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ّ
البنك المركزي يحذر شركات

بزيادة بلغت  984,663مواطنا خالل تسعة أشهر

الدفع اإللكتروني من التعامل

نفوس العراق أكثر من  38مليون نسمة
نصفهم تقريبا دون سن  15سنة
بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت الزيادة السكانية في أعداد
العراقيــن ما يقــرب من مليون
نســمة خالل األشــهر التسع
األخيــرة ،في عمــوم العراق ،في
حني جتاوز سكان العاصمة بغداد،
حاجز الثمانية ماليني نســمة،
لتحتل املرتبة األولى األكثر عددا
بالسكان ،حسب اجلهاز املركزي
لإلحصــاء فــي وزارة التخطيط
والــذي أورد أن محافظــة املثنى
كانت األقل عددا.
وأفاد اجلهاز املركزي في احصائية،
اطلعت عليها "الصباح اجلديد"
إن "عدد ســكان العــراق بلغ 38
مليون و 124الف و 182نســمة
حسب االســقاطات السكانية
لعــام  ،"2018مبينا ان "نســبة
الذكــور منهم بلــغ  19مليون
و 261الف و 253نســمة بنسبة
 ،51%فيمــا بلــغ نســبة االناث
منهم  18مليون و 862الف و929
نسمة وبنسبة  49%من مجموع
السكان".
واضاف اجلهاز ان "محافظة بغداد
شكلت اعلى احملافظات في عدد
الســكان حيث بلغت  8مليون
و 126الف و 755نسمة وبنسبة
مقدارها  21%من مجموع سكان
احملافظات" ،مشيرا الى ان "عدد
الذكور فــي العاصمة بغداد بلغ

من أسواق العاصمة "ارشيف"

 4مليون و 123الف  626نســمة
بنســبة مقدارهــا  % 51مــن
مجموع احملافــظ ،بينما بلغ عدد

االناث فيهــا  4مليون و 123الف
و 129نسمة وبنسبة ."49%
واشــار اجلهاز الى ان "محافظة

نينوى احتلت املرتبة الثانية بعد
بغــداد من حيث عدد الســكان
وبنسبة ســكانية تبلغ  10%من

مجموع سكان احملافظات ،تليها
محافظة البصرة بنســبة ،8%
فيمــا احتلت محافظــة املثنى

بالعمالت األجنبية

االقل عددا بالســكان حيث بلغ
 814الف و 371نســمة وبنسبة
."2%
واوضح اجلهاز ان "عدد الســكان
الذي تقل اعمارهم عن  15سنة
بلــغ  15مليــون و 428الف و32
نســمة بنســبة تبلغ  45%من
مجموع سكان العراق  ،بلغ عدد
الذكــور منهم  7مليــون و946
الف و 952نسمة وبنسبة ،52%
في حني بلغ عدد االناث  7مليون
و 481الف و 80نســمة بنسبة
مقدارها .48%
وذكــرت وزارة التخطيــط فــي
حزيران  2018ان ســكان العراق
يزداد سنويا مبعدل  850الف الى
مليون شــخص" ،فيما توقعت
تصل نسبة السكان نهاية العام
احلالــي الى  38مليون شــخص
والى  50مليون شخص خالل عام
.2030
وكانــت وزارة التخطيط أعلنت
فــي منتصــف الشــهر األخير
من العــام املنصــرم ،ان نفوس
العراقيــن بلغت أكثــر من 37
مليون نســمة ،مع بقاء معدل
النمو الســكاني السنوي عند
 ،2.61%وفقــا إلحصائية جديدة
أعدها اجلهــاز املركزي لإلحصاء
نفسه..
تتمة ص3

 24مرشحا يتنافسون على رئاسة الجمهورية بينهم سبعة أكراد

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد مجلس النواب أمس االثنني
جلسة مســائية النتخاب رئيس
جديــد للجمهوريــة ملــدة أربع
سنوات مقبلة وسط خالفات غير
مسبوقة بني الكتل الكردستانية،

إذ ســيتعني على النواب االختيار
بني ســبعة مرشــحني أكراد من
أصل  24مرشــحا ً مــن قوميات
مختلفة.
ويســود خالف كبير على اســم
املرشــح الذي ســيتم انتخابه،

حيث لــم تتفق الكتــل الكردية
وألول مــرة منذ نحــو  15عاما-على مرشح واحد ،كما أن الكتل
السياســية في بغداد لم حتسم
أمرها بعد بشــأن التصويت على
أي من املرشحني السبعة.

«ديالى» تحقق طفرة نوعية في تصنيع
وإنتاج المحوالت الكهربائية

ورشح االحتاد الوطني الكردستاني
برهم صالح لرئاســة اجلمهورية،
وترشــح أيضا عن االحتاد نفسه
الدكتــور عباد اللطيف رشــيد،
بينمــا دفــع احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني بفــؤاد حســن

2

االنشقاقات بصفوف داعش في "هجين"
يقودها عراقيون يريدون الهرب

خبير أمني :اغتيال المشاهير عمليات منظمة
ورجل األمن يحتاج لألمن

متابعة الصباح الجديد:
عــد اخلبير فــي الشــأن األمني
ّ
هاشــم الهاشــمي ،أن عمليات
االغتيــال التي حصلت مؤخرا في
بغــداد والبصرة بحق املشــاهير
"عمليات منظمة".
وقال الهاشــمي لوكالة {الفرات
نيوز} اليوم ،ان" هــذا الذي طفى
الى السطح {االغتياالت} والسبب
هو الشــهرة التي جعلت تركيز
aتقريـر

اجملتمع والــراي العــام على هذه
الشــخصيات" ،مشــيرا الى ان"
حوادث االغتيال تكاد تكون ظاهرة
يومية في العراق".
وأضــاف ان" حــوادث املشــاهير
واخرها للمعاون الطبي الذي كان
مساندا للحشد الشعبي عاملها
املشترك االستخفاف األمني الذي
اعطاهم الضوء األخضر باملضي
في عمليات االغتيال".

وتابــع الهاشــمي ان" احلــوادث
األخيرة بحق ثالثة املشاهير {تارة
فارس ورئيســة منظمة انسانية
واملعاون الطبي} نفذت بواســطة
كــوامت صــوت اصلية وليســت
مصنعة ،مــا يدل علــى ان هذه
اجملاميــع لديها خبرة ومتمرســة
وبرود في عمليات القتل دون رادع".
وأشــار الــى ان" هــذه االحداث
يجــب ان ال تدرج ضمــن جلان بل

مرشحا منافســا ،حيث يرى أنه
قد حان وقــت تغيير هذه املعادلة
ما تســبب بخالف حاد بني احلزبني
الكرديــن الرئيســيني في اقليم
كردستان.
ومتثــل تداعيات االســتفتاء على

انفصــال االقليم عن العراق الذي
قاده احلــزب الدیمقراطي بزعامة
مســعود بارزاني قبــل نحو عام
والذي أدى إلى عواقب وخيمة على
اإلقليم.
تتمة ص3

حتتاج خليــة خاصة ملتابعة كوامت
الصوت ،فهذه اجلرائم فرادية وكل
جرمية تعد منظمة لوحدها".
ونوه الهاشمي الى ان" االغتياالت
ستحفز على تصفية خصومات
شــخصية وبنفس النهج" ،عازيا
أســباب توقيتــات االغتيال الى"
الفوضــى السياســية واجلــدل
القائم في تشكيل احلكومة".
تتمة ص3
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الدولــي واالقليمــي ســيما
من خالل القضــاء على بقايا

هذا التنظيــم داخل االراضي
السورية".

ويأسف كون "ذلك لم يحدث
لغايــة االن ،وأن عدم حصول

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفــط أمــس
االثنــن عن مجمــوع الصادرات
النفطية واإليــرادات املتحققة
لشــهر أيلول املاضي ،بحســب
اإلحصائيــة األولية الصادرة من
شركة تسويق النفط العراقية
{سومـو}.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط
عاصم جهاد في بيــان تلقت "
الصبــاح اجلديد" نســخة منه،
إن "مجمــوع الكميات املصدرة
مــن النفط اخلام لشــهر أيلول
املاضي من احلقول النفطية في
وسط وجنوب العراق بلغت أكثر

من  106ماليــن و  795ألفا ً و22
برميالً ،بإيــرادات بلغت أكثر من
 7مليــارات و 912مليونــا ً و571
ألف دوالر ،في حني لم تســجل
اإلحصائية صــادرات من حقول
كركوك".
واشــار جهاد الــى ،ان "املعدل
اليومي للتصديــر بلغ  3ماليني
و 560ألــف برميــل" مبينــا ً ان
"معدل ســعر البرميل الواحد
بلغ  74.091دوالراً" منوها الى ،ان
"الوزارة ومن خالل اميانها بإطالع
الشعب على عمليات التصدير
وااليرادات املتحققة منه اتخذت
هذا االجراء الشهري".

التعليم تطلق استمارة التقديم

للطلبة الـ % 10األوائل على المعاهد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلقــت وزارة التعليــم العالي
والبحــث العلمي أمــس االثنني
استمارة التقدمي للطلبة الـ10%
األوائل علــى املعاهد من خريجي
السنة الدراسية .2017/2018
وقــال املتحدث الرســمي للوزارة
حيــدر العبودي ،في بيــان تلقت
" الصباح اجلديد" نســخة منه،
إن "الــوزارة أطلقت االســتمارة
اخلاصــة بتقدمي الطلبــة الـ10%
األوائل علــى املعاهد من خريجي
السنة الدراســية "2018/2017
مبينــا أن "آخــر موعــد للتقدمي
عبــر البوابة االلكترونيــة لدائرة

الدراســات والتخطيط واملتابعة
 www.dirasat-gate.orgهو األثنني
املقبل املوافق ."2018/10/8
وأضــاف العبــودي أن "املعاهــد
املشمولة بتقدمي خريجيها األوائل
علــى االســتمارة االلكترونيــة
هي املعاهد التابعــة للجامعات
التقنيــة  ،ومعهــد التدريــب
النفطــي التابع لــوزارة النفط،
ومعهد احلرف والفنون الشعبية
التابع لــوزارة الثقافــة ،واملعهد
العالي لالتصــاالت والبريد التابع
لوزارة االتصاالت ،فضال عن معاهد
املديرية العامة إلعــداد املعلمني
في وزارة التربية".

الديمقراطي الكردستاني يتصدر نتائج انتخابات
برلمان اإلقليـم في نتائج أوليـة ويليه االتحاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت النائبــة الكرديــة
الســابقة تافكة احمد ,امس
االثنــن ,عن النتائــج األولية
النتخابــات برملــان اقليــم
كردســتان ,مشــيرة الى ان
احلزب الدميقراطي الكردستاني
تصــدر النتائــج بواقــع 42

مقعــدا يليه االحتــاد الوطني
الكردستاني.
وقالــت احمــد فــي تصريح
تابعتــه الصبــاح اجلديد إن ”
النتائج األوليــة في انتخابات
اقليم كردســتان تشــير الى
تقــدم حــزب الدميقراطــي
الكردستاني بواقع  42مقعدا

انتقدت تراجع التعاون الدولي في القضاء على بقايا التنظيم اإلرهابي

عناصر داعش في سوريا "ارشيف"

ارتفاع صادرات وايرادات نفط
العراق في شهر أيلول

التغيير تصفها بـ "غير الشرعية" وتتهم الحزبين األكبرين بالتزوير

ّ
الحكومة تحذر من تنامي خطر "داعش" في األراضي السورية
بغداد  -وعد الشمري:
ّ
حذرت احلكومة االحتادية ،أمس
االثنني ،من عدم القضاء على
تنظيم داعــش اإلرهابي داخل
األراضي الســورية ،داعية إلى
تعاون أمني واستخباري على
الصعيــد اإلقليمــي ،مبينة
أن اســتمرار الوضع بشكله
احلالي يعني وصــول األخطار
إلى جميع دول املنطقة.
وقال املتحدث باسم احلكومة
ســعد احلديثي إن "العراق ادى
ما عليه من التزامات فقد اجنز
دورا ً مهما ً ورئيسا ً في التصدي
لالرهاب من خالل معارك حترير
اراضيه وطــرد تنظيم داعش
االرهابي خالل السنوات االربع
املاضية".
وأضاف احلديثــي في تصريح
إلــى "الصبــاح اجلديــد"،
أن "احلكومــة كانــت تأمــل
بتظافــر اجلهود علــى اجلانب

بغداد ـ الصباح الجديد:
ّ
حذر البنــك املركــزي العراقي
أمس االثنــن ،شــركات الدفع
اإللكتروني من القيام بعمليات
بيع وشراء العمالت.
وقــال البنــك في بيــان ،تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،
إنه "سيقوم بفرض غرامة مالية
على شــركات الدفع االلكتروني
ان ثبــت بان أي منفــذ أو وكيل
رئيسي او ثانوي يقوم باستغالل
اسم الشــركة املزودة للخدمة

للقيــام بعمليــات التوســط
ببيع وشــراء العمالت االجنبية
والتحويالت املاليــة خارج نظام
مزود اخلدمة".
وأضاف البيان أنه "ستترتب على
تلك الشــركات أيضا مسؤولية
قانونية التي تتحملها الشركة
كــون ان املزود هو املســؤول عن
منافذه ووكالئه استنادا الى املادة
 16اوال /هـــ من نظــام خدمات
الدفع االلكتروني لالموال رقم 3
لسنة ."2014

التعاون والتنســيق يســمح
للتنظيم التمدد مجددا ً باجتاه
دول املنطقــة وليــس العراق
فحسب".
ولفت احلديثي إلى أن "القوات
املسلحة العراقية متحسبة
الي اخطــار للتنظيم ،حيث
يقوم ســاح اجلــو بطلعات
مستمرة على املناطق احلدودية
مع اجلانب السوري الستهداف
مقار تنظيم داعش ومتكن من
قتــل عدد كبير مــن عناصره
بينهم قيادات مهمة".
ونوه املتحدث باسم احلكومة
إلى ان "االخطــار باتت تهدد
دول املنطقــة جميعها ،ولعل
العمل االرهابي الذي استهدف
ايران مؤخرا ً دليل على ذلك".
واوضح احلديثي ان "بغداد جتدد
حرصها بحصــول تعاون وأال
يؤثر موضوع احملاور السياسية
بــن دول املنطقة وانضمامها

إلى اقطاب فــي تنامي خطر
االرهاب".
وأكد أن "العراق لن يســمح
ابدا ً بعــودة االخطار االرهابية
إلى اراضيه في اقل تقدير ،وأن
قواتنا مستعدة للتعامل مع
اي تهديدات قد حتصل".
وخلــص احلديثــي بالقول إن
فعال
"الوقــت قد حان لــدور ّ
تبذلــه دول املنطقة من خالل
تبادل املعلومات االستخبارية
وغيرها من النشاطات االمنية
من أجل القضــاء على منابع
االرهاب".
من جانبــه ،ذكر اخلبير االمني
هشام الهاشــمي في حديث
إلى "الصباح اجلديد" ،أن "فلول
التنظيم ما زالت متواجدة في
املناطق الصحراوية بني احلدود
العراقية السورية".
تتمة ص3

يضاف له  11مقعدا لألقليات
فيما جاء االحتاد الوطني بواقع
 22الى  24مقعد”.
واضافــت ان “حركــة التغيير
حصلت على  13مقعدا واالحتاد
اإلسالمي واجلماعة اإلسالمية
ستة مقاعد لكل منهما فيما
حصــل اجليل اجلديــد على 5

مقاعد”.
وتابعــت ان “الكثيــر مــن
اخلروقــات شــابت االنتخابات
بضمنهــا اســتبدال صناديق
االقتــراع ومنــع املصوتني من
اإلدالء بأصواتهــم وتزوير وثائق
املشاركني في اربيل”.
تقرير آخر ص2

بتمويل من البنك الدولي

مراحل متقدمة في تأهيل
طريق المرور السريع
للمقطعين (ط ، 7ط) 8

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة اإلعمار واإلســكان
والبلديــات واألشــغال العامة
حتقيــق مراحــل متقدمة في
تنفيذ مشــروع اعــادة تأهيل
طريق املرور السريع للمقطعني
(ط 7بطــول  145كــم وط8
بطول  112كم ) باشــراف دائرة
الطرق واجلسور التابعة للوزارة
وبتمويل من البنك الدولي.
وذكــر املركز االعالمــي للوزارة
ان مشــروع تأهيــل طريــق
للمقطــع
املرورالســريع
ط 7يعــد مــن املشــاريع
املهمــة واالســتراتيجية في
تطويرشبكة الطرق في العراق
اذ يربــط محافظتي ذي قار بدأ ً
من (تقاطع البطحــاء ولغاية
الرميلة في محافظة البصرة)

بطول 145كم.
واضاف املركــز االعالمي للوزارة
ان العمــل متواصل كذلك في
مشروع اعادة تاهيل طريق املرور
الســريع ط 8بطــول  112كم
والذي يتكون مــن جزئني االول
ميتد من منطقة الرميلة باجتاه
صفوان بطــول  81كم والثاني
من تقاطع البصرة باجتاه مركز
محافظة البصرة بطول 31كم
واوضــح املركــز االعالمــي ان
العمــل فــي مشــروع ط()7
تضمن قشــط الطبقة االولية
لألسفلت ســمك 5سم وفي
بعض املقاطع 10سم واكساءه
باالسفلت املطور الذي يحتوي
على مــادة البوملر الذي يتحمل
درجة حرارة  70درجة مئوية...
تتمة ص3
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عبد الزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

تبادل التهم بالتزوير والتالعب والديمقراطي يستحوذ على أصوات كوتا المكونات

مفوضية كردستان :سنعلن عن النتائج األولية خالل  72ساعة
السليمانية ـ عباس كاريزي:

بمناسبة مرور عام على رحيله

مهدي الحافظ  ..والسعي
لتمكين القطاع الخاص
« ليس مبقدور االنسان ان يغطي جميع االحداث والوقائع
في حياته  ،عندما يروم ان يســجل نوعا من الذكريات
او بعضها ولذلك يكتب احيانا هذه الذكريات موجزة او
محــددة مبعنى انها ال تفي بهــدف االكتمال كما يرى
البعض ..
بهــذه الكلمات املعبــرة كتب الراحــل الدكتور مهدي
احلافــظ  ،مقدمة اخــر كتبه (محطات فــي حياتي) ..
وكأنــه يلتمس العذر ممــن يعتبون عليــه ويطالبونه
بتدويــن تاريخ حافل باألحداث الكبيــرة والتي تركت اثرا
كبيرا على املستويني الوطني والدولي ..كان يريد ان يقول
اعذرونــي ان لم امتكن من كتابة كل ما حتت جنباتي فهو
كثير وســاعات احلياة لن تكفي للبوح به  ..متنبئا بقرب
وصوله إلى محطته االخيرة و ســيترجل من على صهوة
جواده بعد ان خاض غمار الكثيــر من املعارك في جميع
االصعدة  ...فهو لم يكن من املؤمنني بنظرية االمر الواقع
 ..فالواقع نتاجنا ونحن نغيره ان اردنا ذلك .
في الشــامية مدينة العنبر ابصر احلافظ نور احلياة  ،بني
حقول «الشلب» املترامية فحمل معه تلك الطيبة التي
تشــبه رائحة وطعم العنبر  ,ومن الشــامية وعنبرها
وطيبة اهلهــا انطلق إلى العوالــم االخرى حامال معه
هموم وآالم شعب ينتظر منقذا  ،ليحلق عاليا في سماء
العلم والنضال واجلهاد احلقيقي فامضى حياته مناضال
في جميع الساحات
كان احلافــظ الذي رحل فــي الثاني من تشــرين االول
 2017يريــد ان يؤســس ملرحلة جديدة مــن التخطيط
السليم من خالل اشــراك القطاع اخلاص في التنمية ،
فهو من اشــد الداعمني لوجود قطاع خاص فاعل ومؤثر
 ..وعلى الرغم من ان وجوده علــى رأس وزارة التخطيط
لم يــدم طويال  ،اال انه متكن من التأســيس للكثير من
السياسات التنموية الســليمة  ،فله يعود الفضل في
احلفاظ على بقاء وزارة التخطيط  ،عندما كانت سلطة
االئتالف املؤقتة تريد الغاءها لعدم وجود وزارة نظيرة لها
فــي الواليات املتحدة االميركية  ،فوجــد احلل في تغيير
اســم الوزارة  ،لتكون وزارة التخطيط والتعاون االمنائي ،
واقنع االميركان ان الوزارة لها مهام اخرى غير التخطيط
 ،فهي معنيــة بتطوير التعاون مع بلــدان العالم وأنها
تعنى ايضا بقضايا التنمية بجميــع تفاصيلها  ..،كما
جنح احلافظ في تأسيس وترؤس اول هيئة وطنية لالعمار
في العــراق  ،محاوال اعادة العمل مببــدأ مجلس االعمار
الذي تأســس عام  1950لغاية  ، 1959وجنح في حشــد
الكثير من املواقف الدولية الداعمة للعراق متخض عنها
انعقاد مؤمتر مدريد للدول املانحة عام  2004وما نتج عن
ذلــك املؤمتر من حصول العراق علــى ُمنح وإعانات دولية
جيــدة  ،تال ذلك املؤمتر عدة مؤمترات اخرى من بينها مؤمتر
طوكيو ومؤمتــر الدوحة  ،ولم تتوقف جهوده وهو ما يزال
وزيرا للتخطيــط  ،فقد بذل جهودا كبيــرة في معاجلة
ملف الدين العراقي املتضخم بسبب سياسات وحروب
النظام الســابق وحقق جناحا كبيرا في تســوية الكثير
من الديون التــي كانت تثقل كاهــل االقتصاد العراقي
في اطار نادي باريــس  ..وعلى الرغم من صعوبة الظروف
التــي كان يواجهها العراق في تلك الفترة  ،إال ان احلافظ
كان يســعى بقوة إلجراء التعداد العام للسكان  ،مقدرا
اهمية هذا املشــروع لدعم التنمية مــن خالل ما يوفره
من بيانات تنموية مهمة من شأنها مساعدة اخملططني
وراســمي السياســات االقتصادية مــن وضع اخلطط
التنموية الســليمة  ،إال ان اخلالفات السياســية وغياب
التوافق حال دون تنفيذ هذا املشروع احليوي ولو كان جنح
في هذا املسعى جلنب البالد الكثير من املشكالت املالية
واالقتصادية التي تعصف بنا اليوم .
كان احلافــظ – رحمــه اهلل  -ميتلك رؤيــة ثاقبة للواقع
التنمــوي بفضل خبرته الكبيرة ومــا يحمله من تأهيل
علمي (دكتوراه في االقتصاد) ممزوجة بحسه االجتماعي
وحتليله الكيمياوي  ،ولو قدر له ان يستمر في ادارة ملف
التخطيط واالعمــار في العراق لســنتني اخريني لكان
الوضع مختلفا متاما عما الت اليه مسارات االحداث بعد
ذلك

تقـرير

أظهرت أحدث النتائج األولية غير
الرســمية التي حصلــت عليها
تصــدر احلزب
الصبــاح اجلديــد،
ّ
الدميقراطي الكردســتاني ،نتائج
انتخابات الدورة اخلامســة لبرملان
كردســتان ،يليه االحتــاد الوطني
الكردســتاني ثم حركة التغيير،
واألحزاب األخرى.
وبحســب النتائج غير الرسمية
التــي مت فرزهــا ل  75%من مراكز
االقتراع في محافظــات اإلقليم
األربع ،فــان احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني حصــل علــى 40
باملئة بينمــا متكن االحتاد الوطني
الكردســتاني مــن احلصول على
22باملئة ،وجــاءت حركة التغيير
باملرتبة الثالثــة بحصولها على
 12.8%بعدها حراك اجليل اجلديد
الــذي حصــل علــى  ، 8.5%ثم
اجلماعة اإلسالمية الكردستانية
ب  7.2%ثم حتالــف نحو اإلصالح
الــذي حصــل علــى  5.8%مــن
االصــوات وجــاء حتالــف العصر
باملرتبــة االخيــرة بحصوله على
.1.08%
وشــهدت محافظــات إقليــم
كردستان ،أمس االول األحد ،اجراء
انتخابات برملان كردســتان ،حيث
أدلــى الناخبــون بأصواتهم في
 1200مركــز انتخابي وزعت على
محافظات اإلقليم االربع ،الختيار
ممثليهم الذين بلــغ عددهم 773
مرشــحا ً مثلوا  29قائمة وكيانا
سياســيا من مختلــف االحزاب
والقوى السياسية في كردستان،
يتنافســون على  111مقعدا ً في
انتخابــات برملان االقليــم ،التي
وصلت نسبة املشاركة فيها وفقا
ملفوضية االنتخابات الى  58%في
عموم مدن االقليم.
ووفقا للنتائــج االولية فان احلزب
الدميقراطي حصــل على 42-40
مقعدا في برملان كردســتان يليه
االحتاد الوطنــي ب  25-23مقعدا
ثــم حركــة التغييــر ب 14-12
مقعــدا ثم اجلماعة االســامية
بتوقعــات ان حتصل علــى 10-8
مقاعد ثم حــراك اجليل اجلديد ب
 8-6مقاعد ومن ثم بقية االحزاب

بحسب النتائج غير
الرسمية التي تم فرزها
ل  75%من مراكز
االقتراع في محافظات
اإلقليم األربع ،فان الحزب
الديمقراطي الكردستاني
حصل على  40بالمئة بينما
تمكن االتحاد الوطني
الكردستاني من الحصول
على 22بالمئة ،وجاءت
حركة التغيير بالمرتبة
الثالثة بحصولها على
 12.8%بعدها حراك الجيل
الجديد الذي حصل على
8.5%

جانب من عملية العد والفرز
والتحالفات املشاركة.
منظمة «متــوز» العراقية ملراقبة
االنتخابــات ،كشــفت عن وجود
خروقات رافقــت انتخابات برملان
إقليم كردســتان التي انطلقت
صباح األحد.
وقالــت رئيســة املنظمــة فيان
الشــيخ في تصريــح صحفي،
إن «رجــال األمن تدخلــوا وطردوا
املراقبــن مــن بعــض املراكــز
االنتخابيــة وحدثت مشــكالت
مع ممثلي الكيانات السياســية،
األمر الذي ولد ضغطا عليهم ثم
انسحبوا ليدخل رجال األمن مللء
االســتمارات ،وهذا خــرق قانوني
واضح».
وأضافت« ،راقبنا فــي محافظة
أربيــل مركزين فقــط ،وفيهما
حدثت مشكالت عدة منها وجود
توقيع علــى أســماء ناخبني لم

يدلوا بأصواتهم».
وتابعت« ،عندما كان األشــخاص
يأتــون للمركز يجــدون تواقيعا
بأســمائهم ،وكأن هناك من وقع
وصوت بالنيابة عنهم».
بــدوره أعلن حــراك اجليل اجلديد،
عن رفضــه لنتائــج االنتخابات
التي جرت أمــس االول في اقليم
كردستان.
وذكر بيان صادر عن احلراك تسلمت
الصباح اجلديد نســخة منه ،أنه
يرفض نتائج االنتخابات وسيعلن
عن موقفــه النهائي بهذا الصدد
خالل االيام املقبلة.
وحســب مراقبــن لعمليــة
االقتــراع فقــد رافــق انتخابات
برملان كردســتان  ،تالعــب وتزوير
كبيران ،خاصة فــي مناطق نفوذ
احلزب الدميقراطي الكردســتاني
مبحافظتي اربيل ودهوك.

وكان ســعدي أحمــد بيرة عضو
املكتب السياسي املتحدث باسم
االحتاد الوطني الكردســتاني ،قد
اعلن لوســائل إعــام حزبه ،أن
االحتاد الوطنــي لن يعترف بنتائج
االنتخابــات ،فــي محافظتــي
أربيل ودهوك ،وهمــا من مناطق
نفوذ وهيمنــة احلزب الدميقراطي
الكردســتاني ،قبل أن يتراجع في
وقت الحق ويقول إن عدم االعتراف
يسري فقط على احملافظات التي
وقعت فيها عمليات تزوير وتالعب.
واكــد مراقبون للصبــاح اجلديد
ســعي احلزب الدميقراطي بزعامة
مســعود بارزاني لالستحواذ على
اصوات كوتا املكونات في االقليم
كما فعل في االنتخابات السابقة،
مشيرين الى ان احلزب الدميقراطي
وجــه انصاره الــى التصويت الى
شخصيات تركمانية ومسيحية

تابعة له على حساب املستحقني
من ابناء املكونني.
واضافــوا ان مدعومــن من قبل
احلــزب الدميقراطي محســوبني
علــى املكونــن التركمانــي
واملســيحي حصلوا على اصوات
في مناطق تخلوا مــن اي تواجد
لهذيــن املكونني ،وهــو ماال يدع
مجــاال للشــك بــان ذلــك جاء
بتوجيــه حزبي مــن الدميقراطي
الكردســتاني ،لضمــان حصول
ممثليه داخــل هذين املكونني على
اصوات كوتــا املكونات التي تبلغ
 11مقعدا مقسمة بني التركمان
واملسيحيني واالرمن.
وكانــت أربعــة أحــزاب ،وهــي
الدميقراطي الكردستاني وحركة
التغييــر واالحتــاد اإلســامي
واجلماعة اإلســامية قد أعلنت،
في مؤمتــر صحفي مــن مدينة

كويســنجق ،أن أحزابهــم «ال
تعتــرف بنتائــج االنتخابات في
القضــاء نظرا الرتــكاب خروقات
ومخالفات علنية في املدينة.
وكان رئيس قائمة االحتاد الوطني
الكردســتاني النتخابــات برملان
كردســتان قباد طالباني قد اكد،
انه من املبكــر اتخاذ اي قرار حول
ســير عملية التصويــت العام
النتخابات برملان كردستان مطالبا ً
منتســبي املفوضيــة ومراقبي
الكيانات السياسية ان يتمكنوا
من اداء مهامهم بشكل شفاف
ونزيه ،ومنع اي عملية تزوير.
وأضــاف« ،يجب علــى مفوضية
االنتخابــات ان تكون مســتقلة
ومبستوى املســؤولية ،وان االحتاد
الوطني الكردســتاني ســيعلن
موقفــه بعــد اعــان نتائــج
االنتخابات».

العراق يبحث مشاركة األردن في دورة معرض بغداد الدولي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة للمعارض
واخلدمات التجاريــة العراقية في
وزارة التجارة عن لقائها ســفير
اململكة االردنية الهاشــمية لدى
العــراق منتصر الزعبــي والوفد
املرافق له لبحــث اهمية تطوير
العالقات االقتصاديــة والتجارية
بني البلدين الشقيقني واملشاركة
االردنيــة في دورة معــرض بغداد
الدولي الـ (.)45
واكد مدير عام الشركة املهندس
هاشــم محمد حامت خالل اللقاء
علــى اهميــة تنشــيط التبادل
التجاري وادامــة وتعميق وتطوير
العالقات التجارية واالقتصادية مع
االردن كذلك التأكيد على ضرورة

دخول الشــركات االردنية للسوق
العراقيــة عن طريق االســتثمار
او التصديــر لكــون املنتجــات
والصناعات االردنية حتظى بقبول
لدى الشارع العراقي.
واضــاف املدير العــام ان معرض
الصناعــات االردنية الــذي اقيم
العام املاضي علــى ارض معرض
بغداد الدولــي كان خطوة مهمة
لــزرع الثقــة لــدى الصناعيني
واملســتثمرين االردنيــن كــون
العراق اصبــح اكثر امنــا وقادرا
على النهوض بواقعه االقتصادي
والتجــاري وان معــرض بغــداد
الدولــي يعــد فرصــة حقيقة
من اجل ابــراز نتاجــات واجنازات
ومشــاريع الشــركات االردنيــة

كــون املعرض ظاهــرة اقتصادية
وملتقــى للشــركات العربيــة
واحمللية والعاملية وخطوة اساسية

لتحقيق تعاون بني القطاع اخلاص
العراقي والشركات االردنية .
واشــار املدير العام الى ان شركة

املعــارض العراقيــة مســتعدة
لتقدمي جميع التسهيالت والدعم
الكامــل وتذليــل الصعوبات من
اجل ابراز دور الشــركات االردنية
وخلــق الفــرص لالســهام في
عمليات االســتثمار فــي عموم
البالد ودعم القطاع اخلاص والعام
العراقي.
من جانبه اكد الســفير االردني
بان املشــاركة االردنيــة في دورة
معــرض بغــداد الدولــي الـ()45
ســتكون كبيرة من خــال عدد
ونوع الشركات املشاركة حيث ان
هناك توجها من اململكة االردنية
لتطوير العالقات االقتصادية مع
العراق لتحقيق التكامل التجاري
واالقتصادي بني البلدين خاصة وان

هناك ترابطا ً اقتصاديا واجتماعيا
وحضاريــا ً وثقافيا مشــتركا ً بني
العراق واالردن منذ القدم .
ولفت الســفير الى ان  42شركة
اردنيــة من شــتى االختصاصات
ستشــارك في الــدورة الدولية
ملعــرض بغــداد الدولــي والتي
تســعى من خاللها العادة جسور
الثقة والتعــاون والتبادل التجاري
واالقتصــادي لكــون الكثير من
املنتجات االردنية منت وانتشــرت
من خالل السوق العراقية  ،موكدا ً
ان احلكومة االردنية تســعى الى
دخــول الشــركات االردنيــة الى
االسواق العراقية من خالل اقامة
معرض دائــم للمنتجات االردنية
في العراق.

بعد أن طورت معرفتها الفنية مع ميتسوبيشي اليابانية

«ديالى» تحقق طفرة نوعية في تصنيع وإنتاج المحوالت الكهربائية
متابعة الصباح الجديد:
اســتطاعت شــركة ديالــى العامة
للصناعــات الكهربائية بعــد أحداث
عام  2003وبدعم مــن الوزارة بتحديث
وتأهيل املعامل واخلطوط اإلنتاجية من
مناشــئ أملانية وإيطالية وسويسرية
ومنساوية بجهود مشتركة بني املالكات
العاملة في الشــركة واخلبراء األجانب
وحتقيق طفرة في اإلنتاج كما ً ونوعاً.
وافصح مدير عام الشــركة املهندس
عبدالودود عبدالســتار عن اعداد خطة
محكمــة منــذ مطلع العــام احلالي
على املســتويني االنتاجي والتسويقي
الــى جانــب املتابعة اليوميــة وعقد
االجتماعات املستمرة وباالعتماد على
جهود وكفــاءة املــاكات العاملة من
مــدراء املصانع واملهندســن والفنيني
وكافــة العاملني لضمان انســيابية
ســير العمل واالنتاج وحتقيق الربحية
 ،مؤكــدا بأن الشــركة حققت طفرة
نوعية في انتاجها بعد تنفيذ املشاريع
االستثمارية على وفق أحدث التقنيات
ومن شــركات معروفة عامليــا بدعم
مباشــر مــن وزارة الصناعــة طيلــة
الســنوات املاضيــة اذ ان بصماتهــا
واضحة فيمــا وصلت اليه الشــركة
اليوم مــن تطور كبير فــي مصانعها
ورصانــة منتجاتها ونهــوض واقعها

الصناعــي واالنتاجي وكفــاءة ادائها
االداري واملالي .
وجــدد املدير العــام دعوته الــى وزارة
الكهرباء لالســتمرار فــي التعاون مع
الشــركة وابرام عقود جتهيــز جديدة
معهــا لتأمــن احتياجــات مديريات
ودوائر الكهرباء من احملوالت الكهربائية
بنوعيهــا القــدرة والتوزيع وبشــتى
السعات بتصنيع عراقي  100%وبامتياز
مــن شــركة متسوبيشــي اليابانية
بطاقــة انتاجيــة تصل الــى ()7000
محولة ســنويا وامكانية الصعود بها
الــى ( )9000محولة ان اقتضت احلاجة
لذلك مع توفر املواد االولية الكافية ومن
مناشــئها العاملية الرصينة  ،الفتا الى
االيفاء بكامل االلتزامات التعاقدية مع
وزارة الكهرباء للعام املاضي بالكميات
واملواعيد احملددة  ،مشــيدا بتعاون وزارة
الكهرباء ودعمهما النتاج الشــركة ،
مبديا االســتعداد لتوقيع عقود جتهيز
على وفق مبدأ الدفع باآلجل لالســهام
فــي رفــد قطــاع الكهربــاء ولتعزيز
االيرادات كون الشــركة ممولة ذاتيا منذ
سنوات عدة .
وكشــف املدير العام عن تشكيل وفد
برئاســته وعضويــة عدد مــن املدراء
العامني فــي وزارة الكهربــاء مبوافقة
املراجع في وزارة الصناعة لعقد اجتماع
مشــترك وتوقيع محضر مع شــركة
ميتسوبيشي اليابانية (الشركة األم)
لتطويــر املعرفــة الفنيــة ملنتجاتها

صناعة احملوالت الكهربائية في ديالى
 ،مبينــا بــأن احملضر يتضمــن فقرتني
لتنفيذ تطويــر معمل محوالت القدرة
خالل العام اجلاري واستكمال املباحثات
لتطوير معمــل محوالت التوزيع  ،كما
افصح عن املباشــرة بتنفيذ مشــروع

انشــاء معمل جديد لصباغة احملوالت
الكهربائيــة بكلفة مليونــي و()500
الــف دوالر مــن تخصيصــات اخلطة
االســتثمارية بتقنيــة ايطاليــة ومن
املؤمــل اجنــازه خالل االشــهر املقبلة

 ،مشــيرا الــى ان للشــركة معمــل
صباغة متكامــل ومؤهل اال ان احلاجة
ماسة النشــاء معامل جديدة ملواكبة
التطور والزيــادة احلاصلة في الطاقات
االنتاجيــة ملعامل احملــوالت ولتحقيق

نقلــة نوعية فــي الواقــع الصناعي
واالنتاجي للشــركة  ،الفتا الى تنفيذ
مشــروع جديد من نوعه فــي العراق
بالتنســيق مــع وزارة الكهرباء النتاج
املقاييس االلكترونية بطاقة ( )300الف
مقياس سنويا مبايكفي حاليا لتغطية
احلاجة اذ يتميز هذا املقياس مبواصفات
عديدة اهمهــا امكانية قراءة صرفيات
الطاقة الكهربائية عــن بعد  ،معلنا
عن املباشــرة باالنتاج الفعلي للقابلو
الضوئي اجلديد بنوعيــات ومواصفات
حديثة بتقنية منســاوية بالتنسيق مع
وزارة االتصاالت بطاقة ( )2500كيلومتر
ســنويا  ،وأن هذا املشــروع مت تنفيذه
بالتعاون مع وزارة االتصاالت وبدعم من
املسؤولني فيها بعد زيارتهم للشركة
 ،مشــيرا الى انتاج منــاذج لفحصها
والشروع بابرام عقود التجهيز .
فــي ختام حديثه شــدد املديــر العام
علــى ان شــركة ديالــى للصناعات
الكهربائيــة معروفة لدى اجلميع بأنها
االولــى والوحيدة بالتصنيــع واالنتاج
للمحوالت الكهربائية بنوعيها القدرة
والتوزيــع ومنــح شــهادات الفحص
املعتمــدة وتعمل بالتمويل الذاتي منذ
عدة ســنوات وحققت تطورا كبيرا في
معاملها ومنتجاتها وادائها ومؤشراتها
االنتاجية واملالية وانهــا ماضية قدما
لالرتقاء بواقعها ومنتجاتها .
مــن جانبه قال املهندس عبدالســام
محمــد جعفر مديــر التســويق بأن

الشــركة قامت خالل الفترة املاضية
بتنفيذ العقود املركزية التي ابرمتها مع
وزارة الكهرباء في آب من العام املاضي
وعقود اخرى مع مديريات كهرباء الفرات
االوســط وكهرباء الوســط وكهرباء
الصــدر وكهرباء الكــرخ لتجهيزهم
مبنتجاتهــا مــن احملــوالت الكهربائية
بنوعيهــا التوزيع والقــدرة واملقاييس
الكهربائية واحملطات الصندوقية وانها
بصــدد توقيع عقد جديــد مع مديرية
كهربــاء اجلنــوب لتجهيزهــا بكمية
( )600محولــة خالل ( ) 75يوما بدءا من
تاريخ توقيع العقد  ،مبينا بأن الشركة
سوقت ماقيمته ( )35مليار دينار خالل
الفصل االول من العام احلالي وبنسبة
تطور عن نفس الفترة من العام املاضي
،آمال ان تشهد االشــهر املقبلة تطورا
ملحوظا في االنتاج واملبيعات على حد
سواء  ،مشيرا الى السعي الصدار قانون
حماية املنتج الوطني ملنتجات شركة
ديالى حصرا  ،كما وطالب بضرورة حث
دوائر ومديريات وزارة الكهرباء ومجالس
احملافظات لشراء منتجات الشركة من
احملوالت مختلفة الســعات واملقاييس
كونها صناعــة حقيقية وانتاج وطني
رصني اضافة الى تقدمي خدمات مابعد
البيــع وضمــان ملدة ســنة فضال عن
انها الشــركة الوحيدة في محافظة
ديالى التــي تعيل اكثر من  3500عائلة
وان تطورها ينعكــس ايجابا على واقع
احملافظة واستقرارها .

شؤون عراقية
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تطهير مساحات واسعة متاخمة للشريط الحدودي مع سوريا

وزير التعليم يدعو الى
إعادة النظر بموازنة
الجامعات ودعمها

االنشقاقات بصفوف داعش في "هجين"
يقودها عراقيون يريدون الهرب

بغداد  -الصباح الجديد:
أكــد وزير التعليم العالــي والبحث العلمي
عبد الرزاق العيسى ،أن الوزارة ستعيد النظر
باملؤسســات التــي ال تتمكن من تســجيل
حضورها بالتصنيفات العاملية.
وقال العيسى في كلمته خالل احتفال جامعة
بغداد بدخولها تصنيف التاميز ،بحسب بيان
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة منه أمس،
إن “هــذا املنجز يشــمل جميع املؤسســات
األكادمييــة العراقية ويتشــرف به اخمللصون
واملنصفون من األساتذة والتدريسيني”.
وأضــاف أن “وزارة التعليــم العالي والبحث
العلمــي ماضية بتنفيــذ خطتها التي متتد
الى عــام  ٢٠٢٣لتطوير جــودة التعليم في
االختصاصــات كافة وأنها ســتعيد النظر
باملؤسســات التــي ال تتمكن من تســجيل
حضورها في التصنيفات العاملية”.
وأشار العيســى ،إلى أن “اجلامعات العراقية
جديرة بأن تكون نظيرا ومنافسا ً للمؤسسات
اجلامعيــة في املنطقة والعالــم” ،داعيا إلى
“إعــادة نظر جادة وعاجلــة مبوازنة اجلامعات
ودعمها لتمكني الباحثني من االشــتغال في
مناخات غير ضاغطة”.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قد أعلنت قبل عدة أيــام ،عن دخول جامعة
بغداد ضمن تصنيــف التاميز البريطاني لعام
.2019

نينوى ـ خدر خالت:
في عمليات اســتباقية نوعية
متكنت القوات األمنية العراقية
من تطهير مســاحات واسعة
متاخمــة للشــريط احلدودي
مع ســوريا ،فضال عــن تطهير
قرى جنــوب غربي نينــوى ،مع
تنفيــذ عملية تفتيــش لـ 43
هدفــا بوقــت واحــد باملوصل
وأطرافهــا ،فــي حني كشــف
مصــدر أمني عراقــي عن قيام
إرهابييـــن عراقييـــن مبحاولة
انشقاق عن بقايا التنظيم في
"هجني" الســورية للهرب نحو
مناطـــق أخرى مرجحــا قيام
التنظيم بإعدامهـم ومصـادرة
أموالهـم.
وقــال العميد الركن شــيرزاد
عزيز قائــد الفرقة  20بزيارة في
تصريح صحفي تابعه مراسل
"الصبــاح اجلديد" ان العمليات
االستباقية للفرقة  20مستمرة
حلني القضاء التــام على فلول
تنظيم داعش االرهابي".
واضــاف "خالل هذا االســبوع
قمنا بعملية استباقية واسعة
بناء علــى توجيهــات املراجع
العليا وكذلك عن االمر الصادر
من قيادة عمليات نينوى ،حيث
قمنا بتفتيــش وتطهير جميع
القــرى املوجودة غربــي نينوى
باجتاه منطقة اجلزيرة وصوال الى
احلدود السورية".
مبينــا ان هــذه العمليات متت
"بالتعاون مع املواطنني املدنيني
وكذلــك احلشــد العشــائري
املوجــود في تلــك املناطق ،وان
عملياتنا االستباقية مستمرة
ونؤكــد انه ال رجعــة لعناصر
تنظيم االرهابي حملافظة نينوى،
وان شاء اهلل سنقضي عليهم
بالكامــل في مناطــق اجلزيرة
واملناطــق النائية في محافظة

قائد الفرقة  : 20خالل
هذا االسبوع قمنا
بعملية استباقية واسعة
بناء على توجيهات
المراجع العليا وكذلك
عن االمر الصادر من
قيادة عمليات نينوى،
حيث قمنا بتفتيش
وتطهير جميع القرى
الموجودة غربي نينوى
باتجاه منطقة الجزيرة
وصوال الى الحدود
السورية
القوات األمنية تطهر مناطق متاخمة للشريط احلدودي مع سوريا

نينوى".
وكانــت قطعــات الفرقة 20
قد نفــذت ،خــال االســابيع
القليلة املنصرمة ،سلسلة من
العمليــات النوعية في مناطق
غربي نينــوى في مناطق بادوش
وتلعفــر وصــوال الــى جنوبي
سنجار ،وايضا الى عمق مناطق
اجلزيــرة الصحراويــة ودمــرت
العديد مــن املضافات واالنفاق
واكــداس العتاد التــي خلفها
تنظيم داعش االرهابي.
وعلــى صعيد متصــل نظمت
القوات االمنية املشــاركة في
تطهيــر منطقــة اجلزيرة غرب
املوصــل و املمتدة مــع احلدود
الســورية مــن فلــول داعش
استعراضا عسكريا كبيرا جاب
مناطق غربي املوصل ،احتفاء مبا

مت حتقيقه من اجنازات ضد فلول
وبقايا داعش.
وعن هذه االستعراض ،قال اللواء
جنم اجلبوري قائد عمليات نينوى
"بالنسبة لالســتعراض وبعد
العمليات الناجحــة في غرب
نينوى التي قامت بها قطعاتنا
االمنية من اجليش والشــرطة
واحلشــد فــي مالحقــة فلول
داعش وتكللــت هذه العمليات
بنجاح كبير ومت قتل قســم من
فلول داعش و مت تدمير مضافات
واكداس من العتاد".
وتابع "واضافة الى هذه النتائج،
فانه في ليلة امس استطاعت
قطعاتنا من االغــارة على 43
هدفا في وقــت واحد في داخل
املوصــل واطرافهــا" مــن دون
االفصــاح عــن طبيعــة تلك

االهــداف وما حتقق مــن هذه
العملية.
وايضا اعلنت مديرية شــرطة
النمرود التابعة لقيادة شــرطة
نينوى بانه بنــاء على اعترافات
احد املوقوفني من عناصر داعش
مت العثور علــى كدس كبير من
العتاد في منطقة احلاوي (قرية
اخمللط) التابعة لناحية النمرود
جنوب شرق مدينة املوصل.
انشقاق بصفوف داعش
في هجني يقوده ارهابيون
عراقيون
وفــي ســياق ليــس بالبعيد،
كشــف مصدر امنــي عراقي
مطلع فــي محافظة نينوى لـ
"الصباح اجلديد" ان "االنشقاق
االخيــر الــذي حصــل ببقايا

تنظيــم داعــش االرهابي في
منطقة هجني السورية يقوده
ارهابيون عراقيون".
واضــاف "هنالك اعــداد كبيرة
من كبار الدواعــش من العرب
واالجانب من احملاصرين مبنطقة
هجــن الســورية واطرافهــا،
بضمنهم عراقيــون بعضهم
لديهــم مناصــب مهمة في
قيادة التنظيم".
واشار املصدر الى انه "منذ عدة
اســابيع ،حاولت مجموعة من
االرهابيني العراقيني االنشــقاق
ايضا ،لكن التنظيم كشفهم
وقــام بإعــدام  9منهــم مع
مصــادرة اموالهــم ،علمــا ان
احلديــث عن االنشــقاق يعني
الهــرب مــن ارض املعركــة او
االلتحاق بفصيــل ارهابي اخر،

مساع لهؤالء
ونحن نرجح وجود
ٍ
االرهابيــن العراقيــن للهرب
باجتاه العراق او الــى اوروبا عبر
دولة مجاورة لسوريا".
ويــرى املتحــدث ان "االعــدام
ينتظــر الهاربني مــن منطقة
هجني مــن قبل بقايــا داعش،
خاصــة وان اغلــب احملاصريــن
مقاتلون شرسون من دول االحتاد
الســوفيتي الســابق وبعض
الــدول العربيــة فــي اخلليج
وشمالي افريقيا اضافة لسوريا،
و لم يبق لهم ما يخسروه سوى
حياتهم".
منوها الــى انه "في حال اعدام
ما تبقى من االرهابيني العراقيني
ســيتم مصــادرة اموالهــم
وستبقى عائالتهم رهن االقامة
اجلبرية".

تتمات ص1
نفوس العراق أكثر من 38
مليون نسمة نصفهم
تقريبا دون سن  15سنة
وجــاء فيهــا ان "التقديرات
الســكانية في العــراق لعام
 2017تشير الى ان عدد السكان
وصل إلى  37.139.519نسمة،
ومعــدل النمو الســكاني ما
يــزال مرتفعا عنــد معدالته
الســابقة حيث بلغ  2.61في
املائة" ،وهذا ما يعني ان الزيادة
التي حتققت في نفوس العراق
خالل األشــهر التسع األخيرة
بلغــت  ،984663األمــر الذي
يعني بــدوره ان الزيادة كانت
بواقــع اكثــر من مائــة الف
عراقي في الشهر الواحد.
يذكــر ان عدد ســكان العراق
في تعداد عــام  1979بلغ 12
مليون نســمة  ،ثم ارتفع إلى
16.3مليون نســمة في تعداد
عــام  ، 1987والــى  22مليون
نسمة عام .1997
 24مرشحا يتنافسون على
رئاسة اجلمهورية بينهم
سبعة أكراد
وحالة االنقســام التي عرفها

االحتــاد الوطنــي منــذ وفاة
زعيمه الراحل جالل الطالباني
عــام  ،2017وضعــف أحزاب
املعارضــة؛ عوامــل أدت إلى
تشظي املوقف الكردي وعدم
االتفاق على مرشح واحد.
ويعنــي عدم حســم األكراد
أمرهم واالتفاق على مرشــح
موحد ،أن بغداد أصبحت هي
صاحبــة القــول الفصل في
تســمية رئيــس اجلمهورية،
كما يعني مزيــدا من ضعف
وتشــتت الصوت الكردي بني
كتلتني متصارعتني ،تســعى
كل منهما للفوز وتشــكيل
الكتلة البرملانية األكبر.
وأستبعد اخلبير القانوني طارق
حرب ،حســم انتخــاب رئيس
اجلمهورية في اجلولة األولى.
وقال في بيان تلقت "الصباح
اجلديــد" نســخة منــه "لن
يتحقق الفوز في اجلولة االولى
لالنتخاب والتصويت البرملاني
ألنــه مــن الصعوبــة مبكان
حصول أي مرشح على أصوات
 220نائبــا أي ثلثــي أصوات
البرملان البالغة  329صوتاً".
وبــن "تبــدأ اجلولــة الثانية

للتصويت واالنتخاب البرملاني
بــن أعلــى مرشــحني أي
األثنــان اللذين حصــا على
أعلى االصــوات يتم التنافس
بينهما ويعتبر فائزا ورئيســا
للجمهورية مــن حصل على
أكثرية االصوات واحلاصل على
أقل االصوات يعتبر خاسراً".
واوضح حرب أمــا "في اجلولة
الثانيــة ال يشــترط أغلبية
وأكثرية محددة أي ال يشترط
احلصــول علــى األغلبيــة
الدســتورية وامنــا االكثريــة
العدديــة أكثريــة االصــوات
فلو فرضنــا ان عــدد النواب
احلاضريــن  165نائبا اي العدد
املقرر لتحقق النصاب وفرضنا
ان مائة من النــواب احلاضرين
امتنعــوا عــن التصويت فأن
حصول أحد املرشــحني على
 33صوتا كاف العالنه رئيســا
للجمهورية ملــن حصل على
هذا العدد الن املرشــح االخر
ال يستطيع احلصول على هذا
العدد من االصوات وامنا يحصل
على أقل من هذا العدد".
خبير أمني :اغتيال املشاهير

عمليات منظمة
ورجل األمن يحتاج لألمن
وتابــع ان" الكثير مــن رجال
االمن اليوم فــي خطر ويبقى
رجل االمــن متســترا خلف
الروتــن وبالتالــي ال يجتهد
حتى ال يصطدم ،فظهور هذه
اجلرائم بهــذه التوافقية دليل
علــى االســتهتار باالنضباط
األمني وهو بدايــة للتصفية
العقائديــة والعشــائرية
واالقتصادية".
واختتــم الهاشــمي القول
" اضــن التدابيــر النظريــة
والقرارات التي اتخذت من قبل
مجلس االمــن الوطني كلها
جيدة ،ولكن العقد األمنية ال
تســتطيع التنفيذ النها يرى
ان هؤالء فوق القانون ،اذا ً رجل
االمن يحتاج الى االمن".
احلكومة ّ
حتذر من تنامي
خطر "داعش" في األراضي
السورية
وأضاف الهاشــمي أن "العراق
انتصر في املعركة العسكرية
منــذ نهايــة العــام املاضي،
لكن هنــاك هجمات لالرهاب

في املناطــق املتاخمة للمدن
في غــرب البــاد مســتغال ً
عدم حصول تعــاون دولي مع
احلكومــة في موضــوع تبادل
املعلومات االستخباري".
وحذر من "استغالل التنظيم
للمناطق التي تنشب حولها
خالفــات سياســية والقيام
بهجمات تســتهدف املقرات
الرســمية واملدنيــن ،بعد أن
فشل في ايجاد بيئة مناسبة
له نتيجة الرفــض اجملتمعي
لعقائده".
ومضــى الهاشــمي إلــى ان
"داعش فقد الســيطرة على
االرض ،لكنــه يحاول بني مدة
ومــدة اخرى تنفيــذ عمليات
تســمى بـــ (االذرع الطويلة)
يستهدف بها شيوخ العشائر
الذيــن انضموا إلــى صفوف
احلشد الشعبي ،ما يستدعي
بذل املزيد من اجلهود للقضاء
على عناصره املتخفني".
يشــار إلى ان القوات العراقية
كانــت قد حــررت محافظات
ســيطر عليها تنظيم داعش
االرهابي منذ عام  ،2014وذلك
مبساندة التحالف الدولي ،وقد

عاد اغلب النازحني إلى ديارهم،
فيمــا ينتظر االخــرون اعمار
مناطقهم.
مراحل متقدمة في
تأهيل طريق املرور السريع
للمقطعني (ط ، 7ط) 8
ونصــب االســيجة الوقائية
والســامة والعالمات املرورية
واعمــال التخطيــط واقامة
نقاط تفتيش أمنوذجية ،مبينا ً
ان نســبة االجناز للمقطع ط
( )7بلغت .70%
وبني املركز االعالمي ان املقطع
ط 8مــن الطريــق يبلغ طوله
 112كــم وميتد مــن (الرميلة
– بصــرة – صفوان ) وشــمل
العمل رفع االسيجة الوقائية
القدمية بطول 220كم  ،فضال
عن اعمال قشــط للمناطق
املتضــررة واعادة اكســائها ,
كمــا يتضمــن العمل نصب
ســيطرات نظاميــة عــدد2
واعمــال صيانــة اجلســور
والقناطر واجلزرات الوســطية
 ،اضافة الى اعمال التخطيط
ونصب السياج السلكي على
جانبي الطريق.

الخطوط الجوية
السعودية تدشن رحالتها
المباشرة إلى أربيل
بغداد ـ الصباح الجديد:
دشنت اخلطوط اجلوية السعودية ،اليوم االثنني،
رحالتها املباشــرة واملنتظمة إلــى أربيل ،بواقع
ست رحالت أسبوعيا ً في االجتاهني.
ووصلت أولى الرحالت إلى أربيــل ،صباح اليوم،
قادمة من مطار امللــك عبدالعزيز الدولي بجدة
بالرقــم { }SV0625في رحلة اســتغرقت ثالث
ساعات.
وشــهد مطار أربيل الدولي مراســم استقبال
أولى رحالت اخلطوط الســعودية بوجود عدد من
مســؤولي اإلقليم ومنهم وزيــر الداخلية ،كرمي
سنجاري ووزيرة الســياحة ،نوروز مولود ،ومديرة
املطار ،تالر فائق.
وأربيــل هي ثانــي وجهــات اخلطــوط اجلوية
الســعودية في العــراق بعد بغداد ،وســيكون
تســيير الرحالت املباشــرة إلى أربيــل في أيام
السبت واإلثنني واألربعاء من كل أسبوع.
كما ستغادر أولى رحالت العودة من مطار أربيل
الدولي الســاعة العاشــرة صباحا ً لتصل إلى
مطار عبد العزيز الدولي بجدة الساعة الواحدة
و 10دقائق ظهراً.

حلول إلزالة التجاوزات
على أراضي المواطنين
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مجلس محافظة بغداد ،امس االثنني،
عن احللول التي مــن املمكن ان يتخذها املواطن
في حال لم يســتطع احلصــول على ارضه بعد
ان مت التجاوز عليها ،مبينــا ان املواطن بامكانه
اللجوء الى امانــة بغداد او قيادة عمليات بغداد
او وزارة الداخليــة او اللجنــة اخملتصة باالراضي
في النجف االشــرف للحصول على حقوقه من
سالبي ارضه.
وقالت عضــو اجمللس ،جســومة االزيرجاوي في
تصريح لــه ان “امانة بغداد عملــت على ازالة
الكثير من التجــاوزات في االراضي التابعة لها،
حيث حركت آليتهــا والقوات املؤمتــرة بأمرها
الزالت املتجاوزين على امالكها”.
واضافــت ان “بامــكان صاحــب االرض التي مت
التجاوز عليها والذي الميلــك القدرة على ازالة
املتجــاوز على ارضــه ،مخاطبة امانــة بغداد
وتوجيه شــكوى اليها لتقــوم بدورها بتحريك
الفوج املكلف بازالة التجــاوزات من اجل اتخاذ
االجراءات الالزمة العــادة االرض الى صاحبها”،
مشــيرا إلى ان “هناك جلنة فــي وزارة الداخلية
تقــوم بدورها مبخاطبة القوة املاســكة لالرض
وخاصــة عمليات بغداد الزالــة املتجاوزين على
االراضي اململوكة للمواطنني”.

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة في منطقة العبيدي شرقي بغداد * إصابة جندي بانفجار قرب معسكر كوبرا شمالي ديالى
تدمير نفق لداعش في الحويجة جنوب كركوك * اعتقال  6من إرهابيي داعش جنوب شرقي مدينة الموصل

بغداد – انفجار عبوة
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة
العراقية امس االثنني أن شخصا قتل
واصيب اخر بتفجير شرقي العاصمة
بغداد .
وقال املصدر ان "عبوة ناســفة كانت
موضوعة علــى جانــب الطريق في
منطقــة العبيــدي شــرقي بغداد،
انفجرت مســاء يوم امس ما ادى الى
مقتل شــخص واصابــة اخر صادف
مرورهما حلظة التفجير" ،مضيفا ان
قوة امنية طوقت مكان احلادث ،ونقلت
اجلريح الى مستشــفى قريب لتلقي
العالج واجلثة الى الطب العدلي".
ديالى – انفجار عبوة
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس االثنــن ،بأن جنديا اصيب

بتفجير قرب معســكر كوبرا شمال
شرق احملافظة.
وقال املصدر ان "عبوة ناســفة كانت
موضوعــة على جانــب الطريق قرب
معســكر كوبرا في ناحية السعدية
شــمال شــرق ديالى ،انفجرت صباح
يوم امس لــدى مرور ســيارة مدنية
يســتقلها جندي ،ما ادى الى اصابته
بجــروح"  ،مضيفــا ان "قــوة امنية
طوقت احلــادث ،ونقلــت اجلريح الى
مستشفى قريب لتلقي العالج".
كركوك – تدمير نفق
اعلن الناطق باســم مركــز االعالم
االمنــي امــس االثنني ،تدميــر نفق
لداعش في احلويجــة ومعاجلة املواد
املعدة للتفجير التي كانت بداخله.
وقــال الناطق العميد يحيى رســول
انه "بعد ورود معلومات اســتخبارية

مؤكدة ،متكنت استخبارات الشرطة
االحتاديــة العاملــة ضمــن وكالــة
االســتخبارات والتحقيقات االحتادية
فــي وزارة الداخلية مــن العثور على
نفق داخل قريــة النجاتية في قضاء
احلويجة ضمــن محافظة كركوك" ،
مشيرا الى انه "قد تبني ان هذا النفق
عبارة عن مالذ امــن لالرهابيني حيث
مت تدميــره بالكامل بالتنســيق مع
اجلهد الهندسي ومعاجلة املواد املعدة
للتفجيــر التي كانــت بداخله وهي
عبارة عن ( عبوات ناســفة ومسطرة
بالقــرب مــن النفق) مــن دون حادث
يذكر".
بابل – هجوم مسلح
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظة بابــل امس االثنني أن مدنيا
قتل بهجوم مسلح وسط احملافظة.

وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
اطلقــوا النــار صباح يــوم امس من
أســلحة رشاشــة باجتاه مدني في
منطقة احلي العســكري بشارع 30
في احملافظة ما اســفر عن مقتله في
احلال"  ،مضيفا ان "قوة أمنية فرضت
طوقــا على منطقة احلــادث ،ونقلت
جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي،
فيما فتحت حتقيقا ملعرفة مالبسات
احلادث.
صالح الدين – ضبط عتاد
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الدين امــس االثنني ان قوة من
احلشد الشعبي ضبطت قوات احلشد
الشعبي كدسا للعتاد تابع لعصابات
دعش االرهابية غرب قضاء بيجي .
وذكر املصدر ان "اللواء  31في احلشد
الشــعبي ،عثر على كــدس للعتاد

والعبوات الناســفة في حي النورين
والبــو بجــواري غرب بيجــي ،ضمن
عملية تفتيش ومســح ميداني بحثا
عن خاليا داعــش اإلجرامي" ،مضيفا
ان مفارز هندســة امليدان متكنت من
تفجير الكدس حتت السيطرة".
االنبار – اعتقال ارهابي
اعلن مصدر امني في مديرية الشؤون
الداخليــة واألمــن في االنبــار امس
االثنني القاء القبــض على أحد قادة
داعش في احملافظة.
وذكر املصدر انه "بناء على معلومات
اســتخبارية توفرت لدينا عن تواجد
احــد االرهابــن ويدعــى ( م ع ا ) في
منطقة التأميم ضمن قضاء الرمادي
 ،مضيفــا انــه "احــد قــادة داعش
االجرامــي ،ومشــترك بالعديــد من
عمليات القتــل والتهجير في مدينة

الرمادي".
نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلــن الناطق باســم وزارة الداخلية
امــس االثنــن ان قوة أمنيــة القت
القبض علــى  6من ارهابيي عصابات
داعــش في جنــوب شــرقي مدينة
املوصل.
وقال الناطــق اللواء ســعد معن ان
"فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة
شــرطة نينوى وبنا ًء على معلومات
إســتخبارية وتعــاون املواطنني ألقي
القبــض علــى ســتة عناصــر من
عصابات داعــش اإلرهابيــة الصادر
بحقهم أوامــر قبض بقضايا إرهابية
كانــوا يعملون بصفــة مقاتلني في
ديــوان اجلنــد أحدهم كان مســؤول
السيطرات في منطقة النمرود خالل
ســيطرة عصابات داعــش اإلرهابية

على مدينــة املوصــل"  ،مضيفا ان
االرهابيني اعتقلوا في قرى الشــروق
واخمللط التابعة لناحية النمرود جنوب
شرقي مدينة املوصل".
البصرة – ضبط متهم
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة
البصرة امس االثنني ،بــأن قوة أمنية
ألقت القبض علــى متهم بالنصب
واالحتيال كان ينتحل صفة ضابط.
وقــال املصــدر إن "قوة من قســم
مكافحة اإلجــرام نفــذت مداهمة
أســفرت عن القــاء القبــض على
مطلوب قضائيا ً بتهم تتعلق بالنصب
واالحتيال واالبتزاز" ،مبينا ً أن "املتهم
كان ينتحــل صفة ضابــط" ،ولفت
املصدر الى أن "املتهم سوف يقدم الى
القضاء حملاكمته بعد انتهاء اجراءات
التحقيق معه".
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اإلعمار تصادق على

مواصلة العمل إليصال المياه العذبة لمناطق

تعيين ( )308من األجراء
والعقود في ذي قار وبابل

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزير االعمار واالســكان والبلديات
العامــة الدكتــورة أن نافــع اوســي عن
املصادقـــة على تعيني ( )308منتســبني
فــي مديريتي ماء ذي قار وبابل من موظفي
االجراء اليوميني في هذه الدوائر.
واكدت الوزير مصادقتها على شمول ()308
من االجراء اليوميــن بالتعيني على حركة
املالك (احلــذف واالســتحداث)  ،حيث متت
املصادقة على ( )144موظفا ُ في مديرية ماء
ذي قار و ( )164موظفا ً في مديرية ماء بابل
من موظفــي العقود واالجراء اليوميني في
هذه الدوائر وحسب االسبقية واالستحقاق
وبعد حســم موضوع االعتراضات من قبل
املعترضني..
وبينــت الوزير بأن املصادقة على التعيينات
متت مع االخذ بنظر تنفيذ تعليمات االمانة
العامة جمللس الوزراء ودققت بحرفية عالية
من قبل اللجنة املشكلة في الوزارة حسب
سنوات اخلدمة واحلالة الزوجية واحتياجات
الدوائر مــن االختصاصات ،مشيـــرة بأنه
مت اعتمـــاد االســتمارة اخلاصة بالتعيني
وتقييم الدائرة املستفيدة وحسب الدرجات
الشاغرة.

بدء أعمال ربط الطاقة
الكهربائية للنفاذ
الضوئي في الكرخ

بغداد  -الصباح الجديد:
قامت املــاكات الفنية والهندســية في
مديرية اتصاالت الكرخ التابعة للشــركة
العامة لالتصاالت بالشــروع باعمال ربط
الطاقة الكهربائية ملشروع القرض الياباني
ضمن مشــاريع النفاذ الضوئي باملولدات
العاملة في قسم إتصاالت املأمون لوجود
مســاحة كافية للتغذية وتقليل صرفيات
الوقــود  ،بهدف اعادة تأهيــل وإدامة عمل
املولد اخلاص باملشــروع بســعة KV 150
وتهيئته للعمــل كاحتياطي عند احلاجة
ومنع توقف املشروع عن العمل.
وقال معاون مدير اتصاالت الكرخ املهندس
مهند احمد علــي ان ذلك يأتــي في ظل
سعي الوزارة لدميومة عمل مشاريع النفاذ
الضوئي وتطوير قطاع اإلتصاالت واألنترنت
من جانب ،واجناز تنفيذ اخلطة الفنية لعمل
املديرية من جانب اخر.
الى ذلك متكنت الفرق الهندسية والفنية
بشــعبة التراســل في مديريــة إتصاالت
صــاح الدين من صيانــة الكابل الضوئي
مســار ( تكريــت  -بيجي ) والــذي تعرض
للقطــع بســبب نصب ســيطرة جديدة
لشــرطة احملافظة على الشارع الرابط بني
تكريت واملوصل  ،وإعادة تشــغيل الكابل
وإعادة املســار للخدمة إضافة إلى برمجة
خدامات مشروع شركة هواوي الصينية .
من جانب أخر قامت املالكات الهندســية
والفنية بهيئة صيانة الكابل الضوئي في
شعبة التراســل التابعة ملديرية إتصاالت
الديوانية بإصالح القطوعات على املسارات
الضوئية ( ديوانية  -عفك) ( البدير  -الفجر
) وإجنــز العمل بإشــراف املهنــدس قيس
الزيادي مدير املديرية  ،حيث مت تأمني خدمات
االتصال بإجتاه مســار ( عفــك  -البدير ) ،
واصالح جميــع العوارض مــن أجل إعادة
تقدمي أفضل اخلدمات في مجال اإلتصاالت
واألنترنت جلميع مناطق الديوانية .

تقرير

البصرة ضمن حلول دائمية لمشاريع استراتيجية
البصرة  -سعدي السند:
تواصل جهات حكومية وشــعبية
تنفيذ أعمال أستثنائية وبتنسيق
عال يتضمن فعالياتها وبشــكل
مدروس ليال ونهــارا أليصال املياه
الصاحلة لألســتعمال الى عموم
مدينة البصرة ومنهــا أقضيتها
ونواحيهــا أضافــة الــى مركزها
مــن خــال التعامــل الدقيق مع
كل مايتعلق باألنابيــب واملعدات
واملكائــن واملضخات وأســتبدال
العديــد منهــا لقدمهــا واجراء
عمليــات الصيانة ملــن حتتاج الى
ذلك وكل هــذا وغيره لتصل املياه
النقية الى اجلميــع بعد أن تأثرت
مياه شــط العرب باملــد امللحي
القادم لها من البحر.
مشاريع حتلية املاء تشمل عموم
مناطق البصرة
وللتعرف على املزيد من هذا احلراك
بأعلى مستوياته تواصل «الصباح
اجلديــد» متابعتهــا للمشــاريع
والفعاليات التي تنفذ هنا وهناك
فــي رحاب مدينة البصــرة  ..فقد
اعلن رئيــس هيئة املستشــارين
في مجلس الوزراء واملشــرف على
حتســن خدمات املاء فــي البصرة
عبد الكرمي الفيصل في تصريحات
صحفية عن التحــول من اخلطة
احلرجــة لتأمني كميــات من مياه
االســالة الــى اإلعــداد والتهيئة
ضمن خطط استراتيجية للصيف
املقبل .
واشار الى وضع خطط تنفذ على
مرحلتــن أليصال امليــاه العذبة
جلميع مناطق البصرة ضمن حلول
دائمية ملشاريع استراتيجية حتى
عــام  ،2030فيمــا لفــت الى انه
ســيتم ايصال امليــاه ملناطق ابي
اخلصيــب ومحيلــة والبراضعية
اضافة الــى معاجلة انقطاع وعدم
وصول مياه االســالة ملناطق شط
العرب وابو فلوس وسيحان والدورة
والسيبة حتى قضاء الفاو  ،مؤكدا
ان الفريق الوزاري يعمل على حتديد
املشكالت الفنية والبنى التحتية
جلميع محطات االسالة في عموم
محافظــة البصرة لغــرض وضع
احللــول االســتراتيجية واحالتها
ملشاريع سريعة ،الفتا الى ان هناك
فريق عمل مــن وزارة املوارد املائية
سيلتحق ضمن فريق املستشارين
لغــرض وضــع معاجلــة نهائية
لشحة وانقطاع مياه االسالة في

تنفذ الخطط على
مرحلتين إليصال
المياه العذبة لجميع
مناطق البصرة ضمن
حلول دائمية لمشاريع
استراتيجية حتى عام
 ،2030وإيصال المياه
لمناطق ابي الخصيب
ومحيلة والبراضعية

جانب من استيراد مضخات ومعدات جديدة لبعض مشاريع ماء البصرة
املناطق املذكورة وملدة  10ســنوات
حتى يتم وضع احللول واملشــاريع
االستراتيجية لها..
وتابــع ان محطة ماء الشــعيبة
وضعت ضمــن خطة عمل وضمن
مرحلتني لغرض تأهيلها بالكامل
ضمن مشــروع متكامــل للمياه
الصاحلــة للشــرب  ،موضحــا ان
املرحلــة االولى مــن خطة العمل
تقضــي بقيام فريــق متخصص
من وزارة الكهربــاء لغرض تأهيل
احملطة التي تغذي معظم مناطق
الزبير واســتقبال الصيف املقبل
مــن دون اعطال وضمــن معدات
ومضخات ومجمعات مياه جديدة
وحديثــة ،وتعد محطة مشــروع
ماء الشعيبة من احملطات القدمية
واملتهالكة وتضم مجمعات خلزن
املياه بشــكل عشــوائي وحتتاج
الى تأهيل كامل لغرض توفير ماء
االسالة الصالح لالستعمال .
وبني الفيصل ان املرحلــة الثانية
من خطة العمــل تتضمن اعداد
محطات تصفية متكاملة وحديثة
لضخ املياه الصاحلة للشــرب الى
جميع مناطق القضــاء بقدرة 10

االف متــر مكعــب في الســاعة
ولكي تغطــي معظــم املناطق
ضمــن خطة عمــل طويلة االمد
حتى عام  2030وضمن حســابات
وتقديرات النمو الســكاني ملدينة
الزبير .
وقال ان هناك جلانا وعددا من الفرق
لوزارات الصناعة والكهرباء واملوارد
املائية اضافــة الى فريق من نقابة
املهندســن ألعداد الكشــوفات
املطلوبة حملطات التصفية ونصبها
في مشروع محطة الشعيبة.
شركات عاملية تقدم عروضا
القامة مشاريع خاصة مبحطات
حتلية املياه بالبصرة
من جانــب آخر كشــف محافظ
البصرة املهندس اسعد العيداني
عن تقــدمي عــدد من الشــركات
العامليــة عروضا القامة مشــاريع
خاصة مبحطات حتلية املياه  ،فيما
اشــار الى ان زيارته الى العاصمة
بغــداد نتج عنها  16قــرارا يخدم
البصرة.
وأشــار محافــظ البصــرة إلى أن
احلكومة احمللية بدأت بالنظر مبدى

رصانة تلك الشــركات وعروضها
الفنية والتجارية والتي من املمكن
أن تؤدي خدمة جيدة وسريعة مبجال
إنشاء محطات التحلية  ،مبينا ان
قسما من العقود سيتم توقيعها
مع البعــض من تلك الشــركات
خالل األسبوع اجلاري  ،وان من ضمن
املفاوضات التــي أجرتها حكومته
مع الشركات املتقدمة هي إنشاء
احملطات وتشــغيلها ملــدة خمس
سنوات فضال عن صيانتها وتدريب
املالكات العراقية عليها ،الفتا إلى
أن تلك الشركات أجرت مسوحات
على التربة واملياه وأخذت العينات
التي حتتاجها فيما تعكف احلكومة
احمللية على مراجعة العقود قانونيا
متهيــدا لتوقــع العقــود والبدء
بالعمل احلقيقي..
كما لفــت العيداني إلــى العمل
على مــد أنبوب الى قضاء شــط
العــرب للقضــاء على مشــكلة
امليــاه هناك عبر اقامــة محطة (
آر زيــرو ) وتطوير محطة التصفية
فيهــا ومحطــة البراضعية ايضا
فضال عن إنشــاء محطة جديدة ،
وفيما يتعلــق مبا نتجت عنه زيارته

األخيرة إلــى العاصمة بغداد قال
العيداني إنه ناقش خاللها الكثير
من املواضيــع التي تخدم احملافظة
والتــي من املمكن أن تقــر بقانون
املوازنة والقوانــن النافذة كقانون
 21كما خرجت زيارته بعدة قرارات
وصفها باجليــدة وأنصفت البصرة
أبرزها تدوير األمــوال التي منحت
للمحافظــة خــال هــذا العام
إلــى موازنة العــام املقبل من دون
إعادتها إلى خزينة الدولة ما يعني
بان املشــاريع التي ســيتم البدء
بتنفيذهــا ستســتكمل من دون
توقف خالفا ملا حــدث في األعوام
السابقة.
تغيير بعض مسارات االنهر
التي ترمي املياه امللوثة في شط
العرب
وأعلنت هيئة احلشــد الشــعبي
في البصرة ،عن مباشــرة آلياتها
ومالكاتهــا بالعمل علــى تغيير
بعض مســارات االنهر التي ترمي
امليــاه امللوثــة في شــط العرب
وحتويلها على شط البصرة لغرض
معاجلة التلوث احلاصل في املياه..

وقال رئيــس الهيئة عمــار فارس
فــي تصريــح صحفــي ان اجلهد
الهندســي في الهيئة شرع بهذا
العمل فــي النهر الــذي يبدأ من
شارع محمد القاسم القريب من
املستشــفى التركي والذي يصل
قرب طريــق بغداد بكرية وتنظيفه
قبــل ثالثة أيــام لتغيير مســاره
وحتويله الى شط البصرة.
واضاف ان العمل سيشمل جميع
انهــر البصرة التي ترمــي امللوثات
في شــط العرب ،فيما سيشمل
ايضا ً اصالح بعــض احملطات التي
تســاعد على تغيير مســار املياه
امللوثــة ،موضحــا ً ان الهيئة ابدت
اســتعدادها للعمل فــي جميع
اجملاالت واالختصاصات التي تساعد
على تخلــص اهالــي البصرة من
ملوحة املياه وتلــوث املياه مؤكدا
ان 150آلية و 35مهندســا ً يعملون
حاليا في محافظة البصرة ،وانهم
على استعداد لتبطني حوض قناة
البدعة مــن ذي قار الــى البصرة،
فضال عن اســتعدادهم لســحب
انبــوب مياه من القرنة الى شــط
العرب.

هيئة السياحة تغلق أكثر من  20شركة سياحية غير مرخصة
بغداد ـ نجالء صالح الدين:
نفذت هيئــة الســياحة دائرة
اجملاميــع الســياحية حملــة
أغلقت خاللها مكاتب شركات
الســفر والســياحة غير اجملازة
قانونيا في جانب الكرخ منطقة
املنصور .
وتــرأس تلك احلملــة مدير عام
اجملاميــع الســياحية محمود
الزبيدي وبالتعاون والتنسيق مع

الســياحية الــى االلتــزام
بالبرنامــج املعلــن علــى وفق
الشــروط املطلوبــة مــن قبل
هيئة السياحة ،الفتا الى وجود
مكاتــب وهميــة ال عالقة لها
بالسياحة.
واشــار الزبيــدي ان املشــرع
العراقــي قد نــص على عقوبة
الغرامة بحق من يخالف احكام
قانون تنظيم شركات ومكاتب

جهاز اخملابرات واالمن السياحي
خملالفتها الضوابط والقوانني.
وقــال الزبيدي اثنــاء احلملة انه
مت غلــق اكثــر من  20شــركة
ســياحية مخالفــة للضوابط
التي وضعتها هيئة الســياحة،
مبينا ان هذه احلملة تعد مكملة
للحمالت السابقة التي اقامتها
الهيئة في االشهر املاضية.
ونبه الزبيدي جميع الشــركات

ووكاالت السفر والسياحة رقم
( )49لسنة .1983
ويرى الزبيــدي من الضروري اعادة
النظر بالتشــريعات التي تتعلق
بإعمال مكاتب السياحة والسفر
خصوصا مع كثرة تلك الشركات
السياحية ،من خالل تشريع قانون
جديد لتنظيم مكاتب الســفر
وكذلك بإعادة النظر بالتعليمات
رقم ( )4لسنة 1991

حلقة عن المشاريع الصغيرة ودورها في الحد من التطرف في المناطق المحررة

الصناعة تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة آلية التسويق في شركاتها العامة
بغداد  -الصباح الجديد:
عقــدت وزارة الصناعــة واملعــادن
اجتماعا ً موســعا ً في مقــر الوزارة
ملناقشــة آليــة التســويق فــي
شركاتها العامة ملناقشة عدد من
املواضيع والفقرات التي تهم عملية
التســويق ومعاجلــة املشــكالت
واملعوقات التــي تواجهها من خالل
تشخيص مواطن اخللل .
وتنــاول االجتماع موضــوع اقتصاد
السوق املفاجىء من السوق املغلق
الى السوق املفتوح وصعوبة تسويق
منتجات الشــركات العامة نتيجة
املمارســات التجاريــة الضارة في
التجــارة الدولية الذي تســبب في
اغراق او تزايد في االسواق العراقية
مما ادى الى احداث ضرر جســيم في
هذه الشــركات العامة واملنافسة
غيــر املشــروعة بني املنتــج احمللي
واملستوردات ذات املواصفات املتدنية
وغير اخلاضعة للفحص والسيطرة
النوعية وغياب احملددات في االسواق
احملليــة نتيجة عــدم تفعيل اجلهاز
املركزي للســيطرة النوعية وقانون
حمايــة املســتهلك للســيطرة
ومراقبة االسواق على نوعيه وجودة
املنتجات التي تدخل االسواق احمللية

.
كمــا ناقــش االجتمــاع االتــزام
دوائــر الدولة في معظــم االحيان
بالتعليمات التي ســبق اقرارها في
قانون املوازنة العامة بفرض املنتج
احمللــي فــي املشــتريات احلكومية
اضافــة الــى ضعف الوعــي لدى
املواطن بشأن اقتناء املنتجات احمللية
وذلــك لضعــف االعــام والترويج
للمنتجــات احملليــة لعــدم توفــر
التخصيصــات ,واحتســاب كلف
االنتاج على اساس العمالة الفعلية
وليــس علــى العمالــة الفائضة,
واعادة تســعير املــواد الراكدة على
اســاس الكلف املباشــرة وكذلك
تقــادم اخلطــوط االنتاجيــة لدى
معظم الشــركات ما ادى الى زيادة
كلفة االنتاج  ,وعدم مواكبة التطور
فــي التصاميم للمنتجــات وفقا
لتطــور وحداثة الســلع املطروحة
في االسواق احمللية ,ووجود معرقالت
فــي تنفيذ القــرارات التــي تقرها
االمانة العامة جمللس الوزارء اخلاصة
بحمايــة املنتجات بشــآن التعرفة
الكمركيــة التي يتــم فرضها في
توصيات حماية املنتجات العراقية,
وضعف في عدد املنافذ التسويقية
والتاكيد على فتح منافذ تسويقية
فــي احملافظــات بالتنســيق مــع

جانب من احللقة النقاشية

الشــركات الشــقيقة,وتوجيه
الشركات ببيع منتجاتها املتراكمة
في مخازنها بســعر السوق او ادنى
لغــرض تصريف ما مخــزون لديها
من دون االعتماد باحتســاب كلف
االجور والرواتــب على املنتج  ,والزام

الشــركات باعتماد اليــة بان يكون
االنتــاج وفقــا للخطة الســوقية
لغرض تالفي تراكم املنتجات وهدر
االموال وعدم انتاج منتجات اليوجد
طلب عليها ,والتاكيد على التقيد
باملواصفات وعــدم احليود عنها مع

االعتناء بالشــكل النهائي للمنتج
وااللتزام بتنفيذ املادة ( )22من قانون
املوازنة العامة االحتادية لعام ()2018
بكل دقة وبقيمة مضافة التقل عن
20%مع مراعاة اجلودة والسعر.
واكد االجتماع على تشــكيل جلان

تنسيقية من قبل الشركات لزيارة
اجلهات املســتفيدة وكافة الوزارات
وتوزيع رســائل تعريفيــة مبنتجات
الشــركات ومواصفــات واســعار
وطريقــة التواصل مع الشــركات
بغية احلصــول على عقود التجهيز
وتقــدمي جميــع التســهيالت الى
اجلهــات املســتفيدة اضافــة الى
التأكيد على اجابــة جميع اجلهات
الطالبة ضمن الفترة احملددة البالغة
( )7ايام .
هــذا وقد متخــض عــن االجتماع
التوصيات منها التعاون والتنسيق
بني الشــركات الــوزارة ذات االنتاج
املتشــابه ,وعقــد اجتماعات دورية
على مستوى رؤساء اقسام التسويق
ملعاجلة نقــاط اخللل وامكانية وضع
احللــول املناســبة لهــا ,فضال عن
تطابق الرؤى واالفكار املطروحة على
جدول اعمال االجتماع والعمل بها
للوصول الى تطبيق آلية امنوذجية
تســود جميــع شــركات الــوزارة
للنهوض بالواقع التســويقي خالل
املرحلة املقبلة.
على صعيد متصل شــاركت وزارة
الصناعة في احللقة النقاشية التي
نظمها مركز النهرين للدراســات
االستراتيجية حتت عنوان ( املشاريع
الصغيرة ودورها في احلد من التطرف

العنيف فــي املناطق احملررة ) بهدف
طــرح موضوع املشــاريع الصغيرة
والقاء الضوء على املعوقات واحللول
للنهــوض بهذا القطــاع املهم مبا
يسهم في احلد من ظاهرة البطالة
في اجملتمــع العراقي فضال عن دوره
في احلــد من التطرف فــي املناطق
احملررة .
وطرحــت خالل احللقة النقاشــية
عددا مــن البحوث منها املشــاريع
الصغيــرة واالمن الوطنــي ودعم
املشاريع الصغيرة في املناطق احملررة
وانعكاســها على الواقــع االمني
والبطالة والتطرف العنيف وحتديات
التعافي في املناطق العراقية احملررة
وكيفية تشجيع املشاريع الصغيرة
من اجل استقرار مكافحة التطرف.
واوضح الوكيل في مداخلة له خالل
احللقة النقاشــية بأن الوزارة تقوم
حاليا بدراسة امكانية تهيئة مواقع
في الشركات العامة التابعة للوزارة
ملساعدة الشــباب اخلريجني ألقامة
مشــاريعهم على وفق آلية سيتم
وضعها لهذا الغرض حيث ســبق
عرض هذا املوضــوع في اجتماعات
هيئــة الرأي اضافة الــى ان هنالك
عدة جهات ملنظمات اجملتمع املدني
لديها مقترحــات وحلول للنهوض
بهذا اجملال .
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تفجير بسيارة ملغومة

يستهدف موكبا لالتحاد
األوروبي في الصومال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت الشرطة الصومالية إن تفجيرا انتحاريا
بســيارة ملغومة اســتهدف موكبــا تابعا
لالحتاد األوروبي ويضم ســيارات مصفحة في
العاصمة مقديشو امس االثنني فأحلق أضرارا
بسيارة ولم يتسبب في سقوط ضحايا.
ورأى شــاهد من رويترز رجاال يجرون الســيارة
بعد تضررها في التفجير .وكانت الســيارات
املصفحة ترفع علمي إيطاليا واالحتاد األوروبي.

الصين تلغي محادثات
أمنية مع أمريكا

الصباح الجديد  -وكاالت:
قال مســؤول أميركي كبير امــس االول األحد
إن الصني ألغت اجتماعا أمنيــا مع وزير الدفاع
األمريكي جيم ماتيس بعد أيام من قول مسؤول
صيني كبير إنه ال يوجد ما يدعو للذعر بشــأن
التوترات بني البلدين.
وقال املســؤول ،الذي طلب عدم نشر اسمه ،إنه
من غير الواضح ما إذا كان ســيتم إعادة حتديد
موعد لالجتمــاع أم ال ،كانت صحيفة نيويورك
تاميز أول من أورد نبأ إلغاء احملادثات.
وذكر املســؤول أنه ليــس من الواضــح ما إذا
كان اإللغاء بســبب اخلالفات العديدة بني بكني
وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات األسلحة
والنشــاط العســكري في بحر الصني اجلنوبي
ومياه أخرى حول الصني.
وتخوض الصــن والواليات املتحــدة أيضا حربا
جتارية متصاعدة شهدت جوالت من فرض رسوم
جمركية على واردات كل منهما.
وامتنعت وزارة اخلارجية األميركية عن التعقيب.
ولــم يرد مســؤولون في البيت األبيــض ووزارة
الدفاع على طلب التعقيب .ولم ترد أيضا وزارتا
اخلارجية والدفاع في الصني على طلب التعليق.
كانت مصادر في بكني ذكرت أن االجتماع األمني
قد ال يحدث بسبب توتر العالقات بني البلدين.

إندونيسيا تطالب

بمساعدات دولية بعد
الزلزال والتسونامي

الصباح الجديد  -وكاالت:
طلبت إندونســيا امس االثنني مساعدات دولية
بعد الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة سوالويسي
وأعقبه تســونامي ،كما نقل مسؤول حكومي
عن رئيس البالد جوكو ويدودو .وأسفرت الكارثة
عن مقتل  832شــخصا على األقل ،فيما توقع
نائب الرئيس يوســف كاال أن عــدد القتلى رمبا
يصل إلى آالف.
وصرح مسؤول حكومي أن الرئيس جوكو ويدودو
«بقبول مســاعدات دولية طارئة لالســتجابة
للكارثة» ،فيما توقع نائب الرئيس يوســف كاال
أن عدد القتلى رمبا يصل إلى آالف.
وتتأهب السلطات ملا هو أسوأ ،فقد أفادت أنباء
أن عشرات األشخاص ما زالوا حتت أنقاض فندق
ومركز جتاري في مدينة بالو التي ضربتها أمواج
يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار بعد الزلزال الذي
بلغت قوته  7.5درجة .كما تأتي تقارير ببطء من
دوجناال وهي منطقة يقطنها  300ألف نســمة
إلى الشمال من بالو وهي أقرب إلى مركز الزلزال.
وقام متطوعون إندونيســيون فــي بوبويا على
التالل املطلة على مدينة بالو الساحلية املدمرة،
بحفــر قبور ألكثر من ألف شــخص .وقد تلقوا
تعليمات باالستعداد لدفن  1300شخص.
من جهتها ،تبذل الســلطات جهودا شاقة ملنع
انتشار أي مرض بسبب حتلل اجلثث وأعلنت حالة
طوارئ ألكثر من  14يومــا .وفي جاكرتا ،أعلنت
الســلطات اإلندونيســية االثنني أن نحو 1200
سجينا فروا من ثالثة سجون ،مستغلني فرصة
الزلزال الذي ضرب جزيرة سيليبيس.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

انشغال رسمي بخلفيات تهديدات نتانياهو

تحذير من استغالل إسرائيل مناخا دوليا غير موات للبنان
متابعة  -الصباح الجديد:
ينشــغل الوســط السياسي
اللبناني بالتهديدات اإلسرائيلية
للبنــان نتيجة مــا أعلنه رئيس
الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن
نتانياهــو عن وجــود مصانع لـ
«حــزب اهلل» لتطويــر صواريخ
بهــدف جعلها أكثــر دقة ،في
منطقــة األوزاعي وقــرب مطار
رفيق احلريري الدولي ،في كلمته
أمــام اجلمعيــة العمومية لألمم
املتحدة في نيويورك ،إضافة إلى
ما قاله في هذا الشــأن الناطق
باســم جيــش العــدو أفيخاي
أدرعي.
والســؤال األساسي الذي يطرح
في هذه األوساط هو ملاذا اختارت
إســرائيل إثارة املوضوع في هذا
التوقيت بالذات إذا صح أن لديها
املعلومات عن هذه املصانع منذ
مــدة ،ومــا الهدف مــن احلملة
السياســية اإلعالميــة التــي
تشــنها على احلزب ولبنان اآلن
بالذات؟
وتقول مصادر سياسية واسعة
االطالع علــى املوقف اخلارجي إن
تزامــن احلملة اإلســرائيلية مع
التصعيــد األميركــي ضد إيران
ودورها فــي املنطقة والتحضير
لعقوبــات جديــدة ضدها وضد
احلزب يجعل االدعاء اإلسرائيلي
بامتــاك احلزب مصانــع تطوير
صواريخ في بيروت محاولة لتبرير
أي عدوان في هذه األجواء الدولية
اإلقليمية امللبدة ،ما يســتوجب
من الســلطات اللبنانية حتركا ً
يقطع الطريق علــى حتول هذه
االدعاءات إلى أمر واقع دولي.
وتســأل املصادر إياهــا :ما الذي
مينع الدولــة اللبنانيــة واحلزب
معها مــن تنظيم جولة لإلعالم
األجنبي واللبنانــي إلى املناطق
التــي أظهرهــا نتانياهــو في
اخلريطة التي رفعها في نيويورك
إلثبات عدم صحة تلك االدعاءات
وتســفيه ما يروجــه نتانياهو
وأدرعي منذ  3أيام؟.
وترى املصــادر أن خطوة من هذا
النــوع تدعم النفــي الذي صدر
عــن كل مــن وزيــري اخلارجية
جبران باسيل والشباب والرياضة
محمد فنيش ،واعتبرا فيه أن ما
قالته إسرائيل أكاذيب.
ورأت مصادر وزارية أن إســرائيل
تستســهل إطــاق املزيــد من
التهديدات للبنان في ظل أجواء
دولية وإقليميــة تزداد تلبدا ً وفي
ظــل وجود ما ميكــن وصفه بالـ
«تعب» من أوضــاع لبنان نتيجة
عدم مواكبة الطبقة السياسية

رأت مصادر
وزارية أن إسرائيل
تستسهل إطالق
المزيد من
التهديدات للبنان
في ظل أجواء
دولية وإقليمية
تزداد تلبداً وفي
ظل وجود ما يمكن
وصفه بالـ «تعب»
من أوضاع لبنان

اجلهود اخلارجية من أجل تكريس
الهدوء فيه وضمان االســتقرار
الذي متيز به في املرحلة السابقة،
عبر اإلســراع في قيام حكومة
وإرساء معادلة داخلية تأخذ في
االعتبــار هواجس اجملتمع الدولي
حيال دور البلد في املنطقة ،من
طريق ما يســميه األمني العام
لألمم املتحــدة أنطونيو غوتيريش
في تقاريــره املتكررة إلى مجلس
األمــن« ،تعزيز» سياســة النأي
بالنفس التــي التزمتها األطراف
اخملتلفــة والتــي كانت شــرطا ً
ومخرجا ً قبل سنة لعودة رئيس
احلكومــة ســعد احلريــري عن
استقالته قبل زهاء  ١١شهراً.
وتعطي هذه املصادر الوزارية مثالً
على ذلك إعالن مصدر فرنســي
رســمي قبل  ٤أيام أن فرنســا
واجملتمع الدولــي قاما بواجبهما
حيال لبنــان عبر مؤمترات الدعم
التي انعقــدت ملصلحة اجليش
واالقتصاد اللبنانيني في النصف
األول من هذه السنة.
وفي معلومات املصــادر الوزارية
أن املنــاخ الــذي يســود فــي
بعــض أروقة بعض املســؤولني
الغربيــن أنه «طفــح الكيل»
مــن عــدم حتمــل املســؤولني
اللبنانيــن مســؤولياتهم في
القيام بقســطهم من املطلوب
لضمان االســتقرار في لبنان ،ال

ســيما جلهة التعجيل في قيام
حكومــة تبدأ تطبيــق مقررات
«سيدر» لإلصالحات االقتصادية
والهيكلية .وتشــير إلى أن من
دالئــل هــذا «التعــب» الدولي
من مشــاكل لبنــان أن الرئيس
الفرنســي إميانويل ماكرون لم
يأت على ذكــر لبنان في خطابه
ِ
خــال مؤمتــر الديبلوماســيني
السنوي الذي يترأسه ،ولم يلتق
الرئيــس العماد ميشــال عون
خــال وجودهما فــي نيويورك
وأن الديبلوماســية الفرنسية
اقترحت أن يقتصر التواصل على
محادثة هاتفية بينهما فقط.
وتزيد املصادر علــى ذلك قولها
أن لقاءات وزيــر اخلارجية جبران
باسيل مع رؤساء الديبلوماسية
الغربية اقتصــرت على لقاء مع
مساعد وزير اخلارجية األميركي
ديفيد ساترفيلد.
وتــرى املصــادر أن هــذا املناخ
معطوفا ً على كالم األمني العام
لـ «حزب اهلل» حســن نصر اهلل
الذي أســقط سياســة النأي
بالنفس وأعلن التضامن مع إيران
إزاء العقوبات األميركية املقبلة
عليها ،يشــكل ظرفا ً مناســبا ً
إلسرائيل كي توجه تهديداتها.
وتعتبر أن تبديد املناخ الدولي غير
املواتي للبنــان يتطلب خطوات
واضحة من «حــزب اهلل» بإبعاد

لبنان عن الصــراع في املنطقة،
خصوصا ً أن هناك مراقبة دولية
للمداخالت حول تأليف احلكومة
ودور «حــزب اهلل» فيهــا ورفض
واشنطن وعواصم أخرى أن تزداد
حصته فيها في شــكل يؤشر
إلى توســيع الغطاء الذي يتمتع
به لسياسته االنخراط في أزمات
املنطقة.
وتــرى مصــادر وزارية أخــرى أن
التهديد اإلســرائيلي للبنان هو
نوع من التحذير بعد إعالن نصر
اهلل تضامنه مع طهران ،بأال يلجأ
إلى أي عمل ملصلحة األخيرة في
مقابل تزايد الضغــوط عليها،
من دون أن يعنــي ذلك التمهيد
لضربة عســكرية ملواقع احلزب
في لبنان .وتقول املصادر إياها إن
املعطيات لــم تتغير بأن التركيز
اإلســرائيلي ما زال على الوجود
اإليراني في سورية.
هل تكفي هــذه التفســيرات
خللفيــة التهديد اإلســرائيلي
لفهم أسبابه؟
األجوبة تتعدى هذه التفسيرات
وتتعدد كاآلتــي «إن نتانياهو أراد
الرد على اخلطوة الروسية بتقييد
حركة الطيران اإلســرائيلي في
األجواء الســورية بعد إســقاط
الطائرة الروســية «إيل »٢٠عبر
تسليم سورية بطاريات صواريخ
أس  ٣٠٠للقــول حملــور دمشــق

طهران إن عليه عدم االســتقواء
بهــذا التطــور وأن األســلحة
اإليرانيــة التي يســتهدفها في
سورية ميكنه اســتهدافها في
لبنان أيضاً.
اضــاف الى إنــه إذا فكرت إيران
التي أعلن رئيسها حسن روحاني
أن بــاده ال تريد حربا ً مع الواليات
املتحدة ،باســتخدام حزب اهلل»
في نطــاق «احلرب بالواســطة»
التــي يجيدها اجلانــب اإليراني
في املنطقة ،فــإن تل أبيب تنبه
إلى أي حترك بأنها ستشــن حربا ً
على احلزب ولبنان في هذه احلال ،
مبينا إنه رد على إعالن نصر اهلل
امتالك احلزب للصواريخ الدقيقة
الــذي اعتبرته أوســاط لبنانية
عدة متعجالً ويعطي إســرائيل
الذرائع.
وفي وقت حتصر هذه التفسيرات
للتهديــدات األمــر فــي نطاق
اإلنذار ،فإن املصادر الوزارية تعتبر
أنــه على رغم ذلــك يجب عدم
االستهانة بخطورتها.
وتأتي في هذا السياق أيضا ً دعوة
وزير اإلعالم ملحم الرياشي إلى
أنها باتت ســببا ً إضافيا ً لدعوة
مجلــس الــوزراء إلــى االنعقاد
للضــرورة كمــا يقتــرح حزبه
«القــوات اللبنانية» ،لدراســة
األمر على أن يليه انعقاد مجلس
الدفاع األعلى للغرض نفسه.

وفــي املقابل تشــير األوســاط
السياســية املراقبة إلى جملة
مؤشــرات رافقت وجود الرئيس
عون والوزير باسيل في نيويورك،
منهــا تأكيده فــي حديثه إلى
صحيفة «لــو فيغــارو» التزام
سياسة النأي بالنفس بالنسبة
إلــى أزمات املنطقة وال ســيما
ســورية .كما أن هذه األوســاط
تالحــظ أنــه للســنة التالية
يتجنب الرئيس عون لقاء الرئيس
اإليراني أو أي مسؤول سوري على
رغم أنــه في األشــهر املاضية
كان يدعو إلــى فتح العالقة مع
النظام من أجــل إعادة النازحني
وتصديــر اإلنتــاج اللبناني عبر
ســورية .وحتى الوزير باســيل
لم يلتــق نظيره الســوري وليد
املعلم كما فعل السنة املاضية.
وال تستبعد األوســاط ذاتها أن
يكون عون أراد في ذلك عدم إثارة
حفيظة الــدول الغربية ،من باب
احلرص على إبقاء املظلة الدولية
فوق لبنان ملنع أي تهديد له.
وتعتبر األوســاط أنــه على رغم
املالحظات الكثيرة للدول الغربية
على موقف لبنان الرسمي حيال
سورية والدور اإليراني ،فإن املظلة
الدولية لضمان استقراره ما زالت
قائمــة .لكن تقديرات األوســاط
تتســاءل عن مغزى إثارة إسرائيل
هذه االتهامات في هذا التوقيت.

مستشارة بارزة لترامب تكشف عن تعرضها العتداء جنسي
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت كيليــان كونــواي
املستشــارة البــارزة للرئيــس
األميركي دونالــد ترامب وأحدى
أبرز وجوه إدارته امس االول األحد
عن أنها كانــت ضحية العتداء
جنسي دون مزيد من التفاصيل
عن مرتكبه او متى حدث ذلك.
وقالت كونواي فــي مقابلة مع
املذيــع جيــك تابر فــي برنامج

"ســتيت أوف ذا يونيــون" على
شبكة "سي.إن.إن" ،فيما كانت
تدافع عن تعيني مرشح الرئيس
دونالــد ترامب القاضــي بريت
كافانو الى احملكمة العليا.
واضافــت "أشــعر بتعاطــف
بالغ ،بكل صراحــة ،جتاه ضحايا
االعتــداء اجلنســي والتحــرش
اجلنسي واالغتصاب".
وتابعــت بانفعــال واضــح "أنا

ضحية اعتداء جنسي .ال أتوقع
أن يكون القاضي كافانو أو جيك
تابر أو جيف فليك أو أي شخص
مسؤوال عن ذلك .يجب أن تكون
مسؤوال عن ســلوكك اخلاص"،
دون مزيد من التفاصيل.
وأعرب املذيع تابر ،الذي بدا عليه
االندهاش جراء إعــان كونواي،
عــن تعاطفه مع املستشــارة
الرئاســية .وقال "إنها املرة األول

التــي اســمعك تتحدثني فيها
عــن امور شــخصية كهذه .أنا
آسف".
ولفت تابر الى أن كونواي تواصل
العمل مــع الرئيس ترامب ،رغم
توجيه العديد من مزاعم ســوء
السلوك اجلنسي بحقه.
لكن كونواي التي قالت في وقت
سابق في املقابلة إن االعتداءات
اجلنســية تســتخدم بشــكل

مسيس ،دافعت عن موقفها.
ّ
وقالت املستشــارة الرئاسية "ال
تخلــط بني االمريــن وبالتأكيد ال
تخلط بني هذا وما حدث لي".
أما ترامب فقد أمر اجلمعة مكتب
التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"
بإجراء مزيد من التحقيقات حول
القاضي كافانــو املتّهم بارتكاب
جتاوزات جنســ ّية ،ما سيؤدي الى
ارجاء تصويت منتظر في مجلس

الشــيوخ لتثبيته فــي احملكمة
العليا.
وفي وقت ســابق اجلمعة صادقت
جلنة العدل في مجلس الشــيوخ
على ترشــيح كافانو للمحكمة
العليــا ،وذلــك غداة االســتماع
إلى شهادته وشــهادة املرأة التي
تتهمه بالتحرش بها جنس ًيا قبل
 36عاما ،ووسط اتهامات متبادلة
بني أعضاء الكونغرس.

أص ّرت على أن «خطة تشيكرز» هي األفضل واألكثر جدوى

ماي تندد بمتمردين «يغامرون» بمستقبل بريطانيا
متابعة  -الصباح الجديد:
اتهمت رئيســة الوزراء البريطانية
تيريــزا مــاي منتقــدي خطتهــا
لالنســحاب مــن االحتــاد األوروبي
(بريكزيــت) ،بـــ «العمــل لتحقيق
أغراض سياســية» على حســاب
مستقبل اململكة املتحدة وتقويض
مصاحلهــا الوطنيــة .فــي الوقت
ذاته ،كشــف املؤمتر الســنوي حلزب
احملافظــن احلاكم ،الــذي بدأ أمس
في مدينة برمنغهام ،عمق خالفات
بني قيادييــة الذين تســابقوا على
طرح نظريات متباينة ،متحورت حول
نقطتني متصلتــن :زعامة احلزب و
«بريكزيت» ،كمــا ظهّ ر خالفات في
أوساط «املتمردين».
وأص ّرت ماي على أن «خطة تشيكرز»
هي األفضل واألكثــر جدوى ،ودعت
أعضاء احلزب إلى مســاندتها ،قائلة
لهيئــة اإلذاعــة البريطانية (بي بي
سي)« :تعالوا نتّحد للحصول على
أفضل اتفاق».
وحضــت املفوضيــة األوروبية في
ّ
بروكسيل على إعالن تفاصيل رفض
خطتها التي اعتبرت أنها «الوحيدة
التي تؤكد االلتــزام بقواعد وقوانني

مشــتركة بيننا ،وتســ ّوي مسألة
احلدود اإلرلندية».
وكــ ّررت أن «انفصــاال ً بــا اتفــاق،
أفضل من انفصال باتفاق ســيء»،
كما أعلنت أنها ســتفرض ضرائب
ورسوما ً على جتار العقارات األجانب،
من أجل مساعدة َمن ال مأوى لهم،
مشيرة إلى أنها تخطط الحتفاالت
«تاريخية» عــام  ،2022باخلروج من
االحتاد األوروبي.
واتهمــت مــاي خصومهــا بأنهم
«يقامــرون سياســيا ً مبســتقبل
ّ
ويســتخفون باملصلحة
بريطانيــا،
الوطنيــة» ،ور ّدت علــى اتهامهــا
بأنهــا ضد «لطــاق» ،قائلة« :أؤمن
ببريكزيت بطريقة حتافظ على قرار
الناخبني ،وعلى وحدتنا وأعمالنا في
الوقت ذاته .لذلك أسعى إلى تأمني
اتفاق على التجــارة احلرة مع أوروبا،
تتضمنه خطة تشــيكرز،
وهذا ما
ّ
وسننجح في مغادرة االحتاد ،بصرف
النظر عــن نتائــج املفاوضات» مع
بروكسيل.
فــي املقابــل ،أطلق وزيــر اخلارجية
الســابق بوريــس جونســون بيانا ً
«وزارياً» (مانيفســتو) مفصالً ،داعيا ً
املؤمتر إلى تبنّيه «كي يفوز احلزب في
االنتخابات (النيابية) املقبلة» ،علما ً

ّ
املرشــح األوفر حظا ً خلالفة ماي
أنه
ّ
الكــف عن تقليد
التــي دعاها إلى
رئيس حزب العمال املعارض جيرميي

كوربن« ،إذا أرادت أن تهزمه».
ونقلت صحيفــة «صنداي تاميز»عن
جونسون شكوكه في أن «ماي تؤمن

ببريكزيــت» ،واصفــا ً خطتها بأنها
«مش ّوشة» .وأضاف« :عكس رئيسة
الوزراء ،أؤمــن أساســا ً ببريكزيت،

وأشــجعها على ذلك ،وأنا مخلص احملــدد للمفاوضات مع بروكســيل،
ّ
لهــا متاما ً مثــل البرادور (مــن أنواع قائالً« :لدينا وقتــا ً كافياً ،وال نحتاج
الكالب) ،أعود دائمــأ إليها ألعترض إلى متديد» .وأعرب عــن اعتقاده بأن
وشــاركت فــي «خطة تشيكرز ســتنتهي» ،داعيا ً
علــى أخطائهــا.
ُ
حملة اخلروج من االحتاد ،عكســها ،الى إعداد «خطة بديلة».
وحاربت من أجل ذلــك .أنا مؤمن به ورأى النائب احملافظ دومينيك غريف
(االنســحاب) ،وأعتقد بأنه السبيل أن «الوقــت حان لتمــ ّرد مهذب من
الصحيــح لبالدنا ،ومــا يحدث اآلن احملافظــن البرغماتيــن» ،داعيــا ً
ثــان على
ليس ما ُوعد به الناس بعد استفتاء إلــى تنظيم اســتفتاء
ٍ
«بريكزيت».
.»2016
أما الوزيــر الســابق املك ّلف ملف لكــن وزيــر التجــارة ليــام فوكس
ّ
«الكف عن جــدل حول
«بريكزيت» ديفيــد ديفيس ،فحرص
حض علــى
ّ
ثان ،من أجل االلتقاء حول
على عــدم مهاجمة مــاي ،مؤكدا ً اســتفتاء ٍ
أن خالفــه معها سياســي ،ال على احترام اإلرادة الدميوقراطية للشــعب
الزعامة .لكنه هاجم مستشاريها البريطاني ،وإال نخاطر بتقويض الثقة
إذ «فشــلوا فــي املفاوضــات ،ولم في نظامنا الدميوقراطي برمته» .ورأى
يالحظوا أن االحتاد األوروبي يبالغ في أن «القرارات التي سنتخذها في األيام
ّ
ستشــكل جوهر
مطالبه ،وخضعوا لها».
واألشــهر املقبلة،
وأضــاف أنه يتفــق مــع كثير من عالقتنا مع االحتاد األوروبي والعالم».
أعدها «مركز
طروحــات جونســون ،مؤكــدا ً أنه إلى ذلك ،أظهرت دراسة ّ
ســيص ّوت ضــد خطة مــاي لدى اإلصــاح األوروبي» أن قــرار بريطانيا
عرضهــا علــى مجلــس العموم االنســحاب من االحتــاد األوروبي ك ّبد
(البرملان) ،ومســتدركا ً أنه سيص ّوت احلكومة  500مليون جنيه إسترليني
ملصلحتها إذا ُق ِدم طلب لســحب ( 650مليــون دوالر) أســبوعياً .ورأى
الثقة منها ،واعتبــر أن «األمر يعود املركز ،وهــو مجموعة بحــوث ّ
تركز
إليها لتقرر هل ســتقود احلزب في على االحتاد ،أن االقتصــاد البريطاني
بات ّ
االنتخابات املقبلة».
أقل بنحو  2.5في املئة ،ممّا لو وافق
وانتقــد املطالبني بتمديــد الوقت الناخبون على البقاء في التكتل.
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اإلضراب العام يعم

إيران تشن هجوما صاروخيا على شرقي الفرات في سوريا ثأرا لهجوم األهواز
متابعة  -الصباح الجديد:
أعلــن احلــرس الثــوري اإليراني امس
االثنني ،اســتهدافه جماعات إرهابية
في شــرق الفرات في سوريا بصواريخ
بالستية ،ثأرا لهجوم األهواز.
ونقل عن احلرس الثوري في طهران ،أن
الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديني
وعناصر في تلك اجملموعات.
وقال احلرس الثوري ،إن العملية نفذت
الســاعة الثانية بعد منتصف الليل
بالتوقيت احمللي ،بصواريخ بالســتية
«أرض-أرض» مــن طــراز «ذو الفقار»
مداها  700كم و»قيــام» التي مداها
 800كم.
وذكــرت وكالــة فــارس أن الصواريخ
أطلقت من مدينة كرمانشــاه غربي
ايران وأصابت أهدافها بدقة في مدينة
البوكمال شــرق الفرات بعد عبورها
أجواء مدينة تكريت العراقية.
وخ ّلف هجوم شــنه مســلحون في
 22الشــهر اجلاري ،اســتهدف عرضا
عســكريا في مدينة األهــواز جنوب
غربي إيران ،عشــرات القتلى واجلرحى
فــي صفوف احلــرس الثــوري اإليراني
واملدنيني.
جدير بالذكر أن هــذه هي املرة الثالثة
التــي تطلــق فيهــا إيــران صواريخ
بالستية خارج حدودها منذ حربها مع
العراق.
املرة األولى كانت علــى دير الزور ردا
على الهجوم الذي استهدف البرملان
وضريح اخلمينــي ،واملرة الثانية على
كردستان العراق اســتهدفت مقار
احلزب الكردســتاني اإليراني ردا على
هجوم له في مريوان غربي إيران
باملقابــل أعلــن القضاء فــي إيران
أحكامــا ً بإعدام  3أشــخاص دينوا
بفساد مالي ،وسجن عشرات آخرين،
مجددا ً تهديده ســائقي شــاحنات
ينفذون إضرابا ً عن العمل ،بعقوبات
«قاسية».
في الوقت ذاته ،أفادت معلومات بأن
الســلطات اإليرانية شــنّت حملة
دهم واســعة في األهــواز ،اعتقلت
خاللها أكثر من  300شــخص ،بعد
الهجــوم الــذي اســتهدف عرضا ً
عسكريا ً لـ «احلرس الثوري».

وشهدت مدن
إيرانية في
األشهر األخيرة
تظاهرات
وإضرابات عن
العمل ،احتجاج ًا
على انهيار
الريال وتدهور
الوضع المعيشي
والفساد

أرجاء فلسطين

الصباح الجديد  -وكاالت:
عم اإلضــراب امــس االثنني كافــة أراضي
ّ
الضفة الغربية والقدس الشــرقية وقطاع
غزة ،تضامنا مع احتجاج ينظمه فلسطينيو
اخلط األخضر ضــد قانون الدولــة القومية
اإلسرائيلي.
وعــم اإلضــراب جميــع مفاصــل حيــاة
الفلسطينيني وشــمل القطاعات التجارية،
والتعليمية ،واملؤسســات اخلاصة والعامة،
وشــركات النقل العام ،باســتثناء القطاع
الصحي.
ويأتي اإلضراب استجابة للدعوة التي وجهتها
القوى الوطنية واإلسالمية للتصدي لقانون
القوميــة العنصري ،ملــا يحمله من خطورة
على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأقر الكنيســت اإلســرائيلي في الـ 19من
يوليــو املاضــي بأغلبيــة  62ومعارضة 55
وبامتنــاع نائبني قانــون القومية الذي ينص
على أن ممارســة حق تقريــر املصير في دولة
إســرائيل حصرية للشــعب اليهــودي ،ما
اســتثنى املواطنني العرب الذين ميثلون 21%
حسب دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية لعام .2017

مقتل شخصين وإصابة 120
بإعصار «ترامي» في اليابان

وشــهدت مدن إيرانية في األشــهر
األخيــرة تظاهــرات وإضرابــات عن
العمــل ،احتجاجا ً على انهيار الريال
وتدهور الوضع املعيشــي والفساد،
بعد انسحاب إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامــب من االتفــاق النووي
املُبــرم عــام  ،2015وإعادتها فرض
عقوبات على طهران.
ّ
وشــكل النظام اإليرانــي «محاكم
ثوريــة خاصــة» الشــهر املاضي،
ملقاضــاة مشــبوهني ،بعدمــا دعا
املرشــد علي خامنئي إلى إجراءات
قانونية «ســريعة وعادلة» ملواجهة
«حرب اقتصادية» يشنّها «أعداء».
وأعلن الناطق باســم القضاء غالم
حســن محســني إيجئي أن تلك
احملاكم قضت بإعدام ثالثة متهمني،
دينوا بـ «اإلفساد في األرض» ،مشيرا ً

إلى أحكام بســجن  32آخرين ،ملدد
تتــراوح بني  10ســنني و 20ســنة.
وأضاف أن األحكام قابلة لالستئناف،
الفتا ً إلى أنها لن تُنفذ قبل أن يصادق
عليها مجلس القضاء األعلى.
إلى ذلك ،هدد محسني إيجئي آالفا ً
من سائقي الشــاحنات املضربني بـ
«عقوبات قاســية» ،علما ً أن املدعي
العام اإليراني محمد جعفر منتظري
كان لــ ّوح بإعدامهــم .واعتقلــت
السلطات  40ســائقاً ،واستعانت
بشاحنات اجليش لنقل سلع ،بعدما
فشــلت في إنهــاء إضــراب ينفذه
ســائقون منــذ أكثر من أســبوع،
مطالبني بزيادة رواتبهم وتأمني قطع
غيار بأسعار مقبولة.
على صعيد آخــر ،ذكر وزير اخلارجية
اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف

أن النظــام «قانــع بحجــم بلدنا
وجغرافيتــه ومصــادره ،وال يطمع
بأراضي آخرين ومصادرهم» ،وشــكا
من نشــر الواليات املتحدة «قواعد
عسكرية في محيط إيران».
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست»
تصريحــات لظريــف أدلــى بهــا
لصحافيني في مق ّر البعثة اإليرانية
لدى األمم املتحدة فــي نيويورك ،ورد
فيها أن طهران مستعدة لالنسحاب
من االتفاق النووي املُبرم عام  2015إذا
أعدها االحتاد األوروبي
لم تنجح آلية ّ
لاللتفاف على العقوبات األميركية.
وأشار إلى أن طهران تعتزم االلتفاف
علــى العقوبــات األميركيــة ،عبر
التخ ّلــي عن اســتخدام الدوالر في
تعامالتهــا التجاريــة ،متحدثا ً عن
اتفاق وشيك لبيع دول أوروبية نفطاً.

وتط ّرق ظريف إلى اتهامات واشنطن
لطهــران بالتدخــل في الشــؤون
حتدد
اإلقليمية ،متحدثا ً عن «خريطة ّ
كل القواعد العســكرية األميركية
في محيطنا» .وســأل ساخراً« :ملاذا
جعل اإليرانيون بلدهم وســط كل
تلك القواعد؟ نحــن في منطقتنا،
ّ
نحتل أي بلد ،ولم نرســل قوات
ولم
إلى أي مكان لم يطلب منا ذلك .لم
نقصف أي بلد ،ولــم نحتل أراضي
من أي بلــد .نحن قانعــون بحجم
بلدنــا وجغرافيتــه ومصــادره ،وال
نطمع بأراضــي اآلخرين ومصادرهم
وشعوبهم».
وســخر الوزيــر اإليراني مــن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو،
الفتا ً إلــى أن املوقع «النووي» املزعوم
الذي حتدث عنه أمام اجلمعية العامة

لألمم املتحــدة ،هو «مكان لغســل
السجاد اإليراني».
إلى ذلك ،اعتبــر القائد في «احلرس
الثوري» اجلنرال علــي فدوي أن تبرير
«عــدم حدوث مواجهــة جديدة بني
ايران وأميركا ،بتغيير سلوك طهران،
ّ
يشكل قلبا ً للحقائق» ،وزاد« :حدث
ذلــك ألن األميركيــن باتــوا أكثر
إصغا ًء» .وتابع« :لألوروبيني محاوالت
مستميتة ضد قدراتنا الصاروخية،
وهم أصغر من احلديث عنها».
فــي املقابــل ،اتهم وزيــر اخلارجية
األميركــي مايــك بومبيــو النظام
اإليراني بـ «انتهاك حقوق اإلنســان
األساســية لشــعبه» ،الفتا ً إلى أن
«هناك أكثر من  800ســجني رأي».
وأشــار إلى أن «النظام يســتهدف
الصحافيني ويق ّيد حرية التعبير».

الصباح الجديد  -وكاالت:
قتل شــخصان على األقل وأصيب نحو 120
آخرين ج ّراء إعصار «ترامي» الذي ضرب اليابان
أمس االول األحد.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيــون اليابانية إن
اإلعصار «ترامــي» املصنف كعاصفة مدارية
من الدرجة األولى ،تســبب مبقتل شخصني
أحدهما بانهيار أرضي في توتوري غربي البالد،
فيما توفي اآلخر نتيجة غرقه في مياه السيل
في ياماناشي غربي العاصمة طوكيو.
ولفتت الهيئة إلى أن هناك شــخصني آخرين
في عداد املفقودين وأن الكهرباء انقطعت عن
نحو  400ألف منزل.
وقالــت هيئة اإلذاعــة والتلفزيــون اليابانية
إن أكثر من  230رحلــة ألغيت معظمها في
شمال اليابان.
وأعلن مطار كانساي الدولي في أوساكا غربي
اليابان أنه أعــاد فتح مدارجه كما كان مقررا
في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت احمللي
( 21:00بتوقيت غرينتــش) بعدما أغلقت في
الساعة  11امس االول األحد.
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أستون مارتن
خفضت أســتون مارتن احلد األعلى لنطاق سعر
الطرح العام األولي ألســهمها إلــى  20جنيها
اســترلينيا للســهم الواحــد مما يعنــي تقدير
القيمة السوقية احملتملة للشركة عند  4.6مليار
استرليني (ســتة مليارات دوالر) وذلك بعد تباين
ردود فعل املستثمرين.
وفي البداية حددت أستون ماتن النطاق السعري
بني  17.50و 22.50اســترليني للســهم لكنها
خفضتــه أمس االثنــن إلى ما بــن  18.50و20
استرلينيا وقالت أن لديها عروضا كافية لتغطية
جميع األسهم التي ستباع عند هذا املستوى.
وقال مصــدر مطلــع ”رد الفعل جــاء متباينا“
مضيفا أن املستثمرين قلقون بشأن تنفيذ إطالق
طرز جديدة لكنهم معجبون باإلدارة.
وأضاف ”احلد األدنى للنطاق هو املســتوى الوحيد
الذي قد يكتب له النجاح“.
اشتهرت أستون مارتن بإنتاج السيارات الرياضية
التي يقودها العميل السري اخليالي جيمس بوند
في أفالمه وقالت الشــركة إن من املتوقع إغالق
دفاتر االكتتاب ُظهر الثالثاء بتوقيت لندن.
وتبيع الشــركة  25باملئة من أســهمها في أول
طرح عام أولي لشركة صناعة سيارات بريطانية
في عقود.
ويأتي الطرح بعد بيع أســهم مــن جانب مالك
رئيســيني ومجموعــات اســتثمار مباشــر من
الكويت وإيطاليا.

تسيال
اتفقت تسيال ( )Teslaوإيلون ماسك على أن يدفع
كل منهما  20مليون دوالر إلى اجلهات التنظيمية
املالية وأن يتنحى امللياردير عن رئاسة مجلس إدارة
الشركة على أن يظل رئيســا ً تنفيذيا ً وذلك في
إطار تسوية إلنهاء أزمة عصفت بشركة صناعة
السيارات لشهرين.
وســيكون االتفاق الذي أعلنته جلنة األوراق املالية
والبورصات األميركية مبعث ارتياح للمستثمرين
الذين خشــوا من معركة قضائية طويلة كانت
ستضر بصانع السيارات الكهربائية الذي يتكبد
خسائر.
كانت جلنة األوراق املالية اتهمت ماسك بتضليل
املســتثمرين عندما قال في تغريــدات يوم  7آب
إنه يدرس إلغاء إدراج تســا عند سعر  420دوالرا ً
للسهم وإنه دبر التمويل الالزم.
وقالت اللجنة إن التغريدات لم يكن لها أســاس
من الصحة وإن فوضى الســوق التــي أعقبتها
أضرت باملستثمرين.

أمازون
تعتزم شــركة أمازون للتجــارة اإللكترونية فتح
متجــر عام لها في مدينة نيويــورك لبيع الدمى
والســلع املنزلية ومجموعة من املنتجات األخرى
التي حتتل تصنيفا عاليا على موقعها اإللكتروني
في أحدث مســاعيها لدخول سوق جتارة التجزئة
التقليدية.
واعتمــادا على ثروتها من بيانــات العمالء ،زودت
أمــازون املتجــر بالســلع األعلى مبيعــا لديها
ومنتجات أخرى رائجة بني سكان نيويورك.
وســيتيح املتجر ،الذي يحمل اســم «أمازون -4
ســتار» ،للزبائن االستمتاع بســماعات «إيكو»
وجهاز «كينــدل» للقــراءة اإللكترونية وأجهزة
أخرى من إنتاج الشــركة .وســيوفر املتجر أيضا
الكتب واأللعاب وأدوات املطبخ.
وميثــل اإلعالن عــن املتجر اجلديــد أحدث خطوة
تتخذها أمازون لغزو منطقة قوة منافسني مثل
«تارغت كورب» التي اجتذبت الزبائن مبتاجر جديدة
صغيرة احلجم .ويسلط اإلعالن أيضا الضوء على
اجتاه الشــركة األكبر في مجال جتــارة التجزئة
اإللكترونية فــي العالم إلى املتاجــر التقليدية
إلرضاء الزبائن.
وحتدد عالمات رقمية األســعار على رفوف متجر
أمازون -4ســتار ،ما سيســمح بتذبذب األسعار.
وســيدفع األعضاء في خدمة «برامي» اإللكترونية
اخلاصــة بالشــركة ثمن ما يشــترون من املتجر
باألسعار املسجلة على اإلنترنت.
وفي املقابل ،سيســدد الزبائــن غير األعضاء في
خدمة «برامي» للشــحن السريع ثمنا أعلى ما لم
يسجلوا أنفســهم باخلدمة على الفور .وتعمل
سلســلة متاجر أمازون لبيــع الكتب بالطريقة
ذاتها.

 8مليارات دوالر واردات النفط في أيلول الماضي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط عن تصديرها
أكثر مــن  106ماليــن برميل
لشهر أيلول املاضي ،مشيرة الى
ان معدل سعر البرميل الواحد
بلغ أكثر مــن  74دوالرا ،مبينة
أن اإليرادات قــدرت بـ  8مليارات
دوالر.
وقــال املتحدث باســم الوزارة
عاصم جهاد في بيان صحافي،
إن «مجمــوع الكميات املصدرة
من النفط اخلام لشــهر ايلول
املاضــي من احلقــول النفطية
في وسط وجنوب العراق بلغت
اكثر من  106مليونا و  795الفا
و 22برميــا ،ومبعدل تصدير بلغ
 3.560مليون برميل».
وأضــاف ان «االحصائيــة لــم
تســجل اي صادرات من حقول
كركوك».
ومضى الى القول ،ان «االيرادات
املتأتيــة مــن هذه الصــادرات
بلغت  7مليــارات و 912مليونا
و 571الف دوالر» ،مشيرا الى ان
«معدل ســعر البرميل الواحد
بلغ  74.091دوالر».
ويصدر العــراق النفــط اخلام
حاليا من املوانــى اجلنوبية في
البصرة بعد توقــف الصادرات
الشــمالية نتيجة عدم التزام
االقليم باالتفــاق النفطي مع
احلكومة االحتادية.
في الســياق ،أوعز وزير النفط
جبــار علــي اللعيبــي إلــى
دوائر وشــركات الــوزارة بتبني
ســتراتيجية مشــروع انتــاج
وتصدير مليون برميل من النفط
اخلفيف «باجلهد الوطني».
وقــال اللعيبي في بيــان لوزارة
النفــط ،إن «الــوزارة تخطط
وضمن مشــاريع العــام املقبل
 2019لتحقيــق زيــادة انتــاج
وصــادرات البــاد مــن النفط
اخلفيف إلى مليون برميل يوميا ً
من خالل مشــاريع تطوير عدد
من املكامــن النفطيــة التي
تتميز بنفطهــا اخلفيف منها
مكمــن اليمامة فــي املنطقة
اجلنوبية».

مجموع الكميات
المصدرة من النفط
الخام لشهر ايلول
الماضي من الحقول
النفطية في وسط
وجنوب العراق
بلغت اكثر من 106
مليونا و  795الفا
و 22برميال ،وبمعدل
تصدير بلغ 3.560
مليون برميل

أحد احلقول النفطية

ويأتي ايعاز اللعيبي إلى اجلهات
املعنية من دوائر وشركات الوزارة
بتبني ســتراتيجية مشــروع
انتاج وتصدير مليون برميل من
النفط اخلفيف وباجلهد الوطني
ضمــن خطــط العــام املقبل
 ،2019لتعزيــز دور العــراق في
أسواق النفط العاملية من خالل
انتاج ثالثة أنواع من النفوط هي
اخلفيف ،املتوسط ،الثقيل».
وأشــار وزيــر النفــط ،إلى أن
«بعــض مشــاريع التطوير قد
تتطلب االستشارة والتعاون مع
الشركات العاملية املتخصصة
الرصينــة لتحقيــق األهداف
اخملطط لها».
من جانبه ،قال عاصم جهاد ،إن
«فارق سعر بيع النفط اخلفيف
هــو أكثــر مــن ســعر نفوط
املتوســط والثقيل وهناك عدة
مستويات للنفط اخلام املتداول
به محليــا ً وعامليــا ً يخدم كل
منها حاجات متنوعة للســوق

احلقيقية».
وتابــع ،أن «مصافي النفط في
العالــم تفضل النفط اخلفيف
واحللو بســبب قلــة محتواها
الكبريتــي وإنتاجهــا املرتفــع
نســبيا ً من املواد عالية القيمة
مثل البنزين والكاز اويل والنفط
االبيــض ووقــود الطائــرات ،إذ
يعد النفــط اخلام اخلفيف أكثر
ّ
النفــوط التي يتم تســويقها
وتداولها في العالم».
على صعيــد ذي صلــة ،أعلنت
شــركة «دانة غاز» عــن تلقيها
مــا يقــارب  60مليــون دوالر
لعملياتهــا
كمســتحقات
النفطيــة من حكومــة إقليم
كردستان.
وتلقت الشركة  59.5مليون دوالر
من عمليات إقليم كردستان.
وأضافت أن «جميــع املدفوعات
متســلمة فــي موعدهــا وال
مستحقات قائمة».
على مســتوى األســعار عاملياً،

«األوراق المالية» :خلو قائمة
األسهم من الرابحين
بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهــى املؤشــر العام لســوق
العراق لــأوراق املالية تعامالت
أمس االثنــن ،متراجعا ً ،0.62%
عند مســتوى  528.81نقطة،
خاســرا ً  3.3نقطــة ،مقارنة
اجللســـة
بـمستويـــات
السابقـة.
وتأثــر أداء البورصة ،بتراجع 10
أســهم تقدمها دار الســام
للتأمــن  ،19.05%وفنــادق
املنصــور  ،6.88%ومصــرف
املوصـل  ،5.88%وخلـت قائمـة
األسهـــم مـــن املرتفعيـــن
بنهايـة التعامـالت.
وارتفع حجم التــداوالت أمس
إلــى  341.77مليــون ســهم،
في مقابل  81.5مليون ســهم

تقـرير

باجللســة املاضيــة ،بينمــا
انخفضت قيمة التداوالت إلى
 111.33مليون دينار ،في مقابل
 142.06مليون دينار باجللســة
السابقة.
وتصدر ســهم مصرف املوصل
التعامــات حجمــا ً وقيمــ ًة،
من خالل تــداول  298.6مليون
سهم ،بســيولة بلغت 47.78
مليون دينار.
علـى صعيـد منفصـل ،حـذر
البنـــك املركـــزي العراقــي،
أمــس االثنـــن ،شركـــات
الدفـــع االلكترونــي مـــن
القيـام بعمليات بيـع وشـراء
العمـالت.
وأكد البنك في بيان ،قيامـــه
«بفــرض غرامة مالية علـــى

حوم خام برنت بالقرب من أعلى
مستوى له منذ تشــرين الثاني
 2014يــوم االثنــن بدعــم من
مخاوف بشــأن اإلمــدادات قبل
فرض عقوبات أميركية على إيران
الشهر املقبل.
وارتفع خام القيــاس العاملي 16
ســنتا إلى  82.89دوالر للبرميل
بعدما المس أعلى مســتوى في
نحو أربع سنوات عند  83.32دوالر.
وزاد اخلام األميركي اخلفيف أربعة
ســنتات مســجال  73.29دوالر
للبرميل.
وقــال أوليفييه جاكــوب احمللل
لــدى بتروماتركس ”الســعودية
تلمــح إلى أنها ال متلــك الكثير
من الطاقة االحتياطية الفورية،
أو أنها ليســت لديهــا الرغبة
الفعلية في استخدامها بشكل
استباقي“.
وأشــار املســتثمرون إلى أنهم
يتوقعون ارتفاع األســعار ،إذ زاد
اإلقبال على اخليارات التي تعطي

ألصحابها حق شــراء خام برنت
فــي مقابــل  90دوالرا للبرميل
بنهاية تشرين األول.
وقال محللون إن ارتفاع أســعار
النفط وقــوة الدوالر التي ظهرت
آثارهــا على عمالت عدد من كبار
مســتوردي النفط ،قــد تلحق
الضرر بنمو الطلب على اخلام في
العام املقبل.
لكن التركيز ما زال منصبا على
العقوبات األميركية على قطاع
الطاقة اإليراني ،والتي ســتدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من
تشــرين الثاني وتهدف إلى وقف
صــادرات النفط فــي ثالث أكبر
منتــج للخام مبنظمــة البلدان
املصدرة للبترول (أوبك).
وملــح عدد مــن كبار املشــترين
في الهنــد والصني إلــى أنهم
ســيخفضون مشــترياتهم من
النفط اإليراني .وقالت سينوبك
الصينيــة إنهــا خفضــت إلى
النصف شــحناتها من النفط

اإليراني في أيلول.
وحتدث الرئيــس األميركي دونالد
ترامــب إلى العاهل الســعودي
امللك ســلمان بن عبد العزيز يوم
السبت بشأن سبل احلفاظ على
إمدادات كافية.
لكن ستيفن إينيس رئيس قسم
التداول في آسيا واحمليط الهادي
لدى أواندا للوساطة في العقود
اآلجلة في سنغافورة قال ”حتى
إذا أرادوا (السعوديون) النزول على
رغبات ترامب ،فكم حجم الطاقة
الزائدة التي لدى اململكة؟“
وأضاف :في ظــل توقعات خروج
نحــو  1.5مليون برميل يوميا من
النفط اإليراني من الســوق في
الرابع مــن تشــرين الثاني ،فإن
األسعار قد ”تقفز وسيكون سعر
 100دوالر للبرميــل املتوقع هدفا
منطقيــا في حقيقــة األمر“ إذا
تشــكك املســتثمرون في قدرة
السعودية على الرد مبا يكفي من
اإلنتاج اإلضافي.

بريطانيا تؤكد تأقلمها مع انفصال
أوروبي من دون اتفاق

شركــات الدفـع االلكترونـي
ان ثبـــت بــــان اي منفـــذ او
وكيــــل رئيــــس او ثانــوي
يقـــوم باستغــــال اســم
الشــركة املــزودة للخدمــة
للقيـــام بعمليات التوســط
ببيع وشــراء العمالت االجنبية
والتحويالت املالية خارج نظام
مزود اخلدمة».
وتابــع« :ســتترتب علــى تلك
الشــركات ايضا مســؤولية
قانونيــة التــي تتحملهــا
الشــركة كــون ان املــزود هو
املسؤول عن منافــذه ووكـالئه
استنـادا الـى املـــادة  16اوال/
هـ مـن نظـــام خدمات الدفع
االلكتروني لالمـــوال رقـــم 3
لسنـة .»2014

الصباح اجلديدـ وكاالت:
قال وزيــر املاليــة البريطاني فيليب
هاموند أمس االثنني إن لدى بريطانيا
القدرة املاليــة للتأقلم مع انفصال
عن االحتاد األوروبــي دون اتفاق لكنه
يعتقد أن االجتاه السائد في بروكسل
هو نحو إبرام اتفاق.
وصرح لســكاي نيوز قائــا ”أنا واثق

من أنه ســيكون لدينا القدرة املالية
لدعــم االقتصــاد البريطانــي إذا
وجدنا أنفســنا بكل أسف في وضع
الالاتفــاق“ .لكنــه أضــاف أن حالة
عــدم التيقن إزاء املســتقبل أضرت
باالقتصــاد وأن األســابيع القليلة
املقبلة ســتكون حرجــة للتوصل
إلى اتفاق مع االحتــاد األوروبي .وقال

هامونــد لتلفزيــون هيئــة اإلذاعة
البريطانية ”املزاج السائد هو بال ريب
هو أن الناس تريد اتفاقا مع اململكة
املتحدة .يريــدون خفض االضطراب
الذي سيسببه اخلروج البريطاني من
االحتاد األوروبي إلى احلد األدنى .يريدون
أن تســتمر العالقة معنا وشــراكة
جتارية سلسة في املستقبل“.

بورصة موسكو تجدد تحطيم األرقام القياسية صعودًا
الصباح الجديدـ وكاالت:
تواصل بورصة موسكو حتطيم
املســتويات القياســية ،حيث
جتاوز مؤشرها لألسهم املقومة
بالروبل  MICEXاليــوم االثنني،
مســتوى الـ 2490نقطة وذلك

للمرة األولى في تاريخه.
وأظهرت بيانات بورصة موسكو
أن املؤشــر  MICEXبلغ بحلول
الساعة  12:41بتوقيت موسكو
 2483.69نقطة ،مرتفعا بنسبة
 ،0.32%بعدمــا كان قد ســجل

في وقت ســابق من التعامالت
 2492.84نقطة.
كمــا صعــد مؤشــر البورصة
 RTSلألســهم املقومة بالدوالر
بنســبة  0.11%بالغا 1193.35
نقطة.

واشنطن تسعى لتقليص عجزها التجاري

اتفاق أميركي كندي مكسيكي جديد للتجارة الحرة
متابعة الصباح الجديد:
توصلــت الواليات املتحــدة وكندا
واملكسيك إلى اتفاق جديد للتجارة
احلرة يحــل محل اتفاقيــة «نافتا»
املوقعة في .1994
وأفــاد بيــان مشــترك صــدر عن
واشــنطن وأوتــاوا ،بــأن االتفاقية
اجلديــدة قــد ســميت «االتفاقية
االقتصادية األميركية املكسيكية
الكندية».
وأضــاف أن «االتفاقيــة ســتؤمن
لعمالنــا ومزارعي ومربي املاشــية
والشــركات اتفاقــا جتاريــا جيدا
سيســمح بنشــوء أســواق أكثر
حرية ،وجتــارة أكثر عدال ،وحتقيق منو
اقتصادي مستدام ملنطقتنا».
ورحب رئيس الوزراء الكندي جاسنت
تــرودو باالتفاقية ،مشــيرا إلى أنها
ستعود باخلير على البلدان الثالثة.
عد خيســوس ســيادي
من جهته ّ
املستشــار االقتصــادي للرئيــس
املكسيكي املنتخب أن االتفاق «مينع
التفتت التجاري للمنطقة».

وقــال إن «نافتا -2ســيقدم األمن
واالســتقرار لتجارة املكســيك مع
شريكتيها في أميركا الشمالية».
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد
ترامب قد فرض إعادة التفاوض حول
اتفاقيــة (نافتا) ،التــي طبقت بني
الدول الثالث لـ 24عاما.
وصــدر البيان قبل تســعني دقيقة
فقط مــن انتهاء مهلــة فرضتها
الواليــات املتحــدة للتوصــل إلى
انضمام كندا التفاق كانت واشنطن
توصلت إليه مع مكسيكو بنهاية
آب املاضي.
وفــي االتفــاق ،وافقت واشــنطن
علــى اإلبقاء على آليــة التحكيم
في النزاعــات التي تتمســك بها
أوتاوا ،في مقابل فتح ســوق األلبان
الكندية بشكل أكبر.
كما شمل االتفاق بنودا ملنع «عمليات
التالعب» باملبادالت التجارية ،سواء
بالعمالت األجنبية أو باستغالل دول
غير موقعة المتيــازات هذا النص،
لكن الرســوم علــى واردات الفوالذ
واأللومنيوم القادمة من كندا ،التي
فرضها ترامب ،ستبقى قائمة حاليا

بالرغم من معارضة أوتاوا.
وكان هدف الرئيس األميركي دونالد

ترامب األساســي إلعــادة صياغة
نافتــا هو تقليص العجــز التجاري

لبالده ،وهو هدف ســعى إليه أيضا
مــع الصني من خالل فرض رســوم

جمركية مبئات املليارات من الدوالرات
على السلع الواردة من الصني.
وبينمــا يتجنب االتفــاق املبرم بني
الواليات املتحدة وكندا واملكســيك
فرض رســوم جمركية ،فإنه سيزيد
على شــركات إنتــاج الســيارات
العامليــة صعوبة تصنيع ســيارات
رخيصة الثمن في املكســيك .كما
يهــدف االتفاق إلى خلــق املزيد من
فرص العمل في الواليات املتحدة.
وقال مصــدر على درايــة بالقرار إن
ترامب وافق على االتفــاق مع كندا.
وأشــار مســؤول أميركي كبير إلى
أن مســؤولني من الواليــات املتحدة
يعتزمــون توقيع االتفــاق مع كندا
واملكســيك في نهاية تشرين الثاني
قبــل أن يُرفع إلــى الكوجنرس ألخذ
املوافقة عليه.
وســ ُيبقي االتفاق على آلية لتسوية
النزاعات كانت كندا ســعت جاهدة
للحفــاظ عليهــا من أجــل حماية
قطاع األخشــاب الكندي وغيره من
القطاعــات مــن رســوم مكافحة
اإلغــراق األميركية ،وفقــا ملا ذكرته
مصادر كندية.

لكن ذلك كان له ثمن ،إذ وافقت كندا
على الســماح للمزارعــن املنتجني
لأللبان في الواليات املتحدة بالوصول
إلى نحو  3.5باملئة من ســوق األلبان
احمللية الكندية البالغة استثماراتها
السنوية نحو  16مليار دوالر.
وبالرغم مــن أن مصادر كندية قالت
إن حكومة البالد مســتعدة لتقدمي
تعويضات ،فان رد فعل منتجي األلبان
كان غاضبا.
كما يشترط االتفاق نسبة مكونات
أعلى في السيارات من إنتاج مناطق
في أمريــكا الشــمالية ودفع أجر ال
يقل عن  16دوالرا في الســاعة ،وهو
بند يهدف إلى حتويــل الوظائف عن
املكسيك.
ووافقت كندا واملكسيك على حصة
قدرها  2.6مليون ســيارة ركاب يتم
تصديرها للواليات املتحدة في حالة
فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها
 25باملئة على الســيارات على أسس
تتعلق باألمن القومي.
لكن االتفاق لم يضع حال للرســوم
األميركيــة على صــادرات كندا من
الصلب واأللومنيوم.
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ّ
التدين والتطرف
الشباب اإلسرائيلي بين ثنائية
رازي نابلسي
ّ
دل اســتطالع رأي بشــأن نســبة التد ّين
اجملتمــع
في
اإلســرائيلي ،أجرته صحيفة
ّ
«هآرتس» مبناســبة رأس السنة اليهود ّية،
على أن أكثر من نصف اجملتمع
اإلسرائيلي
ّ
يعتقد أن حقّ ه في أرض فلسطني مشتق
مــن وعــد إلهــي ،وأن  56%مــن اجملتمع
اإلسرائيلي يعتقدون أن اليهود هم شعب
ّ
اهلل ُ
املتار.
أما املعطى اآلخر الذي يظهر في استطالع
ّ
الرأي ،هو حقيقة أن الشــباب جيل 24-18
عاما ً أكثر تد ّينا ً والتزاما ً بالتعاليم الدين ّية،
وأكثــر ميين ّية في اخلارطة السياســ ّية ،إذ
تشير الصحيفة إلى أن التد ّين في أوساط
الشباب نابع من وجودهم على ميني اخلارطة
السياســ ّية وليس العكس .كما يشــير
االستطالع إلى أن  64%من الشباب يؤمنون
باهلل وبالتــوراة ،مقابل  22%فقط من غير
الشباب.
إن مثل هــذه النتائج لهــا دالالت كارث ّية
على املســتقبل ،من حيث القــدرة على
الوصــول إلى مســار
سياســي ،أو حتّى
ّ
سياسي ،خاصة ُ
قبول فتح مسار
بكل ما
ّ
اجملتمع
داخل
بالشــباب
يتع ّلق
اإلسرائيلي،
ّ
فالــدالالت سياســ ّية فعــاً بخصــوص
املستقبل ،خاصة أن املعادلة في إسرائيل:
متد ّين أكثر ،مييني أكثر.
إن ما يعــزّز هذه امل ُ
حيــث
عادلة،
اليميني
ّ
سياســيا ً هو أكثر تد ّينا ً والعكس صحيح،
اجلغرافي
حقيقــة التوزيــع
والسياســي
ّ
ّ
للمتد ّينني ،إذ يشير استطالع الرأي إلى أن
 78%من مص ّوتي اليمــن متد ّينون مقابل
 15%فقط من مص ّوتي «اليســار» يع ّرفون
أما بالنســبة
ذاتهم على أنّهم متد ّينونّ .
ّ
اجلغرافي فإن  85%من
إلى التوزيع
ســكان
ّ
ّ
القدس و 81%من املستوطنني في
الضفة
الغرب ّية متد ّينونُ ،مقابل نسبة  44%فقط
ّ
من
ســكان مركــز البالد يع ّرفــون ذاتهم
متد ّينني .وهو ما يشير إلى أن نسبة التد ّين
فــي القــدس واملســتوطنات -أي مناطق
الصراع بالنســبة إلى اجملتمع
اإلسرائيلي،
ّ
هي ضعف نســبة التد ّين في مدن املركز
اليومي
وحيفا ،حيث الصراع
السياســي
ّ
ّ
على األرض ُحســم بالنســبة إلى اجملتمع
والدولة الصهيون ّية.
املُستقبل :أسئلة التوجّ هات
ُ
باململ ،يشــير االســتطالع إلــى أن 75%

اإلســرائيلي مجتمع مؤمن:
من اجملتمــع
ّ
 54%يؤمنــون بــاهلل و 21%يؤمنــون بق ّوة
عليا ليســت الرب وال التوراة .هذا املعطى،
يشــير إلى مجتمع فيه األغلبية العظمى
متد ّينــة أو تؤمن بالغيب ّيــة ،خاصة إذا ما
أضفنا إلى هذا ك ّلــه حقيقة أن أكثر من
نصف اجملتمع يعتقــد بأحق ّية اليهود في
فلسطني بحســب الوعد اإللهي .إذاً ،فإنّنا
أمام ُمجتمع متد ّين يشــتق السياسة من
الدين والوعود اإللهية.
ال يُفصل الدين عن السياسة في إسرائيل،
خاصــة أن الهوية واملواطنة تشــتق من
الديــن ،الذي هو أســاس تكويــن الدولة
العبر ّية ،وعليه بنيت الهوية السياســية
للدولة ،ســيما مع أخذ مســار التشريع
اجلديد في «قانون القومية» ،إذ باتت الدولة
«دولة اليهود».
وهنــا ،ال بــد من قيــاس هــذه املعطيات
توجهات
لالســتفادة منها في استشراف ّ
اجملتمع
اإلســرائيلي ،خاصــة أننا نتعامل
ّ
مع نظام
سياســي يكتسب الشرع ّية من
ّ
األغلب ّية في اجملتمع التي يشير االستطالع
إلى أنّها «تؤمن أن وجودها في فلســطني
حق ر ّباني».
بالنســبة إلى املتد ّين
اليهودي ،فإن نابلس
ّ
أهم من حيفا ،واخلليــل أهم من تل أبيب،
ألهميــة هذه املناطق دينيا ً من حيث
وذلك ّ
الرواية التورات ّيــة والتراث
الديني التاريخي
ّ
اليهــودي .ولذلك ،نرى أن ما نســبته 19%
ّ
ّ
فقط من املســتوطنني فــي
الضفة غير
متد ّينــن .وأغلب الظن ،بحســب التوزيع
االستيطاني ،يســكنون في املستوطنات
ّ
الكبيرة القريبة من مــدن املركز والقدس
كـ»أرئيــل» و»معاليــه أدوميــم» وحتّى
«غيلو» ،وهي مستوطنات كبيرة تسكنها
الطبقة الوسطى اإلسرائيل ّية التي تبحث
عن سكن رخيص ووصول سريع إلى مراكز
املدن داخل اخلط األخضر.
من هــذا الباب ،ميكــن قراءة مســتقبل
ّ
تعمق أكثر لليمني وتد ّين
الضفة على أنّه ّ
ينذر
ما
أكثر،
بتعمق «اجلمهور ّية الثالثة»،
ّ
أي إســرائيل التي تتخذ فيهــا احلكومات
شــرع ّيتها من قبل املستوطنني واملتد ّينني
عمومــاً ،الذيــن حتّــى لو لم يســكنوا
املستوطنات ،فهم داعمو اخلط
السياسي
ّ
الذي يدعم املستوطنات ويعزّزها من مبدأ
الديني ،ويتم ّثل بالت ّيار
اخلالص
الديني داخل
ّ
ّ
احلزب احلاكــم «الليكود» وحــزب «البيت
اليهودي».
ّ

وبالتالي ،فإن املســتقبل ينذر باألسوأ من
ّ
حيث إمكان ّية فتح مســار
سياسي جديد
ّ
سياسي-
يفضي إلى دولة أو كيان
سيادي
ّ
ّ
ّ
في
الضفة الغرب ّية والقدس.

اجملتمــع :نتنياهــو والعلمانيــون عموما ً
ينصبون اليمني
الديني في وزارة كالتعليم،
ّ
ّ
فيقوم
الثاني بدوره ببث مضامني دين ّية في
ّ
ّ
الطلب
توجهات
التعليم الذي يؤ ّثــر على ّ
خللــق مجتمع أكثر دين ّيــاً ،يفرز حكومات
أكثر دين ّيــة بالنتيجة تُعيد تدوير العمل ّية
التوجــه
لتعميــق
الديني .وهــذا ،يُضاف
ّ
ّ
إليه مت ّلــق األحزاب القوم ّيــة والعلمانية
للت ّيار ذاته الذي يدفع باخلارطة السياس ّية
برمتها حتّى أقصى اليمني.
ّ
ّ
تشــكل نتائج االســتطالع ،الذي نشرته
الصحيفة حول نسبة التد ّين
والتوجهات
ّ
الدينية باجملتمــع النتيجة لهذه الدورة من
صياغة ُ
وبالتالي صياغة اخلارطة
املتمــع،
ّ
السياس ّية.
ُكتــب الكثير عــن التد ّين في إســرائيل،
ّإل أن نتائــج هذا االســتطالع ،وخاصة مبا
يتعلــق بالشــباب ،تد ّلل على اســتمرار
تعمق هــذه الدائرة مــن العالقة بني رأس
ّ

تديني الصراع :التعميق
إســرائيلياً ،ومنذ العــام  - 2009أي والية
نتنياهو الثانية – يتغلغــل اليمني
الديني
ّ
فــي مفاصل الدولــة واحلكــم واألجهزة
الديني في
األمن ّية .وال شــك أن اليمــن
ّ
الطبيعي لنتنياهو
إســرائيل بات احلليف
ّ
وحكوماتــه اليمين ّيــة .وهذا مــا وصفه
نتنياهو فــي االنتخابات األخيــرة عندما
اعتبر «البيت
اليهودي» حليفا ً طبيع ّيا ً في
ّ
احلكومة قبل تشكيلها.
إن هــذا التحالف مينح الت ّيــار
الديني في
ّ
إسرائيل سيطرة على املضامني التي تبث
في اجملتمع،
وبالتالي توجيهه .فعلى سبيل
ّ
املثــال ،يســيطر «البيت
اليهــودي» على
ّ
وزارات الترب ّية والتعليم والقضاء والزراعة،
ّ
وتشــكل األخيرة الذراع األطــول واألكثر
سيطرة على االستيطان.
ومن هذا الباب ،ميكن قــراءة عمل ّية تديني

الهرم
السياسي في إسرائيل؛ أي احلكومة
ّ
والقاعدة االنتخاب ّيــة .وهي تُنذر بصورة ال
تدع مكانا ً للشــك ،بأن التد ّين في اجملتمع
الصهيوني والصراع عموما ً ســيبقى في
ّ
ذات االجتاه .ومن ســيدفع الثمن ،لألسف،
الشعب واألرض الفلسطين ّية التي يسعى
الدينــي
املشــروع
اليهودي إلى ســلبها
ّ
ّ
إلقامة «أرض إسرائيل الكبرى» التي ُوعدوا
بها إلهيا ً بحســب معتقدهم الذي يؤمن
به أكثــر من نصف اجملتمع ،مــع العلم أن
جميع املســتطلعني هم من أصحاب حق
التصويــت ،أي أن أصغرهــم فوق جيل 18
عاماً ،وهو أيضــا ً اجليل الــذي يتجنّد في
اجليش.
تشير غالب ّية االســتطالعات إلى أن أبناء
الصهيون ّيــة املتد ّينة واليهود الشــرق ّيني
يتوجه
يتط ّوعون في وحدات قتال ّية ،في حني ّ
غالب ّية األشكناز (ذوو األصول األوروبية) إلى
الوحدات الهندسية واملكتبية وسالح اجلو.

األوامر الدينيّة :بني احلاخام والضابط
بعد إقدام
اجلندي أزاريا على إعدام الشهيد
ّ
الشــريف في اخلليل وهــو ُمصاب وملقى
على األرض ،نشرت الصحافة اإلسرائيل ّية
أنــه كان علــى عالقة مــع احلاخامات في
اخلليل ،وكان يشــارك في جلســات دين ّية
ّ
للحاخامــات ،ما
شــكل حينهــا صدمة
للقيادة العسكر ّية التي اكتشفت أ ّن في
املؤسسة العســكر ّية هناك من يؤ ّثر على
قرار اجلندي غير الضابط.
يســتثني االســتطالع هذا املوضوع
وال
ّ
عمــا هو أصعب مــن
جندي
ّ
ليكشــف ّ
يُطلق النار،
فيبــن أن ما يعادل  46%من
ّ
اإلســرائيلي يعتقد أن احلاخامات
اجملتمع
ّ
قادرون على صياغة الواقع والتأثير عليه.
أما بخصوص الشــباب ،فإن االستطالع
ّ
يشير إلى أن نسبة عالية منهم يؤمنون
بدور احلاخامات ومكانتهم وتأثيرهم على
القرار والواقع .وهذا املعطى ليس بسيطا ً
وال عرضيــاً ،بــل يد ّلــل على مــدى تأ ّثر
الشباب اإلســرائيلي بأوامر رجال الدين
الذين يعتبرون جوهرياً ،أن ُكل من هو غير
يهــودي (األغيار) يبقى أقل قيمة ومكانة
ّ
من
اليهودي ،خاصة على أرض إســرائيل.
ّ
يضع
ما
وهو
الفلســطيني أمام قرارات
ّ
غير عقالن ّيــة ،قرارات مبرجع ّيــات دين ّية
متجــد القتل ،خاصة أن الشــباب الذين
ّ
يتأ ّثــرون برجال الدين ،هــم ذاتهم الذين
يقفون على ُكل حاجز وس ّيارة بسالح.
وعلى الرغم مــن أن القرار
العســكري
ّ
الصهيونــي ال يقل خطورة عــن القرار
ّ
الديني ،بل يســتند إليــه وينطلق منه
ّ
برمتهّ ،إل أن
كما هو املشروع
الصهيوني ّ
ّ
ّ
يشكل
السياسي،
الدين في اتخاذ القرار
ّ
مرحلة أخرى أكثر تطرفا ً ووحشــ ّية وأقل
تنظيمــا ً من اجليش الــذي يخضع لقرار
وسياسي.
مركزي
ّ
ّ
األسئلة السياسيّة مُقابل الدينيّة
يلتقــي هذا االســتطالع الــذي أجرته
الصحيفة مع استطالع آخر أجراه معهد
«بيو» األميركي لألبحاث ،وعلى الرغم من
يحدد األبعاد السياســ ّية
أن املعهــد ال ّ
كما فعلت الصحيفة في اســتطالعها،

ّإل أن نتائج اســتطالع املعهد تشير إلى
يشددون
ارتفاع في نســبة اليهود الذين
ّ
على أهم ّيــة الدين في حياتهم من 24%
في العام  2007إلى  30%في العام ،2016
ليد ّلل استطالع «هآرتس» على أن نسبة
اليهود املتد ّينني في إســرائيل منتصف
العام  2018هو ما يُعادل  54%من اجملتمع.
ّ
وهذا ما يعود
ليؤكد على حقيقة ما يتم
عامة حول ارتفاع نســبة
تداوله بصورة ّ
التد ّيــن في اجملتمع
اإلســرائيلي ،خاصة
ّ
في السنوات العشــر األخيرة ،مع األخذ
بعني االعتبار وجود الت ّيارات األيديولوج ّية
الدين ّيــة علــى رأس الهرم
السياســي
ّ
اإلســرائيلي من «البيت
اليهودي» الذي
ّ
ّ
مي ّثــل اليهود ّية الصهيون ّيــة العصر ّية،
حتّى «شــاس» و»يهادوت هتوراة» اللذين
مي ّثالن الت ّيــار
احلاريدي .وهــو الت ّيار الذي
ّ
بــات فــي الســنوات العشــر األخيرة
احلليف الدائــم واملك ّون حلكومات اليمني
اإلسرائيلي املتتالية.
ّ
ّ
تؤشــر هــذه املعطيات إلــى اجتاهني مبا
الفلسطيني
الصراع
يخص
اإلسرائيلي:
ّ
ّ
األول
داخلي ،إذ ســتتعمق في املستقبل
ّ
الدينــي
العالقــة بني
والسياســي في
ّ
ّ
إسرائيل ،وستستمر إسرائيل في االنزياح
نحو اليمني؛ وثانيا ً مبا يخص
الفلسطيني،
ّ
برمته إلى كونه
فإن الصراع ســيتح ّول ّ
صراعا ً دينيا ً تكون فيه القواعد واألسئلة
السياســ ّية ذات إجابات تورات ّية ،ما يؤ ّثر
ليس علــى املســار
السياســي فقط،
ّ
وإنّ ا على إمكان ّية فتح مســار
سياسي
ّ
مســتقبالً مع الفلســطينيني .فاملسار
السياســي ،إن ُفتح ،بحسابات الدين ال
ّ
يغدو سياسة ،بل
يتعدى ذلك إلى ثنائ ّية
ّ
«حالل» و»حــرام» في املعاييــر الدين ّية
والتورات ّية .وهذا حصل في إسرائيل ،بعد
حرب  ،1967وحتديدا ً فــي «مركاز هراب»
في القــدس ،حيث كانت األســئلة في
جوهرها :هل مســموح دينيا ً التنازل عن
أراض لألغيــار؟ ّإل أن الفرق الوحيد اليوم
ٍ
عن  1967هــو أن «مركاز هــراب -املركز
الروحــي للصهيون ّيــة املتد ّينة» حينها
ّ
كان حركــة دينية هامشــية في اجملتمع
اإلسرائيلي ،في الوقت الذي بات فيه هذا
ّ
الت ّيار
األيديولوجي اليــوم ،يحمل وزارات
ّ
عديدة وحليفا ً طبيع ّيــا ً في أي حكومة
ّ
يشكلها «الليكود».
عن صحيفة األيام الفلسطينية

مقاربة مجتمعية إلعادة تأهيل الجهاديين في تونس
أندرو مكدونيل
توج َه ســبعة آالف تونســي ،منــذ العام
ّ
 ،2011إلى اخلارج للمشاركة في القتال في
النزاعات الدائرة في ســوريا والعراق وليبيا،
ما ُي ّثــل واحدة من أكبر الفرق الوطنية من
املقاتلــن األجانب .في حني ما يزال كث ٌر من
هــؤالء املقاتلني في اخلارج ،عــاد عد ٌد كبير
منهم إلى وطنه األم.
وفي هذا اإلطار ،أشارت تقديرات رسمية في
نيســان/أبريل  2017إلى أن عدد التونسيني
العائدين وصل إلى  .800ومع احتمال عودة
آالف املقاتلــن اإلضافيــن .تواجــه تونس
التحدي الصعــب املتم ّثل في وضع مقاربة
ّ
واسعة النطاق للحؤول دون انتشار العنف
والتطرف في الداخل.
وانطالقــا ً مــن إدراك املمارســات اخلطيرة
واإلجراميــة للمجموعــات املتطرفة في
ٌ
خالف كبير في وجهات النظر
اخلارج ،يسود
بشــأن ما إذا كان يجب أن تُتــاح للعائدين
فرصة االندماج من جديد ،بطريقة سلمية،
في اجملتمع.
ففي حــن أن عددا ً كبيرا ً من التونســيني
يتوجس ،بصورة مفهومة ،من أن العائدين
ّ
ّ
يشكلون تهديدا ً مباشرا ً للسالمة العامة،
يقــول آخــرون إن وضعهم في الســجن
ّ
حل منقوص ،ومن احملتمــل أن يعود بنتائج
عكسية ،ســيما وأن الدوافع وراء ذهابهم
إلى مناطق النزاع تختلف اختالفا ً شــديدا ً
من شخص إلى شخص آخر ،وكذلك األمر
بالنســبة إلى التجارب التي عاشوها في
أثناء وجودهم هناك.
ففــي حــن شــارك بعضهم مشــاركة
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جيم اونيل
رئيس سابق
إلدارة األصول في
جولدمان ساكس
ووزير سابق للخزانة
في بريطانيا وهو
يعمل حاليا كرئيس
لتشاتم هاوس .

ناشــطة في األعمال اإلرهابية أو ســواها
من الفظائع ،اكتفــى آخرون بإمتام تدريبات
أساســية ،أو أ ّدوا دورا ً دا ِعمــا ً غيــر عنفي.
باملثل ،تتراوح دوافعهــم للعودة من خيبة
األمل من األيديولوجيا املتطرفة ،وصوال ً إلى
الرغبة في جتنيد آخرين في القضية.
في العــام  ،2014خالل املراحل األولى لهذه
األزمة ،اقتــرح الرئيس الســابق املنصف
املرزوقي تشــريعا ً كان من شــأنه أن مينح
بعض العائدين مسارا ً لالنخراط من جديد
في اجملتمــع .لكن حتــت تأثيــر الضغوط
َ
حتــظ هذه
االجتماعيــة الشــديدة ،لــم
كاف من االستحســان ،وجرى
املقاربة بقدر ٍ
تهميشــها لصالح سياســات اسهمت
في تعزيز التفويض املمنــوح إلى األجهزة
املســؤولة عن إنفــاذ القوانــن لتوقيف
املعتقلني ومالحقتهم قضائياً .وقد فرضت
وزارة الداخليــة حظــرا ً على ســفر بعض
األشخاص إلى اخلارج ،وفي متوز/يوليو ،2015
أق ّر مجلس النواب قانونا ً ملكافحة اإلرهاب
أجــاز للجهــات اخملتصة مالحقــة جميع
املتورطني في أنشطة إرهابية خارج البالد،
وجه عدد كبير من القادة
أمام القضاء .وقد ّ
السياســيني ،مراراً ،نداءات علنية ملالحقة
العائديــن قضائيا ً عمالً بأحــكام القانون
املذكور.
لكن في املمارسة ،واجهت املقاربة األمنية
الطابع عوائــق قانونية كبــرى .فغالبا ً ما
تفتقر الســلطات إلى أدلــة واضحة عن
أنشــطة املشــتبه بهم في اخلارج ،ووفقا ً
للعديد من نشــطاء اجملتمــع املدني ،غالبا ً
ما يُقدم املسؤولون عن إنفاذ القوانني على

توقيف العائديــن مــن دون أن تتوافر أدلة
كافية للقضاة من أجل إدانتهم.
فــي بعض األحيــان ،الهــدف الوحيد من
هــذه االعتقاالت ،إحلاق العار باألشــخاص
املتعاطفــن مــع الســرديات املتطرفــة
ومضايقتهم ،ما يؤ ّدي إلى تعميق املظالم
الشخصية والنظرات السلبية إلى الدولة.
ٌ
ناشــط محلي
حتدث
على ســبيل املثالّ ،
عــن جتربته في مســاعدة أحــد العائدين
فــي إطار محاولته اســتعادة وظيفته في
التدريــس ،لكن هــذا األخيــر كان يُضطر
بصورة مستمرة إلى التغ ّيب عن عمله من
التوجه إلى مركز الشــرطة للخضوع
أجل
ّ
لالستجواب.
بالنسبة إلى العائدين الذين يبذلون جهودا ً
صادقــة لالندماج من جديــد ،ميكن أن تؤ ّثر
هذه املضايقات في قدرتهم على استعادة
حياتهم الطبيعية ،األمر الذي قد يزيد إلى
حــد كبير من احتماالت حدوث انتكاســة
لديهم وانخراطهم من جديد في النشاط
القتالي.
في الوقت نفسه ،تعاني السجون التونسية
من التخمة فــي األعداد التي تفوق قدرتها
على االســتيعاب ،ومن شــأن تدفق مئات
السجناء احملكومني بتمضية فترات طويلة
في الســجن ،أن يتسبب بإنهاك املنظومة،
ويُسهّ ل انتشــار األيديولوجيات املتشددة
في صفوف اجملرمني غير العقائديني.
يقول باحثٌ وناشــط في اجملتمــع املدني:
«وفقا ً لتجربتي الشخصية ،في مقابل كل
«متطرف» يُز َّج في الســجن ،يظهر عشرة
آخرون ،سيما عندما يوضَ عون في السجون

نفســها مع املدانني بارتــكاب جرائم ضد
الدولة» .يبــدو أن احلكومــة ،وإدراكا ً منها
لهذه العقبات ،حافظت على درجة مع ّينة
من املرونــة .يوضَ ــع العائــدون الذين لم
يشــاركوا في أعمال العنف في اخلارج ،في
اإلقامة اجلبرية ،مع االكتفاء بالطلب منهم
التوجه إلى السلطات احمللية بصورة دورية.
ّ
وهذا اإلدراك للحاجــة إلى مقاربة متمايزة
عكســته أيضا ً بعــض مجموعات العمل
التابعة ملســؤولني في احلكومة .لكن نظرا ً
إلى الغياب املســتمر لإلرادة السياســية،
يُبدي القادة تر ّددا ً في الدفع نحو نقاش أكثر
جدوى وانفتاحا ً عن إعادة التأهيل.
فــي الوقت الراهن ،ما تزال االســتراتيجية
اإلجمالية للحكومــة غير واضحة املعالم
بالنســبة إلى عدد كبير مــن األفرقاء في
اجملتمع املدنــي ،وال تولي االعتبــار الكافي
ألهمية التنسيق مع اجملتمعات احمللية التي
يعود إليها األفراد .يُ ّ
شكل إنشاء منظومة
دعــم محلية لتلبية احتياجــات العائدين
االجتماعيــة أو االقتصادية أو النفســية
مك ِّونا ً أساسيا ً للحؤول دون انخراطهم من
جديد في النشاط القتالي .على النقيض،
فإن العائدين الذين يصطدمون بالكراهية
والعزلة االجتماعية قد يكونون عرض ًة إلى
املتشــدد الذي
حد كبير للعودة إلى اجملتمع
ّ
سبق له أن تق ّبلهم.
توصلت إليها دراســة
ت ّ
ُقدم البيانات التي ّ
أجراهــا مؤخــرا ً املركــز الدولــي للديــن
والدبلوماســية ومركز دراســة اإلســام
والدميقراطية ،بعض األفكار عن الســبيل
ملقاربة هذه املســألة على املستوى احمللي.

فقد اســتطلع الباحثون ما يزيد على 139
فاعــاً دينيا ً أصوليا ً مــن العاصمة تونس،
وسوســة ،وبنزرت ،والقصريــن ،وبنقردان،
وشــملت األســئلة مجموعة واسعة من
بالتصــدي للتطرف
املواضيــع املتعلقــة
ّ
العنفــي ،مبا في ذلك إعــادة دمج املقاتلني
األجانبُ .ي ّثل هؤالء اجمليبون شريحة واحدة
ُقدم خبرة ومصداقية
من اجملتمع ،ميكن أن ت ّ
ق ّيمتَني لدعم إعادة تأهيل هؤالء العائدين،
ومن شأنها أن تطرح بالتالي بعض األفكار
بشأن الســبيل ملقاربة هذه املسألة على
املستوى احمللي.
قلــة ضئيلة من هــؤالء الفاعلني الدينيني
األصوليني (نحو عشرة في املئة) كان لديها
اطــا ٌع على برامــج قائمة إلعــادة تأهيل
األشــخاص املرتبطني مبجموعات إرهابية.
غيــر أن أكثرية منهــم ( 79في املئة) عدت
أن هناك حاجة إلــى برامج إلعادة التأهيل،
وأشــار  91في املئة إلى أنهم ســيدعمون
مثل هذه البرامج في حــال تطبيقها في
مجتمعاتهــم احملليــة .في حــن أن هذا
الشــعور ال ُي ّثل بالضرورة اجملتمع بكامله،
نظــرا ً إلى تركيز الدراســة علــى األفرقاء
الدينيني فقــط ،إال أنه ّ
يؤشــر إلى أنه من
املمكن أن تلقى برامج إعادة التأهيل دعما ً
في أوســاط القطاع الديني .بيد أن  44في
املئة فقط من اجمليبني وجدوا أن من شــأن
هذا النــوع مــن العمــل أن يحصل على
الدعم من القادة اآلخرين في مجتمعاتهم
أصوات داخل اجملتمع
احمللية .بالطبع ،ترتفع
ٌ
املدنــي منا ِهضة إلعادة الدمــج ،إمنا ليس
واضحا ً حتى اآلن ما هي األصوات التي تُ ّثل

انطباعات الرأي العام.
في مؤشر الفت ،قال  46في املئة فقط من
اجمليبني إنه على جهات في الدولة ،ســوا ًء
احلكومــة الفدرالية أو القــوى األمنية ،أن
تتو ّلى إدارة برنامج إعــادة التأهيل .غير أن
فضلت مقاربــ ًة تقودها
أكثريــة ضئيلــة ّ
جهات مــن اجملتمع ،ســوا ًء كانــوا أفرقاء
ٌ
دينيــن ( 34في املئــة) ،أم منظمات أهلية
( 15في املئــة) ،أو غير ذلك ( 5في املئة) .من
شــأن األفرقاء الدينيني أن يُؤ ّمنوا املشورة،
أو يحشــدوا الدعم الشعبي ضمن مجال
ّ
يشــكلوا نقطــة االتصال بني
نفوذهم ،أو
برنامج إعادة التأهيل واجملتمع احمللي .وسوف
ترتدي هــذه األدوار أهميــة محورية داخل
اجملتمعــات األصوليــة ،التي تفــرض على
نفســها عزلة ذاتية في معظــم األحيان،
والتي اختير منها اجمليبون.
فضالً عــن ذلك ،تُظهر اإلجابــات أنه على
الرغم من أن الدولة حتتكر راهنا ً املســائل
املتعلقــة بالتطــرف ،إال أن الثقة بقدرتها
على قيادة جهود إعــادة التأهيل ،محدودة.
ففي حني أن احلفاظ علــى األمن العام في
البالد يفرض على احلكومة التونســية أداء
دور قيادي في اإلشــراف علــى إعادة دمج
املقاتلــن األجانب ،من املهــم أن يحصل
األفرقــاء غيــر احلكوميني علــى التمكني
املطلوب للمســاعدة في اجلهود اآليلة إلى
إعادة تأهيل األشــخاص الذين ال ميكن ،أو ال
تهم إرهابية.
يجب إدانتهم على الفور في ٍ
بغض النظر عن اجلهة التي ستتو ّلى قيادة
البرامــج ،يحتاج العائــدون إلى مجموعة
متن ّوعــة من الدعــم املتخصص واملك َّيف

بحسب احتياجات األشخاص – مبا في ذلك
الرعاية النفسية ،والتدريب على الوظائف،
واملشــورة الدينيــة – والــذي يذهب أبعد
من إمكانات القوى األمنيــة أو تفويضها.
واجلهة األفضل لتقــدمي هذا الدعم تتم ّثل
باملنظمات والنشــطاء الذين هم جزء من
اجملتمعــات املتض ّررة ،مــع حصولهم على
الدعم من احلكومة.
يكتســب دور القادة الدينيــن ،على وجه
التحديد ،قيمــة ال تُق َّدر بثمن مبســاعدة
اجملتمعات احملليــة على حتقيق املصاحلة مع
العائدين – وهي خطــوة ذات أهمية كي ال
يواجه هؤالء من جديد التهميش ومحدودية
الفرص اللذين دفعا بهــم ،في األصل ،إلى
الذهاب إلى اخلارج .ويقتضي ذلك التفاعل
مع عائــات العائديــن وأصدقائهم الذين
ّ
شــكلوا موردا ً أساسيا ً في إعادة
ميكن أن يُ
تأهيلهم ،أو أن ميارسوا عليهم تأثيرا ً يدفع
التشدد ،وهو أم ٌر يجب التن ّبه له
بهم نحو
ّ
وأخذه في االعتبار.
بالطبع ،ينبغي على املسؤولني السياسيني
وقــادة اجملتمع املدني في تونــس أن يتوخّ وا
احلذر كي ال يســهموا بتأجيج التشنجات
االجتماعيــة عــن طريــق خطابهــم أو
رســائلهم العلنية .إمنا لن يكون باإلمكان
بناء الشراكات التعاونية الضرورية من أجل
استراتيجيا ناجحة إلعادة الدمج إال عندما
ُت ّدد الدولة أولويات وطنية واضحة.
• أندرو مكدونيل :باحث ومحلل في املركز
الدولي للدين والدبلوماســية ( )ICRDفي
واشنطن.

االقتصاد العالمي بعد عشر سنوات
لندن
ســوف يقال الكثير عن الذكرى العاشــرة
لألزمة املالية لســنة  2008ولكني ســوف
أركز على اإلقتصــاد العاملي والذي هو ليس
بالضعف الذي يظنه الكثيرون .
طبقا لصنــدوق النقد الدولــي فإن معدل
منو الناجت احمللي اإلجمالــي العاملي احلقيقي
(واملعــدل على اســاس التضخــم ) كان
حوالــي  3،7%من ســنة  2010-2000وكان
ميكن ان يصــل الى حوالي  4%لوال ما يطلق
عليه الركود العظيــم ،وعلى النقيض من
ذلــك فإن معــدل النمو الســنوي في هذا
العقد حتى االن قد وصل الى نســبة 3،5%
وهو أقــل بقليل من املعدل املتوســط في
العقد املاضي ولكن فــوق معدل  3،3%في
الثمانينيات والتسعينيات.
طبقا حلساباتي فإن الصني ساهمت بنحو
أكبــر في النمــو العاملي في هــذا العقد،
مقارنــة بالعقــد املاضي ،حيــث تضاعف
النــاجت احمللــي اإلجمالي فيها مبقــدار ثالث
مرات تقريبــا وذلك من  4،6تريليون دوالر في
نهاية سنة  2008إلى نحو  13تريليون دوالر
أميركــي اليوم  .إن هذا املبلغ اإلضافي الذي
يصل إلى  8تريليون دوالر أميركي ميثل أكثر
من نصف الزيــادة في الناجت احمللي اإلجمالي

العاملي خالل العقد املنصرم.
لقد كنــت ولفترة طويلة أعــزو األزمة إلى
اإلختــاالت ضمــن وبني الواليــات املتحدة
األميركية والصني ،وهما اإلقتصادان األكبر
في العالم ،وبينما كان عجز احلساب اجلاري
األميركــي يقترب من  5%مــن الناجت احمللي
اإلجمالي في ( 2008وقريب من  7%في بعض
الفترات من  )2007فقد كانت الصني حتتفظ
بفائض كبير في احلساب اجلاري يصل الى ما
يزيد على .% 9
بعد األزمــة ،توقعت أن تســبتدل الواليات
املتحــدة األميركية والصــن األماكن إلى
حد ما خالل العقــد التالي ،فالصني كانت
بحاجة إلى ان تدخر أمواال أقل وتنفق املزيد،
والواليات املتحــدة األميركية كانت بحاجة
إلى أن تدخر أمواال أكثــر وتنفق أمواال أقل،
واليوم إذا نظرنا حلساباتهما اجلارية سنجد
إن كال البلديــن قد حققا تقدما كبيرا .لقد
إنخفض الفائض الصيني ســنة  2018الى
حوالي
 1%-5من الناجت احمللــي اإلجمالي ،وهو رقم
جيد وذلك نظرا إلن الناجت احمللي اإلجمالي في
الصني قد زاد بإكثر من الضعف منذ 2008
ومــن املثير لإلعجاب كذلــك ان العجز في
الواليات املتحــدة األميركية يصل إلى -2،5

 % 2من الناجت احمللي اإلجمالي وهي نســبة
ضمن نطــاق  2%-3والتي يعدها الكثير من
اإلقتصاديني قابلة لإلستدامة.
لكــن املؤشــرات العاملية األخرى ليســت
مشجعة ففي ســنة  2008كان العجز في
احلســاب اجلاري في منطقة اليورو  1،5%من
النــاجت احمللي االجمالي مع تســجيل أملانيا
لفائض يصل حلوالــي  5،5%ولكن الفائض
األملاني الكبير كان يعود إلى حد كبير حلاالت
العجــز الضخمة فــي دول منطقة اليورو
األخرى ،وهذا اإلختــال أدى إلى أزمة اليورو
بعد  . 2009إن ما يثير القلق أن فائض أملانيا
قد أرتفــع بنحو كبير ليصل الى حوالي 8%
من الناجت احمللــي اإلجمالي ،وكنتيجة لذلك
فإن منطقة اليــورو اآلن لديها فائض يصل
الى  3،5%رمبا بســبب ســنوات من الطلب
احمللي الضعيف فــي الدول األعضاء املطلة
على البحر األبيض املتوسط  .من املؤكد ان
هذا مؤشر على مزيد من إنعدام اإلستقرار
في املســتقبل وفي واقع األمــر فإن األزمة
التــي تختمر بنحو بطيء فــي إيطاليا ،قد
تنذر مبا ينتظر هذه الكتلة في قادم األيام.
إن من املالمح املهمــة لإلقتصاد قبل وقوع
األزمــة املالية ،كانت الفقاعة اإلســكانية
األميركية ،والتي نتجــت عن قيام القطاع

املالــي بإختراع طرق معقدة ( ومشــبوهة)
من أجل إعادة تدوير املدخرات العاملية ،وبعد
عقد من الزمان فإن من اجلدير ذكره أن أسعار
املنازل في العديد من «الدول العاملية» مثل
لندن ،ونيويــورك ،وســيدني ،وهونغ كونغ،
اســعار ال تســتطيع إال أقلية صغيرة من
ســكانها الدائمني حتمــل نفقاتها ،وذلك
بسبب زيادة الطلب من املستثمرين األثرياء
باخلارج .
لكن ابتــداء من هذه الســنة فــإن هناك
إشــارات متزايدة علــى أن أســعار املنازل
في تلك املــدن وغيرها من املــدن قد بدأت
بالتراجع ،وهذا رمبــا يعكس اإلجراءات التي
أتخذتها احلكومات احملليــة من أجل توفير
السكن بأســعار معقولة ملواطنيها ولكن
ميكن ان يشير كذلك إلى ان املشترين اجلدد
من األثرياء قد أصبحوا أقل بكثير .
من املؤكــد أن اإلنحدار التدريجي ألســعار
املنــازل في تلــك املــدن ســيكون تطورا
جيــدا بالنســبة للمســاواة اإلقتصادية
واإلجتماعيــة ،ولكن مــن الصعب جدا أن
جتد فترة زمنية لــم تؤدي فيها الهبوط في
أسعار املنازل إلى أعراض جانبية ضارة .
واآلن وبعد أن أصبحت رئيســا ملؤسســة
تشامت هاوس ،أنا حريص على تشجيع املزيد

مــن األبحاث فيمــا يتعلق بكيفيــة تأثير
عوامل مثل التكلفة األسكانية على قضايا
أكبر ،تتعلــق بإنعدام املســاواة في الثروة
والدخل ،وبالنســبة لي فإن العالم بحاجة
ملقاييــس أفضل بكثير من أجل إكتشــاف
ذلك الترابط.
فعلــى ســبيل املثــال إن مــن الواضح أن
إنعــدام املســاواة املتعلق بالثــروة قد زاد
بنحو أكبــر بكثير مــن إنعدام املســاواة
املتعلــق بالدخل خالل العقــد املنصرم ،اذ
لعب اإلرتفاع الســريع في أسعار االسكان
في املناطق احلضريــة ،دورا مركزيا في هذا
اخلصوص وفي العديد مــن الدول املتقدمة
مبا في ذلــك اململكة املتحــدة ،فإن إنعدام
املساواة االقتصادية مشكلة خطيرة ،ولكن
بالنســبة للدخل ،فإن آخر البيانات تشــير
إلى أن إنعدام املســاواة قــد إنخفض إلى
مستويات الثمانينات (التي ما تزال مرتفعة
جدا).
إن التصــورات الشــائعة املتعلقة بإنعدام
املســاواة عادة مــا متيل لتضخيــم األمور،
وهذا بســبب أن العديد من كبار املسؤولني
التنفيذيني في الشــركات يكسبون بنحو
متزايــد مبالغ ضخمة جدا مقارنة بالعمال
الذين يعملــون لديهم  .إن مثل هذه األجور

واملزايا يجب ان يتم ترشيدها في سياق أداء
سعر األســهم ،ولكن هذا بالكاد يجعلها
مبررة.
هذه قضيــة أخرى آمــل ان ندرســها في
تشــامت هاوس ،وهي أن التحسن الغريب في
أسعار األسهم واملســتمر من دون إنقطاع
تقريبا منذ  2009كان احملــرك وراءه إلى حد
كبير ،قيام الشــركات الكبيرة بإعادة شراء
أســهمها ،وفي بعض احلاالت املهمة قامت
الشركات باالســتدانة لتمويل إعادة شراء
تلك األسهم.
هل االنتشار املتزايد لعمليات إعادة الشراء
يفسر ملاذا بقي اإلستثمار الثابت واإلنتاجية
ضعيفان للغاية في طــول الغرب وعرضه؟
وهل ميكن لهذه العوامل اإلقتصادية الكلية
أن تفسر بعضا من اإلضطرابات السياسية
فــي الدميقراطيات الغربية مثــل اململكة
املتحــدة والواليات املتحــدة األميركية في
السنوات األخيرة؟
بالنسبة لهذين املسألتني ،اعتقد أن االجابة
هي نعم ،وما لم نســتطع إستعادة عالم
تخدم فيــه األرباح التجاريــة هدفا معينا،
فإن إحتمالية حصــول املزيد من الصدمات
اإلقتصاديــة والسياســية واإلجتماعيــة
ستبقى مرتفعة بنحو ال يطاق.
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ثقافة

حوار

بين حياتين في..

العواصف تدخل الجنة
يوسف عبود جويعد
في ظاهــرة ملفتة لإلنتبــاه ,أن العالقة
الزوجيــة بعد مضي حقبــة زمنية على
مرورها ,وخمود أوار أجيجها ,وأفول عنفون
الشــباب  ,وعدم قــدرة الزوجني ملواصلة
حياتهما بذات الوتيرة الســابقة امللتهبة
بحكم الكبر  ,ومشــاكل االســرة وعدم
قدرة الــزوج القيام بواجباتــه جتاه زوجته
بنفس احلماس  ,وكذلك احلال بالنســبة
للزوجة  ,فإن تلك العالقة يشــوبها البرود
والرتابة ,فتصبح احلياة بينهما خالية من
تلك العاطفة  ,حينها تشــتعل اخلالفات
ألتفه االسباب  ,ويكون الصراخ واالنفعال
هي اللغــة البديلة التي حتل بدال ً من تلك
اللغة املفعمة بالحساس واحلب والشوق
والشــعور بلذة القرب ,وللمــرأة في هذه
احلالة حصة االســد بإلقاء اللوم والعتب
ومحاسبة الزوج المور كثيرة تخص احلياة
املعيشــية واحلياة الزوجيــة  ,والعالقات
االخــرى التــي تتطلبها تلــك العالقة ,
فيتحول الزوج وبعد أن يبلغ الكبر ويصيبه
الكســل والعجزبحاجــة الــى العزلة ,
ويفضــل االنزواء الى الراحــة والهدوء ,اال
أن هذا الهدوء ال يتحقق مع زوجة تقضي
يومها بالصــراخ واالنفعال مــع زوجها ,
وهكذا يقــرر منير هذا الرجل الكبير الذي
وجد حياته مع زوجته واوالده تســير الى
طريــق مســدود العزلة  ,والســكن في
بيت مستأجر لوحده ,ومن هنا تبدأ رواية
( العواصــف تدخل اجلنــة) للروائي عبد
احلسني احلكيم ,تنســج خيوطها,إبتدءا ً
من بنية العنونــة التي ال تكتمل مبعناها
اال بعد االنتهاء من مطالعة النص ,فهذه
العواصــف هي رحلة اإلنفعــال واملعاناة
التي يضعها الروائي أمام املتلقي ليسبر
اغوار هذه االحداث ,ويقوم مبهمة إدارة دفة
االحداث الشــخصية الثانوية  ,الذي كان
مع منيــر أثناء وجودهما في وظيفتهما ,
ثم الطلب منه أن يكــون معه  ,ويخفف
عنه وزر هذه العزلــة ( ,يعيش اآلن وحيدا ً
في بيت مستأجر كبير ,نابذا ً زوجته وابناءه
منها ,يصب جام غضبه على كل شــيء,
يعلن بأن حياته ليســت جديرة بأن تعاش

 ,فهي مجرد سلســلة مــن الكوابيس,
يســتقيظ املرء منها ليجد نفسه على
أهبة الرحيل  ,الى أين ؟ ) ص 7
وفي لغة ســردية قد تبدو للوهلة االولى
مرتبكة لطغيان املباشرة والتقريرية في
مســيرتها  ,اال أنها تنتظم اكثر عندما
نتوغل الى معالم النص ,لنكتشــف أن
هذا الرجل الكبير ,قــد عاش حقبة من
الزمن فــي املانيا  ,يدرس هناك للحصول
على شــهادة املاجستير والدكتوراه ,وقد
تأثــر باحلياة هنــاك ,ملشــاهدته معالم
اجلمــال والنظافة والنظام احلياتي القومي
 ,والعالقات االنســانية النبيلة  ,وتكون

وفي لغة سردية قد تبدو
للوهلة االولى مرتبكة لطغيان
المباشرة والتقريرية في
مسيرتها  ,اال أنها تنتظم اكثر
عندما نتوغل الى معالم النص,
لنكتشف أن هذا الرجل الكبير,
قد عاش حقبة من الزمن في
المانيا  ,يدرس هناك للحصول
على شهادة الماجستير
والدكتوراه ,وقد تأثر بالحياة
هناك ,لمشاهدته معالم
الجمال والنظافة والنظام
الحياتي القويم  ,والعالقات
االنسانية النبيلة  ,وتكون شدة
معاناته  ,وأقصى حاالت تأزماته
النفسية الشديدة التي تصل به
حد اإلغماء ,هي المقارنة غير
المتوازنة بين حياته في بلده

شــدة معاناته  ,وأقصى حــاالت تأزماته
النفســية الشــديدة التي تصل به حد
اإلغماء ,هــي املقارنة غيــر املتوازنة بني
حياتــه في بلده  ,واحليــاة هناك ,إذ يجد
الفارق شاســعا ً جداً ,ويحس بأنه يعيش
مع النفايات التي متأل املدينة ( ,على ميينك
كتل كونكريتية تغلق الشــارع الفرعي
هذا ,أمامها وخلفها تالل القمامة تبحث
القطط والكالب السائبة عن رزقها فيها
وتنثرها على الرصيف وعلى عرض نهاية
شــارعنا الفرعي  ,على اليســار منهول
مغلق بعلــب القناني الفارغة ومختلف
أنواع االوســاخ  ,الشارع نفســه تز ّينه
علب السكائر الفارغة واعقابها ,وأغلفة
« النســاتل» و»اجلكليت» وقشــور املوز
والبرتقال واحجــار وحصى وطبقات من
التراب  ,وعلى امتداد اسيجة حدائق الدور
ترفرف أكياس «النايلون» بألوانها اخملتلفة
وهي متعلقة على االسالك ,باهلل عليك
! أهذا مكان لعيش البشر؟ أم أن االنسان
في العراق قد تغير جنســه ,لم يعد يرى
املســاوئ وال يشــم روائحها التي تزكم
االنوف؟) ص 52
ونكتشف أن حالة التأزم في هذا النص ,لم
تكن العالقة الزوجية املتدهورة فقط,وال
العالقة االســرية بينه وبني اوالده ,الذين
يتصرفون عكس مــا يريد,إمنا حال البلد
الذي يعيش حتت االنقاض والنفايات ,دون
االهتمام جلانب النظافة واجلمال والبيئة
الصحية  ,التــي وجدها في بالد الغرب (
املانيا) ,وهذه احملاور  ,خراب االسرة,تفكك
العالقة الزوجية ,إنعــدام النظام القومي
والصحيح للحياة الصحية داخل البلد,
هي املؤثرات الرئيســية التي حدث مبنير
الرجل كبيرالســن ,عندما يسترســل
باحلديث عنهــا الى زيادة كــم االنفعال
لديه تدريجيا ً  ,ثم تصل الى الهســتيريا
والصــراخ  ,بعدها يســقط على االرض
مغميــا ً عليه  ,مما يضطــر صديقه لذي
يسرد لنا االحداث باســتدعاء الطبيب,
الذي يقترح عليه اكثر من اقتراح من اجل
خروجــه من أزمته ,اما وجود امرأة ترعاه ,
او ممرضة ,او دخوله الى دار املسنني ,وبهذا
تشتد االحداث وتتأزم ,إذ الميكن في نظام
حياتنــا أن تأتي ممرضة تعيــش مع رجل

اصدار

قصيدة

نساء ماهر الخيالي  ..رواية للكاتب ياسين شامل
حذام يوسف
عن دار شــهريار في البصرة ،صــدرت رواية
(نســاء ماهر اخليالي) للكاتب ياسني شامل،
بغالف مــن تصميم صــدام اجلميلي ،وإمن
الكاتب لكل النساء.
يقول الكاتب في جلســة لالحتفاء به »:أن
الرواية عالم فســيح ،تأتي أشياؤها من ذلك
الراســخ البعيد القريــب فيتفجر خلق من
الداخل العميق في رحلــة البحث في ذلك
الوجود اجملهــول ،لتأخذ شــكلها النهائي،
وتسقط بني يدي القارئ ،مثلما يتفجر النبع
من بني الصخور ،فيســح املاء ويروي األرض،
وترطب الرمال… عســانا ننجــح في جهدنا

عازب  ,وال ميكن الي أمرأة أن تزور بيت عازب
 ,والثالــث رفضه هو رفضا ً قاطعاً ,لكون
دار املســنني عندنا ال تتوفر فيها أسباب
لراحة لرجل كبير ,كما شاهدها هناك.
وقد إســتطاع الروائي إدخال (امليتا سرد)
ضمن منت النص ,كون أن منير كان يكتب
ملفات عن حياته خــال فترة طفولته ,
وعالقاته النســائية  ,ورحلته الدراسية
ويعطيه لصديقه الذي ما فتأ عن زيارته
ومتابعة صحته ,ليأخذ رأيه فيه.
وجند أيضا ً حتى أثناء رقوده وهذيانه يعيش
هذه االزمة ( ويل ألمة تلبس مما التنسج,
وتأكل مما التزرع ,وتشرب مما التعصر ,لقد
اصبحت هذه صورتــك احلقيقة ياعراق,
كل شــيء يســتورد ,الغــذاء وامللبس

املسيرة السردية بإيقاعها املتزن املتناغم,
واللغة املتجانسة مع وحدة النص ( شارع
ضيق يتطاير منه الغبــار صيفا ً وموحل
عند املطر شــتا َء  ,يصطخب صباح كل
يــوم بالفالحات وهن يعرضــن منتجات
حقولهن على امتداد جــدران الدور على
جانبي الطريق) ص 129
وتســتمر دورة االحداث ,ويبقى التساؤل
قائماً ,كيف يخرج هذ الرجل الكبير من
محنتــه  ,وكيف يعيش حياة تنســجم
مع وضعــه النفســي ,فنتفاجأ بظهور
شــخصية هي ( ام فيصل) زوجة صديق
الدراســة في املانيا ,وهي ( كرســتينا)
املانية اجلنســية ,لتخبره بحضورها الى
بغداد الجناز معاملــة زوجه املتوفى ,ومن
هنا تتغير دورة االحداث ,كون أن كرستينا
تعمل ممرضــة ,وتعرف امــور كثيرة عن
امراض كبار الســن  ,فتتغير حياة منير
نحو االحسن  ,كما يقترح عليه صديقه
الذي يرافقه باحلضور الى شــارع املتنبي
ومتابعة حركة الثقافــة والكتب  ,اال أن
كرســتينا عندما اجنــزت مهمتها تقرر
العودة الى املانيا اال انها تطلب منه -:
( -ملــاذا ال تأتي الى «هايدلبرغ» تســكن
غالف الرواية
معي ومع ابني ,تبتعد من كوابيس احلياة
التي تعيشها هانا)ص  , 198اال أنه يرفض
واملشروبات,حتى املاء يســتورد ,ألن مياه ذلك السباب كثيرة سيمر عليها املتلقي
دجلة والفرات خلطها سكان العراق مبياه خالل متابعتــه لهذا النص ,اال أن معالم
اجملــاري واملستشــفيات واملعامل النتنة التغيير قد بدأت تكسو محياها  ,كون أن
املليئة بأسباب األمراض واالوبئة),ص 94
وعندما يحاول الطبيــب إقناعه بضرورة كرستينا منحته الثقة بالنفس.
روايــة (العواصف تدخل اجلنــة ) للروائي
الدخول لدار املسنني يجيبه-:
( -هل تريد دفني حياً؟ هل توجد في العراق عبد احلســن احلكيم,تنقلنا في مقارنة
دار واحدة للمســنني تقــدم لهم الدفء بني حياتني  ,فنحــس بفداحة مانعيش ,
واحلنــان ,والبهجــة والســرور ,والرعاية وقد اســتطاع الروائي نقل معالم النص
واالمان ,وتعوضهم عن اجلو االسري الذي بشــكل صادق  ,كونه عاش احلياتني في
كانوا يعيشون فيها؟ إن ما يسمونه دورا ً
للمســنني في العراق ,ليست اال زنزانات املانيا والعراق بلده ,وهي خطوة متقدمة
مهملة ,ال تصلح إال زريبة للحيونات) ص حتسب له بعد رواياته الربعة والتي حتمل
اسم موحد ( املشروع) وتنفرد كل واحدة
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وجند ما إشــرنا إليه سالفا ً في إستقامة منهن بعنوان مستقل.

ونعكس مــا نعي ،ونحن نقرأ ،ونحن نكتب،
وقد تتبلور وجهة نظرنا التي نســعى بكل
جهد وإخالص كي تصل اإلنســان (القارئ)،
الذي هو الغاية والوسيلة في هذا الوجود…
علقنا ،ثم تعلقنــا بالرواية ،قــدر تعلقنا
باحلياة ،فكانت منفذنا نحو اجلمال .وللنساء
حصة كبــرى في الرواية ،كيــف للزمن أن
ميضــي ،أو يتوقف من دون النســاء؟ فاملرأة
جزء مهم في احلقيقة واخليال .وقد تخلدت
أسماء نساء ،وأخذت عنوانات لروايات بقيت
ماثلة في سفر السرد اخلالد».
الرواية تبحث في الطبيعة البشــرية وفي
السياســة وحتوالتها في مدينــة البصرة،
كمــا تبحث في احللم ،هــي وثيقة ملرحلة
تاريخية بكل تقلباتها.

إنشطار..
منور مال حسون

عندما تسكن الزوابع
بحار َ الصمت الغائرة،
تئن النخيل وتشهق ..
ّ
وعيون النوارس
الس ْكر!!..
يغزوها ُ
ريح البحث
عندها ...تعصف ُ
عن الروح املنشطرة!!..
يسبقني ظلي  ،فيعتلي رؤ ًئ
ّ
تطل على الشمس
عن توأمها تبحث روحي..
بني خفايا األسماء
ونشوى األحالم الشاردة..
بني تالشي النجوم
ومرافئ الوجد املعتق ..

أي روح أبحث عنها..
في لعبة املد واجلزر؟!
أتراها في حطام األيام تاهت..؟
حامل ًة أملَها تبحث عن رفاتها!!..
أ ْم؟
كلمات ونقوشا ً
غدت
ْ
ٍ
في خدعة الشعر تتطاحن وجتول!
أ ْم؟
راسم ًة صمتها احملاري
املشحون باألسرار!!..
طريقي طويل ..طويل..
على أشرعة السراب يتوارى .
أبحث عن الروح اآلفلة
في الضفة اجملهولة
تتهاوى جسوري املعقودة

من موج ورمال وسراب
وأنا اتالشى بني ِّ
أكف األلم!..
أجدني
أبحث
عن روح
تسكن عيني
عن روح رغبتي لديها،
ال رجعة فيها
بحثا عن مكان ال فراق فيه
روح سرابية
بيني وبينه ٌ ..
تنطلق مع روحي
نحو آفاق خضراء
بنجوم خضراء
لكنها في سيل الضياع  ..انتحرت
وهي لم تولد بعد...

ترجمات

في اختيار المعاناة
هاروكي موراكامي
ترجمة نجيب مبارك
هناك ٌ
مثل يقول بأ ّن على اجلنتلمان احلقيقي أن
يتحدث بكلمة عن النســاء ال ّلواتي انفصل
ال
ّ
عنهن ،أو الضرائب ا ّلتــي يجب أن يؤديها ،وهذا
خطــأ ،بل خطأ فادح جداً! ألنّنيّ ،
بكل أســف،
لســت كذلك .ويجب أن أضيف شرطا ً لتظهر
ُ
بعض احلقيقــة في هذه اجلملــة« :لكي ّ
تظل
ولدي
عما تفعله»ّ .
بصحة ج ّيــدة ،ال تُخبر أحدا ً ّ
إحساس بأ ّن شــخصا ً ذا قيمة ال يجب عليه أن
يفصح للجمهور عن الوســائل ا ّلتي يستعني
بها للحفاظ على لياقته .أنا لســت جنتلماناً،
واجلميــع يعرف ذلك .فلماذا أنشــغل مبثل هذه
أحسست ببعض التر ّدد في
األســئلة؟ مع ذلك،
ُ
ٌ
آسف إذا كان ما سأقوله
تأليف هذا الكتاب .وأنا
قد يبدو ته ُّرباً ،ولكن موضــوع هذا الكتاب هو
الصحة .أنــا ال أحاول
ال َعــدو ،أو اجلَــري ،وليس ّ
ألي كان ،على غرار« :هيا
إطالقا ً إسداء نصيحة ّ
! اجرِ كل يوم وستحافظ على لياقتك !» .إ ّن ما
أردت فعلــه ،على النقيض مــن ذلك ،هو عرض
أفــكاري حول املعنى من ِفعل اجلــري ،باعتباري
علي أن أسائل نفسي ببساطة ،وأبحث
إنساناًّ .
عن أجوبة.
وفقا ً لسومرســت موم« ،هناك فلســفة حتّى
عندما نحلق حليتنا» .أن حتلق حليتك هي عملية
غير ضا ّرة متاماً ،ألنها تتك ّرر يومياً ،وسوف تنتهي

موراكامي
التأمل .أنا أتفق
بــأن تتح ّول إلى فعل أقرب إلى ّ
متاما ً مع هذه الفكرة لسومرست موم .ولذلك،
باعتباري كاتبا ً وع َّداءاً ،لــم ّ
أضل الطريق حني
ونشــرت هــذا الكتــاب املتواضع الذي
كتبت
ُ
ُ
يجمع بــن دفتيه أفكاري الشــخصية حول

ثم إنّني شــخص بطيء ودقيق
رياضــة اجلريّ .
ّ
شــك ،وعاجز عن التفكيــر حقّ ا ً دون
جداً ،بال
ســ ْبرَ مــا يعنيه اجلري
أريد
كنت
وإذا
أكتــب،
ُ
َ
به َّمة
إلي،
ّ
بالنســبة ّ
فعلي أن أترك يدي تعمل ِ
على الورق.

كنــت مســتلقيا ً في غرفة
في أحــد األيام،
ُ
فندق ،بباريس ،وكنت منشغالً بقراءة صحيفة
«إنترناشيونال هيرالد تريبون» ،حني وقع نظري
متخصصة فــي املاراثون .كانت
على مقالــة
ّ
عدائي
الورقة
تتضمن مقابالت مع العديد من ّ
ّ

املاراثون املشــهورين الذين يُسألون عن صنف
«التعاويذ» التي ير ّددونها لتحفيز أنفســهم
خالل السباق .لقد وجدت هذا السؤال مش ّوقا ً
الكم مــن املواضيع
للغايــة .وأُعجبت بذلك
ّ
اخملتلفة التــي حت ّرك أدمغة هــؤالء الرياضيني
وهــم يبلغون نهاية مضمارهــم البالغ طوله
حد
 42.195كيلومتراً .هذا ّ
أي ّ
يبي بوضوح إلى ّ
أ ّن املاراثون هو اختبــار صعب .فبدون»تعاويذ»،
لم يكن بإمــكان العدائــن أن يصمدوا .أحد
املشاركني ير ّدد حكمة أخذها عن أخيه األكبر
عداء هــو أيضا ً – وهــي تعويذة
 الــذي كان ّّ
كعداء .وتعني
يتأملها مرارا ً منــذ بداياته
ّ
ظل ّ
(باإلجنليزيــة)  »:األلــم ال مف ّر منــه .املعاناة
اختيار».
مــن الصعب إبراز الفــارق بالضبط في اللغة
الفرنســية ،لكنّي مع ذلك ســأحاول بأقصى
قدر من البســاطة ،وها هي النتيجة« :ال ميكن
للمرء جتنّب وقوع األذى .ويعتمد األمر عليه في
أن يُعاني أو ال» .لنأخــذ مثالً ،أنت تعدو وتفكر
»:آه ! كم هو صعب ! سوف لن أجنح» .إذا كانت
عبارة «كم هو صعب» تُصــ ّور حقيقة ال مف ّر
منها ،فإ ّن عبارة «لــن أجنح» تعيدك من جديد
إلى ذاتيتك .أعتقد أ ّن هاتني اجلملتني تلخّ صان
أهــم جانب فــي املاراثون .لقد مــ ّرت بالفعل
ّ
عشــرة أعوام منذ جاءتني فكرة تأليف كتاب
عن رياضة اجلري ،وج ّربت هذه املقاربة وتلك ،دون
ثم م ّرت
أن أجنح في وضع الكلمات على الورقّ ،
على ذلك شــهور وشهور« .اجلري» هو موضوع
قت به .أفكاري
غامض نوعا ً ما وأتساءل ملاذا تع ّل ُ

لم جتد لها شــكالً مناســباً .ولكن ،في إحدى
امل ّرات ،قلت مع نفسي »:ما تشعر به ،وما ّ
تفكر
فيه ،حاول أن تنقله كما هو ،بصراحة ،مباشرة،
اخلاص .وليس لديك ما تفعله سوى
بأسلوبك
ّ
بدأت تأليف
أن تلقي بنفســك في املعمعة»ُ .
هذا الكتاب بدءا ً من صيف  ،2005مقطعا ً بعد
آخر ،وأنهيته في خريف .2006
باســتثناء بعض الفقرات ا ّلتي استعدت فيها
بعض االقتباسات من كتابات سابقة ،فإ ّن اجلزء
النــص يعكس حالتي ّ
الذهنية
األكبر من هذا
ّ
خالل هذه الفتــرة .الكتابة بصراحة عن فعل
اجلري ،هي في اعتقادي ،أيضاً ،الكتابة بصراحة
حد ما) عن ذاتك كإنســان .هذا ما أدركته
(إلى ّ
على طول الطريق .لهــذا ال يبدو خطأ أن يُقرأ
هذا الكتــاب كنوع من «املذكــرات» ،محورها
ُ
حد اال ّدعاء
فعل اجلري نفســه .لن أذهب إلــى ّ
أظن أنّنا
بوجود «فلســفة» في هذا األمر ،لكن ّ
نستطيع أن جند فيها شيئا ً شبيها ً باسترجاع
التجارب .رمبا ليســت مذهلة ،لكنّها على ّ
كل
حال دروس تع ّلمتها بطريقة شخص ّية للغاية،
بأن وضعت بالفعل جســدي في حركة ومنها
فردي .ومن دون شــك،
ُ
فهمت أن املعاناة اختيار ّ
ال ميكــن تعميم هذه الفكرة .إنّه أنا ،أنا وحدي،
احلاضر هنا ،أحد أيام أغسطس.2007
*النــص ترجمــة ملقدمــة كتــاب هاروكــي
موراكامــي «بورتريــه ذاتــي لكاتب عــ ّداء»،
الصادر بفرنســا ســنة  2009عن دار نشــر
«بلفون».
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سالم مكي

قراءة في قانون األحزاب السياسية رقم  ٣٦لسنة ٢٠١٥
وجدان حسين العموري
َع َ
رف العراقيون تشريعات األحزاب،
منذ العــام ١٩٠٩حيثُ صدر قانون
اجلمعيــات ،إ ّبــا َن حكــم الدولة
ثوب
العثمانية الذي
البس األحزاب َ
َ
تتناسب
،بدرجات مقبول ٍة
ُ
ٍ
املواطنة َ
حجم التحديات وانحسار وتير ِة
مع
ِ
الوعي اجلماهيــري وبدائية الفهم
ودرجــة الثقافة واقتراب الشــارع
منهــا ،وينطبق ذلك حتى على من
النخب السياســية،
اٌعت ٌِبــروا من
ِ
ســر للحصول علــى الكتب
فال يٌ
ٍ
واملطبوعات ،وال أحزاب تساهم في
نشر الفكر ففي العام١٩٢٢شرَّعت
احلكومة العراقيــة الفتية قانون
(تأليف اجلمعيات)،الذي ُع ِد َل ملرتني،
جــاءت األولى فــي  ١٩٢٩والثانية
ــم َّي
في العام
ُ
،١٩٥٤إثرصدورماس ِ
مبرســوم اجلمعيات رقــم ،١٩وفي
وطنــي
العام١٩٦٠صدربحــس
ٍ
وإنســاني ،قانــون اجلمعيــات
ُ
رقم١لسنة،١٩٦٠شــرِ َع بعــد
ذلك قانــون األحزاب السياســية
رقم ٣٠لســنة أ١٩٩وأُحلِقَ به قانو
اجلمعيات رقم ٣٠لسنة،٢٠٠٠وبعد
العام٢٠٠٣أصدرت سلطة االئتالف
حينهــا قانون األحــزاب والهيئات
السياســية رقم٩٦في ١٥حزيران
،٢٠٠٤مدون ًة فيه رؤاها السياسية
الرأســمالية ،ألحــزاب تعمل في
اجملتمعــات البدائيــة ،ال في عصر
الصرخات الثورية وفــي بلد عانى
 ٣٥عاما من حكم احلــزب الواحد
وتســلط وهيمنة الفكــر األوحد
ولم تتحســب بتشــريعه لِ َفلَتان
االنضبــاط اجملتمعــي والفهــم
اخلاطئ للمفاهيــم الدميقراطية
والتعدديــة الفكريــة احلزبيــة،
فاألحــزاب وأهدافهــا وآليــات
اشــتغالها والتبشــير الســليم
لقيمها ومبادئهــا ومطابقة ذلك
كله للمعايير السائدة الصحيحة
لتمويلهــا وتكوينهــا وصياغــة
برامجها ،تشكل مرتكزا مهما من
مرتكــزات الدميقراطية في العراق
وفي باقــي بقاع املعمــورة ،وبقدر
متسكها بالثوابت الوطنية واألممية
اإلنسانية وبقدر احترامها للتقاليد
احلزبيــة العريقــة وأنظمتهــا
الداخلية وبقدر استاللها ملبادئها
وآليات إنفاذها علــى أرض الواقع،

األحزاب وأهدافها وآليات اشتغالها والتبشير السليم لقيمها ومبادئها ومطابقة
ذلك كله للمعايير السائدة الصحيحة لتمويلها وتكوينها وصياغة برامجها ،تشكل
مرتكزا مهما من مرتكزات الديمقراطية في العراق وفي باقي بقاع المعمورة،
وبقدر تمسكها بالثوابت الوطنية واألممية اإلنسانية وبقدر احترامها للتقاليد الحزبية
العريقة وأنظمتها الداخلية وبقدر استاللها لمبادئها وآليات إنفاذها على أرض الواقع
استالال محمال بهموم الناس ،بقدر
هذا كله ،ميكن دراســة موافقتها
ملصالح الشعب و مريديها و ٌمدميِي
صيرورتهــا ،و دراســة مطابقتها
للمعايير األمميــة لتكوين األحزاب
وآليات الترويج ملناهجها ،وبالتالي
خملرجاتهــا املالصقــة لنبــض
املنعكــس ايجابيا في
اجلمهــور
ِ
عالقته بقيادات احلزب أو التنظيم
السياســي وقواعدهما ،واجلمهور
هو الذي يراقــب النتائج واخملرجات
املتحصلة على أرض الواقع ،النتائج
واخملرجات ،تلك التي تتحكم حتما،
عاجــا أم آجال بدميومــة احلزب أو
التنظيــم السياســي ،وصحــة
عالقته وتأثيره فــي مجرى أحداث
املكان الذي يشغله ،ونعلم جميعا

أن املشرع العراقي(مجلس النواب)
قد أصــدر فــي ٢٨آب٢٠١٥قانون
األحزاب والتنظيمات السياســية
رقــم  ٣٦لســنة ،٢٠١٥وصــادق
عليــه رئيــس اجلمهوريــة
بتأريــخ ١٧أيلول،٢٠١٥لِ ُي َ
نشــر
فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة
ر قم ٤ ٣ ٨ ٣بتأ ر يخ ١ ٢تشــر ين
أول،٢٠١٥وليدخــل ح ّيــز النفــاذ
بعد()٦٠يومــآ مــن تأريخ نشــره
علــى وفــق املــادة( ،)٦١وال يخفى
ابــدآ أن هذا القانون قد ســاهمت
التظاهرات العارمة املُن َدلِعة بداية
شــهر آب ،٢٠١٥الى حد كبير في
تعجيــل إدراجه علــى منت جدول
اعمال مجلــس النــواب العراقي
،بعد جتميده منذ العام  ٢٠١١حيث

بــت حروفــه املتواضعة األولى
ٌك ِت ْ
ِّ
ٌ
بعــد أن غ ِّيــب و ٌعطل َ،لســنوات
خض َعــت عملية قراءته
طويلة ،وأ ُ ِ
وإقــراره ملســاومات ومحاصصات
تشريعية مقيته لم يدخل املواطن
العراقي ومصاحله طرفا فيها ،وفي
قراءتي له وجدت انه قانون ينطوي
على معايير أممية انسانية معتبرة(
الــى حــد ما)،تعبــر عــن حرفيه
عالية في الكتابة التشريعية من
ناحيتي الشكل واملوضوع ،جاء في
املادة()١ان هذا القانون يسري على
األحزاب والتنظيمات السياســية
في حدود جمهوريــة العراق ،وهو
أمر طبيعــي ال جديد فيه ،وعرفت
املادة()٢ف١منهااحلزب أو التنظيم
السياســي بأنه(مجموعــه مــن

َّ
املواطنني
منظم ٍة حتت أي مسمى
علــى أســاس مبــادئ وأهــداف
ورؤى مشــتركه تســعى للوصول
للســلطة ،لتحقيــق أهدافهــا
بطرائق دميقراطية مبا ال يتعارض مع
الدستور والقوانني النافذة ورغم أن
هذا التعريف ال يتقاطع مع معايير
التعريفات األممية لألحزاب ،اال أنني
اعتقــد أن عيبــا مبدئيــا واضحا
قد اعتراه ،فليــس جميع األحزاب
هــي بالضــرورة ســعى للوصول
للســلطة ،فهنــاك من يؤســس
حزبه أو تنظيمه السياســي على
أساســات مدنيه خالصه  ،دون ان
ٍ
تكون الســلطة مراده ُوهناك من
يرغب في ممارسة دورا فكريا وثقافيا
فقط ،بعيدا عن خيبات الســلطة

وصداماتها ،وقد ي َ ُردْ البعض مبثالية
قولي هذا ،ألجيبه بوجوب أن يكون
التعريف شامال لكل ما من شأنه
أن يتواجــد فــي أرض الواقع ،ال أن
ميارس نقال حرفيا لنصوص أوردتها
دول أخرى ،وفي
قوانني ســابقه في ٍ
ذات املــادة ف٢يشــكل القانــون
محكمة للفصل فــي ما قد يثور
من إشكاليات خالل ممارسة احلزب
أو التنظيم السياســي لعملهما،
واجلميــل أن القانــون اجلديــد قد
أحال هــذا األمر للمفوضية العليا
املســتقلة لالنتخابــات وهيئتها
القضائية املشكلة مبوجب القانون
رقم١١لســنة٢٠٠٧بعد أن كانــت
املســودة تشــترط تقدميه لرئيس
محكمــة القضــاء االداري ذات
الصفة التنفيذية ،وامللحقة بوزارة
العــدل حينها وهــي الغارقة في
احملاصصات السياسية االنتخابية،
كما شــكل القانون دائرة األحزاب
والتنظيمات السياســية وأحلقها
باملفوضيــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات وبالــذات في مجلس
املفوضــن ،وحافــظ القانون على
روح التعدديــة احلزبيــة الفكرية
السياسية الدســتورية ووفر لها
كامل الدعم واحلمايــة ،من خالل
مــا ورد فــي املادة(ضمــان حرية
املواطنني في تأســيس األحزاب أو
التنظيمات السياسية واالنضمام
اليهــا أو االنســحاب منها)فــي
ذات الوقت الذي حــرَّم به القانون
االنتمــاء ألكثــر من حــزب في آن
واحد(م٤ف،)٤مشــددا على حرية
الفــرد فــي االنتماء السياســي
والفكــري ،املادة()٦ألزمت احلزب أو
التنظيم السياسي باختيار قياداته
،بالوسائل الدميقراطية(االنتخابات)
قاطعــ ًة الطريق بوجه الوســائل
األُخرى ذات التوجه االنفرادي ،ملزمة
اجلميع من العاملني في الســاحة
احلزبية ،بضــرورة تعديل أنظمتها
الداخليــة املشــتغلة بغير هذه
اآللية ،واملشــكلة هنا أن القانون
لم يشــر آللية االشــراف والرقابة
القانونيــة على انتخــاب قيادات
احلزب أو التنظيم السياســي ولم
يشر أيضا آلليات الطعن واملصادقة
علــى نتائــج انتخابات احلــزب أو
التنظيم السياسي ،ومنع القانون
في مــكان آخر ،تأســيس األحزاب
ذات التوجهــات املســلحة ،ومنع
التوجهات املتعارضة مع الدستور.

ّ
بالنبوة؟*
هل يحاسب القانون العراقي المدعين
بابل ـ مروان الفتالوي:
في نيسان املاضي تداولت مواقع
التواصــل االجتماعــي مقطعا ً
فيديويا ً لرجل مــن ذي قار يعلن
بجرأة أنه نبي مرســل وهو أكبر
من الزعامــات واملرجعيات ،ولم
يكتف الرجل اخلمســيني بهذا
اإلعالن فحســب ،بــل ادعى انه
موحى إليه بأن ّ
يرشح لالنتخابات
ً
مــن أجــل رئاســة اجلمهورية،
الســيما أن احلــدث تزامــن مع
الدعاية للترشــيح إلى عضوية
مجلس النواب.
«النبي ياسر زعيم األمة» وهكذا
كانت دعايته االنتخابية ،سرعان
ما انتهى إلــى التوقيف وانتهت
مســيرة نب ّوته املزعومــة أمام
القانــون ،فيما نفــت املفوضية
تسجيل أي كيان ينتمي إليه.
ولم تكد تطوى صفحة «ياسر»

حتى ظهر فيديو جديد الشــهر
يرحب
املاضــي لرجل من بغــداد ّ
بعودة النبي عيســى «الذي ميأل
األرض قسطا وعدال بعد أن ملئت
ظلما وجورا» ،مؤكدا ً ذلك بداللة
التحاليل ،كما يدعي .ثم أعقبه
خطاب ملــيء باألخطاء اللغوية
لرجل بوشــاح أبيض يبشر بأنه
«اليســوع» الذي ظهر من كرخ
بغــداد ،إال أن األخير ســرعان ما
تراجع في اليوم الثاني في فيديو
آخر ،مشــيرا ً إلى أنه لم يكن في
وعيه.
وكالعــادة قابــل رواد مواقــع
التواصــل االجتماعــي هــؤالء
مبشــاركة التعليقات الساخرة
الســيما أن الفيديو األخير تزامن
مع موجة حر ضربت البالد!
لكن من جهة أخرى فتح النب ّيان
املزعومــان جدال ً قانونيــا ً معززا ً

بالتســاؤل عن موقــف القوانني
والتشريعات العراقية أمام هذه
أي مدى
احلاالت ومثيالتهــا ،وإلى ّ
ميكن اعتبار االدعاء بالنبوة جرمية.
التشريعات العراقية لم تتطرق
إلى فعل ا ّدعاء النبوة غير أن فصال
في قانــون العقوبــات العراقي
يســمى بـ»اجلرائم التي
تناول ما
ّ
متس الشعور الديني».
ويرى متخصصون في القانون أن
مصطلح ادعاء النبوة غير مدرج
بقانــون عقابي ،لكنــه فعل ال
ميكن أن ميضي من دون مســاءلة
ميس شــعورا ً
قانونيــة ،ألنه قد ّ
دينيا ً فــي بلد مــازال يعاني من
حساسية في هذه القضايا.
وقــال رئيس الهيئــة الثانية في
جنايــات بابــل الدكتــور حبيب
إبراهيــم إن «القاعــدة تقول ال
بنص ،ولكن
جرميــة وال عقوبة إال ّ

على الرغــم من أن فعــل ادعاء
النب ّوة غير موجود في نص صريح
إال أن القانــون لــم يهمل ذلك
وأشار إليه ضمنيا في املادة ()372
من قانون العقوبات العراقي».
وأضاف إبراهيم فــي تعليق إلى
«القضاء» أن «املادة ( )372تناولت
اجلرائم التي متس الشعور الديني
وفرضت العقوبة باحلبس مدة ال
تزيد عن ثالث سنوات ملرتكبيها»،
الفتــا إلــى «أنها جنحــة ومن
اجلرائم التي تقبل الكفالة».
وتتكــون هــذه املادة من ســت
فقــرات ،وتنص اخلامســة منها
على فــرض العقوبــة ضد «من
أهــان علنا رمزا أو شــخصا هو
موضع تقديس أو متجيد أو احترام
لــدى طائفــة دينيــة» ،ويلفت
الدكتور إبراهيــم إلى أن مدعي
النبوة ميكن أن يدان بحسب هذه

الفقرة.
وعلــى الرغــم مــن أن الرجلني
اللذين ادعيا النبوة لم يشــكال
ضررا ماديــا إال أن اخلشــية من
تطور هذه األفعال تتطلب إجرا ًء
وقائيا على ما يبدو.
وذكر قاضــي اجلنايات أن «بعض
هؤالء ال يكتفون بادعــاء النبوة
فقط ،قــد يوغلون فــي اجلرمية
إلى تشكيل ميليشيا مسلحة
متطرفــة تهدد األمــن الوطني
كما حدث ســابقا مع ما يسمى
بحركة اليمانــي وغيرها» ،الفتا
إلــى أن «عقوبة هــؤالء تختلف
فهــم يواجهــون غالبــا قانون
مكافحة اإلرهاب».
وأبدى قلقه أيضا من أن «يستغل
هؤالء هــذه الدعايــة في جبي
األموال والتبرعات من البسطاء،
وهذه تعــد من جرائــم النصب

واالحتيال».
وعن مدى معاجلة املادة القانونية
لقضيــة االدعاء بالنبوة ،أشــار
القاضي إبراهيــم إلى أن «هناك
قصورا تشــريعيا طفيفا لعدم
ذكر هذا املصطلــح على الرغم
مــن أن هذه احلــوادث تتكرر عبر
التاريخ».
وخلص إلى أن «هذا الفعل يشبه
انتحال الصفة ،فإذا كان انتحال
صفة موظف هو جرمية فمن باب
أولى أن يكون انتحال صفة النبي
أو الولي ومن يتمتع بصفة دينية
رمزيــة ،جرمية أيضــاً» ،الفتا إلى
«إمكانية املشرعني إضافة فقرة
ضمن اجلرائم التي متس الشعور
الديني تتعلق بهذه القضية».
* نقــا عــن موقــع الســلطة
القضائية

مجموعة األحكام
القضائية
انتشــرت في اآلونــة األخيرة ،كثــرة الكتب
واملطبوعــات التي تنشــر مبــادئ محكمة
التمييز االحتادية او مبادئ محاكم االستئناف
بصفتهــا التمييزية ،وهذا متــأت من أهمية
وضرورة الرجوع الى املبادئ التمييزية ،بالنسبة
إلصدار القرارات القضائية في محاكم البداءة
او غيرهــا .وتبرز مجلــة ( مجموعة األحكام
القضائيــة) بوصفهــا مجلة تعنى بنشــر
مبادئ محكمة التمييز ومحاكم االستئناف
بصفتهــا التمييزية ،وبجهد فــردي من قبل
قــاض محكمة بــداءة احللة الســيد( حيدر
عودة كاظم) التي قــرر ان ينفق وقته وجهده
في ســبيل نشر تلك املبادئ ملا لها من أهمية
كبيرة لكل املشــتغلني بالقانون ،سواء كانوا
قضاة او محامني او حقوقيني .ولعل االهتمام
باجمللــة ومتابعــة مــا تتضمنه مــن قرارات
متييزية ،يأتي نتيجة لطبيعــة تلك القرارات،
ونوعيتهــا مقارنة مع باقــي املطبوعات مع
احترامنا جلهود أصحابها الذين ساهموا بنشر
القرارات التمييزية اخملتلفة .مجموعة األحكام
القضائية بعددها الثالث ،الصادر عن مكتبة
القانون املقارن ،بواقع  284صفحة من القطع
الكبيــر ،تضمنت قرارات غايــة في األهمية،
قرارات منتقاة بعناية من قبل األســتاذ حيدر
عودة ،ومــن مختلف فــروع القانــون .ولعل
القرارات التي تخص األحوال الشخصية وهو
الفرع األقــرب الى اهتماماتــي ،متثل اجتاهات
جديدة حملكمــة التمييــز ،او متثل تكريســا
وترسيخا الجتاهات سابقة ،رأت احملكمة ضرورة
اإلبقــاء عليها في الوقت احلاضــر .فمن تلك
املبادئ ،املبدأ الذي ورد في الصفحة  201والذي
نص( علــى احملكمة احلكــم للمطلقة بحق
الســكنى وفقا لقانون حــق الزوجة املطلقة
بالسكنى رقم  77لسنة  1983حتى وان كانت
منشآت الدار مشيدة من قبل الزوج على أرض
متجاوز عليها ،باعتبــار ان حق صاحب األرض
قائم وبإمكانــه إقامة دعوى منــع املعارضة
متى ما شــاء .ان هذا القرار املهم ،يحتاج الى
وقفه معــه ،لتفكيكه وحتليله بغية الوصول
الى مقاصد احملكمــة املوقرة .هذا القرار ،رغم
ان املــادة  1من القانون  77اشــارت الى ان حق
الزوجة املطلقة بالســكنى يكــون بالدار او
الشــقة التي كانت تســكنها مع زوجها اذا
كانت مملوكة له كال او جزءا او كانت مستأجرة
من قبله ...اال ان احملكمــة هنا ،قررت ان تنحاز
الــى الواقع وتتماشــى مع الظــروف العامة
التي تتمثل بكثرة التجاوزات ،او وجود مناطق
كاملة مشيدة جتاوزا والتي يسكنها أصحابها
منــذ وقت طويل ،دون ان يتــم حتريك أي اجراء
قانوني بحقهم ،خصوصا في املناطق الزراعية
والريفية ،فالبد للمحكمة هنا ،ان تراعي هذه
املســألة ،خصوصا وان التقيــد بالنص أعاله
حرفيــا ،يحرم املطلقة التــي تعيش في تلك
املناطق من حق الســكنى .ان غاية املشــرع
مــن هذا األمر ،أي اشــتراط ان يكون البيت او
الشقة مملوكة او مســتأجرة من قبل الزوج،
هو لضمان بقــاء تلك الزوجة فــي البيت او
الشــقة املدة احملددة قانونا ،حيــث ان خالف
ذلــك ال يضمن للزوجة ان تبقــى املدة احملددة،
ومبا ان الدار املشــيد جتاوزا والــذي مرت على
تشــييده فترة طويلة ،فإن املشرع افترض ان
غاية املشرع متحققة حتى وان متت مخالفة
النــص القانوني ظاهريا .وثمــة قرارات أخرى
كثيــرة ،مهمة تضمنتهــا اجمللة في مختلف
فروع القانون والتي يحتاجها جميع اخملتصني
بالقانون.

مفهوم الطالق والتفريق القضائي في القانون العراقي
المحامية نور الطائي
ورد تعريــف الطالق فــي املادة ()34
مــن قانــون االحوال الشــخصية
العراقي النافذ واملرقم ( )188لسنة
1959حيث نصت على (الطالق رفع
قيد الزواج بإيقــاع من الزوج أو من
الزوجة وإن وكلــت به أو فوضت أو
من القاضي.
وال يقــع الطــاق إال بالصيغــة
اخملصصــة لــه شــرعاً ).وهو على
نوعني حســب نوع وعدد الطلقات
التي تقع من الزوج على زوجته فقد
يكون طالقا رجعيا وهو ما جاز للزوج
مراجعة زوجته أثنــاء عدتها منه
دون عقد وتثبــت املراجعة مبا يثبت
به الطالق واشــير لذلــك بالفقرة
 1من املــادة 38من القانــون اعاله
او الطالق البائن وهــو على نوعني
فأما ان يكون بائنــا بينونة صغرى
او بائنــا بينونــة كبــرى .فالطالق
البائن بينونه صغرى هو ماجاز فيه
للزوج التزوج مبطلقته بعقد ومهر
جديدين وهذا مانصت عليه احكام
الفقرة /2أ من املادة ( )38من القانون
اعــاه اما الطــاق البائــن بينونة
كبرى فهو الطــاق املكمل لثالث
طلقات متفرقــات في ثالث اطهار
وال فرق ان كان مســبوقا بطلقتني
رجعيتــن او طلقتــن بائنتــن او

بطلقتــن احدهما رجعية واالخرى
بائنة فبعد هــذه الطلقتان وبكل
االحوال ال ميكن للــزوج مراجعتها
او اعادتها الــى عصمته االبعد ان
تنكــح زوجا غيره ويطلقها او ميوت
عنها وتنتهي عدتها وبعدها ممكن
ان يجدد الزوج العقد ومن بعد ذلك
ميلك ثالث طلقــات جديدة وهذا ما
نصت عليه الفقــرة (ب) من املادة
( )38مــن القانون اعاله حيث نصت
علــى ) بينونة كبــرى وهي ما حرم
فيه على الزوج التزوج من مطلقته
التي طلقها ثالثا ً متفرقات ومضت
عدتهــا ) .وبــكل االحــوال وعمال
بأحكام املادة( )35منه فاليقع طالق
الســكران واجملنون واملعتوه واملكره
ومن كان فاقد التمييز من غضب او
مصيبة مفاجئة او كبر او مريض.
او مريض مرض املوت او حالة يغلب
فــي مثلها الهالك اذا مات في ذلك
املرض او تلك احلالــة وترثه زوجته.
وقد يقع الطالق خارج احملكمة امام
رجال الدين او داخلها.
فهنا مــادام الطالق حق من حقوق
الــزوج وحده فال بــد ان يقع ظلما
وضررا على الزوجــة ويتعذر عليها
التخلــص مــن زواج ال فائدة منه
فعلى هذا االســاس تدخل املشرع
العراقــي ووضع حدا لــزواج يتعذر
معه استمرار احلياة الزوجية مسايرا
بذلك مبادئ العدالة ومتاشــيا مع

روح الشــريعة االسالمية والعصر
فأناب القاضــي محل الزوج وخوله
حــق ايقاع الطالق بــدال عنه وهذا
مايســمى بالتفريق القضائي فهو

تطليق الزوجة من زوجها بواسطة
القضاء اذا توفر احد اسباب التفريق
املنصوص عليها حصرا في القانون
اعاله ويتــم التفريق دون رضا الزوج

فيملك تطليــق الزوجة من زوجها
حسب اســباب التفريق املنصوص
عليها في املواد (40و41و42و )43من
القانون اعاله وهنا اهم ماورد فيها
(لكل من الزوجــن ،طلب التفريق
عند توافر أحد األسباب اآلتية1 :
 إذا أضر أحد الزوجني بالزوج اآلخر أوبأوالدهما ضررا ً يتعذر معه استمرار
احلياة الزوجية.
ويعتبــر من قبيل األضــرار ،اإلدمان
على تناول املســكرات أو اخملدرات،
على أن تثبت حالــة اإلدمان بتقرير
من جلنة طبية رســمية مختصة
ويعتبــر من قبيل األضــرار كذلك،
ممارسة القمار ببيت الزوجية
 - .إذا ارتكــب الــزوج اآلخر ،اخليانة
الزوجية
ويكون من قبيــل اخليانة الزوجية،
ممارســة الزوج اللواط ،بأي وجه من
الوجوه.
 إذا كان عقــد الــزواج ،قد مت قبلإكمال أحد الزوجني الثامنة عشرة،
دون موافقة القاضي.
إذا كان الــزواج ،قــد جــرى خارجاحملكمــة عن طريــق اإلكــراه ،ومت
الدخول.
 -إذا تزوج الــزوج بزوجة ثانية بدون
وموافقتــه ورغما عنــه فالقاضي إذن من احملكمة) ولكل من الزوجني
طلــب التفريــق عند قيــام خالف
ميارس نيابة قانونية..
هنــا خولت لــه مبوجــب القانون بينهمــا ،ســواء أكان ذلــك قبل
باعتبــاره صاحب الواليــة العامة الدخول أم بعده..

وإذا حكــم على زوجهــا بعقوبة
مقيدة للحرية مدة ثالث ســنوات
فأكثر ،ولو كان له مال تســتطيع
اإلنفاق منه .وإذا هجر الزوج زوجته
مدة سنتني فأكثر بال عذر مشروع،
وإن كان الزوج معروف اإلقامة ،وله
مال تستطيع اإلنفاق منه .وإذا لم
يطلب الزوج زوجتــه غير املدخول
بها للزفاف خالل سنتني من تاريخ
العقد ،وإذا وجــدت زوجها عنينا ً أو
مبتلى مبا ال يســتطيع معه القيام
بالواجبــات الزوجية ،واذا كان الزوج
عقيماً ،أو ابتلي بالعقم بعد الزواج
ولم يكــن لها ولد منــه على قيد
احليــاة .وإذا وجدت بعــد العقد ،أن
زوجها مبتلــى بعلة ال ميكن معها
معاشــرته بال ضــرر ،كاجلــذام أو
البرص أو السل أو الزهري أو اجلنون
واذا امتنــع الزوج عن اإلنفاق عليها
دون عذر مشــروع ،بعد إمهاله مدة
أقصاهــا ســتون يومــاً .وإذا تعذر
حتصيل النفقة من الزوج بســبب
تغيبه أو فقده أو اختفائه أو احلكم
عليه باحلبس مدة تزيد على سنة.
وإذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة
املتراكمة احملكوم بها ،بعد إمهاله
مدة أقصاها ســتون يوما ً من قبل
دائــرة التنفيــذ .واخيــرا البد من
مالحظــة ان التفريق وفقا ألحكام
املواد اعاله يعــد طالقا بائنا بينونة
صغرى.
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منها القنابل والدبابات والمسدسات

بغداد وداد ابراهيم:
حــذرت ادارات بعــض املــدارس
الطلبة في املرحلة االبتدائية بعدم
اقتنائهم القرطاســية املصممة
على اشــكال القنابــل والدبابات
وصور تثير الرعب واخلوف في نفوس
االطفال وهم يســتقبلون عامهم
الدراســي اجلديد عام 2019-2018
ليكون عاما من احلماسة واالجتهاد
والدراســة .واالبتعاد عــن كل ما
يحفز علــى العنف مثل ما موجود
في بعــض املكتبــات والتي حازت
على اعجاب الكثيــر من املراهقني
واالطفال.
الســيدة هناء عبد محمد مدرسة
قالت :نســتقبل العام الدراســي
اجلديد ونحن نأمل ان تكون العائالت
قد اســتعدت هي ايضا ً لهذا العام
بتوعيــة ابنائهــا بأن اســتقبال
العام الدراســي ليس باملستلزمات
الغريبــة وعالية القيمــة والثمن
والغريبة في شكلها ونوعيتها بل
اســتقبال العام يكــون في توعية
االبناء على ان الدراســة واالجتهاد
هــو مــا يرفع مــن شــأن الطفل
واملراهق الجتياز املراحل الدراســية
بسهولة وسالسة.
وقد بدأت االسر التعليمية بالدوام
في املدارس في وقت سابق وعملت
الكثيــر من املعلمــات على تهيئة
الصفوف ووضع الرســومات التي
حتفز الطفــل علــى التواصل مع
املدرسة والدراسة ،فهناك باألخص
معلمات املرحلــة االولى او الصف
االول والثاني لديهن اخلبرة الكبيرة
والكفاءة في ما يحفز الطفل على
محبة املدرسة والدراسة واحلضور
اليومي من دون تلكــؤ بل وحتفيزه
على التعاون واحملبــة ،من اجل بث

مدارس توجه الطلبة بعدم اقتناء
القرطاسية ذات االشكال العنيفة

روح احملبة واالمل في روح الطفل ،لذا
جلأت بعض املعلمــات الى تكليف
فنانني لوضع رسومات لشخصيات
كارتونية محببة وجميلة ورسم ما
يدعو الطفل حلب الدرس واملدرسة
علــى جــدران الصفــوف ،لكن ما
يحــدث ان هناك مــن العائالت ما
يغيب دورها فــي ما يقتني الطفل
من مستلزمات مدرسية فتخضع
لرغبة الطفــل في ما يريد وهذا ما
يحفز الشعور بالغيرة بني االطفال

باألخــص وان بعض املكتبات كانت
قد جلبت اغلفة للكتب او الدفاتر
فيها صــور القتل والــدم والعنف
وشــخصيات مأخوذة مــن افالم
الرعب او األلعاب االلكترونية التي
يتداولهــا االطفــال واملراهقني في
العابهم او شــخصيات كارتونية
غير تربوية.
مكتبات :التاجر يجلب
ما له عرض جيد

ارتفاع «مفاجئ» بأسعار الطماطة
اعــرب مواطنون في بغداد ،عن اســتياءهم جراء االرتفاع
املفاجئ بأســعار «الطماطم» في األســواق الشــعبية
ســيما في العاصمة بغداد ،في حني أخلــت وزارة الزراعة
مسؤوليتها عن هذا االرتفاع.
وقال مواطنون ،إن «سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم
في بعــض مناطق بغداد ،يتراوح من  2000إلى  2500دينار،
بعــد أن كان بني  500الى  750دينارا» .وأعرب املواطنون عن
«تذمرهم واســتيائهم من االزدياد الكبيــر واملفاجئ في
األسعار» ،مشــددين على ضرورة «تدخل اجلهات اخملتصة
لضبط األسواق ووقف هذا االرتفاع».
كما نقل ناشــطون علــى مواقع التواصــل االجتماعي،
أســتياء املواطنني من ارتفاع اســعار الطماطم «فجأةً»
في عموم مناطق بغداد ،مشــيرين الى وصولها في بعض
املناطق الى سعر  2500دينار عراقي.
مــن جهته قال مديــر اعالم وزارة الزراعــة حميد النايف،
«ال توجد زيادات كبيرة في اســعار محصول الطماطم»،
مشيرًا الى أن «الرتفاع وانخفاض االسعار عالقة بالعرض
والطلب في السوق وموسم االنتاج».
واشار النايف الى أن «االستيراد مستمر ومفتوح مع جميع
الدول» ،مؤكدا ً أن «الوزارة لم متنع استيرادها من اخلارج».
وأوضح مدير اعالم الزراعة ،أن «هناك انباء بأن ايران منعت
قبل ايام تصدير الطماطم الى العراق ملنع ارتفاع اسعارها
داخل ايران» ،الفتا ً الى أن «ذلك قد يكون ســببا ً في ارتفاع
اسعار احملصول داخل العراق بشكل طفيف».

هكذا قرطاسية ويبحث عنها في
املكتبات لذا فالتاجر ال ذنب له ألنه
يجلب ما يريد املشــتري وما يحقق
له ربحا ً سريعاً.
رنا محمــد ربة بيت تقــول :كنت
اشتري القرطاســية لوحدي لكن
االن أجد ان هنــاك رغبة كبيرة من
قبــل اطفالي ملرافقتي في ســوق
القرطاسية ووجدت ان هذا ما يوفر
على الشراء ألكثر من مرة فيقتنون
ما يحبون وما يرونه مناســبا لهم،
نعم هناك رغبة كبيرة في شــراء
شخصيات االلعاب االلكترونية وما
هو غريب ،فيمــا طلبت مني ابنتي
ان اذهب بها الى اسواق في الكرادة
كانت قد جلبــت كل ما هو غريب
وعجيب من القرطاسية على وفق
نصائح صديقاتها في املدرسة واال
لن تقبل بغير ذلك.

الغفوة في أثناء العمل تساعد
الموظف على تجديد نشاطه
قال أوتس نيكالس فالتر ،من معهد استشــارات الصحة
املهنيــة األملاني :إن الغفوة في أثناء العمل تســاعد على
جتديد نشاط املوظف ومن ثم زيادة إنتاجيته.
وأوضح فالتر ،أن املــدة الصحيحة للغفوة ينبغي أال تزيد
عــن  15دقيقة اعتبارا ً من النعاس ،وميكن ضبط هذه املدة
بواســطة املنبه ،علما ً بأن النوم ملدة أطول من ذلك يؤدي
إلى نتائج عكســية بسبب االســتيقاظ من حالة النوم
العميق.
وبني ،أنه من األفضل أخذ الغفوة في الفترة بني الساعة 1
ظهرا ً والساعة  ،4حيث غالبا ً ما تخور القوى لدى معظم
األشخاص خالل هذه الفترة ألسباب تتعلق باإليقاع احليوي
للجسم البشري.

تربويون يدعون للتوعية
الصباحية اليومية
فيما وجد بعــض التربويني ان هذه
املستلزمات تثير في نفوس االطفال
روح العنــف ،باألخــص وان بعض
االطفال يقلدون هذه الشخصيات
من خالل االشتباك والعراك بينهم،
لذا من الضروري ان يكون هناك دور
كبيــر للتربية في ذلــك ،من خالل
منهاج تربــوي خاص يقدم للطلبة
خــال الدقائق االولى مــن الدوام،
فيه توعية لألطفال بنومحبب من
دون ان يكــون على شــكل نصائح
وحكــم وامثال ،بل يكــون بصورة
تربويــة صحيحة تدعــو الطلبة
لالهتمام بالدرس والدراســة حتى
ولو كانــت مقتنياتهم غير صاحلة
للمدرسة ،حتى يكون التنازل عنها
بنحوتدريجي ومدرك.

مبراة باشكال غريبة
الســيد محمــد ســالم صاحب
مكتبــة في ســوق الســراي قال:
شــهد ســوق الكتب زحامــا غير
طبيعــي اليــوم وامس بــل خالل
االسبوع املاضي عائالت كاملة تأتي
للســوق وتترك الطفــل هو يختار
القرطاســية بنفسه ألنه سيأخذ
ما يريد وما يحب من اشكال او صور
دون ان يقع في فخ الغيرة من زمالئه،
في حني في الســابق كان التسوق
يكون من قبــل االم او االب من دون

اصطحاب االطفال ،كما ان السوق
يشهد رغبة كبيرة على صور غريبة
او على مبراة او ممحاة بشكال غريبة
مثل على شــكل قنبلة او شــكل
اطالقة نارية او صور لشــخصيات
تثيــر الرعب او اغلفــة فيها صورة
لفتاة تســيل الدماء من عيونها او
محفظة على شــكل رشاشة او
تكون بلون مالبس عســكرية فيها
صــور مقاتلني يظهــرون في افالم
الرعب والغريب ان هناك من يطلب

التفكير التخيلي يساعد على فقدان الوزن
كشفت دراســة أجراها باحثون بجامعة “بورتسموث” ،أن
التفكير التخيلي أو التصوري قد يكون وأســهل وسيلة
لفقــد  ١٠أضعاف الوزن ،حســب صحيفــة “ديلي ميل”
البريطانية.
وذكرت الدراسة ،إن “تخيل الشــخص نفسه أقل حجما ً
ميكن أن يكون كافيا ً لتحقيق أهداف فقدان الوزن ،ومت اجراء
التجــارب على  ١٤١متطوعا ً يعانون من زيادة الوزن ،وكانوا
يتناولون نظاما ً غذائيا ً أو ميارسون الرياضة بانتظام”.
واضافت الدراسة انه ” بعد خضوع  ٥٩شخصا للتدريبات
اخلاصة التخيلية فقــدوا في املتوســط  ٦كيلوجرامات
و ٩ســنتيمترات من محيط خصرهم بعد عام ،أما الذين
كانوا يخضعون لتدريبات حتفيزية نفسية خسروا أقل من
كيلوجرام وأقل من  ٥٠سنتيمترا ً من محيط اخلصر”.

الميكروويف ليس خطرًا على الطعام
متابعة الصباح الجديد :
لطاملا قوبل استعمال امليكروويف
فــي تســخني الطعــام وطبخه
بانتقادات عديــدة ،على اعتبار أنه
يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية
األساسية في الطعام ،لكن خلبراء

سؤال ؟

التغذية رأي آخر.
يقول أســتاذ علــوم التغذية في
جامعة ويسكونســن ماديسون،
ســكوت رانكــن ،إن أي طريقــة
لتسخني الطعام تؤدي إلى فقدان
جزء من عناصره الغذائية ،ســواء

كان ذلك عبر الفرن الهوائي أو املاء
أو امليكروويــف ،على وفق ما أوردت
«سي إن إن».
وأشار إلى أنه ينبغي على اإلنسان
أن يركز جهوده على تقليل حجم
خســارة العناصر الغذائية ،التي

تشــمل البروتينات والفيتامينات
والكربوهيــدرات املهمة جلســم
اإلنسان.
ويضيــف رانكــن أن التســخني
االمنوذجي عبــر امليكروويف يؤدي
إلى خســارة ضئيلة في العناصر

في الهند يرتبط موت االناث بارتفاع اسعار الذهب
كشــفت دراسة حديثة ،وجود عالقة بني أسعار
الذهب ووفيات اإلناث فــي الهند ،خالل مراحل
عمرية مبكرة ،وذلك لسبب غريب.
وتوصل باحثون إلى أنه عندما يزداد سعر الذهب
العاملي ،فإنه من احملتمل أن يتم إجهاض اإلناث أو
قتلهن في الشهر األول من العمر ،أو تعرضهن
ملشكالت خطيرة في النمو.
وحللت الدراســة بيانات خاصة مبعدالت الوالدة
على مدار  35سنة ،إلى جانب التغيرات الشهرية
في أسعار الذهب ،وهو عنصر أساسي في املهور
التي تدفعها عائلة العروس في الهند.
ووجدت أنه في األشــهر التي ارتفع فيها سعر
الذهب ،جنــا عدد أقل من الفتيات في الشــهر
األول من العمر ،حســب ما ذكر موقع «غارديان»
البريطاني.
وكان األبوان يســتجيبان الرتفاع تكلفة املهور
من خالل احلد مــن فرص بقاء الطفلة على قيد
احلياة ،ووفقا ً للبحوث التي خلصت أيضا ً إلى أن
املهور هي عامل أساسي في التفاوت بني أعداد
الذكور واإلناث في البالد.
وقد وجدت الدراسة التي شملت أكثر من 100
ألف والدة ،أن أســعار الذهب املرتفعة ،مرتبطة
بتحســن فرص البقاء للبنني بصورة أكبر من
اإلناث.
وتظهر أرقام التعداد لعام  2011نسبة متفاوتة

بني اجلنسني ،إذ توجد  914فتاة لكل ألف صبي
بالنســبة لألطفال حتى ســن السادسة ،وفي
بعض الواليات الشــمالية انخفضت النسبة
إلى ما دون .850
وبني عامي  1972و ،1985تشير التقديرات إلى أن
زيادة بنسبة  1باملئة في أسعار الذهب تسببت
فــي  13ألف حالة وفاة بــن حديثي الوالدة من
اإلناث في كل عام .ويســتند هــذا التقدير إلى
بيانــات من عام  1980عندما كان هناك نحو 30
مليون والدة في الهند.
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115 104
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العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

كما أن تعرضه حلــرارة أكبر يعني
خســارة أكثر .وبحســب أستاذ
التغذيــة ،فــإن هذيــن العاملني
يصبان فــي مصلحة امليكروويف،
الذي يتميز بالسرعة والقدرة على
التحكم في درجة احلرارة.

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

 – 1مدينة باكستانية
 – 2أنــوار – عكســها مــن
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 – 3وطــأة – يفشــل فــي
اإلمتحان
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 – 6حرف مكرر – شــرع باألمر
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 – 8كثير – إحــدى معجزات
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 – 2شاعر أموي
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 – 4مدينــة أوروبيــة هي
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األبجدية
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 – 6عكســها قبيلة عربية
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 – 8قيادي فلسطيني راحل
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الحمل

الثور

الجوزاء

مهنياً :تشــكو متلمالً في املعامالت وبلبلة
وتفتقد احليوية ،حــاول ان تكون اكثر حدية
وصبــر عاطفيــاً :ينتابكما تراجــع معنوي
مترافقا ً مع بعض القلق الذي يجبركما على
احلسم قبل تفاقم األمور

مهنياً :يســمح لك مركزك اجلديد بتحديد
اجتاهاتك وإعادة النظر في بعض املشــاريع،
عاطفيــاً :التقارب في وجهــات النظر بينك
وبني الشــريك يخفف من حدة التشــنج،
وتكون أصداؤه جيدة على العالقة

مهنياً :عليك أن تكون واعيا ً جدا ً في العمل،
فالزمــاء يترقبــون أقل هفــوة لإليقاع بك
عاطفياً :تشــعر باالســتقرار فــي عالقتك
بالشــريك ،وتعرف جيدا ً الى أين تقودك هذه
العالقة وخصوصا أن أفقها واضح

السرطان

األسد

الميزان

مهنياً :مشكلة إدارية لم تكن في احلسبان
لكنــك تتمكن من التخلص منها ســريعا ً
بحكمتك وذكائك عاطفياً :امتنع عن الكالم
حتت وطأة الغضب واالنفعــال وابتعد قليالً
عن الشــريك ولو على مضــض ريثما تهدأ

مهنياً :قد تتس ّبب مبشكالت قانونية وبعض
املتاعــب ،يجب ان تأخذ هــذا التحذير بعني
االعتبار عاطفياً :قــد تنتهي من املاضي مع
الشريك وتطل على املستقبل بثقة بالنفس
ومعنويات عالية

مهنياً :إذا واجهتك مشكالت مستجدة مع
الزمــاء في العمل ،فإ ّن ذلــك يفرض عليك
مزيدا ً من اجلهد لتجــاوز العقبات عاطفياً:
يخضعك الشــريك الختبار قاس ،وخصوصا ً
بعد تلقيه أخبارا ً عن نيتك في هجره

العذراء

العقرب

القوس

مهنياًّ :
يحذرك هذا اليوم من خداع أو مناورات
وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية عاطفياً:
يوم ضبابي مع الشــريك لكنه ال يســتحق
الذكر ،ومن األفضل تقــدمي بعض التنازالت
لتخطيه بسالم حاول ان تكون اكثر سالسة
بتعاملك معه

مهنيــاً :يوم حاســم لتحديد مســتقبلك
املهني ،وفي حال تخطيت املوضوع فإن املقبل
من األيام ســيكون أكثر إشــراقا ً عاطفياً:
مهمة صعبة إلقناع الشريك بالسير معك
حتى النهاية ،وخصوصا ً أن جتاربك السابقة
مع غير مشجعة

مهنياً :التزم احلذر وابتعد عن االســتفزازات
والتحديــات مهما كانت الظروف قاســية
عاطفيــاً :جميــل أن تكون على اســتعداد
دائــم لتلبية كل ما يطلبه منك الشــريك،
لكــن عليك التمهل أحيانــا ً ملعرفة إلى أين
سيقودك

الدلو

الجدي

الحوت

مهنياً :يتحــدث هذا اليوم عن رومنســية
تولد في مجال عملــك ،أو عن إرباك ّ
وحتفظ
عاطفياً :اإلمكانات التي متتلكها تســاعدك
علــى مواجهــة أي عائق ،وهي فــي الوقت
نفســه تكون حتذيــرا ً للمصطادين في املاء

مهنياً :عراقيــل تطرأ في حياتــك املهنية،
وتتراخى أمامها والســبب إهمالك املتمادي
عاطفياً :ال حتاول إرضاء الشــريك مبا ال تقتنع
به شخصياً ،فذلك قد تكون له انعكاسات
سلبية الحقا ً

مهنياً :لن جتد نفســك إال متفوقا ً على آراء
اآلخريــن وتكون األمــور ملصلحتك عاطفياً:
العتاب هو غســيل القلوب ،ويستحسن أن
تضع كل أوراقك على الطاولة إليجاد احللول
مع الشريك

جانب من مدينة بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

وقالت أســتاذة االقتصاد بجامعة إســيكس،
التي أجرت الدراسة ،ســونيا بهالوترا ،إن أمناط
الســلوك بدت وكأنها تغيرت بعــد عام ،1985
عندما أصبحت األشــعة فــوق الصوتية التي
تظهر جنس اجلنني ،متاحة على نطاق واسع.
وأضافت أن الكثير من اآلباء واألمهات «قضني»
على اإلناث بعد الوالدة مباشرة قبل عام ،1985
ثم أصبح اإلجهاض منتشــرا ً بعــد عام ،1985
عندمــا أصبــح باإلمكان التعــرف على جنس
اجلنني.
وتعــد االختبــارات لتحديد جنــس اجلنني غير
قانونيــة في الهند ،ولكن من الشــائع أن تدفع
العائــات مبالغ ماليــة لألطبــاء مقابل هذه
اخلدمة.
يذكر أن املهور غيــر قانونية في الهند منذ عام
 ،1961إال أنها ما تزال واســعة االنتشــار ،حيث
تضع عبئا ً ماليا ً كبيرا ً على األسر.
وفــي جميع أنحاء جنوب آســيا ،ميكن أن يصل
املهر إلى نحو  6أضعاف متوســط دخل األسرة
السنوي.
ووفقا ً ملكتب ســجالت اجلرائم الوطنية ،توفيت
 6346امــرأة في عــام  ،2015أي مبعدل  20امرأة
يومياً ،بســبب مشــكالت تتعلق باملهور ،وهذا
يشمل نساء تعرضن إما للقتل ،أو أقدمن على
االنتحار.

موضحا أن فقدان هذه
الغذائيــة،
ً
العناصر يعتمد على عناصر كثيرة
مثل الوقت ودرجة احلرارة واملاء.
ولفت إلى أنه كلما تعرض الطعام
للطهي لفترة أطول ،فإن احتمال
خســارة العناصــر الغذائية يقل،
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
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ماتا يستلهم روح المستايا خالل مواجهة الخفافيش

الجزائري ماندي يتفوق

«ويمبلي» أمل النجم سواريز في كسر

على كبار الليجا

مدريد ـ وكاالت:
حقق الدولي اجلزائري ،عيســى ماندي ،رقما
مميزا فــي مواجهة فريقه ،ريــال بيتيس ،مع
ليجانيس ،ضمن منافسات اجلولة السابعة
من الليجا.
ووفقًا لشــبكة «أوبتــا» لإلحصائيات ،فإن
ماندي أصبــح أكثر العب فــي الليجا متريرا
للكرة بـــ 640متريــرة ،وأكثر العــب تنفي ًذا
للتمريرات الناجحة بـ 603متريرات ،منذ بداية
املوسم.
وجنــح ريال بيتيــس في حتقيــق الفوز على
ليجانيــس ،بهدف نظيف ،ســجله لورينزو
مورن ،في الدقيقة .89

كاسياس أفضل

رياضي في بورتو
لشبونة ـ وكاالت:
توج احلارس اإلسباني إيكر كاسياس ،بجائزة
أفضــل رياضي هــذا العام في نــادي بورتو
البرتغالي ،في مختلف األلعــاب الرياضية.
ومنح النــادي البرتغالي كاســياس اجلائزة،
خــال حفله الســنوي ،تقديــرًا جلهوده مع
الفريق األول.
وقال كاســياس ،عقب تســلم اجلائزة ،في
تصريحات نقلها احلســاب الرسمي للنادي
مبوقع «تويتر»« :ســعيد لكوني ضمن عائلة
بورتو ومن مشــجعي هذا النادي ،ويشرفني
أن اســمي متصل ببورتو».وانضم كاسياس
لصفوف بورتــو في صيف عــام  ،2015بعد
مواســم من اإلجنازات واأللقاب بقميص ريال
مدريد.

فوزان لألهلي وسموحة

بتصفيات سلة أفريقيا
دار السالم ـ وكاالت:
جنح فريقا السلة باألهلي وسموحة في حتقيق
الفوز خــال افتتــاح مبارياتهما مبنافســات
تصفيات املنطقــة اخلامســة األفريفية ،أول
امس ،واملقامة حاليا في العاصمة التنزانية دار
السالم.وتغلب األهلي على منافسه فريق أويل
إيرز التنزاني ،بنتيجــة  ،53-91في إطار اجلولة
األولى من منافســات اجملموعــة الثانية بدور
اجملموعات في التصفيات األفريقية.
كما تغلب فريق سموحة على منافسه إيوسا
األثيوبي ،بنتيجة  ،38-108في إطار اجلولة األولى
من منافسات اجملموعة األولى بدور اجملموعات.
يشار إلى أن سموحة يقع فى اجملموعة األولى،
مــع فرق جكت التنزاني ،ريج الرواندي ،إيوســا
األثيوبي ،كبا الكيي ،كوبرا من جنوب السودان..
في حني يتواجد األهلي فــي اجملموعة الثانية،
مع باتروتس الرواندي ،أويل إيرز التنزاني ،لكيتي
األثيوبي وســترثمور الكيني.يذكــر أن صاحبا
أول مركزين خالل منافســات هذه التصفيات
سيتأهالن إلى بطولة أفريقيا لألندية األبطال.

مفكرة اليوم

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس ـ يونج بويز
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اللعنة بدوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:
يعيش جنم برشــلونة ،فترة صعبة
بالوقت احلالي ،في ظل تراجع أدائه
برفقة الفريق الكتالوني ،باإلضافة
لغيابه عن التهديف.
ووفقًــا لصحيفــة «ســبورت»
اإلسبانية ،فإن األوروجواياني لويس
سواريز ،مهاجم برشــلونة ،فشل
في تســجيل أي هدف خارج ملعب
الكامب نو (معقل كتالونيا) ،على
مــدار الـ 3ســنوات األخيــرة ،في
منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأضافت أن آخر هدف سجله سواريز
خارج ملعبــه ،كان فــي  16أيلول
من عام  ،2015أمــام روما اإليطالي
باملبــاراة التــي انتهــت بالتعادل
اإليجابي  1-1باألوليمبيكو ..وتابعت
الصحيفة أن سواريز منذ ذلك احلني،
لعب  13مباراة خارج كامب نو ،ولم
يســتطع فك نحسه وتسجيل أي
هدف خاللها.
وفي املقابل ،وبحســب الصحيفة،
متكن سواريز من تسجيل  11هدفا
مبلعب كامب نو ،خالل هذه الفترة.
وسيحل برشلونة ضي ًفا ثقيالً على
توتنهام هوتسبير اإلجنليزي ،مبلعب
وميبلــي ،مســاء غ ٍد األربعــاء ،في
اجلولــة الثانية من اجملموعة الثانية
بدوري أبطال أوروبا.
مــن جهة اخــرى ،قال اإلســباني
خوان ماتا ،العب وســط مانشستر
يونايتــد ،إن مواجهــة فريقه أمام
فالنســيا ،اليوم الثالثاء  ،في دوري

برشلونة وتوتنهام «أرشيف»
األبطال ،متثل حدثــا خاصا له ،بعد
أن لعــب لألخيــر ملدة  4مواســم.
وارتــدى ماتا قميــص «اخلفافيش»
منذ موســم ( )2008-2007وحتى

( )2011-2010قبل أن ينتقل إلجنلترا،
ولكن عبر بوابة تشيلسي ..ويلتقى
مان يونايتد وفالنسيا ،على ملعب
أولــد ترافورد ،في ثانــي جوالت دور

بيل يغيب عن ريال مدريد أمام سيسكا موسكو
مدريد ـ وكاالت:
تأكــدت شــكوك جمهــور ريال
مدريد بشــأن جنم الفريق الويلزي
غاريث بيــل الذي خــرج مصابا ً
من دربي مدريد يوم الســبت في
الدوري اإلسباني.واســتبدل بايل
بني الشــوطني حني دخل مكانه
داني ســيبايوس حيــث تعددت
املعلومات حول طبيعة إصابته.
وتشير املعلومات إلى أن اإلصابة
فــي العضلــة الضامــة لالعب
الويلــزي دون ان يعــرف مــدى
خطورتها.وأعلــن ريــال مدريــد
القائمــة التــي ســتتوجه إلى
روســيا ملالقاة سيسكا موسكو
فــي اجلولة الثانية مــن مباريات
اجملموعــة الســابعة فــي دوري

بيل

أبطال أوروبا وقد استبعد بايل من
القائمة.
كمــا خلت القائمة من أســماء
ســيرجيو رامــوس ومارســيلو
ضمــت
وإيســكو ،فــي حــن ّ
فينيســيوس جونيور.وعانى بايل
في مسيرته كثيرا ً مع ريال مدريد
من اإلصابات اخملتلفة التي أبعدته
فترات طويلة.
وقال لوبيتيغي مدرب ريال مدريد
بعد املباراة "غاريث شــعر بعدم
راحة فــي فخذه ( )...خرج كتدبير
احترازي وســنرى (األحد) ما هي
طبيعــة اإلصابة".ويقــدم بايل
موســما ً طيبــا ً مع ريــال حيث
ســجل ثالثة أهــداف ومتريرتني
حاسمتني حتى اآلن.

نيفيل يدافع عن مورينيو
ويصف االدارة بالضعيفة

لندن ـ وكاالت:
دافع غاري نيفيل قائد مانشستر
يونايتد السابق عن املدرب جوزيه
مورينيــو األحــد لكنــه اتهــم
املســؤولني الكبــار فــي النادي
بعــدم امتالك خطة طويلة املدى
الستعادة األمجاد.
وبعــد التعثــر أمام وســت هام
يونايتد السبت بات يونايتد ميلك
ثالثة انتصــارات فقــط في أول
ســبع مراحل بالدوري املمتاز في
أســوأ بداية للفريق منذ موسم
 1990-1989ويحتــل حاليا املركز
العاشر.
ويتأخر يونايتد بتسع نقاط خلف
غرميه وجاره مانشســتر سيتي
حامل اللقــب الذي تصدر الدوري
بعد تعــادل تشيلســي  1-1مع
ليفربول في ستامفورد بريدج.
وحصــد مورينيو لقبــي الدوري
األوروبــي وكأس رابطــة األندية

مورينيو
اإلنكليزيــة في موســمه األول
واحتل املركز الثانــي في الدوري
املمتاز في موسمه الثاني ليحقق
تقدمــا مقارنة مبــا فعله ديفيد

مويز ولويس فان غال اللذان جاءا
بعد اعتزال أليكس فيرغسون في
.2013
ولم تشــعر اجلماهير بالرضا عن
أداء الفريــق حتت قيــادة مورينيو
الذي دخــل في خالفات مع بعض
الالعبني مثل بــول بوغبا املنضم
في صفقة قياسية للنادي مقابل
 89مليون جنيه إســترليني (116
مليون دوالر).لكن نيفيل يعتقد أن
اإلدارة تسرعت في إقالة مويز بعد
أقل من عام واحد ويؤكد أنه يجب
دعم مورينيو في الوقت احلالي.
وكتــب نيفيل علــى تويتر «هذه
الفوضى بدأت عندما أقال يونايتد
ديفيــد مويز بعد ثمانية أشــهر
وخســرنا كل معاني القيم التي
بنيت في النادي علــى مدار 100
عام».وأضــاف «األمــر ال يتعلق
باملدرب بل بضعف اإلدارة املوجودة
من خلفه ...ال توجد خطة».

اجملموعات لدوري األبطال.
وقــال ماتا في تصريحات نشــرها
املوقع الرســمي للنادي اإلسباني:
«املباراة مهمــة لي .أمتلك ذكريات

رائعة مع النادي واجلماهير .مواجهة
فريــق يحظى بأهميــة خاصة في
مسيرتي سيكون حدثا خاصا جدا.
أتطلع لقدوم موعــد اللقاء ،ورؤية

العديد من األصدقاء».
وأكد أن املباراة تكتســب أهمية
خاصة أيضا ،لكونها في البطولة
القارية ،والتي يرى أن «فالنســيا
يستحق التواجد فيها» ،كما أنه
شــارك «فيها في مناسبات عدة
في السابق».وأضاف صاحب الـ(30
عاما)« :جمهور املستايا يستحق
أن يشــاهد فريقــه يلعــب في
التشامبيونز ليج ،مثل اليونايتد،
ولهذا ســتكون املباراة قوية» ..إال
أن الالعــب الدولي شــدد على أن
املباراة األهم بالنسبة له ،ستكون
تلك التي يزور فيها ملعبه القدمي
(املســتايا) وسيشــاهد فيهــا
«العديد من األصدقاء».
علــى جانب آخــر ،وصــف ماتا
اجملموعــة الثامنة ،التــي يتواجد
فيهــا الفريقني ،بجانب يوفنتوس
اإليطالي وياجن بويز السويســري،
بأنها «طبيعية فــي بطولة مثل
دوري األبطــال» ،إذ تضــم  3أندية
تاريخية في القارة العجوز.
وقال في هذا الصــدد« :اجملموعة
صعبــة للغاية ،واملبــاراة الثانية
ســتكون لها أهميتها الكبيرة،
ولهــذا ســنحاول حتقيــق الفوز
الثاني ،ألننا إذا لم نفعل ،سيتعقد
املوقف».
وكان مــان يونايتد قد اســتهل
مســيرته في اجملموعة بفوز كبير
خــارج الديار بثالثية في شــباك
ياجن بويز السويسري ،بينما خسر
فالنسيا أمام جماهيره  2-0على
يد «البيانكونيري».

فيدرر يرفض مطاردة رقم كونرز

نيشيوكا يحصد لقب بطولة شينجن
ً
بطال لـ «شينجدو»
وتوميتش
العواصم ـ وكاالت:
فاز الياباني يوشــيهيتو نيشيوكا،
على الفرنســي بيير أوج إيربير 5-7
و 6-2و 4-6في نهائي بطولة شينجن
املفتوحــة للتنس في الصني ليتوج
بلقبه األول في منافســات الفردي
في مسيرته ،أول أمس.وعاد املصنف
 171عامليا بقوة إلى املنافســات في
كانون الثانــي بعدما تعرض لقطع
في األربطة العام املاضي.
وســيعود الياباني البالغ عمره 23
عاما إلى قائمــة أفضل  100العب
في التصنيــف العاملي عند إعالنها
امــس ..وســدد إيربيــر  12ضربــة
إرسال ساحقة لكنه دفع ثمن عدم
دقة ضربــات إرســاله األولى وجنح
نيشــيوكا في التعامل مع ضربات
اإلرســال الثانية ليحصــد النقاط
ويشق طريقه نحو الفوز.
وبعــد حســم اجملموعــة األولــى
بصعوبة خســر نيشــيوكا شوط
إرســاله في بداية اجملموعة الثانية
وبدا أن الالعــب الياباني يعاني من
بعض التوتــر وفاز إيربير بســبعة
أشواط متتالية ليدرك التعادل في
النتيجــة .وبدأت اجملموعــة الثالث
بشــكل متكافئ قبل أن يكســر
نيشــيوكا إرسال إيربير في الشوط
اخلامس ويواصــل اللعب من اخلط
اخللفــي بقوة.وقاتــل إيربيــر حتى
النهاية وأنقذ نقطة خسارة املباراة
أربع مرات لكــن الالعب الياباني فاز
بعد ذلك وأنهى اللقاء في ساعتني
و 20دقيقة.
وتوج األســترالي برنــارد توميتش،
بلقب بطولة شــينجدو الصينية
للتنــس ذات الـــ 250نقطــة ،بعد
تغلبه بصعوبة على املرشــح األول
للقــب ،اإليطالــي فابيــو فونيني.
واستطاع توميتش ،املصنف الـ،123

توميتش
أن يهــزم فونيني ،املصنــف الـ13
عامليا ،بنتيجة  1-6و 6-3و)7-9( 6-7
في ســاعتني و 14دقيقة.ويعد هذا
اللقب الرابع لتوميتش ( 25عاما) في
مســيرته واألول له منذ عام .2015
إلى ذلك ،يعد النجم السويســري
روجر فيدرر ثانــي أكثر الالعبني في
تتويجا باأللقــاب برصيد
التاريــخ
ً
 98لق ًبا.ويتصــدر الالعب األمريكي
املعتزل جيمي كونــرز قائمة األكثر
تتويجا بـ 109ألقاب.
ً
وأشــار فيدرر ،في تصريحات نقلها
موقــع « »Tennis Magazinإلــى
عدم اهتمامه مبطــاردة ذلك الرقم،
مــن أجــل حتطيمه.وقــال الالعب
السويسري« :إذا كان هدفي حتطيم
رقم كونرز القياســي ،لشاركت في
العديد من البطوالت ،بل ورمبا كنت
سأنســحب من بطوالت األساتذة
وأركــز فقــط على املشــاركة في
البطــوالت فئــة  500نقطة و250
نقطــة ،ولكنني أختــار البطوالت

بدقة وهذا الســبب وراء استمراري
في املالعب ملدة طويلــة ومواصلة
حتقيق النجاحات».
وأمت« :إذا لم أكن أختار البطوالت التي
أشارك فيها بدقة ،لم أكن ألحطم
العديد من األرقام القياسية ،ولكن
كي أكون أمينًا ،ال أفكر في حتطيم
األرقــام ،هي من تأتــي وحدها ،كما
حدث عندما أصبحــت أكبر العب
يعتلي صدارة التصنيف العاملي».
مــن جانب اخــر ،برر رئيــس االحتاد
اإلســباني للتنــس ميجيــل دياز،
خسارة بالده في نصف نهائي كأس
ديفيز أمام فرنســا ،منــذ أيام في
مدينة ليل ..وقال دياز حسبما نقل
موقــع «« :»tennisworldusaذهبنا
إلى فرنســا مبجموعة من الالعبني
الرائعني ولكن املنافــس فريق قوي
للغاية ،كما غاب عنا رافائيل نادال،
وبشكل عام اخلسارة أمر وارد ،فكان
مــن املمكن أن نفوز  0-5أو نخســر
بنفس النتيجة».
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عبد األمير يرشح االتحاد الدولي للشطرنج

«الرجال» يهزم هونك كونك ..و»النساء» يتغلبن على نيكاراكوا
جورجيا ـ رحيم عودة*
واصــل منتخبنا الوطني للرجال
مسلســل انتصاراتــه ضمــن
منافســات اوملبيــاد الشــطرجن
العاملي املقــام في مدينة باتومي
اجلورجية بعد تغلبه على منتخب
هونك كونك بنتيجة ( 2 . 5مقابل
 ) 1 . 5وبنفــس النتيجــة ايضا
متكن فريق النســاء من التغلب
على منتخب نيكاراكوا.
لعــب ملنتخبنــا الوطني ضمن
فئة الرجال الالعبني  :أراز باســم
و حسني علي حسني واحمد عبد
الســتار وعبد اهلل محمد فيما
كان الالعــب نوح علي حســن
احتياط باشــراف الكابنت فرحان
نصير ومــدرب املنتخب االوزبكي
الكســي  .أما تشكيلة منتخب
النساء فقد تالفت من الالعبات:
زينب عاصف عبد اهلل وســالي
عباس وميامة عاصــف عبد اهلل
ونبأ ســامي امــا االحتياط فقد
كانت الالعبة صبــا جمال  .حتت
اشراف املدرب امجد علي.
ابــدت العبة منتخبنــا الوطني
سالي عباس فرحها بعد حتقيقها
الفــوز اخلامــس علــى التوالي .
مؤكدة ســعيها لتحقيق املزيد
مــن النتائج االيجابيــة في هذا
احملفل العاملــي الكبير الذي جمع
خيرة دول العالم بالرغم من ذلك
كانت لبطــات العراق كلمة في
البطولة بعد الفوز على اكثر من
منتخب اجنبي مما يعني ان رياضة
الشــطرجن العراقية تســير وفق
االجتاه الصحيح من خالل التطور

جناحات متواصلة للشطرجن
الكبير الذي طرأ على مســتوى
الالعبــن والالعبات فــي الوقت
نفسه.
وقال جنم منتخب العراق الوطني
حســن علي حســن :ان نتائج
منتخبي العراق للرجال والنساء
في هذا االوملبياد تعد االفضل في
تاريخ املشــاركات العراقية وهو
افضل ماحتقق لعدة اسباب لعل
ابرزها االهتمام الكبير الذي يوليه

االحتاد العراقــي املركزي لالعبني
فضال عن املعسكر التدريبي الذي
ســبق منافســات البطولة من
اجل تطوير مســتويات الالعبني
وهــو ماحتقق بالفعل  .مشــيرا
الى ان اســرة الشطرجن هم حالة
واحدة سواء كان اعضاء االحتاد او
املالك التدريبي والالعبني همهم
الوحيد هو احلصــول على نتائج
متميزة فــي االوملبيــاد متمنيا

االســتمرار في هذه النتائج من
اجل ســمعة الرياضة العراقية
في احملافل الدولية  .مبديا اعجابه
مبســتوى تنظيــم البطولة بعد
ان وفرت اللجــان املنظمة اغلب
مســتلزمات النجــاح من نقل و
اســكان في فنادق جيــدة بعيدا
عن صخــب وضوضــاء املدينة .
معربا عن شكره العميق لالعالم
الرياضــي العراقــي ألهتمامــه

الكبير باملشــاركة العراقية في
اوملبياد العالم.
رشــح ظافر عبداالميــر رئيس
االحتاد العراقي املركزي النتخابات
املكتــب التنفيذي لالحتاد الدولي
للشطرجن التي من املؤمل لها ان
تقام في الرابع من الشهر اجلاري
الى جانب عدد من مرشحي قارة
اســيا علما بانه كان قد انتخب
في السنوات االربع املاضية عضوا

فــي املكتــب التنفيــذي لالحتاد
الدولي للعبة.
منافســات البطولــة حتى االن
مازالــت علــى اشــدها بعد ان
اتســمت بالندية واالثــارة مابني
املنتخبات املتنافسة حلصد لقب
االوملبياد على الرغم من مشاركة
العديد من ابطال وبطالت العالم
علمــا ان الفريــق االميركي قد
عد مفاجاة البطولــة حتى االن
بالنســبة لفئــة النســاء بعد
تصــدره منافســاتها وابتعــاد
املنتخــب اجلورجــي والصينــي
حتى االن عن املنافسة خصوصا
وان املنتخبني همــا االفضل في
العالــم كما ان ابتعــاد املنتخب
الروســي عن صدارة فئة الرجال
مازال يشــكل هو االخر مفاجاة
البطولة.
قررت جلنــة االخالق فــي االحتاد
الدولي االبقاء على الروسي اركادي
املرشح لشــغل منصب رئاسة
االحتــاد الدولي فــي االنتخابات
القادمة ورفض الشكوى املقدمة
ضده من قبل رئيس االحتاد الدولي
اليونانــي اجملمد في الوقت احلالي
ماكروبولــص في الوقــت الذي
اتخذت فيــه اللجنة قرار يقضي
باســتبعاد جمهورية صربيا عن
املشــاركة في انتخابــات االحتاد
الدولي التي ستقام خالل اليومني
القادمني بعد حل االحتاد الصربي
من قبل احلكومــة مما عده االحتاد
الدولي تدخل سياسي في الشأن
الرياضي.
* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم
الرياضي

النفط يتأهل إلى دور الـ  16في بطولة كأس زايد

في منافسات اليوم االول لتصفيات كاس العالم للفروسية

الجوية يالقي الجزيرة األردني
في نهائي «غربي االتحاد اآلسيوي»

الفروسية ثانيا بالتقاط االوتاد
في أول ايام تصفيات العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
يضيف ملعــب كربالء الدولي
فــي الســاعة  7من مســاء
اليوم الثالثاء املوافق  2تشرين
األول اجلاري ،مباراة إياب نهائي
غربي كأس االحتاد اآلسيوي بني
فريقــي القوة اجلويــة واجلزيرة
اإلردني ،وســبق للجوية ان فاز
ذهابــا ً بهدف حمادي احمد في
اللقاء الذي اقيم يوم  18أيلول
املاضـــي فـي ستـــاد عمـان
الدولـي.
ويتطلع القوة اجلوية في مباراة
اليوم بكل ثقة إلى تعزيز فوزه
الســابق واالنتقال إلى نهائي
البطولة وانتظــار املتأهل من
مبارا نهائي باقي املناطق ،ألتني
أسير التركمانستاني و 25أبريل
الكوري الشــمالي ،التي تقام
مباراة إيابها يوم غ ٍد االربعاء في
ارض الفريق التركمانســتاني،
وسبق ان تعادل الفريقان ذهابا ً
بهدفني ملثلهما.
يذكــر ان اجلولــة احــرز لقب
البطولة عام  2016بالفوز على
بنغالور الهندي بهدف حمادي
أحمد فــي املبــاراة النهائية،
في حني فاز بالنســخة التالية
 2017بالنتيجــة ذاتهــا على
فريــق اســتقالل دوشــنبه
الطاجيكســتاني بهدف عماد
محسن.
من جانب اخر ،عبر املدير الفني
لفريق النفط  ،حســن أحمد،

لقطة من مباريات اجلوية اسيوياً

عن ســعادته بتأهــل فريقه
لدور الـــ 16ببطولة كأس زايد
لألندية العربيــة ،بعد التعادل
( ،)2-2مع النادي الصفاقســي
حلساب إياب دور الـ.32
وقال حســن أحمد بعد نهاية
اللقاء" :أشــكر الالعبني الذين
طبقوا تعليماتي ،ولم أشــك
في قدرة فريقــي على التأهل
حتــى بعــد أن قبلنــا الهدف
األول".وأردف "طلبت من
العبي
ّ
الصبر وعدم التســرع حتى ال
نقبل هدفــا ثانيا يجهض كل
أحالمنا".
وتابع "كنا في الشــوط األول
أفضل من منافسنا لكننا لم
نتمكن مــن التهديــف .أثناء

فتــرة االســتراحة طلبت من
العبــي أال يتركوا املســاحات
ّ
أمــام الصفاقســي فطبقوا
التعليمات جيــدا وجنحوا في
تسجيل هدفني".
وواصــل حديثــه عــن اللقاء
قائــا" :النادي الصفاقســي
فريق صعــب املــراس ويتميز
باملهــارات الفردية لكن فريقي
يتميز باللعــب اجلماعي وهذا
ما أحدث الفــارق في مواجهة
الليلــة ،وســاعدنا على فرض
لعبنا".وختم "كان باإلمكان أن
نخرج منتصرين وأنا أعتبر هذا
التعادل بطعم االنتصار ،مبا أنه
قادنا إلى الترشــح الذي أهديه
لكل العراقيني".

تقرير

القاهرة ـ غازي الشايع*
افتتحت عصر يوم امس االول وعلى
مالعب نادي الفروســية الرياضي
في العاصمــة املصريــة القاهرة
منافسات اليوم االول من تصفيات
بطولــة كاس العالــم اجملموعــة
اخلامســة وحدد اليــوم االول من
البطولة ملنافســات التقاط االوتاد
وفق نظام الفردي والزوجي اما اليوم
الثاني ســيحدد ملنافسات التقاط
الوتد بالســيف وايضا وفق نظام
الفــردي والزوجي اما منافســات
اليوم الثالث فسيخصص لفعالية
احللقتــن وتــد وليمونتــن ووتد
جولتني.
وكانــت نتائــج اليــوم االول من
فعاليات البطولة حصول منتخبنا
الوطني علــى املركز الثاني جامعا
 117نقطة في حني حصل املنتخب
املصــري على املركــز االول جامعا
132نقطــة فيمــا جــاء املنتخب
البحريني باملركز الثالث جامعا 73
نقطة .
وكان بإمــكان منتخبنــا الوطني
أن يحقق نتيجــة افضل مما حصل
عليهــا لكن حــال اخليــول التي
امتطاهــا فرســاننا كانت جديدة
عليهــم عكس املنتخــب املصري
الذي كان يتدرب عليهــا دائما ً في
بلــده ويتســابق عليهــا في كل
البطوالت التــي تقام على مالعب
نادي الفروسية املصري وبتشجيع
هائــل من اجلماهيــر املصرية التي
ســاندت ودعمت منتخبها بقوة .

العراق يحصد فضي

العرب للناشين بالجودو
بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز منتخبنا الوطني لفئة الناشئني املركز الثاني
في اختتــام بطولة العرب للفئــات العمرية التي
اختتمــت أول أمس فــي لبنان جامعا  3أوســمة
ذهبية لالعبيه محمد قاسم بوزن  50كغم وحسني
طالب بوزن  73كغم وجاسم محمد بوزن  90كغم،
اعلن ذلك ،مدرب املنتخب الوطني لفئة الناشــئني
باجلودو ،موســى حســن ،مبينا ان الناشئة حصل
على الوسام الفضي في اجملموعة بعد الكويت التي
توجت بالكأس ،ومصر التي حلت ثالثة.
واشار إلى ان العراق اشترك بفئات البراعم واألشبال
والناشئني في بطولة العرب ،حيث احرز األشبال 4
أوســمة من البرونز ،في حني نال البراعم الوســام
الفضي لالعب عباس فالح بوزن  46كغم.

زيد ثامر حكما لمباراة
بنغالديش والفلبين

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقود حكمنا الدولي الشــاب ،نخبة آسيا ،زيد ثامر،
مبــاراة منتخبي بنغالديش والفلبني في الســاعة
الثالثة والنصف بتوقيــت بغداد عصر يوم اجلمعة
املقبل املوافق  5تشرين األول اجلاري ضمن الدور األول
لبطولة كأس بنغالديش الدولية التي تستمر لغاية
 13الشهر اجلاري.
وذكر زيــد ان الطاقم املســاعد إلدارة املباراة يضم
الهندي راهول والســيرالنكي جاتورنكا والصيني
يونغ حكما رابعاً ،ومقوم احلــكام رزام بن عبد اهلل
من ماليزيا ،وتابع انه بني  6حكام للوسط يشاركون
في إدارة املباريــات بينهم العمانــي محمود عبد
اهلل وكان ايضــا احــد اعضاء فريق احلــكام الذين
اشتركوا في قيادة مباريات ضمن اسياد القارة التي
توج بلقبها املنتخب الكوري اجلنوبي على حســاب
نظيره الياباني بهدفني مقابل هدف واحد لليابان.
واوضح ثامر ،انه اجتــاز بنجاح االختبارات النظرية
والعمليــة ودورة الصقــل التي اســتمرت ليومني
قبل بدء البطولة الدولية التي تشــارك فيها دول (
بنغالديش الدولة املضيفة ،والفلبني وطاجيكستان
وفلســطني والنيبال) ..يذكر ان زيد ثامر ،شارك في
حتكيم بطولة آسياد أندونيســيا التي اقيمت في
مدينتي جاكارتا وباملبانغ مع زميله مساعد احلكم
الدولي ،نخبة آسيا ،حيدر عبد احلسن.

هارفارد توجه رسالة شكر

لخبير االكاديمية االولمبية

الفروسية تتفوق في مصر
ومع ذلك متكن فرساننا من اجتياز
كل اجواء البطولة ليكون منافسا
قويا للمنتخــب املصري الذي يعد
مــن افضــل املنتخبــات العربية
واالفريقية .
في سباقات الفردي حصل الفارس
العراقي اسامه لواء بهلول على 32
نقطة وحصل الفارس عبد احلميد
رشيد حميد على  31نقطه ونصف
فيما حصل الفارس محمد مكلف
احيمــر علــى  32نقطــة واخيرا
حقق الفــارس عبد اخلالق اياد على
 21نقطه ونصــف ليكون اجملموع
العام ملنافسات الفردي للمنتخب
العراقي  117نقطة .
وبعد انتهاء فعاليــات اليوم اليوم
االول للبطولــة مت تكرمي املنتخبات
الفائزة وقام بتوزيع اجلوائز الســيد
سالم محمد البلوشي االمني العام
املساعد لالحتاد الدولي للفروسية

وايضا اللواءعاطــف العطار املدير
الفني للمنتخب املصــري  .حيث
عزف الســام الوطنــي جلمهورية
مصــر العربية باعتبــار منتخبها
الفائز باملركز االول .
اشــاد الســيد محمــد ســالم
البلوشــي االمني العام املســاعد
لالحتاد الدولي للفروسية مبشاركة
املنتخب العراقي وقال ان فرســان
العراق فعال ابطال وكان تنافسهم
مثيــرا مــع املنتخبــن املصــري
والبحريني مؤكدا بأن باســتطاعة
املنتخب العراقي ومتى مابقي على
هذا املستوى ان يتاهل الى نهائيات
كاس العالم  ,ويذكر بان املنتخبني
الســوري واوزبكستان انسحبا في
اللحظات االخيرة من البطولة.
* موفــد االحتاد العراقــي لإلعالم
الرياضي

إعالم األولمبية
القــى اخلبير فــي االكادميية االوملبيــة العراقية
الدكتور ليث محمود العــزاوي محاضرة علمية
نوعية في اجتماع علمي في مستشفى التأهيل
الطبــي Hospital Rehabilitation Spaulding»,
«University Harvard, School Medical
 Harvardبكليــة الطــب فــي جامعــة هارفرد
االمريكيــة في بوســطن .حيث اعلــن نظريته
العلمية حول (اهمية تطبيقات قدرات االدراك فوق
احلسي في الرياضة) من خالل نهج جديد ابتكاري
تطبيقــي ميداني يعمل على توازن مســتويات
تقنية الطاقة احلركية لتقييم وتدريب الرياضيني
علــى الوعي في اهميــة حتقيق االجنــاز العالي
التصاعدي في املنافسات احمللية والدولية لهم ,
من خالل اشــكال موجية اثيرية ميكروسكوبية
شــفافة لتشــخيص وحتليل وعــاج املتغيرات
الذهنية والنفســية والعصبية والفسيولوجية
والطاقــة احلركية في التكنيــك الصحيح التي
يبثهــا الرياضيون من اجلهــاز العصبي والذهني
والبدنــي منهم .ويعد هــذا النهــج االبتكاري
العلمي التطبيقي امليداني اجلديد هو اجناز علمي
عراقي اصيل متت اضافته لدراسات علم النفس
الرياضي وعلم الباراسايكولوجي عامليا بتاريخ 20
 /ايلول  2018 /بعد توجيه رســالة شكر وتقدير
للدكتور ليث محمود محمد العزاوي من جامعة
هارفــرد االمريكيــة /كلية الطب /مستشــفى
التأهيل الطبــي واعتراف علمي رســمي بذلك
النهج االبتكاري العلمي اجلديد.

بعد رحلة تحضير متميزة في تركيا وإيران

«البارالمبية» تشارك في آسياد القارة بـ  13فعالية
بغداد ـ طالل العامري*
غادرتنا األحد األول من تشــرين األول
اجلاري بعثة اللجنة الباراملبية الوطنية
العراقيــة متوجهة إلــى العاصمة
اإلندونيســية(جاكارتا) مــرورا بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ..للمشاركة
فــي دورة األلعاب اآلســيوية الثالثة
ملتحدي اإلعاقــة والتي تنطلق في /٦
 ١٠وتستمر حتى .٢٠١٨ /١٠ /١٣
ويذكر أن البعثة العراقية املشــاركة
في فعاليات الدورة االســيوية تضم
( )124فــردا ..بينهــم ( )٧٠العبا و ()٨
العبات إضافة إلى الكوادر اخملتلفة من
املدربني واإلداريني واملعاجلني واإلعالميني
ومعلوم أن األصحاء ..يشــاركون في
( )١٣فعاليــة لعــدد مــن املنتخبات
الوطنية التي كان لها صوالت وجوالت
في امللتقيات الســابقة وهي ..ألعاب
القوى ورفع األثقــال واملبارزة والقوس
والسهم والســباحة وتنس الطاولة
والتنس األرضي والكرة الطائرة وكرة

الســلة وكرة اجلرس واجلودو والرماية
والبوتشيا.
وتعد هذه املشاركة هي الثالثة للعراق
في الدورات اآلسيوية ملتحدي اإلعاقة
عقب مشاركتني ســابقتني ..حصل
فيهما علــى ( )٥١وســاما متنوعا..
إذ حصل في مشــاركته األولى التي
جرت في غوانزو الصينية عام ()٢٠١٠
على املركز السابع بعد أن توج العبيه
ب( )٢٠وســاما منها ( )٩منها ذهبية
و( )٥فضية و( )٦برونزية أما املشاركة
الثانية التــي احتضنتها (انشــون)
الكوريــة اجلنوبية في العــام ()٢٠١٤
فجــاء العــراق باملركز الثاني عشــر
وحصد ( )٣١وســاما منها ( )٦ذهبية
ومثلها فضية و( )١٩وساما برونزيا.
ومعلــوم أن منتخبــات الباراملبية
العراقيــة إســتعدت جيــدا لهذه
املشاركة عبر معسكرات متكاملة
فــي مدينتــي إســطنبول التركية
وأصفهــان اإليرانية اســتمرت ملدة
ل( )٢٥وكان مكملــة للمعســكر
الداخلي الذي اســتمر ملدة ( )٦٠يوما

سلة الكراسي

واحتضنته العاصمة احلبيبة بغداد.
وقامت الباراملبية بتجهيز منتخباتنا
الوطنية بأفضل النوعيات واملاركات
العامليــة ولــم تغفل أي شــيء مما
يعكس االهتمــام الكبير الذي توليه
لهذه الشــريحة التي استطاعت أن
تقف على مختلف املنصات العاملية
واألوملبيــة واآلســيوية والعربيــة
والدوليــة وليعــزف نشــيد الوطن
وترتفع رايــة اهلل أكبــر خفاقة بني
جموع املشاركني.
وكان رئيــس اللجنــة الباراملبية قد
عقد أكثر من اجتمــاع مع الالعبني
واملدربني واإلداريني واإلعالميني سواء
في مقر الباراملبية فــي حي البنوك
أو مقــر البعثــة في فنــدق املناخة
واطلع على كافــة االحتياجات وقام
على الفور باتخــاذ اإلجراءات الالزمة
لتكون البعثة العراقية هي األبرز بني
مثيالتها من بقيــة الدول ..وباملقابل
وعد الالعبــون ولكافــة الفعاليات
بأن تكــون الغلة العراقية من حصاد
األوسمة هي األكبر وستكون جاكارتا

شــاهدة على األبطال الذين وضعوا
نصب أعينهم اسعاد شعب يتطلع
لفرحة..
ومــن جهــة أخــرى كان للمكتب
اإلعالمي الذي يترأسه الزميل هشام
الســلمان دورا بارزا لالهتمام بشؤون
الزمالء مــن الصحفيني واإلعالميني
املرافقــن للوفــد كما أصــدر عددا
خاصا من بارامللياد كرس لتوثيق كل
شــيء عن الباراملبية ومــا ينتظرها
في جاكارتا وكان املقــال االفتتاحي
للزميل السلمان الذي كتب باللغتني
العربيــة واإلنكليزيــة خيــر معني
ليعرف كل املشــاركون مبــا يحدث
في رياضة األصحاء ومت ارســال عدد
كبير من اجمللة مبعيــة أعضاء الوفد
ليتم توزيعها للمشاركني في الدورة
الباراملبية الثالثة (اندينوسيا ..)٢٠١٨
ونتواصل معكــم أوال بأول بنقل كل
أحداث الدورة.
* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعالم
الرياضي

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

العمل شرف ..كبرت أم صغرت قيمته! أخبــارهــــــــــم

في سبيل الكتلة األكبر!..
عنوان يذكرنا بكتاب ملؤســس كارثة األحــزاب والعقائد
والرسائل اخلالدة (ميشــيل عفلق) ،الذي ضم بني دفتيه
مللوم من الديباجات والهلوســات أحلقــت أفدح األضرار
مبضارب أوالد قحطان وعدنان املمتدة من "بغدان لتطوان".
كما ســعى ذلك الكتاب لبعث موميــاءات ما افترضه
أنها "أمــة" وحصدنا برفقته كل هــذا الدمار والضياع،
نحصد اليوم مع ابتكارنــا اجلديد (الكتلة األكبر) حصادا
ال يختلف كثيرا عما تعودنــا عليه من اجترار للهذيانات
واغتــراب عما يواجــه األمم واجملتمعات التي عرفت ســن
التكليف احلضاري .هذا املصطلح الذي طفح عن عملية
سياســية ضمت حطام من "األحزاب واجلماعات والكتل
والقبائل السياســية "..التي ال متت بصلــة لكل ما له
عالقة بالتكتل والتضامن والتراص ،حتول الى هدف وغاية
عليا حليتان املشــهد الراهن .لذلك سيستمر الهدر في
اجلهد والوقت واإلمكانات لتحقيق أمر ال ميكن لشــروط
ومناخات الوضع الراهــن حتقيقه (الكتل األكبر) وهذا ما
ميكن التعرف عليه بيســر من خالل اجلــوالت واللقاءات
املكوكيــة ملا ميكن أن نطلــق عليه بـ (اإلخــوة األعداء)
والذين ألقــوا بكثبان خطاباتهــم واتهاماتهم املتبادلة
وباهضة التكاليف ،خلــف ظهورهم مؤقتا ً كي يتحقق
ذلك السراب الدستوري.
مــن أجل بعث أمجــاد "األمة" ومومياءتهــا ومصائبها
أهدرنــا أربعة عقــود مثقلــة بالكوارث واحملــن واملقابر
اجلماعيــة ،لننتقل منها الــى وهم وأكذوبــة "الكتلة
األكبر" التي تعيد من خاللها الطبقة السياسية احلالية
املمتدة من بغداد ألربيل؛ إنتاج وتدوير نفسها وبضائعها
النافقة؛ لتذهب بالتالي كل ادعــاءات التغيير واإلصالح
الى ذلك األرشيف الضخم من الفزعات اخلائبة .مثل هذه
الدميومة للهدر واالستنزاف تستند الى وقائع ومعطيات
محلية محضة والى إرث طويــل في مجال االغتراب عن
إنتاج اخليرات املاديــة والقيمية واملعرفية ،إرث ميد القتلة
واملشــعوذين واللصوص بكل ما يحتاجونه كي يتصدروا
واجهــة البلــد وعمليته السياســية رغم أنــف الدهر
ودقالته .أكذوبة الكتلة األكبر هي نتاج طبيعي ألسلوب
حياة وسكراب عقائد وقيم ،أدمن على صناعة مثل هذه
العطابات واملفاهيم التلفيقية .ال شــيء ســوى الوهم
والســراب والعجاج واملزيد منها في بيئــة ومجتمعات
تزداد ضياعا ً وعتمة ببركة قوافل مسكونة ببعث املاضي
التليد ورسائله اخلالدة.
مشــكلتنا ال تتعلق مبثل هذه األوهام (الكتلة األكبر) بل
بشــروط حياة وموروثات مادية وقيمية ،عاجزة عن إنتاج
نشاط سياسي وقيمي سليم ومعافى ،عاجزة عن إنتاج
أحزاب وتنظيمات سياســية ومهنية تنسجم واملعايير
التي تعارفت عليها األمم احلرة ،ولن جنافي احلقيقة عندما
نعتــرف؛ بأننا كعراقيني (من الفــاو لزاخو) لم نعد منتلك
أحزابا ً سياســية وتنظيمات ونقابات وجمعيات ،تنطبق
عليها معايير احليــاة الدميقراطية املتعــارف عليها بني
الشــعوب واألمم التي أكرمتها األقــدار بنعمة الصناديق
وملحقاتها اجملربة .كل مــا لدينا هو دكاكني وإقطاعيات
سياســية تابعة لعائالت وأشــخاص خدمتهم الصدف
التاريخية احملضة ،وهذه األقدار لم تستثن عميد األحزاب
السياسية (احلزب الشــيوعي) والذي يتمرغ بأرذل العمر
منذ زمــن طويل .فــي نهاية املطاف ســيفضي منهج
الصفقات اجملرب بني قوى وكتل التشــرذم على أســاس
"الهويــات القاتلة" الــى والدة ذلك الوهم الدســتوري
(الكتلــة األكبر) وطبعا على أســاس املزيد من التفريط
بوحدة الوطن وحقوق شعوبه وتطلعاتهم املشروعة في
امتالك القرار الوطني املســتقل واالستقرار واملؤسسات
والقوانني التي تنتشــلهم من براثــن مثل هذه األهداف
واالصطالحات واألوهام املتحركة..

أحالم يوسف
على الرغم مــن اننا ضمن مجتمع
يوصف بانه ذكوري ،لكن للنســاء
موضع قدم فــي كل زاوية من زوايا
احلياة اليومية العراقية ،اذ شــغلن
جميع املناصب مبــا فيها املناصب
الســيادية ،فنجد الوزيــرة واملديرة
واملوظفة ،وأيضا جنــد منهن من ال
متتلك شــهادة اكادمييــة فاختارت
العيش بكرامة والكســب من عرق
جبينها بأعمال بسيطة.
التقينــا مبجموعــة من النســوة
اللواتــي افترشــن ارضيــات فــي
األسواق الشــعبية للبقالة او بيع
السمك او اخلضروات سألناهن عن
يكن
الظــروف التي أدت بهــن الن ّ
بائعات بسوق شعبية:
جتــاوزت الســتينيات مــن عمرها،
اضطرت الــى ان تبيع خضروات في
السوق ،بعد ان أصيب زوجها بشلل
في اثناء احلــرب العراقية االيرانية،
وكان أوالدهــا مــا زالــوا أطفاال ال
يعتمــد عليهم ،انهــا ام عباس ام
ألربعة أوالد ،تقول:
انا امية ،ال اجيــد القراءة والكتابة،
لكني اعرف جيدا اهميتها بالنسبة
للفرد ،وخاصة في هذه األيام ،لذلك
فقد حرصت على ان يستمر اوالدي
بدراستهم ،وال ينشغلوا عنها ألي
ســبب ،فقمت بهــذا العمل الذي
يكفي لســد احتياجاتنا بنســبة
معينة ،اعتــرض وقتها اهلي واهل
زوجــي ،بحجة انهم قــادرون على
حتمل تكاليف معيشتنا ،وان العمل
ببيع اخلضروات في السوق امر مهني
لهم امام اجملتمــع واالقارب ،لكني
اعلم جيدا انني لو قبلت مبا عرضوه
علينا وقتهــا ،لم يكن اوالدي باحلال
نفســه اليوم ،فقد كبروا بكرامة،
مرفوعــي الــرأس ،اوالدي اصبحوا
رجاال ويعملــون بالتجارة ،لكنهم
لم يطلبوا منــي ابدا ترك عملي،
ألني اخبرتهم اني وجدت نفسي
به ،إضافة الى انهم عرفوا قيمته
بعد ان كبــروا ،لذلك فقد اكتفوا
مبنحي راتبا شــهريا مجزيا ،لكن
عملي في الســوق اصبح جزءا من
حياتي.
علــى الرغم مــن انهــا امية فقد
اســتوعبت أهميــة التعليــم
والدراســة ،وهــذا ما يفتقــر اليه
الكثير من "املتعلمني" الذين اجبروا
بناتهــم وحتى أوالدهــم على ترك

برادلي كوبر يحضر افتتاح
فيلمه star is born

الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد أيــام من حضــوره حفــل افتتاحه
مبهرجان تورنتو ،ظهر النجم برادلي كوبر
في العــرض االفتتاحــي لفيلمه اجلديد
 star is bornمبهرجان ســان سباستيان
باســبانيا في ظل غياب جنمــة الفيلم
لليدي جاجا.
وجــاء غياب جاجا ،النشــغالها بالترويج
للفيلــم مبهرجان نيويورك الســينمائي
الدولي لألفالم املســتقلة الذي يشــارك
على هامش املهرجان.
وتــدور قصــة الفيلم عن عازف شــاب
يســاعد فنانة صاعدة بتحقيق أحالمها
وطموحاتهــا للوصول الى الشــهرة في
عالم الغناء.
برادلي كوبر من مواليد كانون الثاني يناير
لعــام  ،1975في فيالدلفيا ،بنســلفانيا

) ويعد من اوســم واشــهر جنوم
هوليوود.
ظهــر كوبــر فــي مسلســل
"اليــس" ،ومسلســل "جــاك
وبوبي" وظهر الحقــا ً في أدوار
ثانوية فــي "متطفلو العرس
" و " "Yes Manو "هــو ليس
بك".
معجبا ِ
أكتسب شهرته في عدة أفالم
منها "  "The Hangoverفي
عام  ،2009و" "The A-Team
فــي عــام  ،2010و" "
 Limitlessفي عام  ،2011و"
" Silver Linings Playbook
في عام  ،2012والذي ترشح
عن دوره فيه جلائزة األوسكار
ألفضل ممثل.

" إل جي" تطلق أول
روبوت يمكن ارتداؤه
الصباح الجديد  -وكاالت:
يتزايد تكامل التقنيات مع كثير من القطاعات
املفيدة لإلنســان ،ومن بينها قطاعي الرعاية
الصحية والصناعة ،حيث كشفت شركة "إل
جي إلكترونيكس" عن نيتها إطالق أول روبوتاتها
القابلة لالرتداء "سي إل أو آي سوتبوت" ،الذي
يعزز القدرات البدنية للمستعمل ،ويخفض من
ا إل صا بــة فــي
ا حتما ل
احلركة،
أ ثنـــا ء
سا قي
بد عـم

املستعـمــــل
لتسهيل حركته وتقوية أطرافه السفلية.
وتتيح تقنية الــذكاء االصطناعــي للروبوت
إمكانية التعلم والتطور من خالل التعرف على
البيانات احليويــة والبيئية وحتليلها ،إلى جانب
قياس وحتليل شــتى احلــركات ،القتراح أفضل
أماكن التحرك ،والتوقف لتحقيق أكبر قدر من
كفاءة الطاقة ،وتتيــح املفاصل االصطناعية
التــي تتحرك وتدور بشــكل حيــوي للروبوت،
احلركة بنحو مريح وطبيعي لتعزيز قوة األجزاء
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الســفلية من جسم
اإلنسان في أثناء املشي أو
الوقوف أو العمل.
ويسمح تصميم الروبوت ،إضافة إلى
ميزة الضبط التلقائي للمســتعمل،
بارتدائه وخلعه بكل سهولة ،مما مييزه
عــن كثير مــن التصاميــم اخلارجية
األخرى.
وميكــن ربط
ر و بــو ت
"سي إل
أو آي

سوتبوت" مع
كثير من الروبوتــات األخرى،
ليكــون جــز ًءا من شــبكة
عمل ذكية توفر املعلومات
واألدوات املطلوبة في شتى
مواقع العمل ،مثل التصنيع
واللوجيستيات والتوزيع.

باميال أندرسون

ظهرت باميال أندرســون
( 51عا ًمــا) إلــى جانــب
عــادل ( 32عا ًمــا) فــي
اثنــاء خروجهما من أحد
الفنــادق فــي العاصمة
الفرنســية باريــس ،بعد
الشــائعات التي حتدثت
عن انفصالهما ،ورصدت
عدســات الكاميرا جنمة
اإلثــارة باميال أندرســون
برفقة حبيبها العب كرة
القدم املدافع الفرنســي
مغربي األصل عادل رامي.
يُذكر أنّه تــردد عن بعض
املصــادر املقربــة مــن

النجمــن أ ّن عادل عرض
الزواج علــى باميال قبل
مــدة إالّ أنّها رفضت ولم
تعلن عن األسباب واشيع
ان فــارق العمــر أحدها.
يُشار إلى أ ّن عادل أب لتوأم
من صديقته السابقة.

خالد الصاوي

العمل شرف

الدراسة ملســاعدتهم بأعمالهم،
والبنــات بالطبع ليلزمــن البيت.
نزيهة عبد السادة تعمل مبحل لبيع
املالبس النســائية تقول :لقد ابتاع
لي زوجي هذا احملل مشكورا ،وكنت
قد طلبت منــه ذلك ببداية زواجي،
وكان رافضا للموضوع بنحو مطلق،
لكــن مؤخــرا
وبعد ان
كبر

أوالدنــا وجد انه غير قادر على حتمل
تكاليف املدرسة ،وبقية احتياجات
البيــت ،فالطفــل ال يكلف االهل
مثلمــا يفعل عندما يكبــر ،وتزداد
متطلباتــه ،لذلك فقد اعدت طرح
الفكرة عليــه ،ووافــق فيما بعد،
العمل ضرورة للمرأة والرجل ،بغض
النظــر عن الســن ،فحتى الطفل
ميكن ان نحثــه على العمــل أيام
العطلة الصيفية ،شــرط ان يكون
بصحبــة احد افراد االســرة ،كي
يفهم مصــدر املــال وكيفية
جنيه ،فهذا يحمله مسؤولية
بنحو مــا ،ويحببــه بالعمل،
ويقــوي شــخصيته ،واليوم
اصبح العمل للمرأة وسيلة
ملســاعدة رب االســرة كي
ال يجهــد نفســه بعملــن
يجبرانه علــى الغياب خارج
البيت طوال اليوم.
العمل مبحل جتــاري تختلف
نظرة اجملتمع اليه عن بعض
االعمــال األخــرى ومنها
مهنــة املنظفــة التــي
تعمل بهــا ام محمد.
توفي زوجها وترك

لهــا ثالثــة أوالد وبنتــن .لم يكن
حــال أهلها واهل زوجها ميســورا
ملساعدتها ولم تكن حتمل شهادة
اكادميية الن أهلها اجبروها على ترك
الدراسة للزواج بابن عمتها .تقول:
لم اشــعر يوما بأهمية الدراســة
بقدر ما شعرت بها بعد وفاة زوجي،
لم يكن غنيــا لكن احليــاة كانت
تســير بشــكل طبيعي" .عملت
بالتنظيف ،لكن أوالدها ما ان كبروا
حتى باتوا يشــعرون بالعار من كون
امهم منظفــة ،تضيف "لقد قلت
لهم كونوا رجاال واعملوا واكسبوا
وساترك عملي هذا".
العمل شــرف ،تلك املقولة نرددها
كثيــرا ،لكننا ال نعمل بهــا دائما،
فالكثيــر من االعمــال التي جندها
مهينة ،هي اعمال شريفة بالفعل،
حتتــاج الى جهد ،وفــي دول أوروبية
جند انها مثلها مثل أي اعمال أخرى،
محترمة مــن اجملتمــع ،وال يعدها
أصحابهــا اعماال مهينــة ،او دون
املســتوى ،فهم يؤمنون ويطبقون
مقولــة او مبــدأ ان كل عمل نزيه
شــرف ،فمتى نتعلــم ان نفعل ما
نقول ونقول ما نفعل.

كشــف الفنــان خالد
الصاوي ،عن اســتعداده
خلوض املارثون الرمضاني
املقبــل ،مــن خــال
مسلســل "أبيــض
غامــق" ،قائــ ًا "تغيبي
عن الدرامــا الرمضانية
فــي املوســم املاضــي
كان بســبب البحــث
عن نــص درامــي جيد،
وتعاقــدت هذه الســنة
مع شــركة فنون مصر
على بطولة مسلســل
جديــد ســنخوض بــه
السباق الرمضاني لعام

 ."2019وأضاف الصاوي
فــي تصريحــات خاصة
إلى احد املواقع اإلخبارية
املصرية ،أنه سيشــارك
فــي البطولة مــع عدد
كبير من النجوم ،منهم
الفنان طارق لطفي.

مادلين طبر
كشــفت الفنانة مادلني
طبر ،أنهــا تتمنى عرض
مسلسل "الضاهر" ،في
القنوات الفضائية خالل
املدة املقبلة ،مشيرة إلى
أن عدم عرضه حتى اآلن
خســارة كبيرة ،خاصة
أنه عمل مميز تتوافر فيه
جميــع عوامــل النجاح
مــن جميــع النواحــي
الفنية ،القصة ،وكتابة
السيناريو واحلوار.
وأضافــت طبــر فــي
تصريحــات خاصــة إلى
أحــد املواقــع اإلخبارية
الفنية ،أن اخملرج ياســر
زايد قدم ً
عمل متميزًا في

املسلسل ،وكذلك الدور
مختلف وجديــد متا ًما"،
موضحة أنها ليس لديها
عمل اليوم بســبب عدم
عرض املسلسل إلى اآلن،
خاصة أنه يوجد العديد
من عالمات االســتفهام
املبهمة والتي ال تعلمها
والتي تؤثر على قراراتها.

مايا رعيدي تتربع على
عرش ملكة جمال لبنان
الصباح الجديد  -وكاالت:
في ليلــة تعلقت فيها
العيون والقلوب بأجمل
فتيات لبنان ،اختيرت
مايــا رعيــدي ملكة
جمال للبنــان لعام
 2018وذلــك خالل
حفل ســاهر أقيم
في مجمع الفورم
دو بيروت.
وانتزعــت طالبة
الصيدلة اللقب
من بني  30فتاة
تنافسن للفوز
بتــاج اجلمال،
فيمــا حلت
ميرا طفيلي
و صيفــة
أولــى ،ويارا
بــو منصف
وصيفة ثانية،
وفانيسا يزبك
وصيفــة ثالثة،
وتاتيانا ساروفيم
وصيفة رابعة.
وبكلمــات عفويــة عبرت
فيها عــن فرحتها بالفوز قالت مايا
رعيدي إنها ال تعرف كيــف فازت وماذا
حدث بالتحديد .وأضافت "فجأة وجدت
التاج على رأسي".
وقبيــل إعالن النتيجة اســتعرضت
املتســابقات جمالهــن مبالبــس
الســهرة ،ولباس البحــر ،وجاوبن

على أســئلة عامة وأخرى شخصية تعكس
طبيعة شخصياتهن.
وتولــت ملكــة جمــال الواليــات املتحدة
الســابقة من أصل لبناني رميا فقيه تنظيم
احلفل ،الذي شــمل فقرات فنيــة وغنائية،
شارك فيها العديد من جنوم لبنان مثل راغب
عالمة ،ومايا دياب ،إضافة إلى املغني الكندي
من أصل لبناني مســاري ،واملغني األميركي
من أصل مغربي فرنش مونتانا.
وتقاسم اإلعالمي مرسال غامن وملكة جمال
لبنان الســابقة أنابيال هــال تقدمي احلفل،
الذي حضــره ممثلون عن رئاســة اجلمهورية
واحلكومــة ،والعديــد مــن الشــخصيات
السياســية والعامــة البــارزة منهــا وزير
السياحة أفيديس كيدانيان.

خراف تعبر جسر لندن
إحياء لتقليد قديم
ً
الصباح الجديد  -وكاالت:
قــاد مقــدم البرامــج
التلفزيونية البريطاني
أالن تيتشمارش ،ومعه
رجال يرتــدون أزياء من
العصــور الوســطى،
قطيعا من اخلراف على جسر
لندن إحياء لتقليد قدمي كان ميارس
قبل عدة قرون.
وأطلق تيتشــمارش هذه املبادرة السنوية

التــي ميــارس فيها مــن يطلــق عليهم
(الرجال األحرار) في مدينة لندن حقوقهم
التاريخية في قيادة احليوانات على اجلســر
بهدف جمـــع أمـــوال لصالـــح أعمـال
خيريـة.
وتتضمن طقــوس إحياء هذا التقليد الذي
يعود للعصــور الوســطى أن يقود الرجل
قطيعا من اخلراف على اجلسر من دون دفع
رسوم واملرور في شوارع مدينة لندن وبيده
سيف مشهر.

