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بغداد - الصباح الجديد: 
أدى الدكتور برهــم صالح اليمني 
الدســتورية بعد اختياره رئيســا 
جلمهوريــة العراق بعــد ان صوت 
اغلب أعضــاء مجلس النواب على 
اختياره لهــذا املنصب، وفاز صالح 
في اجلولة الثانية من جلسة اجمللس 
التي انعقدت امس الثالثاء، بعد ان 
حقق فارقا كبيرا في األصوات التي 

ادلى بها اكثر النواب لصاحله.
وبلغ عــدد النواب الذيــن انتخبوا 
برهم صالــح 219 نائبا مقابل 22 
صوتا ملرشــح احلــزب الدميقراطي 
وعلى  حسني،  فؤاد  الكردســتاني 
الرغــم مــن ان اجلولــة األولــى 
للجلسة حققت فارقا كبيرا أيضا 
لصاحلــه، اال انه لــم ميكنه على 
الرغم من هذا من نيل املنصب ، ألن 
التصويت له في اجللسة األولى لم 
الدستور  التي حددها  العتبة  يبلغ 
وتفــرض حصول املرشــح ملنصب 
رئيس اجلمهورية على ثلثي أصوات 

نواب البرملان.
واختــار 165 نائبــا الدكتور برهم 
صالــح لشــغل منصــب رئيس 
 89 اختــار  فيمــا  اجلمهوريــة، 
نائبا مرشــح احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني فــؤاد حســني، في 
اجلولــة األولى، األمــر الذي اضطر 
رئاســة مجلس النواب الى جولة 

ثانيــة، اعلــن قبل بدئهــا األخير 
في  االســتمرار  مــن  انســحابه 
منافســة الدكتور برهــم صالح، 
غير ان رئاســة اجمللس رفضت هذا 

االنســحاب ألنه لم يقــدم حتريريا 
اليها بتوقيعه وامنا بتوقيع الكتلة 
التــي رشــحته، األمر الــذي أدى 
واستمرار  الثانية  اجلولة  استئناف 

الثانية،  اجللســة  فــي  التصويت 
وهذا ما تســبب فــي تنديد كتلة 
مبجريات  الكردستاني  الدميقراطي 
اجللســة، في مؤمتــر صحفي حتت 

املتحدثة  واستعملت  البرملان  قبة 
باســم الكتلة العبارات نفســها 
التي تضمنها بيان أصدره مسعود 
بارزانــي رئيس احلــزب الدميقراطي 

اجللسة  انعقاد  اثناء  الكردستاني، 
امس وقال فيــه إن "ما يجري اآلن 
الختيــار رئيس جمهوريــة العراق 
املتبعــة في  مخالــف لألعــراف 
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة في 
الــدورات الســابقة"، موضحا أنه 
"كان ينبغي أن يتم اختيار مرشح 
كوردي من أكبر كتلة أو أن حتســم 

الكتل الكوردية األمر".
واضاف بارزانــي، أن "اآللية املتبعة 
حاليــاً ليســت مقبولــة علــى 
لنا  "سيكون  أنه  مؤكدا  اإلطالق"، 

موقفنا منه قريباً".
وكان أربعة مرشــحني انســحبوا 
من الترشــيح لرئاسة اجلمهورية، 
هم عبــد الكرمي عبطان وســليم 
همزة وعمر البرزجني وعبد اللطيف 

جمال رشيد".
وحضــر 302 من النواب اجللســة 
األخيــرة جمللــس النــواب والتــي 
الواحدة  الســاعة  فــي  انعقدت 
من ظهــر امس، وقبيل ســاعات 
للمدة  األخيــر  اليوم  انتهــاء  من 
رئيس  املقررة الختيار  الدســتورية 

اجلمهورية.
جتــدر اإلشــارة الــى ان رئيســي 
اجلمهورية السابقني فؤاد معصوم 
وجــالل الطالباني كانــا أيضا من 

االحتاد الوطني الكردستاني. 
تتمة ص3

برهم صالح رئيسا للجمهورية
ومسعود بارزاني يهدد بموقف قريب

219 نائبا صوتوا له مقابل 22 لفؤاد حسين

عودة 344 أكثر من من مخيم حدودي بسوريا
3ودعوات لشمولهم بتدقيق أمني مشدد »تطمينات« تركية لتبديد إشكاالت 
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متابعة الصباح الجديد:
في ظل ارتفاع أسعار النفط، 
األمريكي  الكونغــرس  يعتزم 
إحياء مشــروع قانون يسمح 
أوبك  دول  مبقاضاة  لواشنطن 
أكبر  الســعودية  تعتبر  التي 
منتجيها، ما يشــكل تهديدا 
الســتثماراتها فــي الواليات 

املتحدة.
ومــن املقرر أن تســتمع جلنة 
الشــيوخ  مبجلــس  فرعيــة 
األمريكي إلى شــهادة بشأن 
ما يطلــق عليه قانــون منع 
إلنتاج  االحتكارية  التكتــالت 
 ،"NOpec" أو  النفط،  وتصدير 
احلصانــة  ســيلغي  والــذي 
الســيادية، التي حمت طويال 
أعضاء "أوبك" مــن أن تتخذ 
الواليات املتحدة إجراء قضائيا 

بحقهم.
القانون  مشــروع  ويستهدف 
مكافحــة  قانــون  تغييــر 

االحتكار األمريكي ليســمح 
مبقاضــاة منتجــي "أوبــك" 

وســيجعل  التواطؤ،  بتهمة 
الغاز  أو  النفــط  إنتاج  تقييد 

أو حتديد أســعارهما مخالفا 
احلصانــة  ويزيــل  للقانــون، 

السيادية، التي تقضي احملاكم 
مبوجب  بوجودها  األمريكيــة 

القانون احلالي.
وعــارض رؤســاء أمريكيــون 
قانــون  مشــروع  ســابقون 
احتمــال  لكــن   ،"NOpec"
جناحه رمبا يزيد في ضوء انتقاد 
الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامب املتكرر ملنظمة البلدان 
املصــدرة للبترول، وفي الوقت 
الــذي يتوقــع فيــه البعض 
احتمال بلوغ خــام برنت مئة 

دوالر للبرميل قريبا.
وقال كبير محللي سياســات 
"هيدجــاي  لــدى  الطاقــة 
جــو  لألبحــاث،  بوتومــاك" 
ماكمونيجل، إن "أوبك مصدر 
اجلميع  له..  بالنســبة  إزعاج 
يعتقدون أنه قد يدعم )نوبك( 

ببساطة".
مــن جهتهــا قالــت مصادر 

مطلعة إن الســعودية متارس 
احلكومــة  علــى  ضغوطــا 
األمريكية ملنــع إقرار القانون، 
أعمــال  مجموعــات  لكــن 
وشــركات نفــط أمريكيــة 
تعارض القانون نظرا الحتمال 
باتخاذ  األخــرى  الــدول  قيام 

إجراءات مضادة.
وتتحكــم "أوبك" فــي إنتاج 
الــدول األعضــاء عبــر وضع 
مستهدفات لإلنتاج. وارتفعت 
األســعار 82 باملئــة بعد قرار 
املنظمة بخفــض اإلنتاج في 
نهايــة 2016، لتبلغ 84 دوالرا 
ويوجه  االثنني،  أمس  للبرميل، 
املشرعون في الواليات املتحدة 
املنظمة،  صــوب  غضبهــم 
قائلــني إنهــا تلحــق الضرر 
ومتثل  باملســتهلكني  مجددا 

تدخال في األسواق احلرة.
تفصيالت أوسع ص8

تقريـر

أميركا تعتزم إلغاء الحصانة السيادية عن أعضاء أوبك بقانون "نوبك"
تحاول احياء مشروع للسيطرة على النفط

السايمانية - عباس كاريزي:
املعارضة  التغيير  اتهمت حركة 
فــي اقليــم كردســتان، احلزب 
انتخابات  بتزويــر  الدميقراطــي 
برملــان االقليم، فيما اعلن حراك 
الدورة  اجلديــد مقاطعته  اجليل 
لبرملــان كردســتان  اخلامســة 

للسبب نفسه.
باسم  الرســمي  املتحدث  وقال 
حــراك اجليــل اجلديــد الدكتور 

كاظــم فــاروق، فــي تصريــح 
موقــف  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
احلــراك ناجم عن حــدوث تزوير 
وتالعب كبير في انتخابات برملان 

كردستان.
واشــار فــاروق الــى ان تزويــرا 
وخروقــات كبيــرة حصلت من 
قبل احلــزب الدميقراطي واالحتاد 
اغلــب محافظات  الوطني، في 
االقليم بطرق ووسائل مختلفة، 

مت خاللــه مصادرة اصوات احلراك 
واضافة اصوات غير مســتحقة 
الرئيســني عبر طرق  للحزبــني 

ووسائل مختلفة.
الكثير  لديه  احلــراك  ان  واضاف 
من االدلة واملستمســكات على 
اقتحام عدد  قيام خروقات منها 
من مراكــز االقتــراع، واالعتداء 
علــى املوظفني، وممثلــي حراك 
واستبدال صناديق  اجلديد،  اجليل 

االقتراع.
واكد فاروق ان موقف احلراك االن 
واضح وهو رفض النتائج احلالية، 
وفــي حال عدم الغــاء االصوات 
املسلوبة  االصوات  واعادة  املزورة 
فان حراك اجليل اجلديد سيقاطع 
برملــان االقليم كمرحلــة اولى، 
وســيتخذ خطوات اخــرى اكثر 

فاعلية خالل االيام املقبلة.
تفصيالت أوسع ص2

بغداد - الصباح الجديد:
اخلضر  أســعار  ارتفاع  تســبب 
املســتوردة ومنها الطماطة في 
الشارع  باســتياء  األخيرة  اآلونة 
ارتفاعات  تتوالى  الــذي  العراقي 
بنحو  فيــه  الكيفية  األســعار 
مضطرد، وفيما عزا حيدر العضاد 
رئيس اجلمعيات الفالحية ارتفاع 

األســعار األخيــر الــى اجملاملة 
السياســية لدول اجلوار، كشف 
اخلبير االقتصادي باســم جميل 
أنطــوان حقيقــة صادمة تفيد 
بــأن العراق ال يــزرع اكثر من ربع 
مساحاته الصاحلة للزراعة، وبربع 
إنتاجيــة الــدومن، مقارنة بالدول 
األخرى للمساحات املزروعة ذاتها، 

وان الزراعة في البالد مهددة جراء 
قيام املواطنني بتجريف البساتني 
واألراضــي الزراعية وحتويلها الى 

سكنية، وان املوارد املائية.
الواقع  “تــردي  إن  أنطــوان  وقال 
الزراعــي تتحملــه وزارة الزراعة 
عــن  فضــالً  املائيــة،  واملــوارد 
عمليــات التجريف التي يتبعها 

املواطنون”.
وبني ان “وزارة املوارد املائية ما زالت 
تعتمــد طرقاً قدميــة متخلفة 
بالــري منهــا الســيح والتــي 
بهدر كميات كبيرة من  تتسبب 
املياه وارتفاع نسب امللوحة وحتول 

األراضي الى بور”.
التفصيالت ص2

العراق يزرع عشرة ماليين دونما فقط تمثل ربع
مساحاته الصالحة وانتاجها ربع نظيره العالمي

الديمقراطي الكردستاني متهم بتزوير
200 ألف صوت في انتخابات اإلقليم لصالحه

بغداد ـ الصباح الجديد:
نهائي  إلى  اجلويــة  فريق  تأهل 
االحتــاد اآلســيوي لكرة  كأس 
2018، بعد  القدم للعام احلالي 
فوزه في إيــاب نهائي منطقة 
غربي آســيا على فريق اجلزيرة 
األردنــي بثالثة أهــداف مقابل 
املباراة  للجزيرة في  واحد  هدف 
التــي ضيفها ملعــب كربالء 

الدولي مساء أمس.
وســجل اجلوية أهــداف الفوز 
عــن طريق حمــادي احمد )2(، 
ومحمد قاسم، وكان اجلوية فاز 
ذهاباً بهــدف حمادي أحمد في 

استاد عمان الدولي.
وسيالقي فريق اجلوية في نهائي 

 27 كأس االحتاد اآلســيوي يوم 
اجلاري، املتأهل من مباراة نهائي 
بقية املناطق، اذ ســتقام اليوم 
األربعاء مباراة اإلياب بني فريقي 
التني أســير التركمانســتاني 
الشــمالي،  الكوري  أبريل  و25 
وسبق للفريقني ان تعادال ذهاباً 

بهدفني ملثلهما.
يشــار إلــى ان اجلويــة حامل 
اآلسيوي في  االحتاد  لقب كأس 
عام  الســابقتني  النســختني 
بنغالور  2016 علــى حســاب 
أحمد  بهــدف حمادي  الهندي 
وعام 2017 على فريق استقالل 
الطاجيكســتاني  دوشــبنه 

بهدف عماد محسن.

الجوية يتأهل إلى نهائي 
كأس االتحاد اآلسيوي 2018

برهم صاحلج يؤدي اليمني الدستورية أمس

بغداد - وعد الشمري:
الثالثاء،  أمــس  اعلن مصدر مطلع، 
الوزراء مشروع موازنة  اعادة مجلس 
2019 إلى وزارة املالية من أجل ابداء 
بعــض املالحظات عليها، مشــيراً 
إلى أن ارقامها االوليــة تفيد بزيادة 

شقها االســتثماري إلى 37 تريليون 
دينار، مستبعداً امكانية سن موازنة 
تكميلية خالل مــا تبقى من العام 

احلالي.
وقال مصدر حكومي في تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "اسعار النفط 

بدأت االرتفاع تدريجياً خالل االشهر 
االربع املاضية".

عدم كشف  املصدر مفضالً  وأضاف 
اسمه أن "اجمالي بيع العراق شهرياً 
يأتي بنحو 100 مليون برميل، بسعر 

64 دوالرا للبرميل الواحد".

وأشــار إلى أن "العراق عالج العجز 
املوجود فــي املوازنــة احلالية البالغ 
19 تريليون دينــار، والدليل هو عدم 
اللجوء إلــى االقتراض الذي كان من 

املقرر حصوله".
واوضح املصدر أن "مبلغا ال يقل عن 

ســتة تريليونات دينار مت حتويله إلى 
وزارة املالية لتخصيصه للطوارئ في 
سداد الرواتب حال حصول اي ظروف 
قاهرة، كما أن هناك ديوناً ســابقة 

يجب ايفاؤها خالل العام احلالي".
وشــدد علــى أن "الفائــض يكون 

احتســابه نهايــة العــام، كما أن 
املوازنة احلاليــة خصصت  تريليوني 
دينار لســداد االســتقطاعات على 
رواتــب املوظفني واملتقاعدين التي مت 

رفعها خالل العام احلالي".
تتمة ص3

مجلس الوزراء يعّيد موازنة 2019 إلى المالية إلبداء المالحظات عليها
توجه لرفع الشق االستثماري إلى 37 تريليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب املفتــش العام في 
وزارة الصناعة واملعادن استرجاع 
اكثر من مليار دينار من اصل 28 

مليار دينار موصى باستردادها.
وقال مفتش عــام الوزارة عدنان 
كــرمي ســلمان في بيــان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
امس: قام "املكتب وبالتنســيق 
نتيجة  القانونيــة  الدائــرة  مع 
التحقيق  إجراءات  الســتكمال 
االســتباقية  والرقابــة  االداري 
بتقــدمي توصيــات الــى جلنــة 
طلــب  تضمنــت  التضمــني 

اســترجاع مبالــغ الــى خزينة 
نتيجة  املبالغ  واسترجاع  الدولة 
تصرفات غيــر قانونية على وفق 
وصوالت القبض او تقسيطها".

وأضــاف ان "قيمــة املبالغ التي 
اوصى املكتب باستردادها للفترة 
مــن 2016 ولغايــة 2018/8/31 
و239 مليون  28 مليــار  بلغــت 
املبالغ  بضمنها  دينار  الف  و516 
التــي مت تضمينهــا لعــدد من 
املدراء العامني عن قيمة سكراب 
احلديــد فــي الشــركة العامة 

لالسناد الهندسي سابقا".
تتمة ص3

مفتشية الصناعة تسترجع أكثر 
من مليار دينار إلى خزينة الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا النائب حنني قدو وزارة التعليم 
العالي الى تخفيض اجور الكليات 
االهليــة، فيما اشــار الى ان هناك 
دون  احملاضرين  االالف من  عشــرات 

تعيني.
وقال قدو في مؤمتر صحافي عقده 
امس الثالثــاء ان "هناك موضوعني 
مهمني مــع بدء العام الدراســي 
اجلديــد، حيث توجــد 130 جامعة 
وكليــة اهلية مقابــل 30 جامعة 
حكومية"، عادا ان "ذلك مشــكلة 

كبيرة".
ودعــا قــدو وزارة التعليــم الــى 
اذا  الدراســية  االجــور  "تخفيض 

كانت من اجــل االرتقاء بالتعليم، 
وان كان مــن اجــل الربــح فيجب 
التعليم  على  والسيطرة  معاجلته 
االولــي واجلامعــي"، مشــيرا الى 
الكادر  ان "هناك نقص كبيــر في 
التعليمــي ممــا اثر علــى الوضع 
التعليمي" ، وتابع ان "هناك الكثير 
من اخلريجني يصلون الى مســتوى 
االمية"، الفتا الى "وجود عشــرات 

االالف من احملاضرين دون تعيني".
وتساءل قدو "ملاذا التقوم احلكومة 
برفد املدارس بهؤالء احملاضرين، ومتى 
ســيتم معاجلة املوضوع"، منتقدا 
اخلصوصيــة  املــدارس  "انتشــار 

واستنزاف العائالت الفقيرة".

بغداد - الصباح الجديد:
االنبار  محافظة  مدن  شــهدت 
اخملتلفة، امس الثالثاء، استقبال 
للطلبة  1500 مدرسة  اكثر من 
اجلديد  الدراســي  العــام  فــي 
بالتزامن مع عودة معظم االسر 

النازحة الى مناطقهم احملررة.
وقال مديــر اعالم تربيــة االنبار 
نافع حسني الدليمي في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد ان ” عموم 
مدن االنبار شهدت افتتاح 1560 
مدرسة الستقبال الطلبة للعام 
الدراســي اجلديــد بالتزامن مع 
عودة معظم االسر النازحة الى 
مناطق ســكناهم احملررة وقيام 

الدوائــر احلكوميــة واملنظمات 
االنســانية بإعادة تأهيل واعمار 
االبنية املدرســية املتضررة جراء 

العمليات االرهابية “.
واضاف ان” العام الدراسي اجلديد 
سوف يشهد تصاعد وتيرة اجناز 
االبنية  اعمــار  اعــادة  عمليات 
املدرســية ليصــل العــدد الى 
1800 مدرسـة منجـزة بشكـل 

كامل.
وبــني ان املديرية اعــدت خطة 
تضمـــن القضاء على الشواغر 
وتوفير املالكات التعليمة خاصة 

ملرحلتي املتوسطة واالعدادية..
تتمة ص3

نائب يدعو التعليم العالي الى 
تخفيض اجور الكليات االهلية

االنبار: افتتاح 1560 مدرسة الستقبال 
الطلبة في العام الدراسي الجديد

الكونغرس األمريكي

حقيقة صادمة يكشفها ارتفاع أسعار الطماطة:
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دراسة

تشكيل

قصيدةاصدار

)حيرة سيدة عجوز(  الثانية  القصصية 
بعــد ان كان أصدر مجموعتــه األولى 

)غضب املدينة( عام 1960.
ُعرِف عن التكرلي تأنيه في إذاعة أعماله 
اإلبداعية, فالكتابة لديه مسؤولية, إنه 
يحترم قارءه, لذا أمضى أحدى عشــرة 
ســنة كي يطلَْع على القــراء برائعته 
)الرجــع البعيد( وأدار حوار شــخوصها 

بالعامية.
اجليل اخلمســيني, اســتخدام  ما مييز 
العامية, ولعل ذلك متــأت من تأثيرات 
الواقعيــة, لالقتراب مــن أفهام الناس, 
فقــد اســتخدم التكرلي فــي روايته 

املوغلة في  البغداديــة  العاميــة  هذه 
عاميتها, وهو مافعله كذلك غائب في 
روايته األولــى )النخلة واجليــران(, وفي 
احلوار الذي أجراه معــه الناقد العراقي 
الدكتور جنم عبد اهلل كاظم, ونشــره 
في كتابــه النقدي املهم املوســوم بـ 
وتأثير   1980-1965 العــراق  في  )الرواية 
الرواية األمريكية فيها( الصادرة طبعته 
األولى ســنة 1987, الذي هــو جزء من 
متطلبــات احلصــول علــى الدكتوراه 
وناقشه فيها الدكتور داود كاوون سنة 
1983 وسيســتل   هذه احلوارات املهمة 
التــي أجراها مــع جبــرا إبراهيم جبرا 
الربيعي  الرحمن مجيد  والتكرلي وعبد 
وغائب, ويعيد نشرها في كتاب صدر عن 
دار الشــروق عام 2004 عنوانه )حوارات 
في الرواية( في هــذا احلوار يدافع غائب 
عــن عامية حواره قائــالً: أنا أحس بهذا 
االنشطار في اللغة وأتعذب منه, لكني 
أحس بأن احلوار إذ ما جرى بلغة أقرب إلى 
الواقع املعاش فســيكون حواراً صادقاً, 
أكثر منــه إذا جرى بلغــة أخرى تصور 
ماتكون عليــه )النخلة واجليران( مثالً إذ 

ما ُجّردَت من حوارها العامي؟!.
وإذ جــاءت )الرجــع البعيــد( بحوارها 
العامــي الــذي مثــل معضلــة لدى 
التريكــي ترجمتها إلى  تولي رشــيدة 
الفرنســية, جاءت روايته األولى )بصقة 
في وجــه احليــاة ( التي كتبها ســنة 
1949, وهو يعاني أزمة نفسية, ونشرها 
بعــد نصــف قرن َمــرَّ علــى كتابتها, 
خالية مــن احلــوار العامي, ممــا يؤكد 
الناس  تهافت دعوى االقتراب من أفهام 
والواقع املعيــش, هذه الرواية التي تأخر 
نشــرها في العراق, نصف قرن, بسبب 
الناس  ألذواق  الصادمــة,  موضوعتهــا 
التــي تتحدث عن الزنا باحملــارم, فتظل 
الكابية  الثيمــة تلقي بظاللهــا  هذه 
على العديد من أعمـــال التكرلي, فإذ 
يعتدي األب علــى ابنته في الرواية هذه 
يعتدي األب – كذلك- علــى زوجة ابنه 

)جبار( في قصة )القنديل املنطفئ( مـن 
مجموعـة )الوجـه اآلخـر(.

ولعل بروز هذه الظاهرة في أعمال فؤاد 
التكرلــي, ناجت عن اشــتغاله بالقضاء 
والقانون, وما تعرض عليه من مشاكل 

اجتماعية ونفسية.
كتــب التكرلــي – كذلــك – الروايــة 
النفســية, إذا قامت ثيمة روايته )خامت 
الرمل( على العقــدة األوديبية, ومع انه 
في أكثر من حوار أجري معه, ينفي هذه 

الظاهرة, فإن قــراءة, متأنية لها تؤكد 
هذه الظاهــرة, فضالً عن بــروز ظاهرة 
اجلنس فــي روايته )املســرات واألوجاع( 
وإســهاب في تصوير العملية, لذا فأنا 
ال أكاد اتفق مع تفســير أستاذي الناقد 
-1919( الطاهــر  والباحث علــي جواد 
1996( لهذه املعضلة قائالً: ان التكرلي 
ال يطلــب اجلنــس لذاتــه, وإمنــا يريده 
وال  للكلمة(,  الواســع  باملعنى  إنسانياً 
اعرف تفسيراً لذلك فاجلنس جنس, وما 

معنى  ان يكون إنســانياً أو ال يكون؟! – 
تراجع مقالة الطاهر املعنونة بـ )الرجع 
بالتكرلي  اخلاص  بالعدد  البعيد( نشرت 
من مجلة )األقالم( العراقية عام 1986.    
كما كتب التكرلي قصصاً قصيرة قائمة 
على ما عرف نقدياً بـــ_ )بنية التضاد( 
وأنا اميل إلى استخدام مصطلح )بنية 
العربي,  البالغــي  املصطلح  الطبــاق( 
الطباق, الذي يعني بالغياً الشيء وضده, 
فقدم لنــا مجموعتــه الرائعة)حديث 

األشجار(.
وكما غــادر غائب احلــوار العامي, بعد 
روايته )النخلة واجليران( بسبب أجوائها 
الشــعبية, واحمللة البغدادية التي تكاد 
أجواؤها تنقــرض من احلياة, إذ جاء حوار 
روايته الثانية )خمسة أصوات( التي تولت 
دار اآلداب اللبنانية, إصدارها عام 1967, 
التي تســرد حيوات خمسة من مثقفي 
املدينــة منهم: حســن مــردان، وعبد 
اجمليد الونــداوي, الصحفي الرائد إذ جاء 
حوارها بالفصيحــة, فإن التكرلي – هو 
اآلخر- رمبا الختمار التجربة واتساعها, أو 
للصعوبة التي واجهت من ترجم روايته 
)الرجع البعيد( للفرنسية, قد غادر احلوار 
العامي في روايته )الالسؤال والالجواب(  
فضالً عن مجموعته القصصية )خزين 

الالمرئيات(.
وكما عانينا صعوبة في فك طالســم 
لغـــة الـــحوار العامـــي السودانـي 
لروايــات ) دومــة ود حامــد( و)مريود( و 
)عرس الزين( للروائي الســوداني الطيب 
صالــح )1929-2009( في حن أدار حوار 
الرائعة )موســم الهجرة  روايته األولى 
رمبا ألجوائها  بالفصيحة,  الشمال(  إلى 
)مصطفـى  بطلها  وعيـــش  اللندنية, 
اجلامعـــات  فــي  الــدارس  ســعيد( 
البريطانيــة هناك, فـــإن القراء العرب 
– الشــك- عانوا صعوبـــة فــي فهم 
حوار روايته )الرجـــع البعيـد( مما يؤكد 
ضرورة العربية الفصيحــة أداة للحوار 

والتوصيل. 

 
شكيب كاظم

 
يعد القــاص والروائي العراقي فؤاد )عبد 
الرحمن محمد سعيد( التكرلي )1927-
2008( أحــد الذيــن وضعــوا األســاس 
احلقيقي لفن القصة والرواية في العراق, 
فــإذا كان محمود احمد الســيد الرائد 
األول لفــن القصة والروايــة في العراق, 
إلى جانب عطــاء أمن املُّقل في الكتابة 
)الرواية  )وســليمان فيضــي( صاحــب 
اإليقاظيــة(, فــإن البناة الذيــن واصلوا 
الدرب أمثال: ذو النــون أيوب  وعبد اجمليد 
لطفي ليستوي الزرع على سوقه يُعِجُب 
الزّراع والقراء, على يد اجليل اخلمســيني 
ممثالً بفؤاد التكرلي, وعبد امللـــك نـوري 

وغائـب طعمـة فرمـان 
يحيـــى جواد اخلطاط والنحات والرسام 
الوبيل  املــرض  الذي ضربــه  والقــاص, 
َفّشــَل جســده قبل ان مييته, وإذا رضيَّ 
باالباب ألســباب  الغنيمة  بعضهم من 
الكبير  واصل مبدعنا  وموضوعية,  ذاتية 
فــؤاد التكرلي, بوحــه اإلبداعي اجلميل: 
قصة ورواية وحواريــات, ومنها حوارياته 
أولى  التي ســماها )الصخــرة( فكانت 
مجاميعــه القصصية قــد صدرت عام 
1960 فــي ضمــن منشــورات مجلــة 
)الثقافــة اجلديدة( واحتوت على ســت 
قصــص, فضالً عن قصتــه الطويلة, أو 
روايتــه القصيــرة )الوجه اآلخــر(, التي 
أمست عنواناً لهذه اجملموعة التي مثلت 
باكورة إبداعه املنشور, ليعـــاد نشرهـا 

ثانيـة عام 1982.
وإذ صمت هذا اجليل اخلمسيني, بسبب 
والشــعور  السياســي,  احلال  اضطراب 
باإلحباط, وإن حسابات احلقل بعيدة عن 
حسابات البيدر, فسكت عبد امللك نوري, 
في حن آثر غائب طعمة فرمان  الرحيل 
ومغادرة العراق, والكتابة روائياً عن العراق 
من خارجه, كذلــك صمت الصقر, أكثر 
من ربع قرن ليصدر عام 1986 مجموعته 

أن يصور نفس الشــكل مرات عدة بنفس 
املقاييس واألبعاد، مــع اختالف غير جذري 
في الشــكل ومنحصر، فــي الغالب، في 
اللوحة، ترســم  الفكرة واملــؤدى من وراء 
لها وحــدة جامعة لذاتها عــن مثيالتها، 

وال تتــرك مظنــة امللل، وكأنه يســتلهم 
النظرية الفلسفية الذاهبة إلى أن الكثرة 
هي عــن الوحدة. فاألعمــال ذات القياس 
املوحد، والتي جتسد األنثى بنفس الوضعية 
والهيئة، مع اختالف في مفردات تنزع باجتاه 

اســتقاللية كل عمل من هــذه األعمال، 
وحتــدد هويتــه وجوهره فــي مندوحة من 
التحرر من ربقــة التكرار. فمحل االختالف 
منحصر، في الغالــب، في مكانن أرادهما 
الفنان، وهما العينــان والصدر، في تزخيم 

في  وانعكاســه  الشــعور  ملكامن  واضح 
الــذات ومحله ومركزيته فيمــا ذكرنا من 
أمكنة، فمن الشــق بالصــدر، إلى عالمة 
السالم، إلى ورقة اللعب، إلى ما يشبه رذاذ 
نوعا  هندسية  بطريقة  املتســاقط  املطر 
ما قاســية، أو رمبا اخلطوط املتجهة باجتاه 
واحد، إلى غير ذلك، املتصاحبة مع إغماض 
العينــن أو فتحهمــا أو حركــة الرموش 
املضــاءة باألبيض أو القامتــة... وكلها في 
مواجهــة الرائي، الشــريك فــي العمل، 
فلوحته ال تكتمل إال من خالل املشــاهدة. 
وهنا العبرة في الفن التشكيلي، ذلك أنه ال 
يتم اكتمال اللوحة إال من خالل املشاهدة، 
فالهــدف منها هو املتلقــي، وكان اختيار 
داحــول أن يواجه املتلقــي بحالتن، األولى 
أن تتوجه األنثى باللوحة إليه مباشــرة من 
دون مواربة، والثانية أن ينعكس من خاللها 
انتبــاه املتلقي من خالل اللوحة في تفاعل 
مقصود، ومحاكاة بصريــة، ولغة لونية ال 
تقتصر على إبداع اجلمــال، بل تدعو أيضا 
اخملتلفة  املقاصــد  في  والتمعن  للتفكــر 
واملتنوعــة الرمزية فــي كل لوحة، وكأنها 
أفخــاخ مزروعة في أعماقها حتاكي بواطن 

الشعور لدينا كمشاهدين.
ال يتنّكر الفنان حلنينــه جتاه الوطن واملرأة، 
ويكثف فــي نتاجه املعنى مــن وراء الفن، 
ويؤكد على الرسالة من ورائه، إمنا بأسلوب 
غير مباشــر، وربط خفي عمــن لم ميتلك 
باصــرة قوية، وقدرة على فك الشــيفرات 

البادي  املوزعة بكثافة في لوحاته، فالقلق 
بوجوه مفرداته يشــي بحالــة من الغربة 
والنوى واحلنن، فكائناته تنشد خالصا من 
وراء تقوقعها وانحناءاتها وخجلها وبروزها 
القلق  أما  بالشــغف.  املثقلة  ونظراتهــا 
الذي يعلو محياها، والتــردد الذي يتمحور 
في أفقهــا، فمردهما في الغالب إلى حالة 
اســتبطانية اعتصرت األلــم حبا، والبعد 

رغبة بلقاء قريب.
قد يأخذ بعضهم على الفنان أن االنفعال 
واحلركية بعيــدان نوعا ما عن أعماله التي 
تتبلــور بحالة مــن االنســكاب والصقل 
والتجلي في خانة من املكث والســكينة، 
غير أن القــدرة على بلورة تلك األجســاد 
والوجــوه بتناغمها يبعد فقــط العبثية 
والعنف عن أعماله، وال تنفي االنفعال، بل 
تؤطره وتقولبه بغــالف من اخلفر واالنبثاق 
باجتاه مواءمة ضربات الريشــة مع الهيئة 
العامة والبنية املؤسســة لكيان اللوحة، 
في تعبيرية متمكنــة تلبي نداء صاحبها 
في عكــس حالة من احللــم، وطبعها في 
اآلخــر / املتلقي والشــاهد الشــريك. أما 
إلى  اللون  بترجمــة  احلركية فهي حاضرة 
لغة تواصــل من خالل العيــون واملفردات 
املنتقاة بعناية، متحور حالة من الشــغف 

والترميز في كل لوحة على حدة.

* ضفة ثانية

نزار عثمان
 

الســوري  الفنان  مســيرة طويلة قطعها 
صفــوان داحول، حامال حلمــه، متنقال بن 
عواصــم عربية عدة، حّطــت رحالها أخيرا 
في غاليري أيام – بيروت، في معرض يستمر 
لغايــة 25 أكتوبر/تشــرين األول، اختار لها 
عنوان »ما زلت أحلم«. رحلة حلمية وّضاءة 
يأخذنا فيها الفنــان من خالل لوحاته، التي 
يغلب عليها الطابع املونوكرومي، فتجليات 
احلضــور بالوجــوه ذات الطابــع الفرعوني 
وانســباق  األصابع،  وحــركات  الناعســة، 
تقاطعات اجلسد وانسيابه بشكل متناسق 
تدفعنا إلى إغــالق عيوننا للبحث عما أراده 
الفنــان أمــام كل لوحة، لنصبح شــركاء 
له في نتاجه، بحثا عــن رغبته بدفعنا إلى 
احللــم أيضــا، والتلميــح ال التصريح، أن 
الوله والطمأنينــة املتمازجة مع القلق هي 
في دواخلنا، وقد رفــع داحول عنها احلجاب 
والســتار عبر متثيله إياها بلوحات أشــبه 
باملرآة التي تعكس اشــتباك الشــعور في 
ذواتنــا، وتترك محال الرتياد الضوء بســاطا 

ينقلنا إلى عالم من السحر واجلمال.
لعل أكثر ما يلفت، بداية، في أعمال داحول 
هو املوهبة الفذة التي تقاطع فيها الشغف 
الباع الهندسي  بالرسم والتمّكن منه، مع 
امللفت، ذلك أن الفنان له من االســتطاعة 

القــاص باســم القطراني كتــب القصة 
القصيــرة والقصيرة جدا، واشــتغل أيضا 
باالعالم، صدرت له )انفلونزا الصمت، بقعة 
زيت، ذاكرة املقهى، متحف منتصف الليل(.

حذام يوسف
 

عــن دار أمل اجلديــدة في دمشــق، صدرت 
للقاص باســم القطرانــي اجملموعة الثانية 
له والتي حملت عنــوان) قبل نهاية العالم 
بدقيقــة (، ب اربــع وتســعن صفحة من 

القطع املتوسط.
ضمــت اجملموعة ) 14 قصــة قصيرة ( و )10 
قصص قصيــرة جدا (، بإهــداء مميز » اليك 

وحدك..
أيها الطن املتعب

لعلك تعود يوما الى مهدك القدمي
فكل حكاياتنا محض دعابات من تراب وماء 
..«، بدأها بقصــة ترنيمة الطائــر االعمى، 

ويختمها بلعبة.

فؤاد التكرلي

فؤاد التكرلي.. رائد الرواية 
النفسية في العراق

«حلم« صفوان داحول: شيفرات تنحو باتجاه الشغف *

)قبل نهاية العالم بدقيقة(
جديد القاص باسم القطراني

لوحة للفنان صفوان داحول

إذ صمت هذا الجيل الخمسيني, 
بسبب اضطراب الحال السياسي, 
والشعور باإلحباط, وإن حسابات 

الحقل بعيدة عن حسابات 
البيدر, فسكت عبد الملك 

نوري, في حين آثر غائب طعمة 
فرمان  الرحيل ومغادرة العراق, 

والكتابة روائيًا عن العراق من 
خارجه, كذلك صمت الصقر, 
أكثر من ربع قرن ليصدر عام 
1986 مجموعته القصصية 

الثانية )حيرة سيدة عجوز( بعد 
ان كان أصدر مجموعته األولى 

)غضب المدينة( عام 1960.

علي لفته سعيد

رمبا ال أشبه أحًدا
ال أركض كي أعيد العمر للربيع

مؤمٌن جدا أن اخلريف طريق
ال أشّد على معاندة ما يراكضني من 

املرض
لست نبًيا ألداوي اجلروح بإدمان السماء

لست حوذيًا ألسمع الصهيل
منتظرًا ما تسفر عنه القصيدة

ارتكب احلماقات كثيرًا
وإن كّن من نوع خاص

أناقش كثيرًا
معتقًدا بضرورة اجلدل

أسأل كثيرًا
مؤمًن بأن اإلجابة حياة

أواجه احلمقى أكثر
لكني ال أضع فوق لساني املبتذالت

رغم منيمة املبتذلن
أضع اهلل أمامي وأتخّيل إنه يراقبني

يقول لي أعطيتك كثيرًا من قدرة النطق
وال أضحك

يا إلهي
ملاذا لم تعّلمني كيف أصمت

املتحّدثون املقبولون
في هذا الزمان

أما أنبياء 
أو أنهم أكثر خديعة من الشيطان

رمبا ال أشبه أحًدا
أفّضل البقاء على قيد احلرف

مغنًيا على ساقيٍة لم تطأها أقدام 
احلاسدين

مؤمٌن بأن الوحدَة إنقاٌذ من شظية 
النميمة

أنا املشاكس
أشّد على القناعة 

مثل قبضِة فاّلٍح على حصاد سنابل
مثل فقيٍر على حفنِة دراهم
مثل عاشٍق على حلِم ُقبلة

رمبا أودع ما استجير به
في زمٍن ال يقبل القسمة على العقل
أو أرّتب الصدق مثل مكتبٍة سومرية

ال يخاتلها الغبار
أو أوّزع ابتسامٍة كاذبٍة على حلى 

املتمّلقن

رمبا ال أشبه غيري
ألني ال ابيع املاء في حارة سّقائي الكذب
ال أميُّم شطرَ كّل قصيدٍة متتدُح األغبياء 

واألدعياء
أو أصحاب الوجهن أو من نام على فراش 

النفاق
رمبا

ألني أقول ما على لساني
يختمر املعنى في أذن من يسمعني 

فال يفهم
غير منيمٍة لها دبيب الغباء

رمبا ال أشبه أحًدا غيري
كلما نهضت ألناقش

صاح أكثر من واحٍد )أووووهووو ( 
جاء من يشاكس في النقاش وال يهز 

رأسه و)ميشي األمور(
يراد أن احّرك رأسي النتفاخ احلروف

أن أرفع أصابعي لبتر األسئلة
أن ألّوح باألكف ألصديق الكذب

أن أقضم أظافر الضوء ألزيد من ظلمة 
الصورة

أن ابني طابوق الصمت
كي ال يتحّر ك في القبر سوى الصراخ

متشابهون باختالف
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التوعية بِه في كل أنحاء العالم

»تشرين األول » شهر التحدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي 
اعداد - زينب الحسني: 

يعد تشــرين األول/ أكتوبر شــهر 
الثدي في جميع  التوعية بسرطان 
بلدان العالم ، هو شــهر يســاعد 
على زيــادة االهتمام بهــذا املرض 
للتوعية  املطلــوب   الدعم  وتقدمي 
بخطورته واإلبكار في الكشف عنه 
وعالجه، فضالً عــن تزويد املصابني 

به بالرعاية اخملففة لوطأته.

االحصائيات العاملية
حتدث سنوياً نحو 1.38 مليون حالة 
جديــدة لإلصابة بســرطان الثدي 
و000 458 حالــة وفــاة مــن جراء 
اإلصابة به )وفقــاً لتقديرات موقع 
التابع   ،2008 الشبكي   Globocan
للوكالة الدولية لبحوث السرطان(.
 وســرطان الثدي هو إلى حد بعيد 
من أكثر أنواع الســرطانات شيوعاً 
العالم  بلــدان  فــي  النســاء  بني 
حد  على  النامية  وتلــك  املتقدمة 
سواء. وتبنّي في السنوات األخيرة أن 
معدالت اإلصابة بالســرطان آخذة 
في االرتفاع بنحو مطرد في البلدان 
املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة 
الدخل بسبب زيادة متوسط العمر 
املتوقــع وارتفاع معــدالت التمّدن 

واعتماد أساليب احلياة الغربية.
وال يوجد حالياً إملام كاف بأســباب 
اإلصابة بســرطان الثــدي، لذا فإن 
يزال  اإلبكار في الكشــف عنه ما 
ميثل حجر الزاوية الذي تستند إليه 
مكافحة املرض. وثمة فرصة كبيرة 
في إمكانية الشــفاء من سرطان 
الثدي في حال ُكِشف عنه في وقت 
مبكر وأُتِيحت الوســائل املطلوبة 
إذا  ولكن  وعالجــه.  لتشــخيصه 

ُكِشــف عنه في وقــت متأخر فإن 
فرصــة عالجه غالباً مــا تكون قد 
فاتت، وهي حالة يلــزم فيها تزويد 
املرضى وأســرهم بخدمات الرعاية 

امللطفة تخفيفاً ملعاناتهم.
وتُنكب البلــدان املنخفضة الدخل 
وتلــك املتوســطة الدخل مبعظم 
حــاالت الوفيــات )000 269 حالة(، 
حيث ال يُشــّخص فيها ُجّل حاالت 
إصابة املرأة بســرطان الثدي إال في 
ويُرّد ذلك أساســاً  مراحل متأخرة، 
إلى االفتقار إلى الوعي بالكشــف 
عن املــرض مبكراً وإلــى العقبات 
التي تعترض ســبيل احلصول على 

اخلدمات الصحية لعالجه. 

برامج الصحة العاملية 
وتــرّوج منظمــة الصحــة العاملية 
برامج شــاملة  لتنفيذ  )املنظمــة( 
ملكافحة ســرطان الثــدي في إطار 
تطبيــق خطط وطنيــة ملكافحته. 
الدخل  املنخفضة  البلــدان  وتُوَصى 
باتباع  الدخــل  املتوســطة  وتلــك 
اســتراتيجيات بشــأن اإلبــكار في 
الكشــف عن املــرض للوقوف على 
أعــراض وبوادر اإلصابــة به في وقت 
مبكر وإجراء فحص سريري للمواضع 
إجراء  وينطوي  الثــدي.  من  الظاهرة 
الشــعاعي  بالتصوير  للثدي  فحص 
على تكاليــف باهظة وهو غير مجد 
إال في البلدان التي متتلك بنية حتتية 
صحية رصينــة متّكنهــا من حتمل 
نفقات تنفيذ برنامج طويل األجل في 

هذا املضمار.

الشريط الوردي
في بداية تسعينيات القرن املاضي 

الوردي«  »الشريط  شعار  اعتماد  مت 
للتعبير عن سرطان الثدي، ولذلك 
فإن بعض املؤسسات تزود أعضاءها 
بهذا الشــعار الستعماله في هذا 
مؤسســات  توجد  كما  الشــهر. 
تبيع منتجات مســتوحاة من هذا 
الشــعار وذلك جلمع املــال لدعم 

النساء املصابات باملرض.
الوردي  الشريط  استعمال  وتعرض 
النتقادات، إذ يقول البعض إن هناك 
شــركات حّولت هذا الشــهر إلى 
موسم للتربح من بيع املنتجات مع 
عدم منح جزء من أرباحها ملساعدة 
النســاء املريضات بسرطان الثدي 

كما تدعــي، أو إعطاء مقدار قليل 
من املال مقابل األرباح الطائلة التي 
جتنيها. خاصة أن اللون الوردي على 
وفق ما يراه املنتقدون يرتبط بأنوثة 
املرأة ولذلك من السهل استغالله 

على الصعيد التجاري والربحي.

اعراض املرض
-1إفراز الثدي ملادة شــفافة، وميكن 
أن تكون مشابهة للّدم من احللمة، 
والتي قد تترافق أحياناً مع ورم في 

الّثدي.
-2  تغّير واضح في حجم أو شكل 
الّثدي؛ ورمّبــا تالحظ املريضة الفرق 

ما بني حجم أو لــون الّثديني، وقد 
زيادًة في حجــِم واحد من  تالحظ 

الّثديني.
-3   جتّعد سطح جلد الّثدي، وظهور 
البرتقال.  لقشــرة  احمرار مشابه 
وقد  وتســنُِّنها.  احللمة  في  تراجع 
تالحــظ املريضة تغّيــراً في مكان 
إّما إلى اليمني أو الشمال،  احللمة، 
مع ظهورِ تســّننات واضحة على 

سطح الّثدي، وذلك مبجرد اللمس.
-4تســطح اجللــد الــذي يغطي 
الّثــدي، وقــد يؤّدي جفــاف الّثدي 
إلى تســطحه، وميكــن للمريضة 
أن تالحــظ ذلك من خــالل مقارنة 

ملمســه مبلمس الّثدي اآلخر. اآلم 
في الّصدر أو اإلبــط غير مرتبطة 
بفترة حيِض املــرأة. حيث تختلف 
آالم ســرطان الّثدي عــن آالم فترة 
احليض بــأّن آالم احليــض تختفي 
مبجرد انتهــاء احليض، في حني آالم 
مســتمرًة  تبقى  الّثدي  ســرطان 
طيلة الوقت. تّورم في أحد اإلبطني، 
وظهور انتفــاخ واضح ميكن رؤيته 

لدى املريض.

عوامل تزيد من خطر اإلصابة
اإلصابــة  خطــر  يــزداد  العمــر: 
بالّســرطان كّلما تقّدم الّشخص 
في العمر، ويُعد من هم بعد ســّن 

اخلمسني أكثر عرضًة لإلصابة به.
الســوابق: تزداد احتمالية اإلصابة 
بســرطان الّثدي إذا كانت املريضة 
قــد عانت منه ومت اســتئصاله، أو 
عانت من اضطرابات الثدي احلميدة 
مثــل التهاب الثدي الكيســي، أو 

كانت مريضة بالداء السكري.
إذا  اإلصابة  احتمالية  تزداد  الوراثة: 
وجدت حاالت عانت من هذا املرض 

في أفراد العائلة.
احليض املبكر: يؤثــر ارتفاع هرمون 
الثدي  أنسجة  على  اإلســتروجني 
احتمالية  تــزداد  وبالتالي  ســلًبا، 
للفتيــات  بالســرطان  اإلصابــة 
اللواتي بدأت دورتهن الشهرية قبل 

سن الثانية عشرة.
الوصول إلى ســن اإلياس )انقطاع 
الطمث( في ســن متأخرة نسبًيا: 
تــزداد احتماليــة اإلصابة عند من 
تســتمر دورتهّن ما بعد اخلامسة 

واخلمسني.
املرأة  املتأخر: فكلما تأخرت  اإلجناب 

في اإلجناب تعرض اجلســم للمزيد 
من هرمون اإلستروجني، فيرفع من 

نسبة اإلصابة بالسرطان.
البديلــة:  بالهرمونــات  العــالج 
اســتعمال األدوية الهرمونية مدة 
تزيد على عشر سنوات تؤثر سلًبا 
علــى خاليــا اجلســم ونظامها، 
اللواتي  النســاء  عنــد  وخاصــة 
اإلســتروجني،  هرمــون  يتناولــن 

وحبوب منع احلمل.
عــدم اإلجنــاب: الــوالدة حتمي من 
قلت  فكلما  بالســرطان،  اإلصابة 
احتمالية  ارتفعــت  الوالدة  حاالت 

اإلصابة بسرطان الثدي.
العالج باألشعة: التعرض لألشعة، 
خاصة على منطقــة الصدر، يؤثر 
ســلًبا على اخلاليا ويساعدها على 
اخلروج عن منطها، وبالتالي تشكل 

اخلاليا السرطانية.
الرياضة،  منط احلياة: قلة ممارســة 
واجللوس لفتــرات طويلة، والعمل 

بنظام املناوبة.
العادات السيئة: كالسمنة والوزن 
واملشــروبات  والتدخــني،  الزائــد، 
الكحولية، وارتفاع محتوى الدهون 
فــي النظام الغذائــي، وقد يلعب 
نقــص تنــاول اليود فــي النظام 

الغذائي دورًا في ذلك أيًضا.
التعــرض البيئــي لبعــض املواد 
املذيبــات  مثــل  الكيميائيــة: 
العضويــة، وعــدد مــن املبيدات 
الفينيل  ثنائي  ومركبات  احلشرية، 
والهيدروكربونات  الكلــور،  متعدد 

العطرية متعددة احللقات.
عوامل أخــرى: تصنف أقل أهمية 
مما ســبق، مثل البشــرة الداكنة، 

والسكن في املدينة.

متابعة الصباح الجديد: 
بعد أن تتجاوز املرأة في الصني عمر 
24 عامــاً مــن دون زواج، تبدأ رحلة 
»العنوسة«، في  القلق من شــبح 
مجتمع يضع ضغوطاً نفسية على 

العازبات بأكبر بالد العالم تعداداً. 
بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة 
الضــوء على  األميركية ســلطت 
القضية االجتماعية التي تشــغل 
بال قطــاع كبير من الـــ1.3 مليار 
شخص، يعيشون في البلد اآلسيوي 
الضخم، لكنها اســتعرضت أيضا 

حال يبدو متاحاً ملعظم النساء.
»درمي« صاحبـــة الـ28 عامـاً التـي 
الصني،  شرقي  هوبي  في  تعيـــش 
إن والدتهــا يكاد يصيبهـــا اجلنون 
ألنها بلغت هـــذه السـن مـن دون 
أن يكون لهـا صديـق كخطوة أولى 
علــى طريق الــزواج، لكنها تعد أن 

طرق االرتباط اآلن باتت مختلفة.
وتوضــح: »أبــي وأمــي تعارفا في 
صديقتني،  عائلتاهما  كانت  قريتنا، 
كان زمناً آخــر وهما ال يفهمان هذا 

األمر«.
كانت درمي تعيش في شنغهاي لعدة 
املدن  النســاء في  أعوام، وكحــال 
الصينيــة الكبيرة، تلقــت تعليماً 
جيــداً وحصلت على عمــل براتب 
مناســب ، لكن رحلــة البحث عن 

شريك احلياة تبدو مليئة بالصعاب.
شخصاً  يريدون  الصينيون  »الرجال 
يخدمهم كزوجة منزل« حسب رأي 
درمي، وهــذا يفاقم مــا يعده اجملتمع 

أزمة عنوسة بالنسبة للنساء.
إال أن بابــاً خلفياً لألزمــة ميكن أن 
يوفر حال مريحاً للنســاء الباحثات 

عــن زوج، هو »متاجر حــب« تلقي 
الرجل  إيجاد  محاضرات عن كيفية 
املناســب وتعمــل علــى التوفيق 
بينهــم، فــي ظاهرة تهــدف إلى 
العزوبية ســرعان ما  القضاء على 
حتولت إلى »بزنس« مباليني الدوالرات 

في الصني.

التعارف  أندية  ويتحدث أحد مديري 
إيريك،  أو »متاجــر احلب«، ويدعــى 
لـ«واشنطن بوست«، قائال إنه يلقي 
مثل هذه محاضــرات منذ أكثر من 

10 سنوات.
في البداية ركــز نادي »وامي« حصرياً 
على الزبائن الرجال، لكنه حول اجلزء 

األكبر من نشاطه إلى النساء.
ويتقاضى النادي نحو 6 آالف يوان )نحو 
800 دوالر( شــهرياً مقابل احملاضرات، 
الدفع  بإمكانهــم  الذين  و«الرجــال 
لن يجدوا صعوبــة في احلصول على 
زوجة«، حســبما قال إيريك، و«اليوم 
شريكك  تلتقي  كيف  ســنعلمهم 

بعد التعارف على مواقع املواعدة«.
وفي أثناء استعراضه قائمة منظمة 
150 امرأة  أضاف: »هنا لدي أســماء 
أرسلت لهم رسائل األسبوع املاضي، 

مصنفني حسب اجلمال والذكاء«.
بحيل  إيريــك  محاضــرات  ومتتلــئ 
التعارف، و«الهدف هو أن تلتقي أكثر 
عدد ممكــن من الناس، ومــن بينهم 
ميكنك اختيار األفضل بالنسبة لك«، 

ومن بينها »حيلة الهاتف«.
ويطلب إيريك من الطالبات التظاهر 
بأن بطاريــات هواتفهن قــد فرغت، 
والتقــرب مــن رجال آخريــن لطلب 
صورة  التقاط  في  الهاتف  استعمال 
الطريقة  و«بهــذه  لهن،  وإرســالها 

تكون قد حصلت على رقم هاتفه«.
»متاجر احلب« في الصني ميكنها أن 
تخدم الباحثات األثرياء عن شــريك 
احليــاة، وعلى ســبيل املثال يطلب 
نادي »دياموند الف« مبلغا قد يصل 
إلى مليــون يوان )150 ألــف دوالر( 

مقابل توفير الرجل املناسـب.
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ظفار زاير: 
ألســباب  الكلــف  يحــدث 
متعددة منها واهمها التعرض 
وبعدها  الشــمس  ألشــعة 
تسبب  التي  النفسية،  احلالة 
الهرمونات  اختالل في عمــل 
وقــد يحدث الكلف بســبب 
امراض جلديه تصيب البشرة 
واالصابات  احلبــوب  آثار  منها 
لذلــك يجب علينــا بالدرجة 
األســباب  معرفــة  األولــى 

واالبتعاد عنها.

العالج 
للتخلــص من هــذه البقع او 
الصبغات اجللدية التي تصيبنا 
على  ســلبياً  وتؤثر  باإلحباط 
احلالة النفسية اختبر املعنيني 
بدراســة وجتريب تأثيــر املواد 
والزيــوت الطبيعية وامكانية 
عالجها لهذه املشكلة فوجد 
بالعودة  املهتمــون  الباحثون 

الى الطبيعة ما يلي:
ان زيــت االفــوكادو او ثمــرة 
االفوكادو نفسها لها القابلية 
املشــكلة  هــذه  حل  علــى 
له  البقدونس  عصيــر  وايضاً 
الكلف  القدرة علــى معاجلة 
والقهــوة   ، والتصبغــات 
مخلوطة مع زيت بذور الكتان 
)وميكــن صناعته في املنزل إذا 
ما واجهنا صعوبة في احلصول 
عليــه عن طريــق طحن بذور 
الكتــان ونقعها في زيت عباد 
الشــمس ملد أســبوعني مع 
التحريك ومن ثــم تصفيتها 
بعد   ، الناجت  الزيت  واستعمال 
حفظه فــي وعــاء معتم او 
لفه بكيس اســود مينع دخول 
الضوء الذي ســبق وان أشرنا 
انه يكسر خاليا الزيت ويفقده 
الكثير من قدرتــه وفعاليته( 
وقشــر  الليمــون،  ،وايضــاً 
احلليب  الرائب،  اللنب  البرتقال، 
اجملفــف، العســل اخلميــرة، 
األحمر  البصل  البابايا  فاكهه 
وماء البصل الذي يحتوي على 
اهم  أحد  ،وهي  الكبريت  ماده 
والنمش وماء  الكلف  عالجات 
البصل األحمر متخصص في 
عالج وازالــة النمش والكلف 
وحب الشباب، اما عن رائحته 
فيمكن حتملهــا إذا ما عرفنا 
نتائجهــا الفعالــة في عالج 
وحتسني البشــرة وتخليصها 

والنمــش  الكلــف  مــن 
واملشكالت اجللدية األخرى.

زيت اخلروع:
العالجات  أحــد  اخلــروع  زيت 
الكلف  ازالــه  القويــة فــي 
بعد خلطه  والنمش خاصــه 
بزيــت البصل ويحيــد البقع 
ويزيــل اثــار العمــر والتمدد 
ويدهن  والتجاعيد  والترهــل 
الوجــه به قبل النــوم بعيدا 
عن الضــوء شــرط ان يكون 
الزيت طبيعياً حقيقياً مأمون 
صناعته  واألفضــل  املصــدر 

بنفسك.
واملــادة العجيبــة فــي ازالة 
النمش والبقع وتصفية الوجه 
ومــده بالكوالجني هي عصير 
الفجل األبيــض او األحمر مع 
تفضيل الفجل األحمر لوجود 
ماده اللينوكني وهي حســب 
النظرية األملانية التي تقول ان 
اللون األحمر في النباتات أكثر 
قوة وقدرة على ازالة التجاعيد 
والكلــف والنمــش وتصفية 

البشرة.
البنفسجي  الباذجنان  وقشور 
عنــد عصرها  النمش  تزيــل 
ودهن الوجه بهــا. وايضاً زيت 
القهوة له القــدرة على ازالة 
وميكــن  ببراعــة  التجاعيــد 
اســتعمال القهوة نفســها 
وذلك عن طريق تســخني زيت 
الزيتون  زيــت  او  السمســم 
بدرجــة معقولــة وخلطــه 
بعدما  واستعمالها  بالقهوة 
بنحو  املنطقــة  بفــرك  يبرد 
يومــي ملدة ال تقل عن شــهر 

ستظهر النتائج واضحة.

قناع ألزالة التجاعيد
مجفف  نعناع  طعام  ملعقة 
مجروش ناعم )يفضل النعناع 
الغامق اللون يجفف في املنزل 

ويستعمل:
مطحون  بابوجن  طعام  ملعقة 
مهروســة.  موزواحدة  حبــة 

نصف علبة زبادي.
تخلطها مــع بعض ونتركها 
تخمر حتى اليوم الثاني )خارج 
الثالجــة( وفي اليــوم التالي 

تستعمل.
وندلك الوجه بهــا 10 دقائق. 
ربع  البشــرة  تتــرك على  ثم 

ساعة الى ثلث ساعة.

عالج الكلف والنمش والهاالت 
السود بطرق طبيعية 

لجمالِك سيدتي

متابعة الصباح الجديد: 
تهادت عارضات أزياء بتصاميم راقية 
وفســاتني بثنيــات ناعمة ومالبس 
ســهرة براقــة من دار جيفنشــي 
الشــهيرة خالل أسبوع املوضة في 
باريس فيما كشفت املصممة كلير 
ويت كيلر عن أحدث مجموعة لها 
الفرنســي اململوك  األزياء  مع بيت 

لشركة إل.في.إم.إتش.
عالم  البريطانية  املصممة  ودخلت 
مشــاهير تصميم األزياء من أوسع 
أبوابــه هذا العــام حينما صممت 
ثوب زفاف ميغان ماركل على األمير 
هاري حفيد ملكــة بريطانيا ومنذ 

املمثلة  تتــردد مــاركل،  ذلك احلني 
األميركيــة الســابقة، كثيراً على 

جيفنشي.
االنســيابية  القصــات  وظهــرت 
التــي تتميز بها ويــت كيلر بكثرة 
 ،2019 في مجموعة ربيــع وصيف 
وجــاءت القطع في لونــني ومتيزت 
فتحــات الصدر بعدم التناســق أو 

كانت واسعة.
الســراويل  أيضاً  اجملموعة  وضمت 
املرتفــع  اخلصــر  ذات  الضيقــة 
والفساتني  األحزمة  ذات  والسترات 

امللونة ذات الثنيات.
واختتمت مالبس السهرة الفضية 

أزياء  املتأللئــة العرض.وكان بيــت 
أزاح الستار عن  ديور قد  كريستيان 
أســبوع باريس للموضة بعرض من 
الرقص املعاصر على املمشى رافقة 
ســير العارضــات مبجموعته التي 
شــملت تنورات قصيرة وفســاتني 
حرية  لضمان  مصممــة  هفهافة 

احلركة.
وديور جزء من مجموعة لوي فيتون 
العالمة  الفاخــرة وهي  للمنتجات 
التجاريــة األولــى التي تكشــف 
والصيف  للربيع  تصميماتهــا  عن 
املقبلني ضمن سلسلة عروض أزياء 
موسم  وتختتم  أســبوعاً  تستمر 

أسابيع املوضة في باريس 
ولندن  نيويــورك  بعــد 

وميالنو.
أزياء  بيــت  وأضفــى 
غوتشــي ملسة غرابة 
علــى أســبوع باريس 
يضم  بعرض  للموضة 

وتســجيالت  ببغــاء 
مخيفــة  فيديــو 
مزخرفــة  وأزيــاء 
مفاجئاً  وظهــوراً 
واملمثلة  للمغنية 
البريطانيــة جني 

بركني.

جيفنشي تمنح ربيع وصيف 2019 لمسات ناعمة براقة

متابعة الصباح الجديد: 
التهدئة  البابــوجن خــواص  متلك 
جميعها، إذ هي عشــبة عطرية 
تعمل على تهدئة اجلهاز العصبي 
املتهّيــج  الهضمــي  واجلهــاز 
واملعــدة احملتقنة وكذلك العينني 
احملمــّرة  والبشــرة  املنتفختــني 

واملتهّيجة.
تهدئة  خــواص  البابوجن  لشــاي 
عالية، وكل ما عليــِك فعله هو 
غلــي البابــوجن لدقائــق ومن ثم 
تركها مغطاة في املاء الســاخن 
لســاعات، وانتظارهــا حتى تبرد 
لتســتعملها في تهدئة بشرتِك 

أو  قطن  غمــس  بعد  وعينيــِك، 
شاش معقم بها.

العطرية  البابوجن  تعمل عشــبة 
في  التهيجــات  تهدئــة  علــى 
احملتقنة،  البشرة  وحتديداً  البشرة 
التي تعاني من حروق الشمس أو 
البابوجن  التســلخات، كما تعمل 
على تهدئة العينني وانتفاخاتهما 
وحتديــداً مناطق االســوداد أدنى 
العينــني وحولهمــا. إضافة إلى 
كل ما سبق، فإن للبابوجن خواص 
املتعب  الهضمي  للجهاز  تهدئة 
واجلهــاز العصبي الذي يعاني من 

التوتر.

مهم  البابــوجن  منقــوع  تنــاول 
أيضاً، ســيما إن كنِت تعانني من 
صعوبــات النــوم أو تهيجات في 
القولون  وحتديداً  الهضمي  اجلهاز 

واملعدة.
 إن كنِت تشــكني أيضاً من توتر 
اجلهاز العصبــي وحتّفزه، فكل ما 
عليِك فعله هو تنــاول كوب من 
ما سيضمن  وهو  البابوجن  منقوع 
لِك تهدئة تامة جلهازِك الهضمي 

والعصبي معاً.
وللبابوجن خــواص جمالية كثيرة 
أبرزها التهدئة، لذا ســتجدينها 
متوفرة بكثرة في مســتحضرات 

ترطيب البشرة وتهدئتها من 
حروق الشــمس، وبوســعِك 
االســتفادة منها منزلياً من 
خالل املنقوع الذي ذكرنا لِك 
طريقة استعماله  وإعداده.
احرصــي على اســتعمالِه 
حتــى  منتظمــة،  لفتــرة 
حتصلي على النتائج املرجّوة 
ملنطقة  وبالتحديد  واملثلى، 
التي ســتجدين  العينــني 
جميع  من  تخلصــت  أنها 
وانتفاخاتها،  تهيجاتهــا 
كمــا أزالــت االحمرار عن 

عينيِك املتعبتني.

شاي البابونج لعالج انتفاخات أسفل عيونك
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بغداد ـ الصباح الجديد:
مشــاركتهما  ولبنان  مصر  اعلنت 
فــي البطولــة العربية اخلامســة 
والنســاء  للرجال  العابــرة  بالكرة 
املقررة ان تضيفها بغداد اواخر شهر 
تشــرين الثاني املقبــل، اعلن ذلك 
امني سر احتاد الكرة العابرة املركزي، 
سوالف حسن، مبينا ان احتاده تلقى 
اشعارا من احتادي مصر ولبنان على 
املشــاركة في البطولة، واوضح ان 
دعوات اخرى ارســلت الــى احتادات 
والســودان  واألردن  وســوريا  تونس 

لغرض املشاركة في البطولة.
واشــار إلى ان التنســيق كبير بني 
ووزارة  األوملبيــة  واللجنــة  احتــاده 
إجناح  علــى  والرياضــة  الشــباب 
بنســختها  العربيــة  البطولــة 
بغداد  ســتضيفها  التي  اخلامسة 
عاصمــة الســام، مشــير إلى ان 
البطولــة ســتكون ملتقى جديد 
يعزز روابط االخوة العربية والتاحم 

الشبابي بني ابناء الوطن العربي.
وقــدم حســن، شــكره إلــى وزير 
احلســني  عبد  والرياضة  الشــباب 
عبطــان ومديــر عام دائرة شــؤون 
األقاليم واحملافظات، طالب املوسوي، 
ورئيس اللجنة األوملبية الكابنت رعد 
حمــودي، لدعمهــم املتواصل إلى 
احتاد الكرة العابرة ومتابعة بطوالته 
التحضير  محليا وخارجيا، ال سيما 
العربيــة  البطولــة  لتضييــف 
املقبلة التي ســتكون يتطلع فيها 
العراق إلى تأكيد حســن الضيافة 
والكرم بعــد التفوق في العديد من 
دول  التي شهدت حضور  البطوالت 
من شــتى قارات العالم إلى بغداد 

وبقية محافظات العراق العزيزة.
وذكر ان البطولة العربية ستشهد 
اقامــة دورة تدريبيــة وحتكيميــة 
علم  في  فيها متخصصني  يحاضر 
اإلدارة  وعلوم  والتحكيــم  التدريب 

والنفس والطب وغيرها.

واضــاف: احتاد الكــرة العابرة نظم 
لفئــة  األنديــة  بطولــة  مؤخــراً 
النســاء املتقدمات فــي محافظة 
فريق  لقبها  واحــرز  الســليمانية، 
املركــز التخصصي في احتاد اللعبة 

فــرع الرصافة، وحل نــادي أفروديت 
باملركز الثاني، تاه املركز التخصصي 
في احتاد اللعبة فرع الكرخ، ثم نادي 
املركز  وفــي  رابعا،  البصــرة  بلدية 
اخلامس نادي السليمانية، وحل نادي 
سرجنار سادسا، في حني وقف نادي 
حلبجة باملركز الســابع األخير في 

البطولة.
واشــاد امني سر احتاد الكرة العابرة، 
فرع  التخصصــي  فريــق  باعبــة 
أندية  بلقــب  توج  الــذي  الرصافة 
النساء بقيادة الدكتورة عبير محمد 
نــوري التي تســكن محافظة بابل 
لكنها حترص على احلضور إلى بغداد 
العبات  زمياتهــا  مع  والتدريبــات 
الفريق في املدينة الشبابية او قاعة 
نادي الشباب اســتعداداً للبطوالت 
مؤكدة  االحتــاد،  ينظمهــا  التــي 
في  املساهمة  الكبير على  حرصها 
جناح املنافســات وقيادة فريقها إلى 

منصات التتويج.

ســنغافورة ـ رافق قاســم 
العقابي*

مجمع  في  االربعاء  اليوم  تفتتح 
ســانتوزا بطولــة كاس اســيا 
في  بالكولف  الهــادي  واحمليــط 
نسختها العاشــرة  والتي تقام 
في ســنغافورة  مبشاركة احدى 
واربعني دولة اســيوية من بينها 
العراق حيث سيتم التنافس من 
اجل احلصول على كاس البطولة 
للمشــاركة  الفائز  يؤهل  والذي 
مباشرة في بطولة املاسترز هذا 
وســيمثل العراق في هذا احملفل 
االســيوي املهم كا من الاعبني 
راضي  وعامــر  برنوطي  ليــث  د. 
وذلك بعد تعذر مشاركة الاعب 
منيــر ادريس  بســبب اجــراءات 
الفيزا الصارمــة من قبل اجلانب 

السنغافوري.
 ويرأس الوفد العراقي املشــارك 
فــي هــذه البطولة امني ســر 
جلنة الكولــف  وصفي الكناني 
الــذي وصل يوم االثنــني املاضي 
الــى مدنــة ســنغافورة والذي 
اكــد بأنــه هناك جهــود كانت 
قد بذلت من اجــل تأمني الفيزا 
لاعب العراقي منيــر الذي يقيم 
في مدينة دبــي االماراتية والذي 
شخصية  دعوة  بطاقة  تســلم 
مــن قبــل اللجنــة املنظمــة 
للبطولة من اجل املشــاركة اال 
قبل  الصارمة من  االجــراءات  ان 
دائــرة الهجــرة الســنغافورية 
حالت دون ذلك علــى الرغم من 
ان الاعب بنفســه كان قد راجع 
السفارة الســنغافورية في دبي 
قبل شهرين من انطاق البطولة 
والكثر من مــرة باالضافة الى ان 
مســؤول العاقات اخلارجية في 
الغولــف العراقي د ليث برنوطي 
مع  يومي  وبشكل  متواصا  كان 
اللجنة املنظمــة من اجل تأمني 
هذه املشــاركة العراقية حيث مت 
تأمني فيزا املشاركة لاعب عامر 

راضي.
واضــاف الكناني بأنــه هذه هي 
ليســت املرة االولــى التي تكون  
فيهــا الفيزا عائقا للمشــاركة 
العراقيــة فقــد ســبق لها وان 
حرمــت العــراق من املشــاركة 
والتي  الســابقة  البطولــة  في 
اقيمت العــام املاضي في مدينة 

ويلنغتــون النيوزلندية حيث لم 
يســتطيع الاعــب عامر راضي 
من املشاركة بســبب االجراءات 
نفسها مما اضطر العراق للتواجد 
علــى الصعيد االداري فقط ممثا 
بالدكتور ليــث برنوطي وكذلك 
الغولف  رئيــس  الفيزا  حرمــت 
العراقــي حامــد الكناني وامني 
الســر من احلضور الــى بطولة 
العالــم والتي اقيمت الشــهر 
املاضي فــي العاصمة االيرلندية 
دبلن واشار الكناني بان املشاركة 
تعد  بطــوالت  مثــل هكذا  في 
فرصة كبيــرة لاعبينا من اجل 
االحتكاك مع ابطال هذه اللعبة  
ولكسب املزيد من اخلبرة واختتم 
بانــه هناك  الكنانــي حديثــه 
محاوالت مــن قبل جلنة الغولف 
العراقــي  للبحث عــن الاعبني 
اكان  ســواء  واملتميزين  االكفاء 
ذلــك داخــل العــراق او خارجه  
وخصوصا الذيــن هم صغار في 
العمر مــن اجل صقل مواهبهم 
لكي ميثلــوا العــراق خير متثيل 
في قادم البطوالت الســيما وان 
لعبة الغولــف اصبحت حاضرة 
ومعترف بها فــي االوملبياد ومن 

اجلدير بالذكــر انه اليوجد ملعب 
خاص بلعبــة الغولف في بغداد 
على الرغــم من ان جلنة الغولف 
ومنذ تاسيسها حتاول جاهدة في 
ســبيل احلصول على ملعب من 
اجل تكويــن قاعدة لهذه اللعبة 
التــي اصبح لها عــدد كبير من 

املتابعني.
واشــاد الاعــب عامــر راضــي 
بخطوة االحتاد االسيوي واملتمثلة 
في جتهيزه باملضارب احلديثة بدال 
الدهر  التــي اكل  من مضاربــه 
عليها وشــرب حيــث اصبحت 
قانونيا  غير صاحلة  املضارب  هذه 
واعــرب عــن امتنانه الشــديد 
لهــذه اخلطوة وقد اكــد راضي 
بأنه ســعيد جدا باملشــاركة و 
متثيــل العــراق بهــذه البطولة 
كونها تعــد فرصة حقيقية من 
اجل اكتســاب املزيــد من اخلبرة 
والتطور في مجال لعبة الغولف 
احملــك احلقيقي من  وكونها هي 
اجل معرفــة االمكانيات واضاف 
بأن مشاركته في بطولة العالم 
االخرين  زمائــه  رفقة  االخيــرة 
والتي شارك فيها خيرة الاعبني 
الهواة فــي العالــم كانت جدا 

مهمة  حيــث اضافت له الكثير 
وقابلياته  خبراتــه  مــن  وطورت 
ومهاراتــه ولكنها لم تبرز جميع  
املناخية  الظروف  امكانياته كون 
كانت غير مائمة وكون املضارب 
تســنح  لم  اســتخدمها  التي 
له الفرصة فــي التدريب عليها  
واشــار ايضا بأنــه كان قد تدرب 
وبشكل مكثف  في عمان حيث 
ملدة  تدريبي  معســكر  في  دخل 
اســبوع من اجــل ان يكون على 
 . البطولة  لهذه  االســتعداد  امت 
اما كابــنت الفريق د ليث برنوطي 
فقد اكد بأنه جاهز للمشــاركة  
فــي هذه البطولــة وانه على امت 
اعطت  حيــث  لها  االســتعداد 
املشاركة االخيرة للفريق العراقي 
في بطولة العالم دفعة معنوية 
كبيرة ســيكون لها االثر الكبير 
فــي نتائج هذه البطولة واشــر 
ان  انــه كان يتمنى  الى  برنوطي 
يتواجــد الاعب منيــر ادريس مع 
الفريــق ملا يتمتع بــه االخير من 
ولكن  الغولف  لعبة  في  مهارات 
عدم حصوله على الفيزا حال دون 

ذلك.
مــن جانبه اعــرب رئيس مجمع 

ســانتوزو للغولــف الو توي بنغ 
عن اسفه  لعدم حصول الاعب 
العراقي منير ادريس على ســمة 
الدخول لســنغافورة  حيث ذكر 
ان هذا االمر راجع لدائرة الهجرة 
والتســتطيع  الســنغافورية 
اللجنــة املنظمــة ان تقنع هذه 
شــروطها  لديها  كونها  الدائرة 
اخلاصــة بل والصارمــة من اجل 
لاراضي  الدخول  تصريح  اعطاء 
الســنغافورية  والقانون هنا في 
ســنغافورة هو سيد الباد وذكر 
الو توي بنغ  بان ســنغافورة تعد 
مــن اكثــر البلدان فــي العالم 
وعدم  للقانون  وتشديدا  تطبيقا 
التســاهل فيه  فعلى ســبيل 
املثــال بان مضــغ العلكة ممنوع 
العامــة وانه هناك  في االماكن 
غرامات ماليــة تترتب على ذلك 
واضاف ايضا بانه فخور بان ينظم 
مجمع سانتوزو هذه البطولة   .

البطوالت  اهــم  كونها تعد من 
والباسفيك  اســيا  صعيد  على 
وذكــر الو بان هــذا اجملمع افتتح 
الول مرة عام ١٩٧٤ وقد احتضن 
العديــد من البطــوالت القارية 
املهمــة  وهــو يقع فــي جزيرة 

واملشهورة  الســياحية  سانتوزا 
بكثره اماكن الترفيه فيها وكثرة 

منتجعاتها السياحية.
امــا رئيس االحتاد الســنغافوري 
للكولف السيد روز تانغ فقد ذكر 
بانه مســرور لتواجد العراق في 
هذه البطولــة وفي نفس الوقت 
حزين لعــدم حصول الاعب منير 
على فيزا املشــاركة وعلل االمر 
واضاف  الهجرة  لدائرة  راجع  بانه 
الســيد تانغ بانه هــذه هي املرة 
الثانيــة التي تســتضيف فيها 
البطولة حيث  ســنغافورة هذه 
ســبق لهــا ان نظمــت بطولة 
عــام ٢٠١١  واشــار ايضا  الى ان 
استضافت  قد  كانت  سنغافورة 
العديــد من البطــوالت املهمة 
بالغولف ومنهــا بطولة العالم 

عام ١٩٦٩.
ومن اجلدير بالذكر ان بطولة اسيا 
واحمليط الهــادي بالكولف  كانت 
قد انطلقت الول مرة في الصني 
عام ٢٠٠٩ واحرز املركز االول فيها 
اجلنوبي لي جانغ  الكوري  الاعب 
وو  اما بطولة العام املاضي ٢٠١٧ 
والتي اقيمت فــي نيوزلندا فقد 
هيمن الاعبون الصينيون  عليها 
حيث احرزت الصني املراكز الثاثة 
االولى ونال الاعب يوكســن لنغ  
اللقــب وهو الــذي كان يبلغ من 

العمر سبعة عشر ربيعا فقط.
معنــاه  ســنغافورة  اســم  ان 
وهي  االســد  الصينية  باللغــة 
مزيج من ســحر الشرق اخمللوط 
بالتطــور الغربــي التكنولوجي 
واملالــي والعمرانــي وهي واحدة 
من اهم املراكز املالية في العالم 
تخضع الباد حلزمة من  القوانني 
الصارمــة التــي جعلــت منها 
افضل الدول تطورا وجماال كانت 
قد احتدت مع جارتها ماليزيا ومن 
ثم انفصلت عنها عام ١٩٦٥ وهي 
احلديثة  التسوق  مبراكز  مشهورة 
والفنادق الفخمة وكثرة ناطحات 
الترفيــه  واماكــن  الســحاب 
والكثيــر من املعابــد واملتاحف 
فاير  ســنغافورة  هناك  وكذلك 
وهي اعلــى عجلة فــي العالم  
الليليــة  احليوانــات  وحديقــة 
ومضمــار ســباقات الفورما 1 
علمها يتكــون من هال وخمس 
جنمات ترمز الى السام واملساواة 
والعدالة  والدميقراطية واالزدهار.

* صحفي عراقي

اليوم.. أفتتاح كأس آسيا والمحيط الهادي العاشرة بالكولف 
برنوطي وراضي يمثالن العراق والفيزا تحرم أدريس 

جانب من حتظيرات البطولة

سوالف حسن
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العواصم ـ وكاالت:

شــدد البلجيكي توبــي ألديرفيريلد، 
العب توتنهــام، على صعوبة مواجهة 
أبطال  ، بدوري  األربعاء  اليوم  برشلونة، 
تصريحات  خال  ألديرفيلد،  أوروبا.وقال 
للموقع الرســمي لناديــه: »مواجهة 
هيدرســفيلد بالبرميييرليــج كانــت 
اختبــارا حقيقيا، وأعتقــد أننا دافعنا 

بشكل جيد جًدا«.
وأضاف: »بالتأكيد مواجهة برشــلونة 
ســتكون مختلفة متاما، فهم لديهم 
أن  العاملي، ويجب  الطــراز  موهبة من 
نكــون في قمــة مســتوانا لتحقيق 
الفوز«.وتابــع »أظهرنا بالفعل أن لدينا 
فريقا قــادرا علــى التغلــب على أي 
منافــس، وهذه فرصة جيــدة إلظهار 
قوتنا«.وأمت: »لقــد حققنا بداية جيدة 
بتحقيق 5 انتصارات في 7 مباريات في 
البرميييرليج، ولكــن دائًما نريد حتقيق 
األفضــل، وعلينا أن نعمــل بجد لكي 
نعود أفضل، واآلن مــن املهم مواصلة 
صحفية  تقاريــر  العمل«.وكشــفت 

إجنليزية، عن أنباء ســارة للمدير الفني 
قبل  بوكيتينو،  ماوريســيو  لتوتنهام، 
اليــوم، في دوري  مواجهة برشــلونة، 

أبطال أوروبا.
وبحســب صحيفة »تليجــراف«، فإن 
هوجو  للســبيرز،  الفرنســي  احلارس 
لوريس، ســيتواجد على مقاعد بدالء 
فريقه فــي املباراة.وعانى بطل العالم 
2018 مــن إصابة فــي الفخذ، أبعدته 
عن املشــاركة مؤخرًا.ومن جهة أخرى، 
أشــارت الصحيفة إلى أن كريستيان 
إريكســن، جنم توتنهام، الذي غاب عن 
 ،)0-2( تاون  االنتصار على هيدرسفيلد 
السبت املاضي، بســبب مشكلة في 
املعدة، قد تدرب أول أمس.وكان توتنهام 
قد تعــرض للهزمية أمام إنتر ميان )2-

1(، فــي اجلولة األولى من دور اجملموعات 
لدوري األبطال.

ويقــود األرجنتينــي ليونيل ميســي، 
كتيبة برشلونة، في مواجهة توتنهام 
اإلجنليــزي، مســاء اليــوم األربعــاء، 
ضمن منافســات اجلولــة الثانية من 
دور اجملموعــات لــدوري أبطــال أوروبا.

وتألق البرغوث فــي اجلولة األولى أمام 

ســجل  حيث  الهولندي،  آيندهوفــن 
ثاثية »هاتريك«، وقاد البارسا لتحقيق 
أول انتصار في البطولة هذا املوســم، 
برشــلونة  نظيفة.ويســعى  برباعية 
لنســيان تعثراته على املستوى احمللي، 
 3 آخر  فالفريق حصــد نقطتني مــن 
مباريات فــي الليجا، ويعول على جنمه 

األول الستعادة نغمة االنتصارات.
ويضع ميسي دوري األبطال هدفه األول 
هذا املوسم، بعدما تعثر على الكتان 
التتويــج باللقب في آخر 3 مواســم.

ولم يواجه ليونيل ميسي، توتنهام من 
قبل، ولكنه ميلك ســجا حافا خال 

مواجهاته ضد األندية اإلجنليزية.
وســجل ميســي 20 هدفا، خال 28 
مبــاراة أوروبية ضد الفــرق اإلجنليزية، 
مبعدل هدف كل 116 دقيقة و42 ثانية.

وميثل ميســي عقدة ألندية العاصمة 
اإلجنليزية لندن، وخاًصة أرسنال، حيث 
ســجل 9 أهداف خال 6 مباريات ضد 
اجلانرز.ويُعد أرســنال أكثر فريق تلقى 
أهدافا من ميسي في دوري أبطال أوروبا، 
وأصبح كابوًســا جلماهير املدفعجية، 
وضد تشيلسي سجل 3 أهداف وصنع 

3 أخرى، خال 10 مباريات ضد البلوز.
ويعود ميسي مرة أخرى مللعب »وميبلي« 
بذكريات ال تُنسى، والذي شهد خاله 
التتويج بلقــب دوري أبطال أوروبا عام 
2011، على حساب مانشستر يونايتد.

وسجل ليو في انتصار البلوجرانا على 
الشياطني احلمر في نهائي ذات األذنني 
الذي انتهى بثاثية مقابل هدف وحيد.

ويأمل ميســي في استعادة الذكريات 
مرة أخرى على أرضيــة »وميبلي«، وهز 
شــباك الســبيرز، وحتقيــق االنتصار 
على اإلجنليــز في عقر دارهم ومواصلة 

االنتصارات في دوري األبطال.
توخيل،  تومــاس  اطمــأن  ذلــك،  إلى 
املديــر الفنــي لباريس ســان جيرمان 
عناصر  أحد  جاهزية  على  الفرنســي، 
اخلبرة بصفوف الفريق ملباراة ريد ستار 
بلجــراد الصربي، مســاء اليــوم ، في 
أوروبا. أبطال  الثانية مــن دوري  اجلولة 

وأشــارت صحيفة ليكيب الفرنسية، 
إلى أن العب الوســط اخملضرم، السانا 
ديارا، شارك في التدريبات اجلماعية، اول 
أمس، بعد غيابه عن صفوف الفريق 10 

أيام بسبب إصابة عضلية.

مواجهات مثيرة في دوري أبطال أوروبا.. اليوم

ألديرفيريلد يكشف سالح الفوز على برشلونة.. وتوخيل يتلقى دعما لوجستيا

تقرير

لقطة من مباريات دوري األبطال »أرشيف«

األولمبي يعسكر 
في أنطاليا 

ناشئة وشباب المالكمة 
يستعدون لنزاالت ألمانيا

حمدكو يغيب عن 
النجف 15 يوما

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجــرى املنتخب األوملبي ، مســاء أمس آخر وحداته 
التدريبيــة في بغــداد، قبل أم يغادر إلــى أنطاليا 

للدخول مبعسكر تدريبي هناك.
وقال املدرب املســاعد عباس عبيــد في تصريحات 
صحفيــة، إن املنتخب ســيتوجه فــي الثامن من 
الشهر احلالي إلى مدينة أنطاليا التركية للدخول 
مبعسكر تدريبي يستمر ملدة عشرة أيام، من املؤمل 
أن يشــهد إقامة عدد من املباريات التجريبية.وبني 
أن الوفد سيشــمل 27 العبا، عشــرة من بينهم 
من احملترفني في أوروبا، الفتا أن املعســكر يعد أول 
محطات اإلعداد للتصفيات اآلسيوية التي ستقام 

العام املقبل.
وأشــار إلى أن أبــواب املنتخب ســتبقي مفتوحة 
للمجتهدين فــي الدوري احمللــي، ألن اجلهاز الفني 

ميلك متسعا من الوقت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأ أول أمس في قاعة املركز الوطني لرعاية املوهبة 
ملنتخبي  التدريبي  املعســكر  باملاكمة،  الرياضية 
الناشــئني والشباب أســتعداداً للمشــاركة في 
بطولة أملانيا الدولية التي تنطلق شــهر تشــرين 
الثاني املقبل، وبحســب االمني املالي الحتاد اللعبة، 
علــي عبد الزهرة، فان 13 العباً من فئة الناشــئني 
و10 من الشــباب انخرطوا في املعسكر التدريبي 
الذي ســيتواصل حلني موعد البطولــة وانتقاء 6ـ 
5 ماكمــني لكل فئة بحســب قناعــات املاكات 

التدريبية املشرفة على املعسكر التدريبي احلالي.
واوضــج عبد الزهــرة، ان املــاك التدريبي ملنتخب 
الناشــئني يتألف من عاء فالح ورافد خليل وحمزة 
غــازي، في حني يضم ماك تدريب الشــباب، طارق 

احللو وأنور جاسم وعلي كيطان وإبراهيم جمعة.
واشــار إلى ان التدريبات جترى بالتنســيق مع إدارة 
املركــز الوطنــي للموهبــة الرياضية مشــكورة 
بفتحها ابواب القاعــة واحللبة وحرصها على دعم 

مسيرة اعداد املنتخبني للمهمة الدولية املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال السوري محمد حمدكو، العب نادي النجف إنه 
ســيغيب عن املاعب، ملدة 15 يوًما، بسبب تعرضه 
لكســر في اليــد اليســرى.وأضاف حمدكو، في 
تصريحات صحفية »تعرضــت إلصابة قوية خال 
مواجهة نفط الوسط، األشعة أثبتت وجود كسر 
في اليد اليســرى، مما يتطلب راحة ملدة أسبوعني«.

وتابع »أشــعر بالرضا جتاه ما أقدمــه مع النجف، 
جنحت في هز الشباك مرتني على مدار مباراتني«.

وأمت »الدوري العراقي يتطور بشكل ملحوظ، وكافة 
األندية استعدت بشــكل مثالي للموسم اجلديد، 

ولذلك من الصعب توقع أي نتيجة«.

7:55 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

سان جيرمان ـ زفيزدا 

نابولي ـ ليفربول

دورتموند ـ موناكو

هوتسبيرز ـ برشلونة

أتليتكو مدريد ـ بروج

إيندهوفن ـ أنتر ميالن

دوري أبطال أوروبا

مصر ولبنان يعلنان مشاركتهما في البطولة
 العربية الخامسة بالكرة العابرة في بغداد 

جورجيا ـ رحيم عودة*
لقاء  للرجال  الوطني  خسر منتخبنا 
اجلولة الســابعة ضمن منافســات 
االوملبياد العاملي للشطرجن في مدينة 
منتخب  امــام  اجلورجيــة  باتومــي 
النرويــج احلائــز على لقــب بطولة 
العالــم بنتيجــة )4 – صفــر( وذلك 
بسبب الفارق الكبير ما بني الفريقني 
سواء كان من خال اخلبرة او املستوى 
النرويجي يضم  الفريق  وان  خصوصا 
بــني صفوفه نخبــة مــن الاعبني 
العامليــني البارزين كمــا اخفق فريق 
النســاء في اللقاء الــذي جمعه مع 
منتخب نيوزلندا بنتيجة )5. 1 مقابل 
2.5 ( علمــا ان الفريق النيوزلندي هو 
االخــر متفوق على الفريــق العراقي 
من خال التصنيف العاملي كونه من 
املنتخبــات املتقدمة مع ذلك متكنت 
الاعبة ســالي عباس من الفوز على 
العبــة الفريق اخلصــم فيما انتهت 
جولة الاعبة ميامة عاصف بالتعادل.

للرجال  الوطنــي  منتخبنــا  مثــل 
الاعبون: حســني علي حسني و اراز 
باســم ونوح علي حسني وعبد اهلل 
محمد فيمــا كان الاعب احمد عبد 
النساء  لفريق  ولعب  احتياط  الستار 
الاعبات: زينب عاصف وسالي عباس 
ونبا ســامي وميامة عاصف اما صبا 

جمال فقد كانت احتياط.
الفريق العراقي النســوي املشــارك 
في البطولة ضــم بني صفوفه ثاثة 
العبات يشــاركن للمرة االولى ضمن 
وهن كل  العالم  اوملبياد  منافســات 
من ميامة عاصف عبداهلل ونبا سامي 
وصبا جمــال وبالرغم مــن خبرتهن 
القليلة في هذا احملفل العاملي الكبير 
أال النتائــج التي حتققــت حتى االن 
تعد من افضل االجنازات التي حققها 

العراق منذ سنوات.

* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

»وطني الرجال والنساء« 
يخسران في أولمبياد الشطرنج



ســحر لم أدرك مداه اال بعــد ان رددت حتية على 
أحد األصدقــاء وقلت "صباحك ورد" فأغدق علّي 
مــن عبارات الثناء واملديح مالــم أكن اتوقعه او 
انتظره، وعرفت ان تلك التحية على بســاطتها 
اثرت به الى حد كبير، وقد يكون السبب ان ال أحد 

يرد عليه التحية مبثلما رددت، مع بساطة الرد.
الســحر هو الكلمــة، فما الــذي يدفع بعض 
النســوة الى البحث عن دجــال ليقوم بأفاعيل 
ســاذجة، وكتابــة كلمات أكثر ســذاجة وغير 
مفهومة، والصفة األخيرة كأنها اثبات على انها 
من قوى غيبية. لم ال تفكر اولئك النسوة بسحر 
الكلمة، التي هي ابســط ما ميكــن لنا فعله، 
وحتويلها الى فعل ملمــوس، وال حتتاج الى تكبد 
عناء البحث عن مثل هؤالء املشعوذين، وال تكلف 

نفسا اكثر من وسعها.
ميكــن ان منارس ســحر الكلمة مــع مديرنا في 
العمل، ليس بغاية التملق، بل لغاية أســمى، ان 
نوصل له رسالة اننا محبون لعملنا ومخلصون 
له، كما اخالصه هو، وذلك يرفع من شأننا عنده 
ليقــدر ما نفعله مســتقبال بغــض النظر عن 
بســاطته من عدمها، الن افتراض سوء النية، او 

سالمتها يتوقف عليه الكثير من ردود األفعال.
كلنا نحتاج الكلمة الطيبة، لكن هناك البعض، 
وبســبب موروثــات متخلفة، بــات يخجل من 
الكلمة الطيبة اال مــع امه، ولوال ان الدين بارك 
باألم، وجعل اجلنــة حتت اقدامها خلجل من نطق 
عبارات احلــب والثناء لها أيضا، غير ان الدين قال 
ايضــا ان الكلمة الطيبة صدقــة، فلم ال يكون 
هذا دافعا لاللتزام بهــا ولتطبيق فعل الصدقة 
من خالل الكلمة مــع كل من يحيطنا من افراد 

االسرة، او زمالء العمل.
للكلمة سحر عجيب يجهله الغالبية العظمى 
من موظفــي الدوائر احلكوميــة واخلدمية على 
وجه التحديد، حيث جندهــم غالبا ما يتحدثون 
الــى الزبون، او املراجع بفوقيــة، وكأنه متفضل 
عليه باخلدمة التي يتقاضى عليها اجورا، أي انه 
يتململ ويتمنن على االخر ألنه يقوم بأداء واجبه، 
مع انهم وبنحو مطلق يصومون ويصلون، فالبد 
ان قــرأوا عن تأثيــر واهمية الكلمــة اجتماعيا 

ودينيا.
في فيلم زوربا املأخوذ عن رواية نيكوس كازنتزاكي 
"زوربــا اليوناني"، يظهر في أحد املشــاهد انتوني 
كوين مع الشــاب "البطل" وهمــا ينتظران عند 
اإلشــارة احلمراء، لتقف بجوار مركبتهما مركبة 
أخرى تســتقلها امرأة كبيرة في السن، وال متتلك 
مقوما من مقومات اجلمال، فبدأ زوربا ميطر عليها 
كلمات الغزل الرقيقة، تساءل الشاب عن السبب 
الذي دفعــه للكذب عليها، فأخبره ان كل ما نطق 
بــه من كلمات غزل جميلة لم تُخســره شــيئا، 

لكنها اكسبت تلك املرأة يوما رائعا.
لنفترض جدال اننا جميعا ســرنا على هذا النهج، 
وطبقنا هذا املنطق، نشذب السنتنا من كل لفظ 
ســيء او بذيء، ونروضها على نطق كل ما ينصب 
فــي خانة اخلير واحلب واجلمال، كيف ميكن ان تكون 
احليــاة عندئذ؟ في البيت في العمل في الشــارع، 
مــع الكبير والصغير على حد ســواء، ببســاطة 
ســتتحول املدينة الى مدينة تتلفع بالســعادة، 

والثمن. كلمة طيبة..فقط الغير وال اكثر.

سحر الكلمة

أحالم يوسف

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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ظهرت املغنيــة العاملية 
ممثل  برفقة  بيــري  كاتي 
هوليوود الشهير أورالندو 
بلــوم علــى الســجادة 
 Global احلمراء في حفل
الــذي   Ocean Gala
يقدمه األمير البيرت أمير 
 Monte بأوبــرا  موناكــو 
أثار  الــذي  Carlo األمــر 

اجلدل.
شــائعات  وكانــت 
االنفصــال قــد الحقت 
ذهبت  حيــث  الثنائــي 
في  انفصالهمــا  إلــى 
عدم  بسبب  وذلك   2016

على  معــاً  ظهورهمــا 
اإلطالق منذ عامني. 

جمللة  املصادر  أحــد  وقال 
People أن الثنائي ما زاال 
مًعا ويعيشان قصة حب 
ليس لهــا مثيل وأنهما 

سعيدان كثيراً معا. 

نفــت الفنانــة التركية 
األنباء  بويوكســن  توبا 
في  مؤخرا  انتشرت  التي 
بعــض املواقــع مؤكدة 
اتخاذهــا قــرارا باعتزال 

التمثيل.
بويوكســن  توبا  وقالت 
بعد انتهاء مهرجان أضنا 
الســينمائي، وفــي أول 
عودتها  بعد  لها  تصريح 
مــع  اســطنبول  إلــى 
حبيبها اومــوت افرغني، 
"اعتزالي غير صحيح.. ال 
أي شيء من هذا..  يوجد 

وسأستمر مبهنتي".

انفصلت  توبــا  أن  يذكر 
عن زوجهــا املمثل أونور 
صايــالك بعــد زواج دام 
عن  أثمر  ســنوات  ست 
وتوبراك،  مايــا  توأمهــا 
وتعيش حاليا قصة حب 

مع اوموت أفرغني.

أكد النجم حســن الرداد 
أنه سيستقر على فيلمه 
اجلديد خالل األيام القليلة 
اذ يفاضــل بني  املقبلــة، 
مختلفــني،  مشــروعني 
بشكل  يقدمونه  واالثنان 
بعيدين  متاًمــا  مختلــف 
عــن الكوميديا، وينتميان 
األكشــن  دراما  لنوعيــة 
يريد  وأن حســن  ســيما 
االبتعــاد عــن الكوميديا 
أفالمه  فــي  قدمها  التي 
الرداد،  وأوضح  الســابقة. 
في تصريحات صحفية أنه 
يحرص علــى الذهاب إلى 
الرياضية  األلعــاب  صالة 
"اجليــم" بنحــو منتظم 

هــذه املدة، ويركــز كثيرًا 
في التمرينات للمحافظة 
الرياضي  جســده  علــى 
الذي  للدور،  واالســتعداد 
يقدمه في الفيلم اجلديد، 
حيث سيكون به عدد من 
مشــاهد األكشــن التي 
حتتــاج بنية جســمانية 

قوية.

كاتي بيري

حسن الرداد

توبا بويوكستن

أخبــارهــــــــــم
سعدي السند:

أقام نادي القراءة في البصرة بالتعاون 
مــع مركز نخيل االباء  NEC  ورشــة، 
هي األولى من نوعها في البصرة حتت 

عنوان )العيادة املسرحية(.
أدار الورشة وحاضر فيها الدكتور جبار 
خماط التدريســي فــي كلية الفنون 
اجلميلة جامعة بغداد / قسم املسرح.

مديرة نادي القراءة في البصرة الشاعرة 
ســهاد عبد الرزاق حتدثت لـ )الصباح 
اجلديد( قائلة: العيادة املسرحية جتربة 
فريدة مــن نوعها، قدمها نادي القراءة 
جبــار خماط  الدكتور  مــع  بالتعاون 
لغرض تفعيل العيادة داخل محافظة 
البصرة، من خالل فريــق عمل بصري 
متدرب ومعد، وقد ملسنا من محاضرته 
التي أقمناها انها  في ورشــة العمل 
حالة جديدة مفيدة ومهمة، وسنعمل 
في نادي القراءة علــى أن نواكب هذه 
التجربة بالتنســيق مع الدكتور جبار 
الذي أبدى استعداده بتقدمي املزيد من 

التعاون.
وخالل الورشــة أوضــح الدكتور جبار 
مقترح  املســرحية  العيــادة  خماط: 
النــاس والوطن، اثبت  عالجي لهموم 
جناحــه بالتجربــة، وبرهن علــى ارادة 
االنســان وقدرته على صنع مستقبل 
جديد، يغادر املاضي، ويؤسس من حاضر 
التجربة العالجية، وهو في املستقبل 
الناس، وميثل اجملتمع  للتداول بني  قابل 

العراقي بطبقاته ومكوناته.
 وتابــع: نتعــرف مــن خــالل العيادة 
احليــاة  معوقــات  بــأن  املســرحية 
وســلوكية  فكرية  ثالث:  االجتماعية 
مقترح  املسرحية  والعيادة  وتواصلية، 
عالجي لها، قابل للتطبيق، ويهدف إلى 
إنتاج عروض مسرحية لها القدرة على 
التداول والتفاعل مع اجلمهور باختالف 
املكان والزمان، ولهذا جند فكرة العيادة 
املســرحية تقوم على معادلة الذهاب 
الى اجلمهور فــي االماكن التي تعاني 

ازمات، يراد حلها.
واضاف: كل هذا يحققه فن التمثيل، 
الذي يتطلب مهــارات وقدرات صوتية 
وجســدية، فضال عن اخليال والتركيز 
قدرة  حتفيز  يعني  وهذا  واالســترخاء، 
االبتــكار لديهــم، مبعنــى يصنعون 
عجينــة  وتصوراتهــم  بخيالهــم 
املســتقبل املســرحية، يؤلفون نصاً 
من واقع حيــاة الناس وليس حياتهم، 
يقدمون خبرة جديدة للناس من خالل 
عــرض مســرحي، يقومــون بتمثيل 
يتحول  وهنا  املســرحية،  شخصياته 

الى  املسرحية،  العيادة  في  املشــارك 
قائد رأي مسرحي، وقد يسأل أحدهم، 
ما هو النص الذي ميثله املشــارك في 
العيادة املسرحية، هل يكون جاهزا، أم 

مكتوبا سابقا؟
تســعى العيادة الى ايجــاد ممثل في 
مختبرها العالجي، ميتلك قدرة التعبير 
اليســير الذي يتفاعل معه اجلمهور، 
حسبما ذكر خماط الذي أضاف: املمثل 
في العيادة املســرحية هو املوجود في 
كل مكان، يأخذ بصدق جرعة التدريب، 
وينتمي الى مستقبل يصنعه عالجيا، 
يؤدي  باآلخر،  وينتهــي  الذات  يبدأ من 
بتلقائيــة وانتماء للحيــاة في تيارها 

املتنــوع، كل هذا جنــده لدى 
املشــارك فــي العيادة 

لينتج  املســرحية، 
عرضاً مســرحياً، 

فيه  تعقيــد  ال 
مبالغــة  وال 

 ، مفتعلــة
بــل مــزج 
ي  عضــو
صدق  بني 
 ، ء ا د ال ا

وتواصل اجلمهور معه.
وعن فرضيات العيادة املســرحية قال 

الدكتور جبار خماط: 
ال تتكلــم من دون معرفــة، وال تكون 
لديك معرفة مــن دون فهم، التعبير 
طاقــة موجودة لدى اجلميــع، نتقنها 
باإلميان واملثابرة، واجلسد الثقيل، يكون 
االيجابية  الطاقــة  تكــون  مرنا حني 
عاليــة، وهنــاك عناصــر اداء وعمل 
العيادة وهي، املعالج املســرحي وهو 
مدرب مسرحي في العيادة املسرحية، 
ويشــترط فيه قدرته علــى التأليف 
واالخــراج والتمثيل، كي يكون مقنعا 
ومؤثرا في تواصله مع املشــاركني في 

العيادة املسرحية.
املشــارك  وهو  املســتفيد: 
فــي العيادة املســرحية 
التــي  احلــاالت  مــن 
العيــادة  تســعى 
الــى  املســرحية 
اجلرعة  عالجها. 
املسرحية: وهي 
من  مجموعة 
ت  يبــا ر لتد ا
تيــة  لصو ا
كيــة  حلر ا و
ت  ا ر قــد و

املســرحي، فضال عن  النــص  ابتكار 
التمثيل املسرحي. املمكنات املوقفية: 
وتشمل مفردات البيئة التي جتري فيها 
في  اســتثمارها  وامكانية  التدريبات، 
العرض املسرحي الذي يكون في مكان 

التمثيل نفسه.
هل املســرح العالجي ضرورة االن في 

وقت االزمات واحلروب؟
املسرح العالجي له طرقه وادواته، حتدث 
ارسطو في مفهوم التطهير وتقنياته 
في التخلص من االثار الســلبية التي 
متر بها الشــخصية الدرامية، كذلك 
قدم لنــا املفكر ديــدرو، مفهومه عن 
التطهيــر العقلي الذي يســمح لنا 
باملراقبة واملتابعــة العقلية ملا يجري 
املســرح.  االحداث على خشــبة  من 
ثم جاء الطبيب جاكــوب مورينو في 
فيينا، وقدم لنا ) السايكودراما ( التي 
طبقها في مصح لالمراض النفسية، 
اذ قام مبحاولة معاجلة بعض االمراض 
النفسية، مثل القلق واخملاوف املرضية، 
وبعــض حــاالت الكآبة، حيــث ميثل 
حالة املريض ويســترجعها امامه، من 
خالل املمثلــني احملترفني، لكنه وجد ان 
استرجاع حالة املريض التي متثل ماٍض 
مخزون في ذاكرة املريض، قد تؤدي الى 

تعزيز حالته املرضية.

العيادة المسرحية في نادي القراءة في البصرة

الدكتور جبار خماط والشاعرة سهاد عبد الرزاق مديرة نادي القراءة بالبصرة

املمثلــة  كشــفت 
غوينــث  األميركيــة، 
بالترو، احلائزة على جائزة 
أوســكار، عــن زواجهــا 
باملنتــج التلفزيونــي براد 

فالتشوك. 
الصحف  بعــض  وتناقلت 
واجملالت الفنية اخبارا مفادها 
أن الثنائي قد تزوجا في حفل 
غوينيث  منزل  في  أقيم  خاص 
هامبتون  في منطقــة  الفاخر 

في نيويورك. 
وفي ما بدا أنه تأكيد خلبر الزواج، 
املعروفة صورة  املمثلة  نشــرت 
على موقع التواصل االجتماعي 
أنســتغرام، ليدها ويــد زوجها 
اجلديــد يظهــر فيهمــا خامتا 

الزواج. 
ووفقا جمللة بيبول، حضر الزفاف 

مجموعة مــن جنوم هوليود، من 
اخملرج ستيفن سبيلبرغ،  بينهم 
واملمثل  دياز،  كاميرون  والنجمة 
روبرت داوني جونيور، الذي شارك 
معها في بطولــة فيلم "أيرون 

مان". 
فالتشوك  براد  املنتج  واشــتهر 
مثل  ناجحة  مسلسالت  بإنتاج 
مسلســل "غلي" ومسلســل 
ســتوريز"  هــورور  "أميــركان 

ومسلسل "سكرمي كوينز". 
وكانت غوينث بالترو، قد ظهرت 
بــدور معلمة بديلة فــي اجلزء 
الثانــي من مسلســل "غلي" 

عامي 2010 و 2011. 
عــن  كشــفا  الثنائــي  وكان 
عالقتهمــا عــام 2015، وأعلنا 
خطوبتهمــا عبر صــورة غالف 
مجلــة "غوب" التــي متتلكها 

غوينث. 

وفي بيــان مشــترك للبرنامج 
"غــود  الشــهير  الصباحــي 
أميركا" قاال: "نشــعر  مورنينغ 
بأننــا محظوظان كثيــرا ألننا 
ارتبطنــا فــي هــذه املرحلــة 
املفصلية في حيــاة كلينا، في 
وقت ميكن لنجاحاتنا وإخفاقاتنا 
لعالقة  بناء صحيا  تشــكل  أن 

مفعمة بالسعادة". 
لغوينث،  الثاني  الزواج  هو  وهذا 
إذ انفصلت عام 2014 عن املغني 
كريس  الشــهير،  البريطانــي 
مارتن، بعد عالقة دامت عشــر 
ســنوات، وحصلت على الطالق 

الرسمي عام 2016. 
على  الطرفــان  حافــظ  وقــد 
لكن  الطالق،  بعــد  صداقتهما 
زوجته  زفــاف  يحضر  لم  مارتن 
السابقة، الرتباطه بحفل غنائي 

في مهرجان "غلوبال ستيزين" 

غوينث بالترو تعلن زواجها 
من منتج تلفزيوني

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
نظمت قريــة البراجيل، إحدى قرى 
القاهرة  غربــي  اجليــزة  محافظة 
للعــام الثاني على التوالي، ماراثونا 
"ماراثون  عنــوان  يحمل  ترفيهيــا 
مجموعة  فيه  وتتسابق  السعادة" 

من احلمير.
تقدر  35 حمارا مســافة  وركــض 
1.5 كلم، وســط تشــجيع  بنحو 
احلاضرين من  أصحابهــا، وفرحــة 

األطفال والكبار في القرية.
"ماراثــون  منظمــو  وخّصــص 

الســعادة" هــذا العام 
جوائــز للحمير الفائزة 
بــأول ثالثــة مراكــز، 
متثلــت فــي طعــام 
كما  وسروج،  للحمير 
حصل أصحاب احلمير 
الفائــزة علــى جوائز 
بهاتف  متثلــت  أيضا، 

فنية  ولوحــات  نقــال 
تذكاريــة  وميداليــات 

وكؤوس معدنية.
وينتشــر استخدام احلمير 

لنقل  وســيلة  مصــر  في 
خاصة  والبضائــع،  األفــراد 

فــي الريــف، وعادة مــا يتم 
جترها  التي  العربات  استعمال 

واألفراد  السلع  نقل  في  احلمير 
ملسافات قصيرة نسبيا.

ماراثون للسعادة في مصر

الصباح الجديد - وكاالت:
التأخر  حذرت بلدية دبي السكان من 
في غســل وتنظيف ســياراتهم، ما 
يجعلها متســخة وضــارة باملظهر 

احلضاري للمدينة.
وأضافت البلدية أنها ســتبدأ بفرض 
غرامة مالية قدرهــا 135 دوالرا على 
أصحاب الســيارات املتســخة، لكن 

ســيتم توجيه إنذار أولــي لهم قبل 
تغرميهــم. كمــا سيباشــر موظفو 
البلدية املنتشرين في شوارع اإلمارة، 
التــي تصل درجة  برصد الســيارات 
اتســاخها إلــى حد يضــر بجمالية 

املدينة ومظهرها احلضاري. 
ومع تسلم السائقني اخملالفني لإلنذار 
لغســل  املســارعة  عليهــم  األول، 

15 يوما ال أكثر،  سياراتهم خالل 
لكــي يتجنبوا الغرامــة املالية 

اجلديدة.
وفي الســياق نفسه، ستقوم 
بلديــة دبي بحجز الســيارات 
املتسخة في حال عدم جتاوب 
يتم  حتى  وذلــك  أصحابها، 

دفع الغرامة.

الصباح الجديد - وكاالت:
العاملية   LEGO استعرضت شــركة 
مجموعتهــا اجلديــدة مــن األلعاب 
املتوسطة  العمرية  للفئات  املوجهة 

والكبيرة.
وتشــمل مجموعة "FORMA" التي 

شــكل  على  ألعابا  مؤخــرا  طرحت 
أســماك متنوعــة، حتــوي كل منها 
294 قطعة، منهــا محركات صغيرة 
ومسننات تتداخل فيما بينها بشكل 
معقد، لتجعل اللعبة تتحرك بشكل 

يشبه احليوان احلقيقي.

هذه  فــي  املمتع  ومــن 
هيكلهــا  أن  األلعــاب 
عدة  من  يتألف  اخلارجي 
قطــع أيضا، ســيكون 
صاحبهــا  بإمــكان 
الذي  بالشكل  تلوينها 

يعجبه.
 LEGO وتعــد شــركة
ألعابــا  تنتــج  التــي 
من  جتميعهــا  ميكــن 
وقطــع  مكعبــات 
صغيــرة  بالســتيكية 
اليوم واحدة من أشــهر 
إنتاج  وأكبــر شــركات 

وبدأت  العالم،  في  األلعاب 
ألعابها تنتشــر بشكل واسع منذ 

خمسينيات القرن املاضي.

 135 دوالرًا على السيارات المتسخة

مــن منــا ال يتذكر LEGO تطلق ألعابًا للكبار
أفــالم  أغانــي 
هــزمي  الكارتــون 
وكــرة  الرعــد، 
كابن  اللهــب، 
وغيرها  ماجــد، 
أفالم  أغاني  من 
التي  الكارتون 
القــت متابعة 
من  وشــغفا 

قبل األطفال.
ومؤلف  مطرب 
تلــك  وملحــن 
وغيرها  األغانــي 
طــارق  العشــرات 
اقام  طرقــان  العربي 
مهرجان  فــي  حفــال 
التونســي،  قرطــاج 
مهرجان  جمهور  واستعاد 

أيــام قرطــاج املوســيقية في 
تونس ذكريــات الطفولة مبرحها 
التي  املوســيقى  وعفويتها، مع 

قدمها.
ونشــر طرقان مع أبنائه تاال ودميا 
ومحمــد وفرقتــه املوســيقية 

بقيــادة املصــري جــورج قلته، 
البهجــة واملرح وســط جمهور 
أغلبه مــن الشــبان غصت به 
مدرجات مســرح األوبــرا مبدينة 

الثقافة التونسية.
اذ  وتفاعل اجلمهور مــع العرض 
حينما  طفولته  ذكريات  استعاد 
يتابع بشــغف مسلسالت  كان 
)احملقق كونان( و)باص املدرســة( 
و)رميــي( و)ســالحف النينجــا( 
و)داي  و)بامتــان(  و)ســيمبا( 

الشجاع(.
وأشــعل الفنان الســوري الذي 
قدم ثاني عروض الدورة اخلامسة 
أليام قرطاج املوسيقية حماسة 
اجلمهور الــذي ردد معه األغاني 
واألهازيــج  التصفيــق  وســط 
بعفوية الطفولــة. وقال طرقان 
ممازحــا جمهــوره: يبــدو أنكم 

حتفظون األغاني أكثر منا.

الجمهور التونسي يستعيد
 طفولته مع طارق العربي طرقان

الصباح الجديد - وكاالت:



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينمــا اكــدت حركــة التغييــر 
املعارضة في اقليم كردستان قيام 
احلــزب الدميقراطي بتزوير 200 الف 
صوت في انتخابات برملان كردستان، 
اعلن حراك اجليل اجلديد مقاطعته 

الدورة اخلامسة لبرملان كردستان.
وقال املتحدث الرسمي باسم حراك 
اجليل اجلديد الدكتور كاظم فاروق، 
ان  اجلديد،  في تصريــح للصبــاح 
موقف احلراك ناجم عن حدوث تزوير 
برملان  انتخابات  فــي  وتالعب كبير 

كردستان.
تزويرا وخروقات  ان  الى  واشار فاروق 
كبيــرة  حصلــت من قبــل احلزب 
في  الوطني،  واالحتــاد  الدميقراطي 
اغلــب محافظــات االقليم بطرق 
ووسائل مختلفة، مت خالله مصادرة 
غير  اصوات  واضافة  احلراك  اصوات 
عبر  الرئيسني  للحزبني  مستحقة 

طرق ووسائل مختلفة.
واضاف ان احلــراك لديه الكثير من 
قيام  على  واملستمســكات  االدلة 
اقتحــام عدد من  خروقات منهــا 
مراكــز االقتــراع، واالعتــداء على 
املوظفــني، وممثلــي حــراك اجليل 

اجلديد، واستبدال صناديق االقتراع.
االن  احلراك  ان موقــف  فاروق  واكد 
واضح وهو رفــض النتائج احلالية، 
وفي حال عدم الغاء االصوات املزورة 
واعــادة االصــوات املســلوبة فان 
حراك اجليل اجلديد سيقاطع برملان 
اولى، وســيتخذ  االقليم كمرحلة 
خطوات اخرى اكثــر فاعلية خالل 

االيام املقبلة.
واضاف فاروق، ان احلراك كان يتوقع 
ان يحصل علــى املرتبة الثانية في 
انتخابات برملان االقليم اال ان النتائج 
التي ظهرت حلــد االن ال تتوافق مع 
توقعاته لذا فهو ســيتخذ جميع 
السبل والوسائل السلمية املدنية 
لرفــض تلك النتائــج واعادة حقه 
املســلوب وبخالفه ســيصعد من 
اليات االعتراض التي لن يكشــف 

عنها للصباح اجلديد.  
وكان حراك اجليــل اجلديد قد اعلن 
مقاطعته الدورة اخلامســة لبرملان 

كردستان.

شاســوار  احلراك  رئيــس  واعلــن 
عبدالواحــد، مقاطعــة قائمتــه 
للدورة اخلامســة لبرملان كردستان 
»احتجاجــا علی وصفــه بالتزوير 

الذي شاب االنتخابات االخيرة«.
وقال عبدالواحد في مؤمتر صحفي 
عقــده مبحافظــة الســليمانية، 
انه »في حــال بقــاء النتائج على 
حالها فان حــراك اجليل اجلديد لن 
لبرملان  اخلامسة  الدورة  يشارك في 

كردستان«.
واضاف، انه« ســتكون لنا مواقف 
جديدة  مرحلة  وسندشن  شجاعة 
اجلماهيــر في كل  وســنكون مع 
مكان للتظاهــر واالعتصام واغالق 

االسواق واحملال التجارية«.
انها  التغيير  قالت حركــة  بدورها 
ســتلجأ الى رفض مجمل عملية 
االنتخابــات في كردســتان ،اذا لم 

يتم اعادة االصوات املسلوبة، والغاء 
في  حصل  الــذي  الكبير  التزويــر 

انتخابات برملان االقليم.
واضاف شــورس حاجــي املتحدث 
باســم حركة التغيير في تصريح 
انه حزبه لديه مئات االدلة والوثائق 
التي تثبت حصــول خروقات وتزوير 
ما يقــارب 200 الف صوت لصالح 
الى  مشــيرا  الدميقراطي،  احلــزب 
يرفض  اولــى  ان حزبــه وكخطوة 
االنتخابــات وجميــع النتائج التي 

متخضت عنها.
ادلة على  ان لديهــم  واكد حاجي 
قيام احلزبــني بالتزوير في انتخابات 
برملان كردســتان، مبيناً ان التغيير 
قامت بابالغ االمم املتحدة واملنظمات 
املعنية، محذرا من استمرار الوضع 
الى  احلقــوق  اعادة  وعــدم  الراهن 
اصحابها سيؤدي الى نتائج وخيمة 

على مجمل العملية الدميقراطية.
واضاف حاجــي ان املوقف النهائي 
التغييــر ســيعلن خالل  حلركــة 
الساعات املقبلة وستعمل احلركة 
لكي  الوطني  املؤمتــر  عقــد  على 
تتمكن من ان تتجاوب مع مطالب 
جماهيرهــا املطالبــة باالصــالح 

والتغيير.
ووفقا للنتائج االولية غير الرسمية 
النتخابات برملان كردستان فان احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني جاء في 
املرتبــة االولى بحصوله على قرابة 
%40 من حجم االصوات يليه االحتاد 
الوطنــي الكردســتاني بحصوله 
علــى %21 باملئــة وجــاءت حركة 
بحصولها  الثالثة  باملرتبة  التغيير 
علــى %13 من االصوات وحل حراك 
الرابعة  باملرتبــة  اجلديــد  اجليــل 
بحصوله على %8 من االصوات ثم 

واالحتاد  اجلماعة  االسالميان  احلزبان 
االسالمي بحصول كل منهما على 

7 % من حجم االصوات. 
»فريدريتش  منظمة  أكدت  بدورها 
إيبــرت« األملانيــة التــي راقبــت 
انتخابات إقليم كردستان، ان نسبة 
البرملانية  االنتخابات  في  املشاركة 

التي كانت »غير واسعة«.
وقــال مديــر برامــج العــراق في 
املنظمــة، يوســف إبراهيــم، في 
تصريح صحفي، إننــا »كنا نتوقع 
التنافس  بسبب  واسعة  مشاركة 
الكبير الــذي كان بني األحزاب قبل 
االنتخابات، لكن هذا ما لم يحدث، 
وكان حضــور الناخبــني أقــل من 
املتوقع منــا كمراقبني، وكذلك من 
األحــزاب السياســية التي دخلت 

االنتخابات ».
وأضاف إبراهيم، انه »خالل مراقبتنا 

لنتائــج االنتخابــات فــي مدينة 
أربيل شــاهدنا إقباال ضعيفا على 
مراكــز االقتــراع، لكــن العملية 
متت بسالســة برغــم وجود بعض 
املالحظــات التي نعتقــد أنها لن 
االنتخابات بشكل  نتائج  تؤثر على 

مباشر«. 
وكانــت منظمة »متــوز« العراقية 
عن  كشــفت،  االنتخابات،  ملراقبة 
وجود خروقات رافقت انتخابات برملان 
كردســتان، حيث أشــارت رئيسة 
املنظمة، فيان الشيخ إلى ان »رجال 
األمن تدخلوا وطــردوا املراقبني من 
وحدثت  االنتخابية  املراكــز  بعض 
مشــكالت مــع ممثلــي الكيانات 
الذي ولد ضغطا  السياسية، األمر 
رجال  ليدخل  انسحبوا  ثم  عليهم 
األمن مللء االســتمارات، وهذا خرق 

قانوني واضح«.

اتهامات بتزوير 200 ألف صوت لصالح
األحزاب الحاكمة في انتخابات كردستان

الجيل الجديد يقاطع البرلمان وحركة التغيير تدرس الخيارات المتاحة سالم مكي

الدولة السياســية واالمنية  الميكن فصل ملفات 
واالقتصادية عن بعضهــا وحتى حتيا اجملتمعات في 
اية دولة البد من التكامل بني هذه امللفات حتى ميكن 
القول ان مســارات التشريع والتنفيذ في اجتاهاتها 
الصحيحة ويصعب متييز وتقدمي االهمية بني االمن 
واالقتصاد والسياسة ولكن اذا كان البد من ذلك فان 
ملف االمن يتقدمها وهو مبنزلة الدعامة التي ميكن 
لالقتصاد ان يستند اليها ومن خاللها ميكن قطف 
ثمار االستقرار السياســي واالنطالق نحو مثابات 
اخرى تقوي وترســخ اســس الدولة بكل عناوينها 
االخرى وفي العراق كانت التجربة قاسية في تثبيت 
معالم االمــن واذا جاز لنا توصيــف احلالة االمنية 
منذ سقوط النظام الســابق وانشغال السلطات 
االمنية مبواجهة عصابات االجرام وعصابات االرهاب 
فاننا ميكننا القول ان االمن املفقود ســمة وظاهرة 
الزمــت البــالد خالل حقــب متنوعة عانــى فيها 
املواطنون في شــتى املدن العراقيــة وتعثرت فيها 
جهــود احلكومات املتعاقبة فــي مالحقة اخلارجني 
عن القانــون من الذين اعتاشــوا علــى الفوضى 
االمنية وغياب الرادع القانوني وغياب احلزم وتسللوا 
في ظلمة الفســاد واالرهاب وعبثوا مبقدرات البالد 
ومارســوا ابشــع اجلرائم متناغمني مع العصابات 
االرهابية التي متوضعت داخل بغداد واملدن العراقية 
االخرى وازهقت ارواح االف االبرياء على مدى اخلمس 
عشرة ســنة املاضية ومع استعادة العراق لقدراته 
القتاليــة واالنتصار في معركة حتريــر اراضيه من 
االرهاب والدعم الكبير الذي تلقته االجهزة االمنية 
في وزارة الداخليــة واالجهزة االخرى املعنية باالمن 
الوطني ومــع التطور الكبير الــذي حصل في اداء 
اجليش العراقي ميكن القول ان مســؤولية احلكومة 
االحتاديــة واحلكومــات احمللية اصبحــت مضاعفة 
من اجل تثبيت االمن واشــاعة االمان في شــوارع 
العراق وان النكوص والتراجع في مثل هذه املهمات 
يبعث بعالمات التعجب والدهشــة ويفسح اجملال 
مجددا لعــودة الظالميني الرتكاب املزيد من اجلرائم 
وماتشــهده محافظة البصــرة ومحافظة بغداد 
من تصاعد كبير في معــدالت اجلرمية مهما كانت 
اســبابها يفقد الثقة باملؤسسة االمنية وتتحمل 
احلكومــة اجلــزء االكبر من املســؤولية في تعقب 
النشاطات االجرامية وايقاف التدهور االمني اخلطير 
املتمثل بانتشار السالح وحيازته من قبل عصابات 
منظمة ومجرمني قتلة واســتهدافهم في وضح 
النهار لشــخصيات عراقية بعناوين مختلفة من 
دون ان تكون هناك سرعة في القبض على اجملرمني 
مما فتح الباب واســعا لبث الشــائعات والتكهنات 
بوجــود جهات متواطئة تريد مللــف االمن ان يكون 
ملفا ســاخنا فــي املرحلة املقبلة قد يســتهدف 
من ورائه منتفعون وحاقدون في حتقيق مكاســب 

سياسية على املستويني الداخلي واخلارجي   

األمن أوال

تقـرير

برملان االقليم

كاظم فاروق: ان 
تزويرا وخروقات كبيرة  

حصلت من قبل الحزب 
الديمقراطي واالتحاد 

الوطني، في اغلب 
محافظات االقليم بطرق 

ووسائل مختلفة، تم 
خالله مصادرة اصوات 

الحراك واضافة اصوات 
غير مستحقة للحزبين 

الرئيسين عبر طرق 
ووسائل مختلفة

بغداد - زينب الحسني:

أعــرب مواطنــون فــي بغــداد، عــن 
اســتيائهم جــراء االرتفــاع املفاجئ 
بأســعار »الطماطــم« في األســواق 
الزراعة  الشعبية، في حني أخلت وزارة 

مسؤوليتها عن هذا االرتفاع.
وقال مواطنون، إن »ســعر الكيلو غرام 
الواحد من الطماطم في بعض مناطق 
بغداد، يتراوح من 2000 إلى 2500 دينار، 
بعــد أن كان بني 500 الــى 750 ديناراً 
». وأعــرب املواطنــون عــن »تذمرهم 
واستيائهم من االزدياد الكبير واملفاجئ 
في األســعار«، مشــددين على ضرورة 
»تدخل اجلهات اخملتصة لضبط األسواق 

ووقف هذا االرتفاع«.

أزمة مؤقتة
من جانبِه كشــف وكيل وزارة الزراعة 
مهدي ضمد القيســي، أسباب ارتفاع 
اســعار محصــول الطماطــم وآلية 
خفضهــا، مبيناً ان منتصف الشــهر 
اجلــاري ســتغرق األســواق بطماطم 

كربالء والنجف.
“العراق منع استيراد  إن  القيسي  وقال 
ولغاية  الثاني  كانــون  منذ  الطماطم 
اب من جميــع دول العالم وذلك لوفرة 
املنتج احمللــي وبكثرة لتســويقه إلى 

األسواق احمللية”.
وأضــاف انه “بعــد شــهر آب مت فتح 
االستيراد الرتفاع درجات احلرارة العالية 
وعــدم مالءمة املنــاخ العراقي لزراعة 
الطماطم في املدة احملددة”، مشيرا الى 
ان “اغلب الطماطم املستوردة تأتي من 

إيران”.
ولفــت الى انه »بعد منع إيران لتصدير 
الطماطة الى جميع دول العالم لسد 
حاجتهــا احملليــة، ارتفعت أســعارها 
بنحو كبير، فضاًل عن عدم وجود انتاج 
محلي كاٍف”، مشيراً الى ان “احلل اآلني 
والسريع هو فتح االســتيراد بكميات 

كبيرة وضخها الى السوق احمللية«.
وتابع ان »أزمة املنتج احمللي ســتنتهي 
في اخلامس عشــر من تشــرين االول 
اجلاري بنــزول منتــج الطماطة احمللي 
مــن محافظتي كربــالء والنجف الى 
الســوق العراقيــة والتي ســتغطي 
احلاجــة احملليــة”، مبينــاً ان “الــوزارة 
ستمنع استيرادها مطلع 2019 بعد ان 
تضخ بقيــة احملافظات مبحصولها من 
الطماطة ويصبــح فائضاً عن احلاجة 

احمللية”.
وأوضــح ان “ازمة املياه لــم تؤثر على 
زراعة محصول الطماطة كون زراعتها 
تتم فــي البيوت الزجاجيــة واملغطاة 

وتسقى بالتنقيط«.

االستيراد مستمر
مدير اعــالم وزارة الزراعة حميد النايف 
قال :  »ال توجد زيادات كبيرة في اسعار 
أن  الى  الطماطة«، مشــيرًا  محصول 
عالقة  االســعار  وانخفاض  »الرتفــاع 
بالعرض والطلب في الســوق وموسم 

االنتاج«.
واشار النايف الى أن »االستيراد مستمر 
ومفتوح مع جميع الــدول«، مؤكداً أن 
»الوزارة لم متنع استيرادها من اخلارج«.

وأوضح مدير اعــالم الزراعة، أن »هناك 
انباء بأن إيران منعــت قبل ايام تصدير 

ارتفاع  الطماطــة الى العــراق ملنــع 
اســعارها داخــل إيران«، الفتــاً الى أن 
»ذلك قد يكون سبباً في ارتفاع اسعار 

احملصول داخل العراق بنحو طفيف«.
وبني النايف أن »وزارة الزراعة ال تتحمل 
»بإمكان  أنه  مضيفاً  مســؤولية«،  أي 
التجار استيراد الطماطم من دول اخرى 

غير إيران«.
كمــا نقــل ناشــطون علــى مواقع 

املواطنني  التواصل االجتماعي، أستياء 
»فجأًة«  الطماطة  اســعار  ارتفاع  من 
في عموم مناطق بغداد، مشــيرين الى 
وصولها في بعض املناطق الى ســعر 

2500 دينار عراقي.
السيناريو  تكرار  نشــطاء  واستهجن 
سنوياً بارتفاع األســعار بهذا الشكل 
من دون توفير حلول بديلة عن االستيراد.

ويذكر ان أســعار الطماطــة ارتفعت 

في نهاية نيسان 2017 الى 2000 دينار 
العاصمة  فــي  الواحد  غــرام  للكيلو 

بغداد.
وعدت وزارة الزراعــة ان هذه االجراءات 
مؤقته حلــني طرح املنتج احمللي من هذا 
احملصول في مطلع شهر تشرين الثاني، 
داعية اجلميع الى« دعم الزراعة احمللية 
لتالفي هكذا ازمات متس احلياة اليومية 

للمواطنني.

مجامالت سياسية
اما اجلمعيات الفالحية فتعزو ســبب 
ارتفاع اسعار »الطماطة« الى اجملامالت 

السياسية لدول اجلوار.
وقــال رئيس االحتاد حيــدر العضاد في 
بيان تلقت » الصباح اجلديد » نســخة 
منــه، إن »اجملامالت السياســية لدول 
وعدم  احمللــي  املنتج  واهمــال  اجلــوار 
العمل بالرزنامة الزراعية واالنفالت في 
املنافذ احلدودية والتركيز على احملاصيل 
االســتراتيجية مثل احلنطة والشعير 
واهمال اخلضر والفواكه هي الســبب 

في ارتفاع اسعار الطماطة«.
واكــد العضــاد ان »العــراق بإمكانه 
االكتفاء مبنتجه مــن الطماطة فيما 
لو توفرت اخملازن اجليــدة لهذا احملصول 
وذلك الن بلدنا مبناخه املتنوع ميتلك دورة 

زراعية كاملة لها خالل السنة«.
واضــاف »كنا قــد حذرنا ســابقاً من 
االعتمــاد الكلي على االســتيراد في 
توريد هــا احملصول مقابل اهمال املنتج 
احمللي االكثــر جودة واالطيــب طعماً، 
مشيراً الى ان »الطماطة احمللية تتمتع 
بنســبة حموضة اعلى من املســتورد 
جتعلها ال تتحمــل اخلزن ملدة طويلة او 
النقل وحتتاج خملازن ووسائل نقل خاصة 

للحفاظ على خواصها »

استعمال أساليب قدمية
وعــزا اخلبير االقتصادي باســم جميل 
أنطــوان، تردي واقع الزراعــة في البالد 
الــى طــرق الــري والزراعــة القدمية 
واملتخلفة التي تعتمدها وزارتا الزراعة 
واملوارد املائية، مبيناً ان العراق يزرع ربع 

املساحات الصاحلة للزراعة وبربع إنتاج 
للمســاحات  األخرى  بالــدول  مقارنة 

املزروعة ذاتها.
وأضاف إن “تردي الواقع الزراعي تتحمله 
وزارة الزراعــة واملــوارد املائيــة، فضالً 
عن عمليــات التجريف التــي يتبعها 

املواطنون”.
وبــني ان “وزارة املــوارد املائيــة ما زالت 
بالري  تعتمد طرقــاً قدمية متخلفــة 
منهــا الســيح والتي تتســبب بهدر 
كميات كبيرة من املياه وارتفاع نســب 
امللوحة وحتول األراضــي الى بور”، داعياً 
التنقيط واملرشــات  “اعتماد طرق  الى 
بالزراعة وتبطني اجلداول ورفع التجاوزات 

بعد ان أصبحت أزمة املياه عاملية”.
ايضاً  الزراعــة  “وزارة  ان  الــى  ولفــت 
تعتمــد طرقاً قدمية بالزراعــة”، مبيناً 
ان “معدل إنتاج الــدومن الواحد بالعراق 
نصف طن في حني يصل معدل اإلنتاج 
للدومن عامليــًا طنني العتمادهم الزراعة 

املكثفة”.
وأفــاد ان “معدل املســاحات الصاحلة 
للزراعة بالعراق تصل الى 40 مليون دومن 
في حني يزرع منهــا على وفق اخلطط 
الزراعيــة 10 ماليــني دومنــا فقط ومبا 
يعادل ربع املساحة الصاحلة”، داعياً الى 
للبساتني  التجريف  سياســة  “ايقاف 
ملا لها  أراٍض ســكنية  الــى  وحتويلها 
مــن تأثيرات على اإلنتــاج احمللي وزيادة 

امللوثات البيئية”.
ولفت الى ان “الهجــرة من الريف الى 
املدن عامل اخر تســبب بتدهور الواقع 
ملهنتهم  الفالحني  تــرك  بعد  الزراعي 
وحتولهم الى مهن آخرى والعيش مبراكز 

املدن”.

ارتفاع اسعار الطماطة سببه المجامالت السياسية لدول الجوار
و العراق يزرع ربع مساحاته الصالحة فقط

تجاوزت الـ 2000 دينار للكيلوغرام في بغداد

جانب من أسواق بغداد
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت دائرة اإلصــالح العراقية 
التابعــة لــوزارة العــدل  امس 
الثالثاء، عن إطالق سراح 496 نزيالً 

خالل شهر أيلول املاضي.
وقال إعــالم الوزارة في بيان تلقت 

منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
عنهم  للمفرج  الكلي  "العدد  إن 
من ســجون الوزارة خالل الشهر 
نزيالً من سجون   496 بلغ  املاضي 
الــوزارة فــي بغــداد واحملافظات 
بينهم 78 مشموالً بالعفو العام، 

الرجال  النساء و446 من  و50 من 
افــرج عنهم بعد انتهــاء فترات 

محكوميتهم".
وأضاف البيــان، أن "دائرة اإلصالح 
في  كبيــرة  أشــواطاً  قطعــت 
مجــال عمليات إطالق الســراح 

األرشــفة  نظام  تطبيقهــا  مع 
إمكانية  يتيح  والذي  االلكترونية 
أحكامهم  املنتهية  النزالء  حتديد 
القضائيــة ويســاهم بحســم 
ملفاتهم وفقــاً للمدة القانونية 

احملددة إلطالق السراح".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن السفير السعودي لدى العراق 
»التواصل  إن  الشــمري  العزيز  عبد 
بني البلدين لن يكون فقط عبر اجلو ، 
وإمنا سيتعزز أيضاً عبر احلدود البرية ، 
من خالل افتتاح منفذ جديدة )عرعر( 

خالل األشهر القريبة املقبلة.
ولفت الســفير الســعودي إلى أن 
»العالقــات بــني البلديــن متميزة، 
وتشــهد تطــوراً ســريعاً وكبيراً« 
مضيفا »هناك تواصال بني القيادتني، 
الســعودية  اخلطوط  واســتعمال 

لألجواء العراقية واستعمال اخلطوط 
ميثل  الســعودية،  لألجواء  العراقية 
رسالة إيجابية للكل، ودليل على أن 
العالقات بني البلدين عادت أفضل مما 
كانت«. وملح الســفير الشمري إلى 
نيل املطارات العراقية األخرى حصة 

من رحالت اخلطوط الســعودية في 
الفتــرة املقبلة قائال إن شــاء اهلل، 
نرى اخلطوط السعودية في املطارات 
النجف،  فــي  األخــرى،  العراقيــة 
فاملستقبل  والسليمانية،  والبصرة، 

مشرق«.

خالل اشهر .. السعودية تؤكد افتتاح منفذ جديدة عرعراإلفراج عن 496 نزياًل خالل الشهر الماضي



العدل: إعادة تأهيل سجن 
}أبو غريب{ لتخفيف 
إكتظاظ السجون األخرى

" الشهداء" تدعو خريجي 
اإلعدادية الى التقديم 

على المنحة المجانية في 
الكليات االهلية

اقرار الخطة الزراعية 
للموسم 2018 - 2019 
وتذليل العقبات التي 

تعترض الفالحين

برهم صالح رئيسا للجمهورية
ومسعود بارزاني يهدد مبوقف 

قريب
- ولد الدكتور برهم أحمد صالح في 
كوردستان  في  السليمانية  مدينة 

في سنة 1960. 
 1976 العــام  نهايــة  أنضــم   -
الوطنــي  اإلحتــاد  صفــوف  الــى 

الكوردستاني. 
1979 مرتني بتهمة  العام  - اعتقل 
احلركة  صفــوف  فــي  االنخــراط 
الوطنيــة الكورديــة. أمضــى 43 
يوماً فــي معتقالت األمن في هيئة 

التحقيق اخلاصة في كركوك 
فور  االعدادية،  الدراســة  أنهــى   -
على  وحصل  بتفــوق  عنه،  االفراج 
املرتبــة االولــى فــي كوردســتان 
والثالثة على مســتوى العراق بعد 

حصوله على معدل )96.5%(. 
- غادر العراق متوجهاً الى بريطانيا 

اثر أستمرار املالحقة االمنية. 
- أصبح منــذ بدايــة الثمانينيات 
عضواً في تنظيمــات أوروبا لالحتاد 
الوطني الكوردســتاني ومســؤوالً 
عن العالقات اخلارجيــة لالحتاد في 

العاصمة البريطانية- لندن. 
- الــى جانــب نضاله السياســي 
عكف على أمتام دراســته اجلامعية 
في  البكالوريوس  علــى  فحصــل 
الهندسة املدنية واالنشاءات العام 
1983 مــن جامعــة كارديــف في 

بريطانيا. 

- حصل على شهادة الدكتوراه في 
االحصاء وتطبيقات الكومبيوتر في 
1987 من  العام  الهندســة  مجال 

جامعة ليفربول في بريطانيا. 
- انتخــب عضواً في قيــادة االحتاد 
الوطني الكوردستاني في أول مؤمتر 
علني للحزب في كوردســتان أوائل 
العــام 1992، وكلف مبهمــة إدارة 
مكتب عالقــات االحتاد الوطني في 

الواليات املتحدة االمريكية. 
- أصبــح ممثــالً ألول حكومــة في 
إقليم كوردستان التي متخضت عن 
أول إنتخابات برملانية في كوردستان 
العــام 1992، ومســؤوالً للعالقات 
االمريكية-  العاصمة  في  اخلارجية 

واشنطن. 
- تولى منصب رئيس حكومة اقليم 
كوردستان العراق للفترة من كانون 
العام  وحتى منتصف   2001 الثاني 
2004 بتكليــف من قيــادة االحتاد 

الوطني الكوردستاني 
- شــغل منصب نائب رئيس الوزراء 
وتولى  ملرتني  العراقية  احلكومة  في 
للجنة  كرئيس  االقتصــادي  امللف 

االقتصادية. 

مجلس الوزراء يعّيد موازنة 2019 
إلى املالية إلبداء املالحظات 

عليها
امكانية سن موازنة  أما بخصوص 
تكميليــة، اســتبعد املصدر ذلك، 
املوازنة ال ميكن  أن "هــذه  موضحاً 

احلديث عنها اال بعد النصف الثاني 
من العام، وقــد دخل العراق حينها 
في انتخابــات عامــة، ولغاية االن 
مجلــس النواب لم يشــّكل جلانه 

للمباشرة بعملية التشريع".
واســتطرد أن "احلكومة بدأت االن 
مبناقشــة موازنة 2019، وقد عادت 
املســودة إلى وزارة املالية من أجل 
ابــداء املالحظات عليهــا وارجعها 

خالل ايام".
الواردة على  واورد أن "جميع االرقام 
املسودة ما زالت ابتدائية وخاضعة 
للتعديل ســواء مــن قبل مجلس 

الوزراء أم مجلس النواب".
رفعت  "املسودة  أن  املصدر  ويواصل 
الشق االستثماري لتصل به إلى 37 
تريليون دينار بعد أن كان في موازنة 

2018 بنحو 24 تريليوناً".
ويرى ان "هذه الزيادة سوف تسهم 
القطاع  واســهام  مشــاركة  في 
اخلــاص بنحــو يخلق فــرص عمل 
الوظيفية  الدرجــات  إلــى  اضافة 

املقدرة بنحو 10 االف درجة".
ومضى املصــدر إلــى ان "اجمالي 
املوازنــة للعــام املقبــل على وفق 
التقديرات االوليــة يبلغ بنحو 105 
تريليــون دينــار، وبعجــز مخطط 

مساو للموازنة احلالية".
القانوني  اخلبيــر  من جانبــه، ذكر 
محمــد علي إن "قانــون املوازنة ال 
حال  وفي  احلالية،  باحلكومة  يرتبط 
عدم متكنهــا خالل مــا تبقى من 

عمرها من ارسال مشروعها جمللس 
سوف  املقبلة  احلكومة  فأن  النواب 

تكمل املهمة".
واضــاف علــي فــي حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "مجلــس 
اليه  املشــروع  وبعد وصول  النواب 
ســوف يحيله إلى اللجان اخملتصة 
وهما كل من اللجنتني االقتصادية 
القانونية من  إلــى  اضافة  واملالية 
التشــريعية  املالحظات  ابداء  أجل 

والفنية".
ولفت إلــى ان "اختصاص مجلس 
النــواب يندرج فــي محورين االول 
أو  النهائيــة  القيمــة  تخفيــض 
املناقلــة بــني ابوابها، أمــا الزيادة 
فيشترط أن تكون ضرورية ومبوافقة 

حتريرية من مجلس الوزراء".
ويتوقع علي أن "يقع مجلس النواب 
في اخطاء تشــريعية جتعل قسماً 
من نصوص املوازنة عرضه للنقض 
متجــاوزاً صالحياته في الدســتور 

كما يحصل في كل عام".
يشــار إلى أن احلكومــة كانت قد 
اكدت مناقشــتها قانــون املوازنة 
وعزمهــا على ارســاله خالل اقرب 

وقت ممكن.

مفتشية الصناعة تسترجع 
أكثر من مليار دينار إلى خزينة 

الدولة
ومضى الــى القول، أن "املبالغ التي 
مت منع هدرها اثنــاء تنفيذ اجراءات 

 4 بلغــت  االســتباقية  التدقيــق 
مليــارات و221 مليــون و350 الف 
دينار، في حني بلغــت قيمة املبالغ 
املســترجعة فعال مبوجب وصوالت 
الف  و130  قبض اصوليــة مليــار 

و907 دينار".
االلتزام  "بضرورة  ســلمان  وطالب 
التعرض  لتجنب  القانــون  بأحكام 
الى املســاءلة القانونيــة وااللتزام 
مببادئ الوظيفــة العامة والتي من 
اهمها احلفاظ على املال العام ومنع 

هدره".
يذكــر ان االمر رقم )57( القســم 
)5/املهــام( يتضمن قيــام مكاتب 
املفتشــني العموميني بعدة مهام 
من بينها فحــص ومراجعة جميع 
ســجالت الوزارة وكل مــا تقوم به 
مــن مهام بغيــة ضمــان النزاهة 
والشفافية والكفاءة في عملياتها 
وتلقي  االداري  بالتحقيــق  والقيام 
الشــكاوى املتعلقة بأعمال الغش 
والتبذير واساءة استخدام السلطة 

وسوء التدبير ومتابعة االداء.

االنبار: افتتاح 1560 مدرسة 
الستقبال الطلبة في العام 

الدراسي اجلديد
فضال عن توفير الكتب والقرطاسية 
الدوام  ومعاجلة  املدرسية  والرحالت 
الثالثي وتوفير كافة االجواء املالئمة 
العملية  جنــاح  لضمــان  للطلبة 
التربوية وحتقيق نســب جناح عالية 

للعام الدراسي اجلديد “.
اعلن مستشــار  من جهــة أخرى 
االغاثية  للشــؤون  االنبار  محافظ 
اعداد  عــن  الريشــاوي  خالد  مازن 
حطة تضمــن عودة كافة االســر 
النازحة مــن مخيمات الـ 18 كيلو 
متهيداً ألغالقه ضمن مشروع عودة 
االســر النازحة بصورة طوعية الى 

مناطقها احملررة.
وقال الريشاوي ان ” اجلهات املعنية 
املســؤولة عــن ملــف مخيمات 
النازحــني في االنبــار اعدت خطة 
متكاملة تضمــن اغالق مخيم الـ 
18 كليو وعودة كافة االسر النازحة 
الى مناطق ســكناها احملــررة بعد 

التأكد من موقفها االمني “.
واضــاف ان” عــدد االســر النازحة 
داخل مخيم الـ 18 كيلو 580 اسرة 
نازحة واجلهات االمنية بالتنســيق 
واملنظمات  احملليــة  احلكومــة  مع 
االنســانية بدأت بعملية تســريع 
عودة االســر النازحــة الى مناطق 
ســكناها احملررة بصــورة طوعية ، 
مبينا ان” االســر التي لديها مؤشر 
امني سيتم نقلها الى مخيم اخر 
حلني حســم كافــة القضايا خالل 
االيام القليلة املقبلة ، موضحا ان” 
حكومة االنبار احمللية جتري اتصاالت 
مكثفة مع القيادات االمنية ووزارة 
الهجــرة واملنظمــات االنســانية 
من اجل اغالق كافــة اخمليمات في 

احملافظة “.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

وصلــت وجبــة جديــدة مــن 
الالجئــني العراقيني في مخيم 
الهــول احلدودي بســوريا والتي 
من  344 الجئا  نحــو  شــملت 
اصــل نحــو 11500 الجئ، عبر 
منفذ حدودي غير رسمي، فيما 
يدعــو ناشــطون عراقيون الى 
امني مشدد  بتدقيق  شمولهم 
بقائهم  ومسائلتهم عن سبب 
في تلك اخمليمات ومغادرتها مع 
التام  االنهيار  اتراب حلظــة  بدء 
لتنظيــم داعــش االرهابي في 

العراق وسوريا.
وبحســب مصادر مطلعة، فان 
غادروا مخيم  عراقيا  344 الجئا 
اجلانب  فــي  احلــدودي  الهــول 
العراق  الــى  وعبروا  الســوري، 
عبر منفذ غير رســمي يسمى 
رابعــة من  "الفــاو" كوجبــة 
الالجئــني العراقيــني العائدين 
الكلي  اجملموع  ليكون  لبالدهم، 
للعائدين 3842 الجئا بضمنهم 
اطفال ونســاء، فيما يبلغ عدد 
7759 الجئا  اخمليــم  الباقني في 
عراقيا، اغلبهم ينتظرون دورهم 
الى مدنهم وقراهم في  للعودة 
ابرزها نينوى  محافظات عراقية 
وصــالح الدين واالنبــار وديالى. 
علما ان العدد الكلي للعراقيني 
الذين كانوا يقطنون بهذا اخمليم 
هــو 11601 الجئ من النســاء 

والرجال واالطفال.
املوصلــي  الناشــط  وقــال 
واحلقوقي لقمــان عمر الطائي 
في حديث الى "الصباح اجلديد" 
ان "اعادة النازحني العراقيني الى 
مناطقهم هو امر جيد بطبيعة 
احلال، وهذا مؤشــر ايجابي على 
ان الفترة احلالكة واملظلمة التي 
عصفت باغلب اجزاء البلد بدأت 

تتراجع، وان االمال معقودة على 
مستقبل واعد ومطمئن".

واضــاف "ان عــودة الالجئــني 
العراقيــني من مخيــم الهول 
خطــر  ان  يؤكــد  احلــدودي 
بــدأ  االرهابيــة  التنظيمــات 
يتالشــى علــى البــالد او على 
املناطــق التــي هــرب منهــا 
هؤالء الالجئــني، وانه على وفق 
معلوماتنا فان اغلب من يقطن 
بالعودة  يرغبــون  الهول  مبخيم 
حياتهم  ملمارســة  ملناطقهم 

مجددا".
بالقــول "لكن من  واســتدرك 
الضرورة مبــكان ان يكون هنالك 
تدقيــق امنــي مشــدد وجّدي 
يشمل جميع العائدين من هذا 

اخمليم، ومســاءلتهم عن سبب 
بقائهــم في ســوريا حلد يومنا 
تلوح في االفق  هذا، حيث بدأت 
العالمــات الواضحــة لالنهيار 
داعش  لتنظيم  والتــام  الكبير 

االرهابي".
واشــار الطائي الى انه "ينبغي 
باحلكومة العراقية التواصل مع 
اجلهة السورية التي تشرف على 
اخمليــم، ملعرفة اعــداد الالجئني 
استحداثه  منذ  فيه  والقاطنني 
حلد االن، والتأكيــد على االرقام 
ارتفــاع فيها  خشــية وجــود 
مؤخرا، النه من املرجح ان عائالت 
داعشية هربت من مناطق اخرى 
وجلأت  الســورية  احملافظات  في 
لهذا اخمليم كي حتشــر نفسها 

مــع العائــالت البريئــة وحتجز 
مكانها للعودة الى العراق".

مبينا ان "مسالة عودة العائالت 
التي لديهــا مقاتلني مع داعش 
هــي مســالة مهمــة للوضع 
االمني العراقي، وينبغي معرفة 
كانوا  ســواء  ابنائهم  مصيــر 
قد قتلوا او فــروا الى دول اخرى 
عبر دولــة مجاورة، كما البد من 
مراقبة هــذه العائالت ومتابعة 
انشطتها وحتركاتها في مناطق 
عودتها او حتى في اخمليمات التي 

ميكن ان يتم نقلهم اليها".
ويرى الطائي انه "البد من وجود 
تنســيق امني بــني محافظات 
الدين  وصــالح  واالنبار  نينــوى 
العوائل  ملتابعة هــذه  وديالــى 

التي تتوزع بــني هذه احملافظات، 
والعمل على توفير الدعم وتقدمي 
املســاعدة الى العائالت البريئة 
العائالت  منهم، مــع مراقبــة 
التي لديها ابناء مختفني وتكون 
فوق  فما  الشباب  من  اعمارهم 

حتديدا".
علــى  "العمــل  الــى  داعيــا 
دمــج اطفالهــم فــي اجملتمع 
وادخالهم في املدارس احلكومية 
اعــادة  الجــل  ومتابعتهــم 
عقولهم  وتشــذيب  تأهليهم 
من اية افكار متطرفة قد تكون 
انتقلت اليهم في اثناء وجودهم 

في سوريا".
وكانــت "الصبــاح اجلديد" قد 
كشــفت في اكثر من مناسبة 

املنصرمة  القليلة  االسابيع  في 
العائالت  ملئــات  نوايا  وجود  عن 
ســوريا  في  القاطنة  العراقية 
للعــودة الــى مناطقهــم في 
البالد، كمــا اوضحت ان الكثير 
بدات  العراقيــة  العائــالت  من 
مبغادرة مناطق تخضع لسيطرة 
هناك  االرهابيــة  التنظيمــات 
االرهابي  داعش  تنظيم  وخاصة 
بعــد الهزائــم الثقيلــة التي 
اصابته مبقتل ســواء في العراق 
ان  الى  او في ســوريا، اضافــة 
بعــض االرهابيــني العراقيــني 
فقط  عائالتهم  بارسال  يرغبون 
دول  الى  للهرب  فيما يســعون 
منافذ  عبر  اوروبية  وغير  اوروبية 

وطرق غير رسمية في سوريا.

344 الجئا عراقيا غادروا 
مخيم الهول الحدودي 
في الجانب السوري، 
وعبروا الى العراق عبر 
منفذ غير رسمي يسمى 
"الفاو" كوجبة رابعة 
من الالجئين العراقيين 
العائدين لبالدهم، ليكون 
المجموع الكلي للعائدين 
3842 الجئا بضمنهم 
اطفال ونساء، فيما يبلغ 
عدد الباقين في المخيم 
7759 الجئا عراقيا

وصل العدد بهم الى 3800 الجئ عراقي من أصل 11500

عودة 344 أكثر من من مخيم حدودي بسوريا
ودعوات لشمولهم بتدقيق أمني مشدد

بغداد – هجوم مسلح 
الشــرطة  امنــي في  ذكر مصــدر 
مدني  إصابة  الثالثاء،  امس  العراقية 
العاصمة  شــمالي  مسلح  بهجوم 

بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحني أطلقوا 
النار مــن أســلحتهم الكامتة جتاه 
مدني في الطارمية شمال بغداد، ما 
أسفر عن إصابته" ، مضيفا أن "قوة 
أمنية طوقت مــكان احلادث ومنعت 
االقتراب منه، فيمــا نقل اجلريح إلى 

أقرب مستشفى لتلقي العالج". 

ديالى – احباط تعرض 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ديالى امس الثالثاء بإحباط 
تعــرض "لداعــش" علــى نقطتني 

للحشد العشائري في احملافظة.

وقــال املصــدر ان "قوة من احلشــد 
العشــائري احبطت مساء يوم امس 
االول هجومــا لداعش على نقطتني 
للحشــد من دون وقوع اية اصابات"، 
مضيفا ان "قوة امنية طوقت مكان 
وفتحــت حتقيقــا ملعرفة  احلــادث، 

مالبساته". 

كركوك – اعتقال ارهابي 
اكــد الناطق باســم وزارة الداخلية 
امــس الثالثاء ان مفــار امنية القت 
القبــض علــى ارهابــي كان يعمل 
الزكاة"  مبنصب ما يسمى "مسؤول 

في محافظة كركوك.
وقال الناطق اللواء ســعد معن انه" 
مبتابعة مســتمرة وجهــود ميدانية 
االحتادية  الشرطة  استخبارات  مفارز 
العاملة ضمن وكالة االســتخبارات 
والتحقيقــات االحتاديــة فــي وزارة 

الداخلية متكنت مــن القاء القبض 
على اجملــرم االرهابي الذي كان يعمل 
مبنصب ما يسمى مسؤول الزكاة في 

قاطع الرشاد وداقوق".

بابل – اعتقال مطلوب 
اعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة بابــل امس الثالثــاء، أن 
القوات االمنيــة القت القبض على 
متهم باالرهــاب، في نقطة تفتيش 

شمالي احملافظة.
وقال املصدر إن "قوة من فوج طوارئ 
شــرطة بابل الرابع، متكنت بعد ورود 
معلومات استخبارية دقيقة وبكمني 
محكم من القاء القبض على متهم 
مطلوب على وفــق املادة الرابعة من 
قانون مكافحة االرهاب، لدى محالتة 
الدخول الى احملافظة عبر سيطرة 44 
، شمالي بابل" ، مشيرا الى ان "القوة 

املعنية من  للجهات  املعتقل  احالت 
اجل اكمال التحقيق معه".

صالح الدين – قذيفة هاون 
اعلن النائب التركماني السابق نيازي 
معمار اوغلو امس الثالثاء، عن تعرض 
منزله الى اســتهداف بقذيفة هاون 

وسط قضاء الطوز.
وقال اوغلو ان "قذيفة هاون سقطت 
علــى منزلــي الواقع وســط قضاء 
الطوز، في متام الســاعة الثانية بعد 
منتصف الليــل، مــا ادى الى احلاق 
اضرار ماديــة باملنــزل" ، مضيفا ان 
"ذلك لم يسبب عن وقوع اية خسائر 

بشرية". 

االنبار – ضبط ملغمة 
مديرية  فــي  امني  مصدر  كشــف 
الشعبي  امليدان في احلشد  هندسة 

الثالثاء عــن ضبط ســيارة  امــس 
ملغمة محملــة بقنابر هاون وألغام 

في عكاشات غرب محافظة األنبار.
وذكر املصدر ان "فرق هندسة امليدان 
محملة  اب  بيــك  ســيارة  ضبطت 
بقنابر هــاون وألغام وبراميل مخبئة 
في مكان متروك،" مبينا ان، "هندسة 
ونقلتها  الســيارة  فككــت  امليدان 

للمجمع احلكومي في عكاشات".
من جانبه قال الناطق باســم مركز 
اإلعالم األمني العميد يحيى رســول 
في بيان ان "قوة مــن قيادة عمليات 
شــرق االنبار عثــرت علــى عبوتني 
ناســفتني وجليكان ســعة 20 لتر 
مملــوءاً مبــادة نتــرات االمونيا خالل 
واجب في منطقة الهيتاوين، ومت رفع 

العبوات من قبل مفارز املعاجلة" .

نينوى –شبكة تزوير 

افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثاء  محافظة نينــوى امــس 
القبض  القت  االســتخبارات  مفارز 
على شــبكة تزوير هويات رســمية 

لداعش في احملافظة .
وقال املصدر ان" مفارز اســتخبارات 
ومكافحة ارهــاب نينوى متكنت من 
القاء القبض على شــبكة اجرامية 
تتكــون من 3 متهمني تقــوم بتزوير 
لعصابــات  الرســمية  الهويــات 
داعش االرهابي لتســهيل حركتهم 
ونقلهــم" ، وضبطــت بحوزتهم ان 
اكثر مــن 750 امنوذجا فارغا لهويات 
االحوال مع بطاقات ســكن وشهادة 
جنسية و67 امنوذجا الختام متنوعة 
الفارغة  الهويــات  مــن  ومجموعة 
واخملتومة مــع فســفورات مع مواد 
أخــرى تســتعمل لهــذا الغرض"، 
مشيرا الى" العملية نفذت استنادا 

ملعلومات استخبارية دقيقة ونتيجة 
تعاون املواطنني مــع القوات األمنية 
اتخذت االجراءات القانونية اصوليا" .

البصرة – تفجير عبوة
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظة البصــرة امس الثالثاء، بأن 
مجهولــني فجروا عبوة على دار رجل 
دين تقــع في منطقــة ضمن مركز 

احملافظة، ما تسبب بأضرار مادية.
وقــال املصــدر إن "مجهولني فجروا 
بعــد منتصف الليلــة قبل املاضية 
عبــوة محلية الصنــع على دار رجل 
دين تقع في منطقة األبلة"، مبيناً أن 
"اإلعتداء تســبب بأضرار مادية، ولم 
يســفر عن إصابات بشرية" ، ولفت 
تواجدت  األمنيــة  "القــوات  أن  الى 
على الفور في محل احلادث، وفتحت 

حتقيقاً للكشف عن مالبساته". 

مسلحون مجهولون يطلقون النار على مدني شمالي بغداد * إحباط تعرض "لداعش" على نقطتين للحشد في ديالى 
اعتقال ما يسمى "مسؤول الزكاة" في محافظة كركوك * ضبط سيارة محملة بقنابر هاون وألغام غربي األنبار
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بغداد - الصباح الجديد:
وجهت وزارة العدل دائرة اإلصالح، بوضع خطة 
عمل لتأهيل قسم بغداد املركزي }سجن أبو 
غريب سابقاً{ وإعادته للخدمة بجهود محلية 
ووفقا للمعايير الدولية حلقوق االنسان بهدف 
تخفيف اكتظاظ اعداد النزالء في االقســام 

االصالحية كافة.
وأعلن مدير عــام دائرة االصالح العراقية، هذا 
خــالل زيارته لقســم بغداد املركزي ســجن 
ابو غريب ســابقا لالطالع علــى واقع العمل 
واكد ضرورة اعادة اعمار وتأهيل قسم بغداد 
املركزي وبجهود ذاتية لتخفيف معدل النزالء 

املتواجدين في بعض االقسام االصالحية".
وقالت الدائرة، بحســب بيان للــوزارة تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه امس انه "مت خالل 
الزيارة عقد اجتماع مع مدير القسم والكوادر 
االدارية والفنية حيــث وجه املدير العام، ادارة 
بالتنسيق مع  القسم واملالكات املتخصصة 
دائرة بلدية ابوغريب واألجهزة االمنية اخملتصة 
لتوفير احلماية الالزمة وتسهيل عملية دخول 
كوادر الصيانــة واألعمار واأليدي العاملة من 

أجل االسراع في تنفيذ خطة التأهيل".

بغداد - الصباح الجديد:
الشــهداء ناجحة عبد  رئيسة مؤسسة  دعت 
األمير الشــمري، امس الثالثاء، الطلبة من ذوي 
الشــهداء الى التقدمي علــى املنحة اجملانية في 

الكليات األهلية.
وذكرت الشــمري في بيان تلقت الصباح اجلديد 
نســخة منه، ان "علــى الطلبــة الراغبني من 
ذوي الشــهداء خريجــي الدراســات اإلعدادية 
القسم العلمي مبعدل )%94( فما فوق، بالتقدمي 
للدراسات في الكليات االهلية )مجاناَ( مراجعة 
الدوائر العامة الثالث في املؤسســة وحســب 

الشريحة التي ينتمي اليها". 
واضافت ان "هذه املقاعد الدراسية هي اضافية 
متنح من قبــل وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمي وبالتنســيق مع املؤسسة للمتعففني 

ولذوي الشهداء الشرائح الثالث".
وأكدت الشــمري ان "على الذين يودون التقدمي 
الثالث ملنحهم  العامــة  الدوائر  مراجعة احدى 
كتاب ترشــيح من قبلهــم حصرا الــى وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشت وزارة الزراعة االستعدادات اخلاصة بإقرار 
اخلطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2018 
2019- ، اذ تــرأس الوكيل الفني للوزارة الدكتور 
مهدي ضمد القيســي اجتماما استعرض فيه 
عدد من الفقرات اخلاصــة باخلطة الزراعية في 
ضوء احلصــص املائية املقرة بالتعــاون مع وزارة 
املــوارد املائية ، فضال عن التطــرق الى موضوع 
حتديد املســاحات اخملصصة لزراعة احلنطة من 
قبل وزارة املوارد املائية. واكد القيسي على تذليل 
العديد من العقبات التي تعترض عمل الفالحني 
واملزارعــني بعد مناقشــتها فــي االجتماعات 
الدوريــة لهيئة الراي ، إضافة الى اســتحصال 
موافقــة االمانة العامــة جمللس الــوزراء على 
اعفاء الفالحني واملتعاقدين من تســديد بدالت 
االيجار لألراضي الزراعية لهذه الســنة والسنة 
املقبلــة في حال عدم اعطائهــم خطة زراعية 
كاملة ، وتخويــل وزارة الزراعة بإعفاء الفالحني 
والشــركات واملتعاقدين وفقا للقوانني الزراعية 
من تســديد بدالت االيجار لألراضي الزراعية في 
املناطق التــي احتلتها زمر داعش االرهابية مثل  
)نينــوى ، كركوك ، ديالى ، وشــمال بابل ( طيلة 
مدة االحتالل وحلني العودة للزراعة في اراضيهم 

وبتأييد من مديرية الزراعة.

جانب من مخيم الهول
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بغداد - الصباح الجديد:

برعايــة وحضــور وزيــر االعمــار 
واالشــغال  والبلديات  واالســكان 
العامة الدكتورة املهندسة آن نافع 
اوســي، اقامت الــوزارة احتفالها 
الســنوي مبناســبة يوم االسكان 
املوئل  ويــوم  والعراقــي  العربــي 
العاملي فــي مقر دائرة االســكان 
التابعة للوزارة حتت شعار)التكافل 

االجتماعي من اجل سكن الئق( .
والقت الوزير كلمة باملناسبة على 
اهميــة االحتفال بيوم االســكان 
العربي لهذا العام الذي يأتي تزامنا 
مع حتقيق قواتنــا االمنية بجميع 
العســكرية  االنتصارات  صنوفها 
االراضي  جميع  حترير  واســتكمال 
العراقية واضحى من املهم العمل 
بســرعة كبيرة ألعادة االســتقرار 
واالعمار للمناطــق احملررة ومبا يرفع 
ويخفف املعاناة االنسانية الكبيرة 
للعائــات النازحة ويعطي وميض 
امل باملستقبل املنشود نحو االمان 
واالســتقرار. واضافت انه في هذا 
االطار التزمت الدولة بدورها احملوري 
لكل  املائم  الســكن  توفيــر  في 
مواطــن حيث ميثل ذلك اســهاما 
في التنمية الشــاملة املستدامة 
فــي العراق في شــتى القطاعات 
احللول  بتقدمي  االلتزام  ذلك  ويتمثل 
غيــر التقليديــة فــي مواجهــة 
وتطويرالنظم  االسكان  مشكات 
والتشريعات ووضع خطط طموحة 
ترتكز على اســتراتيجيات علمية 
واضحة  رؤى  مــن خــال  وعملية 
للسكن  املواطن  احتياجات  لتلبية 

املائم .
انــه بهدف تأمني  الوزير  واوضحت 
مواطن  لــكل  املائــم  الســكن 
عراقــي كحــق كفله الدســتور 
االمم  برنامج  مــع  الــوزارة  تعاونت 
البشرية  للمســتوطنات  املتحدة 
في العراق ألعداد وثيقة االســكان 

الوطنيــة لعــام 2010 والتــي مت 
حتديثهــا ومصادقتهــا مــن قبل 
الــوزراء في قــراره املرقم  مجلس 
355 لعام 2017، مشيرة الى ان من 
تبنتها سياسة  التي  املبادئ  ضمن 
اساليب  نحو  التوجه  هو  االسكان 
جديدة لاسراع في توفير املنتجات 
الســكنية تزامنــا مــع مصادقة 
معايير االســكان احلضري والريفي 
لضمان القدرة على حتمل تكاليف 
السكن مع عدم املساس باعتبارات 
الصحة والســامة واالســتجابة 
للظــروف البيئية ودعــم االبتكار 

واملواد  التصميــم  فــي  املتواصل 
مع  الطاقة  اســتعمال  وكفــاءة 
االخذ بنظر االعتبار متطلبات ذوي 
االحتياجات خلاصــة ومراعاة النوع 

االجتماعي.
واكدت الوزير ان صندوق االســكان 
استطاع ان يشمل بقروضه جميع 
محافظــات العــراق عــدا اقليم 
كردســتان حيث بلغ اجمالي عدد 
الوحدات الســكنية املنجزة لغاية 
نهايــة 2017 علــى وفــق قوانني 
وحدة سكنية  الف   )60( الصندوق 
فيما بلغ عدد املستفيدين من خال 

مبادرة البنــك املركزي عبر صندوق 
)21( الف  العراقي بحدود  االسكان 

مستفيد .
وتابعــت الوزير ان هــذ اجلهود هي 
ثمرة ماقامت به جميع دوائر الوزارة 
وما قامت به دائرة االســكان التي 
نحتفي بهذه املناسبة في اروقتها 
ملواكبــة تطبيق مخرجات مؤمترات 
املستدامة  التنمية  واهداف  املوئل 
ولغايــة 2030 ولتعزيز قدرة مدننا 
علــى الصمــود بوجــه االزمــات 
والتخفيــف  لهــا  واالســتجابة 
مــن تاثيراتهــا وخصوصــا فــي 

املناطق احملررة مــن االرهاب وصوال 
الــى معاجلتهــا على وفــق حلول 
مســتدامة تؤمن املعاجلة والوقاية 
ضمن القوانني واالمكانيات املتاحة 

وهي قابلة للتنفيذ املستدام.
متنــت  كلمتهــا  ختــام  وفــي 
جلميع  والنجــاح  الوزيراملوفقيــة 
تعمل  التي  واخليرة  اخمللصة  اجلهود 
على قيادة قطاع االسكان لتحقيق 
اهم هــدف تبنته الــوزارة اال وهو 
الئق  على سكن  احلصول  تيســير 
زيــادة كفاءة  مــن خال  للجميع 
والتركيزعلى  الســكني  االنتــاج 

تلبيــة االحتياجات للفئات اخلاصة 
واولئك الذين اليســتطيعون حتمل 
وحتقيق  مناســب  نفقات ســكن 
شــعار احتفالنــا هــذا )التكافل 

االجتماعي من اجل سكن الئق( .
وعلى هامــش االحتفالية مت تقدمي 
عــرض مرئي ، عن حتديــث معايير 
السياســية  ورســم  االســكان 
الوطنيــة لإلســكان فــي العراق 
والتنميــة احلضرية، ملــا يوفره من 
اســتقرار أقتصــادي واجتماعــي 
لذوي  وخاصة  العراقــي  للمواطن 

الدخل احملدود . 

»اإلعمار« تحتفل بيوم اإلسكان العربي 
والعراقي  ويوم الموئل العالمي

صندوق اإلسكان أقرض 60 ألف وحدة حتى نهاية 2017

استطاع صندوق 
اإلسكان أن يشمل 

بقروضه جميع 
محافظات العراق 

حيث بلغ إجمالي عدد 
الوحدات السكنية 

المنجزة لغاية نهاية 
العام الماضي )60( 

ألف وحدة سكنية 

جانب من االحتفالية
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انطالق حملة لمنع النقل 
الجائر في جانب الكرخ 

العمل والوكالة الدولية 
تنفذان تحسين واقع الخدمات 

المقدمة للمواطنين

التربية تفتتح مدرسة 
كرفانية في قضاء خانقين

بغداد - الصباح الجديد:
 شكلت إدارة قســم الكرخ التابع للشركة 
العامــة الدارة النقل اخلــاص غرفة عمليات 
إلدارة حملة انطلقت امس الثاثاء ملنع النقل 
اجلائــر في جانــب الكرخ للعاصمــة بغداد 

بالتعاون مع األجهزة األمنية ومديرية املرور .
وقــال مديــر عام الشــركة عبــد العظيم 
الســاعدي مت اجراء  عدة لقاءات وإجتماعات 
مع قائــد عمليات الكرخ ومديــر قاطع مرور 
البيــاع واألمن الوطني والشــرطة االحتادية ، 
لألتفاق على إنشاء غرفة عمليات بإدارة النقل 
اخلــاص في جانب الكرخ من أجل منع احلاالت 
الســلبية والنقل اجلائــر واإلضرار باملصلحة 

العامة.

بغداد - الصباح الجديد:
بحثــت مدير عــام دائرة احلمايــة االجتماعية 
الدكتورة  للمرأة في هيئة احلماية االجتماعية 
عطور حســني املوســوي مــع ممثلــي برنامج 
)مشــروع تكامل( آليات التنسيق والتعاون مع 
 USID الدولية  للتنميــة  األميركيــة  الوكالة 

املمولة للمشروع . 
واكدت املوســوي ان املشروع يهدف الى حتسني 
واقع اخلدمات املقدمة للمواطنني واملستفيدات 
مــن خال التنســيق مــع احلكومــات احمللية 
ومنظمات اجملتمــع املدني وخاصة خدمات ادارة 
املــاء والنفايات الصلبة والعمل على حتســني 
االدارة املالية الفتة الى وجود فريق لدى البرنامج 
يعمل علــى املســاواة واالندماج ومســاعدة 

الفئات الهشة و احملتاجة.  
واوضحــت مديــر عــام الدائــرة ان التدريبات 
التي تقدم للمســتفيدات عبر قســم اخلدمة 
االجتماعية مع مراكــز التدريب املهني تهدف 
الى اكسابهن املهارات العملية رغم عدم توفر 
ادوات املشروع، مشيرة الى ان تزويدهن مبعدات 
املشروع سيسهم في توفير دخل داعم يعينهن 
على تكاليــف احلياة الباهظــة . من جهتهم 
اكد ممثلو الفريق على دعــم دائرة حماية املرأة 
في اخلطط واملوازنات وان مدة املشــروع خمس 
سنوات ســيعملون خالها على دعم املشاريع 

الصغيرة للنساء الشابات. 
وفي مداخلة لها  اكدت مديــر عام دائرة املرأة 
على ضرورة احلاق حضانة مبكان املشــروع الذي 
يــروم الفريق فتحه للمســتفيدات الن الدائرة 
تســعى الى ان تــؤدي فاقدة املعيل رســالتها 

التربوية ألنها االم والب في ذات الوقت. 
يذكــران لدى دائــرة املرأة اتفاقــا مع منظمة 
الصليب االحمــر لتوفير مســتلزمات العمل 
للمتدربات املســتفيدات في مجاالت اخلياطة 

واحلاقة وصناعة االغذية. 

ديالى - الصباح الجديد:
افتتحت وزارة التربية مدرسة النبي اسماعيل 
)ع( الكرفانية ذات 6 صفوف دراسية في قضاء 
خانقني / ناحية السعدية / قرية حمرين التابعة 

حملافظة ديالى .
وذكــر املكتــب اإلعامــي للوزيــر ان املاكات 
الهندســية في تربيــة ديالى انهــت االعمال 
اخلاصة باملدرســة الكرفانية التي تتكون من 6 
صفــوف وجناح إداري ومجموعــة صحية ، وأن 
افتتاح املدرســة ســيعود باألثر االيجابي على 
واقع العمليــة التربوية والتقليــل من الزخم 
احلاصل في اعداد التاميذ والطلبة واالســهام 

في معاجلة مشكلة ازدواج املدارس .
واشــار املكتب االعامي الى القيــام بتجهيز 
املدرســة باملســتلزمات التربويــة والكتــب 
املنهجية بالتزامن مع انطاق العام الدراســي 
اجلديــد ، مضيفاً على هذا بــأن العمل جار في 
الوقت احلاضر على استكمال عدد من املشاريع 
التربويــة في عموم اقضيــة ونواحي احملافظة 

خدمة للعملية التربوية في الباد .
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بغداد - الصباح الجديد:

تواصــل املديرية العامــة للتنمية 
تشــكيات  احــدى  الصناعيــة 
تقــدمي  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
للصناعيني  التخصصية  خدماتها 
وتخصيــص قطــع أراض إلقامــة 

مشاريع صناعية عليها . 
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
ســام ســعيد احمــد ان املديرية 
تســعى لارتقــاء بواقــع القطاع 
الصناعــي اخلاص مــن خال تقدمي 
اخلدمــات امليســرة للصناعيــني ، 
مضيفــا« ان املديريــة منحت )25( 
إلقامــة  ارض  قطــع  و)6(  اجــازة 
مشــاريع صناعية جديدة ومنح )4( 
شهادات اكمال تأسيس للمشاريع 

املديريــة  ان  ,مبينــا«  الصناعيــة 
العمل  سير  مجريات  على  حريصة 
الصناعية من خال  املشاريع  داخل 
عمل الكشوفات الدورية التي تقوم 
املتخصصة  الفنيــة  اللجــان  بها 
املشاريع  وجلميع  وبشــكل مكثف 
العراق  محافظــات  في  الصناعية 
كافــة حيث كشــف علــى )107( 
مشــاريع صناعية ومنح )14( هوية 

جديدة للمشاريع الصناعية .
من جهــة اخــرى لفت مديــر عام 
الشركة الى دور الكشوفات في دعم 
، اذ ان الكشــف عن  املنتج الوطني 
الصناعات  لشــتى  مشروع صناعي 
يعد مبثابة حلقة وصل بني الصناعي 
صاحــب املشــروع وبــني التنميــة 
الصناعيــة مــن جهة وبــني اجلهة 
ذات العاقــة التــي تقــوم املديرية 

التي  االولية  املواد  لتوفير  مبخاطبتها 
يحتاجها املشروع الصناعي. 

وزارة  على صعيــد متصل نظمــت 
الصناعة واملعــان ندوة حول مفهوم 
ادارة اجلــودة وبالتعــاون مع اجلمعية 
العراقيــة الدارة اجلودة بحضور مدراء 
ومسؤولي اقسام اجلودة في شركات 

الوزارة العامة. 
وقال املهندس ماهــر العامري رئيس 
اجلمعيــة العراقيــة الدارة اجلودة ان 
الهدف مــن اقامة هــذه الندوة هو 
شــرح معايير اجلودة واســتعمالها 
كوســيلة وتاثيرها على املنتج احمللي 
وحتديــد اخملاطر اخلارجيــة والداخلية 
امام  تؤثر على قوة منافســته  التي 
الى شــرح  اضافة  االجنبي  املنتــج 
معايير اجلودة وكيفية اســتعمالها 
لوضع آليات حلمايــة املنتج العراقي 

العمل  اســاليب  تطوير  خــال  من 
وتطوير  الفحــص  معايير  وتطويــر 
االداء  وحتســني  التقييــم  معاييــر 
وحتسني وســائل التكنولوجيا, مبيناً 
ان معايير اجلــودة للمنتج احمللي هي 
من االهداف الرئيســة التي  تسهم 
في سرعة تســويقه ومتنحه القدرة 
على املنافسة امام املنتجات االجنبية 
املســتوردة وهي احدى الوسائل التي 
ترتقي بها اداء انظمــة العمل التي 
جتعل املنتج الوطني مبســتوى اعلى 
من القدرة التنافسية ملواجهة قرينه 

االجنبي.
هذا وقد شــهدت الندوة نقاشــات 
حوارية من خال طرح  االفكار واالراء 
ازاء مفهوم معاييــر اجلودة ومعاجلة 
التي تواجــه تطبيقه   نقاط اخللــل 

بشكل امثل.  

تقرير

التنمية الصناعية تواصل تقديم خدماتها إلقامة مشاريع صناعية 
ندوة عن مفهوم إدارة الجودة 

بغداد - الصباح الجديد:
امس  ديالى  شرطة  قيادة  اطلقت 
الثاثاء حملة هي االولى من نوعها 
في الباد تهدف ملساعدة االطفال 
وإعادتهــم الى مقاعد الدراســة 
منهم  املتسولني  اوضاع  ومعاجلة 
وباعة املواد البسيطة في الشوارع 
في  املســجلني  غير  والتقاطعات 

املدارس واملتسربني منها.
وقال مديــر اعام شــرطة ديالى 
العقيد غالــب العطية في بيان، 
نســخة  اجلديد"  "الصباح  تلقت 
منــه ان" الفقر املدقــع واالهمال 
االسري دفع العشرات من االطفال 
الصغــار للتســول او لبيع بعض 
شــوارع  في  البســيطة  املــواد 
مدن  وبقية  بعقوبــة  وتقاطعات 
االخيرة  الســنوات  خــال  ديالى 
خاصــة بعد بــروز ازمــة النزوح 
القسري"، مشيرا الى ان" شرطة 

على  الوضع  أدركت خطورة  ديالى 
مســتقبل االطفــال وامكانيــة 
اســتغالهم ودفعهــم ليكونوا 
ادوات لإلرهاب او اجلرمية فســعت 

إلطاق هذا البرنامج".
وأضاف مدير االعام انه" بعد يوم 
واحد علــى إطاق برنامــج انقاذ 
البراعم في بعقوبة حققنا شيء 
اعادة طفلني شــقيقني  مميز بعد 
الــى مقاعــد الدراســة وجتاوزنا 
كل الصعوبــات التــي كانت في 
طريقنا" ، مشــيرا الى ان" قصة 
الطفلني بــدأت بعد التعرف على 
قصتهمــا املؤملة فــي اثناء جمع 
االطفال من الشــوارع وكيف دفع 
االهمــال االســري لكليهما الى 
النزول للشــارع والعمل برغم ان 
ما  التاسعة  تتجاوز  لم  اعمارهما 
حرمهما من الدراســة وان فريقا 
متخصصا من الشرطة اجملتمعية 

بإشرافه زار عائلة الطفلني واطلع 
عن كثب عن احوالهما".

تســجيل  ان"  العطيــة  وبــني 
الطفلني في املدرســة كان صعبا 
في بادئ االمر مــا دفعنا الى فتح 
قناة اتصال مباشرة مع مدير عام 
الزركوشــي  ديالى جعفر  تربيــة 
تسجيلهما  بتســهيل  امر  الذي 
بأقرب مدرســة فورا فيما مت تبني 
شــراء املابس والقرطاسية لهما 
من قبلنا" ، مشــيرا الى ان" اعادة 
هدفا  متثل  الدراســة  الى  طفلني 
مهما ومقدمــة موفقة لبرنامج 
ســيواصل  الذي  البراعم  انقــاذ 
مســاره فــي تتبع احــوال بقية 
االطفال والعمل على انقاذهم من 
الشوارع  في  وجودهم  الن  اجملهول 
فــي هذه االعمار خطــر جدا وقد 
الــى عواقــب وخيمة على  يؤدي 

حياتهم باملستقبل".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامــة لتصنيع 
احلبــوب في وزارة التجــارة عن جرد 
محافظتي  فــي  العاملة  املطاحن 
النجف وميســان بعد االنتهاء من 
عملية إنتاج وتوزيع مخصصها من 

احلصة املقررة .
وقال مدير  عام الشــركة املهندس 
جاســم محمد عباس أن املطاحن 
العاملة في النجف وميسان اجنزت 
عمليــة التجهيز حلصتهــا املقررة 
الــدو اإلنتاجيــة املنتهية  ضمــن 
وجردها من قبل جلان اجلرد املشتركة 
واجــراء أعمال التعقيــم والتعفير 
اســتعدادا للمباشرة بإنتاج احلصة 

الاحقة .
مــن جانب اخر اكد املديــر العام ان 
شركته جادة بايصال مادة الطحني 
املواطنني  جلميــع  ونوعا  كما  اجليد 
البطاقــة  بنظــام  املشــمولني 

التموينية من خال دراسات وخطط 
الفنية لتحســني  اللجان  تعدهــا 
نوعية الطحني املنتج ومبا يليق بذوق 
الشركة  ابواب  وان  العراقي  املواطن 
مشــرعة لتلقي اي شكوى تتعلق 
بتوزيــع الطحني او حــاالت التلكؤ  
الناقلني  املادة مــن قبل  ايصال  في 
او مطالبتهــم مببالغ مالية او وجود 
نقــص بالكميات احملددة لكل وكيل 
، الفتا الى تلقي الشكاوى ايضا من 
خــال ارقام اخلط الســاخن املعلن 
داعيا  الــوكاء  لدى جميع  واملعرف 
الى االتصال في حال حدوث اي حالة 

مخالفة للتعليمات والضوابط .
اعلنــت  متصــل  صعيــد  علــى 
احلبوب في  لتجارة  العامة  الشركة 
وزارة التجارة عن مباشــرة ســايلو 
كركوك بصرف مستحقات  فاحي 
بعد   2014 لعام  احلويجة  ومسوقي 
االمنية ملســوقي  املوافقات  وصول 

احلويجة .
من جانب اخر اشار املدير العام الى 
مواصلة ســايلو الــدورة وفرع بابل 
بتسلم وجتهيز الرز املستورد  والوارد 
عبر ميناء ام قصر اضافة الى جتهيز 
مطاحن الــدورة والنجف بحصص 
موضحا   ، احلنطــة  مــن  جديــدة 
الــدورة جهــز مناطق  ان ســايلو 
ومنطقة  واحملموديــة  اليوســفية 
اللطيفية بكمية 156 طنا من الرز 
املستورد وبواقع 3121 كيسا ، فيما 
تســلم فرع بابل كمية 350 طن رز 
فيتنامي من اصل 2000 طن وكمية  
1916 طــن  رز ارجنتينــي من اصل 
2600 طن اضافة الى قيام  ســايلو 
احللة  بتجهيز وكاء املواد الغذائية 
بلغت  والذي  االرجنتينــي  الرز  مبادة 
كميتــه  855 طنا مــن اصل 2600 
املواطنني ضمن  على  لتوزيعها  طن 

مفردات البطاقة التموينية.

حملة إلعادة أطفال متسولين
 الى مقاعد الدراسة في ديالى 

التجارة تستعد للمباشرة بإنتاج الطحين 
في محافظتي النجف وميسان  

صرف مستحقات فالحي ومسوقي الحنطة في كركوك للعام تعد األولى في العراق 

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت دائــرة البيئة ان تلوث املياه 
يثيــر القلق، فيمــا دعت اجلهات 
الى احلد  البصرة  العاقة في  ذات 
من التلوث احلاصــل على مصادر 

املياه، طالبت بعدم تصريف مياه 
الصرف الصحي باملصادر املائية.

واالعام  التوعيــة  دائــرة  وقالت 
البيئي فــي وزارة الصحة والبيئة 
في بيان تلقــت "الصباح اجلديد" 

بيئة  ان "مديريــة  نســخة منه 
البصرة وبجميع ماكاتها وفرقها 
الساعة  مدار  على  تعمل  الفنية 
علــى ايجــاد حلول آنيــة واخرى 
اخملتلفة  التلوث  ملشكات  جذرية 

في احملافظة".
واضافــت الدائــرة ان "موضــوع 
تلوث املياه يثيــر القلق واعتراض 
الوزارة بشكل متواصل من خال 
مخاطباتهــا وعملهــا املتواصل 

خال  احلكومــة  مســتوى  على 
حذرت  والتي  املاضية  الســنوات 
مراراً من مغبة الوصول ملثل هكذا 
مســببات  فيها  تراكمت  ازمــة 
التلــوث وحصول اضــرار صحية 

وبيئيــة". وعدت ان "هذا االمر هو 
في بالــغ اخلطــورة اذا ما اضيف 
مما  املائية،  الشــحة  الى موضوع 
يؤدي الى زيادة تلوث املياه واملصادر 

املائية".

»البيئة« تدعو الى عدم تصريف مياه المجاري إلى األنهر 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
زعم مسؤول في اخلارجية األمريكية أن برنامج 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرصد احلوادث 
واالجتار باملواد املشعة يتعرض للخطر من قبل 

روسيا بسبب »قضية ليتفينينكو«.
وقال كريســتوفر فورد، مساعد وزير اخلارجية 
األميركي، خالل مؤمتــر حول مكافحة تهريب 
املواد املشــعة، إن املقصود مــن هذا البرنامج 
هو رصد املــواد الذرية واملشــعة اخلارجة عن 
السيطرة الرســمية، »يواجه تهديدا من قبل 
روســيا بعد تضمني قاعــدة البيانات اخلاصة 
به معلومــات عن اســتخدام الكرملني مادة 
بولونيوم املشعة لتســميم )ضابط اخملابرات 
الروسي السابق( ألكســندر ليتفينينكو في 
لندن عام 2006«. وأضاف فورد أنه سجلت في 
أراضي االحتاد الســوفيتي السابق عدة حاالت 
لتهريب املواد املشعة، مبا في ذلك في جورجيا 

ومولدوفا في العقد املاضي.
وقال: »كان هناك حادثــان على األقل، حاولت 
في  شيشــانية  إرهابية  جماعــات  فيهمــا 
روســيا، ولو بــال جدوى، اســتخدام ما يطلق 
عليه »القنابــل القذرة« التي حتتوي على مواد 

مشعة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت الســعودية أنهــا تعمل بجــد على 
تصحيــح أخطاء فــي عمليات االســتهداف 
ارتكبها حتالفها العســكري في اليمن، وأودت 
بحيــاة مدنيني بينهم أطفال وســط اتهامات 

أممية مبقتل األطفال بغارات التحالف.
وفحصت جلنــة األمم املتحــدة املعنية بحقوق 
الطفل االثنني املاضي الســجل السعودي في 
ما يتعلــق بااللتزام ببروتوكــول وضع األطفال 
في الصراعات املســلحة، وأثــارت مرارا قضية 
األطفال الذين قتلوا في هجمات للتحالف في 

اليمن.
وقــال كالرنس نلســون نائب رئيــس اللجنة: 
»هذا األمر مســتمر منذ سنوات، لكن ال توجد 
معلومــات بعــد عــن مقاضــاة أو معاقبة أو 
التعامل بأي شــكل من األشــكال مع أي من 
اجلناة أو األشخاص املسؤولني عن هذا النوع من 

األفعال«.
لكن عسيكر العتيبي املسؤول في وزارة الدفاع 
الســعودية أبلغ اللجنة التــي تضم 18 خبيرا 
مستقال بأن التحالف الذي تقوده الرياض ملتزم 
التحالف  وأن لدى  الدولي اإلنســاني،  بالقانون 
قائمــة تضم 64 ألف موقع فــي اليمن يحظر 

استهدافها، منها املستشفيات واملدارس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التونســية تفكيكها  الداخلية  وزارة  أعلنــت 
خلّية مكونة من 5 أشخاص، متورطة في متويل 

عناصر إرهابية تونسية ناشطة في سوريا.
وكتبت الوزارة في بيان عنها: »الوحدة الوطنّية 
الوطني،  لألبحاث في جرائم اإلرهــاب للحرس 
متّكنت بالّتنســيق مع مصلحتــي الّتوّقي من 
اإلرهاب بإقليمي احلرس الوطني بواليتي الكاف 
وزغوان، من الكشف عن شــبكة متوّرطة في 
متويل العناصــر اإلرهابّية الّتونســّية املوجودة 

بسوريا«.
وأضافت أنه »مت ضبط خمســة عناصر من هذه 
الشــبكة، وحجز مبلغ مالي هام من العملتني 

التونسية واألجنبية«.
كما أشــارت إلى أن الســلطات أحالت عناصر 
اخللية إلــى القطب القضائي ملكافحة اإلرهاب 

وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحقهم.

واشنطن تتهم موسكو 
بتسريب مواد مشعة 

إلى السوق السوداء

السعودية تعترف »بأخطاء« 
للتحالف أودت بحياة 

مدنيين وأطفال في اليمن

تونس تطيح بخلّية 
لتمويل إرهابيين في سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد:

أّكد ينــز هايباخ الباحــث واحمللل 
 GIGA السياســي فــي معهــد 
األملاني لدراســات الشرق األوسط 
أن مطالبــة الرئيــس األميركــي 
دونالد ترامب لدول اخلليج بتقليص 
أسعار النفط ليست جديدة، وإمنا 
هي مطالب تتكــرر دوًما، ولكنها 
لم تــأت بنتيجة ملموســة حتى 
اآلن. وبطبيعــة احلال لدى الواليات 
في  مصلحة  األميركيــة  املتحدة 
عند  النفط  أســعار  على  احلفاظ 
مستويات منخفضة ملا لذلك من 
تأثير جيد على االقتصاد األميركي 
وأيًضا على جعل النفط الصخري 
املنافســة  على  قــادرًا  األميركي 
فــي الســوق. ولكن جتديــد هذه 
ميكن  الفترة  هذه  في  التصريحات 
فهمه أيًضا في سياق االستعراض 
اإلعالمي قبل االنتخابات النصفية.

وأوضح هايباخ في حديث لدويتش 
فيلة أنه يشــعر بأن الســعودية 
مضطرة لتجنــب إغضاب ترامب، 
مضيًفا »صحيح أن ترامب حليف 
وثيــق للرياض، ولكن فــي الوقت 
السعودية  القيادة  تعلم  نفســه 
في الرياض أن هــذا الرجل ال ميكن 
هم  لذلــك  بتصرفاتــه،  التنبــؤ 
يعلمــون أن عليهــم التعامل مع 
أي خالفات  ونفى وجــود  مطالبه، 
بني الطرفني فــي ظل إدارة ترامب، 
موضًحــا أنه لم تشــهد العقود 
املاضية حســن عالقات بني اإلدارة 
األميركيــة والرياض كما هي اآلن. 
ففي العديد من امللفات اإلقليمية 
لــدى احلكومتني رؤى متشــابهة، 
وهو ما لم يكــن كذلك حتت إدارة 

أوباما.
وتابع هايباخ »أن األزمة مع قطر هي 
بالفعــل واحد من امللفات القليلة 

التي يبــدو فيها خــالف بني رؤية 
وحتدث  الرياض«.  ورؤية  واشــنطن 
املمكنة  البدائل  األملاني عن  اخلبير 
بالنسبة للســعودية إذا ما نفذت 
وســحبت  تهديداتها  واشــنطن 
قائاًل  املنطقة،  باتريوت من  أنظمة 
نفوذ  »خطوة كهذه قــد تضعف 
واشنطن في املنطقة، وبالتالي لن 

حتدث إال في ظروف غير عادية.
مليارات  »رغم  هايباخ  واســتطرد 
الــدوالرات التي تدفعهــا الرياض 
صفقات  شــكل  على  لواشنطن 

كّلها من األســلحة، ال يزال نهم 
الرئيس األميركي للمال السعودي 
قويًا، لدرجة أنه تناســى ســريعاً 
تلك الصــور التــي جمعته بولي 
العهــد الســعودي األمير محمد 
املاضي،  أيــار  نهاية  ســلمان،  بن 
وهما يبتسمان خالل التوقيع على 
صفقات تّسلح بقيمة 12.5 مليار 

دوالر«.
حتليلها  فيلــه  دويتش  وواصلــت 
للوضــع فقالــت ان الريــاض تري 
أن هناك عــدوًا إيرانًيا يتربص بها 

علــى الدوام، لذلــك ضاعفت في 
مــن صفقات  األخيرة  الســنوات 
وأنها مقتنعة  األســلحة، خاصة 
بوصــول التهديــد اإليرانــي إلى 
حدودهــا اجلنوبيــة، متمثــالً في 
املتمّردين احلوثيني الذين اســتولوا 
صنعاء.  اليمنية  العاصمــة  على 
لــإدارة  الســعودية  احلاجــة 
األميركية ال تتّلخص في الســالح 
فقط، بل كذلك لكبح جماح تيار 
أميــركا يحّمل مســؤولني  داخل 
ســعوديني مســؤولية أحداث 11 

أيلول اإلرهابيــة، وهو ما ظهر في 
قانون »جاستا«.

محلل  ســونز،  سيباستيان  وقال 
للسياســة  األملانية  اجلمعية  من 
نظــر  وجهــة  »مــن  اخلارجيــة، 
سياســية، البدائل نادرة بالنسبة 
للسعودية«، مشيرًا إلى أن الروابط 
التاريخية بني واشــنطن والرياض 
»تعيق أّي تقــارب بني هذه األخيرة 
وأّي خصــم آخر خاصة روســيا«. 
ولكن مــن الناحيــة االقتصادية، 
وعــت الريــاض بضــرورة تنويــع 

االقتصــار على  بــدل  الشــركاء 
يؤكده  ما  وهــو  املتحدة،  الواليات 
سونز بقوله إن السعودية اتخذت 
منــذ مدة هذا اخليــار، بل واجتهت 
للواليات  اقتصاديــني  خصوم  إلى 
املتحــدة، منهم روســيا والصني 

والهند.
واضاف سونز إن إيران وسعت دائرة 
حلفائها وباتت جتمع تركيا وروسيا 
تعززت  وقــت  فــي  وحتــى قطر، 
فيه جبهــة معادية إليــران جتمع 
والسعودية  واإلمارات  الســعودية 

خبير الماني يكشف عن البدائل الممكنة للسعودية إزاء تهديدات واشنطن

هايباخ يؤّكد أن مطالبة ترامب لدول الخليج
بتقليص أسعار النفط »فرقعة إعالمية«

هايباخ: أن األزمة مع 
قطر هي بالفعل واحد 

من الملفات القليلة التي 
يبدو فيها خالف بين 

رؤية واشنطن ورؤية 
الرياض«. وتحدث 
الخبير األلماني عن 

البدائل الممكنة بالنسبة 
للسعودية إذا ما نفذت 

واشنطن تهديداتها 
وسحبت أنظمة باتريوت 

من المنطقة، قائاًل 
»خطوة كهذه قد 

تضعف نفوذ واشنطن 
في المنطقة، وبالتالي لن 
تحدث إال في ظروف غير 

عادية
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الصباح الجديد ـ وكاالت 
طالب أمني سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمــة التحرير الفلســطينية 
بإدراج  املتحدة  األمم  صائب عريقات 
إســرائيل كدولة تنتهــك حقوق 
األطفال، في تقريرها السنوي حول 

األطفال والنزاع املسلح.
وأكد عريقات في رســالة رسمية 
وجههــا إلــى األمني العــام لألمم 

غوتيريــش،  أنطونيــو  املتحــدة 
احتجاجاً على استهداف إسرائيل 
األطفال الفلســطينيني بالقنص 
آخراً  ليس  لكن  »آخرهم  املباشــر 
احلوم  نايــف  محمــد  الطفــالن 
وعبــد الناصــر مصبــح« )ُقتــال 
برصاص قناصــة االحتالل في غزة 
اجلمعة املاضــي(، أن »هذه اخلطوة 
األساســية تنســجم مع طلبنا 

لسكان  الدولية  للحماية  العاجل 
فلسطني املدنيني«. وأشار عريقات 
في مطلع رسالته إلى أن »التقارير 
العــدة التي حتصلــون عليها من 
وكاالت األمم املتحــدة العاملة في 
فلسطني احملتلة أو من خالل قنواتنا 
الثنائية« توضح »بالدليل، مواصلة 
إسرائيل، قوة االحتالل، انتهاكاتها 
اخلطيرة اللتزاماتها مبوجب اتفاقية 

جنيــف الرابعة، كما هي احلال في 
األخرى،  املعاهــدات  مــن  العديد 
مبا في ذلك اتفاقيــة األمم املتحدة 
حلقوق الطفــل«. وأكــد أنه »من 
بــني االنتهاكات اخلطيرة الســتة 
التي وضعها مكتب املمثل اخلاص 
لألمــني العــام املعنــي باألطفال 
والنزاع املســلح كما صادق عليها 
مجلس األمن، فإن إسرائيل مارست 

العديد منها بشكل ممنهج، مبا في 
ذلك القتل واالختطاف والهجمات 
علــى املــدارس واملستشــفيات، 
إلى منع وصول املساعدات  إضافة 
اإلنســانية«، فضالً عن »انتهاكات 
ومســتوطنيها  االحتالل  سلطة 
اليومية بحق شعب فلسطني مبن 

فيهم األطفال«.
ولفت عريقات إلى أن »حوالى 350 

طفالً فلسطينياً ال يزالون يقبعون 
في سجون االحتالل، حيث يتعّرض 
للتعذيب«،  عــدد كبيــر منهــم 
الدولة  أن »إســرائيل هي  مضيفاً 
الوحيدة في العالــم التي تعتقل 
سن  حتى  الفلسطينيني  األطفال 
12 ســنة، عدا عــن حرمانهم من 
واحلياة  والصحة  التعليم  في  احلق 

الكرمية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فاز احلزب القومي غير االستقاللي 
كيبيــك«  مســتقبل  »حتالــف 
امــس االول االثنني فــي انتخابات 
الكيبيكية  الوطنيــة  اجلمعيــة 
باألغلبية املطلقــة ممثال بـ 74 من 
أصل 125 نائبــا، وذلك بعد حكم 
ليبرالــي اســتمر 15 عامــا. وقد 
وعد رئيس الوزراء اجلديد فرانســوا 
لوغو ببــث »روح توحيد حلكم كل 
يريد  أنــه  مؤكدا  الكيبيكيــني«، 
»العمل مــن أجل كيبيــك داخل 

كندا«.

بعد حكم الليبراليني الذي استمر 
15 عاما بــال انقطاع تقريبا، حمل 
الناخبــون في مقاطعــة كيبيك 
الكنديــة إلــى الســلطة احلزب 
القومي غير االســتقاللي »حتالف 
مستقبل كيبيك«، الذي يريد احلد 

من تدخل الدولة ومن الهجرة.
وســيتمتع التحالف الذي أسسه 
اجلديد  الوزراء  ورئيس  األعمال  رجل 
باألغلبية   2011 فرانوسا لوغو في 
املطلقة في اجلمعية الوطنية ممثال 
بـ 74 من أصل 125 نائبا، حســب 

نتائج أولية.

وقال لوغــو »اليوم دخل التاريخ إثر 
فوزه: »اليوم وضع عــدد كبير من 
الكيبيكيــني اجلدل الذي تســبب 
انقسامنا خلمسني عاما«، في  في 
انتماء كيبيك  إلى قضية  إشــارة 
إلــى كنــدا. كما وعد ببــث »روح 
الكيبيكيني«،  كل  حلكــم  توحيد 
مؤكدا أنه يريــد »العمل من أجل 

كيبيك داخل كندا«.
وزير سابق واستقاللي لكنه  لوغو 
يؤكد أنه لم يعــد يريد االنفصال 
عن أوتاوا. وقد درس احملاسبة وصنع 
الطيران  ثروة من تأسيسه شركة 

»إير ترانسات« في 1986.
املنتهية  الــوزراء  رئيــس  واعترف 
واليتــه الليبرالــي فيليــب كويار 
بســرعة بهزميته مساء االثنني، ما 
لليبراليني  قاســية  يشكل ضربة 
العائلة السياســية لرئيس الوزراء 
وكان هؤالء  ترودو.  الكندي جاسنت 
خســروا في حزيران أونتاريو أغنى 
وأكثرهــا  الكنديــة  املقاطعــات 
فيها  فاز  وقد  بالسكان.  اكتظاظا 

حزب محافظ آخر.
وللمــرة األولى منذ أكثر من ثالثني 
عن  االستقالل  يشــكل  لم  عاما، 

كندا قضية محورية في احلملة.
ويعد »حتالف مســتقبل كيبيك« 
واتباع  »بالتغييــر«  الكيبيكيــني 
الهجرة  حيــال  حازمة  سياســة 
من  للتمكن  خفضهــا  يريد  التي 
وبإدارة  اجلدد،  القادمني  اســتيعاب 
أفضل للشــؤون املالية. وقد أعلن 
لوغو خــالل حملته االنتخابية أنه 
 ،2019 أن يخفض، اعتبارا من  يريد 
نسبة أكثر من عشرين باملئة عدد 
املهاجرين الذين يصلون سنويا إلى 

كيبيك.
في  التجــارة  غرفــة  دعتــه  وقد 

مونتريــال، كبــرى مــدن كيبيك 
يعيــش فيهــا نصــف ســكان 
إلى  املهاجرين،  ومعظم  املقاطعة 
أن »يأخذ فــي االعتبار ضرورة زيادة 
اليــد العاملة املؤهلــة«، بينما ما 
ألف وظيفة شــاغرة  زالت مئــة 
باللغة  الناطقــة  املقاطعــة  في 
الفرنسية بسبب نقص املرشحني 

املؤهلني.
وستنظم كندا خالل عام انتخابات 
تبــدو محســومة  تشــريعية ال 
ملصلحة ترودو، في أجواء من صعود 

التيارات القومية.

عريقات يطالب األمم المتحدة بحماية األطفال من جرائم االحتالل

انتخاب حكومة يمينية قومية غير استقاللية في مقاطعة كيبيك في كندا

متابعة ــ الصباح الجديد:

العد  بــدء  مع  التطورات  تســارعت 
الروسي-  االتفاق  لتنفيذ  العكســي 
التركــي اخلــاص مبحافظــة إدلــب 
)شمال غربي سورية(، وطمأنت انقرة 
الفصائل املســلحة املوالية لها إلى 
أن القوات الروســية لــن تتواجد في 
ينص  التي  السالح  املنزوعة  املنطقة 
االتفاق على تنفيذها قبل 10 الشهر 
اجلاري.  وفي وقت تصاعدت االغتياالت 
التي تســتهدف قياديــني بارزين في 
»هيئة حترير الشــام« )جبهة النصرة 
أن  ســابقاً(، توقعت مصادر مطلعة 
»تعلــن الهيئة قبولهــا اتفاق إدلب 
وسحب مسلحيها«. وكشفت عمان 
أمس االول االثنني عن محادثات جتريها 
مع موسكو لتفكيك مخيم الركبان 
)جنوب شــرقي ســورية( القريب من 

قاعدة التنف األميركية.
رجب طيب  التركــي  الرئيــس  وأكد 
أردوغان توافقاً على عقد قمة تركية- 
تناقش  أملانية  فرنســية-  روســية- 

الوضع في سورية، في النصف الثاني 
من الشــهر اجلاري. وأوضح أنه حتدث 
إلى نظيره الفرنسي إميانويل ماكرون 
الذي تعاطــى بإيجابية مع االجتماع، 
فيمــا طلبــت املستشــارة األملانية 
أنغيال مــركل عقد القمــة بعد 14 
تشــرين األول وأضاف أردوغان: »خالل 
االجتماع  ســُيعقد  اجلاري  الشــهر 
الرباعي في إسطنبول إذا لم يحصل 

ظرف طارئ«.
أوســاط فصائل  ارتباك ســاد  وبعد 
إدلب املســلحة في شأن آلية تطبيق 
التركي، مع خشية  الروسي-  االتفاق 
الفصائل من محاوالت لقضم مناطق 
ســيطرتها تدريجاً، كشــف الناطق 
باســم »اجلبهة الوطنيــة للتحرير« 
اجلانب  أن  املصطفــى  ناجي  النقيب 
التركي »تعهد عــدم تنظيم دوريات 
روسية في املنطقة املنزوعة السالح«. 
لكنه نفى »انســحاب أي من فصائل 
اجلبهة من اخلطــوط األمامية«. كما 
شــدد على رفض »تسليم السالح إذ 
إن بقــاءه في أيدي الثــوار والفصائل 
الثورية مينع تقدم النظام« الســوري. 

ولفــت إلــى »مؤشــرات مبشــرة، 
وهناك اقتناع يترســخ بــأن االتفاق 
أن  في مصلحــة شــعبنا«. وأوضح 
»الفصائــل أعلنت أثنــاء اللقاء مع 
األتــراك رفضها الدوريات الروســية 
الســالح«،  املنزوعة  املنطقة  داخــل 
وكشــف أن »اجلانب التركي تعهد أن 

األمر لن يحصل«.
وفي شــأن اجلدل حول رقعة املنطقة 
املصطفى:  قــال  الســالح  املنزوعة 
ألننا  املنطقــة ليس مهمــاً  »عرض 
الرباط وسالحنا  ســنبقى في نقاط 
معنا«. ولفت إلى أن »السالح الثقيل 
غير موجود أصالً علــى اجلبهات لئال 

يستهدفه الطيران«.
وكان توتر ســاد في إدلــب أمس في 
أعقاب اشتباك بني عناصر من »هيئة 
حترير الشام« و »اجلبهة الوطنية« لكن 
املصطفى قلل من احلادث. وقال »إنها 
إشــكاالت بســيطة«. وزاد: »تركيزنا 
علــى محاربة النظــام والوقوف في 
وجــه أي محاولة لتقدمه ألننا ال نثق 
بالتزامه وعدم استغالله أي حادث من 

أجل نقض االتفاقات السابقة«.

وأفاد املرصد الســوري حلقوق اإلنسان 
باستنفار عناصر »هيئة حترير الشام«، 
إثــر اغتيــاالت طاولــت عناصر في 
الهيئة، خالل هجوم اســتهدف أحد 
مقراتهم في شــمال شرقي مدينة 
أن مسلحني اقتحموا  حلب، موضحاً 
فجر أمس االول االثنني  مقراً للهيئة 

وأطلقوا النار على 4 من عناصرها. 
ورجــح مصــدر مطلع فــي »اجليش 
احلــر«أن تنفــذ الهيئة اتفــاق إدلب 
منبهاً  إعالميــة«،  دون ضجــة  »من 
إلى أن »الوضع ســيتغير في حال لم 
العازلة«. وقال  تنسحب من املنطقة 
»إن هناك »اجتاهاً غالباً داخل صفوف 
الهيئــة يؤيد تنفيــذ االتفاق من دون 

اإلعالن عن ذلك رسمياً«.
 وكشف أن »الهيئة فتحت منذ فترة 
التركي  تفاوضياً مع اجلانــب  خطــاً 
التعاطي  وفي شأن  االتفاق«.  لتنفيذ 
مــع ملــف املســلحني األجانب في 
الهيئة، قال املصدر أن »هناك مبالغات 
فــي تقديــر عــدد األجانــب وهم ال 
يتجاوزون 3 آالف مقاتل ضمن الهيئة 

والتنظيمات األخرى اإلرهابية«. 

مع تصاعد االغتياالت التي تستهدف قياديين بارزين

»تطمينات« تركية لتبديد إشكاالت المنطقة منزوعة السالح

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحبت اجلبهة الشــعبية لتحرير الســاقية 
االول  )بوليساريو( أمس  الذهب  ووادي  احلمراء 
االثنني ، بدعوة املوفــد الدولي إلى الصحراء 
الغربية هورســت كوهلر إلــى محادثات في 
جنيف يومي 4 و5 كانون األول ،تشــارك فيها 

اجلبهة واملغرب واجلزائر وموريتانيا.
ونقلــت وكالة »فرانس برس« عن القيادي في 
بوليســاريو محمد خداد أمــس االول االثنني 
قوله: »ســنرد في الوقت املناسب على موفد 

األمم املتحدة... هذا خبر جيد«.
الدعوات  بــأن  ديبلوماســية  وأفادت مصادر 
ُســلمت اجلمعة املاضي، مشــيرًة إلى منح 
األطراف األربعة حتى 20 تشرين األول اجلاري، 

للرّد عليها.
وكشفت »فرانس برس« بأن أحد املصادر أفاد 
بأن »األمــر ال يتعّلق باجتمــاع مفاوضات«، 
بل بـ »طاولــة نقاش« وفق »صيغــة 2 زائد 
2«. فمــن جهة هناك طرفا النــزاع املغرب و 
»بوليســاريو«، ومن جهة أخرى هناك اجلارتان 

اجلزائر وموريتانيا، وفق مصدر آخر.
وتعــود آخــر جولــة مفاوضات بــني املغرب 
والبوليســاريو إلى العام 2008. وكان الرئيس 
األملاني الســابق كوهلر الــذي عنّي في العام 
2017 موفــداً لــأمم املتحدة إلــى الصحراء 
الغربية، التقى مختلف أطراف النزاع مطلع 

العام احلالي، كالً على حدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ امــس الثالثاء تنفيذ اتفاق املســاعدات 
العســكرية األمريكيــة إلســرائيل، والذي 
يتضمن مســاعدة األخيرة بـــ38 مليار دوالر 

على مدى عشر سنوات.
وقالــت الناطقــة باســم وزارة اخلارجيــة 
األميركيــة هيذر ناويرت إن بالدها ســتحول 
إلســرائيل 3 مليارات و800 مليــون دوالر في 
العــام على مدى 10 ســنوات وذكــّرت، بأن 
االتفاق على ذلك مت في عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما.
وشــددت على أن االتفاق يعكس مدى التأييد 
في  والدميقراطي  اجلمهــوري  احلزبــني  مــن 
الكونغرس األميركي إلســرائيل التي تواجه 

حتديات كثيرة في الشرق األوسط.
وأشارت إلى أن بدء تنفيذ االتفاق، يدل كذلك 
والشــعب  ترامب  دونالد  الرئيس  التزام  على 

األميركي بضمان أمن إسرائيل.
هذه،  األمنية  املســاعدات  وتعتبر مجموعة 
أكبر حزمة مســاعدات تقدمها واشــنطن 
ألي دولــة، حيــث ســتخصص 5 مليــارات 
الدفاعية  املنظومات  تطويــر  ملواصلة  منها 
املضادة للصواريخ البالستية والباقي لشراء 

األسلحة واملعدات العسكرية األمريكية.
األميركية  املســاعدة  اتفــاق  توقيــع  وجاء 
لتل أبيب فــي عهد أوباما، مــن أجل تهدئة 
التحفظات اإلســرائيلية على االتفاق النووي 

مع إيران

»بوليساريو« ترحب 
بدعوة دولية لمحادثات 

حول الصحراء

38 مليار دوالر مساعدات 
أميركية إلسرائيل

متابعة ـ الصباح الجديد:

الفرنســية  الســلطات  أعلنت 
امــس الثالثاء، عــن جتميد أصول 
شخصني إيرانيني وإدارة األمن في 
وزارة األمن واالستخبارات اإليرانية 
ملدة 6 أشهر، مبوجب مرسوم نشر 
في اجلريدة الرسمية. ويدعى أحد 
الرجلني أســد اهلل أسدي املولود 
في 22 كانون األول 1971 في إيران، 
وهو االسم نفســه الذي يحمله 
دبلوماسي إيراني أوقف في قضية 
التخطيط املفترض لالعتداء على 
إيرانية  مجموعــة  نظمته  جتمع 
معارضة في فرنســا في حزيران/

يونيو.
الفرنســية  الســلطات  وكانت 
صباح  11شــخصاً  أوقفــت  قد 
إنها  قالت  الثالثاء خالل عمليــة 
بها حوالي  قام  اإلرهاب،  ملكافحة 
200 شــرطي، واستهدفت مركزاً 
شيعياً ومسؤوليه في بلدة غراند 
ذكر  كما  فرنســا،  سانت شمال 
مصــدر قريب من امللــف لوكالة 
»فرانس برس«. وفي الوقت نفسه، 
مت جتميد أموال »مركز الزهراء في 
فرنسا«، لـ6 أشهر وفق نص نشر 
في اجلريدة الرسمية، التي صدرت 

امس الثالثاء.
امللف  من  قريبــة  مصادر  وذكرت 
وفي الشرطة أن نحو 200 شرطي 
عملية  بـ12  الثالثاء  صباح  قاموا 
املركز  مقــر  في  وتفتيــش  دهم 
ومنازل أبرز مســؤوليه. وأوضحت 
ومواد  أســلحة  مصادرة  متت  أنه 
أخرى وتوقيف 11 شــخصاً، أبقي 
3 منهم محتجزين قيد التحقيق. 
وذكــر مصــدر ثــاٍن قريــب من 
التحقيــق أن »بعض األفراد الذين 
فتشت منازلهم ميتلكون أسلحة 

بطريقة قانونية«. و«مركز الزهراء 
املراكز  أحــد  هــو  فرنســا«  في 
الشــيعية الرئيســية في أوروبا، 
وهو يضم عــدة جمعيات، بينها 
»احلزب ضد الصهيونية« و«االحتاد 
الشــيعي لفرنســا« و«فرنســا 
ماريــان تيلــي«، وكلهــا جمدت 
أموالها لستة أشهر أيضا اعتباراً 

من الثالثاء، حسب النص نفسه.
وتشتبه السلطات الفرنسية بأن 
هذه اجلمعيات »تشرعن اإلرهاب«، 

و«متجد حركات متهمة باإلرهاب« 
مدعومة من إيران. وقالت شرطة 
بدأت  التــي  العملية  إن  باريــس 
 04,00( عند الســاعة السادسة 
ت غ( »تنــدرج في إطــار التصدي 
لإلرهاب«. وأضافت أن نشــاطات 
بدقة،  متابعتهــا  »جتــري  املركز 
الواضح  تأييــد قادتــه  بســبب 
ملنظمات إرهابية عديدة وحركات 
لقيم  مخالفــة  أفــكاراً  تــروج 

اجلمهورية«.

 وفــي غضون ذلــك أعتبرت وزارة 
الدفــاع األميركيــة، أن الهجوم 
الصاروخي الباليستي الذي شّنه 
اإليراني يوم أمس  الثــوري  احلرس 
االول االثنــني على مواقع لقيادات 
إرهابية شــرقي ســوريا، يقوض 
تنظيم  مكافحــة  قــوات  عمل 

»داعش«.
الوزارة سني  باسم  املتحدث  وقال 
الضربات  إن  لأناضول،  روبرتسون 
التــي نفذها احلــرس الثوري، متت 

دون التنسيق مع التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة.

االعتبار  بعــني  »وباألخذ  وأضاف: 
اجملال اجلــوي املعقد هنــاك، فإن 
هكــذا هجمات تعــّرض القوات 
بشــكل  »داعش«  تكافح  التــي 

فّعال في سوريا للخطر«.
واعتبــر أن »إطالق الصواريخ على 
مجال جوي دون تنســيق، يشكل 
تهديــدا على اجملال اجلــوي املدني 

والعسكري« في املنطقة.

كما أشار إلى وجود قنوات اتصال 
مشــتركة بني الواليــات املتحدة 
وروسيا من أجل تالفي احلوادث في 
سوريا، الفتا إلى عدم وجود تدابير 

مشابهة مع إيران.
وشدد روبرتسون على أن التحالف 
لديه القدرة علــى هزمية إرهابيي 
»داعش« في وادي الفرات األوسط، 
وأن »أي تصــرف إليــران في هذا 
آمن  وغير  املكان غيــر مســؤول 

ويصّعد التوتر«.

توقيف 11شخصًا خالل عملية أمنية سريعة

فرنسا تجمد أصول أموال ألشخاص
ومراكز إيرانية بشبهة اإلرهاب

تمت مصادرة 
أسلحة ومواد 

أخرى وتوقيف 11 
شخصًا، أبقي 3 

منهم محتجزين 
قيد التحقيق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجرى رئيس الوزراء الياباني شــينزو 
آبي امس الثالثاء تعديال حكوميا غير 
مبوجبه وزير الدفاع في حكومته، من 
دون أن يشمل حقائب رئيسية أخرى 

في احلكومة.
احلكومة  األول في  السكرتير  وأعلن 
يوشــيهيدي ســوغا الذي بقي في 

منصبه، التعديــل احلكومي. وبقي 
وزيرا املالية تارو آســو واخلارجية تاو 

كونو في منصبيهما.
كمــا بقي وزير التجــارة والصناعة 
اإلنعاش  ووزير  هيروشيغي ســيكو 
االقتصادي توشيميتســو موتيجي 
تاكيشــي  وعني  منصبيهما.  فــي 
إيوايــا )61 عاما( وزيــرا للدفاع بدال 

من إيتسونوري أونوديرا الذي يشغل 
وإيوايــا   .2017 آب  املنصــب منــذ 
سياسي مخضرم شغل في املاضي 
مناصب حكومية بينهــا نائب وزير 
ويأتي  اخلارجية.  وزيــر  ونائب  الدفاع 
هذا التعديــل احلكومي في أعقاب 
إعادة انتخاب آبــي على رأس احلزب 
ما  احلاكم  الدميوقراطــي  الليبرالي 

ميكن أن يجعله رئيس احلكومة الذي 
يبقى ألطول فترة في منصبه.

وقال تومواكي إيواي استاذ السياسة 
اليابانيــة في جامعــة نيهون »من 
غير املســتغرب أن يركــز آبي على 
االستقرار بدال من إحداث مفاجأة«. 
وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس 
برس أن »آبي يعطي األولوية ملهمات 

فورية مثل محاربــة االنكماش كي 
يتمكن من ترســيخ ســلطته قبل 

إجراء مراجعة للدستور«.
وبعد فــوزه بوالية ثالثــة على رأس 
اليابان  حزبه احملافــظ احلاكم فــي 
منذ أكثر من نصف قرن بال انقطاع 
تقريبــا، وعد آبــي بإجــراء عملية 

مراجعة للدستور السلمي لليابان.

تواصل  إيوايا مهامــه فيما  ويتولى 
اليابان مراقبة »التهديد« الذي متثله 
كوريا الشــمالية رغــم تراجع حدة 
التوتر على شــبه اجلزيــرة الكورية 
نزع  دولية حول  ووســط مفاوضات 
أسلحة بيونغ يانغ النووية. كما تعبر 
اليابــان عن »قلقهــا« في مواجهة 

صعود الصني.

تعديل حكومي يشمل وزير الدفاع في اليابان



بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملة األجنبية، أمس الثالثاء، إلى 152.78 مليون 
دوالر، في مقابــل مبيعات قيمتها 140.08 مليون 

دوالر مبزاد يوم االثنني، بنحو 12.7 مليون دوالر.
وأوضح املركــزي، في بيان، أن ســعر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 

34 مصرفاً، وشركة واحدة فقط للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلــك املبيعات هي نتائج مزاد غٍد 
)اليوم( األربعــاء، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ 185.48 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
في اخلــارج 151.53 مليــون دوالر، فــي حني ُقدر 

إجمالي النقد املبيع بنحو 33.95 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في البيــان، أن بيع املبالغ احملولة 
حلســابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190 
دينــاراً لــكل دوالر، أما البيع النقدي فســيكون 

بالسعر نفسه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس مصرف “ في تي بي”، أندريه كوستني، 
أمــس الثالثــاء، أن الرئيــس الروســي، فالدميير 
بوتني، أيد اقتراحه بخفــض التعامل بالدوالر في 
االقتصاد الروسي، مشــيراً إلى أن احلديث ال يدور 

حول التخلي الكامل عن الدوالر.
وقال كوستني، “إذا كان الرئيس قد أيد مقترحاته 

بخفض الدوالر: “بنحو عام، نعم”.
وأشــار كوســتني، إلى أن احلديث ال يــدور حول 
الدوالر.  التخلي الكامل عن اســتخدام عملــة 
وأضاف كوســتني: “هذه اخلطة طويلة األمد وهي 
تهدف لتغيير التوجهات العاملية، وليس حلل فوري 
مؤقت… أظن أنها ستســتغرق مــا ال يقل عن 5 

سنوات”.
وكان فــي األشــهر األخيرة، في ظــل العقوبات 
األميركية املفروضة على روســيا وحزم إضافية 
محتملة، تكثــف النقاش حول ضــرورة خفض 
التعامل بالدوالر في االقتصاد الروســي. ومن أبرز 
اخلطــط أصبحت خطة رئيس مصــرف “في تي 
بي” آندريه كوســتني، الذي قدم للرئيس الروسي 
اقتراحات تهدف لتخلي عن الدوالر في املدفوعات 
الدولية واالنتقال إلى احملاسبة بالعمالت الوطنية 

في التجارة اخلارجية.
كما أشــارت اخلطة إلى ضرورة تطوير األســواق 
املالية في روســيا من أجل جذب املستثمرين، مبا 

فيه األجانب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعافت العملة اإليرانية أمس الثالثاء في الســوق 
السوداء بعدما اتخذ البنك املركزي اإليراني إجراءات 

لدعم الريال إثر انهياره في الفترة األخيرة.
وأفادت وســائل إعالم في طهران بــأن الدوالر يباع 
اليوم في ســوق العمالت احمللية بني 110 آالف و130 
ألف ريال، بعدما ما كان ســعره األســبوع املاضي 

182.5 ألف ريال للدوالر.
وتشهد سوق العمالت موجة بيع واسعة في إيران، 
إذ يســعى اإليرانيون لبيع مدخراتهــم من الدوالر، 
خوفا من اخلســارة، األمر الذي ســاعد على تراجع 

الدوالر بوتيرة أسرع.
ويقول اخلبراء إن سبب تعافي العملة اإليرانية يعود 
اإليراني، إضافة لقيام الســلطات  املركزي  لتدخل 
اإليرانية مبحاســبة بعض املتسببني، بالوقوف وراء 
تراجع العملة اإليرانيــة، إذ حكم على ثالثة منهم 

باإلعدام بتهمة اإلفساد في األرض.
وأشــار مراســلنا إلى أن شــركات الصيرفة متتنع 
عن شــراء الدوالر في ظل تذبذب ســعر صرفه، ما 
اســتدعى تدخل املركزي اإليرانــي، الذي أعرب عن 

استعداده لشراء الدوالرات الفائضة.
وفي ظــل هبوط الــدوالر املفاجئ، كثــرت حاالت 
إصابة املتضررين من انخفاض الدوالر بالســكتات 
الدماغية، وهبوط في ضغط الدم ما دفع السلطات 

إلى إرسال سيارات اإلسعاف إلى سوق العمالت.

153 مليون دوالر 
مبيعات »المركزي« 

روسيا تقرر خفض 
التعامل بالدوالر

تعافي الريال اإليراني

اقتصاد8

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أكدت وزارة املال اإلماراتية عدم زيادة 
أو فرض رسوم خالل السنوات الثالث 
مجلس  بقــرارات  التزاماً  املقبلــة، 
الوزراء، الفتة إلى أن إقرار أكبر موازنة 
احتاديــة جــاء بفعل زيــادة عائدات 
احلكومــة من االســتثمارات احمللية 

واخلارجية.
وقال وكيــل وزارة املال يونس حاجي 
خوري، في مؤمتــر صحافي عقد في 
مقر الــوزارة في أبو ظبي، عرض فيه 
موازنــة احلكومة االحتادية للســنة 
املاليــة املقبلــة، إنهــا تركزت في 
مواردها على مساهمة حكومتي أبو 
تتقاضاها  التي  والرسوم  ودبي  ظبي 
التي تقدمها  لقاء اخلدمات  الوزارات 
الى  إضافة  واملقيمــني،  للمواطنني 
اســتثماراتها  من  احلكومــة  دخل 

احمللية واخلارجية«.
أن موازنة الســنة احلالية لم  وأكد 
تشــتمل على أي مســاهمات من 
الضريبــة علــى القيمــة املضافة 
إلى  االنتقائيــة، الفتاً  الضريبــة  أو 
أن إدراج أمــوال الضرائــب يعود الى 
الهيئة العامــة للضرائب ومجلس 

الوزراء.
وكشــف الوكيل املســاعد لقطاع 
اليتيم،  راشد  واملوازنة سعيد  املوارد 
موازنة  فــي  األساســية  الزيادة  أن 
2019 جــاءت من مجلــس اإلمارات 
زاد  اجمللس  أن  مؤكــداً  لالســتثمار، 
مساهمته في موازنة السنة املقبلة 
بنحــو 5 باليني درهم )نحو 1.3 مليار 
موازنة  في  مقارنة مبساهمته  دوالر( 
2018، فيما جــاءت بقية الزيادة من 
اخلدمات  على  الرسوم  نسبة  ارتفاع 

التي تقدمها الوزارات.
وبلغت تقديــرات البرامج اخملصصة 
واملنافــع  االجتماعيــة  للتنميــة 
االجتماعية 25.5 مليار درهم بنسبة 
املوازنة  املئة مــن إجمالي  42.3 في 
العامة، وبلغت االعتمادات اخملصصة 
لبرامــج التعليــم العــام والعالي 
واجلامعي 10.3 مليار درهم بنســبة 
17 في املئة، في حني بلغت تقديرات 
تكاليف برامــج التعليم العام 6.7 
مليار درهم وبنســبة 11.1 في املئة، 
كما بلغت تقديرات التعليم العالي 
واجلامعي 3.6 مليار درهم بنســبة 6 

في املئة.
وبلغت اعتمــادات الرعاية الصحية 
ووقايــة اجملتمــع 4.4 مليــار درهم، 

بنسبة 7.3 في املئة، في وقت سّجال 
اعتمــادات برامــج ضمــان احلقوق 
االجتماعية وتفعيل الدمج اجملتمعي 
بوزارة تنمية اجملتمع 3.2 مليار درهم، 

بنسبة 5.3 في املئة.
كمــا مت تخصيــص 1.6 مليار درهم 
لإلســكان،  زايد  الشــيخ  لبرنامج 
بنســبة 2.6 فــي املئــة، وبلغــت 

االجتماعية  املنافع  برامج  اعتمادات 
4.5 مليار درهم، بنسبة  - املعاشات 
7.4 فــي املئة من إجمالــي امليزانية 

العامة.

املؤمتر  فــي  املــال  وزارة  وكشــفت 
الصحافــي، أن املبالــغ اخملصصــة 
 2.750 لقطاعات االســتثمار بلغت 
مليار درهم فقط، الفتة الى أن هذه 
املبالغ خصصت في مجملها لتنفيذ 
مشــاريع وزارة البنية التحتية، وفي 
مقدمها مشــروع قطار االحتاد الذي 
ســيربط بني مناطق صناعية، ويتم 

تنفيذه على مراحل.
أمــا اجلانــب األكبــر مــن املوازنة، 
فتــم تخصيصه لقطاع الشــؤون 
 22.6 وبقيمــة  العامة  احلكوميــة 
مليار درهم بنســبة 37.4 في املئة، 
فيما ُخصصت للتنمية االجتماعية 
21 مليــار درهم وبنســبة 34.8 في 
املئة، إضافة إلى تخصيص 1.7 مليار 
درهم بنســبة 2.8 فــي املئة، لدعم 

البنية التحتية االقتصادية.
أمــا برامج احلفاظ على سياســات 
تدعم عالقات الدولة إقليمياً وعاملياً، 
درهم  مليــار   2.5 لهــا  فُخصصت 
بنسبة 4.1 في املئة، وحاز بند تطوير 
944 مليون  القضائية  السلطة  أداء 

درهم.
ولفتت وزارة املــال الى أنها أقرت الى 
جانــب موازنــة احلكومــة االحتادية، 
موازنــات عدد من الــوزارات واجلهات 

االحتادية املســتقلة شــاملة الدعم 
احلكومــي واإليــرادات الذاتية لتلك 
اجلهات، ليبلغ إجمالي املوازنة اجملمعة 
للسنة املالية 2019، نحو 69.3 مليار 
درهم. ومن املتوقــع أن يبلغ إجمالي 
الثالث  للســنوات  اجملمعة  املوازنــة 
املقبلة مبلغ 200 مليار درهم تقريباً.

الناجت احمللي  إلى ذلك، بلغت تقديرات 
أبو ظبي باألســعار  اإلجمالي إلمارة 
اجلاريــة خــالل العام املاضــي، نحو 
832.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 9.4 
في املئة، مقارنة بـ 760.4 مليار درهم 
خالل عــام 2016، فيمــا بلغ نصيب 
الفرد من الناجت اإلجمالي 287.7 ألف 

درهم.
الســنوي  اإلحصائي  الكتاب  وأظهر 
الذي أصدره مركز أبو ظبي لإلحصاء، 
أن إجمالي تكويــن رأس املال الثابت 
في أبو ظبي بلغ 182.34 مليار درهم 
خالل العــام املاضي، في حني وصلت 
مليار   233.5 العاملــني  تعويضــات 

درهم.
وعلى صعيد النــاجت احمللي اإلجمالي 
باألســعار الثابتة لإلمارة، بلغ 785.6 
مليار درهم خالل عــام 2017، ووصل 
نصيــب الفرد من النــاجت 271.5 ألف 

درهم.

تقـرير

اإلمارات تقّر موازنة للسنوات الثالث المقبلة من دون ضرائب إضافية
بدفع من االستثمارات المحلية والخارجية 

متابعة الصباح الجديد:

النفط،  أســعار  ارتفاع  في ظل 
يعتزم الكونغرس األميركي إحياء 
مشروع قانون يسمح لواشنطن 
تعد  التي  أوبــك  دول  مبقاضــاة 
ما  منتجيها،  أكبر  الســعودية 
يشكل تهديدا الستثماراتها في 

الواليات املتحدة.
ومــن املقــرر أن تســتمع جلنة 
الشــيوخ  مبجلــس  فرعيــة 
األمريكي إلى شــهادة بشأن ما 
يطلق عليه قانون منع التكتالت 
وتصديــر  إلنتــاج  االحتكاريــة 
والــذي   ،»NOpec« أو  النفــط، 
سيلغي احلصانة السيادية، التي 
من  »أوبك«  أعضاء  طويال  حمت 
أن تتخــذ الواليات املتحدة إجراء 

قضائيا بحقهم.
القانون  مشــروع  ويســتهدف 
تغيير قانــون مكافحة االحتكار 
مبقاضاة  ليســمح  األمريكــي 
منتجي »أوبك« بتهمة التواطؤ، 
إنتاج النفط  وســيجعل تقييد 
أو الغــاز أو حتديــد أســعارهما 
احلصانة  ويزيل  للقانون،  مخالفا 
الســيادية، التي تقضي احملاكم 
األمريكيــة بوجودهــا مبوجــب 

القانون احلالي.
وعارض رؤساء أمريكيون سابقون 
مشــروع قانون »NOpec«، لكن 
احتمال جناحه رمبا يزيد في ضوء 
انتقاد الرئيــس األمريكي دونالد 
البلدان  ملنظمة  املتكــرر  ترامب 
املصــدرة للبترول، وفــي الوقت 
الذي يتوقع فيه البعض احتمال 
بلوغ خام برنت مئة دوالر للبرميل 

قريبا.
وقــال كبير محللي سياســات 
الطاقة لدى »هيدجاي بوتوماك« 
إن  ماكمونيجل،  جــو  لألبحاث، 
»أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له.. 
اجلميع يعتقــدون أنه قد يدعم 

)نوبك( ببساطة«.
من جهتها قالت مصادر مطلعة 
إن الســعودية متــارس ضغوطا 

علــى احلكومــة األمريكية ملنع 
القانــون، لكن مجموعات  إقرار 
أعمال وشــركات نفط أمريكية 
نظرا الحتمال  القانــون  تعارض 
قيــام الــدول األخــرى باتخــاذ 

إجراءات مضادة.
وتتحكم »أوبك« في إنتاج الدول 
مستهدفات  وضع  عبر  األعضاء 
 82 األســعار  وارتفعت  لإلنتاج. 
باملئة بعد قرار املنظمة بخفض 
2016، لتبلغ  اإلنتاج في نهايــة 
االثنني،  أمس  للبرميل،  دوالرا   84
الواليات  في  املشــرعون  ويوجه 
املتحدة غضبهم صوب املنظمة، 
الضرر مجددا  تلحق  إنها  قائلني 
تدخال في  ومتثل  باملســتهلكني 

األسواق احلرة.
ووافقــت غرفتا الكونغرس على 
نسخة من قانون »NOpec« في 

2007، لكنه جمــد بعد أن قال 
األسبق جورج  األمريكي  الرئيس 
بوش إنه ســيمارس حق النقض 

على التشريع.
وقالــت املصادر إن الســعودية، 
العالم،  في  للنفط  أكبر مصدر 
قلقــة مــن أن »NOpec« قــد 
يحاكي قانون العدالة بحق رعاة 
اإلرهاب )جاســتا(، الذي يسمح 
لضحايــا هجمــات الـــ11 من 
ســبتمبر في الواليــات املتحدة 

مبقاضاة الرياض.
للســعودية  اســتثمارات  ومع 
بنحو تريليــون دوالر في الواليات 
املتحــدة، فــإن الريــاض لديها 
الكثيــر لتخســره إذا أصبــح 

»NOpec« قانونا ساريا.
فــي الســياق، أظهــر مســح 
لوكالــة »رويتــرز« أن الزيادة في 

إنتاج النفط خــالل أيلول كانت 
بدد خفض شحنات  إذ  محدودة، 
إيران بسبب العقوبات األميركية 

زيادة اإلنتاج دول »أوبك«.
وكشــف املســح أن »منظمة 
)أوبك(  الدول املصــدرة للنفط« 
ضخت 32.85 مليون برميل يومياً 
في أيلول بزيــادة 90 ألف برميل 
يومياً عن املستوى املعدل لشهر 

آب، وهو األعلى هذه السنة.
ولكــن الــدول االثنتي عشــرة 
في  املشاركة  أوبك  في  األعضاء 
اإلنتــاج قلصت  اتفــاق خفض 
ألف   70 بواقــع  فعلياً  اإلنتــاج 
برميــل يوميــاً نتيجــة هبوط 
وفنزويال، ما  إيــران  اإلنتاج مــن 
يرفع نســبة االلتزام باإلمدادات 
املستهدفة إلى 128 في املئة من 
122 في املئة في القراءة املعدلة 

آلب.
إيران  انتــاج  أن  املســح  وأظهر 
انخفــض بواقع 100 ألف برميل 
يومياً. ونزلت الصادرات مع عودة 
لتثني  األميركيــة  العقوبــات 
الشــركات عــن شــراء النفط 

اإليراني.
وتراجــع اإلنتاج أكثر في فنزويال، 
للقطاع  التمويل  نقــص  أدى  إذ 
االقتصاديــة  األزمــة  بســبب 
إلــى خفض أنشــطة املصافي 

وصادرات اخلام.
وتراجــع إنتــاج العــراق، إذ     لم 
اجلنوب عند  تستقر صادرات من 
مدار  على  القياسية  املستويات 

الشهر.      
ارتفع  اخلفوضــات  وبرغم هــذه 
إنتاج »أوبك« في أيلول إلى أعلى 
املقابل  الشــهر  منذ  مســتوى 

في عــام 2017، ما يعكس جزئيا 
انضمــام جمهورية الكونغو في 

حزيران.
ونقلت وكالة »تســنيم« لألنباء 
عن علــي كاردور رئيس شــركة 
النفط الوطنيــة اإليرانية، قوله 
إن إيــران ال تعتزم خفــض إنتاج 

النفط.
وتستهدف الواليات املتحدة قطع 
إيــرادات النفط عــن طهران في 
مســعى إلجبار القيادة اإليرانية 
على تغيير سلوكها في املنطقة.

إن  األميركيون  املسؤولون  ويقول 
على  عقوبات جديدة ســُتفرض 
قطــاع النفط اإليرانــي بدءاً من 

الرابع من تشرين الثاني.
ونسبت تسنيم إلى كاردور قوله 
إن إيــران ال تواجه مشــاكل في 

تسلم دخل مبيعاتها النفطية.

الكونغرس األميركي يعتزم إلغاء 
الحصانة السيادية عن أعضاء »أوبك«

وصف المنظمة بـ »التكتل« االحتكاري

سيجعل تقييد إنتاج 
النفط أو الغاز أو 
تحديد أسعارهما 
مخالفا للقانون، 
ويزيل الحصانة 
السيادية، التي 
تقضي المحاكم 
األمريكية بوجودها 
بموجب القانون 
الحالي

شعار أوبك
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
انطلقت أمــس الثالثاء بحضور 
وعربيــة  65 شــركة محليــة 
مختصة باإلنشــاءات، فعاليات 
معرض إعادة إعمار سوريا بدورته 
الرابعــة التي ستســتمر حتى 
الـ6 من الشهر اجلاري في مدينة 

املعارض بدمشق.
وقال مدير عام مؤسسة الباشق 
للتجــارة واملعــارض تامر ياغي، 
إن املعــرض يهدف إلــى إبراز دور 
العــام واخلاص في  القطاعــني 
إعادة اإلعمــار، وإمكانية حتقيق 

التشاركية بينهما.
وأشــار إلى أن النسخة الرابعة 
من معرض إعادة إعمار ســوريا 
املهمة  االنتصــارات  مع  تتزامن 
الســوري  اجليش  يحققها  التي 
بتحريــره الكثير من املناطق من 

اإلرهاب، والتي تتطلب اإلســراع 
بإطالق إعادة البناء واإلعمار.

وتشــارك في املعرض شــركات 
متخصصــة  ومؤسســات 
والصحــة  والطاقــة  بالبنــاء 
والزراعة واالتصاالت والســياحة 
والتأمني  والصناعــة  والبيئــة 
واالستثمارات واخلدمات البنكية.
الباشــق  مؤسســة  وكانــت 
الدورة  نظمــت  قد  للمعــارض 
إعمار  إعــادة  األولى من معرض 
2015، وحضــرت  ســوريا فــي 
فعالياتــه 122 شــركة من 11 
دولة في دورته الثانية 2016، أما 
الدورة الثالثة العام املاضي، فقد 
شاركت فيه 164 شركة من 23 

دولة عربية وأجنبية.
األردن  ان  كشــف  تقريــر  وكان 
وسوريا تباحثتا بشأن فتح معبر 

البلدين،  بــني  احلــدودي  نصيب 
أردنية  شركات  مشاركة  وفرص 

في مشاريع إعادة بناء سوريا.

كما ذكر التقرير أن الســعودية 
التي ضخــت 2.5 مليار دوالر في 
االقتصاد األردني تراقب عن كثب 

الواليات  احملادثــات، وكذلك  تلك 
املتحدة التــي تدير من قواعدها 
باألردن عملياتها العسكرية في 

سوريا.
وفيما يتعلق باإلمارات أفاد تقرير 
"إنتلجنــس أوناليــن" أن وفــدا 
من رجال األعمــال اإلماراتيني زار 
سوريا في آب املاضي، على رأسه 
الرحمن  عبــد  بن  اجلليــل  عبد 
محمــد البلوكــي الــذي عمل 
لصالح عائلة آل نهيان احلاكمة 
لســنوات طويلة، إذ بحث الوفد 

جهود إعادة اإلعمار في سوريا.
صحيفــة  أفــادت  أن  وســبق 
"األخبــار" اللبنانيــة الشــهر 
املاضــي أن علــي بــن حمــاد 
الشامســي نائــب األمني العام 
األعلى  القومــي  األمــن  جمللس 
في اإلمارات زار دمشــق في متوز 
املاضــي والتقى رئيس شــعبة 
األمــن السياســي محمد ديب 

زيتون.

انطالق معرض إعادة إعمار سوريا بمشاركة 65 شركة
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قبل 42 عاماً، قامت إسرائيل مبصادرة 
آالف الدومنات من األرض الفلسطينية 
ذات امللكيــة اخلاصة واملشــاع ضمن 
أنها ذات أغلبية  مناطق تصنف على 
سكانية فلســطينية، فرّد املواطنون 
العــرب بإعالن اإلضراب الذي شــمل 
البالد كلهــا من اجلليــل إلى النقب 
وذلك يــوم الثالثني من آذار، الذي حتول 
بعد ذلك إلى يوم وطني فلســطيني، 
وإلى حدث مفصلي في الصراع على 
الفلســطيني  الشــعب  بني  األرض 
القابض على جمر دولة إســرائيل في 

وطنه احملتل منذ العام 1948.
وفــي العام 1987، انتفض الشــعب 
الفلســطيني في األرض احملتلة منذ 
العام 1967، بعد أن قام سائق شاحنة 
عنصري إسرائيلي بدهس ستة عمال 
فلســطينيني على حاجز بيت حانون، 
لتستمر االنتفاضة حتى العام 1994، 
بتوقيع اتفاق أوســلو، وبإنشــاء أول 
على  فلســطينية  وطنية  ســلطة 
األرض الفلســطينية ما زالت تقارع 
االحتالل في كل احملافــل الدولية من 
الوطنية حتى  احلقــوق  انتــزاع  أجل 

اللحظة.
األرض والهويــة ما زالتــا هما محور 
الصراع مع العدو اإلســرائيلي، الذي 
ال يتعلم الدرس جيداً، بحيث إنه كل 
فترة من الزمان يعيــد تكرار إجراءاته 
االحتاللية التبديدية احلاســمة، ظناً 
منه بأن الشــعب الفلســطيني قد 
رفــع الراية البيضــاء، أو أنه قد فقد 
القدرة على املقاومة، حيث إن مصادرة 
األرض الفلســطينية بذلــك احلجم 

الفاضح عــام 1976، جــاء بعد أن مت 
حتييد اجلبهة العربية عشــية كامب 
ديفيــد، وجاءت واقعــة الدهس التي 
الثورة  إخراج  بعد  االنتفاضة  أشعلت 
الفلســطينية من بيروت عام 1982، 
أما ما يسمى »قانون القومية«، الذي 
يعد جزءاً من »صفقة القرن« ســيئة 
الصيت والســمعة، فقد جاء بهدف 
ترسيخ إسرائيل كدولة يهودية، وفتح 
الباب واسعاً أمام نزع حقوق املواطنة 
للفلسطينيني  والسياســية  املدنية 
العــرب من مواطنــي الدولة، وحتويل 

إسرائيل إلى دولة فصل عنصري.
هــذا فــي الوقــت الذي تغلــق فيه 
إســرائيل، أمام حقوق فلســطينيي 
الضفة والقطاع والقدس، كل األبواب 
أمام حــل الدولتني ملنــع إقامة دولة 
فلســطينية مســتقلة، وهذا يعني 
الفلسطينية  الوطنية  الهوية  تبديد 
وتوزيع الشــعب الفلســطيني على 
دول اجلوار، ومحاولة حتقيق ما عجزت 
إســرائيل عن حتقيقه منذ ســبعني 

عاماً مضت.
الشــعب الفلســطيني داخل اخلط 
األخضــر، عاد مجــدداً الســتخدام 
سالحه اإلستراتيجي الذي يستعمله 
عادة فــي مفاصــل الصــراع احلادة 
اإلضراب  وهو  التاريخية،  واملنعطفات 
العام، الذي يوحــد كل أحزابه وقواه، 
ويظهر معدنــه األصيل، مجدداً بعث 
ناصعة، كرد  واضحة  القومية  هويته 
صريح على محاولة اليمني اإلسرائيلي 

املتطرف، تبديد تلك الهوية.
أول املواجهــة، إعالن اإلضــراب الذي 
الفلسطيني  الشــعب  بثورات  يذكر 
حــني كان يعــم اإلضراب ويشــمل 

كل فلســطني من النهر إلى البحر، 
املوحدة، سنوات  الواحدة  فلســطني 
1933، 1936، 1939، حني كان يستخدم 
الشــعب العظيم اإلضراب العام في 

مواجهــة االنتــداب البريطاني، الذي 
كان قد أطلق بــاب الهجرة اليهودية 
وقــام بنقل األراضي مــن العرب إلى 

اليهود.

الذي  العام  إن اإلضراب  وفي احلقيقة، 
حدث عام 1936 شّكل امنوذجاً قياسياً 
مــن حيث أنه يعد أطــول إضراب في 
التاريخ حيث اســتمر ســتة أشهر 

كاملة، وهكــذا فإن الذاكرة الوطنية 
اإلستراتيجي  الســالح  بهذا  حتتفظ 
الناجــع، كلمــا اشــتدت األزمة، أو 
وصلت أحوال البالد والعباد إلى الذروة 
من القمــع والتنكر للحقوق العامة، 
فاإلضراب الشــعبي العام، يعني زج 
الشــعب بكامله في أتون املواجهة، 
وعدم اقتصــار املقاومة على النخبة 
الشعب  أن  يعني  كذلك  املســلحة، 
يقوم باســتخدام الوســائل واألدوات 
غيــر العنيفة في املواجهة، ما مينحه 

الدعم واإلسناد الدولي.
اإلضراب الذي بــدأ في مناطق 1948، 
أمس، ومنــذ أول يوم له، يشــق في 
وطني،  لكفاح  الطريق  األمر،  حقيقة 
ويعيــد ترتيــب معادلة الصــراع مع 
املشــروع الصهيوني بأسره، فهو أوالً 
يفتح ملفــاً كان مغلقاً، بعد أن تركز 
املشــهد اإلعالمي وحتى السياسي، 
الفلســطيني/ الصــراع  أن  علــى 
اإلســرائيلي إمنــا هو محصــور بني 
الضفة  وفلســطيني  إسرائيل  دولة 
حله  ســقف  وأن  والقدس،  والقطاع 
يتراوح بني دولة مســتقلة على تلك 
األرض وبني احلكم الذاتي لســكانها، 
وثانيــاً هو يوّحــد أوالً نحــو مليوني 
فلســطيني داخل اخلط األخضر، في 
جبهــة واحــدة، من أجــل منع حتول 
إســرائيل إلى دولة فصــل عنصري، 
ومع تقدم اإلضــراب وحتوله إلى ثورة 
للعرب  يضيف  قد  مدنية/اجتماعية، 
مــن مواطنــي دولة إســرائيل فئات 
أخرى، منهم اليهود العلمانيون الذين 
تضرروا سياســياً مع ترسخ التطرف 

واليمني في احلكم.
ثم ثالثاً، يفتح هــذا اإلضراب البديل 

الثوري احلقيقي لفشل حل الدولتني، 
الواحدة  الدولــة  حــل  أمام طريــق 
القومية، حني سيبدأ الشعب  ثنائية 
الفلســطيني في القــدس والضفة 
وقطاع غزة بإســناد أشقائهم داخل 
االنضمام  ثــم  ومن  األخضــر،  اخلط 
واملواجهة،  الصــراع  دائــرة  لهم في 
ومعروف أن الشــعب الفلســطيني 
مثل كل شــعوب األرض قــد يظهر 
داخله النزاع بني اإلخوة في السياسة 
لكن مواجهــة العدو اجلماعية توحد 

صفوفه في كل مكان يتواجد فيه.
اإلضــراب الشــعبي العــام إذاً هــو 
وطني،  وبرنامج كفاح  إســتراتيجية 
تراث كفاحــي مجرب،  إلى  يســتند 
وموحدة،  واحدة  يجعل من فلسطني 
تنتصر ال محالة فــي نهاية املطاف، 
وهكذا دائماً يظهر شــعبنا العظيم 
حني  املعجــزة،  اجتراح  علــى  قدرته 
تشــتد به نوائب دهر االحتالل، وكما 
حتّول يوم األرض إلى مناســبة وطنية 
الفلســطينيني، وكما صارت  لــكل 
االنتفاضة األولى طريقاً لكفاح الكل 
الوطني، سيكون هذا اإلضراب طريقاً 
خلالص الكل الفلســطيني، شرط أن 
يستمر وأن يتسع ويتواصل وأن ينخرط 
فيها تباعــاً جميع الفلســطينيني، 
بأن  كلهــا  الدنيا  حيــث ســتفاجأ 
اإلضراب، ســيضع حداً لالنقسام بني 
»حمــاس« و«فتح«، وســيفتح الباب 
لوحدة ليس غــزة والضفة فقط، بل 
داخل اخلط  الفلســطينيني  جميــع 
األخضر وخارجه وفي الشتات، وإن غداً 

لناظره قريب.

جريدة األيام الفلسطينية

جاياتي غوش

العوملة،  من منظــور أغلب منتقــدي 
تلعــب التجــارة دور الوغــد الشــرير 
املســؤول عن تعميق التفاوت وتفاقم 
حالة االفتقار إلى األمان االقتصادي بني 

العمال. 
هــذا هو املنطــق الذي يدفــع الدعم 
دونالد  األميركــي  الرئيس  لتعريفــات 
ترامــب املتصاعــدة. ملــاذا إذن يتــردد 
صدى الرســالة في أماكن أبعد كثيرا 
بــل وحتى في  املتحدة،  الواليــات  من 
تشــمل  بحيث  املتقدمة،  االقتصادات 
العمال في العديد مــن الدول النامية 
التي يجــري تصويرها عــادة على أنها 

املستفيدة الرئيسة من العوملة؟
الواقع أن التجارة احلرة، ليســت املصدر 
الوحيــد ــــ أو حتــى األساســي ــ 
للتفاوت واالفتقار إلى األمان في شتى 
أنحــاء العالَم. ومــن املدهش أن إحدى 
املشــكالت الدائمة التي تســتفز ردة 
فعل أقل شــعبية، أن التمويل ما يزال 
يهيمن على اقتصــاد العالَم، مما يولد 
قدرا كبيرا من عدم االســتقرار واخملاطر 
املتصاعدة كتلك التي قادت إلى األزمة 

املالية العاملية في عام 2008.

عالوة على ذلــك، ما تزال بعض البلدان 
املالي، بدال  التقشــف  تالحق سياسة 
من تعزيــز ميزانياتها، ولنقل من خالل 
الواســع  التصــدي للتهرب الضريبي 
النطاق من ِقَبل شــركات كبرى وأفراد 
أثرياء. ويستمر تطور وانتشار اإلبداعات 
املوفرة للعمالة، التــي تنتج »البطالة 

التكنولوجية« بني بعض اجملموعات.
يزعم بعض املراقبــني أن التجارة احلرة 
تتعرض للتشــويه ببساطة ألن الناس 
ال يدركون أيــن مصلحتهم. لكن هذا 
ال يخلو من تعال وتبســيط. فحتى إذا 
كانت التجــارة احلرة مفيدة على نطاق 
واســع في نهاية املطاف، فإن احلقيقة 
تظل أنه مع اكتساب التجارة املزيد من 

احلرية اتسعت فجوة التفاوت.
أحد األســباب الرئيســة وراء هذا، أن 
ِقلة  مكنت  احلاليــة  العاملية  القواعد 
من الشــركات الكبرى من االستحواذ 
الضخامة من  متزايــدة  على حصــة 
القيمة املضافة من التجارة. وعلى وجه 
التحديد، عمل انتشار سالسل القيمة 
العاملية على متكني الشركات املتعددة 
اجلنســيات القويــة مــن الســيطرة 
علــى تصميم، وإنتاج، وتوزيع الســلع 
الرغم  املتداولة، حتــى على  واخلدمات 

من إســناد العديد من القطاعات إلى 
شــركات أصغر في اخلــارج بعيدا عن 

األسواق النهائية.
تســتفيد هــذه الشــركات غالبا من 
احتكارات امللكية الفكرية، التي تعززها 
اتفاقيات التجارة احلرة املصممة لتعزيز 
قوة الشركات. ومتكنها هذه االتفاقيات 
من جمــع كميات ضخمة مــن الريع 
االقتصادي، وخاصة في مراحل ما قبل 
اإلنتاج )مبا في ذلك التصميم( وما بعد 
العالمات  وإنشــاء  )التســويق  اإلنتاج 
التجاريــة(، حيث يجــري توليد القدر 

األكبر من القيمة املضافة والربح.
املنافســة  الوقت نفســه، تعمل  في 
اإلنتاج  مرحلــة  في  الشــدة  املتزايدة 
يحصل  بحيث  األســعار،  على خفض 
أصحاب  ســواء  الفعليون،  املنتجــون 
العمــل أو العمــال، علــى حصــص 
متضائلة من فطيــرة القيمة. وتتمثل 
النتيجة الرئيســية لهــذا النظام في 
أن العديــد من الــدول الناميــة التي 
كان ينبغي لها أن تســتفيد من عوملة 
سلســلة القيمة ظلت محصورة في 
أنشــطة منخفضة اإلنتاجية ال حتقق 
سوى قيمة اقتصادية محدودة وال تعزز 

حتى التطوير التكنولوجي األوسع.

والتنمية لعام  التجــارة  يعكس تقرير 
2018 الــذي من املنتظــر أن يصدر عن 
التجارة  املتحــدة بشــأن  األمم  مؤمتــر 
متكنت  كيــف  )أونكتــاد(  والتنميــة 
كبريات الشــركات من زيــادة حصتها 
من إجمالي الصادرات بشكل مضطرد، 
واآلن تهيمن على التجارة العاملية. من 
عجيــب املفارقات أن هــذا االجتاه ازداد 
حدة منذ انــدالع األزمة املالية العاملية 
في عام 2008، مما يســلط الضوء على 
قوة الســوق غير املتكافئة التي تتمتع 
التي  الضخمة  واملكاســب  ِقلــة  بها 
تذهب إلى أعلى %1 من شــرائح توزيع 

الدخل.
االندماج  أن  األونكتاد  كما يظهر بحث 
في سلســلة القيمــة العاملية يرتبط 
في حالة الدول املتقدمة والنامية على 
حد ســواء بانخفاض حصص القيمة 
الصــادرات. كما  احملليــة في  املضافة 
الفعلي في  اإلنتــاج  انخفضت حصة 
القيمــة املضافة احملليــة، وانخفضت 
حصة القيمة املضافــة املتبقية التي 
ينتجها العمل. ويتلخص أحد احملركات 
احملتملــة لالجتــاه األخير في تســبب 
ذات  الــدول  بني  االقتصادي  التكامــل 
مثل  الضخمة  الســكانية  الكثافــة 

الصــني والهنــد، من خــالل تضخيم 
املعروض من العمل العاملي بنحو كبير، 
في تعزيز قوة املســاومة لصالح رأس 

املال في مقابل العمالة.
وتعد الصني االســتثناء الوحيد املهم 
لهذه االجتاهات. فقــد صممت الصني 
سياســات صناعية تهــدف على وجه 
التحديــد إلى زيــادة حصــة القيمة 
املضافة احمللية وحتسني ظروف العمال. 
ومن عجيــب املفارقات أن هذه التدابير 
التي ســاعدت في التعويض عن بعض 
التأثيرات السلبية املترتبة على التجارة 
احلرة، هي ذاتها التــي أدانها ترامب في 
سعيه وراء سياســات لن تفعل سوى 

أقل القليل حلماية العمال.
الســماح  على  املترتبة  العواقب  لكن 
بامتالك  العاملية  الشــركات  لِقلة من 
مثل هذه القوة الهائلة في السوق متتد 
إلى ما هو أبعد مــن ذلك. فمن ناحية، 
تتســبب مثل هذه القــوة االقتصادية 
املركــزة في زيادة صعوبــة تبني الدول 
للتصنيع، ألن الشركات احمللية من غير 
املمكن أن نتوقع منهــا أن تتمكن من 
منافسة الشركات املتعددة اجلنسيات 

الراسخة. 
من ناحيــة أخرى متنع الــدول النامية 

ارتفاع  من جني الفوائد الكاملــة من 
أنها  برغم  األساســية،  السلع  أسعار 
ال تكتســب أي حماية مــن انكماش 
األسعار. كما تشــجع قدرة الشركات 
الضخمــة على خفض أســعار املوارد 
الطبيعية على اإلفراط في االستخراج، 
والتلويث، مما يؤدي إلى املزيد من التدهور 
البيئي ــ وهي النتائــج التي تقدمها 

زورا بوصفها »ثمن التطور«.
ويعاني املســتهلكون أيضا. صحيح أن 
الشــركات الكبرى املتعددة اجلنسيات 
قادرة علــى تقدمي أســعار منخفضة، 
لكن قوتها الهائلة في الســوق جتعل 
كل  في  رحمتهــا  املســتهلكني حتت 
اجملــاالت، مــن التصنيع إلــى اخلدمات 

املالية إلى التكنولوجيات الرقمية.
قوية،  الشــركات  هــذه  كانت  وكلما 
كلما تزايــدت قدرتها على اكتســاب 
املزيد من القوة، حيث تستخدم نفوذها 
التنظيميــة،  الضوابــط  لتشــكيل 
بل وحتى  االقتصاديــة،  والسياســات 
األنظمة الضريبية. والنتيجة هي حالة 
من الضعف تخدم مصالح الِقلة، بدال 
من حماية األكثرية. ويتعني على أولئك 
الذين يزعمــون أن عملية إعادة التوزيع 
من املمكن أن تعالج هذه املشاكل على 

النحو املناسب أن يتعاملوا مع حقيقة 
مفادها أن »اخلاســرين« بسبب التجارة 
احلرة لــم يتلقوا حتى اآلن ســوى قدر 
ضئيل من التعويــض، إن كان هناك أي 

تعويض.
إن منتقدي العوملة على حق في زعمهم 
أن التجــارة احلرة خلقت اختالالت توازن 
بالغــة اخلطورة. لكن احلــرب التجارية 
تخطئ الهدف متاما. فاملشكلة ليست 
أن التجــارة احلرة أدت إلــى قدر أكبر مما 
ينبغي من املنافســة العاملية، بل إنها 
مكنــت ِقلة من الشــركات من تأمني 
احتكارات أو شبه احتكارات. وقد سمح 
هذا بنشوء أشكال تفاوت هائلة، فضال 
الريع بشكل صارخ،  عن الســعي وراء 
والســلوك املفترس. ومن خالل معاجلة 
هذه االجتاهات فقط يصبح من املمكن 
زيــادة فوائد التجارة وتقاســمها على 

نحو أكثر عدالة وإنصافا.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
جاياتــي غوش: أســتاذ االقتصاد في 
جامعة جواهر الل نهرو في نيودلهي، 
إلصالح  املســتقلة  اللجنــة  وعضو 

ضريبة الشركات الدولية.
بروجيكت 

دينيس روس - ديف هاردن - و 
ديفيد ماكوفسكي

مــا تزال إدارة الرئيــس ترامب تتحدث 
عــن خطتها للســالم في الشــرق 
األوســط. فقال الرئيــس ترامب في 
اتصــال أجراه مع احلاخامــات والقادة 
اليهود قبل عيد »روش هاشناه«: »لقد 
التي  األموال  أوقفت مبالغ طائلة من 
كنا ندفعها للفلســطينيني والقادة 
إلى  نتوصل  لم  وإذا  الفلســطينيني. 
اتفاق، لن ندفع املال. وقد سألت عدداً 
من املفاوضني الســابقني »هل اتخذمت 
مثل هــذه اخلطوة في الســابق؟ هل 
جّربتم اســتعمال املال كأداة في هذا 
الصدد؟« فأجابوا »ال يا ســيدي، فقد 
احترام.« فقلت  األمر قلة  حسبنا في 
»ال أعتقد أن في األمر قلة احترام على 
اإلطالق«.. وأظن فعالً أننا ســنتوصل 

إلى اتفاق«.
إال أّن السياق الذي سيبرم فيه »االتفاق 
النهائي« بات أسوأ من أي وقٍت مضى.

فمن غير املؤكد مــا إذا كانت الهدنة 
الهشة بني إسرائيل وحركة »حماس« 
في غزة ستزول أو تســتمر، فالصراع 
األخير الذي وقع بني الطرفني عام 2014 
دام ألكثر مــن 50 يوماً. وما يزال رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس 
ميتنع عن دفع األموال لغزة بالرغم من 
الظروف املروعة فيها بهدف الضغط 
على »حماس« في الوقت الذي يرفض 
فيــه إجــراء محادثات مباشــرة مع 
إسرائيل، ويرفض أيضاً التعامل بنحو 
مباشــر مع إدارة ترامب ألنها اعترفت 
بالقــدس عاصمًة إلســرائيل ونقلت 

السفارة األميركية إليها.
ومع أن الرئيس ترامب أفــاد بأن قراره 
بشــأن القدس يعني أن اإلسرائيليني 
»ربحــوا جائزة كبيرة« وقــد آن األوان 
أمر  للفلســطينيني »للحصول على 
جيد جداً ألن دورهم ســيحني تالياً«، 
يشكك الفلسطينيون في نوايا اإلدارة 

األميركية. وسواء كان الفلسطينيون 
محقون أم ال، يرون فــي قرار الواليات 
املتحــدة َقطع مســاعداتها لوكالة 
األونــروا بـ 6/5 خطوًة تســتهدفهم 
شــخصياً. وبالرغم من وجود ســبب 
منطقي لتحــّدي األونــروا – أو حتى 
االســتغناء عنها – تّؤمن هذه األخيرة 
13 ألف وظيفة في غزة وتسدد مبدئياً 
الغذائية  والبرامج  املــدارس  تكاليف 

لألطفال. 
ومبــا أن الوضع في غزة مذرٍ أساســاً، 
إذ على أربع ســاعات من الكهرباء في 
البطالة  نسبة  وتصل  فحسب  اليوم 
فيها إلى %49.1 وألن نســبة %95 من 
املياه فيها غير صاحلة للشــرب وألنها 
الوقود  ال متلك الكمية الكافيــة من 
لتشغيل محطات تكرير مياه الصرف 
الصحــي، فإن قطع املســاعدات عن 

األونروا يزيد الوضع السّيء سوءاً.
وجتدر اإلشــارة إلى أن %60 من سكان 
غزة الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و29 
واقتصادها  العمل،  سنة عاطلون عن 
بات على شــفير االنهيار. ولذا يخيَّل 
للمــرء أن هذه هي اللحظــة املؤاتية 
األونروا  املقتطعــة عن  األموال  لنقل 
إلى صندوٍق جديد في »البنك الدولي« 
هدفه إرساء االستقرار في غزة. ولكن 
عوضاً عن ذلك، قامت اإلدارة األميركية، 
فــي إطار مســعاها األكبــر خلفض 
 200 باقتطاع  اخلارجية،  املســاعدات 
الثنائية  مليون دوالر من املســاعدات 
إلى الفلسطينيني، مع العلم أن هذه 
ال  تكــن مخصصًة  لم  املســاعدات 
لـ«السلطة الفلسطينية« وال حلركة 

»حماس«، بل للبرامج اإلنسانية.
وإذا وضعنــا جانبــاً دور هــذا كلــه 
فــي تنميــة الفكرة الفلســطينية 
عــن العدائيــة األميركية، نــدرك أّن 
هــذا الواقع هو علــى األرجح آخر ما 
أن رئيس  يريده اإلســرائيليون. ذلــك 
الــوزراء اإلســرائيلي بنيامني نتنياهو 
ومؤسسته األمنية يدركان أنه إذا لم 
يكن لدى الفلسطينيني ما يخسرونه، 

ستكون احتماالت انفجار الوضع مرًة 
أخرى مرتفعًة جداً وستؤول إلى وضع 
ال رابح فيه. ففي النهاية، تســتطيع 
عسكرياً،  »حماس«  هزمية  إســرائيل 
ولكن ماذا ســيحدث بعد ذلك؟ ليس 
لدى إسرائيل أي رغبة في إعادة احتالل 

غزة.
املســاعي  احتمــال  تضــاؤل  ومــع 
الدبلوماســية واحلاجــة إلــى تغيير 
الواقع على األرض إلعادة اإلميان بوجود 
االحتمــاالت، ومبا أن الــدروس املاضية 
تبنّي أنه يجب اســتخدام املساعدات 
لتعزيز التنمية واحلد من االحتكاكات 
بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي، 
نقترح على الكونغرس األميركي ثالث 
توصيــات إلعادة جدولة املســاعدات 
املالية البالغة 200 مليون دوالر للعام 
2018 بطريقة توِجــد بيئة اقتصادية 
وسياســية وأمنية أكثر استقراراً في 

غزة والضفة الغربية.
أوالً- نقترح استخدام تلك املساعدات 
إلزالــة موضــوع امليــاه عــن طاولة 
املفاوضات. ففي املاضي ليس بالبعيد، 
لــم تَــؤل املفاوضات بشــأن املياه ال 
إلى غالب وال إلى مغلــوب، نظراً إلى 
كمية املياه احملدودة بني املتوسط ونهر 
األردن. أمــا اليوم، وبفعل املكاســب 
التكنولوجية احملققة في مجال حتلية 
املياه  اســتخدام  آليات  وبفعل  املياه، 
وإعادة استخدامها، لم تعد املفاوضات 
على املياه عبارة عن مقايضات ثنائية. 
في املقابل، ميكن للمفاوضات أن ترّكز 
تتعلق  بكثيــر  أبســط  على حتديات 

بالتوزيع والتسعير.
ولكن ما معنى ذلك من حيث املمارسة؟ 
ميكن للمساعدات األميركية إلى غزة 
أن متّول مشروع حقل شمسي صغير 
يوّلــد الطاقــة املطلوبة لتشــغيل 
محطــة تكرير الصــرف الصحي في 
الشمســية  الوحدات  وتدعــم  غزة، 
لتحلية املياه املوجودة داخل اجملتمعات 
»معهــد  مــن  واملدعومــة  احملليــة 
 ،)MIT( »ماساتشوستس للتكنولوجيا

الوقود الشمســي  وتوّســع محطة 
التابعة لليونيسيف في منطقة خان 
يونس في غزة، وتطلق مراحل إضافية 
مــن املشــروع الطارئ ملعاجلــة مياه 
الصرف الصحي في شمال غزة املمّول 
من »البنك الدولــي«، وتصلح البنية 
التحتيــة املائية املتضــررة من جّراء 
احلروب الثالثــة التي مّرت عليها. كما 
أن املياه مرتبطة مباشــرًة بالكهرباء، 
املياه  التقــدم على مســتوى  وإحراز 
والصرف الصحي ســيؤدي إلى إمداد 
أفضــل ومتوقع أكثــر للطاقة. وثمة 
بتأمــني طاقة  إمكانيــة حقيقيــة 
جميع  في  النطــاق  صغيرة  متجددة 
أنحاء غزة، وبالتالــي تزويد اجملتمعات 

بالطاقة مــع تقليص خطر  احملليــة 
العراقيل املرتبطة عادًة مبحطة توليد 

الطاقة في غزة.
املســاعدات  اســتخدام  ثانياً- يجب 
بني  التجــارة  لتوســيع  األميركيــة 
بنحو  واإلســرائيليني  الفلسطينيني 
كبير. فلنأخذ مثالً مبدينة جنني الواقعة 
في شــمال الضفة الغربية: منذ 15 
عاماً، قــررت إســرائيل أن فتح معبر 
يتيح للعرب اإلسرائيليني التسوق في 
الغربية سيسهم في حتقيق  الضفة 
الثانية  االســتقرار، مع أن االنتفاضة 
كانــت جارية. وقد جنحت احلســابات 
اإلســرائيلية، فاالرتفاع فــي التجارة 
الفلسطينية أدى إلى انخفاض نسبة 
البطالة في شــمال الضفة الغربية 
من نسبة %50 املســجلة عام 2003 
إلــى ما دون الـ%20 حاليــاً. إذ أن هذه 
القنوات التجارية املتينة أتاحت فرصاً 
الصغيرة  املؤسسات  أمام  مستدامًة 
وارتقت مبستوى  واملتوســطة احلجم 
احلكــم احمللي وعززت األمن الشــامل 
للفلسطينيني واإلسرائيليني على حدٍّ 
ســواء. وفي العام 2003، كانت جنني 
بؤرًة للتفجيرات االنتحارية خالل ذروة 
فباتت  اليوم  أمــا  الثانية،  االنتفاضة 
واحدة من املدن الفلســطينية األكثر 

جناحاً.
وميكن بالفعــل تكرار امنــوذج جنني، 
كفيلــة  األميركيــة  فاملســاعدات 
باملساهمة في إنشــاء مناطق جتارية 
قلقيلية في  مشــابهة في مدينــة 
الضفة الغربية حيث يستطيع التجار 
وأصحاب احملال التجارية واملؤسســات 
الصغيرة من الفلسطينيني أن يبيعوا 
منتجاتهم مباشــرًة إلى الشــريحة 
اإلســرائيليني  العرب  من  الواســعة 
املقيمني علــى بعد أميال قليلة. ومن 
املمكــن أيضاً أن ينجــح امنوذج جنني 
في غزة، ســيما وأّن ملصانع النسيج 
الفلســطينية عالقات مع املصممني 
اإلســرائيليني واألســواق األوروبيــة. 
وكانــت غزة تــزّود الكميــة الكبرى 

الطازجة  واخلضــار  الفاكهــة  مــن 
في إســرائيل. وميكن اســتئناف هذه 
العالقات في غضون أشــهر عند فتح 
معبر كرم أبو ســالم بنحو مستدام 
وقابــل للتنبــؤ وفتح معابــر جتارية 

إضافية من بيت حانون أو غيرها.
ولعل أكثر مــا يلفت االنتباه في غزة، 
هــو قطاعها التكنولوجي الناشــئ 
إمنــا املتنامــي، حيث حتتضــن البؤرة 
مبؤسســة املعروفة  التكنولوجيــة 

الشــركات   Gaza Sky Geeks
الفلســطينية الناشئة وحيث تعمل 
الشــركات األكبر واألقوى على تطوير 
في  تكنولوجية  املشاريع مع شركات 
إســرائيل وخارجها. والواقع أن قطاع 
التكنولوجيــا فــي إســرائيل يضم 
أكثر من عشــرة آالف وظيفة شاغرة 
خّريجي  فائض  بواسطة  ملؤها  ميكن 
املتقدمة  التكنولوجيا  اختصاصــات 

في الضفة الغربية وغزة.
ثالثــاً- يعــد التعليــم مــن أهــم 
مســتقبل  لبناء  املطلوبة  األســس 
أفضــل. ولطاملا انتقد اإلســرائيليون 
واألميركيون »السلطة الفلسطينية« 
ألنها ال تعّلم شعبها من أجل السالم. 
ملاذا إذاً ال نحــث اجلامعات األميركية 
على  احلكوميــة  غيــر  واملنظمــات 
االنخــراط في رفع مســتوى النظام 
التعليمــي الفلســطيني وتهيئــة 
الواحد  القرن  الفلسطينيني القتصاد 
والعشــرين؟ لقد قّدمت جامعة بارد 
تدريبــاً طويل األمد للمدّرســني في 
يستطيع  ومبوجبه  القدس«،  »جامعة 
املدّرسون واملدراء نيل شهادة ماجستير 
أميركية فــي التعليم وتبّوؤ مناصب 
قيادية في مدارســهم. تصّوروا لو أّن 
برمجــة التعليم والتمويل املوّجه من 
الناس إلى الناس أتاح خليرة الشــباب 
اجلامعات  في  يتعّلم  أن  الفلسطيني 
اإلســرائيلية ويجــري دورات العمــل 
التدريبية في الشــركات اإلسرائيلية 
املتخصصــة فــي التقنيــة العالية 
ويدخل في برامج اإلقامة الطبية في 

املستشفيات اإلسرائيلية.
محّقــٌة  املتحــدة  الواليــات  إّن 
بـ«الســلطة  تشــكيكها  فــي 
الغربية  الضفة  في  الفلســطينية« 
وفــي رفضها احلــازم حلكم »حماس« 
فترة طويلة في غزة، لكن هذا ال يعني 
وصحيٌح  الفلسطينيني.  عن  التخلي 
أن إدارة ترامب لم تنِو التخلي عنهم، 
لكن هذا هو لألســف االنطباع الذي 
الفلســطينيني.  معظم  لدى  تركته 
وثمة عــدد كاٍف من األطراف الفاعلة 
الطيبة عند كال جانَبي اخلط األخضر، 
وهي أطراف تطمح إلى منطقة أكثر 
ازدهاراً وســالماً. وإذا وضعت الواليات 
املتحدة يدها بيد هؤالء، اســتطاعت 
أن تأخذ ما جنح منذ اتفاقية أوســلو 
وتتخلى عّما فشل لتسير إلى األمام.

 
وزميــل  مستشــار  روس:  دينيــس 
»ويليــام ديفيدســون« املتميــز في 
معهد واشنطن. وقد شغل منصب 
مســاعد خــاص للرئيــس أوبامــا، 
وكمنســق خاص لشــؤون الشــرق 
الرئيس كلينتون،  األوسط في عهد 
وكمدير فريق تخطيط سياسة وزارة 
اخلارجية األمريكية في اإلدارة األولى 

للرئيس بوش.
ديف هاردن: املدير اإلداري لـ »مجموعة 
جورجتاون اإلستراتيجية« وكان أحد 
الذين  األمريكيــن  الدبلوماســين 
خدموا فتــرة طويلة في إســرائيل، 
حيــث تولى بعثــة املســاعدة إلى 
الضفة الغربية وغزة ألكثر من عقد 

من الزمن.
ديفيد ماكوفســكي: مدير مشروع 
عملية الســالم في الشرق األوسط 
وشــغل  واشــنطن.  معهــد  فــي 
منصب مستشــار أقدم لـ »املبعوث 
اإلســرائيلية  للمفاوضات  اخلــاص 
-2013 عامــي  بن  الفلســطينية« 

.2014

معهد واشنطن
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فلسطين تنتفض

المشكلة الحقيقية في التجارة الحرة

صيغة جديدة للمساعدات األميركية إلى الفلسطينيين

لعل أكثر ما يلفت 
االنتباه في غزة، هو 

قطاعها التكنولوجي 
الناشئ إنما المتنامي، 

حيث تحتضن 
البؤرة التكنولوجية 
المعروفة بمؤسسة

 Gaza Sky Geeks
الشركات الفلسطينية 
الناشئة وحيث تعمل 

الشركات األكبر 
واألقوى على تطوير 

المشاريع مع شركات 
تكنولوجية في 

إسرائيل وخارجها

القدس
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