 
الشعب .

وقــال مديــر عــام دائــرة بلدية 
الشعب قوله ان "مالكات الدائرة 
عملية  في  كبيرا  قطعت شوطا 
ازالة التجاوزات بالتعاون مع قيادة 
عمليات بغداد من خالل حمالتها 
االكشــاك  ازالة  في  املســتمرة 
ومسقفات احملال التجارية وعربات 

الباعــة اجلوالني علــى االرصفة 
واجلزرات الوســطية  والتجاوزات 

على شبكات املاء الصافي ".
واضاف املدير العــام ان "مالكات 
الدائرة البلديــة اكملت االعمال 
في اجلزرة الوســطية لشــارعي 
)ميســان وابو القاسم الشابي ( 
وتهيئة آالف الشتالت في مشاتل 
املوسم  لزراعتها خالل  القســم 

اخلريفــي املقبل  وايضــا تطوير 
واجهة  وتطوير  الشارعني  اكتاف 
احملطــة التحويليــة " ، مبينا  ان 
 )20( البلدية تتســلم  "الدائــرة 
طنا من مادة االسفلت يوميا من 
لالفادة منها  بغداد  امانة  معامل 
في اعمال ترقيع الشوارع وصيانة 
ومعاجلة  منها  املتضــررة  االجزاء 

احلفر واملطبات ".

أمينة بغداد توّجه بمضاعفة الحمالت إلزالة التجاوزات  
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، 
امس االثنني رئيس احلكومة يوســف الشاهد 
إلى االســتقالة فــي حال اســتمرت األزمة 
بذلك  ليســحب  واالقتصادية،  السياســية 
دعمه للشاهد الذي دخل في صراع معلن مع 

جنل الرئيس.
ولم يشــر السبســي إلى الصــراع بني جنله 
حافظ قايد السبســي، ورئيس الوزراء، لكنه 
وجه انتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء 
التعيينات في  وبعــض  االقتصادي  حكومته 
جهاز األمن، قائــا أيضا إن احلكومة باتت في 
صراع مع بعض األحزاب واملنظمات مثل احتاد 

الشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس.
وأوضح السبسي مشيرا لألزمة السياسية: 
»هناك حالــة تباين بني األحــزاب واملنظمات 
الوطنيــة، والوضع ال ميكن أن يســتمر على 
ما هــو عليه.. وإن اســتمر يتعني على رئيس 
احلكومة االســتقالة أو الذهاب إلى مجلس 

النواب لطلب الثقة«.
وتأتي دعوة السبســي إلى استقالة الشاهد 
بينما ترزح الباد حتت وطــأة أزمة اقتصادية، 
وأزمة سياســية بني احلكومــة ومعارضيها، 
يتقدمهــم حزب نــداء تونس احلاكــم، الذي 
يترأســه جنل الرئيــس الذي يطالــب بتغيير 

شامل في احلكومة.
وطالب املديــر التنفيذي )رئيــس( حلزب نداء 
تونس احلاكم، حافظ قائد السبسي، وهو جنل 
الرئيس، بتغيير احلكومة، معلا ذلك بفشلها 

االقتصادي.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
فضحت قناة »ســي إن إن« مناقشة أميركا 
وكنــدا ودول أوروبيــة امس االثنــني ، بينها 
بريطانيا وفرنسا، خططا سّرية إلجاء أعضاء 
منظمة اخلوذ البيضاء من ســوريا، بعدما أدّوا 

الدور املطلوب منهم في قلب احلقائق.
ونقلــت القناة عن مصدر أميركي مســؤول 
قوله، إن األمــر يتعلق بإجــاء حوالي 1000 
عنصر من ذوي اخلــوذ البيضاء وعائاتهم من 
ســوريا إلى دول أخرى، مثل كنــدا واململكة 

املتحدة وأملانيا.
وقال املصدر إن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أثار هذه القضية في قمة الناتو في بروكسل، 
لكن الوفود الغربية أقنعته بضرورة مناقشة 
توفير وتأمني طرق اإلخاء مع إسرائيل واألردن. 

باإلضافة إلى ذلك. 
ومع ذلك، تأمل الدول الغربية في إيجاد طريقة 
لتنفيذ خطة إخاء هذه اجلماعة التابعة لها 

دون مساعدة من روسيا.
وفــي وقــت ســابق، قالــت وزارة اخلارجية 
األميركيــة إن الواليات املتحدة ســتخصص 
6.6 مليــون دوالر ملنظمة اخلوذ البيضاء وآلية 
األمم املتحدة في سوريا. وأشارت الوزارة إلى أن 
واشنطن »تدعم بقوة منظمة اخلوذ البيضاء، 
التي تّدعــي أنها أنقذت أكثــر من 100،000 

شخص منذ بداية الصراع« في سوريا.
ومنظمة اخلــوذ البيضاء التــي يفترض أنها 
الســكان  بحماية  تلتزم  إنســانية  منظمة 
املســاملني فــي ســوريا، وتقف علــى احلياد 
السياســي وال تنخرط  في األعمال القتالية 
املسلحة، بدأت بشــكل متزايد في الظهور 
على أشــرطة فيديــو تصور أعضــاء اخلوذ 
البيضاء وهم يقومون بعمليات إنقاذ وهمية 
لألطفال من حتــت األنقاض، ويضعوا املاكياج 
على وجوه الضحايا ومابسهم بهدف إيهام 
الرأي العــام بتعرضهم لهجمات بأســلحة 
كيميائيــة، ثم ميلــون عليهم مــا يجب أن 

يتحدثوا به أمام الكاميرات والصحافيني.

الرئيس التونسي يدعو 
رئيس الحكومة لالستقالة 

خطط أميركية سّرية إلنقاذ 
»منقذي« الخوذ البيض

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكــد البطريــرك املاروني بشــارة 
الراعــي أن كل تأخير فــي تأليف 
احلكومة له تداعياته السياســية 
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية 
امس االول االحد ، فيما استمّر كل 
مــن »القوات اللبنانيــة« و«احلزب 
التقدمي االشــتراكي« في حتميل 
مســؤولية تعّثر التوافق لـ«التيار 
الوطني احلــر« وحتديــًدا حيال ما 
بات يعرف بـ«الُعقدة املســيحية« 

و«الُعقدة الدرزية«.
وقال الراعي »نصّلي من أجل تأليف 
ينتظرها  التــي  اجلديدة  احلكومة 
التأخر فيها  كل الشعب وال ميكن 
ألن الكل يعلــم أن كل تأخير في 
تأليفها له تداعياته السلبية على 
واالقتصادي  السياسي  االستقرار 
واالجتماعــي واألمني، بل له أيضاً 
الدولي،  املســتوى  على  مفاعيله 
والــكل يعلم أن األســرة الدولية 
وأعطتــه  لبنــان  إلــى  تتطلــع 
اهتمامها ال ســيما عندما عقدت 
في نيســان املاضــي، مؤمتر باريس 
لبنان  مســاعدة  بهدف  الثالــث، 
فــي النهــوض االقتصــادي وفي 
اإلصاحــات الازمــة فــي البنى 

التحتية والهيكليات«.
»اللقــاء  فــي  النائــب  واعتبــر 
الدميقراطــي« بال عبــد اهلل في 
حديــث إذاعي، أن »تعثر تشــكيل 
احلكومــة يعود إلــى تعثر تطبيق 
اتفــاق الطائف، ومــا دامت هناك 
محاوالت فــرض أعراف جديدة في 
احلياة السياسية، سيبقى موضوع 

احلكومة متعثرًا«.
احلــر«  الوطنــي  »التيــار  أن  ورأى 
يستقوي بـ«العهد« ويحاول العودة 
بلبنان إلى ما قبل الطائف، مشيراً 
إلــى أنــه »ال يفّرق بــني »العهد« 
و«التيار««، معتبرًا أن كل ما ميارَس 
في هــذه الفترة يشــكل تخطياً 
للطائف، مشــددًا على أن »احلزب 
صاحيات  ضد  ليس  االشــتراكي 

رئيس اجلمهورية بل ضد جتاوزها«.
ورأى أن »ُعقدة تشــكيل احلكومة 
موجودة لــدى )التيــار( الذي يصر 
علــى أن يكون له الثلــث املعّطل 

فــي احلكومــة«، ورأى أنهــم »ال 
ســعد  املكلف  الرئيس  يتركــون 
احلريري يشــّكل بل هم يشّكلون 
عنه ويلعبون دور املعرقل من خال 
االجتهاد فــي خلق ُعقد ســنية 

ودُرزية ومسيحية«.
وأضاف »إن تشــكيل احلكومة أمر 
يناقش مع رئيــس احلكومة وليس 
مع وزيــر اخلارجية«، وقــال »مبا أن 
تقاس على  احلكوميــة  احملاصصة 
أســاس طائفي فليأخذ كل واحد 
توزير  أن يكــون  إلى  دوره. وندعــو 
بعــض املطلوبــني مــن حصص 
البعــض ال من حصــص غيرهم، 
وأن ميثــل النائــب طال أرســان 
على حســاب من يتبناه. إن املعيار 
احلر(  الوطني  )التيــار  يتبعه  الذي 
هو على القطعة ومبا يناســبهم، 
للحكومة  )التيار(  بتعطيل  ونذّكر 
ســنة كاملة من أجل توزير جبران 

باسيل«.
»االشــتراكي«  أن  علــى  وشــدد 
ســيظل يواجه اجلنوح في تخطي 
التسهيات  أن  معتبرًا  »الطائف«، 
تُطلب من ثاثــة فرقاء فقط هم 
ووليــد جنباط  ســعد احلريــري 
والقــوات اللبنانيــة، متحدثًا عن 
علــى  املوضوعــة  »الفيتوهــات 
»القــوات« في موضــوع احلكومة 
علــى الرغــم من تضاعــف عدد 
وبينما  االنتخابــات«؛  بعد  نوابهم 
»القوات« وهبه  النائب فــي  أعلن 
الدرزيــة  الُعقــدة  أن  قاطيشــا، 
ُحســمت لصالح »االشــتراكي« 
دروز، شــدد  وزراء  عبر منحه ثاثة 
عبــد اهلل علــى »أنــه ال ُعقــدة 
درزية، إمنا هنــاك ُعقدة لدى الغير 
ووليد  االشــتراكي  احلزب  اسمها 
جنباط، وهناك مــن يحاول إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء وتخطي 

)العهد(  شــعار  حتــت  )الطائف( 
القوي الــذي يحتاج في الواقع إلى 
دولة قوية ال مجرد عرض عضات«.

وانتقد أرســان في املقابل، متسك 
جنباط مبوقفه من دون أن يسميه، 
زارتــه »من يريد  وقال أمــام وفود 
املشــاركة فــي احلكومــة لوضع 
خطط وإجنازات ال يسأل عن حّصة 
أو يعرقل التأليف لهذا الســبب«، 
تشــكيل  في  باإلســراع  مطالباً 

حكومة وحدة وطنية جامعة.
وحّمل قاطيشا »التيار« مسؤولية 
التأخــر فــي تشــكيل احلكومة، 
بالقول »إن حزبه ال يعطل مســار 
تشــكيل احلكومة، ولكن من يريد 
الوزارية  احلصص  على  االســتياء 

هو من يعرقل التشكيل.
وعّبــر فــي حديــث تلفزيوني عن 
أســفه لتدخل فريق غيــر مخّول 
لــه التدخل في التشــكيل، وقال 

الوزير  )التيــار(  رئيس  »فليتكلــم 
جبران باســيل عن حصته وليترك 
وزارات اآلخريــن للمعنيني فقط«، 
مضيًفا »ال أمتنــى أن يكون للوزير 
باســيل وكالة مــن الرئيس عون 

للتكلم عنه«.
ورفض القــول »إن اتفــاق معراب 
بني »القــوات« و«التيار« ســاقط، 
قائًا »نحــن التزمنا باالتفاق ولكن 
الفريق اآلخر لم يلتزم، واالتفاق لم 
يســقط«، مطالًبا بـ«إعادة حقوق 

)القوات( من االتفاق«.
وأضاف »كنا نتمنى أن نكون ثنائية 
مســيحية، ولكن لــو كان هناك 
األمر  لــكان  اســتراتيجي،  اتفاق 
املمانعة  أسهل، فنحن ضد محور 
وفي  اهلل(«؛  )حزب  ساح  وموضوع 
والتحذيرات  أيضاً  احلكومي  اإلطار 
النائب  اعتبر  التشكيل،  تأخير  من 
في »كتلة التنمية والتحرير« علي 

بزي، في احتفال تأبيني في اجلنوب، 
أن األمر لم يعــد يحتمل املراوحة 
واملماطلــة فــي ملف تشــكيل 
احلكومة من أجل مكسب رخيص 
أو من أجل شــد عصب ما، بينما 
بحاجة  والوطن  اللبنانيني  أعصاب 
إلى عاج لتجاوز الوضع االقتصادي 
والنفســي واملعيشــي الضاغط 

على اجلميع.
وطالــب من بيدهم زمــام املبادرة 
بـــ »أن ميتلكوا حس املســؤولية 
مبا  السياســي  والنضج  الوطنية 
وصــل إليــه البلد والشــعب من 
حتديــات على املســتويات كافة«، 
وشدد على أن أولى عامات محاربة 
الفســاد تكمن في اعتماد معايير 
الكفــاءة وتكافــؤ الفــرص أمام 
املواطنني دون تدخات من هنا ومن 
أو عامات  هناك عبر لوائح جاهزة 

استنسابية.

ل »القوات« و«االشتراكي« اللبنانيين مسؤولية التأخير فيما حمِّ

ر تشكيل الحكومة تداعيات خطيرة »الراعي« يؤكد: لتعثُّ

االشتراكي« 
سيظل يواجه 

الجنوح في تخطي 
»الطائف«، معتبرًا 

أن التسهيالت 
تُطلب من ثالثة 

فرقاء فقط هم 
سعد الحريري ووليد 

جنبالط والقوات 
اللبنانية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

قضى الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
أّول ليلة ِمن قمته مع نظيره الروسي 
فادمييــر بوتــني، يتصّيــد األخطــاء 
األميركي  الرئيس  وكذلــك  للحلفاء، 
الســابق باراك أوبامــا، واألخبار على 
حني  في  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
لهجومها  موســكو  إدانة  عن  أمتنع 
على االنتخابات الرئاســية األميركية 
لعــام 2016، وأثــارت أفعاله مخاطر 
اللقاء الذي يأتــي بعد أيام من توجيه 
12 من عمــاء اخملابرات  االتهام إلــى 
إحباط  إلى  بتهمة سعيهم  الروسية 

الدميقراطية األميركية.
جولــة دونالــد ترامب األوروبيــة تُثير 
جــداًل كبيرًا وانتقادات واســعة وأكد 
ترامب أنــه يتطلع إلــى االجتماعات 
والتي  فنلندا،  في هلسنكي، عاصمة 
يأمــل أن تؤدي إلى عاقــات أكثر دفئا 
مع بوتني، وأشــار إلى أنــه ال يخطط 
الســتخدام وقته مع الرئيس الروسي 
تشــويش  عملية  في  عليه  للضغط 
االنتخابات، وأضاف أنه لم يخطر بباله 
مطلقــا أن يطالب بتســليم الوكاء 
املتهمني إلــى الواليات املتحدة بتهم، 
وبدال من ذلك، بدا أنه يلوم أوباما على 

السماح بحدوث الهجمات.
وأشــار ترامب في مقابلة مع شبكة 

»سي بي إس« التلفزيونية األميركية، 
التي بثــت امس االول األحــد عندما 
ُســئل عــن إمكانية طلب تســليم 
الــروس، قال »لــم أفكر فــي ذلك«، 
وعن القرصنة نفســها، قــال ترامب 
»بالتأكيد، سأسأل عن ذلك، لكن مرة 
أخرى، كان هذا خال إدارة أوباما، كانوا 
يفعلــون كل ما كان يحدث خال إدارة 

أوباما«.
وفي وقــت الحــق، وعندمــا حملته 
طائرة ســاح اجلو األول من أسكتلندا 
حيث قضــى عطلة نهاية األســبوع 
فــي منتجع الغولف إلى هلســنكي 
للقــاء مع بوتــني، الذي شــن حملة 
علــى الصحافيني في روســيا، انتقد 
ترامب وسائل اإلعام األميركية، وقال 
إنهم لن يشــكروه على اجتماع قمة 
ناجح، ووصف العديد من الصحافيني 

بـ«أعداء الشعب«.
ووصــف االحتــاد األوروبــي بـ«العدو« 
محاولة  كانــت  التعليقات  أن  وبــدا 
اجتماع  في  ألدائه  االنتقادات  الستباق 
القمــة، وتزامنت مع محاوالت أعضاء 
إدارته للتخفيــف من التوقعات، وقال 
جونهانتسمان جونيور، سفير الواليات 
املتحــدة لدى روســيا، األحــد، إنه ال 
ينبغي أن يسمى هذا احلدث »قمة« ألن 
الرئيسني ال يسعيان إلى التوصل إلى 

اتفاق بشأن أي موضوع بعينه.
وركز ترامب خــال األيام األخيرة، على 
املتحدة  الواليات  أقرب حلفــاء  بعض 

خال جولة عبر أوروبا متيزت بهجمات 
على أعضاء حلف الناتو خال اجتماع 
قمة في بروكســل، كما أنــه انتقد 
ماي،  تيريزا  البريطانية،  الوزراء  رئيسة 

بحدة.
وعندما ُســئل خــال املقابلــة التي 
أجرتها معه شــبكة »سي بي إس«، 
حيث اعتبره أكبر عدو له على مستوى 

العالم، انتقد ترامب االحتاد األوروبي ملا 
يفعله بشــأن التجارة، وأضاف ترامب 
»اآلن لن نفكر في االحتاد األوروبي، لكن 
في احلقيقة هو عدو، روســيا عدو في 

بعــض النواحي، كمــا أن الصني عدو 
اقتصادي«.

وكتــب دونالد تاســك، رئيس اجمللس 
األوروبــي، ردا على ذلك عبــر »تويتر«: 
أفضل  األوروبــي  واالحتــاد  »أميــركا 
أصدقــاء، من يقول إننا أعداء ينشــر 
أخبارا مزيفة«.لن يتحّدث عن تسليم 
مغادرته  وقبل  الروســيني  اجلواسيس 
أســكتلندا  في  تيرنبيــري  منتجــع 
األحد، أمضــى ترامب يومني في لعب 
رياضــة الغولف، كما قال، حيث أجرى 
االجتماعات اســتعدادًا لاجتماع مع 
إيصال رسالة صارمة  وبدال من  بوتني، 
إلــى الــروس، كمــا كان يأمل بعض 
واملســؤولني  اجلمهوري  احلزب  أعضاء 
السيد  فإن  ذلك،  في  الدبلوماســيني 
ترامب قّدم مرة أخرى األمن اإللكتروني 
األميركي كمســألة حزبيــة بدال من 

كونها قضية وطنية.
وأجرى الرئيس سلســلة من املقابات 
رحلته  الصحافية خــال  واملؤمتــرات 
األوروبيــة فــي األســبوع املاضي في 
اجتماع قمة حلف الناتو في بروكسل 
وخــال زيارة عمــل إلى إجنلتــرا، في 
كل منهما، ســعى إلــى التقليل من 
شــأن اللقاء مع بوتني، كما امتنع عن 
الروســي بقسوة قبل  الرئيس  انتقاد 

اجتماعهما الشخصي.
كانت نبرة السيد ترامب تصاحلية طوال 
بينما كان حلفاؤه  املاضي،  األســبوع 
في الناتو يراقبون في بروكســل، حني 

رفض وصف الرئيس الروســي بالعدو 
أو الصديق، لكنه أشــار إليه على أنه 
منافس، وفي مؤمتر صحافي مشــترك 
مع الســيدة ماي اجلمعة، قال ترامب 
الروسي  التدخل  إنه سيطرح مسألة 
في االنتخابات، لكنه قال مازًحا بشأن 
إنكار تدخل بوتني وأكد مرة أخرى على 

رغبته في حتقيق التقدم مع روسيا.
وتناقض نهج ترامب الودي مع املوقف 
األكثــر قســوة من قبــل أعضاء في 
إدارته، وفي مقابلة أُذيعت صباح األحد 
أن مستشار  بدا  املتحدة،  الواليات  في 
األمن القومي لترامــب، جون بولتون، 
ترامب  الســيد  اقتراح  يتناقض مــع 
بأنه سيطرح موضوع التسليم، وقال 
»أعتقد بأنه من الســخف أن يطلب 
الرئيس شــيًئا ال يســتطيع احلصول 
عليه بشــكل قانوني، وبالنسبة إألى 
الرئيس أن يطالب بشيء ما لن يحدث 
ضعيف«،  موقف  في  الرئيس  سيضع 
وأشــار الســيد بولتون إلى العقبات 
القانونية في تسليم املواطنني الروس، 
وهي عــدم وجود معاهدة لتســليم 

اجملرمني مع روسيا.
وقال بولتون، الذي يســافر مع ترامب 
في أوروبــا، إن أحد البدائــل ميكن أن 
يســتخدم اإلنتربول، وهي وكالة إنفاذ 
القانــون الدوليــة، أو تقــدمي طلبات 
بأن  إنــه يتوقع  أيًضا  للقبض، وقــال 
العتقال  خطــوات  العدل  وزارة  تتخذ 

الروسيني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد الرئيس رجــب طيب أردوغان 
أمــس االول )االحد( خــال إحياء 
الذكرى الثانية لانقاب الفاشل، 
على أنه »لن تتمكــن أي قوة في 
العالم من إيقــاف تركيا في حال 
حافظنا على روح 15 )متوز( 2016«، 
مضيفا أن البــاد »طوت في هذا 
وأثبتت  التاريخ صفحة االنقابات 

للعالم نضج دميوقراطيتها«.
أمام  في خطــاب  اردوغــان  وقال 
عشــرات االالف من انصاره الذين 
قرب  اســطنبول  في  احتشــدوا 
»جســر شــهداء 15 متوز »، الذي 
كان االنقابيــون ســيطروا عليه 
الذين  املدنيــني  عشــرات  وقتلوا 

كانوا يحاولون صّدهم: »سنواصل 
كفاحنا من دون كلل. في الداخل 

كما في اخلارج«.
وشدد أردوغان على أن »النصر على 
صمود  بفضل  حتقــق  اإلنقابيني 
الذين  شهدائنا  وشجاعة  شعبنا 
حتدوا الدبابات والطائرات«، مشيراً 
إلى أن الشعب التركي لم يسمح 
ألحد بإخضاع باده وجعلها تابعة 
منظمة  بأيــدي  لاســتعماريني 
وكالة  نقلــت  ما  وفــق  »غولن«، 

»األناضول« الرسمية.
ويّتهــم اردوغان الداعية فتح اهلل 
املتحدة  الواليات  املقيم في  غولن 
االنقابية،  احملاولــة  وراء  بالوقوف 
اال ان االخيــر ينفى متاما اي دور له 

فيها.
وأضاف »قلوبنا اليوم تشعر بحزن 
عميق وفخر كبيــر في اآلن ذاته«، 
أن »كل من يســتهدف  مؤكــدا 
أمن هذا الشــعب سيجدنا نحن 

وجيشنا وقواتنا األمنية أمامه«.
ولفت إلى أنــه »ال توجد قوة في 
العالم تســتطيع إثناء تركيا عن 
مواصلة طريقها ما دمنا نحافظ 

على روح 15 متوز«.
وتابــع »لن ننســى أبــدا َمن دعا 
ألجلنا في تلك الليلة، وَمن سعى 
)انقاب( منظمــة غولن  إلجنــاح 

اإلرهابية«.
وأشــار إلــى أن »اجملرمــني الذين 
شاركوا في خيانة هذا البلد ليلة 

الـ 15 من متوز، وأطلقوا النار على 
شــعبنا، يخضعون اليوم ألشــد 

العقوبات«.
وأوضح »ال شك أن النصر ال يُقّدم 
راية  بطبق من ذهــب، وال تُنصب 
الفتح في أعلى البرج بســهولة، 
وال يتحقــق أي جناح مــن دون دفع 
الثمــن، وكل نصــر حققناه على 
مــدى تاريخنــا وراءه تضحيــات 

وعزمية وشجاع وفطنة«.
15 متــوز ميثل  وأّكــد أن »تاريــخ 
قيامة الشــعب التركي ونهوضه 
وانتفاضتــه مــن جديــد ضــد 
الهجمات الرامية للنيل من إرادته، 
وهو عنوان نضال دميوقراطي كبير 
مطرز بأحرف من ذهب في التاريخ 

اإلنساني«.
التركــي »قطعنا  الرئيس  وقــال 
أذرع األخطبوط الذي رعاه امللعون 
)غولن(  بنســلفانيا  فــي  املقيم 
التقية  عبــر  بســرية مطلقــة 
وفككنا  واخلــدع،  واحليل  والكذب 
تكتاته  األخيرين  العامــني  خال 
إلى حد كبير، داخل الدولة وعالم 
األعمــال والبيروقراطية والتجارة 

واإلعام واجملتمع املدني«.
وكان اردوغان قال في وقت ســابق 
امس فــي أنقرة خال غــداء مع 
عائــات حوالى 250 مــن ضحايا 
االنقاب الفاشل، اعقب صاة في 
احد مساجد العاصمة »لن ننسى 
ابــدا الـ 15 من متوز ،ولن نســمح 

بنسيانه«.
وفي انحاء الباد، قام عدد كبير من 
بزيارة مدافن ضحايا  امس  االتراك 
احملاولــة االنقابية، فيمــا اعادت 
محطات التلفزة بث ابرز املشاهد 
التــي طبعــت ليلــة 15 الى 16 
متوز املاضي، ال ســيما النداء الذي 
وجهــه اردوغان الى االتــراك عبر 
ودعاهم  محمول  هاتف  شاشــة 

فيه الى املقاومة.
واســتنادا الى صاحيــات جديدة 
الردوغان، أصــدر صباح أمس االول 
العادة  مراســيم  ســبعة  االحد 
هيكلــة عــدد من املؤسســات، 
وواصل العمل على االمساك متاما 

مبؤسسة اجليش.

جولة ترامب األوروبية ُتثير جدًل كبيًرا وانتقادات واسعة

انتقد تيريزا ماي ووصف االتحاد األوروبي بـ«العدو«
تقـرير

تركيا تحيي ذكرى النقالب الفاشل



7 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:

يتوجــه قــادة االحتــاد األوروبي 
في اليومــني املقبلني الى بكني 
العالقات  لتوطيــد  طوكيو  ثم 
التجاريــة مــع هذيــن البلدين 
ملواجهة الرئيــس األميركي في 

حال شن حربا جتارية عاملية.
االحتاد  ملمثلي  اآلسيوية  واجلولة 
األوروبي تنــدرج في إطار خطوة 
لتشــكيل  األوروبــي  لالحتــاد 
حتالفــات - 28 بلدا و500 مليون 
واحدة في  وأكبر ســوق  نسمة 
العالم- للتصــدي حلمائية إدارة 

ترامب وشعارها »أميركا أوال«.
ويشارك رئيســا اجمللس األوروبي 
واملفوضيــة  توســك  دونالــد 
أمس  يونكر  كلود  جان  األوروبية 
االثنــني فــي بكني فــي القّمة 
الصينية  األوروبية-  العشــرين 
شــي  الرئيــس  وســيلتيقان 
جينبينغ فــي اليوم الذي يلتقي 
الروســي  الرئيس  ترامــب  فيه 

فالدميير بوتني في هلسنكي.
مناســبة  القمــة  وســتكون 
واالوروبيني  الصينيــني  للقــادة 
لتأكيــد التزامهــم املشــترك 
التجارة  منظمة  حتديث  لصالح 
العامليــة وهــو امــر يعارضــه 
الرئيــس االميركــي ، لكن على 
تذليل  والصني  االوروبــي  االحتاد 
الصني  اخلالفات حول ممارســات 
ذلك  في  مبا  التقييدية  التجارية 
اغراق السوق بالواردات الصينية 

الرخيصة خصوصا الصلب.
االوروبي شــكوى  االحتــاد  ورفع 
العاملية  التجــارة  منظمة  لدى 
ضــد القــرار االميركــي فرض 
رســوم جمركية علــى صادرات 
الصلــب وااللومينيــوم وضــد 
»النقل غير  الصــني ملعارضــة 
العادل لتكنولوجيا« املؤسسات 

االوروبية الناشطة في الصني.
وقالت املفوضية االوروبية لتبرير 
شــكواها »اذا لم يحتــرم قادة 
العالم هذه القواعد فان النظام 

برمته قد ينهار«.
وســيزور توســك ويونكر اليوم 
الثالثــاء طوكيــو لتوقيع اتفاق 
تبادل حر مع اليابان. وكان اللقاء 
مرتقبــا اصال االســبوع املاضي 
الوزراء  رئيس  لكن  بروكسل  في 
الياباني شــينزو آبي ارغم على 
الغــاء زيارته بســبب فيضانات 

قاتلة في اليابان.

واالتفــاق مع اليابــان »تاريخي« 
وهــو »االهــم الــذي تفــاوض 
االوروبــي« كما  االحتاد  بشــأنه 
املتحدث باســم املفوضية  قال 
االوروبية مارغاريتاس سكيناس ، 
موضحا ان »هذا االتفاق سيخلق 
منطقة تبادل حر تغكي حوالى 
الداخلي  النــاجت  اجمالــي  ثلث 

العاملي«.
املباحثات  ستتناول  طوكيو  في 
موحــدة ضد  اظهــار جبهــة 
الواليات املتحدة بشــأن الرسوم 
وصفتهــا  التــي  اجلمركيــة 

احلكومة اليابانية ب«املؤســفة 
املفوضة  وصفت  ومؤخرا  جدا«، 
التجــارة  لشــؤون  االوروبيــة 
االتفاق  ماملســتروم  سيسيليا 
»رســالة  بانه  االوروبي-الياباني 
قوية« ضــد احلمائية االميركية، 
وســتكون ضمن الوفد االوروبي 

الى آسيا.
ولم يلــغ يونكــر زيارته للصني 
القلــق  لتبديــد  واليابــان 
والشائعات حول حالته الصحية 
بعد ان صور يترنح ويسنده عدة 
قادة خالل حفل مســاء االربعاء 

على هامش قمة حلف شــمال 
االطلسي في بروكسل.

وقال املتحدث باســم يونكر ان 
االخيــر عانى من آالم في الظهر 
بســبب عرق النسا وغادر احلفل 
على كرســي متحرك ، وصدرت 
اجلسدية  قدرته  حول  شــكوك 
على حتمــل رحالت جوية طويلة 
تساؤالت حول  وطرحت  ومتعبة 
رئاســة  اذا كان قادرا على  مــا 
املفوضيــة االوروبية حتى نهاية 

واليته في 2019.
واكد يونكر )63 عاما( مرارا علنا 

انــه يعاني من آثار حادث ســير 
يسبب له آالما مزمنة في الظهر 
، وبعــد زيارته للصــني واليابان 
ســيتوجه يونكر الــى الواليات 
املتحــدة للتفاوض مــع دونالد 
ترامب النهاء احلرب التجارية بني 
االحتاد االوروبي والواليات املتحدة.
وحضــر ترامــب احلفــل فــي 
بروكســل ورأى يونكر الذي كان 
الهولندي  الوزراء  رئيسا  يسانده 
مارك روتــي والبرتغالي انطونيو 
كوســتا ولم يبــد أي تعاطف 

حلاله. 

االتحاد األوروبي يبحث عن تحالفات
ضد ترامب في الصين واليابان

لتأكيد التزامهم المشترك لصالح تحديث منظمة التجارة العالمية

ستكون القمّة 
مناسبة للقادة 
الصينيين واألوروبيين 
لتأكيد التزامهم 
المشترك لصالح 
تحديث منظمة 
التجارة العالمية وهو 
أمر يعارضه الرئيس 
األميركي

متابعة الصباح الجديد:

اّطلع وفد رفيع املســتوى من وزارة 
التجــارة على آلية جتهيــز الوكالء 
واملواطنــني البطاقة التموينية في 
مدينة املوصل، في حني توقف الوفد 
عنــد مجّمع بازوايــا ملتابعة آليات 

التجهيز.
واوضح وكيل الــوزارة األقدم رئيس 
غرفة عمليات الوزارة وليد املوسوي 
ان اهم عمل لدى الوزارة فيما يتعلق 
بشــركات الغذاء إيصــال مفردات 
ملســتحقيها  التموينية  البطاقة 
وضمان ذلك باسنيابية عالية وهذه 
عملية تبدأ باملواطن وال تنتهي عند 
الوكيل اجملهز بــل تتعدى ذلك الى 
الشــركات والوزارة ولذا مت تشكيل 
56 جلنــة لتدقيق اإلعــداد والتثبت 

منها.
ان  الى  الوزارة االقدم  واشــار وكيل 
»هناك حركة مستمرة من اخمليمات 
الــى املناطــق كما لفــت الى الى 
انه مت تدقيق عمل الــوكالء واليات 

الوكيل  اختيار  وضــرورة  اختيارهم 
الناجــح واالمني واخمللــص الوطني 
، مؤكــدا اهميــة توفيــر مفردات 
دفعة  وتوزيعها  التموينية  البطاقة 
واحدة معلنا انــه حتديد الـ 20 من 
الشــهر اجلاري إلكمال عملية اجلرد 

والعد .
وقال الوكيل ان مفــردات البطاقة 
التموينية ستوزع بعد  ذلك التاريخ  
وفيمــا يتعلــق الشــركة العامة 
للمواد االنشائية دعا املوسوي أهالي 
املوصل الى مراجعة مقر الشــركة 
املتعددة  االنشــائية  املواد  الستالم 
وأنها مواد تابعة لشــركات رصينة 
ومعروفة ، وهو االمر نفسه ينطبق 

على الشركة العامة للسيارات.
من جهته قال مدير عام الشــركة 
العامة لتجارة املواد الغذائية قاسم 
حمود انه بعد ان شــهدت احملافظة 
اســتقرار امنيا حرصت الشــركة 
على  الغذائية  املواد  لتجارة  العامة 
وضع خطة لتوزيع مفردات البطاقة 
التموينيــة ودميومة جتهيزها جلميع 
عوائل محافظة املوصل ، فضال عن 
متابعة توفير اخلزين االســتراتيجي 

من هذه املواد. واشــاد حمود باجلهد 
املبذول مــن قبل موظفــي الوزارة 
اضافة الى الدوائر الساندة والتابعة 
للمفتش العام ودائرة الرقابة ، مبينا 
ان هذا اجلهد الكبير واملتظافر كان 
خدمات  تقدمي  في  رئيســا  ســببا 

جيدة.
ولفت املدير العام الى ان وفد الوزارة 
اليوم امنا ســاع حلل املشكالت عبر 
جلنة رفيعة املســتوى عاكفة على 
معاجلة جميع املشــاكل . وقال ان 
توزيع جميــع مفردات  »طموحنــا 

البطاقة التموينية.
 بدورهــا قالت مدير عام التخطيط 
واملتابعة ابتهال صابط هاشــم ان 
املوصل  مدينة  في  ميدانيا  تواجدنا 
امنا ملعاجلة جميع املعوقات وتبسيط 
اإلجــراءات للمواطنني ، واضافت ان 
املوصل  جلنة شكلت في محافظة 
العائالت  امليدانــي جلميع  للتدقيق 
العائالت  وبســبب  املوصــل  فــي 
النازحة والعائــدة يتطلب التدقيق 

املستمر والوصول للعدد الفعلي.
وكانت وزارة التجارة قد باشرت في 
االول من نيســان بترويج معامالت 

النقل والشــطر اخلاصة بالبطاقة 
آلليات  وفقــاً  اجلديدة،  التموينيــة 
وضوابــط جديدة مبســطة. كما 
للمواد  العامــة  الشــركة  أعلنت 
الغذائية في وزارة التجارة، استمـرار 
فـرع الشركة في محافظـة نينوى 
باستـــالم  بازوايا  مخــازن  مجمع 

وجتهيز مفردات البطاقة التموينية
ودعــت وزارة التجارة وكالء التموين 
في املوصل الــى مراجعة مخازنها 
لغرض جتهيزهــم مبفردات البطاقة 
التموينيــة. وأشــارت الــوزارة الى 
استمرار اســطولها بنقل مفردات 
البطاقــة التموينية الــى املوصل 
حيث ســتتوجه خمس شــاحنات 
محملــة بالرز الى الســاحل االمين 
مــن املوصــل اضافة الــى خمس 
شاحنات محملة مبادة زيت الطعام 
من كركــوك الــى ســايلو بازوايا 
وعشر شــاحنات محملة بالسكر 
الدباش فــي بغداد الى  من مخازن 
املوصل. وكانت وزارة التجارة أعلنت 
في وقت ســابق عــن جتهيز وكالء 
التموين فــي املناطق احملــررة مبادة 

الطحني.

تقـرير
التجارة تّطلع على آلية تجهيز وتوزيع التموينية في الموصل

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط أمــس االثنني، عن ارتفاع 
معــدل التضخم خالل شــهر حزيــران املاضي 
بنســبة %0.6، مقارنة بشهر آيار الذي سبقه، في 
حني شهد التضخم السنوي هو اآلخر ارتفاعا في 
معدالته بنسبة %1.7 مقارنة مع شهر حزيران من 

العام املاضي ٢٠١٧.
وقال املتحدث الرســمي لــوزارة التخطيط عبد 
الزهرة الهنداوي في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
نســخة منه ان »معدل التضخم لشهر حزيران 
املاضي ارتفع بنســبة %0.6 مقارنة بشــهر أيار 
املاضي ، مبينا ان االرتفاع جاء متأثرا بارتفاع قسم 
الســكن بنســبة %2.4 و ارتفاع قســم املالبس 

واالحذية بنسبة 0.3%«.
واضاف الهنداوي ان »التضخم الســنوي شــهد 
ارتفاعــا أيضا بنســبة %1.7 مقارنة مع شــهر 
حزيران من العام املاضي ٢٠١٧ ، مشيرا ان االرتفاع 
جاء نتيجة ارتفاع قســم االغذية واملشروبات غير 
الكحولية بنســبة %1.9 وارتقاع قســم املالبس 
واالحذية بنسبة %1.3 وارتفاع قسم النقل بنسبة 

%6.8 وارتفاع قسم التعليم بنسبة 3.2%«.
وتابع الهنداوي ان »عملية جمع االســعار لشهر 
حزيران املاضي لم تشمل محافظة نينوى نتيجة 

االوضاع اخلاصة باحملافظة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
هبطت أســعار النفط أمس االثنني مع انحسار 
اخملاوف من تعطــل بعض اإلمدادات واســتئناف 
املوانــئ الليبية ألنشــطتها التصديريــة، بينما 
يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات روسيا 

ومنتجي نفط آخرين.
وانخفضت العقود اآلجلة خلــام القياس العاملي 
مزيج »برنت« 66 ســنتا، أو ما يعادل 0.9 من املئة، 
إلى 74.67 دوالرا للبرميل بحلول الســاعة 06:45 
بتوقيــت غرينيتش وتراجع خام »غرب تكســاس 
الوسيط« األميركي 57 سنتا، أو 0.8 في املئة، إلى 

70.43 دوالر للبرميل. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
سجلت بورصة قطر خالل تعامالتها أمس االثنني 
تراجعــا في معــدالت األداء التي تشــمل قيمة 
األســهم املتداولــة وكميتها وعــدد الصفقات 
املنفذة، في حني حققت 49 من املئة من األسهم 
القطريــة نهايــة تعامــالت أمــس تراجعا في 
أسعارها عند املقارنة بأسعارها اخلميس املاضي 
ما يعادل 20 شــركة من أصل 41 شــركة جرى 
تداول أسهمها أمس بينما ارتفعت أسعار أسهم 

17 شركة .
واســتقرت أســهم 4 شــركات لترتفع القيمة 
السوقية لألســهم املدرجة الى 509 باليني ريال 
بزيادة قدرها 1.1 بليون ريال نستبها 0.21 في املئة.
وبالنظــر الى االجماليات، جنــد تراجعا في قيمة 
األسهم املتداولة بنســبة 32 في املئة الى 110 
ماليــني ريال في مقابــل 163 مليون ريــال اليوم 
الســابق، وهبطت الكميــة املتداولة بنســبة 
37 فــي املئة الى 4.85 مليون ســهم، في مقابل 
7.75 مليون ســهم لليوم الســابق، وهبط عدد 
الصفقات املنفذة بنســبة 38 في املئة الى 1833 

صفقة في مقابل 2937 صفقة.
ونتيجة حتســن أســعار بعض األســهم، أنهى 
املؤشــر العام للبورصة تعامالت أمس بنســبة 
ارتفــاع 0.24 في املئة تعادل 22.16 نقطة صعودا 
الى مستوى 9340.69 نقطة في مقابل 9318.53 
نقطة أول من أمس، لترتفع مكاسب املؤشر منذ 

مطلع العام الى 9.59 في املئة.
وخالفت 6 قطاعات اجتاه البورصة الصاعد، أبرزها 
قطاع االتصاالت اخلاســر 0.54 في املئة الى 1028 
نقطة، تاله مؤشــر العقارات بخســارة 0.53 في 

املئة الى 1607 نقاط.

ارتفاع معدل التضخم 
في العراق بنسبة 0.6 %

أسعار النفط تتراجع 
بفعل احتمال زيادة 

اإلمدادات

السيولة المتداولة 
ببورصة »قطر« تتراجع 

بنسبة 32 من المئة

جانب من عملية توزيع مفردات التموينية في املوصل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الدولي  والتعاون  وزيرة االستثمار  تبدأ 
ســحر نصر مفاوضات مع مسؤولني 
فــي البنــك الدولي فــي العاصمة 
األميركية واشــنطن، للحصول على 
1.5 بليون دوالر لدعم تنمية ســيناء 
ومتويــل إضافي ملشــروع اإلســكان 

االجتماعي.
وتلتقــي نصــر عــدداً مــن كبريات 
الشــركات األميركية، لبحــث زيادة 

االســتثمارات األميركيــة في مصر، 
والترويج خلريطة مصر االســتثمارية، 
وذلك في إطار مشاركتها في املنتدى 
رفيع املســتوى للمجلس االقتصادي 

واالجتماعي في مدينة نيويورك.
باملشاركة  لقاءاتها  الوزيرة  وتستهل 
الوزارية  االفتتاحيــة  اجللســة  فــي 
املستوي،  رفيع  السياســي  للمنتدى 
والقت امــس االثنني بيــان اجملموعة 
تترأســها مصر  والتي  الـ77 والصني 

134 دولة في  حالياً، وتضــم حاليــاً 
الوقت الراهن، وهو ما ميثل نحو ثلثي 
الــدول األعضاء فــي األمم املتحدة، ما 
النامية  يجعلها أكبر حتالف للــدول 

داخل األمم املتحدة.
حول  جلســة  فــي  نصر  وتتحــدث 
»تعزيز الشــراكة العامليــة للتنمية 
الرفيع  املنتــدى  فــي  املســتدامة«، 
املســتوى للتنمية املستدامة والذي 
ينظمه البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 

في نيويــورك، بحضور ممثلني عن نحو 
110 دول من األعضاء في األمم املتحدة 
والقطاع اخلــاص واجملتمع املدني، كما 
تتحــدث الوزيــرة في جلســة حول 
املســتدامة  التنمية  أهداف  »حتقيق 
مــن خالل االســتثمار في البشــر«، 
ومن الزمــع أن تعرض إجنــازات مصر 
والبنية  البشــر  في  االســتثمار  في 

األساسية.
اخلتامية  اجللســة  الوزيرة  وتشــهد 

العام  السكرتير  للمنتدى في حضور 
غوتيريش،  أنطونيــو  املتحــدة،  لألمم 
رفيعة  احلوار  في جلســة  وتشــارك 
املســتوى حــول السياســات مــع 

املؤسسات املالية الدولية.
ومن املنتظر أن تعقــد لقاءات ثنائية 
مع عدد من املســؤولني في البرنامج 
اإلمنائي لــألمم املتحــدة، وذلك لبحث 
والبرنامج  التعــاون بني مصــر  زيادة 

املرحلة املقبلة.

وعقــب ذلك، ســتتوجه نصــر إلى 
واشنطن، لتلتقي عدداً من املسؤولني 
فــي البنك الدولي، مــن بينهم نائب 
رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 
وشمال  األوســط  الشــرق  منطقة 
إفريقيــا فريد بلحــاج، وذلك لبحث 
مجــاالت التعاون بني مصــر والبنك 
الفترة املقبلة، ودعم عدد من املشاريع 
التنموية،علما بأن البنك قام في متويل 

املرحلة األولى نحو 500 مليون دوالر. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعافت أســعار الذهــب من أدنى 
مســتوياتها في ســبعة أشهر 
الدوالر دون  امس االثنني مع تداول 
مستوياته املرتفعة التي سجلها 
في اآلونة األخيرة وبعد نشر بيانات 
ضعيفة عن الناجت احمللي اإلجمالي 
الصيني أثرت سلبا على األسهم 

اآلسيوية.
وارتفــع الذهــب فــي املعامالت 
الفورية 0.2 في املئة إلى 1242.86 
الســاعة  بحلول  لألوقيــة  دوالر 
07:30 بتوقيــت غرينيتــش ، وزاد 
األميركية  العقــود  فــي  الذهب 

اآلجلة تســليم آب )أغســطس( 
املاضي نحــو  0.2 فــي املئة إلى 

1243 دوالرا لألوقية.
وتذبذب الدوالر أمام اليوان الصيني 
رســمية  بيانات  رغم صدور  على 
الناجت  منــو  تباطؤ  أظهــرت  امس 
احمللي اإلجمالي الصيني في الربع 
التوقعات.  مع  يتماشى  مبا  الثاني 
وجــرى تداول العملــة األميركية 
أمام سلة من ست عمالت رئيسة 
دون ذروتها في عشرة أيام ، ويؤدي 
تراجع الــدوالر إلى خفض تكلفة 
األميركية  بالعملة  املقوم  الذهب 

على حائزي العمالت األخرى.

وتراجعــت األســهم اآلســيوية 
بعدمــا أشــارت البيانــات إلــى 
تباطــؤ منو ثانــي أكبــر اقتصاد 
في العالــم، وفي ظل اســتمرار 
حذر املســتثمرين من تأثير احلرب 
الصني  بني  املتصاعــدة  التجارية 
والواليات املتحدة ، ومن بني املعادن 
النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 
في املعامــالت الفورية حوالى 0.2 
في املئة إلــى15.80 دوالر لألوقية، 
بعدمــا بلغت أدنى مســتوى في 
سبعة أشهر عند 15.67 دوالر في 

اجللسة السابقة.
ونــزل البالتني 0.3 فــي املئة إلى 

823.50 دوالر لألوقيــة، بينمــا زاد 
البالديوم 0.4 في املئة إلى 940.80 

دوالر لألوقية. 
وتراجع الــدوالر قليال أيضا مقابل 
بعد  الرئيســة  العمالت  معظم 
محادثات جتارية إيجابية بني الصني 
واالحتــاد األوروبــي، إال أن البيانات 
االقتصاديــة األضعف من الصني 
وتصاعد احلرب التجارية بني بكني 

وواشنطن حدا من التفاؤل.
وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ 
امــس االثنني إن »بالده ســتفتح 
أســواقها أكثر وتخفض الرسوم 
اجلمركية في مسعى لتجارة أكثر 

توازنا مع االحتاد األوروبي« ، وجاءت 
التصريحــات، في حــني أظهرت 
بيانات الربع الثانــي تباطؤ النمو 
االقتصــادي في الصــني، ما يزيد 
اخملاوف في شــأن النتائج احملتملة 
حلــرب جتارية صينيــة - أميركية 

شاملة.
اإليجابيــة  النبــرة  ودفعــت 
تنطوي  التي  العمالت  للمحادثات 
على مخاطرة أكبر مثل الدوالرين 
إضافة  والنيوزيلندي،  األســترالي 
إلى اليــورو للصعود، في حني نزل 
مؤشر الدوالر 0.2 في املئة مقابل 
ســلة عمالت رئيسة إلى 94.608 

، واســتقر الــدوالر تقريبا مقابل 
العملــة اليابانية عند 112.38 ين 
، وتراجــع اليــوان الصيني لفترة 
وجيــزة، لكنه ســجل في أحدث 
قراءة ارتفاعا بلغ 0.1 في املئة إلى 

6.7014 يوان للدوالر.
وارتفــع اليورو قليــال إلى 1.1702 
دوالر، ليظل فوق أقل مستوى في 
1.1610 دوالر،  البالغ  أيام  تســعة 
والذي المســه األســبوع املاضي 
وزاد اجلنيــه االســترليني قليــال 
إلــى 1.3246 دوالر من املســتوى 
املنخفض الذي ســجله األسبوع 

املاضي عندما بلغ 1.3101 دوالر. 

مصر تفاوض البنك الدولي القتراض 1.5 بليون دوالر

تراجع أسعار الذهب والدوالر بعد انطالق قّمة الصين واألوروبي
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بوب جلدوف

1984، جمعُت املوســيقيني   في عام 
األكثر جناحاً في ذلك الوقت لتشكيل 
»مجموعــة أوليــة » تســمى فرقة 
األولية جلمع األموال من  املســاعدات 
الذيــن يعانون من  النــاس  إجناد  أجل 
اجملاعة في إثيوبيــا. وفي العام التالي، 
مت تشــكيل مجموعة أكبــر من أجل 
رئيسية  مبادرة  وهي  املباشر«،  »العون 
للحفالت املوســيقية ومبادرات جلمع 
التبرعــات تعتمــد على املوســيقى 
وتســتمر حتى يومنا هذا. في املنتدى 
عقدته  الذي  بالتغذية،  املعني  الدولي 
مؤسســة باريال في الشــهر املاضي، 
لــم تكن احلاجة املســتمرة - وامللحة 
بشــكل متزايد - للجهود الرامية إلى 

تعزيز األمن الغذائي أكثر وضوحاً. 
يوضح مصير ســكان جزيرة الفصح 
وقت  في  احلاليــة.  العالم  مشــكلة 
مــا في القــرن الثاني عشــر، متكنت  

مجموعة من البولينيزيني من الوصول 
إلى جزيــرة بركانية نائية حيث قدمت 
الغابات الكثيفــة الطعام واحليوانات 
مئات  لبناء  املطلوبــة  واملواد  واألدوات 
والغامضة.  املعقدة  احلجرية  التماثيل 
الناس تلك  ولكن شيًئا فشــيًئا، دمر 
الغابــات، وأقدموا فــي النهاية على 

االنتحار االجتماعي والثقافي واملادي.
واليــوم، من الناحية النســبية، ليس 
من  صغيرة  مجموعــة  ســوى  لدينا 
الغابــات املتبقيــة - ونحــن ندمرها 
بشكل ســريع للغاية. لم تعد لدينا 
األراضي  تزيــد  للزراعــة، كما  أراضي 
ما  االنتشــار. غالباً  الصحراوية فــي 
يضيع الطعام الذي ننتجه، في حني أن 
ما يقرب من مليار شــخص ال ميلكون 
ما يكفي من الطعام - وهو واقع يترك 

الكثيرين دون خيار سوى الهجرة.
تركز معظم التغطية اإلعالمية على 
الالجئــني الفارين من النزاع املســلح 
)مثل ســوريا( أو املهاجريــن الباحثني 
عن فــرص اقتصادية أفضل مما لديهم 

في بالدهم )مثل نيجيريا أو باكستان(. 
لكن العالقة بني ندرة الغذاء والهجرة 
أقوى مما قد يبدو لهؤالء الذين ال يعانون 

من اجلوع.
على ســبيل املثال، اندلعت انتفاضات 
الربيع العربي في عامي 2010 و 2011 - 
التي أنتجت موجة كبيرة من الالجئني 
- بســبب ارتفاع أسعار القمح، مما أدى 
إلى انتشــار أعمال شــغب للحصول 
علــى احلبوب، والتــي حتولت بعد ذلك 
إلى ثورات سياسية أوسع. في الواقع، 
فــاٍن العديد من النزاعات املســلحة، 
والنزوح اجلماعي الذي تســببه، ترجع 

إلى انعدام األمن الغذائي.
اجلوع،  الفقير من  اجلنوب  يعاني  بينما 
تزيد وجبات غذاء الشمال الغني. يعاني 
أكثر من ملياري شــخص منا من زيادة 
الوزن، وذلك بســبب تناول السكريات 
منخفضة الطاقة واألطعمة املصنعة 
ذات اإلنتــاج الضخم الغنية بالدهون. 
والزراعة  األغذيــة  ملنظمــة  ووفقــاً 
التابعة لألمم املتحــدة، فإن ربع الغذاء 

الذي نتخلص منــه أو نهدره كل عام 
ســيكون كافياً إلطعــام 870 مليون 
شــخص يعانون من اجلوع. وفي جميع 
أنحاء العالم، يتم إهــدار ثلث جميع 
احملاصيل. مثل سكان جزر الفصح في 

املاضي، نحن في طريق اإلبادة الذاتية.
عــالوة على ذلــك، يهدد تغيــر املناخ 
من صنع اإلنســان بتفاقم املشكالت 
احلالية، مما سيؤثر سلبا على اإلمدادات 
نشر  لتقرير  ووفقا  والهجرة.  الغذائية 
في كانــون األول / ديســمبر املاضي، 
يتوقع مركز االستراتيجية السياسية 
األوروبية التابــع للمفوضية األوروبية 
تواترا   األكثر  والفيضانــات  اجلفاف  أن 
سيؤديان إلى »إضعاف جميع العوامل 
األخرى للهجرة«، مع نزوح ما يصل إلى 
مليار شخص حول العالم بحلول عام 
2050. ويحذر التقرير من أنه حتى أقل 
احملتملني   املهاجرين  لعــدد  التقديرات 
بســبب التغيرات املناخية - 25 مليون 
املســتويات  »ســيضعف   - شخص 
واملشــردين  اجلدد  لالجئــني  احلاليــة 

داخليا«.
وقد مت اتخاذ بعــض اخلطوات ملعاجلة 
مشــكلة فقدان األغذيــة ونقصها. 
على ســبيل املثال، اقترحت املفوضية 
األوروبيــة هذا العــام تخفيضات في 
اإلعانات الزراعية، مما يســهم في زيادة 
اإلنتاج. لكن هــذا النهج - الذي صيغ 
في إطار »التطور«، بــدالً من »الثورة« 

املطلوبة - غير مناسب.
الزراعية  لطاملــا كانــت السياســة 
املشتركة لالحتاد األوروبي تُعد إشكالية 
السياســة  أجازت هذه  وقــد  كبيرة. 
أموال الضرائب التي ســيتم إنفاقها 
على زيــادة األغذية الفائضــة، والتي 
مت تخزينها في وقــت الحق )بتكلفة( 
)بتكلفة  النهاية  في  منها  والتخلص 
إضافيــة(. لقد عرف النظام حتســنا 
ملحوظا إلى حد ما على مر الســنني، 
ولكن هذا ليس كافيا. يعد مشــروع 
- وهي  املتحــدة  الواليات  املزارع فــي 
الزراعية  للسياســات  الرئيسة  األداة 
 - الفيدرالية  والغذائيــة للحكومــة 

ُمسرفا أيضا.
إن ما نحتاجه ليس مجرد تعديل قابل 
السياسات  مع  سياســياً  للتسامح 
القائمــة، وإمنا إصالح جــذري وفرعي 
النتائج احلقيقية. لســوء  يؤكد على 
احلظ، ليــس من الواضح مــا إذا كان 
هناك أي سياسيني قادرين على القيام 
بهــذه املهمة، ســواء فــي الواليات 
املتحدة املضطربة واملستقطبة أو في 

البرملان األوروبي غير الفعال.
لقد حان الوقــت العتماد نهج جديد. 
ميكننا مناقشــة أهداف األمم املتحدة 
تشمل  والتي   - املســتدامة  للتنمية 
أهداًفا تتمثل في »خفض نصيب الفرد 
مســتوى  على  الطعام  مخلفات  من 
النصف على مســتوى  إلــى  العالم 
البيع بالتجزئة واملســتهلكني، فضال 
عن خفض خسائر الغذاء في سالسل 
اإلنتــاج والتوريد بحلــول عام 2030«. 
لكن في الواقع، هناك حاجة ماســة 
إلى سياسات مصممة تصميما جيدا 
وفعالة وشاملة، يتم تنفيذها بطريقة 

مستدامة. لكنها لم تعد موجودة.
يبلغ عمر األرض 45 مليون سنة، لكن 
القرن الذي نعيش فيــه اآلن فريد من 
نوعــه، ألنه األول الــذي ميكن فيه ألي 
نوع أن يدمر أســاس وجوده بالكامل. 
ومع ذلك، يبدو أن سكان جزيرة إيستر 
ال يدركــون هــذا التهديــد الوجودي، 
مفضلني بناء التماثيــل وليس نظما 

مستداما من أجل البقاء.
هل ســندرك ذلك فقط عندما تصبح 
أرضنا صحراء، وتنهار أنظمتنا الصحية 
حتت الضغط، ويواجه األثرياء نقصاً في 
الغذاء، وتصبح املياه الصاحلة للشرب 
نادرة، ويتم خرق شــواطئنا الوطنية؟ 
األوان قد  الوقت، سيكون  بحلول ذلك 

فات، وسيكون مصيرنا محتوم.
يكمــن أكبــر تهديــد لكوكبنا في 
آخر ســيقوم  بأن شــخًصا  االعتقاد 
بإنقــاذه. يجب علــى كل واحد منا أن 
يدرك خطــورة وضعنا ويطالب باتخاذ 
إجــراء حقيقي لتغييــره. وهذا يعني 

أنت.

محمد علي الجاف
غيــر  واحملادثــات  املشــاورات  تتواصــل 
الرسمية بني القوى السياسية العراقية 
حــول صيغة من التفاهم بشــأن توزيع 
القادمة  املناصب السيادية في احلكومة 
اآلن  املتاحة حلد  املؤشــرات  ، وبحســب 
يبدو أن الصيغة التي إتفقت عليها تلك 
القوى في السنوات التي أعقبت سقوط 
ستعتمد  الســابق،  الدكتاتوري  النظام 
مــرة أخرى في قادم األيــام ، ونقصد بها 
توزيــع الرئاســات الثالث بــني املكونات 
الرئيسة وهي ، الشيعة والسنة والكرد ، 
بحيث ستذهب رئاسة احلكومة كالعادة 
الى املكون الشيعي ، ورئاسة البرملان الى 
املكون السني ، ورئاسة الدولة الى املكون 
الكردي ، فال يبدو في األفق إجراء أي تغيير 
والتي تعد هي األنســب  بهذه الصيغة 
للحفاظ على النســيج اإلجتماعي في 

العراق .
برغم أن إشــارات عديدة وردت وخصوصا 
من اجلانــب الكردي بضــرورة تغيير هذا 
الواقع وذلك بســعي القيــادات الكردية 
للحصول على رئاسة البرملان على إعتبار 
أن معظم املشــكالت التي يعاني منها 
الكرد في العراق هي مشكالت دستورية 
وتشريعية ، وقد أدلى بعض السياسيني 
الكرد فعال بتصريحات بهذا الشأن ، لكن 
الوضع احلالي واملشــاورات التي جتري من 

وراء الكواليــس حلد اآلن تتجه معظمها 
الى إعتماد الصيغة التوافقية السابقة .
ومن هنا فإن منصب رئاســة اجلمهورية 
ســيظل بيد اجلانب الكردي ، وحســب 
تفاهمات ســابقة بني احلزبني الرئيسني 
االحتاد الوطني والدميقراطي الكردستاني 
سيبقى هذا املنصب ضمن حصة االحتاد 
الوطنــي ، فالتفاهــم الذي جــرى قبل 
عدة ســنوات بني هذين احلزبني ، يقضي 
العراق لإلحتاد  رئاسة  بتخصيص منصب 
الوطني ، مقابل منصب رئاســة اإلقليم 
، وعلى  الكردستاني  الدميقراطي  لصالح 
رئاســة اإلقليم  أن منصب  الرغم مــن 
معلق حاليا بســبب إنتهاء والية السيد 
مســعود البارزاني ، ولكــن ذلك اليعني 
إلغــاء هذا املنصب الذي ســيظل قائما 
، وقــد يتجه حزب بارزانــي الى ملئه في 
وقت الحق إذا ما ســنحت الفرصة ذلك . 
وحتى لو ألغي هذا املنصب ، فإن منصب 
واقعيا  تقابــل  اإلقليم  رئيس حكومــة 
منصب رئاســة اجلمهورية فــي العراق 
، خصوصا حني يتم تقاســم الســلطة 
بني احلزبني الرئيســني في كردستان على 
وفق تفاهمات مشــتركة ، ألنه اليجوز أن 
تبقى كل املناصب السيادية والكبيرة في 

اإلقليم والعراق بيد حزب واحد .
اآلن هنالك مرشــحان فقط تقدما  حلد 
بأوراقهما الرســمية للترشــح ملنصب 
الدكتــور  وهمــا،  اجلمهوريــة  رئيــس 

العراقي  الوزيــر  رشــيد  عبداللطيــف 
الســابق و كبيــر مستشــاري رئيــس 
اجلمهوريــة احلالــي وهو قيــادي بارز في 
االحتاد الوطني الكردســتاني ورفيق عمر 
الرئيس الراحل جالل طالباني ، واآلخر هو 
الدكتور محمد صابر إســماعيل سفير 
العراق األسبق في جمهورية الصني وهو 
بدوره سياســي معــروف أدار في مراحل 
متعددة مكتب عالقات االحتاد الوطني في 
فرنســا ثم الواليات املتحدة . ولكن ذلك 
لم مينع بعض األطراف الكردية أن تسعى 
للتقدم مبرشــحني بدالء لشغل املنصب 
، وترد أســماء متعددة بهذا الشأن ، لعل 
في مقدمتها اسم برهم صالح املرشح 
الذي خسر مســابقة الترشح للرئاسة 
بالدورة السابقة ومنافسة الدكتور فؤاد 
معصوم . ولكن يبدو أن حظوظ برهم ال 
تساعده في تبوء هذا املنصب للعديد من 

األسباب التي سنتناولها بهذا املقال .
فبرهم إنشــق حاليا وخــرج من صفوف 
االحتاد الوطني وشــكل كيانا سياســيا 
معاديا لالحتاد الوطنــي ، وهذا يعني بأن 
املنصب اخملصص كحصة لالحتاد الوطني 
الميكن شغله من غير عضو بهذا احلزب .

ثــم أن برهــم صالــح لــم يحصل في 
االنتخابات األخيرة جمللس النواب العراقي 
ســوى علــى مقعدين يتيمــني ، وبرغم 
السياسة  كونه معروفا على مســتوى 
لشــغله العديد من املناصب احلساسة 

في املراحل الســابقة مبــا فيها منصب 
اإلقليم ملرتني متتابعتني  رئاسة حكومة 
، ولكنــه اليحظى بالشــعبية املطلوبة 
لدى جماهير شــعبه ، بدليل ســقوطه 
املدوي في االنتخابــات األخيرة ، حتى أن 
حزبا جديدا يدعــى ) اجليل اجلديد( والذي 
أنشيء من قبل رئيس شركة ) جافيالند 
( الســياحية فــي الســليمانية  قبل 
شــهرين فقط من تنظيــم االنتخابات 
األخيرة حصل علــى ضعف عدد مقاعد 
كيان برهم السياسي ، وعليه فإن تعيني 
رئيسا للجمهورية مبقعدين فقط  برهم 
سيكون مبنزلة فضيحة مدوية بالنسبة 

للعملية السياسية في العراق .
وحتى لــو إفترضنا أن الدســتور يكفل 
لــكل فــرد عراقــي حقه في الترشــح 
ملنصب الرئاسة، لكن من املعلوم أيضا أن 
التصويت داخل البرملان العراقي سيكون 
سياسية  لتفاهمات  ووفقا  الفيصل  هو 
مســبقة ، وبذلك ال ميكن إغفال حجم 
االحتاد الوطني وعدد مقاعده ودوره البارز 
فــي تاريــخ العملية السياســية ودوره 
الكبير في املعارضــة العراقية ، لصالح 
شخص خارج إطار التوافقات السياسية.
بعض  مــن  هنــاك محــاوالت ســرية 
السياســية  واألطــراف  الشــخصيات 
لتقدمي برهــم صالح للمنصــب ، ليس 
حبــا ببرهم وتقديرا لدوره السياســي ، 
بل مــن أجل حتقيق مصالح شــخصية 

أو نكاية مبرشــحي   ، القيــادات  لبعض 
االحتــاد الوطنــي ، خصوصــا وأن هناك 
معلومــات تشــير الى أن حــزب بارزاني 
يعمل بهــذا االجتاه بالتعــاون مع بعض 
األشــخاص املتنفذين داخل قيادة االحتاد 
الوطني من املواليني حلزب بارزاني ، وذلك 
إلزاحة مرشــحي االحتاد الوطني ، ولكن 
ينســى هؤالء بــأن وزن االحتــاد الوطني 
على الصعيدين الكردســتاني والعراقي 
، فمصير حكم  احملاولة  سيفشــل هذه 
بارزاني في إقليم كردستان مرهون  حزب 
متاما مبــدى توافقه مع االحتــاد الوطني 
ســواء في حكم كردســتان أو العراق ، 
وال أعتقــد بأن حزب بارزاني ســيضحي 
توافقه  ومبصير  االســتراتيجية  بعالقته 
السياســي مع االحتاد الوطنــي لتقدمي 
مرشــح منافس ملرشحي االحتاد الوطني 
. وعليه فــإن املنصب ســيؤول مبا اليدع 
مجاال للشــك الى أحد مرشحي االحتاد 
الوطني ، أما القرار النهائي فسيبقى بيد 
أعضاء مجلس النواب فيمن سيختارونه 
من بني مرشــحي االحتاد الوطني لشغل 
هــذا املنصب الذي برغــم كونه منصبا 
بروتوكوليــا، لكنه منصــب مهم إذا ما 
جنح مجلس النــواب العراقي في إختيار 
الشــخص املؤهل للقيــام بنفس الدور 
الذي قام به الراحل جالل طالباني عندما 
أصبح فعال رمزا لوحــدة العراق وصمام 

أمان البالد..
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حركة االحتجات الجديدة..
5 تأشيرات

في التالي حصيلة مراقبة واتصاالت ومناقشات 
شخصية بصدد احلركة االحتجاجية اجلديدة.. 

اجملها في خمسة رؤوس اقالم.. 
واحد: 

ال ميكن ان ننســى بأن نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة حسني الشهرســتاني أعلن في 25 آذار 
2012 )السومرية نيوز(أن العراق سيصدر الطاقة 
الكهربائية لدول اجلوار نهاية العام 2013، مبيناً 
أن إنتاج الطاقــة الكهربائية اجملهزة للمواطنني 
خــالل الصيف ســتصل إلــى 9000 ميغاواط، 
وستصل خالل العام 2013 إلى 20 ألف ميغاواط 
، وهــو امنوذج صارخ للتعهــدات التخديرية التي 

اطلقتها السلطات الحتواء غضب الشارع.
إثنان: 

في مطلع عام 2017 وافــق مجلس الوزراء على 
البصرة  لتحلية مياه  اســتراتيجي«  »مشــروع 
وحتديث البنية التحتية للخدمات في العاصمة 
بالقرض  وذلــك  النفطية  للصناعة  ومشــاريع 
)10 مليارات جنيه استريني-  البريطاني املعروف 
15 مليار دوالر( وتعهد اجلانب البريطاني بان يتولى 
تأمني مياه الشرب الى سكان البصرة في نهاية 
العام نفسه ، لكن كال من اركان حكومة البصرة 
انــذاك )البزوني( وكبار مســؤولي وزارة البلديات 
عارضــوا واعترضوا وعرقلــوا  وقدموا مالحظات 
شــكلية ذات رائحــة غيــر نزيهــة ودعمتهم 
تصريحات نارية من حنان الفتــالوي، وفي زيارته 
الــى البصرة فــي منتصف ايلول 2017  شــكا 
العبادي بانه »كلما اردنا حتســني اخلدمات هناك 
مافيات تريد افســادها وحتاول تخريب مشــاريع 
وضعت خلدمــة املواطن« لكن الســلطة بقيت 
تتفرج من دون حراك فيما املشروع ينتحر ويُطوى 

في مكاتب وزيرة االسكان واالعمار. 
ثالثة: 

جتــاوزت احلركــة االحتجاجية اجلديــدة االرتهان 
ملرجعية سياســية، رمبا ألول مــرة، وغلب عليها 
الطابع العفوي، فيما جلأت الفئات السياســية 
الــى تبني »احلق ونقيضــه«  بانها مع االحتجاج 
الســلمي داعية الى احترام »املال العام والبنية 
التحتيــة« ويوحي السياســيون النافــذون بأن 
مقرات احزابها وامالكهــم وامبراطورياتهم هي 
من البنى التحتية، وامللفت انهم ، اما احلديث عن 
»مؤامرة« و »مندسون« فلم نعرف هوية املتآمرين 

وال شكل املندسني. 
أربعة: 

من ايجابيــات ردود الفعــل ان الشــتائم التي 
تعودنــا علــى قراءتها على صفحــات التواصل 
االجتماعي ضد الشــعب العراقي اختفت، فلم 
يعد العراقيون، كما كان يُكتب »جبناء« و »اغبى 
شعب بالعالم« او »يستحق هذا الهوان  وأكثر« 

وان العراقي »منافق« وهو الذي اتى بالفاسدين..
ورمبا حــل محل هذه الشــتائم مــا ال يختلف 
كثيرا  على شــكل نــداءات )او متنيات( يطلقها 
البعض مــن غرفهم في املــدن البلورية يدعون 
فيها اجلماهير  الــى الثورة والزحف الى املنطقة 
اخلضــراء، واســقاط احلكومــة، والبعــض من 
النداءات، عابرة القارات، وضعت صيغة »دســتور 

اجلمهورية الرابعة«.
خمسة: 

الســؤال هــو الى اي مــدى ســتمضي حركة 
االحتجاج؟.

اعتقد ان زخم احلركة يتوالد ويشــق الطريق الى 
كســر حواجز اخلوف وحتدي السلطات واحزابها 
الفاسدة واالســتعداد ملعارك اوسع، غير ان جناح 
احلركــة ومســتقبلها يتوقفان علــى امكانية 
تشــكيل قيادات واعية لها، كما انها ســتكون 
عرضة للتراجع اذا ما بقيت رهن »شيوخ عشائر« 
أو مــن دون انخراط ماليــني النســاء احملرومات 
واالرامــل وبنــات اجلامعــات واملــدن، وقطاعات 

الثقافة اخملتلفة.  
 ********

ابن خلدون: 
»حينما ينعم احلاكم في أي دولة بالترف والنعمة، 
تلــك األمور تســتقطب إليه ثلة مــن املرتزقني 
والوصوليــني الذيــن يحجبونــه عن الشــعب، 

ويحجبون الشعب عنه«. 



ثقافة10

تطرق الصديق العزيز األســتاذ رياض اجلعفري في 
محاضرة جميلة له ذات مســاء إلى تراث الشاعر 
عمر اخليــام، وقرأ بعض الرباعيــات التي  ترجمها 
إلى العربية عنه الشــاعر الكبيــر أحمد الصافي 

النجفي. 
واخليــام رجل عاش جل حياته في القرن الســادس 
الهجري. وهــو فلكــي ورياضي لم يكــن له ولع 
بالشعر ولم يشتهر به. بل إن اإليرانيني لم يعرفوه 
إال حينما ترجمت رباعياته إلى اإلنكليزية في القرن 

التاسع عشر امليالدي.
وقد طبعت ترجمة الصافي )ت 1977( ســت مرات، 
إحداها – كما نقل هو – نشــرت دون علم منه. وقد 
رفض عرضاً من دار نشــر بيروتيــة للموافقة على 
طبعة ســابعة لقاء ما يعادل )1200(  دينار عراقي 
عــام 1965. وهو مبلغ هائل فــي تلك األيام كما ال 
يخفــى. وكان الرجل يعيش على الكفــاف، غريباً 
وحيــداً، بال بيت أو أهل، أو ولد، أو معني. ولكنه كان 
قــد ندم على ترجمة هذه الرباعيات ألنها تدعو إلى 
اإلحلاد واخلمر والشــك، وهو رجل يشعر »بالواجب 

والثورة«.
إن صدور ست أو سبع طبعات من ترجمة الصافي 
دليل علــى دقة الترجمة، ومكانة املترجم، واحتفاء 
اجلمهور. ولكن السؤال اآلن: أين هي هذه الرباعيات، 
وهل طبعت بعد وفاة الصافي، وهل يشــعر القارئ 
العربــي بالرغبة فــي اقتنائها؟ أو أنــه عزف عنها 
بســبب تغير الظروف واألحوال فــي القرن احلادي 

والعشرين؟
إنني ال أشــك أن إعــادة طبعها ســتالقي جناحاً 
ملحوظــاً. فاملزاج العام لدى الســواد األعظم من 
القراء فــي البــالد العربية ما زال مييــل ملثل هذه 
األجواء. ويرى أن تغيــر رأي املترجم بها جاء متأخراً  

بسبب تقدمه في السن.
ولكن من الذي ســيتولى طباعة الرباعيات وليس 
للصافي وريــث يهمه أمرها، ويحــرص على عدم 

غيابها عن األنظار.
لقد كان الصافي رجالً مقروًء على نطاق واسع في 
البالد العربية. فقد طبعت دوواينه األحد عشر مرات 
عديدة بطبعات أنيقة. وكانت اإلذاعة اللبنانية تبث 
له مقطوعات شعرية بصوته في عقد الستينيات 
بشــكل منتظم. وكان له أصدقاء في األوســاط 
األدبية آنذاك، وجدوا فيه منوذجاً غير قابل  للتكرار، 
حتى وصفه اجلواهري ذات يوم بقوله »هذا يجول في 

ميادين ال يجرؤ أحدنا أن يجول فيها«!
املشكلة ليست في الصافي وحده، بل هي مشكلة 
جميع األدباء املعاصرين، الذين لم يعد لديهم أبناء 
يكترثون لتراثهم الفني. ويحرصون على اســتمرار 
حضورهم في الســاحة الثقافية. ففي الغالب ال 
يفضل األدبــاء أن يرث أبناؤهم مهنتهم. ويفضلون 
عليها الهندســة أو الطب أو احملاماة أو غيرها من 
املهــن التي تدر دخالً جيــداً.  وال يحرص هؤالء على  

تراث آبائهم الفكري، إال إذا كان يدر عليهم ماالً!
فمن يتولى هذه املهمة فــي زمن أصبحت الكتب 
املنشــورة غير قادرة على تغطية تكاليف طبعها 

وتوزيعها ونشرها على املأل؟

رباعيات الخيام

محمد زكي ابراهيـم

شكيب كاظم
 

هو مقالي من طراز فريد، يكتب املقالة 
الفنية الرصينــة املكثفة، التي تصل 
إلى هدفهــا بأقصر الســبل، من غير 
جور علــى الهدف ومهمــة التوصيل، 
فإذ كتب، أســتاذنا الدكتور علي جواد 
الطاهر، املقالة الثقافية الرصينة، التي 
كتب بهــا املصريون في وقت ســلف، 
مثــل: الدكتــور طه حســني وعباس 
الزيات  وأحمد حســن  العقاد  محمود 
والدكاترة زكي مبارك، ففي العراق عرف 
من كتــب املقالة إلى جانــب الطاهر، 
مهدي شاكر العبيدي، حميد املطبعي، 
كاظم،  وشكيب  الســامرائي،  وماجد 
عبد  والراحل  احلكيم،  حسن  والدكتور 

اجلبار عباس، ورزاق إبراهيم حسن.
هو مقالي يكتب املقالة بفنية عالية، 
فضالً عــن التكثيف غير اخملل، كما أنه 
من أصحاب األساليب، األسلوب الرفيع 
اجلميل في الكتابة الذي يجلب االنتباه 
إلى عطــاءات هذا القلــم الفريد، في 
وقت تالشــت فيه هذه املزية من أقالم 
الكاتبني، فقد هيمن عليهم األسلوب 
الصحفــي الســريع، مثلما تالشــت 
الفروقــات في وجــوه عديد النســاء 
التجميل الصناعية  بســبب عمليات 

اجلائرة.
العلمي  االســتقصائي  كتابــه  قرأت 
اجلميــل والرصني، الــذي درس فيه فن 
املقالة  لدى أســتاذه وأستاذي الدكتور 
علي جواد الطاهــر– رحمه اهلل- كما 
درسه ناقداً، هذا البحث ألقاه – بداية- 
في ندوة )اجتاهات النقد األدبي احلديث( 
التــي أقامها قســم اللغــة العربية 
بكليــة التربية بجامعــة املوصل في 

شــهر آذار من عام 1989، ونشر هذين 
البحثني في كتابه هذا الذي وَسّمُه بـ 
)علي جواد الطاهر. الناقد املقالي( صدر 
عام 2006، من غيــر ذكر مكان الطبع، 
نقرأ فتعجب لهذا االستقصاء العلمي 
الرصني، فضالً عن إمتاع وإيناس، متعة 
األسلوب، وفرادة اللغة، وطالوة العبارة، 
ورصانــة العلــم األمر الــذي يذكرني 
بأســاليب كتاب لبنــان اجلميلة، فأنا 
أعزوهــا إلى جمــال لبنــان وطبيعته 
اخلالبــة الســاحرة، فجمــال املنظر- 
كمــا أرى- ينعكس علــى جمال الروح 
ويبهجها ومن ثم على اسالت الكتاب.

وإذ اعثر على كتابــه االكادميي الرصني 
)االجتاهات الفلسفية في النقد األدبي 
عند العرب في العصر العباسي( والذي 
تولت نشــر طبعته األولــى دار الرائد 
العربي في بيروت عام 1407هـ - 1987م 
والذي أهداه إلى )أستاذي الدكتور علي 
جــواد الطاهر – مثــالً اعلى في الفكر 
والســلوك( ولعلها رسالته لنيل درجة 
املاجستير، وفيها شكر سابغ ألستاذه 
الدكتور عناد غزوان- رحمه  وأســتاذي 
ووضع   الدراســة  لتوجيــه هذه  اهلل- 
منهجهــا فتقــرأ، ويبهــرك النقاش 
والتوصالت واآلراء التي يطلقها، وتدارس 
التأثيرات الفلسفية على النقاد العرب 
القدامى الذيــن وضعوا اللبنات األولى 
لطــراءق النقد األدبي، بــدءاً باجلاحظ 
مروراً بابن قتيبة الدينوري وابن طباطبا 
ومن  القرطاجي  بحازم  وانتهاء  العلوي 
قبله عبــد القاهــر اجلرجاني وليدرس 
ثانيــاً املنهج النقدي عند الفالســفة 
اإلســالميني مثل : الفارابي وابن سينا 
ومســكويه والغزالي وابن رشد، وإنها 
ملناســبة ان اذكر ان عديد الدارســني 
)ابن  يطلقون على مســكويه اســم 

مســكويه( فجــاء األســتاذ الدكتور 
سعيد عدنان ببحثه الرصني هذا ليؤكد 
صحة االسم، وليؤكد علو كعبه علماً 
واســتقصاًء فهو يذكر )مســكويه(، 
كذلك أســتاذي الطاهر، وما زالت في 
الذاكرة مقالته القيمة التي نشــرها 
اللبنانية  )األديــب(  أول مرة في مجلة 
الرائعة، التي تولــى إصدارها صاحبها 
ومنشــؤها البير أديب، وعلى مدى نحو 
أربعة عقــود من الزمــن وحتى وفاته 
ســنة 1985، وعنوانها )ألبي شــجاع 
وليس ملســكويه( نشرتها )األديب( في 
شهر كانون الثاني من عام 1968، وكان 
أســتاذنا الطاهر، يراسلها من الرياض 
العاصمة السعودية، يوم ذهب للعمل 
-1963( الســنوات  أثناء  في جامعتها 
1968( وأعاد نشرها في كتابه )كلمات( 
الذي أصدرتــه دار الشــؤون الثقافية 
العامة ببغداد عام 1997، بعد سنة من 
وفاته – رحمه اهلل- وفي املقالة تصويب 
ملا وََهَم فيه الدكاتــرة زكي مبارك في 
كتابــه الرائع )النثر الفنــي في القرن 
الرابع( إذ نسب نصوصاً على أنها البن 
مسكويه من كتابه )جتارب األمم( فجاء 
أستاذنا الطاهر ليوضح أنها للوزير أبي 
شجاع محمد بن احلسني امللقب ظهر 
488هـ  املتوفى ســنة  الروذراوي  الدين 
في كتابه )ذيل جتارب األمم( وأشير إلى أن 
الدكاترة زكي مبارك يطلق عليه اسم 
)ابن مسكويه( وهذه مسألة إشكالية 
ويذكر  التسميتني هي الصحيحة؟  أي 
الطاهــر في مقالته آنفــة الذكر )هو 
أبي علي  أحمد بن محمد يرد اســمه 
)ابن مسكويه(  وعلى  على )مسكويه( 
وقــد يكون األول أصح(، و)قد( هنا تفيد 
التقليل لدخولها على مضارع )يكون( 
وال حتمــل معنى التوكيــد واإلبرام لو 

دخلت على فعل ماٍض!.
قلت نقــرأ للدكتــور ســعيد عدنان 
مقاالت رصينة مكثفة، نقتطعها من 
اجلريدة اليومية التــي ال حتيا أكثر من 
ســاعات قليلة، لتأخــذ طريقها نحو 
النسيان، أو االستخدام اجلائر لورقها، أو 
العيش مع مــا تراكم لديك من جرائد 
الذي  الورقي،  ومجالت متثل أرشــيفك 
حتــاول تبويبه ما أمكن ليســهل لك 
الوصــول إليه عند احلاجــة، فتقتطع 
التي  الثقافية  الصفحــة  أو  املقالــة 
نشــر فيها الدكتور سعيد عدنان هذه 
املقــاالت الرصينة، فتقــرأ حتت عنوان 
)في مدارات الثقافة( التي نشــرها في 
العراقية،  اليوميــة  )العالــم(  جريدة 
إضاءات ألسماء شــاخصة في ثقافة 
الناقد( وأخرى  العرب )شكري فيصل... 
عنوانها )شاكر مصطفى وأدب التأريخ( 
و)أمني نخلة ... وفرح الكتابة( و) ســيد 
بــن علي املرصفي..... شــيخ شــيوخ 
األدب( و)محمود محمد شاكر... الناقد( 
و)علي النجدي... النحوي األديب( و)أمني 
اخلولي... الشيخ اجملّدد( نقرأ ذلك وغيره 
كثير، مما فاتــك احلصول عليه وقراءته،  
ويســرك هذا اجلهد الثر الثــري، وهذا 
والرصانة،  والبحث  اإلخالص للكتابــة 
والبعد عما يتعــارك عليه املتعاركون 
من أجل وجاهة زائلة، وشــهرة ال ثلبت 
ان تذروها الريح في يوم هادئ أو عاصف 
أو كمــا تقرأ له على موقعه في )احلوار 
ويتأكد  املتمدن( فتزداد بهجــة ورضى 
لديــك ان الدنيا، دنيــا البحث الرصني 
والكتابــة املقاليــة الفنية مــا زالت 
بخير، ولن يضرها ويضيرها  الطارئون، 
وتهمــس لــه ان أطبع هــذه املقاالت 
الرصينات وغيرها في كتاب، وال تتركها 

ثاويات في الصحائف. 

الدكتور سعيد عدنان
مقال فني مكّثف وأسلوب جميل رصين

دراسة

شعرإصدار

ما كتبته الريح قرأه الماءترويدة الغيم والشفق .. جديد صالح جرار

جديد الكاتب باترك غاردنر والمترجم نصير فليح..
كير كجارد عن دار نينوى

 
يفرض عنــوان ديوان صالح جرار اجلديد، الصادر 
مؤخرا عن اآلن ناشــرون وموزعــون في عّمان 
بعنوان »ترويدة الغيم والشــفق« نفسه على 
القارئ، تلك العتبة األولى تستوقفك، قبل أن 
تلج عامله، فالعنوان يحمــل في طياته زخما 
تراثيا موســيقيا يتمّثل بكلمــة ترويدة، التي 
تعني ترديد اللحن وتكراره، كما نلحظ ذلك في 
تراويد النساء في تراثنا الشعبي في مناسبات 
الفــرح وغيرها، والترويــدة حالة من الضراعة 
تريد أن تســتولد الفرح من احلزن، والفرج من 

الكرب واألمل من اليأس.
يقع ديــوان »ترويدة الغيم والشــفق« في ما 

يقــارب )200( صفحة من القطع املتوســط، 
ويحتوي على )74( قصيدة.

ومن أهم املضامني التي وقف عليها الشــاعر، 
في قصائــده: الغزل الذي ال يــكاد يخلو منه 
ديوان عربي، ذلك الغــزل العفيف، الذي يعاني 
احملب فيه من احلنني واحلرمان، كما في قصيدة 
»ذهــٌب على اخلــد«، التي ذهــب فيها مذهب 
املوشــحات األندلســية التي درســها ضمن 

تخصصه باألدب األندلسي:
مَنٌش في وجنتيه نُِقشا

لم أزَْل أْعَشُق ذاَك النََّمشا
ََّنُه فكأنَّ اهلل قد زَي

وكأّن احلُْسَن فيه قد نشا

يا لقلبي من حبيٍب جائٍر
وُقميٍر الح في األْفِق ِعشا
وحننٍي في فؤادي قد سرى

واشتياٍق في ضلوعي قد فشا

االميان في زمن  كتاب )كيركجارد: فيلسوف 
وتأثيره(  العقل: موجــز حياته وفلســفته 
تاليف باترك غاردنر، ترجمة وتقدمي الشــاعر 
واملترجم نصير فليح، صــدر عن دار نينوى-
دمشــق، 2018، ويقع فــي 145 صفحة من 
من  الرابع  وهوالكتــاب  املتوســط  القطع 
كتبه الفلســفية )الفلســفات االسيوية، 
العالم كتصور، ميراث الغائب( والرابع عشر 
من مجموع كتبه، نشر على الغالف اخللفي 

للكتاب:
ُعرف كيركجارد أساساً رائداً للفكر الوجودي 
الذي ازدهر بشــكل خاص في أواسط القرن 
املاضــي، ولكــن مــا ال يعرفه كثيــرون أن 
معاصرة  أهمية  كيركجارد  وفلسفة  لفكر 
العلمية الالحقة  التطــورات  وأن  خصوصاً 
في القرن العشــرين وقرننــا احلالي قوضت 

كثيــراً من صورة »العقــل« و«العلم« كما 
ُفهمْت في القرن التاسع عشر. َمعني أفكار 
كيركجارد أكبر بكثيــر مما أخذه الوجوديون 
عنه، وال تنحصر أهميته في جوانب متنوعة 
من الفكر البشــري كالالهــوت )من امثال 
كارل بــارت، إمييــل برونر، رودولــف بلتمان( 
والســيكولوجيا )يعتبر رائداً لعلم النفس 
املســيحي وعلم النفس الوجــودي( واألدب 
)عبر تأثيره في كتــاب بارزين من أمثال أودن 
وهيرمان  وكامو  وبورخــس  وريلكه  وكافكا 
هسه وغيرهم(، بل ان كثيرا من الفالسفة 
البارزيــن من امثــال فتجنشــتاين ودريدا، 
او فالســفة معاصريــن في قرننــا احلالي 
من امثــال باديو وججك، اهتموا وناقشــوا 
ووظفــوا افــكاره، فضال عن تاثيــره في ما 
بات يعرف بـ »الالهــوت املادي« او »الالهوت 
الالميتافيزيقــي«. وهــذا الكتــاب ترجمة 

لكتاب معاصر عنه من اصدارات اوكسفورد.
مؤلف هذا الكتاب باتــرك غاردنر يقول في 

مستهل كتابه:
)شــّبه كيركجارد العبقريَة فــي أكثر من 
مناســبة بعاصفٍة رعدية تأتي معاكســًة 
للريح. وســواء أكان يفّكر في نفسه جزئياً 
أم ال عندما أطلق هــذه املقارنة فإنها تبدو، 
عند اســتعادة األحداث، مقارنًة مالئمة قْدر 
الشــخصية.  الفكرية  مبســيرته  تعلقها 
يبــرز كيركجارد  ونيتشــه،  فمثل ماركس 
كواحٍد من الثــوار ومحّطمي االيقونات في 
الكّتاَب  التاسع عشــر، واقصد  القرن  فكر 
أّلفوا أعمالهم فــي معارضة واعية  الذين 
واجماعات عصرهم  وتوافقــات  الفتراضات 
الســائدة، والذيــن لــم تنــْل كفاحاتُهم 
احلاســمة اعترافا واســع النطــاق إال بعد 

موتهم(.
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إبراهيم حسو

هنا على أرٍض منخورة 
تقلقني طيور اجلنة اجلاثية على ركبتي،

تدفعني أن أبقى مستيقظاً، 
أراقُب امرأة جتلُس كل يوم في قصيدٍة 

مجهولة، 
مات شاعرها منذ أول طوفان،

هنا على أرض مبحوحة الصوت 
بالقرب من سماء ُقطعت أردافها 

بقوٍس من قزٍح قدمي 
هنا: 

ال أصحو إال وأنا أقرأ ما تكتبه لي الريح 
املستبدة،

ال أصحو والعربات الشعرية ملقى في 
ظالٍم ما، تنُحر أحصنتها،

تفهْم وتعترْض على صاحبها، هناك 
خلف األبواب اخللفية للعدم 

والغيوم الرصينة املشقوقة تفتح 
أمطارها على جسدي 

كباٍب مّسوس تريد أن تفتح وتغلق 
على صوت نبي

يبتز أموال اجلنة ويحرقها.
لم أمن كما يبدو

في هذا الكتاب متراخي الصفحات 
الذي يشبه سريري احملطم، في غرفتي 

النورانية هناك 
على أرض مصنوعة من حلم ودم، تنطق 

وتغور مثلنا.

2
جسمك مسرحية مضحكة 

ساٌحر فكاهي على مقعد حجري في 
حديقة من حدائق اهلل،

جسمك حيوان مزيف باسم إنسان 
قدم من قرن حجري، 

جسمك
أليٌف كهواء خشن 
آٌسر كطيف املوت، 

مشتعٌل في فضاء أخضر ال محالة.
جسمك خالصة الشرق في سكرته،

فاتناً في خطاه األبديُّ الطويل،
لغٌز في رقاده احلذر منذ آالف السنني، 

جسٌم محبوٌس في نٍص منفلت.
قاٍس، 
محبر،

مفتٍت،
راٍع مرعب في برية هائمة على سطح 

كتاب، 
صورة فجر يتزحلق هنيهة بني أصابعك 

العشرين.
صورة تلميذ يحترق على ساللم 

اخلريطة املرسومة خصيصا خلطواتك،
جسمك
شاطئ

حلو املذاق.

3
هل رأيت طيور الفسيفسائية تنط 

رويدا رويدا على معصم الكتابة؟ 
هل منَت معي لتكتشَف املسافة 

الصغيرة بيني وبني اهلل؟ 
هل اعترف لك املاء، كيف يقفز غرقا 

من بني يدي ويتشقلب في املاء؟ 
ولم يرجتف البحر كلما ذكرت له 

بأني ماؤه القدمي؟
لم تهتز األرض حينما أصف ثوبك ذاك 

بعشبة البابوجن؟ 
هل فكرت مثلي بهذا النهار املتواطئ 

مع ليل نائم منذ برهة..؟

4
أنني أنتظر 

قرن أو هذا العمر كله 
أنتظر أن تخطئ احلياة، ألقف على 

حافة الشعر!

حذام يوسف
 

بحضور األمني العــام الحتاد األدباء 
الشــاعر  العراق  فــي  والكتــاب 
إبراهيــم اخلياط، وعــدد كبير من 
األدبــاء واملثقفني، ضّيــف امللتقى 
الثقافي في شارع املتنبي القاصة 
رجاء الربيعي للحديث عن جتربتها 
واالحتفاء  القصصية،  الكتابة  في 
بصــدور مجموعتهــا القصصية 
اجللسة  قدم  ملونة(،  )وجوه  األولى 
الروائي صادق اجلمل رئيس امللتقى، 
معرفــا احلضــور بالقاصــة رجاء 

الربيعي:" عضو احتاد األدباء، عضو 
اجمللــس املركزي في االحتــاد، وأحد 
مؤسســي منتدى نــازك املالئكة 
نازك  مسابقة  في  شاركت  األدبي، 
الثالثة عن  املالئكة لتنال اجلائــزة 
قصة االنتظار، شاركت مبهرجانات 
والبصرة  بغــداد  األدبــاء في  احتاد 
وميســان، نشــرت في العديد من 
الصحف احملليــة والعربية، وتكتب 
القصة القصيرة والقصيرة جدا..".
تخللت اجللســة عدد مــن األوراق 
النقديــة جملموعتهــا القصصية 
)وجوه ملونة( منهــم الناقد علي 

الفواز الذي حتدث عن جتربة الربيعي 
القصيرة  للقصــة  كتابتهــا  في 
تطور  على  مؤكدا  جدا،  والقصيرة 
أســلوبها في الكتابة وما يلمسه 
القاريء في قصصها األخيرة، كما 
حتدث الناقد علوان الســلمان عن 
بســاطة مفردات القاصة الربيعي 
فــي كتاباتها ما يجعــل القاريء 
يواصل القراءة مــن دون ملل، كما 
شــارك في اجللسة الدكتور احمد 
الظفيري والقاصــة ايناس البدران 
والناقد علي بدر، والناقد يوســف 

عبود جويعد.

الملتقى الثقافي في شارع المتنبي يحتفي بالقاصة رجاء الربيعي

من أعمال الفنان هادي ماهود

هو مقالي يكتب 
المقالة بفنية عالية، 

فضاًل عن التكثيف 
غير المخل، كما أنه 

من أصحاب األساليب، 
األسلوب الرفيع الجميل 
في الكتابة الذي يجلب 

االنتباه إلى عطاءات هذا 
القلم الفريد، في وقت 

تالشت فيه هذه المزية 
من أقالم الكاتبين، فقد 
هيمن عليهم األسلوب 
الصحفي السريع، مثلما 

تالشت الفروقات في 
وجوه عديد النساء 

بسبب عمليات التجميل 
الصناعية الجائرة.



مع قناة الديار الفضائية في 
تطوير مدينة بغداد : 

التي  اخلبرات  حــول  احلوارات  كانت 
اســتفدنا منها من السياســيني 
العائدين الى بغداد والذين تسلموا 
مهام الدولة  في تطوير مدينة بغداد 
، وما هــي تطلعاتي لتطوير املدينة 
؟ أجبت بأننا لم نســتفد وال يوجد 
اي شيء ملموس من خبرات  اي من 
كاملهندسني  السياسيني  اخملتصني 
من العائدين السياســيني وبحكم 
ما نالحظ تركيز سكنهم وعملهم  
، االغلبية  في املنطقــة اخلضــراء 
العظمــى منهم انفســهم داخل 
املنطقة اخلضــراء وكأنهم خائفون 
من شيء ولم تستفد مدينة بغداد 
وال حتى املدن االخــرى من خبرهم 
أبــدا . قد يكــون ذلــك بجهلهم 
بالعــراق ومكوناتــه وباجملتمعــات 
لفترات  العــراق  لتركهم  العراقية 
طويلــة ، أو لتفرغهــم ملصاحلهم 
مكاسب  من  واالســتفادة  اخلاصة 

املناصب التي يشغلونها .

التصميم االساس ملدينة بغداد 
أمــا عــن تطويــر مدينــة بغداد 
الى  أود طرحهما  فلدي مقترحــان 
، االول  امانة بغداد  املســؤولني في 
بالتخطيط  النظر  اعادة  هو ضرورة 
 ، بغــداد إلعطائها  اجلديد ملدينــة 
تخطيطيا  مبفاهيم كونها عاصمة 
متثــل احلضارات العراقيــة القدمية 
، الســومرية والبابلية واآلشــورية 
كونت  لدولة  وعاصمة  واالسالمية 
احلضارة العباســية التي شــغلت 
العالم عبر قرون مــن الزمن والتي 
نفتخــر بهــا كرمــز حلضارتنــا ،  
تدرس علومهــا وفنونها ومفاهيم 
العالــم  انحــاء  فــي  حضارتهــا 
واملطلــوب ان يتوفر فــي تخطيط 
بغداد بســاحاتها ومبانيها ما يعبر 
عن روحية احلضارات فــي العراق  ، 
على غرار ما نلمســه عنــد زيارتنا 
الى طهران مثــالً التي متثل عظمة 
الفارسية  االمبراطورية  وشــموخ 
وشموخ  لعظمة  ممثلة  واسطنبول 
، وكذلك  العثمانية  االمبراطوريــة 

أثينا وروما الخ..
 ليــس فــي بغــداد بوضــوح مع 
األســف ما يدلل على عالقة بغداد 
بحضاراتهــا الســابقة  اال ما ندر 
مــن ابنية وما موجود فــي ذاكرتنا 
. لــذا اقترح وضــع تخطيط جديد 
خللق مدينة متثل بغداد بكل ابهتها 
نتمسك  وال  وشموخها  وعظمتها 
باملبادئ االولية لتخطط املدن بدون 
توضيح روح املدينة و روح احلضارات 

العراقية التي نفتخر بها جميعا .

مستوى ثابت للماء في نهر 
دجلة:

كان املقترح الثاني عن تطوير بغداد 
، هو رفع مستوى املاء في نهر دجلة 
ليكون ثابتا مبستوى واحد على مدار 
السنة . هذا املنسوب الثابت يسهل 
لنا اســتغالل النهر فــي مجاالت 
النقل النهري والســياحة النهرية 
الى  باإلضافة  النهريــة  والرياضات 
ان مقترحــي الذي ميتد الى منطقة 
ديالى غربا  الراشدية شــماال ونهر 
، ســيعطي وسيســهل لبغــداد 
ان تتوســع ســياحيا في منطقة 
الراشــدية كــون مســتوى النهر 
املرتفع يســاعد في تكوين خلجان 
ملنتجعات ســياحية حتتــوي على 
فنادق ومنتجعات سياحية ومناطق 
، تدخل شــيئا ما  الرياضات املائية 
في بساتني الراشدية والتي ستكون 
هي املنتجعات الرئيســية لسكان 
مدينــة بغــداد الذيــن حاصرتهم 
االحياء الســكنية وحجبت عنهم 
الطبيعــة التي يحتــاج الفرد الى 
التمتــع بها بني فترة واخــرى . أما 
كيف ننفذ هذة االفكار ، اقول ميكن 
ذلك هو ان نشيد عدداً من النواظم 
على نهر دجلة وهي سهلة التنفيذ 
، لرفع  في اختصــاص الهندســة 
مســتوى املاء الى احلــد الذي نقرر، 
ويكون واحد منها في جنوب بغداد 
في الرستمية اســفل تقاطع نهر 
ديالى مــع دجلة والثاني بالقرب من 
جســر املثنى لرفع مستوى املاء في 
منطقة الراشدية والثالث على نهر 
ديالى عند مصــب ديالى في دجلة  
لرفع مســتوى املاء المتداد عدد من 
ديالى.  الكيلومترات من مصب نهر 
هذا املشروع سيغير مفاهيم بغداد 
والرياضية  والســياحية  البيئيــة 

. بغــداد التي درجات حــرارة جوها 
صيفا ميقارب اخلمسينات في اشهر 
متــوز وآب من الســنة ، يتطلب منا 
ان نوفر املاء في نهر دجلة العظيم 
لراحة الفــرد ، اضافة الــى ان هذا 
اخلزين الكبير من املاء يعتبر رصيداً 

استراتيجياً من املاء ملدينة بغداد.

مع تلفزيون الفيحاء حول مجلس 
االعمار

ســنحت لــي الفرصــة إلجابــة 
االعالمية املتميــزة انعام عبداجمليد 
من قنــاة الفيحــاء مبا يلــي حول 
متطلباتي للحكومة العراقية منذ 

سنني إلعمار العراق :- 
مــن متابعة نشــاطات الــوزارات 
التنفيذيــة كوزارة االســكان مثال 
، نالحــظ أن الوزارة تقــوم بجهود 
كبيرة لتنفيــذ واجبها ، إال اننا نرى 
مــن املفضل أن تكون هــذه الوزارة 
» مخططة وموجهة« لنشــاطات 
االسكان والطرق في احملافظات وترك 
امور تنفيذ املشــاريع على مختلف 
احملافظات الى القطاع اخلاص .وعلى 
نفس الغرار وزارة البلديات والوزارات 
االخرى في هــذا القطاع .ولذا فإني 
أرى أن اخليــار األمثــل ألخــذ هذه 
املهام وحتقيقهــا إلنقاذ العراق من 
الغرق اكثر من ما موجود حالياً من 
تردي في بيئة املــدن العراقية ، هو 
تشــكيل مجلس اإلعمار الفدرالي 
ورســم  الوزارات  اعمــال  لتنظيم 
إلعمار  الرئيسية  االســتراتيجيات 

العراق .
مجلس االعمار الفدرالي هو اجمللس 
الذي يأخذ على عاتقه مســؤولية 
احلكومــة املركزية إلعمــار العراق 
ومحاولة اللحــاق بالركب احلضاري 
االمور  جميــع  ودراســة  العاملــي 
فــي  االساســية  االســتراتيجية 
للعراق  املستقبلي  احلضري  التطور 
.أنا  أؤمن بأهمية تكوين هذا اجمللس 
ليأخذ على عاتقه املهام التنفيذية 
االستراتيجية الفدرالية ويأخذ على 
عاتقــه بهيئاتــه ومكوناته تنفيذ 
للعراق قاعدة  توفر  التي  املشــاريع 
البيانات للمباشرة باالعمار كالطرق 
السريعة املستقبلية وتنظيم خزن 
واستغالل املياه في األنهر العراقية 
، وربط  ســكك حديد العراق بأوروبا 
واملشــاريع العمالقة االستراتيجية 

الخ .....
من االمور االســتراتيجية التي أرى 
أنها تخرج عــن اختصاص الوزارات 

القطاعية هي املبينة ادناه  ، والتي 
يتطلب التفرغ اليها من قبل هيئات 

خاصة في مجلس االعمار: 

املناهج املتخصصة جمللس 
اإلعمار 

ميكــن  ال  مــادة  االرض  االرض:   .1
التفريط باستثمارها . في استعمال 
االرض ، علينا ان نفكر باملســتقبل 
ومتطلباتــه . يقوم مجلس االعمار 
وتخطيطها  االرض  سياسة  بوضع 
واســتعماالتها واستغالل معادنها 
يقوم  كذلك  ومواردهــا.  وثرواتهــا 
ونوعيات  الطوبوغرافية  بالدراسات 
الصخور وطبقات التربة وما حتتويه 
من معــادن وامكانات اســتغاللها 
. تســتغل االرض حاليــاً مــن قبل 
الــوزارات بطريقة غيــر مخططة 
ممــا يوجــب اعــادة النظــر بذلك. 
دراســة  البلديــات  وزارة  وضعــت 
بتبني  .اوصــي  ذلك  جديدة حــول 
وضع  يتطلب  الدراســة. كما  هذه 
دراســات محدثة حول طوبوغرافية 
االرض وجيولوجياتها ودراسة الترب 

والصخور واساليب استغاللها.
اســتراتيجيات  : وضــع  امليــاه   .2
وخزنها  واســتغاللها  املياه  مصادر 
وتطويرها  االنهر  احواض  ودراســة 
ودراســة اســتغالل املياه اجلوفية . 
ودراســة نوعيات امليــاه وخواصها 

واستغاللها.
3.  الســكان : دراسة استراتيجيات 
راحــة االنســان ونوعيــة احليــاة 
الســكاني  النمــو  وسياســة 
والتوقعــات املســتقبلية وتوزيــع 
املســتوطنات اجلديدة واقتصاديات 

الفرد والضمان االجتماعي . 
استراتيجيات  وضع   : التخطيط   .4
تخطيــط بعيــد املــدى للعــراق 
االقليميــة   والتخطيطــات 

والقطاعية والتخطيط احلضري.
5. االقتصاد : وضع االســتراتيجيات 
املســتقبلية والطاقــات املتجددة 
والصناعــات  احلديثــة  والزراعــة 
واملعادن وسياسة التصدير كأساس 
تغــذي  كمؤشــرات  للمنافســة 

الوزارات القطاعية .
6. البيئة : دراســة االستراتيجيات 
العاملية في التعامل مع الهواء واملاء 
واالرض واملناخ املســتقبلي وبيئتها 

وتعمل وزارة البيئة على ذلك .
7. التعليم : وضع االســتراتيجيات 
احلديثــة فــي التعليــم ملواكبــة 
وتوجيه  املســتقبلية  التطــورات 

الوزارات القطاعية بذلك .
8. الصحة : اســتراتيجيات احلفاظ 
علــى صحة االنســان والدراســة 

التطويرية املستقبلية .
9. االســكان : تغذية وزارة االسكان 
تتطلبه  مــا  لتنفيذ  باملعلومــات 
االســتراتيجيات املســتقبلية من 
النمو  ضوء  على  ســكنية  وحدات 
السكاني من طرق ومدارس ومعاهد 
وجامعــات ومستشــفيات وابنية 

اخرى .

نطاق عمل مجلس اإلعمار :
 ويعمل مجلس االعمار على حتقيق 
املتخصصة   االستراتيجية  املناهج 
 ، الكبرى  واملهام  املشــاريع  وتنفيذ 
املعقد  احلكومي  الروتــني  متجاوزا 
اخلدمات  وتوفير  املشــاريع  لتنفيذ 
التوجيهات  وفق  املشــاريع  وتنفيذ 

املركزية وكما يلي:
االعمار  نطــاق عمــل مجلــس   •
الفدرالي هو تنفيذ املشاريع الكبرى 
التي تهم محافظات العراق جميعا.

تنظيمية  الوزارات هي  •نطاق عمل 
و توجيهية ، و لتنفيذ املشاريع في 
احملافظــات إذا اعتذرت احملافظة عن 

ذلك .
• نطــاق عمل احملافظات هو لتنفيذ 
واخلدمات  البنــاء  جميع مشــاريع 
واالعمــال املتخصصــة باحملافظة 
واألبنيــة  واملــدارس  كالســكن 

الصحية.

الهدف االقتصادي املباشر
الزراعة  تنشــيط  التركيــز على   -
وتطوير القرية لتصــل الى مرحلة 

التصدير . 
- هدف تنشــيط الزراعة هو ســد 
والتركيز على  احمللية  السوق  حاجة 

التصدير
- فتح الباب واســعاً لالستثمار في 
الزراعة وتربيــة احليوان والصناعات 
الزراعية وتصدير املنتجات الزراعية . 
- التركيــز علــى التعليــم خللــق 

الطبقة الوسطى .
- وضــع مناهج الســكن ، والعمل 
القطر  تنفيذها على مستوى  على 
االقتصادية  النشــاطات  وتوجيــه 

االخرى لدعم هذااالجتاه.
العراق الى اين؟

العراق الى اين : وفــي ندوة حوارية 
في  بغــداد  فنــدق  فــي  عقــدت 
الى  العراق  2014...حــول  منتصف 
أيــن ؟ ... بحثت مــع مجموعة من 

بأن  رأيــي »  رجال األعمــال وبينت 
. وبحثت في األوضاع  العراق يغرق« 
االقتصاديــة بصــورة عامة وقطاع 
التشــييد بصورة خاصة . ان فرص 
الذي ميثل  التشــييد  اصالح قطاع 
العراقي  نسبة كبيرة من االقتصاد 
بعيدة جدا . فعدم الســيطرة على 
مواصفات صناعة املواد االنشــائية 
بســبب توقــف معظــم معامل 
, كبيرهــا  العراقيــة  الصناعــات 
وصغيرها وتسيب ضوابط العمالة 
وغياب مواصفــات وضوابط ونظم 
البناء ، كل ذلــك اضافة الى غياب 
الى حلول  تؤدي  سياسة ســكنية 
ألزمة الســكن املســتعصية منذ 
سنني ، قد أدت الى صعوبة السيطرة 
علــى منو املدن العراقية وانشــطار 
الوحدة السكنية القياسية مبوجب 
من  عدد  الى  املوضوعــة  الضوابط 
الدور ، قــد ادى الى زيــادة الكثافة 
والضغط على  املدن  السكانية في 
ضوابط  وتغيير  اخلدمات  شــبكات 
استعمال األرض وبالتالي الى ارباك 
كبير في النســيج احلضــري. هذه 
التســيبات تضاف الى ما نالحظه 
من تدهــور بالقطاعات االقتصادية 
العراق  يؤشــر بوضوح غرق  االخرى 
في مســتنقع التخلــف وصعوبة 

النهوظ في املستقبل املنظور.
بعد اكثر من عشر سنوات من تغيير 
حكم صــدام حســني ، لم االحظ 
أياً مــن الكتل السياســية بالبلد 
قد وضحت أي اجتاه تســير ، الكل 
يدعو ان العــراق يتجه نحو اقتصاد 
الســوق ، اال ان مفاهيم مسؤولي 
الدولة أجمع التزال تسير نحو اخلط 
االشتراكي في التخطيط واملركزية.

ال أرغب في املقارنــة ولكن أقول ... 
احلاكمة  السياسية  الكتل  حاولت 
حاليا والكتل السياســية املتدينة 
، أن تعمــل وهي التــي حلت محل 
صــدام حســني وعبر نحو عشــر 
ســنوات من الزمــن ... إال أنها لم 
تســتطع حلد هذا التأريخ من وضع 

مفهوم » أي عراق نريد ؟ » . 
هذا سؤال مهم بالنسبة لي . كما 
الوزارات  مباشــرة  االحظ عدم  أني 
املتخصصــة بتطوير البلد أو إعمار 
وباالعتماد على  أنهــا  أي   ... العراق 
الشخصيات الشــابة التي ليست 
لها خبرة رغم عودة قســم منهم 
من دول متحضــرة  ، ال تعرف كيف 
تباشــر« بإعمار العــراق رغم هذه 
التــي مرت على  الفتــرة الطويلة 

تكوين احلكومات ، ورغم تشــبثها 
ورغــم ارتفــاع واردات العــراق من 
دوالرات النفط ألضعاف ما توفر ألية 

حكومة سابقة.
أعود وأقــول وحبا منــي في إعمار 
العراق الذي كان طموحي عبر حياتي 
العملية ، وبعد أن تغير نظام صدام 
، ولقناعتي الشخصية في  حسني 
هــذه الفترة بأن هدف السياســة 
األمريكية العمــل على بناء العراق 
، مبوجب تصريحات الرئيس » جورج 
بوش االبن » مرارا بــأن يبني العراق 
باملنطقة.  منوذجاً  ليكون  دميقراطيا 
كان طموحي أن ينهض العراق على 
غرارنهوض وانتعاش دول منور آســيا 

خالل خمسينات القرن العشرين.
هل هناك أمل ؟

- مؤلم ان نسمع أنه لم تبَق كلمة 
الوطن في قاموس السياسيني ، بل 

القومية والكتلة والطائفة 
بالشوارع  يســتجدي  الشــعب   -

ويصرخ .
غيــر  السياســيني  امتيــازات   -
على  الــواردات  وتوزيع  الطبيعيــة 
متطرفة  طبقات  خلقت  انفسهم 
... فقــر مدقع ورفاهيــة متطرفة 
الذي عملنا  توازن اجملتمع  وخلل في 

لبنائه . 
- ال حريــة للكلمــة اال للقوي ... ال 
ميكن التحــدث عن تأثيــر الزيارات 
الدينية املدعمة سياسيا على تردي 
لكونها خط  العراقــي  االقتصــاد 

احمر.
- ال ميكن االعتراض على رفع االعالم 
السود أو إلباس بغداد اجلميلة وجهاً 

أسود بسبب الدين .
- ال أمل فــي التطور كمــا يظهر 
والبطالــة متفشــية في وســط 

العراق.
- الــكالم كثير وكبير حــول إعمار 
العراق ومســتقبله ..... ورغم توفر 
االمكانات املاديــة .... لكن ال توجد 

معرفة ببناء دولة .
الكثير من السياســيني ال يتفقون 
معي علــى مالحظاتي هذه ألنهم 
الطبقة املنتفعــة . الفقيرة تبكي 
فــي خرائبهــا واملشــردون مــن 6 
محافظات ال يحركون ســاكناً في 
انفســنا أكثر من مشاعر األسف . 
خالفاتهم  ان  السياسون  ويتناسى 
وكأنهم  العراقي  الشعب  حطمت 
ينتقمون من الشعب الذي هم  من 
بطونه . السياســة الطائفية التي 
اتبعها املالكي ادت الى خراب العراق 

ودخول داعش .
للسياســات  التقــدم  معهــد 
الدكتور  املعهد  هذا  االمنائية:أسس 
مهــدي احلافــظ منــذ 2006 وهو 
»يعنــى بقضايا التنميــة وخيارات 
املســتقبل« والــذي  هــو املعهد 
اعلم بتكوينه  الذي  املتميز  الوحيد 
بعــد 2005 . يبحــث هــذا املعهد 
للعراق  االمنائيــة  السياســات  في 
ويصدر مجلة باســم » احلوار« التي 
.تبحث  احــد مستشــاريها  كنت 
هذه اجمللة فــي العديد من البحوث 
بالعــراق  املتعلقــة  االقتصاديــة 
والعالم احمليط بنا . كان هذا املعهد 
مــن نــوادر البيوتات التــي عقدت 
وامنائية  اقتصادية  محاضرات  فيها 
وتطويرية شــهرية مــن قبل كبار 
املتخصصني او مــن قبل د. مهدي 
رئيــس املعهــد شــخصيا تعالج 
املشاكل واألزمات التي مير بها البلد 
ويحضرها العديد من الشخصيات 
الفكرية والسياســية املوجودة في 
بغداد. قدم املعهد كذلك عددا من 
املوسيقيني العراقيني في مناسبات 
عزفوا فيها على اآلالت املوسيقية » 
اجللو« و«العــود« كم كنت ارغب ان 
يتفــق املتحدثون على بعض احللول 
والتنموية  االقتصاديــة  للتحديات 

التي مير بها العراق.

احلروب لوثت ارض العراق واجلو 
واملياه

في  البيئي  الوضــع  عــن  التحدث 
ومؤلم  مؤســف  موضوع  العــراق 
جدا ، نتيجة احلروب التي عشــناها 
منــذ 1980 . فاحلرب االيرانية تركت 
معظم شــرق العراق مــن البصرة 
الشمالية  كردســتان  وحتى حدود 
اجملاور الى ايران ملوثا مبا حتمله األرض 
من الغام واسلحة محطمة وقذائف 
مفجرة ومن مواد مشــعة وملوثة 
. وحــرب الكويت فــي 1992 تركت 
جنوب العــراق وغربه ملوثا . فحرب 
الكويت تركت مساحات هائلة من 
صحارى العراق الغربية من النجف 
نتيجة  باليورانيــوم  ملــوث  جنوبا 
واملنفلقة  املنفجــرة  غير  القذائف 
في معارك صحاري العراق. واملعدات 
بالقنابــل  املصابــة  العســكرية 
التي اصبحت  كالدبابات والعجالت 
تكون خطرا بيئيا نتيجة ما اصابها 
من إنفالقات القذائف امللوثة.  وبعد 
ذلــك أحدثت حرب احتــالل امريكا 
للعراق ، تلوثــاً كبيراً يغطي العراق 
اجمــع . علــق د. نــوري مصطفى 
بهجت عند لقائي به في منتصف 
العام 2003 قائال : لم تبق قنبلة في 
مخازن العالم لم تفجر فوق العراق 
. هــذا أضافه الى مــا تركه التلوث 
البيئــي نتيجة تفجيــرات املفاعل 
النووي فــي التويثة جنــوب بغداد 
سنة 1983 وســوء استعمال املواد 
امللوثة اخملزونــة. ال ادري كيف ومتى 
ميكن التخلص مــن التلوث البيئي 
وأجوائه  وتربتــه  العــراق  مياه  في 
وااللغام التــي تركتها احلروب , وارى 
ان التخلص من كل هــذه امللوثات 
عراقياً  الســهل  باألمر  ليــس  امر 
مشترك  دولي  مجهود  الى  ويحتاج 

وسنني طويلة من الزمن.
 أما تلوث منطقة الفاو وشط العرب 
فهذا أمر مخيف بالنسبة جملتمعات 
املنطقــة . وان كانــت معارك حترير 
العشرين  القرن  ثمانينات  الفاو في 
الفاو  منطقة  وأراضي  اجواء  تركت 
ملوثــة بيئيا الى درجة كبيرة . لكن 
في ســنوات 2007 حتى 2009 ادى  
انحســار املياه عن نهر الفرات من 
قبــل تركيا وســوريا باالضافة الى 
حجز ميــاه نهر كارون عــن العراق 
وتسريب مياه البزل املاحلة من اجلارة 
الصديقة ايران الى نهر شط العرب 
، كل ذلــك ادى الى انحســار املياه 
احللوة عن شط العرب وزيادة ملوحة 
مياهه مما ادى الى عدم مالئمة مياه 
الشط للشــرب او للزراعة وبالتالي 

ادت تلك الظروف 

الى هجرة الفالحني لقراهم من 
منطقة الفاو وجنوب

 شــط العرب حتى ناحية السيبة 
البيئة  وتلوث  الزراعة  بسبب توقف 
. ال ميكــن حــل هــذه املعضلة اال 
بالتدخل احلكومي املركزي سياسيا 
واالتفــاق دوليــا على زيــادة حصة 
العراق من كميــات املياه في نهري 
الفرات ودجلة  وايقاف تســرب مياه 

البزل من ايران .

11 كتب

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 64

تخلصت الكويت من اثار حريق النفط من قبل صدام وبقيت اثارها الى االن في العراق

االستاذ اسماعيل زاير يتحدث وبجانبه عادل الالمي ومظهر وامامه د. فوزية العطية ود. امال بحر العلوم

د. مهدي احلافظ وعلى ميينه د. العطية واخلبير املالي مظهر محمد صالح
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احلكــم في عالــم اليوم, لم يعد يســتند الى 
إرادة احلاكــم املطلقــة. فغدت الســلطة في 
الدولة ســلطة مؤسســات, نابعــة من كيان 
الدولة الدستوري. فمن يتولى السلطة يلزم أن 
ميارسها وفقاً للدســتور ولفترة زمنية محددة, 

وفق النصوص الدستورية والقانونية.
فاحلكم في هــذا العصر, هو حكــم القانون. 
اال ان التجارب دلت أن ليــس ثمة ضمانة لكي 
تأتــي القوانني التي يســنها البرملان متطابقة 
والنصــوص الدســتورية الضامنــة للحقوق 
واحلريــات. إذ مــن املمكن االلتفــاف على تلك 
الضمانات في عملية التشريع, وأن مبدأ الفصل 
بني السلطات ال يشــكل مبفرده الضمانة التي 

حددها الدستور للحريات واحلقوق.
وأن هــذا الواقع قــد أكد ضرورة وجــود هيئة 
قضائية مســتقلة قادرة على ممارســة الرقابة 
على التشــريع والفصل في صحة االنتخابات 
بحيــث ال يتعــارض ذلك مع أحكام الدســتور 
وذلك من خالل مرجعية واحدة متخصصة في 
الرقابة على دســتورية القوانني وفي النظر في 
صحة االنتخابات, تضمن مــن خالل احكامها 
وقراراتهــا االبتعاد عن التفســيرات املتضاربة 
وتضمن وحــدة االجتهاد, ألن قرار هذه املرجعية 
بعدم دستورية بعدم دســتورية قرار ما وبعدم 
صحة االنتخابات, لــه قيمة مطلقة, تؤدي الى 
إخراج القانون نهائياً مــن املنظومة القانونية 

وإبطال عملية االنتخابات الالقانونية.
العليا,  االحتاديــة  احملكمــة  أصبحت  وهكــذا 
الضمانة الدستورية للحقوق واحلريات وضمانة 
ملبدأ الفصل بني الســلطات وتوازنها في إطار 
املمارسة وأصبح لها دورها الواضح في انتظام 
أداء املؤسســات الدســتورية, وبالتالي انتظام 
احلياة السياســية وصيانة شــرعية السلطة, 

وفي إرساء دستورية احلكم املؤسسي.
لقد شــقت احملكمة االحتاديــة العليا طريقها 
رغم الصعوبــات والتحديات, مــن أجل قضاء 
دســتوري فاعل له من الصالحيــات, ما ميكنه 
من ممارسة رقابة دستورية فاعلة على القوانني 
وفرض احترام الدســتور, في إطار مبدأ الفصل 
بني الســلطات وتوازنها وتعاونها, ولفتح الباب 
أمام تداول السلطة سلمياً, والسير على طريق 
التحول الدميقراطي الفعلي. وهذه قراراتها التي 
أصدرتهــا عام 2013, والتــي تفضل القاضيان 
جعفر ناصر حســني وفتحي اجلواري لنشــرها 
ــــ مشكورين ــــ وايصالها للقراء واملعنيني 
بها من دارسني وباحثني والتي تعبر عن حقيقة 
هذه احملكمة الناصعة, ودورها الرائد في إرســاء 

العدالة الدستورية في العراق اجلديد.

* نقال عن موقع احملكمة االحتادية

العدالة الدستورية*

حسن حسين جواد الحميري*

هناك شــروط تنظيميــة تناولها 
املشرع مثال ذلك ما ورد في الفصل 
الرابع من قانون االحوال الشخصية 
املرقــم 188 لســنة 1959 املعدل 
وكذلك ما ورد في الفصل الثالث من 
الباب ذاته كونها أحكام تنظيمية 
وهذه الشــروط هي ليست شروط 
انعقاد وال صحة او لزوم او نفاذ وامنا 
الزواج  وضعت لغرض إجــراء عقد 
رسميا وهي شروط قانونية وضعت 
اقتضتهــا ومثــل ذلك  ألســباب 
املادة  التي نصت عليها  الشــروط 
وقواعد  اعاله  القانون  من  العاشرة 
اإلسناد التي حددت القانون الواجب 
التطبيق في عالقة ذات طابع دولي 
مثال ذلك ما نصت عليه املادة 2/16 
و5/19 مدني عراقــي حيث ورد في 
الفقرة اخلامسة من املادة 19 مدني 
من انــه )يطبق القانــون العراقي 
وحده في القضايا املتعلقة بصحة 
الزواج واثــاره وانحالله وكذلك في 
الوالية والبنوة  املسائل اخلاصة في 
الشرعية وسائر الواجبات بني االباء 
واالبناء في حالة كون احد الطرفني 
الزواج(وعليه  عقــد  حــني  عراقيا 
فان الشــروط املوضوعية هي التي 
تتعلق باإلرادة كعيوب اإلرادة وغيرها 
تتعلق  التي  الشــكلية  والشروط 
بتوثيق هذه االرادة وسواء مت العقد 
فــي العــراق او في اخلــارج ويعتبر 
عقد الزواج باطال اذا لم تتوفر هذه 
الشروط او كانت القواعد االجنبية 
تخالف النظــام العام او اآلداب في 
العراق .اما القواعد الشكلية فهي 
تهدف الى توثيق العقد وقد نص في 
املادة 19 من القانون املدني )1.يرجع 
فــي الشــروط املوضوعية لصحة 
الزواج الى قانــون كال الزوجني اما 
الزواج  فيعتبر  الشــكل  حيث  من 
ما بني اجنبــي وعراقيــة اوما بني 
اجنبــني اذا عقد بالشــكل املقرر 
فــي قانون البلد الــذي مت فيه او اذا 
روعيت فيه االشــكال التي يقررها 
قانون كال الزوجني 2.ويســري قانون 
الدولة التــي ينتمي اليهــا الزوج 
وقت انعقــاد الزواج على االثار التي 
يرتبها عقد الــزواج مبا في ذلك من 
في  3.ويسري  للمال  بالنســبة  اثر 
قانون  واالنفصال  والتفريق  الطالق 
الزوج وقت رفع الدعوى 4.املســائل 
اخلاصة بالبنوة الشــرعية والوالية 
وسائر الواجبات ما بني االباء واالوالد 
يســري عليهــا قانــون االب5.في 
االحوال املنصــوص عليها في هذه 
الزوجني عراقيا  اذا كان احــد  املادة 
وقت انعقاد الزواج يســري القانون 
العراقي وحده (( اما املادة العشرون 
مــن القانون املدنــي العراقي فقد 
نظمت املســائل اخلاصة بالوصاية 
النظم  مــن  وغيرهــا  والقوامــة 

املوضوعية حلمايــة عدميي االهلية 
وناقصيها والغائبني يســري عليها 
قانون الدولة التي ينتمي اليها وقد 
قضت محكمــة التمييز املوقرة )ال 
والية حملكمة االحوال الشــخصية 
فــي رؤيــا دعــوى تفريق بــني زوج 
مسلمة(ويالحظ  وزوجة  مسيحي 
ان االختصــاص الوظيفي واملكاني 
في دعــاوى املهر هو من الشــروط 
القانونية وليس الشرعية فاذا كانا 
االختصاص  كان  مسلمني  الزوجني 
الشــخصية  االحــوال  حملكمــة 
اختصاص  من  واليزيدين  والصابئة 
محكمــة املــواد الشــخصية أي 
محكمــة البداءة النهمــا اصبحا 
من الطوائــف الدينية املعترف بها 
رسميا مبوجب النظام رقم 681/32 
منشــور بالوقائــع العراقية 2852 
في 1981/10/5 وملحق هذا النظام 
العراقية  الوقائــع  املنشــور فــي 
عدد2867 فــي 1982/1/18 وكذلك 
بالنسبة للمسيحيني واليهود فان 
محكمة البــداءة هي اخملتصة في 
املتعلقة  الشخصية  االحوال  نظر 
بهم كما تشمل االجانب املسلمني 
الشــخصي  القانــون  كان  اذا 
املطبــق في وطنهم هــو االحكام 
اما  قانونا مدنيا  وليس  الشــرعية 
املسلمني االجانب فاذا كان القانون 
الشــخصي املطبق فــي دولتهم 
هو القانون املدنــي وليس االحكام 
الفقهية والشــرعية فان محكمة 
االحوال الشــخصية )البداءة( هي 
التي تنظــر دعاويهم .وللمحكمة 
اخملتصــة مكانيا في دعــاوى املهر 

فــان القاعــدة التي تســري على 
جميــع الدعاوى الشــرعية هي ان 
تقام دعوى االحوال الشخصية في 
اقامة املدعى عليه  محكمة محل 
303مرافعات  املــادة  نصت  وبذلك 
مدنية رقم 83 لســنة1969املعدل 
اما االســتثناء فانه يجــوز ان تقام 
دعــوى زواج في محكمــة العقد 
وان تقام دعوى الفرقة والطالق في 
احدى هاتــني احملكمتني املذكورتني 
ومحكمة  العقــد  محل  محكمة 
اقامة املدعى عليه او في محكمة 
الــذي حدث في محلهــا النزاع أي 
ســبب الدعوى وان دعوى املهر هي 
ضمن الدعاوى الشــرعية ويالحظ 
ان التسجيل لدى القنصل العراقي 
في البلد االجنبي وان يوثق من وزارة 
اخلارجية علما ان التســجيل لدى 
القنصل العراقــي ال يعد والتوثيق 
االبرام  دولــة  في  الصادر  للســند 
واســتنادا ألحــكام القانــون رقم 
للعراقي  1978اليجــوز  21لســنة 
ان يســجل زواجه اال لدى احملكمة 
العراقية اما زواج العراقية فيخضع 
العقد  ملوقع  الشــكلية  للشروط 
للقانون  الشــكلية  للشــروط  او 
العراقي وقانون الزوج وتطبق احكام 
القوانني تطبيقــا جامعا ال موزعا 
الشكلية  الشروط  ان تستوفى  اي 
لكال القانونني والبد من اذن القاضي 
فــي حالة زواج العراقــي من ثانيه 
م 4/3احوال شــخصيه عراقي وقد 
اتفق الفقه في الشروط الشكلية 
يكون الرجوع لقانون الشكل الذي 
اوجبــه قانون بلد االبــرام او قانون 

الدولة التي ينتمي اليها الشخص 
اواذا كان بســبب تخلف الشروط 
املوضوعيــة خضعــت القضيــة 
لقانــون الزوج الذي لم يســتوفي 
الشــروط املوضوعيــة ويالحظ ان 
املادة2/19اخضعــت اثار الزواج ذات 
الطابــع الدولي الى قانــون الزوج 
وقت الزواج أي حــني انعقاد الزواج 
فضابط االسناد هو جنسية الزوج 
حني االنعقاد . ولو كانت له اكثر من 
باجلنسية  القاضي  جنسيه متسك 
احلقيقية أي الدولــة التي يتمركز 
فيها اكثر من غيرها وهي مســاله 
تقديريه للقاضــي فاذا لم تكن له 
جنســيه طبق قانون موطن الزوج 
فان لــم يكن له موطن طبق قانون 
2/19 مدني عراقي  واملــادة  اإلقامة 
تشــمل املهر وقد قضت محكمة 
بشــان  املوقرة)يســري  التمييــز 
التفريق بني الزوجني الفلسطينيني 
قانون الزوج وقت وقــوع الطالق او 
وقت رفع الدعوى( ويالحظ بالنسبة 
للشروط القانونية ان املادة العاشرة 
قد حــددت الشــروط التنظيمية 
وهي تقدمي بيان بــال طابع يتضمن 
هويه العاقديــن وعمرهما ومقدار 
املهــر وعــدم وجود مانع شــرعي 
من الزواج علــى ان يوقع على هذا 
البيــان مــن العاقديــن ويوثق من 
او شخصني  احمللة  او  القرية  مختار 
معتبريــن من ســكانها ويرفق به 
تقرير يؤيد سال متهما من االمراض 
الســارية واملوانع الصحية وغيرها 
من الوثائق التي يشترطها القانون 
وقد درجت محاكمنا على ان تطلب 

كتابا يؤيد ســالمة موقف اخلاطب 
ما  ويدون  العســكرية  اخلدمة  من 
البيان في السجل ويوقع  يتضمنه 
بصمه  او  العاقديــن  امضــاء  في 
ويوثق  القاضي  بحضور  بإبهامهما 
حجه  للزوجني  وتعطــى  قبله  من 
بالــزواج ويعمل مبضمــون احلجج 
املســجلة وفق اصولها بــال بينه 
وتكون قابلــه للتنفيذ فيما يتعلق 
باملهــر مالم يعترض لــدى عليها 
باحلبس  ويعاقب  اخملتصــة  احملكمة 
وبالغرامــة كل رجل عقــد زواجه 
خارج احملكمة ويكون احلبس ال تقل 
عن ثالث سنوات وال تزيد عن خمس 
سنوات اذا عقد خارج احملكمة زواج 
اخر مع القيام الزوجية. وتســجيل 
عقد الزواج يعد شرطا من الشروط 
الشكلية في القانون العراقي وفق 
املادة 5/10احوال شخصيه حيث ان 
عقد الــزواج خارج احملكمة ال يعتبر 
باطال ولكن هناك عقوبة لكل من 
اجرى زواجه خــارج احملكمة .اما ما 
يتعلــق باملهر فيخضع للشــروط 
املــادة  ان  ويالحــظ  املوضوعيــة 
العاشــرة لم حتدد املوانع الصحية 
لذلــك اجتمعــت جلنه مــن وزارة 
الصحــة ووزارة العــدل واوضحت 
هذه االمراض وصدر تعميم من وزير 
الصحة الــى كافة االطباء ورد فيه 
)استنادا ملا جاء بقرار اللجنة املؤلفة 
وجب امرنا 443في 1960/2/25املؤيد 
من قبل وزارة العدل )ديوان التدوين 
القانوني( بكتابنا املرقم 10/537في 
1960/8/7 اصدرنا التعليمات اآلتية 
الواردة  الصحية  باملوانــع  أ:يقصد 

بالفقرة الثانية من املادة العاشــرة 
من قانون االحوال الشخصية رقم 
188لســنة 1959 مــا ياتــي :ـ 1ـ 
2:ـ  السارية  التناســلية  االمراض 
اجلذام 3 :ـ التدرن الرئوي في حالته 
وتشــمل  العقلية  الفعالــة. ب:ـ 
االمراض والعاهات العقلية 2:ـعلى 
جميع االطباء اتباع ما جاء في هذه 
التعليمات وقــد اضيف في اآلونة 
االخيــرة فحــص املناعــة أي خلو 
اخلاطبني من مرض االيدز وال شــك 
وامراه كانا مصابني  فكم من رجل 
احدهما  فــكان  معديه  بأمــراض 
ســببا لهالك االخر كما ان سالمة 
الزوجني من االمراض الســارية فيه 
اجلديد  والنــشء  للجيل  ســالمه 
ويحقق مجتمع قويا لضمان صحة 
النسل ويصون سالمة الزوجني في 
حياتهما الزوجية وقد قال الرسول 
)ص( )تخيــروا لنطفكم فان العرق 
دســاس(وقال )ص( ايضــا )تباعدوا 
ال تضاروا(وقــال الفقهــاء بجــواز 
فســخ عقد الزواج للعنه والعقم 
وغيرهــا من املراض التي نص قانون 
في  النافذ  الشــخصية  االحــوال 
املادة 4/43و5و6علما ان املشــرع لم 
يحــدد اللجنة التي يصــدر عنها 
التقريــر الطبي ولكــن ما يطمئن 
اليه القاضــي وقد جرت العادة في 
محاكمنا ان تكون التقارير الطبية 
العامة  املستشــفيات  من  صادره 
ولكن يالحــظ على هذه املادة فيما 
يخــص الفقــرة األولى انــه حليا 
يقــدم البيان بطابع وبرســم قدره 
خمســمائة دينار وذلــك عن منوذج 
تصدرها  التي  واحلجــه  املعامالت. 
احملكمة تكون قابلــه للتنفيذ في 
يعترض  لــم  ما  التنفيذ  مديريــة 
املســتندات  من  عليهــا كونهــا 
االذن  ورقة  الرسمية وهذا اليشمل 
بالنكاح او الورقة العرفية بالنكاح 
التي هي ليســت من املســتندات 
الرســمية والتي ال بــد من حكم 
يؤيدها بخالف عقد الزواج الرسمي 
الصادر مــن احملكمــة حيث ميكن 
تنفيــذه ما لم يعتــرض عليه من 
لــه حق االعتــراض وكونــه خاليا 
مــن شــائبة التزوير بــدون حكم 
يؤيــده ويالحظ ان قانــون االحوال 
الشــخصية العراقي والسوري قد 
نصا )ان الزواج عقد بني رجل وامرأة 
حتله شــرعا غايته انشــاء رابطه 
والنسل(ويبدو  املشــتركة  للحياة 
ان هذا التعريــف لعقد الزواج غير 
موفق خاصة اذا كان عقد الزواج بني 
عنني وعقيمه اوكالهما عقيمني او 
كون املرأة في ســن الياس حيث ال 
تكون الغاية من الزواج النسل فان 
لم يكــون هناك تناســل فالعقد 

صحيح. 

* قاض متقاعد

سالم مكي

للبرملان، شهدت  السابقة  الدورات 
االنتخابات،  لقانــون  واحدا  تعديال 
وهو تعديل ال بد منه، لغرض حتديد 
موعد إجراء االنتخابات واآللية التي 
يتم بها عــد وفــرز أوراق االقتراع، 
فضال عن اجلوانــب األخرى التي ال 
بد منها إلدارة العملية االنتخابية. 
الــدورة اجلديدة للبرملان، شــهدت 
فيما  واســتثنائيا  مختلفا  وضعا 
يتعلــق بقانــون االنتخابات، حيث 
أجــري التعديــل األول، كالعــادة، 
مت مــن خالله حتديد موعــد إجراء 
االنتخابــات، وتعديــل الشــروط 
وقد  املرشــح.  في  توفرها  الواجب 
شــهد التعديل األول للقانون، هو 
بدال  اجلامعية  الشــهادة  اشتراط 
من شــهادة اإلعداديــة كي يحق 
املنافسة.  في  الدخول  للمرشــح 
وهــذا مــا خّلــف جــدال قانونيا 
ودستوريا بني أوساط البرملانيني، وال 
البارزين،  النواب  سيما أن عددا من 
ســوف لن يتمكنوا من الترشــح 
عدم  بســبب  مجددا،  لالنتخابات 
امتالكهم الشهادة اجلامعية، وهو 
األمر الــذي دعا مجلس النواب الى 
الثاني لقانون االنتخابات،  التعديل 
حيــث نص ذلــك التعديــل على 
منح نســبة من خريجي الدراسة 

الواحدة  القائمة  داخــل  اإلعدادية 
للترشــح لالنتخابات. وبعد اجراء 
االنتخابات، وتســجيل الكثير من 
الى  الشــكاوى  ووصول  اخلروقات، 
اآلالف، وثبوت حاالت تزوير منظمة، 
اخلاص  التصويــت  فــي  خصوصا 
األمر  وهو  واملشــروط،  اخلارج  وفي 
الذي دعا مجلس النواب الى اجراء 
تعديل ثالــث على القانون. وان أبرز 
ما جاء فــي التعديــل الثالث هو 
تعديل املــادة38 التي اوجبت اجراء 

العد والفــرز االلكتروني. حيث ان 
بإعادة  املفوضيــة  الــزم  التعديل 
اجراء العد والفرز اليدوي، وبحضور 
السياســية.  الكيانــات  وكالء 
وهــذا التعديل جاء بعــد ان ثبت 
إمكانية اختراق أجهزة العد والفرز 
االلكترونيــة إضافــة الــى ثبوت 
حاالت تالعب بهــا. التعديل اآلخر 
هو إيقاف أعضاء مجلس املفوضني 
احلالي عن العمــل وانتداب قضاة 
بدال عنهم، ميارسون كافة األعمال 

املفوضني،  الى مجلــس  املوكلــة 
الذيــن مت ايقافهم عن العمل حلني 
البــت بجرائم التزوير التي أشــار 
اليها قرار مجلس الــوزراء الذي مت 
القانون.  هذا  تشــريع  على ضوئه 
املادة 6 مــن قانون التعديل الثالث، 
اشــارت الى عدم العمل بأي قانون 
القانون  هــذا  احكام  مع  يتعارض 
أينما وجد. ونالحظ ان هذا التعديل 
لم يشمل قانون االنتخابات فقط، 
املفوضية  قانــون  الى  امتــد  وامنا 

العليــا املســتقلة لالنتخابــات، 
وخصوصا نص املــادة 3 ثانيا التي 
املفوضني  مجلــس  يتألف  نصت: 
من تســعة اعضاء اثنــان منهم 
في األقل مــن القانونيني يختارهم 
مجلــس النــواب باألغلبيــة بعد 
ترشــيحهم من )جلنة من مجلس 
النــواب( على ان يكونــوا من ذوي 
لهم  واملشهود  واخلبرة  التخصص 
واالســتقاللية  والنزاهة  بالكفاءة 

مع مراعاة متثيل النساء.   

فهنــا لم يعد مجلــس املفوضني 
الذي ســيتولى املهام املوكلة اليه 
وفقا للمادة 4 من قانون املفوضية 
2007 وامنا سيكون  11 لسنة  رقم 
هنالــك مجلــس مفوضــني آخر 
مشــكل من قضــاة مت انتدابهم 
من قبل مجلــس القضاء األعلى، 
انتداب قضاة لإلشراف  الى  إضافة 
على فروع املفوضية في احملافظات 
واملشــرع  احلاليني.  املدراء  عن  بدال 
الوارد أعاله  هنا، لم يعدل النــص 

أي نص املادة 3 من قانون املفوضية 
بشــكل صريــح، وامنا أشــار الى 
عدم العمل بــأي نص يتعارض مع 
التعديل الثالث وهــو ما يعني ان 
هذا النص ملغى تلقائيا دون النص 
على الغائه بشكل صريح. مجلس 
القضاء األعلى مــن جانبه، أصدر 
بيانا دعا فيه أعضائه الى االجتماع 
الذين  القضــاة  تســمية  لغرض 
املفوضني،  سيحلون محل مجلس 
البيان عن تعديل اخر  كما كشف 
في قانــون املفوضيــة وهو إيقاف 
الهيأة القضائية لالنتخابات  عمل 
احملــدد اختصاصــا بنص املــادة 8 
من قانون املفوضيــة والتي تتولى 
النظــر متييزا بالطعــون املقدمة 
الــى مجلس املفوضــني. حيث ان 
اآلليــة القانونية وكما هو معروف 
للجميــع، تكون عــن طريق تقدمي 
شكوى امام مجلس املفوضني وفي 
حال عــدم القناعة بقــرار اجمللس، 
يصــار الــى الطعن امــام الهيأة 
مجلس  في  املشــكلة  القضائية 
القضاء األعلى، ولكون ان التعديل 
الى  الثالث، جتاوز تلــك اآللية وجلأ 
العد والفرز اليدوي، فهذا يعني ان 
مجلس املفوضــني اجلديد وكذلك 
عملهم،  يتوقف  القضائية  الهياة 
حلني اجــراء العد والفــرز اليدوي، 
ويصار بعدهــا الى العودة الى تلك 

اآللية بعد اعالن النتائج. 

الشروط القانونية للمهر

تعديالت قانون االنتخابات

الحقوقية سهام عطشان

التصرفات  مــن  تصــرف  الطالق، 
آثارها ونتائجها في حياة  التي لها 
الزوجني وال بد من أن يكون املطّلق 
كامل األهليــة وال تكتمل األهلية 
واالختيــار  والبلــوغ  بالعقــل  إال 
اليها على ســبيل  التطرق  وميكن 

التفصيل:
1ـ البلوغ: فال يقع طالق الصبي غير 
املميز ألنــه محجور لذاته كاجملنون 
وتصرفاته القولية والفعلية باطلة 
وإن أذن له وليــه أما الصبي املميز 
في صحة  الفقهــاء  اختلف  فقد 
طالقــه ورأي األكثريــة احلنفيــة 
واملالكية واحلنابلــة واجلعفرية أنه 
الشــريف  احلديث  ال يصح طالقه 
)كل طــالق جائــز إال طالق الصبي 

واجملنون( ولو طلق ولي الصبي املميز 
لم يصح الختصاص الطالق مبالك 
البضع وقت وقوع زوال حجره غالبا 
فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع 

مراعاة العظة 
2ـ العقل: فــال يصح طالق اجملنون 
وال الســكران وال مــن زال عقلــه 
القصد  لعدم  )منوم(  بإغماء مرقد 
حديــث رواه الترمذي والبخاري قال 
رسول اهلل )ص( ) كل طالق جائز إال 

طالق املغلوب على عقله( وإن كان 
جنونه متقطعا وطلق حال اإلفاقة 
وتوفرت بقية أركان وشروط الطالق 

وقع طالقه 
3ـ االختيار: فال يصح طالق املكروه 
وال يتحقــق اإلكــراه إال إذا توافرت 

ثالثة أمور وهي 
أـ كــون املكره قــادرا على فعل ما 

توعد به.
ب- غلبــة الظن أنه يفعل ذلك مع 

امتناعه.
ج- أن يكــون مــا توعد بــه مضرا 
باملكــره في خاصة نفســه أو من 
ســواء  كالوالد  نفســه  مجــرى 
كان ذلــك الضرر قــوال أم فعال أم 
جرحا أم شــتما أم ضربا ويختلف 
بحسب منازل املكروهني في منازل 
اإلهانة )فرب شخص تكون املسبة 
الواحدة كبيرة عليه ورب شــخص 
تكون السباب الكثيرة هينة عليه( 

واملكره ال إرادة له وال اختيار واإلرادة 
واالختيــار هما أســاس التكليف 
وعّد  التكليف  انتفــى  انتفيا  فإذا 
املكره غير مســؤول عن تصرفاته 
ألنه مسلوب اإلرادة وهو ينفذ إرادة 
املكره ومن أكره عن الطالق ال يقع 
طالقه. روي عن رسول اهلل محمد 
)ص( )رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان 
وما اســتكرهوا عليــه( والى هذا 
واحمد  والشــافعي  مالــك  ذهب 

وداود من فقهــاء األمصار وقال أبو 
حنيفة وأصحابه طالق املكره واقع 
وال حجــة لهم في حني ذهبوا اليه 
جلمهور  مخالفتهــم  عــن  فضال 

الصحابة.
4ـ القصد: وهو شــرط في صحة 
الطــالق عند اجلعفريــة األمامية 
بالتصريح  النطــق  اشــتراط  مع 
فلو لــم ينو الطالق لم يقع طالقه 

كالساهي والنائم.

الشروط التي يصح معها الطالق وفق الشريعة

القاضي مدحت المحمود
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احدى محاكم االحوال الشخصية في العراق



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

13 منوعات

بغداد ـ وداد إبراهيم :

كنت هناك قبل موعد دخول عدد 
من ابطال الرياضة في العراق الى 
شــارع  في  التراثي  عقيل  مقهى 
حســن اغا أحد شــوارع منطقة 
الكرخ فــي بغداد وبنحــو يومي، 
حضورهم  يســجلون  وكأنهــم 
من دون تأخير بشــكل أفضل من 
موظفي دوائــر الدولة، بل وأفضل 

من العاملني في رئاسة الوزراء.
بعضهــم يجتــاز منطقــة باب 
الســيف والبعض االخر يأتي من 
الشواكة والعالوي واالزقة احمليطة 
بشــارع حيفا  بخطوات تنم عن 
أنهم ليســوا اعتياديــني بل هم 
شخصيات من نوع آخر وكأنهم في 
موعد للتدريب او موعد لبطولة او 
موعد ســفر للتحكيم في واحدة 
التي  الرياضية  البطوالت  اهم  من 
كان العراق مشــاركاً وبطاًل فيها، 
في موعد واحد وخطوات متساوية 
وكأنهم  يسعون الى نوع آخر من 
للوفاء  منافسة  فيه  الســباقات 
الطيبة  الصحبــة  على  واحلفاظ 
التي مر عليها ســنوات من دون ان 
في مقهى  اللقاء  فيكون  تخدش، 
صغيــر يكاد يجمعهــم بل يكاد 
يكون لهم ال لغيرهم وحني يجلس 
احد من ســكنة املنطقة او احد 
غريب  في املقهى يأخذه حديثهم 
ومباريات  وحكاياتهم عن بطوالت 
ومشــاركات فيبدو كمــا املتفرج 
الحــد بطــوالت املالكــم الدولي 

اسماعيل خليل او غيره.

مدرب املالكمة سعيد عبد احلسن 
قــال: كنــت مدرباً بل ومؤســس 
لرياضــة املالكمة في العراق دربت 
كل ابطال العــراق قبل عام 1954 
،في وقت كان للرياضة في العراق 
مكانتها بل كان للعراق الكثير من 
ابطال املالكمــة واالندية العريقة  
التــي ترعى الرياضيــني مثل نادي 
رياضة  وكانت  واجلوية،  الســكك 

الدعم  تلقــى  وغيرها  املالكمــة 
الكبيــر من قبل العقيــد الطيار 
حفظــي عزيــز طيار امللــك وهو 
مؤســس رياضة الساحة وامليدان 
والكشــافة في العراق عام 1933 
في العراق، واذكر انه ارســلني الى 
لندن ألخذ دورة في كيفية التدريب 
على املالكمة االن ال يوجد اهتمام 
برياضة املالكمــة على الرغم من 

ان هنــاك عــدداً كبيراً جــداً من 
املالكمني لكن اين البطل الدولي.

مدرب  احمد  الكرمي  عبد  املهندس 
قال:  باملالكمــة  منتخــب وطني 
ارتــدت هــذا املقهى قبــل ثالثني 
عاماً فوجــدت فيه كل الرياضيني 
الســاكنني في منطقة الشواكة 
واملناطــق احمليطة حيث يســكن 
فيهــا الكثير مــن الرياضيني في 

كنت  وقبلها  ابطالــه،  بل  العراق 
ادخل مقهى سبأ في شارع حسن 
اغا اال انها حتولت الى مخبز لتبقى 
هــذه املقهى مثل املنتــدى الذي 
يجمعنا ،اذ يأتي البعض بصور مع 
الفــرق او صورة ملباريــات كان لها 
فــي حياته، وصاحب  الكبير  االثر 
املقهــى ايضاً كان يأتــي بالصور 
ويعلقها على جدران املقهى لتوثق 

للعراقيني  كانت  بطوالت  مشاهد 
في زمن ما.

الدولي   عماد عبد احلسني احملكم 
قــال: انا ارتــاد هــذا املقهى منذ 
اكثر مــن ربع قرن انا محكم دولي 
املالكمــة اســمي معتمد  فــي 
بالتحكيم  وقمــت  العالــم  في 
 2008 عام  العربيــة  البطولة  في 
وبطولة قطر عــام 2011 وبطولة 

تركيا عام  2012
كان لرياضــة املالكمة اســم بل 
كان العــراق أفضــل دولــة فــي 
صناعة  فــي  االوســط  الشــرق 
دعوة  تتم  وحــني  املالكمة  ابطال 
في مسابقة  للمشــاركة  العراق 
نرســل أربع فرق الن لدينا الكثير 
تراجع االهتمام  االن  من االبطــال 
لذا  صنوفهــا  بــكل  بالرياضــة 
تراجع اســم العــراق رياضياً بعد 
ان كان يتصــدر البطــوالت، فأننا 
نأتــي الى هــذا املــكان لنلتقي 
بأصدقاء الرياضــة ويجرنا احلديث 
عن الرياضة والشــعر وغيرها من 

املواضيع.
ســالم  حســني  املقهى  صاحب 
هذه  تأسســت  قال:  البرقعــاوي 
املقهى عــام 1952 من قبل عائلة 
رياضة  ابــي وكان جــدي يحــب 
املالكمة اذ تعد منطقة الشواكة 
ومحيط شــارع حيفا من املناطق 
التي تضــم كبــار الرياضيني في 
الصور  ببعض  زينهــا  وقد  العراق 
الرياضية،  اخلاصة بالشــخصيات 
ارتيادها  علــى  اجلميع  ليحافــظ 
وبشكل يومي من دون تأخير حتى 

اليوم.

في شارع حسن آغا.. مقهى وصور وأبطال
ميجان ماركل تعيد أزياء

الفنانة أودري هيبورن إلى األضواء
تتألــق ميجان ماركل بالعديد من اإلطــالالت الراقية، وعادة 
ما تســتلهم موديالتها من جنمة التسعينيات السينمائية 

املشهورة »أودري«. 
وبدأت هذه املشــابهة في األزياء منذ زفاف »ميجان«، حيث 
أنها اعتمــدت على بيت جيفنشــي لألزيــاء ليصمم لها 
فســتان زفافها، وأصبحت تعتمد أيضاً في مالبس السهرة 
على املصمم الفرنســي »هوبير دي جيفنشــي«، الذي كان 
له صداقة وثيقة مع جنمة الســينما »أودري«، وذلك حسب 

.»mirror»موقع
وظهرت دوقة ساسيكس بفستان »روالند موريت« في يومها 
الثاني من التعاقدات في أيرلندا، وفســتان من »ديور« أسود 
مع تنــورة طويلة في وقت ســابق من هذا األســبوع، ومتيز 
الفستانان برقبة أنيقة، وهذا األسلوب الذي تفضله »أودري 

هيبورن«.
ويتهم بعض أختصاصــي املوضة »ميجان« بســرقة أزياء 
»أودري« برغــم متكنها من صنع أســلوب أزيــاء خاص بها، 

وأضافوا: »دائماً ما تكون السرقة أسهل احللول«.

لوحة زيتية تحول عجوزًا فرنسية
إلى مليونيرة

قررت عجوز فرنســية تبلــغ من العمر 70 عاًمــا بيع لوحة 
زيتية أهدتها لهــا جدتها عام 1950. واتصلت العجوز بأحد 
متخصصي اللوحــات الزيتية ليقدر ثمنهــا، الذي اندهش 

بدوره من جمال اللوحة واكتشف أنها كنزً ال يقدر بثمن.
وقبل أن يصرح املتخصص ويدعــى »فيليب روياك« للعجوز 
الفرنســية عن القيمــة الفنية للوحة التــي متتلكها، قرر 
إخضاعها إلى عدة فحوصات من ِقبل متخصصني، للتأكد 
من أن هذه اللوحة أصلية وليســت مجرد نسخة، وبعد أيام 
من البحث، تأكــد أن اللوحة أصلية %100، وأنها رســمت 
بريشــة األخوين »لونان«، ما بني ســنة 1642 و1648، ونظرا 
للقيمــة الفنية والتاريخيــة لهذه اللوحــة، أصدرت وزيرة 

فرنسا للثقافة قرارا مينع إخراج هذه اللوحة خارج فرنسا.
 وقدر املتخصــص ثمن اللوحة بـــ 3,6 مليون يــورو، وبعد 
موافقة مالكتها، مت عرضها في مزاد علني حضره عدد كبير 

من عشاق اللوحات الزيتية، ومت بيعها باملبلغ املذكور.

رسالة تعيد هاتف »أي فون«
من قاع البحر إلى صاحبه

عثرت سيدة على هاتف آيفون مضيء في قاع البحر، بعدما 
فقده صاحبه ملدة يومني في دورسيت، اذ سقط منه عندما 

كان يستقل أحد القوارب البحرية.
وكانت الســيدة “سيرس”، التي كانت تغوص حتت البحر، قد 

ً الحظت ضوءا
يخرج من الهاتف وهو في قاع البحر، بعد أن تلقى رســالة، 
فالتقطتــه بيدها، وحينها اكتشــفت أّن بطاريته ما زالت 
ممتلئة إلى %84، وهو ما أثار دهشتها، ألن املعروف أن الهواتف 

تتعرض للتلف فور سقوطها في املاء.
ووفقــاً لصحيفة “ميرور«، قالت الســيدة »ســيرس« إنها 
أعطت مالك الهاتف، الذي يدعى “روب سميث”، هاتفه الذي 
فقده عندما كان في نزهة مع ابن عمه في قارب بدورســت، 
وأخبرها أنهم ظلوا يبحثون عنه كثيراً ولكنهم لم يتوصلوا 

إلى مكانه، لذلك قرر أن يسافر إلى كندا من دونه.

ملونشريط

شارع حسن اغا
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أسواق بغدادية »عدسة: زياد متي«لقطة

معلومة

أكد خبراء التغذية واحلمية في أميريكا، أن 
االمتثال لنظام غذائي صارم بغية تخفيض 
الوزن يحرمك من املواد الغذائية الرئيســية 

ما يشكل خطراً على صحة اجلسم.
وقال أختصاصيــو التغذية، أن احلرمان الذي 
يتعرض له متبعو احلميات القاســية يؤدي 
إلى ضــرر كبيــر بالصحــة الفيزيولوجية 
 The“ والنفســية لهم، بحســب صحيفة

.”Conversation
وأظهــر حتليــل بيانــات دراســات علمية 
مختلفة في هذا اجملال، اآلثار اجلانبية الضارة 
للحميات، التي وإن أدت إلى تخفيض مؤشر 
كتلة اجلسم، تسبب اضطرابات مرضية في 

عملية التمثيل الغذائي.
ويعتقد خبــراء التغذية أن رصد مســتوى 
تركيــز املــواد النافعة في املــواد الغذائية 
اخملتلفة وتنــوع مصادرها، مــع اتباع نظام 

حياتي نشط، يؤدي إلى حتقيق صحة بدنية 
مثالية، أســرع مما حتققــه احلميات الضارة 
التي متنع تنــاول األطعمة املفيدة في أغلب 

األحيان.
“االستماع”  إلى حالة  األختصاصيون  وأشار 

إلى متطلبات جســم كل فرد بنحو خاص، 
كتناول املواد الدهنية أو املاحلة أو غيرها، من 
دون اإلفــراط، أفضل من التــردد إلى عيادات 
األطبــاء في محاولة إلنقاص الوزن بأســرع 

وقت مهما كانت النتائج.

خبراء تغذية يحّذرون من أخطار الحمية على الجسم

بغداد ـ فالح الناصر:
نظمت مؤسســة العروبة حلقوق 
التيار  مــع  بالتعــاون  األنســان، 
منطقــة  فــرع  الدميوقراطــي/ 
الفضل، حفل ختان اليتام شهداء 
والعائــالت  الشــعبي  احلشــد 
املتعففــة، واقيم احلفل في قاعة 
التيــار الدميوقراطــي باملنطقــة 
وسط اشادة األهالي باخلطوة التي 
تخفــف عن كاهلهــم، مقدمني 

الشــكر واالمتنــان إلــى جميع 
املشــاركني فــي تنظيــم احلفل 

اخليري.
وشهد احلفل ختان نحو 20 طفالً، 
الطبي  التقنــي  املالك  بأشــراف 
»عبــاس اجلــراح وآيــة قحطان« 

والبيولوجي »حسني نعمة«.
مــن جانبهــا، قدمــت رئيســة 
األنسان  حلقوق  العروبة  مؤسسة 
الســيدة عروبة عدنان القيســي 

املنطقة  أهالــي  إلــى  شــكرها 
وجميــع العاملــني فــي التيــار 
الدميوقراطي ابتداء من مدير الفرع 
في منطقة الفضل، صباح النوري، 
واملنتســبني ملا بذلــوه من جهود 
احلفل  تأمني متطلبــات جناح  في 
الذي اقيم على ايقاع املوســيقى 

الشعبية.
وقدمت مديرة املؤسسة شهادات 
تقديرية إلى اإلداريني من منتسبي 

مقــر التيــار الدميوقراطــي وهم 
باســم  ومحمد  النوري  »صبــاح 
وحيدر عــادل ومحمد خليل وعبد 
األميــر أحمد واياد باســم وحنان 
هادي وكرمية كامل وشيماء هادي«.

وثمنــت القيســي، دور صحيفة 
»الصبــاح اجلديــد« فــي دعــم 
املؤسسة وتســليط الضوء على 
أنشــطتها، مؤكــدة ان اإلعــالم 

شريك حقيقي في النجاحات.

»العروبة« و«الديموقراطي« ينظمان حفل ختان لـ 20 طفاًل في الفضل

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

كن يقظا فهناك من يتابع أخبارك ويترقبها 
بخبث فاحرص على االلتــزام وال تدع مجاال 
للتشــكيك فى كفاءتك وقدرتك. ال مجال 
للعناد وتصلب الرأى فلــن يفيدك متاما في 

ظل الظروف احلالية.

حاول أن تتفادى إثارة املشــكالت وإذا أمكن 
كن حياديا، ال تتدخل في شؤون اآلخرين حتى 
ال تقع في العديد من املشــاكل. سارع إلى 
إخبار الشريك بكل مشــاريعك وخطواتك 

املقبلة.

ابتعد عن اجملازفــة هذه الفتــرة بالتحديد، 
فاألمور لســيت كما تظهر أمامك بل هناك 
أســرار خفية. اســتغل هذه الفترة للراحة. 
العيون تتابعك وستثير دهشة اآلخرين ورمبا 

حسدهم لنجاحك املفاجئ.

راقب أرقامك وحساباتك وال تعتمد على احلظ 
هذا اليوم ورمبا عليك االنسحاب أو االنعزال في 
مكان ما مبفــردك للتفكير بهدوء. تبدو اليوم 
جريئاً في طرح املوضوعات والدفاع عن حقك 

مع الشريك لكن احذر من تفاقم األمور. 

يوم مهم جدا حيث تكــون فيه العديد من 
العالقات اجليدة و تنجز فيه األعمال الناجحة 
ويبشرك البعض أيضا فيه باملفاجآت. عليك 
االهتمام بــرأي احلبيب واالّطالع على حاجاته 
ومطالبه حى ال يتهمك باإلهمال والتقصير.

العمل بكّل طاقتك مينحك خيارات أكبر في 
يومك هذا. التواضع يســاعدك على التقرب 
من اآلخرين والتعامل معهم بشكل واضح، 
كما أنــه يجعلك محط إعجاب الشــريك 

وتقديره. 

على الرغم من كل شــيء سيكون على ما 
يرام ولكن نحذرك من كيــد املاكرين وحقد 
احلاقديــن. تتحمس لكل ما هــو جديد وقد 
تدخل مجاال مختلفا اليوم، وفى كل األحوال 

ستلفت األنظار إليك بدهشة وإعجاب.

توقع حدوث مفاجــآت متعاقبة تدفعك إلى 
إعــادة النظر فــي بعض مشــاريعك، وهذا 
مينحك مزيدا من الوقت التخاذ القرار الصائب 
بشأنها. اســتمع لآلراء اخملتلفة وادرسها وال 

تكن متعجرفا.

مواهبك  لتنميــة  متاما  مناســبة  الظروف 
واستغاللها في محيط العمل. تظل األجواء 
صافية جــدا في فترة الصباح. ســتحظى 
بدعم من اآلخرين وستنجز أعمالك في وقت 

قياسي.

خطواتك اإليجابية تعــزز وضعك العاطفي 
اليــوم. كن مســتعدا لأليــام املقبلة فهي 
ستكون أكثر إشراقا وهدوءا ممّا تتوقع اليوم. 
حاول أن حتل هذه مشــاكلك مع زمالئك في 

العمل قبل حلول املساء.

رمبا تتحول أي خطوة بسيطة من جانبك اليوم 
إلى جناح غير مسبوق سواء في حياتك املهنية 
أو الشخصية. افتح قلبك للشريك، وصارحه 
بكل ما ينتابك من مشــاعر وشــكوك، فهو 

يتفهم كل كلمة، واحذر العناد والعصبية.

الدلو الحوتالجدي

حتقيق  املتميــزة  بإمكانياتــك  تســتطيع 
أهدافك بشــرط أال تفكــر اآلن فى املاضي 
األليم بكل ذكرياته. الوقت ثمني فال تضعه. 
تعاود نشــاطك ولقاءاتك وحتاول اللحاق مبا 

فاتك الفترة املاضية.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. بلد في اميركا اجلنوبية

2. حجر كرمي o والدي
3. صوت اجلرس o مشروب شتوي 

o احد االقارب
4. صفــات االنانيــة o انثى احد 

الطيور الليلية مبعثرة
5. يعود o عكس يصحو مبعثرة

6. حيوان صحراوي o دافئ o حرف 
نصب

7. نصف ذاهبة o احرف ابجدية
8. رئيس روسي o نعم باالجنليزية

 o ميعثــرة  اصفــر  لونهــا   .9
متشابهة

10. قديس مسيحي سوري

1. بلد في اسيا
2. للسؤال o عربية خالدة o ثلثي 

شاي
3. يابسة o اقرأ o ارتوازي

 o 4. مختــرع الكهربــاء مبعثرة
جمع انتفاخ

5. نقولهــا للحمــار o مدينــة 
سورية بالقرب من ادلب مبعثرة

6. عجوز بالعامية
7. برية o ثالثة احرف من نثتانس

8. من اسماء النت o نصف ابهم 
o عملة اليابان

9. اوقاتنا o متشابهة
10. نصف عاصمة االرجنتني

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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ميونيخ ـ وكاالت:
متسابق  ماركيز،  مارك  اإلسباني  فاز 
هوندا، وحامل لقــب بطولة العالم 
للدراجات الناريــة، للفئة األولى في 
أملانيا للعام التاســع علــى التوالي، 
ليبتعد بفــارق 46 نقطة في صدارة 
العام عن اإليطالي فالنتينو  الترتيب 

روسي.
الثانــي بفارق  واحتل روســي املركز 
2.196 ثانيــة، بينمــا جــاء زميلــه 
مافريــك  ياماهــا  فــي  اإلســباني 
الثالث على  املركــز  فــي  بينياليس 
ماركيز  حلبة ساشــزينرينج.وتصدر 
املقدمة،  انطالقه من  بعد  الســباق 

لكنه تراجع خلف مواطنه اإلسباني 
خورخي لورينزو، الــذي بدأ بقوة قبل 
أن يســتعيد الصدارة من متســابق 
18 لفــة على  دوكاتــي مع تبقــي 

النهاية.
وبدأت مسيرة انتصارات ماركيز على 
املانيا عام  الواقعة في شــرق  احللبة 
2010 عندما كان ينافس في فئة 125 
سنتيمترا مكعبا )اآلن الفئة الثالثة(. 
وفاز بعد ذلك في الفئة الثانية عامي 
2011 و2012 ثم ســت مرات متتالية 
فــي الفئــة األولى.وميلك املتســابق 
اإلســباني 165 نقطة بعد تســعة 
سباقات مقابل 119 لاليطالي روسي.

مكسيكو ـ وكاالت:
تغلب نيكاكســا بهــدف نظيف على 
الســوبر  بلقب كأس  وتــوج  مونتيري، 
بطلني  آخر  يخوضها  التي  املكسيكي، 
ملنافســة كأس املكســيك  )كوبــا إم 

إكس( لكرة القدم.
اللقب  وأهدى سيباســتيان كوردوفــا 
الدقيقة  لنيكاكسا بهدف سجله في 
19 مــن عمر اللقاء الذي أقيم مســاء 
بالواليــات املتحدة.وعقب  األحد )ت.م.( 
هذ اللقاء، خاض تيجريس- بطل مرحلة 
ذهاب الدوري املكســيكي لكرة القدم 
2017(- وسانتوس الجونا- بطل  )أبرتورا 
2018( مباراة  مرحلة اإلياب )كالســورا 

أخرى للمنافسة على لقب بطل أبطال 
املكسيك، الذي توج به األول.

وأمطر تيجريس شباك سانتوس الجونا 
بأربعــة أهــداف نظيفة، وتــوج للعام 
أبطال  بلقب بطل  التوالي  الثالث على 
رباعية  القدم املكسيكية.وحملت  كرة 
تيجريس توقيع األرجنتيني جيدو بيزارو 
)ق42( واملكسيكي خابيير أجيري )ق45( 
)ق48(  زيالرايــان  لوكاس  واألرجنتينــي 
والفرنســي أندريه بيير جينيك )ق73(.
وأقيمــت املباراتان إيذانا ببدء املوســم 
اجلديد بكرة القدم املكســيكية، الذي 
ينطلق يوم اجلمعة املقبل باجلولة األولى 

من مرحلة ذهاب الدوري )أبرتورا 2018(.
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باريس ـ وكاالت:

تزينت صحف فرنســا، الصادرة 
احتفاال  بالدهــا،  بعلــم   ، أمس 
بالفوز على كرواتيا 4-2، مســاء 
كأس  بلقب  والتتويــج  األحــد، 
العالم للمــرة الثانية في تاريخ 
صحيفــة  الديوك.واقتبســت 
)ليكيــب( عنوانها فــي 13 متوز 
بــكأس  التتويــج  بعــد   1998
العالم للمرة األولى: »لألبد« في 
نسختها بعد 20 عاما مبانشيت: 
وأفراح لألبد«.وعنونت  »ســعادة 
صحيفة )لو باريزيان(: »رؤوســنا 
في الســماء«.وأضافت صحيفة 
)لو فيجــارو(: »حان يــوم اجملد«.
)بروفانس(:  صحيفــة  وكتبــت 
صحيفــة  »الفخر«.وتابعــت 

)ليبراسيون(: »مجددا«.
من جانب اخر، وبشكل مستحق 
توج كابنت منتخب كرواتيا لوكا 
العب  أفضل  بجائــزة  مودريتش 
 ،2018 في كأس العالم روســيا 
بينما ذهبــت جائزة أفضل العب 
واعد لنجم فرنسا بطلة العالم 

كيليان مبابي.
وجاء إيدين هازار جنم بلجيكا في 
غريزمان  وانطــوان  الثاني  املركز 
ثالثاً.وتوجــت فرنســا بالنجمة 
الثانيــة لهــا بعد الفــوز على 
كرواتيــا في النهائــي 4-2.كما 
ثالثة كأس  نال حارس بلجيــكا 
تيبو كورتوا   2018 العالم روسيا 
جائــزة القفــاز الذهبي ألفضل 

حارس في املونديال.
من جانبه، أكد الفرنسي الشاب 
كيليان مبابي مكانته كأحد أبرز 
جنوم كرة القــدم العاملية بهدف 
وأداء مثير لإلعجاب في فوز  رائع 
منتخب بــالده 4-2 على كرواتيا 
في نهائــي كأس العالم الليلة 

املاضية.
وفي نهاية البطولة التي شهدت 
رونالــدو  مغــادرة كريســتيانو 
وليونيل ميســي بعد دور الستة 

في  نيمار  البرازيلي  وفشل  عشر 
تقدمي املأمــول منه، رمبــا حتتاج 
اللعبــة ملوهبة جديــدة النتزاع 
إعجــاب اجلماهيــر فــي أنحاء 

العالم.
وقــدم الالعب البالــغ عمره 19 
أدلــة كثيرة علــى ذلك  عامــا 
بسرعته الرهيبة وملسته الرائعة 
أمام  للكرة  املؤثر  األخير  واإلنهاء 
املرمى.وبهدفه في مرمى كرواتيا، 
أول صاعد يهز  أصبــح مبابــي 
الشباك في نهائي كأس العالم 

منذ البرازيلي بيليه في 1958.
أربعة  أحرز  الــذي  واختير مبابي 
أهداف في روسيا 2018 كأفضل 

البطولة وهو  العب صاعد فــي 
إقــرار مبســتواه الرائــع خاصة 
املغلوب.ويؤمن  خــروج  أدوار  في 
الفائز  كلينسمان  يورجن  املدرب 
مع أملانيــا بكأس العالم كالعب 
والذي عمــل كناقد فــي هيئة 
)بي.بي.سي(  البريطانية  اإلذاعة 
خالل البطولة أن مهاجم باريس 
أن يكون  سان جيرمان يستطيع 
مــن أعظم الالعبــني في عالم 
»ما  كلينسمان  القدم.وقال  كرة 
زال الطريق طويال أمامه. إنه يهز 

سوق االنتقاالت«.
وأضاف »مع انتقــال رونالدو إلى 
يوفنتــوس وارتباط اســم نيمار 

مهاجــم باريس ســان جيرمان 
بفرق أخــرى إلى أين ســيذهب 
املهاجم  الشــاب؟«.وأظهر  هذا 
الشــاب، الذي لعب في املوسم 
املاضــي معارا إلى باريس ســان 
جيرمان من موناكو وســينتقل 
بشــكل دائم في صفقة كبيرة 
املوســم املقبل، ملســته املؤثرة 
أمام املرمى بتسديدة منخفضة 
فــي الدقيقة 65 ليحــرز هدف 

فرنسا الرابع.
مبابي  كان  املبــاراة  نهاية  وبعد 
في  امللعب  أرض  علــى  يرقــص 
سعادة غامرة مع احتفال زمالئه 
باللقب.وقــال مبابي »أنا  بالفوز 

سعيد للغاية. الطريق كان طويال 
لكنه يســتحق. نفتخر بقدرتنا 
الفرنسي..  الشعب  إسعاد  على 
متكننــا من مســاعدتهم على 
نلعب  مشاكلهم.  كافة  نسيان 
»ال  األمور«.وأضاف  هذه  أجل  من 
أريد أن أكون جنما فقط في عالم 
كرة القدم بل أرغب في ان أكون 
بطال للعالم.. أريد أن أقدم ما هو 
أفضل لكــن بطل العالم وصف 

جيد للغاية«.
واختتم النجم الشاب تصريحاته 
»سنحتفل ألننا كنا نعمل طيلة 
املوســم واآلن حان وقت االحتفال 

هذا الصيف«.

مدرب  ديشــامب،  ديديــه  وكتب 
املنتخب الفرنسي، اسمه بحروف 
من ذهب في تاريــخ بطولة كاس 
العالم لكــرة القدم، حيث أصبح 
ثالث شــخص في تاريخ املونديال 

يتوج باللقب كالعب ومدرب.
وكان ديشــامب، قد حصد كأس 
عام  فرنســا  منتخب  مع  العالم 
يتــوج بحصوله  أن  قبــل   ،1998
على اللقب مجددا، وهو على رأس 
فرنســا،  ملنتخب  الفنية  القيادة 
في مونديال 2018 بروســيا، عقب 
بـ)الديوك(  امللقــب  املنتخب  فوز 
على املنتخب الكرواتي في املباراة 
)4-2(.ومنذ  النهائيــة للبطولــة 
انطــالق النســخة األولى لكأس 
العالــم عــام 1930، لــم يحقق 
سوى شــخصان هذا اإلجناز، هما 
البرازيلــي ماريو زاجالــو، واألملاني 

فرانز بيكنباور.
وتــوج زاجالــو بالبطولة كالعب 
مع منتخــب البرازيل عامي 1958 
بالســويد و1962 بتشــيلي قبل 
أن ينالــه كمدير فنــي عام 1970 
باملكســيك، بينما فــاز بيكنباور 
بالبطولــة مع املنتخــب األملاني 
كالعــب عــام 1974 بأملانيــا ثم 
حصــل عليها كمديــر فني عام 

1990 بإيطاليا.
وخاض ديشــامب مباراته الثالثة 
والثمانــني كمدير فنــي ملنتخب 
فرنسا، حيث حقق انتصاره الثالث 
واخلمســني مقابل 15 تعادال و15 

خسارة.
الثامن في  اللقــب  ويعد هذا هو 
لديشــامب،  التدريبية  املســيرة 
احلصــول على  له  بعدما ســبق 
لقب الدوري الفرنسي مرة وحيدة، 
وكأس الرابطة الفرنسية في أربع 
الفرنسي  والســوبر  مناســبات، 

مرتني.
من جانبها قالت شــبكة »أوبتا« 
إن ديشامب صاحب  لإلحصائيات، 
الـ49 عامــا هو أصغر مدرب يتوج 
بيكنباور  فرانز  العالم منذ  بكأس 

مع أملانيا 1990 بعمر 44 عاما.

مودريتش أفضل العب.. ومبابي أفضل العب واعد

صحف فرنسا ترفع الديوك إلى عنان السماء
 وديشان يكتب اسمه بحروف من ذهب

حلظة تتويج فرنسا باللقب

نيويورك ـ وكاالت:
أصبح انتقــال ليبرون جيمس املزلــزل إلى لوس 
أجنلــوس ليكرز رســميا الليلــة املاضية عندما 
نشــر الالعب الفائز بدوري كرة السلة األمريكي 
للمحترفني 3 مرات صورة لنفســه وهو يبتسم 
بجانب عقده اجلديد الذي تبلغ قيمته 154 مليون 

دوالر ملدة 4 سنوات.
وأعلنت وكالة كالتش سبورتس التي تدير أعمال 
جيمس أنباء توقيع العقد في حسابها على تويتر 
مثلمــا أعلنت في أول متــوز أن الالعب البالغ من 
العمر 33 عاما سيترك كليفالند كافاليرز متجها 

إلى لوس أجنلوس.
 وأظهــرت الصورة جيمس الفائــز بجائزة أفضل 
العــب في الدوري األمريكي للســلة 4 مرات إلى 
جانب ريتش بول مؤسس وكالة كالتش سبورتس 
وروب بلينــكا املدير العــام لليكرز.وقال ماجيك 
جونسون مدير عمليات كرة السلة في ليكرز في 
بيان أمس »هذا يوم رائع ملنظمة ليكرز وجماهير 

ليكرز في كافة أنحاء العالم«.
وأضاف »ليبرون جيمس شــخص استثنائي. إنه 
أفضل العب في العالم. يحب التنافس وهو قائد 
رائــع يحب الفوز ويرغب في التأكد من جناح بقية 

زمالئه«.
وهيمن ليكرز على الدوري األمريكي في ثمانينات 
القــرن املاضــي بفضــل روعة جونســون وكرمي 
عبداجلبار ومرة أخرى في بداية األلفية اجلديدة عن 
طريق كوبي برايانت وشــاكيل أونيل، لكنه غاب 
عن األدوار اإلقصائية في املواسم اخلمسة األخيرة.
وسينضم جيمس إلى العبني شبان واعدين ومن 
بينهم لونزو بــول )20 عاما( وكايــل كوزما )22 
عاما( وجوش هارت )23 عاما(.لكن جونسون اختار 
أيضا تدعيم التشكيلة بالعبني مخضرمني ومن 
بينهم راجون روندو والنس ستيفنســون وجافال 

مكجي، ووقعوا جميعا عقودا ملدة عام واحد.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن األهلــي املنتمي لدوري جنــوم قطر لكرة 
القدم تعاقده مع نايجل دي يوجن العب وســط 

منتخب هولندا السابق.
وكتب األهلي في حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« بجــوار صورة لدي يوجن، أنه 
ســيعقد مؤمترا صحفيا لتقدمي الالعب البالغ 
عمره 33 عاما، لكنه لم يكشــف عن تفاصيل 

الصفقة.
ولعب دي يوجن في ميالن وأياكس ومانشســتر 
سيتي وكانت جتربته األخيرة في ماينز األملاني، 
حيث خاض 11 مباراة في الدوري بعد االنضمام 

في كانون الثاني املاضي.

القاهرة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد املصري لكــرة اليد، قائمة منتخب 
مصر للشابات )مواليد 2000(، للمشاركة بدورة 
األلعاب األفريقية التي ستقام خالل الفترة من 

18 إلى 28 متوز اجلاري باجلزائر.
ضمت القائمة: ندى ممدوح، ســميرة رفعت، آية 
طارق، فرح الشــاذلي، بســمة مدحت، شــهد 
الشــواربي، ليلى هيثم، رنا راضى، فريدة هاني، 
ياســمني عماد الدين، آالء إســالم، سلمى عبد 
الرازق، سهيلة خالد، يارا أبو الدهب.وسيخوض 
املنتخب املصري، منافســات الــدورة األفريقية 
باجملموعة األولى التي أوقعتة القرعة بها رفقة 
كل من منتخبات الكونغو الدميقراطية، بوركينا 

فاسو، وأوغندا.
وتُأتي دورة األلعاب األفريقية في إطار استعدادات 
الفريق، خلوض منافسات بطولة العالم ببولندا 

التي ستقام في آب املقبل.

ليبرون جيمس 
ينتقل إلى ليكرز

األهلي يضم 
الهولندي دي يونج

مصر تعلن تشكيلة 
شاباتها باليد لدورة أفريقيا
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زيوريخ ـ وكاالت:
أكد رئيــس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( جاني إنفانتينو ان 
املشاركة  املنتخبات  عدد  زيادة 
في مونديال قطر 2022 إلى 48، 
ستبحث "في األشهر املقبلة".
يومني  قبل  مؤمتر صحفي  وفي 
مــن ختام مونديــال 2018 في 
روسيا، قال الرئيس السويسري 
لالحتاد الدولي: "ســنبحث هذا 
األمر في األشــهر املقبلة، مع 
األولى،  بالدرجــة  القطريــني 
والحقاً ســيكون ثمــة فرصة 
األطراف  األمر مــع كل  لبحث 

املعنية".
ومــن املقرر أن يكــون مونديال 
2026 الذي تستضيفه الواليات 
وكندا،  واملكســيك  املتحــدة 
أول مونديــال يشــارك فيه 48 
منتخباً بدالً من 32. إالّ أّن احتاد 

"كومنيبول"  اجلنوبيــة  أميركا 
تقــدم فــي األشــهر املاضية 
باقتراح لزيــادة عدد املنتخبات 
2022، بدالً من  بدءاً من قطــر 

االنتظار حتى 2026.
واعتبر إنفانتينو في تصريحات 
الطرح "مثير  أّن هذا  ســابقة 
لالهتمام"، مشــّدداً في الوقت 
نفسه على أّن تطبيقه يرتبط 
مبوافقة قطــر بالدرجة األولى، 
ألّن االتفــاق املبــرم بينها وبني 
تنظيمها  علــى  ينص  الفيفا 

موندياالً بـ 32 منتخباً.
ولم يبحــث الفيفا في مؤمتره 
انطالق  الذي عقد قبيل  األخير 
املونديال الروســي في حزيران ، 
زيادة عدد املنتخبات في مونديال 
2022. وفي حني لم يحدد االحتاد 
بهذا  قرار  التخاذ  نهائياً  موعداً 
الشأن، أشــار إنفانتينو إلى أّن 

هذا األمر يجب أن يحسم "قبل 
التصفيات"  مباريــات  انطالق 
املؤهلــة، والتي عادة ما تنطلق 
قبل عامني من موعد البطولة.

أّن املونديال  إنفانتينــو  وأكــد 
القطري ســيقام فــي الفترة 
املمتدة بني 21 تشــرين الثاني 
و18 كانــون األول ، بــدالً مــن 
املوعـــد املعتــاد للبطولة في 
للظــروف  نظــراً  الصيــــف 
فيها  تــزداد  التي  املناخيــــة 
درجــات احلـرارة فـي املنطقـة 

فـي هـذا الوقـت.
الدولي  االحتــاد  رئيس  وشــّدد 
الوطنية  "البطــوالت  أّن  على 
)التي تقــام بــني أواخر فصل 
الصيف وأواخــر الربيع( أبلغت 
بهذا القرار، وهو قرار جيد ألنه 
ال ميكــن لعب كــرة القدم في 

حزيران أو متوز ".

مونديال قطر بين 21 و18 كانون األول 
وزيادة المنتخبات قيد الدرس العواصم ـ وكاالت:

انتقــل النجــم اجلزائري رياض 
محرز إلى مانشستر سيتي في 
إعالم  وســائل  قدرتها  صفقة 

إنكليزية بـ 67 مليون يورو.
مانشســتر  إلى  انتقاله  وبعد 
ســيتي أصبح الدولي اجلزائري 
أغلــى الالعبني العرب احملترفني 
النجم  أوروبا، متفوقا على  في 
املصــري محمد صــالح جناح 
انتقال  ليفربول.وأعــاد  فريــق 
 27 البالغ مــن العمر  محــرز، 
سيتي  مانشســتر  إلى  عاًما، 
التركيز على أســعار انتقاالت 
الدوريات  فــي  العرب  الالعبني 
األوروبية.وفيما يلي قائمة أغلى 

10 العبني عرب في أوروبا:
اجلزائري رياض محرز، من ليستر 
ســيتي إلى مانشستر سيتي، 
67 مليــون يورو.. ثــم املصري 
محمد صــالح، مــن روما إلى 

ليفربول، 42 مليون يورو.
فاجلزائري إسالم سليماني، من 

إلى ليستر  سبورتينغ لشبونة 
35 مليون يورو.. وحل  ســيتي، 
ليل  بوفال، من  املغربي سفيان 
إلى ســاوثهامبتون، 19 مليون 
يورو، باملركز الرابع، تاله اجلزائري 
نبيل بن طالب، من توتنهام إلى 

شالكة، 19 مليون يورو.
واملغربي املهــدي بنعطية، من 
 17 إلى يوفنتوس،  بايرن ميونخ 
مليون يورو.. ثم املصري محمد 

النني، من بازل إلى آرسنال، 12 
مليون يورو.. والتونســي وهبي 
إلى سندرالند،  بوردو  اخلزي، من 
12 مليــون يورو.. ثــم املغربي 
حكيم زيــاش، من تفينتي إلى 
باملرتبة  يورو  11 مليون  أياكس، 
العاشر  باملركز  وجاء  التاسعة، 
من  بلهنــدة،  يونس  املغربــي 
ديناكو كييف إلى غاالتا سراي، 

9 ماليني يورو.

رياض محرز

رياض محرز أغلى العب عربي في أوروبا

ماركيز

جانب من التتويج

ماركيز بطل العالم للدراجات النارية للمرة التاسعة على التوالي

نيكاكسا يفوز بالسوبر المكسيكي.. وتيجريس بطل األبطال



بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضي  النجــدة  نــادي  أختتم 
مشاركته في منافسات البطولة 
العربية لألنديــة باملواي تاي التي 
جــرت احداثهــا فــي العاصمة 
االردنيــة عمان خــال الفترة من 
العاشــر ولغاية الســادس عشر 
من الشــهر احلالي مبشاركة )32( 
ناديــا ميثلــون دول )االردن، العراق، 
فلســطني، لبنان، اجلزائــر، ليبيا، 
البحرين  الســعودية،  االمــارات، 
والكويت(، حيث مثل العراق فيها 
الرياضــي صاحب  نــادي النجدة 
العراقية  االنديــة  لقب بطولــة 

االخيرة.
هذا وشارك وفدنا بثمانية العبني 
فقــط حصلــوا جميعهم على 
امليداليــات، حيث متكنــوا ابطال 
نــادي النجدة مــن احلصول على 
خمســة ميداليات ذهبية جاءت 
عن طريق الاعبني )حسن هاشم 
بوزن ٤٢كغــم هيثم فيصل بوزن 
٦٧كغــم وســجاد بشــير بوزن 
٤٥كغم، ومحمد علي مشــجل 

وعلي صــدام كاظم( فيما حصل 
كل من )احمد فيصــل وابراهيم 
امليدالية  علــى  غيــان(  احمــد 
الفضية و)ســعود ســالم( على 

برونزية البطولة.

اســتقبلت  متصل  صعيد  وعلى 
سفيرة العراق في اململكة االردنية 
الهاشــمية صفية السهيل وفد 
نــادي النجــدة برئاســة الكابنت 
مصطفــى جبار علك ومدرب نادي 

النجدة ومســاعد مدرب منتخبنا 
الوطنــي البطــل العاملــي علي 
السهيل  اشــادت  حيث  ســاهر، 
بالنتائــج التــي حققهــا ابطال 
العراق  ميثلون  وهــم  النجدة  نادي 

الكبيرة وحسن  فضا عن االخاق 
التعامل الذي عكس صورة جميلة 
واحتفلت  العراقــي  الرياضي  عن 
اقامــة مأدبة  مــع االبطال مــع 
عشــاء على شــرف نادي النجدة 
رئيس  الرياضي، ومن جانبــه قدم 
العراقي  الوفد  رئيس  النجدة  نادي 
الكابــنت مصطفــى جبــار علك 
وشكره وتقديره العاليني للحضور 
املتواصل والدعــم املعنوي الكبير 
الــذي قدمتــه الســهيل ورجال 
الســفارة العراقيــة فــي االردن، 
مشيرا في الوقت ذاته الى الدعم 
املعنوي واملادي الــذي تقدمه وزارة 
الداخليــة ممثلة بوزيرها الســيد 
قاسم األعرجي الى النادي وكذلك 
العراقية ومدير  االوملبيــة  اللجنة 
شــرطة النجــدة ممثلــة العميد 

محمد خالد الربيعي.
يذكــر ان نادي النجدة ســبق وان 
السابقة  النســخة  في  شــارك 
مــن البطولة وحصــل على ثاثة 
ميداليات ذهبية وفضية مبشاركة 

خمسة العبني فقط.

بغداد ـ رافـد البدري*

تختتم اليوم في الساعة الواحدة ظهراً 
بطولة نهائي العراق للنساء بالشطرجن 
والتي حتتضنها قاعة فندق االنتر ببغداد 
االحتاد  رئيس  10 العبات، وقال  مبشاركة 
العراقي للعبة ظافر عبداالمير: ستقام 
اليوم اجلولة االخيرة مــن البطولة في 
الســاعة العاشــرة صباحــاً، يعقبها 
حفل اختتام البطولة التي ســيتم من 
خاله تسمية بطلة العراق لعام 2018، 
املراكز  على  يحصلن  اللواتي  والاعبات 
اخلمســة االولــى ســيمثلن املنتخب 
العراقي الذي تننظره مشاركات عربية 

وقارية وعاملية.
وأضاف ان البطولة جــرت وفق النظام 
 9 من  الــدوري  وبطريقة  السويســري 
جوالت، زمن اجلولة 90 دقيقة مع اضافة 
30 ثانيــة لكل نقلة منجزة،وان الاعبة 
الترتيب  نبا ســامي عبــاس تتصــدر 
برصيد)5.5( نقطة، تليها الاعبة سالي 

عباس عبد الزهرة برصيد 5 نقاط، ومن 
ثم زينــب عاصف بالرصيد نفســه 5 
نقاط، تليها طيبة مهدي عطية برصيد 
4 نقاط في املركز الرابع، والدكتورة صبا 
جمال باملركز اخلامــس برصيد 4 نقاط 
ايضــاً ،لذلك فان البطولة ستشــهد 
منافســه حامية الوطيس في اجلولتني 
االخيرتني لضمــان احلصول على املراكز 

االولى.
الاعبــات  ان  اوضــح  االميــر  عبــد 
املشاركات هن: 5 العبات ميثلن املنتخب 
الوطني لعام 2017، اضافًة الى 5 العبان 
ترشحن من بطولة شبه نهائي العراق 
للمتقدمات، وســيتم اختيار 5 العبات 
منهن لتمثل املنتخب الوطني العراقي.

عبداالمير اكد وصــول املدرب االوزبكي 
اليكسي بارزوف الذي يحمل لقب استاد 
دولي كبير )Grand Master(، لاشــراف 
على تدريبــات املنتخبات الوطنية التي 
تنتظرها مشــاركات خارجية، وكذلك 
احلال بالنســبة للمدرب املصري محمد 
ابراهيم الذي ســيكون هو االخر ضمن 

الطاقم التدريبي الذي سيشــرف على 
تدريبــات املنتخبات الوطنيــة للرجال 
العمرية، ومبساعدة  والنســاء والفئات 
3 مدربــني محليــني هم امجــد علي 
وغســان محمد علي وعادل علي جال، 
وبذلــك يكون احتــاد اللعبــة قد وضع 
الاعبني  العداد  ومكثفاً  برنامجاً خاصاً 
في  سيشــاركون  الذيــن  العراقيــني 

البطوالت املقبلة.
من جهة اخرى يشارك املنتخب العراقي 
التي  امم اســيا  للمتقدمني في بطولة 
ستقام في ايران يوم السابع والعشرين 
من شــهر متوز اجلاري، ومبشــاركة عدد 
كبير مــن الدول االســيوية التي حتتل 
مراكز متقدمــة في مجال اللعبة، وقد 
العراقي للعبة الاعبني  ســمى االحتاد 
البطولة  هذه  في  سيشــاركون  الذين 
وهم: الاعب حسني علي حسني بطل 
العراق للعام احلالي ونوح علي حســني 
واحمد عبد الســتار عبد الوهاب وزوزك 

صاح محمد وطالب سالم.
مشيراً الى بطولة نهائي العراق للفئات 

العمريــة دون 6-8-10-12-14 ســيقام 
في 24 من شــهر متوز اجلاري ومبشاركة 
الاعبني الذين ترشحوا من شبه نهائي 
العراق للفئات العمرية وبواقع 4 العبني 
مــن كل فئة مــن الفئات اخلمســة، 
يتنافســون فيما بينهــم للفوز بلقب 
بطل كل فئة من الفئــات انفة الذكر، 
ومن ثم اختيار العبي املنتخب الوطني 
للفئات العمرية، والذي سيشــارك في 

البطوالت املقبلة.
فيما سيكون يوم السابع والعشرين من 
شــهر متوز اجلاري موعداً القامة بطولة 
 20-18-16 دون  للفئات  العراق  شــباب 
الختيار بطل شــباب العراق ، وتسمية 
اعضــاء املنتخــب الوطني للشــباب، 
وكذلك احلال بالنســبة لبطولة اندية 
العراق للشــباب التي ســتقام للفترة 
من 27 ولغاية 30 من شــهر متوز اجلاري، 
ويشــارك فيها الاعبــني لفئة دون 16 

عاماً ودون 20 عاماً.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

مدربان اجنبيان لقيادة المنتخبات الوطنية

اليوم.. نهائي العراق للنساء بالشطرنج

تقرير

جانب من بطولة النساء بالشطرجن  »أرشيف«

ُعمان ـ حامد عبدالعباس*

الوطنــي  منتخبنــا  يســتهل 
للشــباب بكرة اليد مشواره في 
للشباب  آسيا  بطولة  منافسات 
التي  العالــم  لــكأس  املؤهلــة 
أمس  يوم  منافســاتها  أفتتحت 
فــي مدينــة صالة بســلطنة 
عمان في قاعة مجمع الســعادة 
السادس  لغاية  وتستمر  الرياضي 
احلالي  الشــهر  من  والعشــرين 
ميثلون  منتخبــا   14 ومبشــاركة 
القارة الصفراء وسياقي منتخبنا 
الشقيق صباح  الســوري  نظيره 
اليوم الثاثاء الســاعة التاسعة 
صباحا بتوقيت السلطنة الثامنة 
صباحا بتوقيــت العاصمة بغداد 
الثانية  ضمن منافسات اجملموعة 
التــي تضم الى جانــب منتخبنا 
بعد  والسوري  القطري  املنتخبني 

إنسحاب الفريق الفلسطيني.
خالد  الوطنــي  املنتخب  مــدرب 
عدنــان أكــد جاهزيــة الفريــق 
بوابة  التي ســتكون  الغد  ملباراة 
العبور الى الــدور الثاني في حال 
مبينا  الكاملة  العامــة  حققنا 
الفلسطيني  الفريق  إنسحاب  أن 
منحنــا الراحــة املطلوبــة بعد 
رحلــة عنــاء شــاقة وبالتالــي 
لدينا تصور واضح عن  ســيكون 
املنتخبــني القطــري والســوري 
اللذان ســيقصان شريط إفتتاح 

اجملموعة.
وأضــاف عدنان لقــد كنا نفتقد 
ملعلومــات عن مســتوى الفريق 
السوري خاصة واملدرسة السورية 
بكرة اليد مشــابهة للمدرســة 
العراقية وهناك قواسم مشتركة 
بينهمــا في البنية اجلســمانية 

مع  ومباراتهم  الطــول  وعامــل 
قطر ســتعطينا فرصــة كافية 
للمتابعــة  ودراســة الفريقــني 
بشــكل جيــد وبالــذات الفريق 
الســوري كونها أهم مباراة حتى 
وإن لم يكشــف عــن كل أوراقه 
أمام الفريق القطري لكنني على 
ثقــة كبيرة بقــدرات وإمكانيات 
إحترامي  الشــباب مــع  العبينا 

للفريق املنافس.
بالفريق  وزاد أن مصــدر ثقتــي   
إزدادت كثيرا بعد معسكر تونس 
الذي كان ناجحــا بكل املقاييس 
مباريات  خمســة  لعبنــا  حيث 
قويــة حققنــا الفوز فــي ثاث 

وخســارة بفارق قليــل مع بطل 
الدوري التونســي للشباب وفريق 
آخــر وأصبحــت لدينا فلســفة 
لعــب جديــدة وإســلوب جديد 
من  متجانس  خليــط  والفريــق 
الشباب والناشئني لكن كل ذلك 
الواجبات  بتنفيــذ  مرهون  يبقى 
وخطة اللعــب املطلوبة من قبل 
الاعبني يوم املبــاراة وهو ماركزنا 
عليه خال أيام املعســكر وختم 
أن  بالقول  حديثه  املنتخب  مدرب 
تخطيطنا اآلن ينصب على العبور 
للدور الثاني ضمن الفرق الثماني 
التي ستتأهل عن اجملموعات األربع 
حتى نذهــب لألبعد وهو الوصول 

الى نهائيــات كأس العالم لفرق 
املربع الذهبي إن شاء اهلل.

فيما أوضح حــارس املرمى كابنت 
الفريق منتظر قاسم أن املنتخب 
الوطني إســتعد جيدا للبطولة 
اآلسيوية من خال معسكر تونس 
وثاث مباريــات أخرى لعبناها مع 
املنتخب األول والتي أثبتت تصاعد 
املســتوى الفني والبدني للفريق 
كامل  وتصــور  رؤية  وضــوح  مع 
لدى املاك التدريبي عن مســتوى 
التشــكيلة  وإختيــار  األعــداد 
األساسية خلوض غمار املنافسات 
مؤكدا أن املباراة األولى مع شباب 
ســوريا هي من ســتحدد هوية 

العبور  على  املتنافسان  الفريقان 
للمرحلــة الثانيــة خاصــة بعد 
إنســحاب املنتخب الفلسطيني 
أفضلية  هنــاك  كانــت  حيــث 
مستوى  على  للوقوف  للمنتخب 
الفريقني القطري والســوري في 
اول مباراة واجلميع عازم على ترك 
إنطباع وبصمــة للفريق العراقي 
كأحد الفــرق التي جاءت من أجل 
األهم  ثم حتقيق  ومن  املنافســة 
وهو بلــوغ التأهل لنهائيات كأس 
العالم املقبلة في أسبانيا سيما 
وأن الفترة األخيرة شــهدت تطور 
العراقية  اليــد  كــرة  كبير على 
للفئات العمرية التي تعتبر النواة 

احلقيقية لرفــد عناصر املنتخب 
األول باعبني موهوبني.

وعقدت اللجنة املنظمة للبطولة 
مؤمترها الفني اخلاص بنظام وآلية 
البطولة وادار األجتماع نائب رئيس 
األحتاد اآلسيوي لكرة اليد بدر ذياب 
الذي أكــد على ضــرورة األلتزام 
باألعمــار احملــددة للبطولة التي 
منتخبات  ثاثة  عنها  ســيتأهل 
العالم وعدم األعتراض  الى كأس 
من قبل مدربي الفرق املشــاركة 
على قــرارات احلكام وعلى اجلميع 
التحلي بالــروح الرياضية لغرض 
إجناح البطولة التي يســتم نقل 
جميع مبارياتها تلفزيونيا. كما مت 
خال األجتماع حتديد ألوان مابس 
وكذلك  املرمــى  وحــراس  الفرق 
تثبيت مواعيد وتوقيتات البطولة.

وتشــارك في النسخة اآلسيوية 
لهذا العام 14 فريقا بعد إنسحاب 
منتخبي فلســطني وأوزبكستان 
وضمت اجملموعة االولى منتخبات 
كوريــا اجلنوبية واليابــان ولبنان 
والصــني والثانية العــراق وقطر 
الســعودية  والثالثــة  وســوريا 
والبحرين والصني تايبه واجملموعة 
الرابعة عمان البلد املســتضيف 
والهنــد تلعب  واليمــن  وإيــران 
بطريقة الدوري ملرحلة واحدة على 
أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة 
ومن ثــم يتــم تقســيم الفرق 
مجموعتني  الى  املتأهلة  الثماني 
تلعب بنفس الطريقة دوري ملرحلة 
واحدة ليتأهل فريقان لدور نصف 
النهائــي تلعب بطريقة التقاطع 
ملباراتي  الفريقان  لتحديد هويــة 

النهائي واملركز الثالث والرابع.

* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

»شباب اليد« يالقي سوريا اليوم في بطولة آسيا
تضيفها األردن بمشاركة 14 دولة

النوارس تحلق
 بـ 14 درعًا

حلقــت نوارس الزوراء باللقب الـــ 14 لدوري الكرة 
املمتــاز، وبالتالي فــان الزوراء يعــود ملعانقة لقب 
الدوري الذي ابتعد عنه قسرياً في املواسم االخيرة، 
جــاء األبيــض هذا املوســم وعيونه نحــو اللقب 
ليتحقق له املطلــوب بعد صدارة منطقية امتدت 

لنحو 34 دوراً متوالياً.
جميل جــداً هــو االداء الزوراء الــذي قدمه العبي 
الفريق بقيادة املدرب أيوب أوديشــو، والزوراء يترقب 
التتويج رســمياً في مباراة يوم غــٍد االربعاء التي 
سياقي فيها فريق النفط مبلعب الشعب الدولي، 
وما هو اجمل االيثار النفطي الذي تقدم بطلب إلى 
جلنة املسابقات في احتاد الكرة ان تنقل مباراته امام 
الزوراء من ملعب الصناعة إلى ملعب الشعب من 

أجل تتويج النوارس في قلب ملعبنا العتيد.
جمهور الفريق االبيض كان مثاليا في التشــجيع، 
قدم نفســه بقــوة كعامل مســاند لاعبني فوق 
املســتطيل االخضر، لينتهي املوسم ودرع الدوري 
املمتاز بقبضــة الفريق االبيض، وهذا اســتحقاق 
طبيعي جملهــودات نوعيــة قدمها الــزوراء طيلة 

املوسم الكروي املاراثوني!.
ما يسجل في املوسم احلالي، 2018/2017 هو التألق 
لفريق نادي الكهرباء، الــذي يقف خامس الترتيب، 
حيث فرض الفريق نفســه متميزا ليســتحق عن 
جدارة لقب )احلصان األســود(، التألق وفولتية فريق 
الكهرباء العالية في منافسات دوري الكرة املمتاز، 
يعود إلى دعم إدارة النادي التي يقودها علي األسدي، 
واملاك التدريبي السابق بقيادة املدرب عباس عطية، 
ليأتي دور مساعده خالد محمد صبار الذي جنح في 
تولي املهمة وعمل الكثير ليكمل املسيرة املتألقة 
لفريق الكهرباء واثبت كفاءتــه التدريبية العالية 
في أول مهمة له كمدرب أول في الدوري املمتاز بعد 
4 سنوات من العمل ضمن املاك التدريبي املساعد 

للفريق نفسه!.
وفي وقــت نثمن جهــود العبي فريــق الكهرباء، 
فاننا نوجه رســالة إلى إدارة النادي، ان يتمســكوا 
باملدرب الشــاب الذي ارتدى سروال التدريب مرتكزا 
على مســيرة طويلة في اللعب منطلقا من فريق 
محافظتــه األم الرمــادي، ثم الــزوراء واملنتخبات 

الوطنية ودنيا األحتراف!.
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقــام اليــوم 5 مباريــات ضمن 
اجلولة االخيرة لدوري الكرة املمتاز 
للموســم 2018/2017، ويتواجه 
فريقي احلسني وكرباء في ملعب 
التاجــي، فيما يلعب الســماوة 
ونفط اجلنوب مبلعب االول ويلعب 

امليناء والصناعات الكهربائية في 
ملعب املدينة الرياضية بالبصرة، 
ويضيف ملعب الشــعب الدولي 
بغداد،  وأمانــة  الطلبة  مبــاراة 
فريق  ضيفه  الديوانيــة  وياعب 

زاخو.
الكرة  دوري  مباريــات  وتختتــم 

املمتاز يوم غــٍد االربعاء باجراء 4 
مباريــات، فيلعب الزوراء والنفط 
مبلعب الشــعب الدولــي، فيما 
فريقي  النجــف،  مبلعب  يتواجه 
ويلتقي  واجلوية،  الوســط  نفط 
نفط ميسان والنجف في ملعب 
االول، ويلعب الكهرباء والشرطة 

مبلعب التاجي.
مدير  اخــر حــذر  جانــب  مــن 
التراخيــص في االحتــاد العراقي 
لكرة القدم عادل سيف القصاب 
مــن التماهل بقضيــة احلصول 
على التراخيص االســيوية التي 
دوري  املشــاركة فــي  جتيز لهم 

املوســم املقبل، مبينــاً ان ثاثة 
وامليناء  احلســني  وهــي  انديــة 
والديوانيــة حصلــت على درجة 
صفر مــن اصل 18 متثــل معيار 

احلصول على الرخصة.
واضاف ان اربعة اندية وهي الزوراء 
والنفط  والشرطة  اجلوية  والقوة 

ما  في  متعلقاتها  اكملــت كل 
يخص مشــاركتها فــي بطولة 
اندية آســيا في املوسم املقبل، 
منوهــاً الى ان ملفاً واحداً ينتظر 
الفــرق االربعة يجب ان يقدم في 
السادس عشــر من ايلول املقبل 

وهو ما يتعلق باملعيار املالي.

دوري الكرة الممتاز يختتم باقامة 9 لقاءات

العبو نادي النجدة يتألقون ويحصدون ثمان ميداليات ملونة
في ختام منافسات بطولة األندية العربية للمواي تاي

نصر جديد لرياضة املواي تاي



الصباح الجديد - وكاالت:
شــريط  اإلنترنت  مواقع  تداولت 
فيديو يظهر وصول ســائق إلى 
بقيادته سيارة  سرعة قياسية 

."Audi RS6"
ويظهر الفيديو كيف انطلق 
على  بســيارته  الســائق 
ضواحي  في  سريع  طريق 
بدأ  حيث  املــدن،  إحدى 
حتى  الســرعة  بزيادة 
 378 إلــى  وصلــت 
ســاعة،  كلــم/ 
ليحطــم رقمــا 
قياسيا جديـدا 
لنسـبـــة  با
ه  لـــهــذ

السيارة.
 "Audi RS6" وامللفت في األمر أن سيارة
للشــركة،  الفنية  للمواصفات  وفقــا 
605 ألحصنة،  بعــزم  القوي  ومبحركها 
مصممة لتســير بســرعة 305 كلم/ 

ساعة كحد أقصى.

هل نقضي أوقاتنا مع األشخاص املناسبني لصحتنا؟
هذا الســؤال ما كان ليــرد على ذهني قبــل قراءتي لتقرير 
نشــرته صحيفة "نيويورك تاميز" األمريكية مؤخراً عن "قوة 
االشخاص االيجابيني"، وذلك استناداً إلى آراء علمية حديثة.
نحــن نركز في العــادة على النظــام الغذائــي والتمارين 
الرياضية لتحقيق صحة أفضل، لكن التقرير يؤكد أنها تتأثر 
أيضاً باألشــخاص الذين يحيطون بنا، ويشغلون الكثير من 
أوقاتنا، وقد أشار إلى أن بعض السلوكيات تبدو معدية، وأن 
شبكاتنا االجتماعية، الشــخصية أو عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، ميكن أن تؤثر على أوضاعنا الصحية والنفسية. 
رمبــا يرى كثيــرون أن النتيجــة التي يعرضهــا التقرير من 
البديهيات، وأن لدى كل واحد منا القدرة على تقييم عالقاته 
ومتييز ما هو إيجابي أو ســلبي، ولكن حتى وأن كانت كذلك 
فان قيمتها، كما أرى، تكمــن في راهنيتها، أي في اللحظة 
التاريخية التي تــكاد تتآكل فيها الصداقات، وتتفكك عرى 
العالقــات االجتماعية، حتــت تأثير املتغيــرات الكبرى التي 

يشهدها العالم. 
يقول التقرير، أن حركة األشخاص اليومية تتأثر بشبكتهم 
االجتماعية بقوة، وأن االلتزام بالتمارين الرياضية والصحية 
ليــس كافياً لوحــده من أجــل حتقيق االتســاق الصحي 
والنفســي مــن دون حتقيق زيــادة في التفاعــل مع احمليط 
االجتماعي، وقضاء املزيد من الوقت في التســامر مع أناس 

سعداء متفائلني.
ووفقاً لتجربــة أجريت على مجموعة تراوحت أعمار أفرادها 
بــني 17 و90 عاماَ وقد تعرضوا جميعاً ملســتويات مختلفة 
من األزمات والشــدائد مبا في ذلك االصابة بأمراض خطيرة 
كالسرطان وفقدان البصر، اســتطاع الكثير منهم اجتياز 
رحلة العافية والشــفاء بســبب الصداقات اإليجابية التي 

أحاطتهم بأجواء من التفاؤل واألمل.
ماذا يعني هذا؟

يعني أنه ميكن لألصدقاء أن ميارســوا تأثيــراً قابالً للقياس 
ومستمراً على ســلوكياتنا الصحية بطريقة ال يستطيع 

نظامنا الغذائي أن يفعلها أبداً.
وعودة إلى الســؤال الذي أثاره تقريــر الصحيفة األمريكية، 
يبدو االرتباط واضحاً بني الصحة والصداقة، وانهما يسيران 

معاً، وجنباً إلى جنب.
من املهم جــداً أن نعنى بصداقاتنا مثلمــا نعنى بصحتنا، 
ومن أجل ذلك، علينا أن نعمل على تنظيم شــبكة عالقاتنا 
الســيما وأنها باتت خليطــاً غير متجانس مــن صداقات 
حقيقية وأخــرى افتراضية أتاحتهــا تكنولوجيا التواصل 
احلديثــة، واخلطوة األولــى تبدأ بالبحث عــن الذين لديهم 
اهتمامات مماثلة، ومشاعر وقيم مشتركة، واألهم أن يكونوا 
من األشخاص اإليجابيني الذين "يفتحون النفس" كما نقول 

في سردياتنا العراقية. 
جميع البشر لديهم ميل طبيعي ألن يكونوا متفائلني. 

حتى لو ُولدنــا في بيئة قامتة ال يــزال بإمكاننا العثور على 
شعاعنا الداخلي الذي يقودنا إلى التفاؤل.

الصحة والصداقة

فريال حسين

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
قامت مجلــة "إنــك" األميركية، 
وبناء علــى وجهة نظر مارســيل 
"ذا  موقع  ومؤسس  رئيس  شفانتز، 
كور"، بوضع مجموعة من العادات 
من  جعلــت  التــي  واملمارســات 
أصحابها ســعداء في حياة وبيئة 
قد يشــاركهم بها اخرون وهم في 
اشــد حاالت حزنهم! ا..ما هي تلك 

العادات؟
الكثير  تصــدم  قد  النقــاط  اولى 
ممــن يجــدون باملــال اهم أســس 
الســعادة، فقد ذكــرت ان املال ال 
بعض  هناك  لكن  السعادة،  يجلب 
او  التفاصيل التي تتعلق بشــكل 
بشكل اخر بالعامل االقتصادي هي 
من يولد السعادة. اذ ركزت الدراسة 
على وجــوب حرصنا في كل صباح 
على أن نكتب ثالثة أشــياء جديدة 
حصلت  جتاهها  باالمتنان  نشــعر 
بالضرورة  وليس  السابق،  اليوم  في 
ان يكون امرا خاصا بنا فقد يتعلق 
بأحــد زمالئنا بالعمل، أو مشــروع 
ميكــن ان يؤثر إيجابــا على مهنتنا 
التي منارسها، أو في حتقيق التقدم 

للعمل.
يقول عالم النفس شــون آشور، إن 
الهدف مــن هذا التمرين هو تدريب 
إيجابي  إجراء مســح  على  عقلك 
بدال من الســلبيات، وأضاف أن هذا 
النشــاط احملدد هو أســرع طريقة 

لتعليم التفاؤل.    
الســعادة تأتي مبشاركة اشخاص 
بأموالنا! هذا ما ذكرته نهار  اخرين 
طــه باحثة بعلم النفــس وتقيم 
مبانشســتر وأضافــت: الســعادة 
االخرين  مع  مبشــاركتنا  احلقيقية 

سعادتهم، ان ال نبخل على أنفسنا 
او على االخرين ماديا، فان نشــتري 
تذكرة إضافية الحــد األصدقاء، او 
نقيم دعوة مبطعم، فذلك سيكون 
مصــدر ســعادة وراحــة لآلخرين 
ونحن بالضرورة سنتأثر بها وتكون 
السعادة هنا معدية، على العكس 
الى  املــال  يتحــول  عندما  متامــا 
وزيادته،  مصدر قلق للحفاظ عليه 
فهنا ال صاحب املــال وال من حوله 

سيعيشون حياة هانئة.
موضوع  علــى  الدراســة  ركــزت 

واملستقبل،  واحلاضر  املاضي  الزمن، 
وكما ذكــرت، عندمــا نتأرجح بني 
واملآسي،  املاضي،  الفشل في  دفات 
لها،  تعرضنا  التــي  األمل  وخيبات 
أو أن يصبح املســتقبل حالة قلق 
وخوف مســتمرة، فإننا بذلك مننع 
أنفســنا من االســتمتاع الكامل 
حســب  فعلينا  لذلــك  باحليــاة، 
الدراســة االهتمــام باحلاضر الذي 
او  ونسيان  املســتقبل،  سيشكل 

تناسي املاضي.
الســعادة أســلوب حياة وليست 

طبيعة حيــاة، وهذا األمر ال يحتاج 
الى بحث وجدل، فهناك في الواقع 
تلك  يترجمــون  كثــر  اشــخاص 
فنجــــد  فعلية،  ترجمة  احلقيقة 
من ال ميلك اال كفايته او رمبا اقــــل 
منها يعيــــش راضيــا سعيــدا، 
واخـــر ميلك املاليني ومــع كل هذا 
جنــده قلقا متوتــرا، خائفا من كل 
ما يحيط بــه، اذن علينا ان نبحث 
ونتعلم كيفية ممارســة أســلوب 
السعادة، كي نعيش حياتنا بشكل 

أفضل.

الصباح الجديد - وكاالت:
تولت اخملرجة اإليرانية، متينة ميالني، 
الدورة  التحكيم في  رئاســة جلنة 
الثامنــة ملهرجــان "آخــر الدنيا" 
السينمائي الدولي مبدينة سخالني 

الروسية.
للمهرجان،  الصحفي  املكتب  وقال 
إن ميالنــي مخرجــة ســينمائية 
جوائز  حــازت  معروفــة،  إيرانيــة 
مهرجانات سينمائية عاملية كثيرة.
وإلى جانــب اخملرجة اإليرانية، تضم 

التحكيم كاتبة  جلنة 
الكورية  السيناريو 
جون-  أو  اجلنوبية 
واملمثلــة  مــي، 
الروسية املعروفة 
شوكشينا،  ماريا 
واخملــــرجيــــن 
ســيــني  و لـــر ا
غيرمان  أليكسي 
وأليكسي  االبن، 

بوبوغريبسكي.

يذكــر أن الــدورة الثامنــة من 
"آخر  مهرجان 
 " نيــا لد ا

الســينمائي الدولي ســوف تقام، 
في املدة ما بني 24 و31 من شــهر 
دور  اربعة  املقبل، في  اب/أغسطس 
إقليم سخالني  للسينما بعاصمة 

الروسي، يوجنوسخالينسك.
 وتقــع جزيــرة ســخالني قبالــة 
لســيبيريا  الشــرقي  الســاحل 
في أقصــى نقطة شــرقي االحتاد 
ألف   76 مساحتها  وتبلغ  الروسي، 
كم مربع، وعدد سكانها نحو 710 

أالف نسمة.

إيرانية تترأس لجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي

السعادة أسلوب حياة وليست طبيعة حياة

السعادة

جمال جصاني

ألســباب موضوعية وتاريخية وبعد سلســلة من اخليبات 
والهزائم احلضارية على شــتى املســتويات واحلقول املادية 
والقيمية، نشأت لدينا شــريحة من "املثقفني" مهووسة 
بنوع من "الهوايات" أحلقت أشــد الضرر بالتطور الطبيعي 
جملتمعاتهــا، إذ ينتابهــا بني يــأس ويأس نوبــة من احلماس 
واالندفاع ال تتوقف إال عند سنام السقوف الثوروية، ليعودوا 
سريعاً الى حيث صومعات ومقاهي قنوطهم ويأسهم من 
"اجلماهير" والنخب التي لم تقــدر مواهبهم وعبقرياتهم 
ومآثرهم. مثل هذه الشــريحة تعرفت عليهــا في املنافي 
نهاية السبعينيات من القرن املنصرم، والتقيت بغير القليل 
من ممثليها داخل الوطن بعد زوال النظام املباد، ومبقدور املرء 
التعرف عليهــم عبر ما يجمعهم مــن تصرفات ومواقف 
وســلوك جتاه ما يحصل من أحداث وتطورات، حيث لن جتد 
لديهم؛ أدنى اســتعداد ملراجعة ما متخضت عنه مواقفهم 
وقراراتهم املتهورة واملتســرعة وغير املسؤولة، من عواقب 
وآثار وتداعيات، وهــم جميعاً ميتلكــون احتياطيات هائلة 
من الذرائع والوســائل لتبرير كل ما يصدر عنهم من قرارات 
ومواقف طائشة ودمياغوجية، حيث يعودون بعد كل )جفصة 
تاريخية( الى شرنقاتهم ومراكز جتمعاتهم الصاخبة بكل 
أنواع الثرثرات؛ لرتق ما تبقى من تنظيراتهم الرثة. املنتسبون 
لهذه الشريحة أصحاب "الهوايات القاتلة"، يصعب عليهم 
إدراك حقيقة كونهم جزءا من املأزق احلضاري والقيمي الذي 
يعيشــه البلد، وهم بكل ما يتمتعون به من "عنتريات" في 
الفكر واملمارســة والتطبيق والسلوك والقفزات الكنغرية، 
إمنا "يزيدون الغركان غطه" كما يقول املثل الشــعبي، وهم 
في نهاية املطاف غير مستعدون لالعتراف بكونهم ليسوا 
جزءا من احلل والبدائل التي ينتظرها املزيد من اجلهد والفكر 
والوعــي العميق والوقت كي تنضــج وتتحول الى حقيقة 
وواقع. إن حال هذه الشــريحة املثقلة بـ "الهوايات القاتلة" 
وعشق "الدقالت"؛ يتميز بالتذبذب الشديد وعدم االستقرار 
على مهنة أو اهتمام محــدد، لذلك جتدهم يتطفلون على 
شــتى املهن واالهتمامات، من نشرهم جملموعة شعرية الى 
إصدارهم لعدد من القصــص ومن ثم رواية، ليظهر بعدها 
في عدد من املنابر والفضائيات بوصفه محلالً سياســياً أو 
خبيرا في الشأن األمني واالســتراتيجي أو قضايا النقابات 
ومنظمــات اجملتمع املدنــي،  وغير ذلك مــن التخصصات 
العابــرة. واألخطر من كل ذلــك عندما تنتابهــم النوبات 
المتطاء طفح االحتجاجات والتظاهرات ومشــاريع الثورات 
املنحدرة ملضاربنا املنحوســة من مغــارات الوقت الضائع 
لعصــور الثــورات واالنتفاضات، وهي آخر مــا يحتاجه هذا 
الوطــن املنكوب، في محنته الراهنة حيث الهيمنة شــبه 
املطلقة لهياكل وعقائد ومنظومات ما قبل الدولة احلديثة 
وتشريعاتها. إن خطورة أصحاب "الهوايات القاتلة" تكمن 
فــي الوظيفة واألدوار التي يؤدونهــا وما تتمخض عنها من 
آثار ونتائج مغايرة متامــاً ملا ادعوه أو وعدوا به، واألخطر كما 
أشرنا؛ هو عدم وعيهم لذلك وعدم استعدادهم لإلقرار به، 
حيث ينســحبون بعد كل فزعة ودقلة  مــن دون أدنى وجع 
مــن قلب وعقل وضمير، بعد أن يلقــوا باللوم في ذلك على 
ترسانة املؤامرة والشــياطني وتخاذل اآلخرين وغير ذلك من 
شماعات وذرائع وأعذار جاهزة. ما جرى من أحداث وتصدعات 
وهزائم على شــتى اجلبهات، حتتاج الى جهــود بعيدة عن 
الطيش والتســرع، والى التواضع واملسؤولية في التعاطي 
مع إمكاناتنا الواقعية على التغيير والشروع بطرق السبل 
اجملربة النتشــال مشحوفنا املشــترك مما انحدر اليه، وكل 
املعطيات تشــير الى أن املشــوار ما زال طويــالً، ولن تزيده 

الهوايات القاتلة إال مزيداً من اخليبات والنحيب والعويل..

ومضــة

الهوايات القاتلة

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها 
حُتّضر حالًيا مسلســل جديد بعد جناح 
مشيرة  مجهول"،  "ضد  مسلســلها 
الى أن تفاصيل العمل ســتعلن عنها 

خالل األيام املقبلة .
وأوضحــت أن جناح أعمالهــا، يحملها 
جمهورها،  جتــاه  كبيــرة  مســؤولية 
بخاصة أنها دائمــة البحث عن اجلديد 

في األداء.
 وأشــارت الى أنها أحبت تأدية دور األم 
على الشاشــة، بخاصة أنها تؤدي دور 

وأنها  والعاملة،  املتعلمة  املعاصرة  األم 
دائًما حتب تقدمي اجلديد في شــخصية 
األم، وترى نفســها أنها متيزت في أداء 

هذا الدور في أعمالها التليفزيونية.
وقالت غادة عبــد الرازق، إنها تقرأ أكثر 
من عمل، و أنها سعيدة بفيلم "كارما"  
وســعيدة أنهــا تعاملت مــن خالله 
مع اخملــرج خالد يوســف، بعد جناحات 
حققتها معه من قبل في أفالم "دكان 

شحاته"، و"كف القمر "
وأوضحــت أن فيلــم "حــرب كرموز" 
تدور أحداثه فــي حقبه تاريخية، وأنها 

سعيدة مبا حققه من جناح، موضحة 
أن التواجد في السينما والتليفزيون 
شــيء مهم للفنان، مشــيرة أنها 
تستمتع بإجازة مع ابنتها وأحفادها 

وأكدت انه ســتعود الى اجلمهور 
بأعمال قوية ومؤثرة.

غادة عبد الرازق تؤّكد بحثها
 عن الجديد في مسلسالتها

الصباح الجديد - وكاالت:
قضت محكمة تركيــة بحرمان امرأة من تعويض 
مادي عقب طالقها، وذلك ملناداة زوجها بــ"األصلع"، 

األمر الذي دفع الزوج إلى طلب االنفصال عنها.
وذكرت صحيفة "حرييت ديلــي نيوز" أن محكمة 
االســتئناف العليــا فــي تركيا، أصــدرت مؤخرا 
توجيهات جديدة للفصل في قضايا الطالق، والتي 
يدعي فيها أحد الزوجني تعرضه لإلســاءة من قبل 

الطرف اآلخر، سواء كان ذلك لفظيا أو ماديا.
وتطبيقا لهذه التوجيهات، أصدرت محكمة قرارا 
مينح زوجــة تعويضا ماليا لتحملها إهانات والدة 

زوجها، بعد طالقها.
ولم تكتمــل فرحة املطلقــة بالتعويض املالي، 

اذ ألغــت الدائــرة القانونية الثانية 
قرار  لالســتئناف  العليا  للمحكمة 
بأن  االبتدائيــة، متذرعــة  احملكمــة 
الرجل كان يتعرض لإلهانة من جانب 

طليقته.
وجاء فــي حكم االســتئناف النهائي: 

"نعتت املرأة زوجهــا باألصلع على املأل، 
وهو ما يعد ازدراء وإهانة".

القاضي  عن  التركيــة  الصحيفة  ونقلت 
املسؤول عن القضية قوله: "كال الشخصني 

والعيوب خالل  اإلهانــات  كانا متعادلني في 
مدة الزواج، ما يعني عدم إلزام أي منهما بدفع 

تعويضات للطرف اآلخر".

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتقبل متحــف الدولــة التاريخي في وســط 
موســكو عددا كبيرا من الزوار منذ انطالق مونديال 
2018 في روســيا. وقال مدير املتحف التاريخي في 
موســكو، أليكســي ليفيكني، إن ما يزيد على 80 
ألف شــخص، ارتادوا املتحف التاريخي منذ انطالق 
املونديال، منهم 40 ألفا من مشــجعي كرة القدم 

من بلدان أجنبية مختلفة.

وأشــار رئيس املتحف إلى أن كل من ميتلك بطاقة 
املشجع، ميكن أن يحصل على خصم قدره %30 من 
ثمن بطاقة دخول املتحف. وأكــد ليفيكني أن كل 
املشجعني تقريبا استفادوا من التسهيالت املقدمة 
لهم. يذكر أن متحف الدولة التاريخي الروسي في 
موســكو، متحف وطني تعكس معروضاته تاريخ 

روســيا وحضارتها وثقافتها منــذ قدمي الزمان 
حتى أيامنا هذه.  

من فوائد المونديال  80 ألف زائر 
لمتحف التاريخ في موسكو 

نعتت زوجها بـ"األصلع" 
فخسرت الكثير

الصباح الجديد - وكاالت:
"نــون"  موقــع  أعلــن 
اإللكترونيــة،  للتجــارة 
السوق  إلى  التوسع  عزمه 
األشــهر  خــالل  الصينيــة 
الســتة املقبلة، ما يجعله أول 
مشــروع عربي يدخل الصني من 

هذه البوابة.
وتنوي الشركة السعودية التي يبلغ 
رأس مالها مليار دوالر، بناء شــبكة 
الصني،  املستثمرين في  الشركاء  من 
وربطهم باملشــروع األم في الشــرق 

األوسط.
ستعمل   وبداية، 

كة  لشــر ا
على توفيــر منصــة إلكترونية لبيع 
األغــراض املنزليــة والغذائيــة داخل 

الصني.
كما تنوي الشــركة في الوقت نفسه، 
توريد منتجات صينية عالية اجلودة إلى 
عمالئها في الشــرق األوسط، إذ وجدت 

ثغرة جتارية في هذه الناحية بالذات.
وفي تعليقه على املوضــوع، قال املدير 
التنفيذي لشــركة نون، فرز خالد: "نريد 
أن نعمل مع نخبة املوردين في األســواق 
الصينيــة، لتأســيس قاعــدة موثوقة 
اختراعاتهم  آخر  بجلب  ومتينة تسمح 

ومنتجاتهــم إلى عمالئنا في الشــرق 
األوسط".

وتأسســت "نون" في السعودية بهدف 
أن تصبح أولى املنصات الرقمية للتجارة 
الشركات  ومنافسة ألعتى  بل  العربية، 
الدولية في هذا اجملال، كالعمالقة أمازون 

مثال. 
وفي الوقت نفســه، حتالفت "نون" في 
صفقة كبيرة مع الشــركة األميركية 
"eBay"، بهــدف توفيــر منتجات أكثر 
وخيــارات أوســع لعمالئهــا احملليــني 

والعامليني.

ألول مرة.. مشروع عربي يدخل
 أسواق الصين اإللكترونية

سائق يتجاوز السرعة 
التصميمية لسيارة أودي
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