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"اإلصالح" وصفها بالفساد غير المباشر

عبد المهدي مطالب بتنظيف مؤسسات الدولة

من دويالت األحزاب المتحكمة بالقرار خارج القانون
بغداد  -وعد الشمري:
أمهلت قوى في حتالف اإلصالح
واإلعمــار ،أمس االثنــن ،رئيس
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي
عاما واحدا للتأكــد من جديته
في حتقيق ملف اإلصالح ،ودعته
إلــى مكافحــة "الفســاد غير
املباشــر" في مؤسسات الدولة
وإبعاد سطوة األحزاب عنها.
وقال النائب عن قائمة ســائرون
رائد فهمي إن "املكلف بتشكيل
احلكومة عادل عبد املهدي امامه
مهامات عديدة من أجل اجنازها
علــى امت وجــه املتمثلة باصالح
مؤسسات الدولة".
وتابع فهمــي في حديــث إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "االصالح
يكون من خالل تقــدمي اخلدمات
وتوفير فــرص عمل واعادة الثقة
إلى مؤسســات الدولــة ،وقبل
ذلك اسناد الوزارات االمنية إلى
شخصيات مستقلة".
وأشــار إلى ان "امام عبد املهدي
عاما واحدا للتأكــد من جديته
في اتخــاذ القرارات املناســبة
بشأن االصالح".
ونوه فهمــي إلى أن "تلك املهلة
ال تتعلق بتسوية جميع امللفات
العالقــة والقضــاء بنحــو تام
على الفساد ،امنا لوضع اخلارطة
املناســبة واتخــاذ القــرارات

السياسية التي كانت معطلة
في املدة املاضية".
وأورد أن "قســما ً من املسؤولني
خالل الســنوات املاضية كانت
لهم الرغبــة في اجراء االصالح،
لكنهم يفتقدون إلــى القدرة،
وعلى عبــد املهــدي اجلمع بني
االثنني".
ويــرى فهمــي أن "لعبد املهدي
اليوم مساحة في اختيار طاقم
وزارته بحرية كاملة ســيما وأن
قائمة ســائرون قــد تنازلت عن
حقها شــريطة أن يتم اســناد
احلقائب إلى شــخصيات تتمتع
بالكفاءة واخلبرة والنزاهة".
ومضــى فهمي إلــى ان "حتالف
االصــاح واالعمــار يؤكد على
التخلص من العملية السابقة
ملنــح الــوزارات وعــدم جعلها
اســيرة لألحــزاب بنحو يصعب
على رئيس احلكومة محاســبة
الوزراء".
مــن جانبه ،ذكر عضــو املكتب
التنفيذي لتيــار احلكمة محمد
حســام احلســيني أن "الطريق
ليس معبدا ً بالزهــور امام عبد
املهــدي فــي تنفيــذ برنامجه
احلكومــي بالنظــر إلــى وجود
معرقــات عديدة على شــتى
اجملاالت".
وأضاف احلسيني في تصريح إلى

الشارع الكردي يرحب بعبد المهدي
ويدعوه لبناء دولة المؤسسات

اللعيبي يدعو الشركات
العاملة في الحقول النفطية
ان تسهم بإعمار البصرة

بغداد  -الصباح الجديد:
دعا وزير النفط الشــركات العاملية
االســتثمارية في قطــاع الطاقة
واخلدمات الفنيــة والبنى التحتية
للمســاهمة الفاعلة فــي إقامة
املشاريع التي تســهم في االرتقاء
بالبنى التحتية واخلدمات املقدمة
للمواطنني  ،جاء ذلك خالل رسالة
وجهها الى مؤمتــر البصرة للنفط
والطاقة الذي يعقــد للفترة من (
 )10-9من شهر تشرين االول اجلاري
في اسطنبول.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي في
بيان تلقت الصباح اجلديد نســخة
منه امس ان " العقود اجلديدة التي
ستبرمها وزارة النفط مع الشركات
العاملية االســتثمارية سواء على
صعيد تطوير قطاع االســتخراج
او التصفيــة او اســتثمار الغاز او
البنى التحتية سوف تتضمن الزام

الشــركات بإقامة املشــاريع التي
تســهم باالرتقاء مبستوى اخلدمات
املقدمة للمواطنني وتغيير االوضاع
احلالية الى واقع افضل ســواء في
قطــاع البنى التحتيــة والتعليم
والصحة واملياه واالسكان والترفيه
االجتماعي".
وشــدد الوزيــر علــى ان " العقود
ملزمة بتشــغيل نســبة  85%من
االيــدي العاملة العراقيــة ،فيما
دعا الشــركات العاملية واملنظمات
الدوليــة املســاهمة الفاعلة في
وضــع البرامج واخلطــط ملعاجلة
التلــوث البيئــي لهــذه احملافظة
والغــازات واالنبعاثــات الناجتة عن
عمليات االنتاج النفطي او االلغام
او اخمللفــات احلربيــة التي خلفتها
احلــروب التي شــهدتها البالد في
العقود املاضية.
تفصيالت أوسع ص8

ضبط  27سيارة حوضية في البصرة لم
تستعمل منذ استيرادها عام 2016

رئيس لبوزراء املكلف عادل عبد املهدي
"الصباح اجلديد" ،أن "االشكاالت
تتعلــق بالبنيــة االساســية
ملؤسسات الدولة وحتسني االداء
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الوظيفي مبــا يقــدم اخلدمات
احلقيقية للمواطن العراقي".
ولفت إلــى ان "امللف االقتصادي

اتهامات للتجار باستغالل األزمات
بأساليب ماكرة

مــا زال غيــر واضــح املعالــم
باعتمــاده على اجلانــب الريعي
فقــط ،في حــن نحتــاج إلى

حلول منطقية تعمل على جتاوز
االخطاء السابقة".
تتمة ص3

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت دائــرة التحقيقات في
هيئــة النزاهــة أمــس االثنني،
عــن ضبط  27ســيارة حوضية
مستوردة ملصلحة وزارة اإلسكان
واإلعمــار والبلديــات العامــة
مخزونــة فــي مينــاء أم قصر
الشمالي منذ اســتيرادها عام
 2016حتــى اآلن مــن دون ترويج
معاملة جمرگية بشأنها.
وقالــت الدائرة في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،

إن "فريــق التحــري والضبــط
القضائــي في مديريــة حتقيق
الهيئة فــي البصرة الذي انتقل
إلــى امليناء ،متكن من ضبط ()27
سيارة حوضية استوردتها الوزارة
عام  ،"2016الفتــ ًة إلى "تعرض
تلك الســيارات لالندثار بسبب
بقائها ملدة ثالث سنوات في أحد
مخازن ميناء أم قصر الشــمالي
من دون ترويج معاملة جمرگية
لها".
تتمة ص3
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خبير اقتصادي وصفها بالسابقة الخطيرة

مجلس النواب ينظر في طلب إيقاف تداول العملة الجديدة
بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا رئيــس حتالف متــدن ،فائق
الشيخ علي أمس االثنني ،مجلس
النــواب إلى إصدار قــرار بإيقاف
التــداول والتعامــل بالعملــة
اجلديدة.
وقال الشــيخ علي في تدوينة له
على حســابه اخلاص مبوقع تويتر
"كتبــت علــى موقعنــا اخلاص
بكــروب أعضاء مجلــس النواب

ودعــوت اجمللس إلى إصــدار قرار
بإيقاف التداول والتعامل بالعملة
اجلديدة"  ،مضيفا ان طلبه القى
قبــوال لدى اكثريــة النواب ،على
وفق تعبيره.
ووصــف خبير اقتصــادي ،أمس،
وجــود اســم وتوقيــع محافظ
البنــك املركــزي بالوكالة علي
محسن اســماعيل على العملة
العراقية اجلديدة ،بأنه "ســابقة

في يومهم العالمي ..المسنون
 3%من إجمالي نفوس البالد

بغداد  -الصباح الجديد:
كشــفت وزارة التخطيط ،أمس
االثنني ،ان نسبة السكان املسنني
فــي العــراق بلغــت  3%وفقــا
لتقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء
لعــام  ،٢٠١٨ما يعنــي ان اجملتمع
العراقي يعد من اجملتمعات الفتية.
وأوضح املتحدث الرسمي للوزارة،
عبدالزهــرة الهنــداوي فــي بيان
ملناســبة اليوم العاملي للمسنني

aتقريـر

تلقت "الصباح اجلديد" نســخة
منه ،ان "عدد كبار السن وصل في
عام  ٢٠١٨الى مليــون و 200الف
نسمة يشــكلون مانسبته "3%
متوقعــا ان "ترتفع النســبة الى
 3.5%في سنة  ٢٠٢٠نتيجة حتسن
الوضع الصحي للسكان وتستمر
باالرتفاع لتصل الى  4.4%في سنة
."٢٠٣٠
تتمة ص3

خطيرة ومخالفة لكل السياقات
املتعــارف عليها عامليــا وعراقيا
باستثناء االنظمة الدكتاتورية".
وطالــب اخلبيــر لــؤي اخلطيب
في تدوينــة له أن يكــون توقيع
العملــة العراقية مــن قبل وزير
املاليــة بالعنــوان الوظيفي دون
ذكر االسم ،وســحب وإتالف هذا
اإلصــدار اجلديــد وتصحيح هذا
اخلطأ الفادح.

وأصــدر البنك املركــزي العراقي
مؤخــرا ً طبعتــه الثانيــة مــن
األوراق النقديــة للفئات {،25000
 }250 ،500 ،1000 ،10000دينــاراً،
مبينا ان املتغيــرات على الفئات
تضمنــت كتابة أســم احملافظ
بــدال مــن توقيعه فــي اإلصدار
القدمي ،وتعديل التاريخني الهجري
وامليالدي إلى التاريخني {1440هـ
-2018م}".

الغذاء العالمي يستعد إلطالق

وجبات مدرسية في  11محافظة
بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتعد برنامج األغذيــة العاملي
بالتعاون مــع وزارة التربيــة حاليا
بالتحضير إلطــاق برنامج وجبات
مدرسية ،عقب النجاح الذي حققه
مشروعه التجريبي في غربي مدينة
املوصل الذي أجري في النصف االول
من عام احلالي .2018
واوضحــت بعثــة األمم املتحدة في
العراق ( يونامي) في بيان لها تلقت

"الصبــاح اجلديد" نســخة منه ان
"اجلولة اجلديدة ســتغطي السنة
الدراســية  2019-2018فــي 11
محافظة في جميــع انحاء العراق,
مع التركيز علــى املناطق احملرومة"
الفتا الى ان "برنامج االغذية العاملي
ســيقدم وجبات مدرســية الى ما
يقــرب  304اآلف طالــب فــي 963
مدرسة في جميع انحاء البلد".
تتمة ص3

تحذير أممي:

حرارة الجو سترتفع أكثر ما لم تعالج
ّ
للتغير المناخي
االنبعاثات المحفزة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن تقرير لــأمم املتحدة أمس
االثنني ،إن من املرجــح أن ترتفع
درجــات حــرارة اجلــو  1.5درجة
مئوية بني عامــي  2030و2052
إذا اســتمرت ظاهرة االحتباس
احلــراري بوتيرتهــا احلاليــة وإذا
تقاعــس العالــم عــن اتخــاذ
إجراءات ســريعة وغير مسبوقة
لوقف هذه الزيادة.
والتقت اللجنــة الدولية للتغير
املناخــي التابعة لــأمم املتحدة
األســبوع املاضــي فــي مدينة
إنتشــون بكوريا اجلنوبية لوضع
اللمســات األخيرة على التقرير
الــذي أُعــد بنــاء علــى طلب
احلكومــات فــي  2015عندمــا
مت االتفــاق على معاهــدة دولية
ملعاجلــة التغير املناخــي  ،ويعد

تنامي ظاهرة االحتباس احلراري
هذا التقريــر املرشــد العلمي
الرئيسي لصانعي السياسة في
احلكومات بشــأن كيفية تنفيذ

اتفاقية باريس لعام .2015
وتهدف اتفاقية باريس إلى جعل
ارتفاع متوســط درجــة احلرارة

العاملية "أقل بكثير" من درجتني
مئويتني فوق مســتويات ما قبل
العالم الصناعي ،بينما تسعى
إلى تشديد الهدف إلى  1.5درجة.
وحدثــت بالفعــل زيــادة بواقع
درجــة مئويــة منــذ منتصف
القرن الثامن عشــر بعد أن رفع
التصنيع انبعاثات ثاني أكسيد
الكربــون وهــو غــاز االحتباس
احلراري الرئيســي املســؤول عن
التغير املناخي.
وقــال ملخص التقريــر إن زيادة
احلرارة  1.5درجــة مئوية ينطوي
على أخطــار مرتبطــة باملناخ
بالنســبة للطبيعــة واجلنس
البشــري ولكن هــذه األخطار
ستكون أقل مما لو ارتفعت احلرارة
درجتني مئويتني.
تتمة ص3
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عبد الزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

طالبوا ان يضع حل المشكالت بين أربيل وبغداد في مقدمة أولوياته

الشارع الكردي يرحب بعبد المهدي ويدعوه لبناء دولة المؤسسات
السليمانية ـ عباس كاريزي:

األهوار تحتضر
مثل الغرانيق رقصنا  ..وشــدونا مثل املغرد  ..وصفقنا
مثل (الگطان وال ُبنّــي) ..وكانت فرحتنا عظيمة مألت
دجلة والفرات  ،ونحن نتلقى نبأ موافقة اليونســكو
على ادراج االهــوار العراقية على الئحة التراث العاملي
 ..في تلــك الليلة التموزية من عام  ، ٢٠١٦كان العراق
يطير بجناحني محلقا ً في اجواء الفرح والبهجة وكأنه
يستعيد خمسة آالف سنة من احلضارة التي كادت ان
تندرس حتت طبقات التراب بعد ان تعرضت االهوار الى
التجفيف لدواع سياسية  ،وهي املمتدة على مساحة
 ١٦الف كيلو متر مربع وتشترك فيها ثالث محافظات
هي البصرة وذي قار وميسان .
وما كان لليونســكو ان تتخذ قرارا مثل هذا لوال تلك
اجلهود الكبيرة التي بُذلت مــن قبل اجلهات العراقية
ذات الصلــة  ..،جهود بدأت بوضــع خطة زمنية لغمر
االهوار باملياه  ،وقد سارت تلك اخلطة بنحو جيد وبدأت
احلياة تدب فيها  ،واستبشــر الناس خيرا وهم يعودون
ملمارسة مفردات حياة ســكان االهوار  ..فاملشاحيف
تتهادي وســط الهور وصوت ابو علي الشــجي يتردد
صداه بني جنبات هور الچبايش حتى تشعر ان القصب
والبردي والطيور واألسماك كلها تتمايل وهي تشارك
ابا علي مواويله الشــجية  ..،وقد وصلت نسبة الغمر
الى اكثر من  ٪٦٠و ُوضع برنامج تنموي خاص ُســمي
(برنامج انعــاش االهوار) تضمن حزمة من املشــاريع
واإلجراءات التي زرعت االمــل في النفوس  ..وتواصلت
اجلهود في مسعى حثيث إلقناع االمم املتحدة ومنظمة
اليونســكو إلدراج االهوار في الئحــة التراث العاملي ..
وجاء القرار  ،بعد ان اقتنعــت الدول االعضاء بأهمية
االهوار بوصفها مسطحات مائية واسعة متثل نظاما
بيئيا متكامال  ،فضال عن كونها متثل مرفقا ســياحيا
مهمــا  ،ومصدرا لزراعة عدد من احملاصيل املهمة التي
حتتاج إلى وفرة من املياه  .. ،ومبوجب قرار اليونسكو ،فإن
االمم املتحدة تتعهد ومعها الــدول االعضاء باحلفاظ
على االهوار وضمان منســوب مائــي معقول لبقائها
على قيد احلياة ..
وقبل عــام من اآلن وبعد عــام مــن ادراج االهوار في
الئحة التراث العاملي كانــت لي جولة في هور احلويزة
مبحافظة ميسان وهور الچبايش في محافظة ذي قار ،
فوجدت ان املساحات املغمورة باملياه تدعو لالطمئنان ،
حتى اننا حتدثنا في حينها عن ضرورة االهتمام باملرافق
السياحية وتوفيرها لتكون عامل جذب للسياح الذين
بدأوا يتوافدون الى االهوار  ،وقلنا في حينها ان استمرار
عدم االهتمام بتوفير اخلدمات االساسية مثل الفنادق
واملســابح واحلمامات  ،واملطاعم والزوارق واملشاحيف
املتطورة  ،وكذلك العمل على حماية التنوع االحيائي
ومنع .طرق الصيد اجلائر لألســماك والطيور  ،فإن ذلك
من شــأنه ان يلقي بظالل ســلبية على واقع االهوار
بنحو عام  ،وبالتالــي فإننا لن نحقق االهداف الكبيرة
واملهمة من انضمــام االهوار الى الئحة التراث العاملي
 ،بل االكثر مــن هذا ،قد تعيد اليونســكو النظر في
قرارها  ،ان لم يســتكمل العراق املتطلبات واإلجراءات
املطلوبة .
ولكــن املصيبة األعظم هي اننــا اذا كنا نتحدث قبل
عام عن ضــرورة توفير اخلدمات  ،فإن احلديث االن يجري
عن انقــاذ االهوار من اجلفاف بعد ان بدأت مناســيب
املياه تتراجع بشكل مخيف نتيجة شحها في حوضي
نهــري دجلة والفــرات  ،االمر الذي يعيــد الى االذهان
منظر االهــوار عندما كانت بلقعا ً  ،حترك الرياح الغبار
والتراب فيها بدال من حتريك رؤوس القصب والبردي .
ومن هنا اجد ان االمســية اجلميلة التي اقامها سفير
الســام املوسيقار العراقي نصير شــمة في باريس
ضمن فعاليات اليوم العاملي للسالم والتي خصصها
حلث اجملتمع الدولي للعمل على االســهام في حماية
االهوار من اجلفاف والتصحــر  ،امنا متثل خطوة مهمة
نحو حمايــة االهوار التي بدأت حتتضــر  ،وقد تتعرض
للجفــاف الكامــل  ،فقد شــاهدت صــورا من هور
الچبايش تثير الرعب في النفس .. ،
وهي دعوة ايضا لتبنى مبادرة املوســيقار نصير شمه
ودعمها من خالل حشــد املزيد من اجلهود سواء على
املستوى الشعبي او احلكومي او حتى الدولي  ،وصوال
حللول ومعاجلات ســريعة  ،إلنقاذ االهوار قبل ان تفارق
احلياة  ،والت حني مندم .

اكد مواطنون ونخب ومثقفون في
اقليم كردســتان ضرورة ان يعمل
رئيس الوزراء االحتــادي املقبل على
حتقيق املساواة وســيادة القانون،
وبينما رحبوا بتســمية عادل عبد
املهدي لرئاســة احلكومة املقبلة،
اكدوا ضــرورة ان يضع في مقدمة
سلم اولوياته االسراع في معاجلة
اخلالفــات واملســائل العالقة بني
بغداد واربيل.
وقال مواطنون استطلعت الصباح
اجلديد اراءهم ،ان شعب كردستان
وجميــع مكونــات العــراق ملت
الصراعــات واحلروب وهــو يحتاج
الى قيــادة واعية غيــر متعصبة
تنهي االحتقــان الطائفي ،وتبني
العراق على اســس جديدة يكون
فيها القانون سيدا باجتاه بناء دولة
املؤسسات.
وقــال املواطــن محمد ساســان
وهو صاحب محل لبيع الســجاد
وسط ســوق الســراي مبحافظة
الســليمانية ،انه ال يتذكر ان رأى
خال من احلروب
الشــعب العراقي ٍ
واملآســي منــذ نعومــة اضافره،
واضاف اشــاهد الدمــاء تراق في
العراق ليس لشيء سوى ان بعض
االحزاب تســتقوي باخلارج وتقدم
االخرين على انهــم عمالء وخونة
وتعد نفســها املدافع االوحد عن
حقوق ومصالح الشــعب ،مؤكدا
ان على احلكومة املقبلة ان ال تعود
الى السياســات الســابقة التي
اعتمدتهــا احلكومــات العراقية
السابقة.
بــدوره قــال الكاتــب والصحفي
طالب زنكنة للصبــاح اجلديد ،ان
الوقت لن يطول حتى تعد االطراف
السياســية من عرب وكرد وسنة
رئيس الــوزراء املكلف عبد املهدي
من منقذ ملبي لطموحاتهم الى
مرتد غير وطني.
واضاف زنكنــة ،ان لكل مكون من
مكونات البالد مطالبه وشــروطه
التي يحاول ان يفرضها على رئيس
الــوزراء املكلــف ،والن اغلب تلك
الشــروط واملطالــب تنحصر في

قال مواطنون استطلعت
الصباح الجديد اراءهم،
ان شعب كردستان وجميع
مكونات العراق ملت
الصراعات والحروب وهو
يحتاج الى قيادة واعية غير
متعصبة تنهي االحتقان
الطائفي ،وتبني العراق
على اسس جديدة يكون
فيها القانون سيدا باتجاه
بناء دولة المؤسسات

حلظة تكليف عادل املهدي بتشكيل احلكومة
كونهــا شــخصية وحزبية ،خارج
الســياقات الوطنيــة لــذا فهي،
ستتهم عبد املهدي الذي سيمتنع
عن تنفيــذ تلك االمالءات ،تارة بانه
شــيعي وتارة اخرى بانه شيوعي
سابق ،وتارة اخرى بانه عميل الحد
دول اجلوار.
واضاف زنكنة ان السيد عادل عبد
املهــدي ال يحمل عصا ســحرية
لتحقيق مطالــب االطراف كافة،
فهو مقيد بعــدة عوامل داخلية و
خارجية ،اضافة الى بنود الدستور
التي ال ميكن املســاس بها .لذا فان
من املتوقع ان جتري االمور بالسياق
السابق نفسه لكن بخطاب مرن و
لغة دبلوماســية لتبرير ما الميكن
حتقيقه لالخرين فعلى سبيل املثال
ازاء مطالــب اربيل بصــرف رواتب
البيشــمركة فهل يحمــل عبد
املهــدي في جعبتــه جوابا مغايرا
ألجوبة الذين ســبقوه  ..طبعا كال
فالدســتور ال يسمح لعبد املهدي

ان يأمر بصرف رواتب البيشــمركة
مالــم تصبح جزءا مــن منظومة
القوات املسلحة العراقية وتنظم
حتت لــواء وزارة الدفــاع و خاضعة
ألوامــر قائــد القوات املســلحة
وهو رئيــس الــوزراء ..وعلية يقول
زنكنة فان جميع االحتماالت واردة
اخذين بعني النظر ميوله الطيبة
ونوايــاه احلميــدة جتاه الشــعب
الكردي لكونه يســاريا يؤمن مبنح
الشــعوب حق تقريــر مصيرهم.
ويعرب الكاتب طالــب زنكنة عن
امله في ان يســتثمر عبد املهدي
الدعــم الهائــل الــذي يتلقــاه
من جميــع االطراف السياســية
لتحقيــق مطالــب اجلميع ضمن
اطار الدستور.
من جانبه بــدا الكاتب والصحفي
الكــردي حســن طالبانــي اقل
تفاؤال بتكليف عبد املهدي لتولي
منصب رئيس الوزراء ،مؤكدا ان بناء
العراق بحاجــة الى تكاتف وتعاون

كل مكوناته وان اليتــم اقصاء او
تهميش اي مكون او جماعة.
واوضح طالباني« ،اذا كانوا يريدون
ان نبنــي البلــد يجــب ان اليكون
الكرد مواطنون من الدرجة الثانية،
وان تكــف احلكومــة املركزية يد
بعض اجلماعــات عن تعريب بعض
املناطــق ،الن عمــل احلكومة هي
االدارة الرشــيدة وتقــدمي اخلدمات
وليس انتهاك حقوق املواطنني ،مع
االسف احلكومات السابقة كانت
فاشــلة وفقا لــكل املعايير االمر
الذي تســبب بتحميل الشــعب
ازمات ومعاناة هو في غنى عنها.
بدورها قالت الصحفية النة فاروق
للصبــاح اجلديد ان رئيــس الوزراء
املكلف عادل عبــد املهدي يعمل
االن علــى تقليص عــدد الوزارات،
متوقعــة ،توصل حكومــة عادل
عبداملهــدي إلى حل االشــكاالت
العالقة بني أربيــل وبغداد ومنها
تطبيق املــادة  140من الدســتور

فك إرتباط دائرة إصالح األحداث
من العمل وإلحاقها بالعدل
بغداد – الصباح الجديد:
أعلن وزير العدل حيدر الزاملي امس
االثنــن ،فــك ارتباط دائــرة اصالح
االحداث من وزارة العمل والشــؤون
االجتماعية واحلاقهــا بوزارة العدل
بجميــع حقوقهــا والتزاماتهــا
وموظفيهــا وموجوداتها عدا بناية
الدائرة العامة وحسب القانون.
وقال الزاملي خالل مراســم تسلم
وتســليم الدائــرة ،والــذي جــرت
فعاليته فــي مبنــى وزارة العمل
والشؤون االجتماعية وبحضور وزير
العمل محمد شــياع الســوداني،
واملالك املتقدم في كلتــا الوزارتني،
ان «املعايير الدولية حلقوق االنسان
واالتفاقيات التي وقع العراق عليها
كانت تشير جميعها الى ضرورة ان
تكون مواقع االحتجاز والســجون
مرتبطــة بجهة واحــدة وهي وزارة
العدل».
وبــن ،ان «فك ارتبــاط دائرة اصالح

االحــداث ودمجها بــوزارة العدل،
جاء تنفيذا الحــكام املادة /2ثانيا1/
من قانون اصالح النــزالء واملودعني
رقم  14لسنة  ،2018واالمر الوزاري
املرقــم  1524لعــام  ،2018بهدف
حصر العمل االصالحي بوزارة العدل
لتعزيز العمل التخصصي واملهني
لدوائر االصالح العراقية».
ووجــه وزيــر العــدل «التحية الى
احلراس االصالحيني في دائرة االصالح
العراقيــة ودائرة اصــاح االحداث
للعمــل املهني وتفانيهــم في أداء
واجباتهــم »،مؤكدا ً ان «العمل جارٍ
مع وزارة املالية لصرف مخصصات
اخلطورة واالطعام منذ تاريخ دخول
قانون اصالح النــزالء واملودعني حيز
النفاذ وبأثر رجعي».
من جانبه أفاد وزير العمل والشؤون
االجتماعية محمد شياع السوداني،
بان «أســلوب دمــج الدوائــر ذات
التخصص الســجني معتمد في

أغلب دول العالــم ،مع االخذ بنظر
االعتبــار ان دائرة اصــاح االحداث
كانت سابقا مرتبطة بوزارة العدل،
ووفقا المر سلطة االئتالف رقم 10
لســنة  2003والــذي مت على ضوئه
فك ارتباط هذه الدائرة والقرار رقم
 8لسنة  2005جمللس الوزراء».
وأوضــح ،ان «توحيــد اجلهــود
والتخصــص الوظيفي ضمن توجه
احلكومة وعملها ،وقد مت مناقشــة
موضوع دمــج دائرة اصالح االحداث
بــوزارة العــدل ومت اتخــاذ كافــة
االجراءات القانونية في مجلســي
الوزراء والنواب حلــن حصول القرار
بفــك االرتباط »،مبينــا «انه مت فك
ارتبــاط الدائــرة بكل أقســامها
باستثناء أقســام تاهيل املشردين
والتــي ســتبقى مرتبطــة بدائرة
االحتياجــات اخلاصــة والتابعــة
لهيئة رعايــة املعاقني واالحتياجات
اخلاصة».

العراقي اخلاصــة باملناطق املتنازع
عليها.
واضافت فاروق« ،ان هناك مشكالت
وعقبــات كثيرة تواجــه احلكومة
التي من املنتظر أن يشكلها رئيس
الوزراء املكلــف عادل عبداملهدي»،
الذي قالت انه شــخصية مهنية
وســطية ويحظى بقبــول جميع
املكونات سواء كانت عربية (سنية
– شيعية) أو كردية.
وأشــارت إلى أن متكن عبداملهدي
من خالل هــذا االمتياز من حلحلة
مجموعــة مــن اإلشــكاليات
املوجــودة في ظل الوضــع احلالي،
وفقا لبرنامج لو سنحت الفرصة
لتطبيقه ســوف يســتطيع حل
الكثيــر من املشــكالت والقضايا
العالقة داخل العــراق وبني بغداد
واربيل على وجه اخلصوص.
واشارت الى ان سوء االدارة والفساد
وتدخــات دول اجلــوار همــا اكبر
املشــكالت التي تواجــه حكومة

عبد املهــدي ،متوقعــة ان يصل
عبد املهدي فــي حكومته اجلديدة
إلى حلول ترضــي املواطنني الكرد
والقيادات السياســية في إقليم
كردستان وأبرز تلك احللول اإلسراع
في تطبيق املادة  140الدســتورية،
كذلــك تنفيــذ بعــض القوانني
املتعلقة مبشاركة الكرد في صنع
القرار السياسي في بغداد.
وكانــت اغلــب القــوى واالحزاب
السياســية الكردســتانية قــد
رحبت بتكليف عــادل عبد املهدي
بتشــكيل احلكومــة املقبلــة،
مشــيرة الى ان تشكيل احلكومة
االحتادية اجلديــدة ،يجب ان يضمن
ترســيخ احلقــوق الدســتورية
لشعب كردستان وتطبيع االوضاع
في كركــوك وخانقــن واملناطق
املســتقطعة االخرى وتشــكيل
حكومــة متثــل جميــع مكونات
الشعب العراقي وان تضع خطوات
عملية ملعاجلة املشكالت.

طريبيل يشهد دخول 180
شاحنة أردنية يوميا
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن نقيب الشــاحنات األردنية
محمــد الداوود ،االثنــن ،أن عدد
الشــاحنات األردنية التي تدخل
ســاحة التبادل التجاري تشهد
حتسنا متفاوتا من فترة إلى أخرى،
تصل في أقصاهــا الى حوالي 5
آالف شاحنة شهريا ،مبعدل 180
شاحنة يوميا.
وقال الداوود فــي تصريح اوردته
صحيفة “الغد” األردنية واطلعت
عليه الصباح اجلديد ،إن “تشكيل
حكومة جديدة فــي العراق من
املتوقع ان يســهم في حتســن
االوضاع ،ويدفع الى حتسن دخول
الشــاحنات االردنية الى االراضي
العراقية وبالعكس”.
وأضاف أنه “وبالرغم من حتســن
أعداد هذه الشاحنات التي تدخل
الى ســاحة التبــادل ،إال أنها ما
تــزال أقل بكثير ممــا كانت عليه

قبل إغالق احلدود في العام ،2015
مشيرا الى انها “كانت تصل الى
 700شاحنة يوميا”.
واوضــح الــداوود ،أن “قطــاع
الشــاحنات تعرض النتكاسات
عدة خالل السنوات املاضية ،بيد
أن هنــاك حالة من التفاؤل عادت
إلى أوســاط القطــاع ،في ظل

ترقــب عودة فتــح معبر نصيب،
وحتســن عملية التبادل من خالل
معبر طريبيل”.
يشــار الــى أن معبــر الكرامة
طريبيل بــن األردن والعراق ،يعد
املعبر الوحيــد الذي يربط حركة
تدفــق البضائــع التجاريــة بني
البلدين.

نهاية حقبة بارزاني األب
شيرزاد شيخاني
ثالثة أخطــاء قاتلة إرتكبها مســعود
البارزاني خالل ســنة واحدة أعتقد أنها
أنهت أو ســتنهي دوره السياسي على
الصعيدين احمللي والدولي  .اخلطأ األول ،
كان إصراره على حتدي اجملتمع الدولي حني
متسك باإلســتفتاء الذي أجراه في شهر
أيلول من العام املنصرم  ،على الرغم من
عدم وجود أرضية مناسبة إلعالن الدولة
املستقلة التي كان يتطلع إليها  ،وذلك
لظــروف دولية وإقليميــة معروفة منذ
عشرات السنني  ،ورفضه االستماع الى
كل النداءات احمللية واإلقليمية والدولية
بالعدول عن هــذا التحدي الكبير لإلرادة
الدولية.
والثاني هو عنــاده وإصراره الغريب على
ترشيح سكرتيره الشخصي فؤاد حسني
ملنصب رئيــس اجلمهورية فــي العراق ،
والذي أغضب جميع القوى السياســية
العراقية والكردية .
والثالــث هو ردود فعلــه العنيفة وغير
املتزنــة جتاه خســارته املنافســة على
منصب رئيــس اجلمهورية ،وإعالنه بعدم
التعامل مع الرئيس العراقي املنتخب .
بالنســبة للخطأ األول خســر بارزاني
وحزبــه كل أشــكال الدعــم الدولــي
وخصوصا الدعم األمريكي لنظامه في

إقليم كردســتان  ،وأفقــد إصراره على
التحدي الــدور البارز الــذي كان يلعبه
البارزانــي على الســاحة السياســية
العراقية  ،حيث كانت الكتل السياسية
العراقية حتســب له ألف حســاب عند
تشــكيل احلكومات العراقية السابقة ،
حتى أن كلمة الفصل بالنســبة لرئيس
وزراء العراق كانت لــه وملام جالل  ،وبعد
مرض األخير ثم وفاته أصبح البارزاني هو
املرجع للقرار السياسي بكردستان بعد
أن متكن من فرض ســلطته الدكتاتورية
على جميع األحــزاب األخرى في اإلقليم
 ،ولم تســتطع أيــة كتلة سياســية
تشكيل أية حكومة عراقية سابقة من
دون مباركة بارزانــي األب  ،ولكن دعوته
لإلنفصــال وإصــراره على االســتفتاء
املشــؤوم أفاقت الكتل السياسية من
غفوتها وبدأت تشــعر بحجــم اخلطر
احملدق بوحــدة العــراق مع تنامــي دور
البارزانــي  ،ولذلك حتركــت قوات اجليش
العراقي واحلشد الشعبي إلخراج نصف
مســاحات أراضي كردســتان باملناطق
املتنازعــة من يــد وســلطة البارزاني ،
وطــرده من منابع النفــط في كركوك ،
ثم فرض احلصار السياسي واالقتصادي
على اإلقليم والذي دفع ضريبته الشعب
الكردستاني .
أما اخلطأ الثاني والذي اليســتقيم أبدا
مع مــا كان البارزانــي األب يخطط له
قبل ســنة وهو االنفصال عــن العراق

مسعود البارزاني
 ،هو إصــرار البارزاني هذه املــرة وبعناد
غريب على ترشيح سكرتيره الشخصي
ألعلى منصب بالعراق وهو منصب رئيس
اجلمهوريــة  .وكان اخلطأ ناجما عن عدم
إدراك البارزاني ألهمية هذا املنصب الذي
يرمز الى هيبة الدولة  ،فرشح سكرتيره
الشــخصي للمنصب من دون أي إعتبار
بأن من شأن ذلك أن يثير مشاعر الغضب
لدى قادة الكتل السياسية  ،حتى قالت

بعض املصادر  ،أن أولئك القادة أبلغوا وفد
البارزاني بتغيير مرشحهم لكي يتسنى
لهم حشــد الدعم له  ،ولكن البارزاني
األب أصر على االســتهتار مبشاعر قادة
هذه الكتــل ونوابهم في البرملان ومضى
بعناده في ترشــيح حســن للمنصب
 ،وهــذا مــا أدى الى رفضــه والتصويت
الكاسح ملنافسه الدكتور برهم صالح .
اخلطأ الثالث الذي إقترفه البارزاني األب

هو إعالنه بأن حزبه لن يتعامل مع الرئيس
املنتخب برهم صالح  ،وهذا أمر في غاية
الغرابة  ،فكيــف يجوز إلقليم مازال الى
اليــوم جزءا من العــراق أن اليتعامل مع
رئيس منتخــب ميثل رمــز الوطن  ،وهو
الذي ينتظر كل عشــرين بالشــهر أن
ترســل احلكومة االحتاديــة بعض املبالغ
إلعانته بدفع رواتــب موظفي اإلقليم !.
يبدو أن البارزاني أراد أن يلعب تلك اللعبة

الســمجة التي تقول ( إذا لم تشركوني
في اللعبة  ،فســأخرب الساحة )  .فإما
أن يكون سكرتيره رئيسا للبالد أو أنه لن
يتعامل مع الرئيس اجلديد ؟؟!!.
األخطاء الثالثة هذه ،أفقــدت البارزاني
األب الدعم الدولي لنظامه وســيطرته
على جميع األمــور في اإلقليــم  .كما
أفقدته دعم القــوى العراقية وإعتباره
املرجــع األول واألخير للقرار السياســي
بكردســتان  ،بدليل أن املرشح الذي أصر
عليه لم يحصل على أكثر من عشــرين
صوتا  ،وهذا حتد واضح من أعضاء البرملان
من كافة الكتل السياســية لســطوة
وســلطة البارزاني على القرار العراقي .
وأفقدته أيضا دعم حلفائه في كردستان
وخاصــة االحتــاد الوطنــي الشــريك
الســتراتيجي حلزب البارزاني  ،الذي بات
مهددا باحلرمان والتهميش من املشاركة
بأية سلطة قادمة في كردستان .
ان البارزاني األب وحزبه يعيشــون اليوم
في أحلك أيامهم بســبب تلك األخطاء
القاتلــة ،فخطأ االســتفتاء جعل من
البارزاني أن يدفع الثمن بكرسيه الرئاسي
في اإلقليم  ،واخلطأ الثاني جعلته يخسر
القوى السياســية العراقيــة التي نأت
بنفســها من دعم مرشــحه للرئاسة
العراقيــة ،واخلطــأ الثالــث جعلت من
شــريكه االحتاد الوطني أن يقف موقف
التحــدي جتاه سياســاته االنفرادية  ،مما
سيشجع توجهات البعض نحو تقسيم

إقليم كردستان الى إدارتني منفصلتني.
ماحدث في اآلونة األخيرة بظهور قيادات
شــبابية جريئــة داخل صفــوف االحتاد
الوطني  ،وقدرتهم على التحدي الكبير
لطموحات حــزب البارزانــي ،وجناحهم
الســاحق في فرض مرشحهم ملنصب
الرئاســة رغم مــا كان لبارزاني وحزبه
حتى اللحظــة األخيرة مــن تأثير كبير
على القراريــن الكردســتاني والعراقي
 ،يعــد كل ذلك رســالة واضحــة الى
البارزاني األب بأنه لم يعد له ذلك التأثير
على القرار السياســي  ،وأنــه آن األوان
لكي يغادر املســرح  ،ويتــرك األمور بيد
اجليــل الثاني بحزبــه ليخوضوا املعارك
القادمة بعقلية شــبابية متفتحة مع
غرمائهم  ،وليــس بالعقلية التقليدية
والعشــائرية التي أدار بها البارزاني األب
ســلطته الدكتاتورية الــى اليوم  .فقد
حان وقت التغيير املرتقب ودفن العقلية
الكالسيكية والشــرعية الثورية  ،وحان
وقــت املمارســة السياســية بعقلية
منفتحــة  ،فاجليل قد تغيــر والهموم
تغيرت  ،والبد أن جتدد األحزاب نفســها
لكي تتمكن من التعايش مع متطلبات
املرحلة القادمة .
املطلوب وبإحلــاح أن يغادر البارزاني األب
املســرح السياســي ويترك األمور بيد
أبنائه  ،فقد أصبح خــارج الزمن احلاضر
 ،ورحــم اهلل امريء عرف قدر نفســه ،
وكفى اهلل املؤمنني شر قتال .

شؤون عراقية
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ارتفاع األسعار بالموصل يثقل كاهل الفقراء

اتهامات للتجار باستغالل األزمات بأساليب ماكرة
نينوى ـ خدر خالت:
تشــهد اســواق مدينة املوصل
ارتفاعــا باســعار الكثيــر مــن
املــواد الغذائية واالســتهالكية
واالنشــائية ،ويشــكو مواطنون
مــن ارتفــاع االســعار وقلــة
االموال ،موجهــن اصابع االتهام
للتجار الذين يســتغلون االزمات
باســاليب ماكــرة ،بضمنها رفع
اسعار البضائع اخملزنة في اخملازن،
فيما يــرى اخــرون ان التهديدات
االميركيــة بغلق احلدود مع اجلارة
ايران وافتتــاح نقاط كمركية في
كركــوك وشــمالي املوصل مع
اقليم كردســتان اسهم في رفع
االسعار.
وكان رئيــس مجلس الوزراء حيدر
وجــه منتصف
العبــادي ،قــد ّ
االســبوع املاضي بفتــح نقاط
كمركية في محافظتي كركوك
ونينــوى والغاء نقطــة تفتيش
الصفرة فــي ديالــى .وتضمنت
وثيقــة صادرة مــن مكتب رئيس
الــوزراء وبتوقيــع مديــر املكتب
نوفــل ابو الشــون احلســن الى
هيئــة الكمارك العامــة توجيه
رئيس مجلس الوزراء بفتح نقاط
كمركية في محافظتي كركوك
ونينــوى وإغالق نقطــة تفتيش
الصفرة.
يقــول املواطن املوصلــي صباح
فــرج اهلل ،معلــم متقاعــد ،لـ
"الصباح اجلديد" ان اغلب اسعار
املــواد الغذائية واالســتهالكية
واملنتجــات الزراعيــة اصابهــا
االرتفاع وبشكل متباين".
واضاف "البعض يقول ان ســبب
ذلك قــرب غلق احلدود مــع ايران
واخريــن يقولــون انــه بســبب
اســتحداث نقطتــي كمرك في
كركوك وفي منطقة فلفيل (35
كلم شــمالي املوصل) مع اقليم

تضمنت وثيقة صادرة
من مكتب رئيس الوزراء
وبتوقيع مدير المكتب
نوفل ابو الشون الحسن
الى هيئة الكمارك
العامة توجيه رئيس
مجلس الوزراء بفتح
نقاط كمركية في
محافظتي كركوك
ونينوى وإغالق نقطة
تفتيش الصفرة

تطلق الرواتب المدخرة
لتربية نينوى

بغداد  -الصباح الجديد:
اطلقت وزارة التربية الرواتب املدخرة ملنتســبي
املديرية العامة لتربية نينوى.
وذكر بيان للوزارة ،ان املديرية باشرت منذ االمس
بتوزيع الرواتب مبوجب جــدول اعد لهذا الغرض
وباشراف جلنة مكلفة من وزارة التربية.
وكانت أصــدرت احلكومة مطلع عام  ،2015امرا
بإيقاف رواتب املوظفني في املناطق التي سيطر
عليها داعــش ،وخاصة نينــوى والعمل بنظام
االدخار االجبــاري والذي يقضــي بإيقاف صرف
الرواتب في املناطق اخلارجة عن ســيطرة الدولة
واالحتفاظ بهــا لغاية عودة تلــك املناطق الى
منظومة السيطرة احلكومية.

نزاهة البصرة تحبط
عملية تزوير معاملة
عقار تابع لوزارة المالية

جانب من أسواق نينوى

كردســتان ،ونحن ال نعرف ما هو
السبب لكن ارتفاع االسعار يثقل
كاهلنا وخاصــة كاهل العائالت
الفقيرة".
واضاف "الناس في املوصل وعموم
نينوى تعبانــة (اقتصاديا) اصال،
حيث الكثير مــن اخلراب والدمار،
وحركة االعمــار بطيئة وال يوجد
جهد حكومي يذكر ،باستثناءات
قليلــة ،واغلــب مــن يقــوم
بتعميــر بيوتهم هــم مواطنون
وبامكانياتهم الذاتيــة ،وارتفاع
االســعار ضيف ثقيل اخر علينا
جميعا".
"االرتفاع شــمل منتجات زراعية
محليــة ايضــا كالطماطــم

التربية العراقية

واخليــار وغيرها مــن اخلضراوات
املوسمية" هذا ما يقوله ابو علي،
بائع اخلضار على عربة خشــبية
متنقلة ،واضاف "كل شيء ارتفع
ثمنه ،والفالح الــذي يزرع اخلضار
سيشــتري بقيــة احتياجاتــه
باســعار مرتفعة ،فلمــاذا يبيع
منتجاتــه بالســعر القــدمي؟"
يتساءل ابو علي ويتابع "لو ان ما
يتم زرعه مــن االراضي مبحافظة
نينــوى يكون وفيرا ملــا متكن جتار
اخلضروات من رفع االســعار ،لكن
ما يتم زراعته محــدود جدا ،الن
الفالحني تعلموا على الكســل
وتركوا اراضيهــم ،وبالتالي ميكن
للتجار التالعب باالسعار ،علما ان

االستيراد املفتوح للخضراوات من
دول اجلوار اســهم في ترك مهنة
الزراعة بسبب االسعار املنافسة
وبسبب قلة الدعم لفالحينا".
وعلق مواطن شــاب دون ان يذكر
اســمه ان "رفــع االســعار هو
اســلوب ماكر من قبــل التجار
وال عالقة له مبســالة فتح نقاط
كمركيــة او ايــران ،مثــا املواد
االنشائية مكدسة باخملازن ،لكن
اسعارها ارتفعت هي االخرى ،وانا
احتدث مثال عن مواد الســيراميك
واالســمنت والرمــل واحلصــو،
كلها ارتفعــت ،فاملتر الواحد من
الســيراميك كان بنحو  4دوالرت،
االن ســعره بني  6الــى  7دوالرات

للمتــر الواحــد ،فهــل التجــار
دفعــوا كمرك عنه وهــو مخزن
مبخازنهم؟".
ومضــى بالقــول "ســعر طن
االســمنت املنتج محليا كان بني
 63الى  65الف دينــار ،االن وصل
الى  75الف دينار للطن الواحد ،بل
حتى اسعار املشروبات الكحولية
ارتفعت ايضــا" .قال ذلك ومضى
في سبيله.
دخلنــا الحد محــال بيــع املواد
الغذائية ،فقال صاحبه الشــاب
الثالثينــي ان "االســعار ترتبط
ببعضها البعــض ،ودائما هنالك
ســبب ما الرتفاع االســعار ،وانا
اعتبــر ان التهديدات بغلق احلدود

مع ايران باوامر اميركية الســبب
الرئيس في رفع االســعار ،كما ان
اســتحداث نقطة كمركية في
منطقة فلفيل لــه تأثيره ايضا،
حيث ســمعنا انه يتم فرض 50
دوالرا للطــن الواحد من البضائع
الداخلة للموصل".
ويرى املتحدث انه "ميكن للوزارات
اخملتصة التدخل خلفض االســعار
واعادتها لطبيعتهــا ،لكن ذلك
يتطلــب اجــراءات ،بضمنهــا
محاسبة التجار الذين يستغلون
اية بــوادر الية ازمة كــي يرفعوا
االســعار ويحققــوا االرباح على
حســاب املواطن املغلــوب على
امره".

البصرة ـ الصباح الجديد:
اعلن مجلس القضــاء االعلى امس االثنني ،عن
ضبــط حالة تالعــب وتزوير فــي ملكية عقار
مسجل بأسم وزارة املالية ،مبينة انه مت اعتقال
احدى املتهمات.
وقال املتحدث الرسمي باسم اجمللس عبد الستار
بيرقدار في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منــه ان "محكمة حتقيق النزاهــة في البصرة
ضبطــت حالة تالعــب وتزوير ألحــد العقارات
التابعة لوزارة املالية من قبل متهمني وموظفني
تابعــن إلى مالحظيه التســجيل العقاري في
البصرة األولى" ،مبينا ان "العقار تبلغ مساحته
أكثر مــن  57دومنا وأجريت عليــه إضافات حق
التصرف للغير بصورة غير قانونية".
واضاف بيرقــدار أن "احملكمة أصــدرت مذكرات
قبض على املتهمني وقســم من موظفي دائرة
التســجيل العقاري املتورطني فــي القضية"،
مشــيرا الى انــه "مت القاء القبــض على احد
املتهمات وهي احــد املوظفات وفق إحكام املادة
( )289،298من قانون العقوبات ومازال التحقيق
جار في القضية".
يشار الى ان هيئة النزاهة تعلن بني فترة واخرى
عن ضبط العديد مــن عمليات التزوير في دوائر
ومؤسسات الدولة.

دعا الى توسعة مقاعد المنحة المجانية لالختصاصات الطبية

وزير التعليم يوجه الكليات االهلية بتعيين الخريجين األوائل
بغداد ـ الصباح الجديد:
وجـه وزيـر التعليم العالي والبحث
العلمــي الدكتــور عبــد الــرزاق
العيسى اجلامعـــات والكليـــات

األهليـــة بتعييـــن اخلريجيـــن
األوائــــل فيمــا صـــادق مجلس
التعليـــم االهلي علــى التوصية
املقدمة بهذا الصـــدد لشمـــول

األوائـل للسنتيـــن الدراسيتيـن
٢٠١٨/٢٠١٧
و
٢٠١٧/٢٠١٦
بالتعييـن .
وقال مدير دائرة التعليـــم االهلـي

علــي رزوقي إن مجلس التعليـــم
األهلــي قــرر فـــي اجتماعـــه
املصادقـــة على توصيـة وتوجيه
الوزير بتعيني الطلبة اخلريجيـــن

األوائل من جميع األقسام العلميـة
للسنتني الدراسيتيـن ٢٠١٧/٢٠١٦
و  ٢٠١٨/٢٠١٧على مالك الكليـات
األهلية نفسهـا.

من جهـــة أخــرى وافــق مجلس
التعليم االهلـــي على توســعة
مقاعـــد املنحــة اجملانيــة
لالختصاصــات الطبية اخلاصـــة

بالطلبـة املتفوقيـن مــن العائـالت
محـــدودة الدخـــل  ،فاصبحـت
نسبتها  %١٠من املقاعد خـــارج
الطاقـة االستيعابيـة.

تتمات ص1
عبد املهدي مطالب بتنظيف
مؤسسات الدولة من دويالت
األحزاب املتحكمة بالقرار خارج
القانون
ونوه احلســيني إلى أن "حكومة
عبــد املهدي ســوف تواجه ايضا ً
مشــكلة تتعلق بالفســاد غير
املباشر املتمثل مبا تركته االحزاب
السياســية فــي مؤسســات
الدولة من دويالت تتحكم بالقرار
بعيــدا ً عــن اجلوانــب القانونية
الصحيحة".
وأكــد القيــادي فــي احلكمة أن
"حتالف االصالح واالعمار بجميع
مكوناته ملتــزم بدعم حكومة
عبد املهدي على جميع االصعدة
السياسية والتشريعية".
وأكمــل احلســيني بالقــول أن
"البرنامج احلكومي الذي ســوف
تتضــح معاملــه قريبــا ً يجب أن

يتضمــن ابــرز امللفــات العالقة
بغية معاجلتها ضمن اطر زمنية
معقولة".
يشــار إلى أن عبد املهدي قد جرى
التوافــق على ترشــيحه ملنصب
رئيس مجلس الــوزراء بني حتالفي
االصالح والبناء.
ضبط  27سيارة حوضية في
البصرة لم تستعمل منذ
استيرادها عام 2016
وأضافت الدائرة ،أن "التحقيقات
األوليــة أشــارت إلــى أن وزارة
اإلســكان واإلعمــار والبلديــات
العامــة حتملت أجورا تفوق قيمة
السيارات املستوردة ،جرى دفعها
كأجور تخزين في امليناء منذ عام
 ،"2016مؤكــد ًة "تنظيم محضر
ضبــط أصولــي باملضبوطــات،
وعــرض األوراق التحقيقية على

قاضي حتقيــق النزاهــة؛ التخاذ
اإلجراءات القانونية املناسبة".
يذكر أن هيئة النزاهة كشــفت
الشــهر املاضــي عــن ضبط 13
محطــة لتحليــة امليــاه فــي
محافظة البصرة التي ســلمت
للعراق عن طريــق الدول املانحة،
ولم يتم تشــغيلها منذ إنشائها
عام  ،2006مبينة أن ذلك أدى إلى
اندثار تلك احملطات وسرقة بعض
أجزائها.
في يومهم العاملي ..املسنون 3%
من إجمالي نفوس البالد
وبــن الهنــداوي ان "اخلطــط
التنمويــة التي تضطلــع الوزارة
بوضعهــا تهــدف الــى ايجــاد
الوســائل املناســبة التي تدعم
هــؤالء الســكان ومتكينهم من
العيش بأمــان وكرامة" الفتا الى

ان "نسبة الســكان املسنني من
االنــاث بلغــت  ،3.3%فيما بلغت
نسبة الذكور املسنني ."2.9%
وتابع ان "نسبة السكان املسنني
في املناطق احلضرية ( املدن ) أعلى
نسبيا من املناطق الريفية نتيجة
الكثافة الســكانية املرتفعة في
املدن ،فقد بلغت نســبة املسنني
في املناطق احلضرية  3.3%مقابل
 2.5%في الريف" مشــيرا الى ان
"التقديرات السكانية اظهرت ان
 73%من املسنني متزوجون ،وهناك
 23.5%منفصلون".
ولفت الهنداوي الى ان "مانسبته
 6.6%من كبار الســن ممــن تبلغ
اعمارهم  ٦٥ســنة فما فوق هم
مــن ذوي االعاقــة مــن مجموع
املعوقني في العراق  16.4% ،منهم
اليستطيعون اداء اعمالهم كليا
و 26%يعانــون صعوبــة كبيــرة

فــي اداء اعمالهــم وهناك 27%
يعانون بعــض الصعوبة في اداء
اعمالهم".
الغذاء العاملي يستعد إلطالق
وجبات مدرسية في 11
محافظة
وبينــت البعثة "ســتبدأ املرحلة
االولى في كانــون االول  2018في
محافظات البصــرة واملثنى وفي
مخيمات املشــردين فــي نينوى
وكركــوك ،وفــي كانــون الثاني
 ,2019ستتوسع االنشطة في 6
محافظات اضافية"  ،الفتتة الى
"برنامج االغذية العاملي وبالتعاون
مــع وزارة التعليم ســوف يقوم
بشراء االغذية من املوردين احملليني,
مما يســهم اســهاما ايجابيا في
تنشــيط االقتصاد احمللي وانتاج
االغذيــة .،وقد اســتعملت هذه

املمارســة بالفعل خالل برنامج
الوجبات املدرســية الذي نفذ في
عام  2015في محافظة ذي قار".
وأوضحــت البعثــة ان الوجبــة
املدرســية تتألــف مــن اخلبز او
الفواكــه او اخلضــروات او اجلنب
او احلليــب او عصيــر الفواكه" ،
مبينــا ان "دعــم برنامج االغذية
العاملــي يهــدف الى ضمــان ان
يكون لالطفــال وجبة مغذية في
املدرسة  -وهو حافز لزيادة احلضور
والتعلم  ،ال ســيما فــي املناطق
الفقيرة التي تكافح فيها األســر
الضعيفة الطعام أطفالها".
حرارة اجلو سترتفع أكثر ما لم
تعالج االنبعاثات احملفزة للتغيّر
املناخي
وأضــاف أن حتقيــق عــدم جتاوز
االرتفــاع  1.5درجة مئوية يتطلب

تغيرا "ســريعا وبعيد املدى وغير
مســبوق" في استخدام األراضي
والطاقــة والصناعــة واملبانــي
والنقل واملــدن .كمــا أن درجات
احلرارة ســتكون أعلى بواقع 1.5
درجة مئوية فيما بني عامي 2030
و 2052بالوتيرة احلالية.
وقال إن األهداف التــي مت االتفاق
عليهــا في باريس بشــأن خفض
االنبعاثات لــن تكون كافية حتى
إذا كانت هنــاك تخفيضات أكبر
وأكثر طموحا بعد .2030
ومن أجل احتواء ارتفاع درجة احلرارة
عنــد  1.5درجة مئوية ســيتعني
خفض االنبعاثــات العاملية التي
يتسبب فيها اإلنســان من ثاني
أكســيد الكربون بنحــو  45في
املئة بحلول  2030من مســتويات
 2010والوصول إلى "صفر بشكل
كامل" بحلول منتصف القرن.

الملف األمني

انفجار عبوة داخل عجلة ركاب شمالي بغداد * اعتقال  18مطلوبا بقضايا جنائية وارهابية جنوبي بابل

استشهاد جنديين واخرين من الحشد في هيت * مقتل شابين باطالق النار من قبل مجهولين وسط البصرة
بغداد – انفجار ناسفة
ذكر مصدر امني في الشــرطة العراقية
امس االثنني أن خمسة اشخاص اصيبوا
بتفجيــر داخــل عجلة ركاب شــمالي
العاصمة.
وقــال املصــدر ان "عبوة ناســفة كانت
موضوعــة داخل عجلة ركاب (كوســتر)
انفجرت مســاء يوم امس لــدى مرورها
في منطقة ســبع ابكار شمالي لبغداد،
مــا ادى الى اصابة خمســة اشــخاص
بجروح متفاوتــة" ،مضيفا ان قوة امنية
طوقت مكان احلادث ،ونقلت املصابني الى
مستشفى قريب لتلقي العالج".
ديالى – مؤمتر امني
عقدت مديرية شــرطة محافظة ديالى
امــس االثنني مؤمترهــا االمنــي الدوري

برئاســة اللواء فيصل كاظــم العبادي
وبحضــور ضبــاط ركن القيــادة ومدراء
االقسام والشــعب وأمري أفواج الطوارئ
ومدراء االجهزة االســتخبارية والوكاالت
الساندة في احملافظة.
وشــدد مديــر الشــرطة خــال املؤمتر
على اهميــة تضافر اجلهــود بني جميع
التشكيالت للحفاظ على امن واستقرار
احملافظة الذي حتققت نســبة االمان الى
أكثر من  90%ونال استحســان املراجع
العليــا واملواطنني مؤكدا على تشــديد
احلماية أألمنية للمــدارس خصوصا مع
بداية العام الدراسي اجلديد فضال عن الى
تأمني املنشات احليوية في عموم مناطق
احملافظة.
بابل – اعتقال مطلوبني
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة

بابل امــس االثنني ،القاء القبض على 18
مطلوبا بقضايا جنائية وارهابية جنوبي
احملافظة خــال حملة أمنية موســعة،
مبينا ان العملية شملت مناطق متفرقة
من احملافظة.
واوضح املصــدر إن "احلملة جاءت ضمن
توجيهات قائد شــرطة بابل اللواء على
حســن مهدي كوة الزغيبــي ملكافحة
اجلرمية واالســراع في تنفيذ اوامر القبض
التي تصدرها السلطة القضائية كونها
متثل حقوق املواطنني املتمثلة في حسم
الدعاوي فضال عن محاســبة اجملرمني مما
يسهم في اســتدامة االستقرار االمني
الذي تشهده احملافظة" .
االنبار – هجوم مسلح
اعلن مصدر امني في شــرطة محافظة
االنبــار امــس االثنني عن "استشــهاد"

جنديني وعنصرين من احلشد العشائري
وإصابــة عنصر من احلشــد الشــعبي
بهجوم لتنظيم "داعش" في قضاء هيت
غربي احملافظة .
وقال املصدر إن "جنديــن وعنصرين من
احلشد العشــائري استشهدوا ،وأصيب
عنصــر من احلشــد الشــعبي ،بهجوم
لتنظيم داعش في قضاء هيت".
نينوى – اعتقال ارهابي
كشــف مصدر في مديرية االستخبارات
العســكرية امس االثنني ،عــن اعتقال
ارهابــي في كمني له باملوصــل ،مبينا ان
االرهابــي كان يعمــل بـ"كتيبة عمر بن
اخلطاب".
وقــال املصــدر ان "مفــارز مديريــة
االستخبارات العسكرية وبعملية نوعية
نفذت استنادا الى معلومات استخبارية

دقيقة ،متكنت من القاء القبض على احد
االرهابيني في منطقــة القيارة باملوصل
بعد نصب كمني محكــم له"  ،مضيفا
ان "املعتقل هو احد عناصر ما يســمى
بـ( كتيبة عمر بن اخلطاب) وشارك بعدة
عمليات ارهابية ضــد قواتنا االمنية في
املوصل" ،مشــيرا الى انه "من املطلوبني
للقضاء مبوجب مذكــرة قبض على وفق
املادة  4إرهاب".
الديوانية – عملية دهم
متكنت مفارز قسم مكافحة اإلجرام في
شــرطة محافظة الديوانية امس االثنني
بعمليــة دهم مــن القــاء القبض على
متهم بالتســليب من ســكنة منطقة
الشوفة في قضاء احلمزة الشرقي .
وقال مصدر امني انه بعد جمع املعلومات
عن املتهم والتعرف على محل تواجده من

قبل مصادرهم اخلاصة  ،اذ جرى التحقيق
معــه في التهم املســندة اليه من أجل
إحالته إلى القضاء وتقرير مصيره  ،وفي
السياق ذاته ألقت مفارز قسم املكافحة
أيضا القبض على متهم بالســرقة من
سكنة حي االسكان .
النجف – اجتماع امني
افــاد مصــدر امني في مديرية شــرطة
محافظة النجف االشــرف امس االثنني
بان اجتماعا امنيا عقد حول تنفيذ أوامر
القضاء .
وقالــت املصدر أن مدير شــرطة النجف
اللواء عالء غريــب الزبيدي عقد اجتماعا
مع ضباط املديريــة من اجل إنهاء املبارز
اجلرميــة وضرورة اإلســراع بتنفيذ أوامر
إلقاء القبض  ،مبينة ان مدير الشــرطة
وجه بضرورة االهتمــام بتطبيق وتنفيذ

قــرارات القضاء والبحث عــن املطلوبني
للعدالة.
البصرة – اطالق نار
افاد مصدر أمني في شــرطة محافظة
البصرة امــس االثنني ،بأن شــابني ُقتال
من جراء اطــاق النار عليهمــا من قبل
مسلحني مجهولني في منطقة تقع في
مركز احملافظة.
وقال املصــدر إن "مســلحني مجهولني
أطلقوا النار على شــابني لدى مرورهما
بالقــرب من نهــر اخلندق فــي منطقة
الســاعي ما أدى إلى مقتلهمــا" ،مبينا ً
أن "اجلرمية حدثت في ســاعة مبكرة من
صبــاح يوم امس  ،الفتا الــى ان "القوات
األمنيــة فتحــت حتقيقا ً فــي االعتداء
للكشــف مالبســاته وحتديــد هويــة
مرتكبيه".
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بساتين النخيل األنموذجية
المتطورة في ديالى

بغداد  -الصباح الجديد:
أجرى الوكيل الفني لــوزارة الزراعة الدكتور مهدي
ضمد القيســي زيــارة ميدانية لعدد من بســاتني
اشــجار النخيل االمنوذجية املتطورة في محافظة
ديالى ،لالطالع على احدث التقنيات والطرق الزراعية
احلديثة املستعملة فيها.
واكد الوكيل الفني خالل الزيارة ان هذه البســاتني
تعــد من املشــاريع املتقدمة واملتطــورة في زراعة
وانتاج اشــجار النخيل وانواع التمور وخاصة صنف
البرحي وغيرها من االصناف االخرى  ،من خالل اتباع
طرق وتقنيات الزراعة احلديثــة املتمثلة في الزراعة
النســيجية والطرق النظامية واملسافات بني نخلة
ونخلة اخرى وجتذيرها بطريقة فنية علمية متطورة،
واســتعمال تقانات الري احلديثة والــري بالتنقيط
اضافة الى كميات كبيرة من االسمدة عالية اجلودة.
واوضح القيســي ان هذه التقنيات املستعملة ادت
الى زيادة اعداد الفســائل وانتاج التمور كما ونوعا،
فضال عن احتوائها على مخازن مبردة بجودة عالية
لغــرض تخزينهــا وتوزيعهــا الى االســواق احمللية
وتصديرها الى الدول االخرى  ،مشددا على استمرار
وزارة الزراعــة بتقدمي الدعم املســتمر والالمحدود
لقطاع النخيل والتمــور في العراق لدعم االقتصاد
الوطني ،فضال عن تطوير القطاع الزراعي .

مجلس األعمال العراقي
البريطاني يبحث

تطوير قطاع النقل
بغداد  -الصباح الجديد:
تــرأس الوكيل الفني لوزارة النقــل عبداهلل لعيبي
باهض اجتماع مجلس االعمال العراقي  -البريطاني
بحضور البارونة اميا نيكســون وذلك لبحث التعاون
املشترك بني اجلانبني.
وقال الوكيــل الفني ان اجلانب البريطاني ابدى رغبة
كبيرة في مجال تبادل اخلبرات وتطوير مهارات املالك
الفني واالداري من خالل محاضرات وبحوث معتمدة
في مجال نقــل البضائع واليــات تطبيقها ضمن
االليات املتبعة في بريطانيا .
وتابع الوكيل ان وزارة النقل وتشكيالتها مقبلة على
مشــاريع عمالقة ,وذلك يوجــب زج موظفي الوزارة
باحملاضرات والدورات التي تهتــم بتطوير مهاراتهم
لتنفيذ املشاريع اخملطط لها خدمة للصالح العام .

انطالق فعاليات

المهرجان الكشفي

البيئي األول في نينوى
بغداد  -الصباح الجديد:
برعاية وزيــر التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي
وحتت شــعار « نزرع شــجرة  ..نبني وطــن « أقامت
املديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط املدرسي
 قسم التربية الكشفية اخمليم الوطني الكشفيالبيئي األول وعلى أرض مخيم احلدباء الكشفي في
نينوى .
وأكد املكتب االعالمي بأن اخمليم الكشــفي يستمر
لغايــة  ١١تشــرين األول اجلاري وقد شــهد إقامة
العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والكشفية
التي عبرت عــن روح االخوة واحملبة بني جميع أطياف
اجملتمع العراقي .
واشــار املكتب االعالمي أن معظم املديريات العامة
للتربية في احملافظات شــاركت في هــذا التجمع
الوطنــي الذي يعــد األول من نوعه فــي محافظة
نينوى بعد حتريرها من االرهاب .

تقرير

رصد عدد من المخالفات للمطاحن العاملة في بغداد

ّ
استمرار عملية تسلم وتفريغ الحنطة المحلية

والمستوردة وتجهيزالمطاحن بالخلطات المعتمدة
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة
احلبــوب فــي وزارة التجارة عن
اســتمرار مالكاتهــا العاملة
بعملية تســلم وتفريغ كميات
احلنطة احمللية واملســتوردة من
ميناء ام قصر حلساب البطاقة
التموينة .
واعلن مدير عام الشركة نعيم
املكصوصــي عن قيام صومعة
خان ضــاري بتســلم وتفريغ (
 )13ســيارة محملــة باحلنطة
االســترالية  ،اذ بلغت الكمية
املتسلمة (  )516الفا و 160طنا
اضافة الى تســلم وتفريغ ( )13
ســيارة محملة باحلنطة احمللية
درجة اولــى واردة من ســامراء
بكمية بلغــت ( )520الفا و440
طنا وحنطة درجة ثانية بلغت (
 )334الفا و 380طنا فيما تستمر
عملية جتهيز املطاحن باحلنطة
ضمــن اخللطة املعتمــدة لدى
الشــركة والتي بلغت كمياتها
اجملهزة (  )459الفا و 660طنا .
من جانــب اخــر تــراس مدير
عام الشــركة اجتماعا لهيئة
املديرين الستعراض اهم اخلطط
التي يجب تنفيذها والســعي
لتحقيقهــا خــال الفتــرة
املقبلــة  ،جرى خــال االجتماع
توجيه االقســام بضرورة طرح
االفكار التي تسهم في دميومة
انسيابية ايصال مفردات الغذاء
جلميــع املواقــع عبــر املناقلة
الداخليــة اضافة الى حســم
جميع القضايا التي من شأنها
ان تربك تنفيذ اخلطط املقترحة.
علــى صعيــد متصــل اعلنت
الشركة العامة لتصنيع احلبوب
فــي وزارة التبجــارة عــن رصد
فرقهــا الرقابيــة ( )21مخالفة
للمطاحن في بغــداد بالتزامن
مع انتاج وتوزيع احلصة املقررة .
وقال مدير عام الشركة املهندس
جاســم العامــري ان الفــرق
الرقابيــة والنوعية املشــتركة
ومــن خالل متابعتهــا لعملية

تسلمت صومعة خان
ضاري (  )13سيارة
محملة بالحنطة
األسترالية  ،إذ بلغت
كمياتها (  )516ألفا
و 160طنا إضافة الى
تسلم وتفريغ ( )13
سيارة محملة بالحنطة
المحلية درجة أولى

احلنطة احمللية

انتــاج وجتهيز حصص املواطنني
مــن مــادة الطحــن اخملصص
الغــراض البطاقــة التموينية
نفــذت ( )123زيــارة للمطاحن
العاملــة في بغــداد نتج عنها
رصــد ( )21مخالفــة نوعيــة
وغيــر نوعية  ،الفتــا إلى تنفيذ
جلان رقابة الــوكالء ( )١٧٦زيارة
تفتيشية لوكالء الطحني جرى
خاللها سحب ( )١٣٩امنوذجا من
الطحــن اجملهز لغرض الفحص
اخملتبــري أســفرت عن تأشــير
( )١٨مخالفــة فيمــا رصــدت
مخالفتني للناقلني  ،مشــددة
على إحالــة جميــع اخملالفات
الى االقســام واللجان اخملتصة
لتطبيق الشروط اجلزائية بحق
اخملالفني .
من جانــب اخر تواصــل الفرق

الرقابية والنوعية التابعة لفرع
تصنيــع احلبوب فــي الديوانية
متابعــة عملية إنتــاج وتوزيع
الطحــن اخملصــص للحصــة
التموينيــة  ،فقد نفذت اللجان
الرقابية والنوعيــة بالفرع عدة
زيــارات للمطاحــن العاملــة
لالطالع علــى نوعيــة اإلنتاج
وسحب النماذج لغرض الفحص
اخملتبري فضال عن مناذج الفحص
البايلوحي الذي يجــرى باخملتبر
املركزي في املقر العام .
كما اعلنت وزارة التجارة وصول
اربــع بواخر محملــة باحلنطة
االســترالية والرز الــى املوانئ
اجلنوبية ،لدعم مفردات البطاقة
التموينيــة وتعزيــز مخــازن
احملافظــات لســد متطلبــات
االشهر املقبلة.

وقال بيــان صدر عن الــوزارة إن
أربــع بواخر محملــة باحلنطة
االســترالية والــرز ،وصلت إلى
املوانئ اجلنوبيــة لدعم مفردات
البطاقــة التموينيــة  ،مبينــا ً
ان البواخــر حتتــوي على كمية
 100الف طــن موزعة بواقع 50
الف طن مــن الرز ومثل الكمية
نفسها ملادة احلنطة االسترالية
وهي من ضمن التعاقدات التي
اجرتها الوزارة في وقت سابق.
وأضاف البيان أن الشركة العامة
لتجارة احلبوب احد تشــكيالت
الــوزارة ،أصــدرت توجيهــات
باســتنفار جميــع االمكانيات
وتســخيرها مــن اجــل نفاض
الكميات من على ظهر البواخر
بغية توزيعها علــى احملافظات
حسب اخلطة التسويقية التي

اعدتهــا الشــركة مبــا يضمن
وصولها الــى جميع محافظات
البــاد  ،مشــيرا الــى ان االيام
املقبلة ستشــهد وصول مزيد
من البواخر الى املوانئ اجلنوبية
محملة باحلنطــة والرز نتيجة
التعاقــدات التــي اجرتها وزارة
التجــارة لتأمــن املفــردات
االساســية من املواد الغذائية
التي اقرتها املوازنة العامة للبالد
لعام  2018والتي اعتمدت مواد
السكر والزيت والرز واحلنطة.
ولفت البيــان إلــى أن «الوزارة
تعاقدت مع املناشئ والشركات
الوطنيــة لتأمني مواد الســكر
وزيت الطعــام وبكميات كبيرة
وقد جنحــت الشــركة العامة
لتجــارة املــواد الغذائيــة في
حتقيق نســب اجناز جيدة تفوق

اخملطط ضمن املوازنــة العامة
والتخصيصات املالية فضال عن
جناح شركات الوزارة بتأمني املواد
الغذائية في محافظات املوصل
واألنبار وصــاح الدين حيث بدأ
العمل بخطة جتهيــز املفردات
لهذا الشهر تواصال مع االشهر
املاضية مــن دون انقطاع يذكر ،
مشــددا على أن التخصيصات
املاليــة للبطاقة التموينية هي
احملور املهم فــي توقيع تعاقدات
جتهيــز املــواد الغذائية حيث ال
ميكن لهــذه الــوزارة توقيع اي
تعاقد سواء كان محليا او اجنبيا
ما لم يكن هنــاك غطاء مالي
يدعم هــذه التعاقدات ويجعل
من اليســر معاجلة النقص في
املفردات االساســية على وفق
اخلطط املوضوعة .

بتروناس حقل الغراف تستعد إلقامة موكبها الكربالئي السابع على التوالي
الصباح الجديد ـ خاص:
تستعد شركة بتروناس العاملة
في حقل الغراف النفطي القامة
موكبها احلســيني السابع على
التوالــي فــي شــعيرة عراقية
تخوضهــا الشــركة املاليزيــة
وتعكف علــى اقامتها ســنويا ً
فــي محافظة ذي قار في قضائي
الرفاعــي وقلعة ســكر (موقع
حقل الغراف النفطي).
وإذ جتري عمليات شركة بتروناس
مــع اجملتمع احمللي حلقــل الغراف
فانها حترص على مشــاركتهم

املقدســة في كربالء ..وهذا نابع
من شــعورنا باالنتمــاء الى هذا
اجملتمع".
تعد من العادات
وأضاف أن "هذه ّ
الطيبة لــدى العراقيــن ونحن
فرحني ألننا نقــدم للزائرين هذه
اخلدمة".
املوكــب املاليزي للفتــرة من 26
تشرين االول  2017الى  5تشرين
الثاني  2017والذي شارك املواكب
األخرى تقــدمي العطــاء اختلف
باختــاف األطعمة املقدمة فقد
أضيفت لــه النكهــة املاليزية

أحزانهم خــال مــدة أربعينية
االمام احلســن ،فضال عن كونها
ملتزمة جتاه تطوير اجملتمع.
وكانت شــركة بتروناس املاليزية
اقامــت فــي  2017موكبا ً خاصا ً
في قضاء الرفاعي في محافظة
ذي قــار لتقدمي اخلدمات الى زائري
كربالء املقدسة.
وقال الســيد محمد فطري مدير
قسم شؤون الشركات في حديث
نقلته قنــاة العراقية الفضائية:
نحن مســرورون جــدا ً لتقدمينا
اخلدمــات الــى زائــري العتبات

وقدمت بطريقة عراقية خالصة.
وقــد قــام موظفوا الشــركة
االجانب بخدمة الزوار كما يفعل
اقرانهــم العراقيــن ،وقال احد
الــزوار" ،ان املاليزيــن في حقل
الغــراف أتــو وكأنهــم عراقيني
يقدمون ويخدمون الزوار متأثرين
بشــخصية األمام احلســن (ع)
اجمليدة" ،مضيفا ً أن "موقع موكب
الشركة في مكان ممتاز حيث مير
منــه الزائرين الى كربالء ســيرا ً
على األقدام ..وهذه خدمة جليلة
يقدمها أخواننا املاليزيني".

حلقات نقاشية جديدة تابعتها « الصباح الجديد» في عدد من كليات جامعة البصرة

دراسات عن تحسين إنتاج النفط ونمو نبات ّ
الكتان واألحواض الرسوبية ومعرفة النشاط الزلزالي
البصرة  -سعدي السند:
جتسيدا لشــعار جامعة البصرة (
اجلامعة في خدمة اجملتمع ) تتواصل
في عدد مــن كليات اجلامعة اقامة
حلقــات نقاشــية تخصصية في
شــتى اجملاالت التي تنعكس على
اجملتمع .
حتسني انتاج النفط
فقد ناقشــت كليــة العلوم بحثا
بعنوان (عزل وتشــخيص اجلراثيم
احملبــة للحرارة من بيئــات املكامن
النفطيــة ودراســة تطبيقاتهــا
بتحسني انتاج النفط) .
واوضــح الباحــث اشــرف علــي
محمد ان الدراســة تضمنت عزل
وتشخيص  5عزالت بكتيرية محبة
للحرارة من مياه االنتاج في حقلي
نهران عمــر والرميلــة النفطيني
الول مرة في العراق وعزل البكتريا
حتت حــرارة 70م °وظروف الهوائية
بأســتعمال تقنيــات حديثة في
العزل مع املواد اخملتزلة لالوكسجني
وشــخصت العــزالت البكتيريــة
مظهريا ً وكذلك درســت الصفات
الكيموحيويــه اذ متيــزت بكونها
متغايرة لصبغة كرام ومتتاز بقابلية
اغلب العزالت على اختزال النترات
كذلــك مت تشــخيصها جينيا ً عن
طريق تضخيم اجلني الرايبوسومي

العالي التكاوين واختالف موقعها
من بئر آلخــرى من خــال عملية
الربط أو املضاهاة بني هذه التكاوين،
كما متكنا مــن مالحظة العناصر
التركيبية املوجودة حتت الســطح
وخاصة الفوالق مع امكانيه حتديد
انواعها مــن خالل اختالف االزاحات
العالــي التكاوين اضافة إلى حتديد
تراكيب املنخسفات والسروج كما
رســمت مقاطع اخــرى باالعتماد
على اعماق صخر القاعدة وعملت
مقارنة بــن املقاطــع التركيبية
واملقاطع املســتحصلة من أعماق
صخور القاعدة

 16SrRNAبتقنيــة Polymerase
 chain reactionبأســتعمال
البادئــات العامة ( )8F,1492Rومتت
قراءة تتابعات اجلــن في مختبرات
شركة ماكروجني الكورية .
وقال الباحث ان الدراســة حققت
متطلباتها بشكل علمي مدروس
وأظهــرت نتائج مهمــة ألول مرة
فــي العــراق ومنها اجراء دراســة
حول العوامــل البيئية املوثرة على
منو البكتريــا امتازت تلــك االنوع
بقابليتها على تكسير النفط اخلام
وقدرتها على حتســن انتاج النفط
وغير ذلك الكثير من النتائج املهمة
.
منو نبات الك ّتان
ناقشــت كليــة الزراعــة البحث
املوســوم ( تأثيــر موعــد الزراعة
والكثافــة النباتية والرش بحامض
االســكوربيك في منو نبات الكتان )
للباحثة رشا كاظم حمزة .
اذ بينــت الباحثة ان جتربتها اجريت
في املوسمني الزراعيني 2016/2015
و 2017/2016فــي حقــل النباتات
الطبيــة والعطريــة التابــع الى
كليــة الزراعة بجامعــة البصرة،
واســتهدفت دراســة تأثير موعد
الزراعة والكثافــة النباتية والرش
بحامض االسكوربيك في منو نبات
الكتان وحاصلــه من البذور والزيت
واشارت النتائج الى تفوق النباتات

املزروعــة بالكثافــة النباتيــة 20
كغم هكتار -1لكال املوسمني في
محتوى االوراق مــن الفالفونيدات
ومحتوى البذور مــن الفالفونيدات
ونســبة الزيــت املئويــة ( 41.70و
 ، )39.48%في حني تفوقت النباتات
املزروعــة باملوســم االول فقــط
بالكثافة نفســها في عدد البذور
بالكبســولة والبروتــن وتفوقت

النباتات املزروعة بالكثافة النباتية
 30كغم .هكتار -1للموســم االول
فقط في حاصل النبات الواحد من
الزيت ( 1.060غم) وتفوقت النباتات
املزروعة بالكثافة النباتية نفسها
في املوســم االول فقط في حاصل
النبــات مــن البــذور ( 2.535غم)
وانتاجية الهكتار من الزيت (2085
كغم.

دراسة تركيبية لترتيب األحواض
الرسوبية في العراق
وناقشــت كلية العلوم ( دراســة
تركيبية لترتيب األحواض الرسوبية
في العراق خــال الزمن اجليولوجي
وتأثيرهــا علــى نــوع الترســيب
باستعمال معطيات االبار النفطية
العميقة).

وأوضحت الباحثة حنان عبدالقادر
درويش ان الدراسة التركيبية أجريت
حتت ســطحية مناطق في جنوب
ووسط وشــمالي العراق من خالل
رسم 16مقطعا تركيبيا يربط بني
أعالي التكاويــن الظاهرة في اآلبار
النفطية احملفورة التي متر بها هذه
املقاطع بعد رســم هذه املقاطع و
متكنا من احلصول على تصور واضح

دراسة تركيب القشرة والفوالق
النشطة زلزاليا
وناقشــت كلية العلوم دراســة
تركيب القشرة والفوالق النشطة
زلزاليا للباحثة سعاد محمد علي
التي قالت ان شــمالي العراق ميثل
اجلزء الشمالي الشرقي من الطبق
العربي الــذي يصطدم بالصفيحة
االوراسية  ..سلســلة جبال حزام
زكروس  -طوروس التي تشــير إلى
نتائج التصادم بني هذين الطبقني،
وهذا احلزام هــو واحد من من أكثر
املناطــق النشــطة زلزاليــا بــن
األحزمة النشطة احلالية  ،وتهدف
هذه الدراســة إلى حتسني معرفتنا
بالنشــاط الزلزالي في شــمالي
العراق واملناطق احمليطة به.

اعالن
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شؤون عربية ودولية

القبض بدرنة الليبية

أهم تغيير في حكومة الوفاق الليبية
في ِّ

اإلرهاب في مصر

تعديل وزاري مفاجئ عشية بدء

على أحد أخطر قيادات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املتحدث باســم اجليش الليبي العميد
أحمد املسماري القبض على هشام عشماوي،
أحد أخطر قيــادات اجلماعــات اإلرهابية في
مصر ،خالل عملية أمنية في مدينة درنة.
وعمل عشماوي واسمه الكامل هشام علي
عشماوي مســعد إبراهيم ،ضابطا في قوات
الصاعقة املصرية قبــل أن يطرد من صفوف
اجليش ،وهو متورط في عدد من قضايا العنف
واإلرهاب.
ويبلــغ هــذا الضابــط املصري الســابق من
العمــر  36عاما ،ويعــد أحد أخطــر قيادات
تنظيم «أنصار بيت املقــدس» اإلرهابي ،فيما
ّ
شــكل خلية إرهابية بعد
تفيد التقارير بأنه
استبعاده من اجليش املصري عام  2011بسبب
أفكاره املتطرفة ،ضمت عددا من التكفيريني
بينهم  4ضباط شرطة مفصولني عن اخلدمة.
ويتهم عشــماوي بأنه شــارك فــي محاولة
اغتيال وزير الداخلية املصري الســابق اللواء
محمد إبراهيم عام  ،2013ومشاركته كذلك
فــي مذبحة كمني الفرافرة عــام  ،2014التي
أودت بحياة  22عســكريا مصريا ،إضافة إلى
مذبحــة العريــش الثالثة عــام  2015والتي
أسفرت عن مقتل  29عسكريا مصريا.

الهند تعترف

بصعوبات جمة لشرائها
«إس  »400 -الروسية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس أركان القوات البرية الهندية ،بيبني
روات ،أن بالده تعرف أن الواليات املتحدة ميكن أن
تفرض عقوبات عليها لشرائها أسلحة روسية،
لكنها تنتهج رغم ذلك سياسة مستقلة.
وصــرح اجلنــرال روات لصحيفة «نيــو إنديان
اكســبرس»« :نعم ،نحن نفهــم أنه قد تكون
هناك عقوبــات ضدنا ،لكننا نطبق سياســة
مستقلة».
وأضاف« :روسيا يجب أال تشعر بالقلق» (بسبب
تطوير العالقات بني نيودلهي وواشــنطن) .أنتم
(روســيا) ميكن أن تكونوا على يقــن أنه على
الرغم من أننا نحافظ على اتصاالت مع أمريكا
للحصــول علــى التكنولوجيا ،فإننــا ننتهج
سياسة مســتقلة .فبينما نناقش العقوبات،
فيما يجري احلديث عن العقوبات ،يوقع فالدميير
بوتــن وناريندرا مودي على العقد حول شــراء
مجمعات إس  ، -400علــى الرغم من حقيقة
جمة مع
أنه في املســتقبل قد نواجه صعوبات ّ
أمريكا».
عقد روسي-هندي
ووقعت روســيا والهند األســبوع املاضي عق ًدا
لتوريــد منظومــات إس -400لنيودلهي بـ 5.4
مليار دوالر تشكل ثمن خمس كتائب من أحدث
أنظمة الصواريخ املضادة للطائرات .وســتكون
الهند ثالث مشــتر خارجي بعد الصني وتركيا
لهذه املنظومات الصاروخيــة املتطورة التي ال
مثيل لها في العالم.
وأعربــت الواليــات املتحدة عن قلقها بشــأن
خطط دلهي شراء هذه املنظومات الصاروخية
الروســية ،وأحملــت إلى أنها ال تســتبعد فرض
ضدهــا مبوجــب قانــون CAATSA
عقوبــات ّ
(مجابهة معارضي أمريكا بالعقوبات).
وقال مساعد وزير الدفاع ملنطقة آسيا واحمليط
الهــادئ ،راندال شــريفر ،إن واشــنطن تعترف
بالعالقات السابقة بني الهند وروسيا في اجملال
الدفاعــي ،ولكنهــا تريد في املســتقبل إعادة
توجيه نيودلهي لشراء حاجياتها من األسلحة
الدفاعية من الواليات املتحدة.

تقـرير

تطبيق الخطة األمنية في طرابلس
متابعة ـ الصباح الجديد:
أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني
الليبيــة فائز الســراج ،امس االول
عي
األحــد ،تعديالً وزاريــا ً مفاجئا ً َّ
مبوجبه ثالثة وزراء جــدد للداخلية
واالقتصــاد واملالية ،فيمــا تنتظر
العاصمــة طرابلس بــدء تطبيق
خطــة الترتيبات األمنيــة اجلديدة
الســتبدال امليليشــيات املسلحة
فــي املدينة بقــوات نظامية ،رغم
اندالع مواجهات في مدينتي الزاوية
واخلمس غرب البالد.
وأصدر السراج قرارا ً بتعيني فتحي
باش آغــا وزيرا ً للداخليــة بدال ً من
عبد السالم عاشــور ،وتعيني علي
العيساوي وزيرا ً لالقتصاد والصناعة
وفرج بومطاري وزيرا ً للمالية ،فيما
عي بشير القنطري رئيسا ً للهيئة
ّ
العامة للشباب والرياضة.
ومعروف أن باش آغا قيادي سابق في
اجمللس العسكري مبصراتة وشارك
في ثــورة  17شــباط التي أطاحت
بالعقيد معمر القذافي ثم انتخب
نائبا ً عن مدينته في مجلس النواب
الذي يتخذ من طبــرق مقرا ً له ،ما
أ َّهله املشاركة في اتفاق الصخيرات
الذي انبثقت عنه احلكومة .ويعتقد
أن باش آغــا ميلك ال يزال ميلك نفوذا ً
بــن القيــادات امليليشــياوية في
مصراتة يؤهلــه لتحييدها أو نيل
دعمهــا حلكومة طرابلــس .وجاء
تغيير وزير الداخلية ،فيما تســتعد
األجهزة األمنية التابعة للحكومة
لتنفيــذ خطة الترتيبــات األمنية
اجلديدة التي ستســمح بإشــراف
قوات نظامية ورسمية على املواقع
واملقرات احلكومية والسيادية ،التي
كانت امليليشيات املسلحة تتولى
في السابق تأمينها داخل طرابلس.
وقبل ســاعات قليلة مــن تعيني
باش آغا ،قام ســلفه عاشور بزيارة
مقر اإلدارة العامــة لألمن املركزي
للوقوف على تنفيذ اخلطة األمنية
داخــل طرابلس مبشــاركة جميع
األجهــزة األمنية التابعــة للوزارة.
وأكد عاشــور خالل كلمة له على
الدور التــي يقوم به رجــال األمن،
قبل أن يدعو جميع رجال الشرطة
لاللتفاف حــول قادتهم وأن يكونوا
سواعد لبناء الوطن.
وكانــت جلنــة الترتيبــات األمنية
لطرابلــس الكبرى أعلنت ،مســاء

بدء تطبيق خطة
الترتيبات األمنية
الجديدة الستبدال
الميليشيات
المسلحة في
المدينة بقوات
نظامية

أول من أمــس ،أنها قدمت حلكومة
الســراج تقريرا بنتائج عملها في
اإلشــراف على تنفيــذ اتفاق وقف
إطالق النار الذي رعته البعثة األممية
أخيرا ً بني امليليشيات املسلحة في
طرابلس.
وقالــت اللجنــة إن توصياتهــا
تضمنت تشــكيل القوة املكلفة
تنفيــذ اخلطة األمنيــة لطرابلس
الكبرى ،والقــوات املكلفة بحماية
وتأمني املؤسسات واملنشآت احليوية
التي مــن املفتَــرَض أن حتل محل
التشكيالت وامليليشيات املسلحة.
وأعلن غسان ســامة رئيس بعثة
األمم املتحــدة لــدى ليبيا الشــهر
املاضي تنفيــذ حزمة من الترتيبات
األمنيــة اجلديــدة فــي طرابلس،
تشــكل مبوجبها قوة مشــتركة
من العســكريني ورجال الشــرطة
النظاميــن ،تضطلع مبهمة تأمني
املقرات واملواقع احليوية.
وتأتــي هــذه التحــركات ،عقــب
اندالع اشتباكات شهدتها أطراف

العاصمــة ،خصوصا ً فــي اجلنوب،
بني قوات حكومة السراج و»اللواء
الســابع» في ترهونة ،دامت شهرا ً
كامالً ،قبل أن تنجح وساطة قادتها
األمم املتحدة في إيقافها ،بعدما أدَّت
إلى سقوط  117قتيالً وإصابة 581
شخصا ً بجروح.
حتســن الوضــع األمني في
ورغم ُّ
طرابلس ،شــهدت مدينــة الزاوية
اشــتباكات مفاجئــة ومحدودة،
مساء أول من أمس ،إثر مصرع أحد
العناصر املسلحة على يد مسلح
آخر فــي املدينــة التــي تبعد 40
ُعد
كيلومترا ً فقط غرب طرابلس ،وت ّ
رابع أكبــر مدن ليبيا من حيث عدد
السكان.
وفــى مدينــة اخلمــس ،وقعــت
مواجهات مسلحة بني مجموعتني
ما أدى إلى إصابة منزل بصاروخ «آر
بي جي» وإغالق طرق فــي املدينة،
قبل أن تتدخل قوات جهاز مكافحة
اجلرمية لفض االشــتباكات وإعادة
الهدوء.

وزيرا االقتصاد واملالية
وشــملت التعديــات احلكوميــة
حقيبــة االقتصــاد والصناعــة
التي كلــف بها العيســاوي ،وهو
تكنوقرطــي مــن بنغازي شــغل
احلقيبــة ذاتها في عهــد العقيد
معمر القذافي ،قبل أن يســتقيل
في خطوة نادرة ويُعني ســفيرا ً لدى
الهنــد .ومعروف عن العيســاوي
انتماؤه إلى مجموعة «ليبيا الغد»
التي كانت محســوبة على سيف،
قبل انضمامــه إلــى « 17فبراير»
وتوليــه ملف اخلارجية في حكومة
اجمللــس الوطنــي االنتقالــي التي
رأســها محمود جبريــل .ومعلوم
أن العيســاوي ال يزال مطلوبا ً لدى
القضاء في ملف اغتيال اللواء عبد
الفتاح يونس في مستهل ثورة «17
فبراير».
أما فرج بومطاري الــذي عني وزيرا ً
للمالية فهــو مصرفي متخصص
حائــز ماجســتير محاســبة من
جامعة بنغــازي ،ويعتقد أنه مقرب

مــن حاكــم املصــرف املركزي في
طرابلس الصديق الكبير وأيضا من
غرميه احلبري احملسوب على حكومة
البيضاء.
عملية حوار
من جهة أخرى ،أعلن عبد الســام
نصيــة رئيس وفد مجلــس النواب
للحوار مع اجمللــس األعلى للدولة،
قرب عقــد مجلس الدولة اجتماعا ً
فــي مقره في طرابلــس ،لم يحدد
موعده ،للتصويت على آلية اختيار
اجمللس الرئاسي ،مشيرا ً في تغريدة
له عبر موقع «تويتــر» إلى أن هذه
اآلليــة أحيلــت رســميا ً ألعضاء
مجلس الدولة وبعثة األمم املتحدة.
واعتبــر نصيــة أن هــذه اآلليــة
نتاج حــوار طويل بــن أعضاء من
مجلســي النواب والدولــة ،معربا ً
عما وصفــه بثقتــه الكبيرة في
اتخاذ القرار املناسب وتهيئة البالد
لالنتخابــات الرئاســية والبرملانية
التي كانــت تخطط البعثة األممية

إلجرائها قبل نهايــة العام احلالي،
وجرى تأجيلها بســبب التعقيدات
األمنية والسياسية .وعقد  40من
أعضــاء مجلس النــواب اجتماعا ً
أمس مبصفاة الزاوية للتشاور حول
اختيــار اآللية للمجلس الرئاســي
اجلديــد للحكومة ،الذي يُفترَض أن
يقتصــر على ثالثــة أعضاء فقط:
رئيس ونائبني بدال ً من تكوينه احلالي
الذي يضم تسعة أعضاء ،برئاسة
الســراج .إلى ذلك ،أعلنت املنظمة
الدوليــة للهجرة أن هنــاك أكثر
من  600ألف مهاجــر غير نظامي
يوجدون حاليــا ً في ليبيا .وقال بيان
َ
ملكتب املنظمة إنها أحصت شهري
متــوز آب املاضيني ،وجــود  669ألف
مهاجر على األقل في ليبيا ،مشيرة
إلى وجودهــم في  100بلدية ضمن
 554مجتمعــاً ،حيــث قدموا من
أكثر مــن  41دولــة ،وأوضح البيان
أن اجلنسيات اخلمس األولى لهؤالء
املهاجرين هي :النيجر ومصر وتشاد
والسودان ونيجيريا.

مقتل  52متطرفًا في سيناء في عمليات للجيش والشرطة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجليش املصري امس االثنني
مقتــل  52متطرف في ســيناء
في اطــار عمليته العســكرية
الواســعة ضد الفــرع املصري
لتنظيم الدولة االســامية في
ســيناء التي بدأها في شــباط
املاضي.
وأكد بيان نشــر على الصفحة
الرســمية للمتحــدث باســم

اجليــش أن « 26فــردا تكفيريــا
شــديدى اخلطورة» قتلوا بوسط
وشمال سيناء.
وقال البيان إنــه عثر «بحوزتهم
عدد من البنــادق اآللية وكميات
من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة
ناسفة وجهازي اتصال السلكى
وعدد من دوائر النســف وكمية
من املالبس العســكرية وضبط
طائرة بدون طيار تســتخدم في

مراقبــة أعمال قواتنا بوســط
وشمال سيناء».
وأضاف البيان أن قوات الشرطة
نفــذت «ضربة اســتباقية» في
مدينة العريش ،عاصمة شــمال
سيناء ،أســفرت عن مقتل «26
فردا تكفيريا شديد اخلطورة».
ومنــذ أطــاح اجليــش بالرئيس
اإلسالمي محمد مرسي في متوز
 ،2013تدور مواجهات عنيفة بني

قوات األمن ومجموعات اسالمية
متطرفة ،خصوصا في شــمال
ووســط ســيناء أوقعت مئات
القتلى من اجلانبني .وفي التاسع
من شــباط بدأ اجليــش املصري
بالتعــاون مع الشــرطة عملية
عسكرية شاملة في شبه جزيرة
سيناء ،حيث يتركز الفرع املصري
لتنظيم الدولة االسالمية (والية
سيناء) املســؤول عن شن عدد

كبير من االعتداءات الدامية ضد
قوات األمن واملواطنني في شمال
سيناء.
وأســفرت هــذه العملية حتى
اآلن عــن مقتل أكثر من  350من
«التفكيريني» ،كما يســميهم
اجليش املصري ،وما يزيد على 30
عسكريا ،بحسب أرقام اجليش.
وانتقــدت منظمــات حقوقية
دوليــة أكثر مــن مــرة النتائج

املترتبة على حيــاة املدنيني في
شــمال ســيناء جراء العملية
الشاملة.
ولكن اجليش املصــري نظم في
متوز املاضي زيارة ملمثلي وســائل
إعــام أجنبيــة إلــى العريش،
عاصمة شــمال ســيناء ،ألول
مرة منذ بدء العملية الشــاملة
ليؤكد أن احلياة عــادت لتصبح
«شبه طبيعية» في املدينة.

مستهدف حاليا بتحقيق ألنه يشتبه في أنه انتهك القانون

الصين تتهم رئيس االنتربول السابق بتلقي رشاوى
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الصني امس االثنــن أن رئيس
االنتربول املســتقيل مينــغ هونغوي
الذي فقد أثره الشــهر الفائت «تلقى
رشاوى» ،ما يجعله أخر مسؤول صيني
كبير تطاله حملة مكافحة الفســاد
التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ.
وبعــد أيام مــن الترقب حــول مصير
مينغ البالغ  64عاما الذي يشغل أيضا
منصب نائب وزير األمن العام الصيني،
أعلنت الصني مساء امس االول االحد
انه يخضع للتحقيق في بالده.
وقالــت اللجنــة املركزيــة للتفتيش
التأديبي لدى احلزب الشيوعي احلاكم،
املكلفــة االشــراف علــى مكافحة
الفساد لدى املوظفني الرسميني مساء
امــس االول االحد أن مينــغ هونغوي
«مستهدف حاليا بتحقيق النه يشتبه
في أنه انتهك القانون» .وكان االنتربول
أعلن االحد أن مينغ استقال بأثر فوري.
وأعلنت وزارة االمن العام في بيان امس
االثنني إن مينغ «تلقى رشاوى ويشتبه
في أنه انتهك القانــون» بدون اعطاء
توضيحات حول هذه االتهامات.
ولــم يوضــح البيــان مــا اذا كانت
االتهامات املوجهة الــى مينغ تتعلق
مبهامه الوزارية او مبهامه في الشرطة
اجلنائية الدولية (االنتربــول) .كما لم
يوضــح مــا اذا كان وضع قيــد احلجز
االحتياطي أم ال.

في تولي مرشــح صيني رئاســتها».
ومن ليون (وسط شــرق فرنسا) حيث
املقر العاملي لالنتربول أعلنت الســبت
املاضي زوجته غريس مينغ التي كانت
أبلغت اخلميس الشــرطة الفرنسية
باختفائه ،أن زوجها «في خطر».
قالت غريــس مينغ أن زوجها بعث لها
رسالة عبر موقع للتواصل االجتماعي
في  25أيلول  ،يوم ســفره الى الصني،
جاء فيها «توقعي اتصاال مني».
وأضافــت أنهــا تلقت رســالة ثانية
تتضمــن صورة اميوجــي تعني خطرا،
وتابعت «أنا ال أعرف ما الذي حصل له».
وتلــت غريــس مينــغ بيانــا مكتوبا
وظهرها للصحافيني ،ورفضت التقاط
صور لها خوفا على ســامتها .وعاش
مينغ مع زوجتــه وطفالهما في ليون
منذ انتخابه رئيسا لالنتربول.

وكشف مســؤولون فرنسيون اجلمعة
املاضيــة أن مينغ فقد اثره بعد مغادرة
فرنسا باجتاه الصني ،فيما أعربت زوجته
عن قلقهــا حول مصيــره امس االول
األحد بعد نحو أســبوعني من تلقيها
رسالة منه تتضمن رمز السكني.
ويعتبر بيان الــوزارة الصينية ملخصا
عن اجتمــاع نظم امــس االثنني لدى
خليــة احلزب الشــيوعي الصيني في
وزارة االمن العام.
وتضــم منظمــة الشــرطة اجلنائية
الدولية (االنتربول)  192دولة ويترأسها
مينغ منذ تشرين الثاني .2016
وســيحل مكان مينغ ،الكوري اجلنوبي
كيــم جونغ يانغ ،نائــب رئيس اللجنة
التنفيذيــة ملنظمة االنتربــول ،حتى
انتخاب رئيــس جديد ملدة عامني خالل
اجلمعيــة العامة للمنظمــة املقررة
في دبــي من الثامن عشــر الى احلادي
والعشرين من تشرين الثاني املقبل.
«ال أحد فوق القانون»
وأصــدرت وزارة األمن العــام بيانا بعد
ظهر امس االثنني قائلة أن مينغ تلقى
رشــاوى وأن التحقيق «يؤكد بوضوح
(عــزم) الرفيق شــي جينبينــغ» على
تنفيــذ حملته ملكافحة الفســاد في
البالد.
ّ
وأكدت الوزارة أ ّن األمر «يظهر أن ال أحد
فوق القانون دون اســتثناء .أي شخص
ينتهك القانون سيتم التحقيق معه
بجدية ومعاقبته بشدة».
ومينغ هــو أخر مواطــن صيني رفيع

املســتوى يفقد أثره ،وتشمل القائمة
عدد من املســؤولني احلكوميني الكبار
ورجال األعمال املليارديــرات بل وحتى
مشاهير يختفون ألسابيع أو أشهر.
وانقطعت اخبار مينغ ،أول رئيس صيني
لالنتربول ،منذ  25أيلول حني غادر مقر
املنظمة الدولية في ليون.
ومت انتخاب مينغ في العام  ،2016على

الرغم مــن إبداء منظمــات حقوقية
مخاوفهــا من منــح الرئيس الصيني
شــي جينبينغ انتصارا فــي محاولته
لتصويــر البلــد الشــيوعي كالعب
مسؤول في الشؤون العاملية.
وتكتــم االنتربــول بشــأن اختفائه
لكــن طــول املــدة دفعت أمــن عام
املنظمــة يورغــن ســتوك للقول في

بيان إن «االنتربــول طلب توضيحا من
الســلطات الصينية حول وضع رئيس
االنتربول مينغ هونغوي».
وقالت اخلبيرة في الشؤون اآلسيوية في
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
ومقره واشنطن بوني غالسير لوكالة
فرانــس برس «يجب علــى أي منظمة
دولية أن تفكر مرتني قبل املضي قدما

مذكرات حمراء
واســتحدثت الصــن فــي آذار هيئة
جديدة اطلقت عليها اســم «اللجنة
الوطنية لالشــراف» لتوســيع املهام
العامة فــي مالحقــة الضالعني في
الفســاد .ويعبر املدافعــون عن حقوق
االنســان عن قلقهم من ان تكون هذه
اللجنــة واجهة قانونيــة حلملة قمع
ترجمت عبر اعتقاالت سرية واتهامات
بالتعذيب.
وترقى مينغ في سلم االجهزة االمنية
في البالد في ظل تولي تشو يونغ كانغ
رئاســة االجهزة والــذي يقضي حاليا
عقوبة بالسجن املؤبد.

وحكم على تشــو في حزيــران 2015
بتهم فســاد واســتغالل الســلطة
«وكشــف اســرار الدولة» ،وهو أعلى
مســؤول في النظام الصيني تطاوله
حملة مكافحة الفساد.
وكان تشــو عني مينغ نائبا لوزير االمن
العام فــي  2004وهــو املنصب الذي
يشــمل عدة ملفات حساسة بينهما
مكافحة االرهــاب .واضطر مينغ أيضا
للتعامل مع عدة حوادث في شينجيانغ
بغرب البالد.
ودعــت وزارة األمــن العــام «لفهــم
عميق لقبول مينغ هونغوي رشــاوى»
و «للقضــاء نهائيا علــى االثر اخلبيث
لتشو يونغ كانغ».
وأثــار انتخاب مينغ رئيســا لالنتربول
انتقادات معارضني صينيني تخوفا من
ان تســتخدم بكني املنظمــة الدولية
ملالحقة معارضني جلأوا الى اخلارج.
وقلــل االنتربول انذاك من شــأن هذه
اخملــاوف مؤكــدا ان املــادة الثالثة من
ميثاقه «حتظر علــى االطالق أي تدخل
ذات طابع سياســي وعسكري وديني
أو عرقي» ،كما أن رئيسه يتمتع بنفوذ
قليل على العمل اليومي للمنظمة.
وتقــوم الصــن منــذ  2014بحملة
مالحقــة دولية واســعة تســتهدف
فارين يشــتبه أنهم اختلسوا أموال.
وبحسب ما أورد االنتربول على موقعه
االلكترونــي فــان هنــاك « 44مذكرة
بحث حمراء» أطلقت بطلب من بكني
وغالبيتهــا مرتبطــة بجرائم وتهريب
مخدرات.
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عدها موسكو تسييسا للعملية

واشنطن وعواصم غربية ترفض إعمار سوريا
قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

متابعة ـ الصباح الجديد :

تدور «حــرب وثائق» بني واشــنطن
وموســكو في نيويورك حول ظروف
إعادة إعمار ســورية ،بني اشــتراط
الواليات املتحــدة األميركية وثماني
دول غربيــة حليفة حصول االنتقال
السياســي في ســورية عبر إجراء
انتخابات برملانية ورئاسية من جهة،
ورفض روســيا ما تعتبره «تسييس
اإلعمــار واملســاعدات اإلنســانية،
واســتعجالها عودة الالجئني» من
جهة أخرى.
وكشفت وثائق أرسلها وزراء خارجية
الدول املانحة الغربيــة واإلقليمية،
بينهم وزير اخلارجية األميركي مايك
بومبيو ،إلى األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش ،ومراسالت وأوراق
أمميــة ترفض املســاهمة في إعمار
ســورية قبل بدء عملية سياسية
بقيادة األمم املتحدة لتحقيق انتقال
سياسي شامل ،وصريح ،وحقيقي ال
رجعة عنه ،ما يعني صياغة دستور
جديــد وإجــراء انتخابــات برملانية
ورئاســية حرة ومنصفة ومستقلة
وخاضعــة إلشــراف األمم املتحــدة
وهيئاتها ضمن بيئة آمنة ومحايدة
فــي  2021وفــق اجلــدول الزمنــي
للقرار الدولي  ،2254واســتحقاقات
االنتخابات السورية.
وإذ رفض ممثلو الدول التسع واالحتاد
األوروبي جهود موســكو استعجال
اإلعمار السوري ،فقد دعموا موقف
األمم املتحدة بوجوب التزام العاملني
في مؤسساتها في سورية والعالم
باملســاءلة ،وعــدم التعامــل مع
متورطني في جرائم حرب.
البداية من انتخابات برملانية
ورئاسية
فــي 19أيلــول املاضي ،بعــث ممثلو
بلجيكا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليا
وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا
والواليات املتحدة برسالة إلى األمني
العام غوتيريــش ،معربني عن القلق
مــن الضغوط املتزايــدة للدفع في
مســار بدء جهود التنميــة وإعادة
اإلعمار في ســوريا ،بصــرف النظر
متاما ً عن موقف العملية السياسية
الراهنة ،في إشارة إلى نشاطات وزير
اخلارجية الروسي ســيرغي الفروف
ورسائله إلى غوتيريش.
وأشار املســؤولون إلى أن رسالتهم
املو َّقعة حتظــى بدعــم دول االحتاد
األوروبي مبوجب استراتيجيته املعلنة
في نيســان املاضي ،التي ع َّبر فيها
عن االســتعداد التام للمســاهمة
واملساعدة في بناء سورية شرط بدء
سريان االنتقال السياسي الشامل،
والصريــح ،واحلقيقــي  ،بكل جدية
وحــزم ،وتأييد هــذا املوقف في بيان
قادة دول مجموعة الســبع الكبرى
في اجتماعهم في أيــار عام .2017
وذكــرت الوثيقة أن عجلــة التقدم
الذي ال رجعة عنــه تبدأ في الدوران
من خالل العملية السياســية التي
تقودهــا األمم املتحدة باجتــاه انتقال
سياسي شــامل وصريح وحقيقي
مبوجب القــرار  ...2254ال ميكن توقع
أي دعم أو تأييد دولي لتمويل برامج
التنميــة وإعادة اإلعمــار في املدى
الطويــل،إذ يجب أن تتاح للشــعب
الســوري ،مبن في ذلك النازحون في
خارج البالد ،القدرة بحرية تامة على

تقـرير

انتخاب َمن ميثلونهم من املرشحني
السياســيني .واضافــت :طاملــا أن
سورية لم تتخذ بعد أولى خطواتها
على مسار االستقرار املستدام ،فإن
جهود متويل التنمية والبرامج وإعادة
البناء لن تكــون ذات معنى مجدي،
بل ورمبا قد تسفر عن نتائج عكسية
مزرية تتشكل في صورة قميئة من
انتشــار وتفشي الفســاد وترسيخ
هياكل احلكم املعيبة بشكل عميق،
فضالً عن تعزيز أركان اقتصاد احلرب.
وإلى حني حتقيق التقدم في االنتقال
السياســي ،دعت هذه الــدول األمم
املتحــدة إلــى توفير املســاعدات
اإلنسانية املنقذة لألرواح ،وأن تتحدد
األولويات بناء على خطة االستجابة
اإلنســانية .وســيكون من السابق
ألوانه كثيرا ً االنتقال ملا بعد مستوى
املساعدات اإلنســانية في املرحلة
الراهنة إلى اجلهود التنموية طاملا أن
السلطات الســورية احلالية تواصل
عرقلــة جهــود توفير املســاعدات
احملايــدة القائمــة علــى توفيــر
االحتياجات األساسية من قبل األمم
املتحدة ،واملنظمات اإلغاثية األخرى،
خصوصــا ً أن األمم املتحدة أعلنت أن
الظروف الراهنة غير مواتية للعودة
اآلمنة والطوعية والكرمية لالجئني.
وكان هذا ردا ً على املبادرة الروســية
بقيادة وزارة الدفاع إلعادة  1.7مليون
الجئ سوري من دول اجلوار عبر ممرات
محددة ،ومبوجب جلان مشــتركة مع
حكومات األردن ولبنان وتركيا.
في ضوء تراجــع التمويــل الدولي
لإلغاثة ،اقترحــت الوثيقة الغربية
فــرض األولويــات الصارمــة إزاء
االحتياجات األساسية من املواضيع
بالغــة األهميــة؛ إذ مــن شــأن

املســاعدات املق َّدمــة إلى ســوريا
أن تســهم في تغطيــة احتياجات
املعوزين مع إفســاح اجملال املعقول
لبدء العملية السياسية برعاية األمم
املتحدة ،مبا يتســق مع القرار ،2254
الذي يتصدر جهود إنقاذ ســوريا من
الصراع الكارثي املدمر إلى الســام
واألمن واالستقرار.
وشــ َّددت على أن أي جهــود تتعلق
بعملية إعادة اإلعمار داخل سورية ال
ميكن لها أن تبدأ عملياً ،إال في أعقاب
مباشرة االنتقال بقيادة األمم املتحدة
في شــكل موثــوق وال رجعة عنه.
عليــه ،أبلغت الــدول املوقعة على
الرسالة غوتيريش أنها ستلقي بكل
ثقلهــا الدبلوماســي وراء العملية
السياسية الشــاملة التي تقودها
منظمة األمم املتحدة في جنيف ووراء
جهود مبعوثكم اخلاص (ستيفان دي
ميستورا) لتأكيد الغاية املشتركة
من تأســيس اللجنة الدســتورية
الســورية الشــاملة احملاطة بكل
إمارات املصداقية ،ووفقا ً واتســاقا ً
مع القــرار .2254وختمــت بضرورة
صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات
برملانية ورئاســية حــرة ومنصفة
ومســتقلة وخاضعة إلشراف األمم
املتحدة وهيئاتهــا ضمن بيئة آمنة
ومحايدة.
معايير ومبادئ
كان وزيــر اخلارجية الروســي واجه
مرات عدة غوتيريش بســبب رسالة
ســرية من األمم املتحدة عن معايير
ومبــادئ العمل في ســورية .كما
قدمت البعثة الروسية في نيويورك
رسائل احتجاج إلى املنظمة الدولية
في نيويورك .وحضت موسكو على

بــدء املســاهمة في اإلعمــار قبل
حصول تقدم في االنتقال السياسي
واالكتفــاء بوقف احلــرب واتفاقات
خفض التصعيد التــي كان آخرها
اتفاق الرئيسني فالدميير بوتني ورجب
طيب إردوغان في «سوتشي» في 17
الشهر املاضي .كما رفضت موسكو
تســييس اإلعمار في سورية وسط
تقديرات روســية بــأن كلفة احلرب
جتاوزت  400مليار دوالر أميركي.
في املقابل ،جدد ممثلو الدول التسع
لغوتيريــش دعمهم ورقــة املبادئ
واملعاييــر األمميــة ،وقالوا :نشــيد
باملقاربــة املبدئية املعتمــدة لدى
منظمة األمم املتحدة ،مبا ينســجم
مع القــرار ( ،)2254املنصوص عليه
صراحة في (معايير ومبادئ مساعدة
األمم املتحدة في سوريا) ،وارتكازا ً على
مبدأ مفاده أنه مبجــرد بدء االنتقال
السياســي احلقيقــي والشــامل
املتفاوض بشأنه بني األطراف املعنية
ميكن اعتبار منظمــة األمم املتحدة
قيد االســتعداد لتوفيــر التمويل
الالزم وتسهيل جهود إعادة اإلعمار
في البالد.
وفي أعقاب قــرار اللجنة التنفيذية
التابعة لالمني العــام لألمم املتحدة
في ايلول  2017شــكلت مجموعة
مصغــرة بإشــراف فريــق العمل
املشــترك بــن الــوكاالت اخلــاص
بســورياُ ،
وكلفت بصياغة املعايير
واملبادئ الواضحة املعنية مبساعدات
األمم املتحدة في سورية ،كي تنطبق
هذه املعايير واملبادئ على مساعدات
األمم املتحدة ،ال ســيما املساعدات
التي تتجاوز مجــرد اجلهود الطارئة
إلنقاذ احليــاة .األمر الــذي يعكس
املبادئ اإلنســانية القائمة ،ومبادئ

ميثــاق األمم املتحــدة ،واملقصــود
منها مســاعدة وحمايــة األمم في
ســياق املشــهد الســوري املفعم
بالتعقيــدات .كمــا هدفــت أيضا ً
إلى حمايــة األمم املتحدة كذلك من
اخملاطر احملتملة املتعلقة بسمعتها
على الصعيد الدولي.
مجرمو حرب
وحضــت معايير ومبادئ مســاعدة
َّ
األمم املتحدة في سورية التي قدمت
موسكو احتجاجا ً رســميا ً عليها٬
املؤسســات األممية في دمشق على
التزام معاييــر لضمان توفير الدعم
واملساعدة للمســتحقني ،في كل
املناطق الســورية ،مبا ينسجم مع
مبادئ ميثاق األمم املتحــدة وقرارات
مجلس األمن الدولــي ذات الصلة،
وحتديدا ً القراريــن  2254لعام ،2015
و 2118لعــام  ،2013و»بيان جنيف»
لعــام  .2012كمــا أكــدت على أن
تنســحب املبادئ اإلنســانية على
االحتياجــات اإلنســانية املتعلقة
بإنقــاذ احليــاة ،مــع ضمــان عدم
االعتراض والتدخل (في دمشق) في
عملياتها ،بغية مواصلة العمليات
املتوخــاة فــي خطة االســتجابة
اإلنسانية.
وكــررت الوثيقــة ،التــي تقع في
صفحتــن ،مواقف الــدول الغربية
الذي جــاء الحقــاً :فقــط عندما
يحصل انتقال سياســي شــامل
وجــ ِّدي ومتفاوض عليه بني األطراف
املعنيــة الســورية ،ســتكون األمم
املتحدة جاهزة لتسهيل اإلعمار ،ثم
دعت عاملي األمم املتحدة إلى التزام
مبادئ احلياد والنزاهة واالســتقالل
ومراعاة مبادئ حقوق اإلنسان.

دستور جديد
وكان دعــا وزير اخلارجيــة األميركي
فــي  27أيلول املاضــي ،نظراءه في
اجملموعــة الصغيرة وتضم فرنســا
وبريطانيا وأملانيا ودوال ً عربية رئيسية
إلــى اجتماع فــي نيويورك أســفر
َّ
عن تبني موقف مشــترك.
وشكل
هذا إشــارة سياســية إلــى عودة
واشــنطن إلى امللف الســوري منذ
تسلُّم بومبيو منصبه ،وتعيني جيم
جيفري وجويل روبان مســؤولني عن
امللف .ومت إرسال رسالة باسم الدول
املشــاركة إلى غوتيريش ،تضمنت
تأييدا ً لتشــكيل جلنة دستورية في
جنيف بشــكل عاجل لدفع جهود
األمم املتحــدة الراميــة إلى التوصل
إلى ّ
حل سياسي للصراع في سورية
مبوجب القرار .2254
وإذ أشــارت إلى أن النزاع الســوري
أودى خــال ســبع ســنوات بحياة
مئات اآلالف من األرواح وش ّرد املاليني
قســرا ً داخل سوريا وخارجها ،أكدت
الرســالة وجود حاجة لدبلوماسية
منسقة وإرادة سياسية دولية إلنهاء
ّ
النزاع إذ إنه ال يوجد ّ
حل عســكري
للحرب وال بديل عن احلل السياسي.
ونؤكــد بأقــوى العبــارات املمكنة
أن أولئــك الذين يســعون إلى ّ
حل
عســكري لن ينجحوا إال في اجملازفة
بتصعيد خطير وفــي اندالع لهيب
األزمة عبــر املنطقــة برمتّها وفي
خارجهــا .وكانــت الدول التســع
أشــارت في رســالتها في  19أيلول
إلــى أن اتفاق»سوتشــي» ال يلغي
متامــا ً احتماالت الهجوم من القوات
احلكومية بدعم روســي إيراني على
إلــى وقتــذاك ال بــد مــن منــح شمال غربي سورية.
األولويــة للمســاعدات ،اســتنادا ً وأكــدت «اجملموعــة الصغيرة» في
إلــى االحتياجات امللحة للســكان بيانها علــى حتمية أن يتماشــى
ّ
مــع تركيز على احتياجــات الفئات
احلل السياســي مع القــرار 2254
الضعيفة واألفراد باألســلوب الذي ما يتطلــب أن تعقــد األمم املتحدة
يوفر احلماية حلقوق اإلنســان .وال بد ومكتب املبعوث اخلاص اجتماع جلنة
من توصيل تلك املساعدات بطريقة دســتورية ذات مصداقية وشاملة،
منصفة وعادلة وغيــر متييزية وغير في أسرع وقت ممكن كي تبدأ العمل
مسيســة والعمــل مباشــرة مع في صياغة دســتور ســوري جديد
اجملتمعات احملليــة والعائالت ،بحيث وتضع األسس إلجراء انتخابات ح ّرة
يتم تقدمي مســاعدات األمم املتحدة ونزيهــة بإشــراف األمم املتحدة في
بصورة موحدة في كل أرجاء سورية ،بيئة آمنــة ومحايــدة يتمتع فيها
بصــرف النظــر متاما ً عــن مناطق جميع الســوريني املؤهلــن ،مبن في
النفوذ اخملتلفة.
ذلك املوجــودون في املهجــر ،باحلق
وأكدتا أنه يجب أال تكون املساعدات في املشــاركة .كما حضــت الدول
األمميــة موجهــة خلدمــة األطراف دي ميســتورا على تقدمي تقرير إلى
التي يُزعــم ارتكابها جرائم احلرب أو مجلس األمن يتضمن مدى
التقدم
ّ
اجلرائم ضد اإلنسانية .ويجب حتديد في تشــكيل اللجنة الدســتورية
مساعدات األمم املتحدة بصورة واعية فــي موعــد ال يتجاوز  31الشــهر
وصريحــة من دون اإلخــال بأهداف احلالي ،ونشــجع كل األطراف على
املســاءلة املتعلقــة باالنتهاكات ضمان اســتعداد األطراف السورية
اخليــرة حلقــوق اإلنســان ،وأهداف للمشــاركة بشــكل جوهــري في
التســوية السياســية املشروعة إجراءات اللجنــة مبجرد عقدها ،في
واملنصفة واملستدامة.
إشارة إلى موســكو التي لم متارس
وكانت موســكو ضغــط على دول الضغــط الكافــي على دمشــق
غربية للمساهمة في إعمار سورية وأنقرة وطهــران خالل اجتماع الدول
بعيدا ً من مســار عمليــة جنيف أو الضامنة الثالث لعملية «آســتانة»
مؤسســات األمم املتحدة .ودعا مؤمتر فــي جنيف في  10الشــهر املاضي
احلوار الســوري في سوتشي ،بداية لالتفــاق علــى قوائــم احلكومــة
العام احلالــي ،إلى رفــع العقوبات واملعارضة واجملتمع املدني لتشكيل
املفروضــة مــن جانب واحــد بحق اللجنة الدستورية.
ســورية ،ما يؤدي إلى حل املشكلة ويتوقع أن يقدم دي ميســتورا ،الذي
اإلنسانية واملشــكالت االقتصادية م َّدد غوتيريــش مهمته حتى نهاية
ويصب في اإلعمار ،من دون اشتراط الشــهر احلالي ،تقريرا ً إلى مجلس
ربط ذلك بانتقال سياســي أو تقدم األمــن في حدود منتصف الشــهر
في تنفيــذ القرار  .2254وت
ُســهم احلالــي يتضمن نتائج جهوده مبا في
ِ
روسيا في معارض في سورية وحتشد ذلك لقــاؤه وزير اخلارجيــة التركي
دوال ً عربية وآسيوية لهذا الغرض.
مولود جاويش أوغلو قبل يومني.

ّ
ستقوض دعم تنظيمات مسلحة مثل «حزب اهلل» وحركة «حماس

صراع مرير يواكب قانونًا إيرانيًا لمكافحة تمويل اإلرهاب
متابعة ـ الصباح الجديد:
اعتبرت طهران أن إقرار مجلس الشورى
(البرملان) مشــروع قانــون «تاريخياً»
تنضم إيران مبوجبه إلى معاهدة دولية
ّ
ّ
سيمكنها من
ملكافحة متويل اإلرهاب،
نزع «ذرائع أساســية» لرفض التعاون
املالي معها ،بعدما أعادت إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب فرض عقوبات
عليهــا ،إثر االنســحاب مــن االتفاق
النووي املُبرم عام .2015
ويحتاج تطبيق مشروع القانون الذي
عكس التصويت عليــه صراعا ً مريراً،
مصادقــة مجلس صيانة الدســتور،
علما ً أنــه أُق ّر بغالبيــة ضئيلة جداً،
وأثــار اعتراضات مــن محافظني رأوا
فيه «خيانة» ،من ّبهني إلى أن املعاهدة
ســتق ّوض قــدرة إيــران علــى دعم
تنظيمات مسلحة في املنطقة ،مثل
«حزب اهلل» وحركة «حماس» وجماعة
احلوثيني في اليمن.
وبعــد انضمام إيــران إلــى معاهدة
ســيطلب
«مكافحة متويل اإلرهاب»،
ُ
حددتها
منها االمتثال ملعاييــر دولية ّ

«مجموعــة العمل املالــي الدولية»
(فاتف) ،وهي منظمة حكومية دولية
تكافح غســل األموال فــي العالم،
وقدمت بعــد هجمات  11أيلول 2001
ّ
أفكارا ً حــول كيفيــة محاربة متويل
اإلرهاب.
ومشــروع القانون هو واحد من أربعة
قدمتهــا حكومــة الرئيــس اإليراني
ّ
حسن روحاني ،لتلبية شروط اجملموعة،
بعدما أمهلــت طهران حتــى أواخر
الشهر اجلاري الســتكمال إصالحات
وتشــديد قوانينها ملكافحة غســل
األموال ومتويل اإلرهاب .وبعد انسحاب
الواليات املتحدة مــن االتفاق النووي،
حضت الــدول األربع األخرى إيران على
ّ
االنتساب إلى اجملموعة ،من أجل إنقاذ
االتفاق ،علما ً أن طهــران وبيونغيانغ
مدرجتــان علــى الالئحة الســوداء
للمجموعة التي تتخذ باريس مقراً.
وأعلن رئيــس البرملــان اإليراني علي
الريجانــي أن  143نائبا ً أ ّيدوا مشــروع
القانون ،فيما عارضــه  120وامتنع 5
عن التصويت ،مــن  268نائبا ً حضروا
اجللســة .وأُجري التصويت في شكل
سري ،بطلب من معظم النواب.

وسبق التصويت نقاش محتدم ،إذ حذر
النائب املتشــدد محمد دهقان من أن
القانون يعني «تزويد العد ّو معلومات
اســتخباراتية خالل حرب اقتصادية»،
ومتريره يرقى إلى «خيانة» .لكن النائب
اإلصالحي محمد فيضي اعتبر أن إيران
ال متلــك «رفاه االختيــار» ،وقد تواجه
نتائج سلبية إذا رفضت االنضمام إلى
اجملموعة .أما النائب علي جنفي ،فلفت
إلى أن طهــران احتفظت بحقها في
االنسحاب من املعاهدة «عندما تكون
ضد الدستور اإليراني» ،مؤكدا ً أنها ال
تفرض على إيران االعتراف بإسرائيل.
واستشــهد احملافظون بتصريح أدلى
به املرشــد علي خامنئي في حزيران
املاضــي ،ورد فيــه أن «ال حاجة إليران
لالنضمــام» إلى املعاهــدة ،كما أمر
البرملــان بتبنّــي قوانــن خاصة في
هذا الصدد .لكــن الريجاني أعلن انه
تلقى رســالة من خامنئي ،توضح أن
تعليقاته كانت حول «مبدأ االتفاقات،
ال على اتفــاق محدد» ،وزاد« :ال أعارض
فحص هذه القوانني في البرملان لتأخذ
مسارها القانوني».
وقــال وزير اخلارجيــة اإليرانية محمد

جواد ظريــف أثناء املناقشــات التي
ســبقت التصويت« :ال الرئيس وال أنا
ميكننا ضمان أن كل املشاكل ست ّ
ُحل
إذا انضممنا» إلــى مؤمتر األمم املتحدة
ملكافحة متويل اإلرهاب.
وأضاف« :لكن ميكنني أن أؤكد أن عدم
االنضمام ســيعطي الواليات املتحدة
مزيدا ً من الذرائع لزيادة مشاكلنا».
وأشــاد الحقا ً بـ «قرار تاريخي» اعتبر
األمة
انه اتُخــذ «بنا ًء علــى مصالح ّ
وســيقضي على ذرائع أميركا» ،كما
ّ
سيمكن موسكو وبكني من مواصلة
التعامل جتاريا ً مع طهران.
أما رئيــس مكتب الرئيــس محمود
واعظــي ،فــرأى أن املصادقــة على
مشــروع القانون «تلغي إحدى الذرائع
الرئيســة لعــدم التعــاون املالي مع
إيران فــي العالم» ،معربا ً عن أمله بأن
يساهم في «استقرار السوق وخفض
سعر صرف» العمالت األجنبية.
وجتمع متشــددون أمام مبنى البرملان،
وهتفوا «املوت للخونــة» .كما رفعوا
الفتات ُكتــب على إحداهــا« :يجب
أال جن ّرب مرة أخرى مــا آل إليه مصير
االتفاق النووي».
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الدوالر يواصل مكاسبه

الخام العالمي عند  82.78دوالرًا للبرميل

نيويورك ـ رويترز:
ارتفع الدوالر أمس االثنني ليعزز املكاســب التي
حققها األسبوع املاضي وسط ضعف في األسواق
العاملية وفي مقدمتها األسهم الصينية وصدور
بيانات أميركية قوية في اآلونة األخيرة.
وارتفع مؤشــر الدوالر ،الذي يقيــس أداء العملة
األميركية أمام ســلة من العمالت املنافسة0.2 ،
باملئة إلــى  95.85ليتجه صوب أعلى مســتوى
له في  14شــهرا عند  96.991الذي ســجله في
منتصف آب.
وكان الدوالر ارتفع نصفا باملئة األســبوع املاضي،
مسجال ثاني مكاسبه األسبوعية على التوالي،
مع زيــادة صناديق التحوط حليازاتها الدوالرية 3.4
مليار دوالر إلى  28.7مليار األســبوع املاضي ،وهو
أعلى مستوى منذ نهاية كانون األول  ،2016وفقا
ألحدث البيانات.
وانخفض اليورو مبقدار ربــع باملئة إلى  1.15دوالر،
مقتربا من أدنى مستوياته منذ  20آب  2018البالغ
 1.1463دوالر ،مع تأثر معنويات املستثمرين سلبا
بارتفاع جديد في عوائد السندات اإليطالية.
وســينصب تركيز مشــتري الدوالر هذا األسبوع
على بيانات أســعار املســتهلكني فــي الواليات
املتحدة التي تصدر يوم اخلميس .وتوقعت األسواق
ارتفاعا نسبته  0.2باملئة على أساس شهري في
أيلول ،في زيادة مماثلة للشــهر السابق ،وستعزز
أي زيادة أكبر املراهنات على رفع أســعار الفائدة
األميركية في .2019

اللعيبي % 85 :من األيدي العاملة

ارتفاع األسهم األوروبية
لندن ـ رويترز:
استهلت األســهم األوروبية تعامالت أمس االثنني
على انخفاض وســط قلــق من أن يكــون للحرب
التجارية تأثيــر أكبر من املتوقع على الصني بجانب
اخملاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة األميركية
إلى تقليل جاذبية أسواق األسهم للمستثمرين.
وهوت األسهم في آسيا ليل األحد بالرغم من زيادة
البنك املركزي الصيني للســيولة من أجل تعويض
أثر اخلالف املتعلق بالرســوم اجلمركية مع الواليات
املتحدة.
وانخفض املؤشــر ستوكس  600األوروبي  0.4باملئة.
ونزل املؤشــر داكس األملانــي  0.6باملئة بينما تراجع
املؤشر فايننشال تاميز  100البريطاني  0.3باملئة.
وفي إيطاليا ،هبط مؤشــر البورصة  1.4باملئة إلى
أدنى مســتوياته منذ  21نيسان  .2017ويؤثر اخلالف
بني احلكومة الشعبوية واملفوضية األوروبية بشأن
عجز املوازنة اإليطالية بالســلب على الســندات
ويضغط على أسهم البنوك.
وكان من أكبر الرابحني ســهم نورسك هيدرو الذي
صعد  4.7باملئة بعدما تلقت شركة األلومنيوم إذنا
سيســمح لها باستئناف تشغيل مصفاة ألونورت
لأللومينا التابعة لها بنصف طاقتها.
غير أن ســهم وليــام دميانت لصناعة ســماعات
األذن تذيل قائمة األســهم على املؤشــر ،بهبوطه
 6.9باملئة ،وأشــار املتعاملون إلى تهديد تنافســي
محتمل تفرضه شــركة بوس بعدمــا وافقت إدارة
الغــذاء والدواء األميركية على ســماعاتها التي ال
تستلزم وصفة طبية.

ارتفاع طفيف في

احتياطي مصر األجنبي
القاهرة ـ رويترز:
قــال البنك املركــزي املصري أمــس االثنني إن
صافي االحتياطيات األجنبية بلغ  44.459مليار
دوالر في نهاية أيلول ،ليزيد قليال على الشــهر
السابق.
وكان االحتياطي النقدي  44.419مليار دوالر في
آب .2018
ولم يتســن االتصال بالبنك املركزي للحصول
على تعقيب عن أســباب الزيادة الطفيفة في
االحتياطي.
وتزيد احتياطيات مصر األجنبية بشكل مطرد
منذ تولي طارق عامــر منصب محافظ البنك
املركزي في تشــرين األول  2015ولم تتراجع إال
مرتني فقط في متوز  2016وتشرين األول .2016
وزاد الدين اخلارجي ملصر  19.3باملئة على أساس
ســنوي إلى  88.2مليــار دوالر فــي نهاية آذار
املاضي.

العراقية ضمن عقود استثمارية جديدة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط جبار اللعيبي،
أمــس االثنــن ،ان العقــود
االستثمارية اجلديدة ستتضمن
تشغيل نسبة  85%من االيدي
العاملة العراقية.
وقــال اللعيبــي فــي حديث
صحافي ،إن «العقــود اجلديدة
التي ستبرمها وزارة النفط مع
الشركات العاملية االستثمارية
ســواء علــى صعيــد تطوير
قطاع االستخراج او التصفية
او اســتثمار الغــاز او البنــى
التحتية ســوف تتضمن الزام
الشــركات بإقامة املشــاريع
التي تســهم باالرتقاء مبستوى
اخلدمات املقدمــة للمواطنني
وتغيير االوضاع احلالية الى واقع
افضل ســواء في قطاع البنى
التحتيــة والتعليــم والصحة
وامليــاه واالســكان والترفيــه
االجتماعي».
واضــاف اللعيبــي ان «تلــك
العقود تكون ملزمة بتشــغيل
نسبة  85%من االيدي العاملة
العراقية ،ومســاهمة شركات
التشــييد والبناء فــي الوزارة
بنســبة ال تقل عــن  25%من
امــوال التشــييد والتنفيــذ،
اضافة الى وضع اسس لدخول
املســتثمر العراقي برأسمال ال
يقل عن  20%من اجمالي كلف
املشروع».
ودعــا وزير النفط «الشــركات
العامليــة واملنظمــات الدولية
املســاهمة الفاعلة في وضع
البرامج واخلطط ملعاجلة التلوث
البيئي لهذه احملافظة والغازات
واالنبعاثات الناجتة عن عمليات
االنتــاج النفطــي او االلغام او

تلك العقود تكون
ملزمة بتشغيل نسبة
 % 85من األيدي
العاملة العراقية،
وإسهامه شركات
التشييد والبناء في
الوزارة بنسبة ال تقل
عن  % 25من أموال
التشييد والتنفيذ

األيدي العاملة

اخمللفات احلربيــة التي خلفتها
احلروب التي شهدتها البالد في
العقود املاضية».
عامليــاً ،نزل النفط عن  83دوالرا
للبرميل أمس االثنني حتت وطأة
توقعات بأن يستمر تدفق بعض
صادرات النفط اإليراني بعد أن
تعيــد الواليــات املتحدة فرض
عقوبات مما سيخفف الضغط
عن اإلمدادات.
وطلبت شــركتان فــي الهند،
املشتري الكبير للنفط اإليراني،
شــراء إمدادات من طهران في
تشرين الثاني حسبما قال وزير

النفط الهندي يوم االثنني .كان
مســؤول حكومي أميركي قال
يوم اجلمعة إن إدارة ترامب تدرس
استثناءات من العقوبات.
وقــال أوليفييه جاكــوب من
بتروماتركس ”بطريقة أو بأخرى،
يبدو أن الهند ستشتري بعض
اخلام اإليرانــي“ ،مضيفا أن ذلك
التطــور يســاعد النفط على
”الرجــوع عن بعــض الصعود
الســعري الذي رأيناه األسبوع
املاضي“.
وكان خــام القيــاس العاملــي
برنت منخفضــا  1.38دوالر إلى

 82.78دوالر للبرميل .وســجل
اخلــام أعلــى مســتوياته في
أربع ســنوات عند  86.74دوالر
األســبوع املاضي .ونــزل اخلام
األميركي  1.14دوالر إلى 73.20
دوالر.
العقوبــات
وتســتهدف
األميركية صادرات النفط اخلام
اإليراني من الرابع من تشــرين
الثاني وتضغط واشنطن على
احلكومات والشركات في أنحاء
العالــم لوقــف وارداتهــا من
طهران بشكل كامل.
وقال احملللون لدى جيه.بي.سي

بنية القطاع التحتية منهارة

إنتاج النفط السوري رهن  5سنوات من إعادة البناء
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتبعد العضــو فــي اجمللــس
االستشاري جمللس الوزراء السوري زياد
عربش ،عودة إنتاج النفط الســوري
إلــى مســتوياته قبل بــدء األزمة
الســورية قبل  ،2023نظرا لألضرار
التي حلقت بهذا القطاع احليوي.
وقال عربــش ،أســتاذ االقتصاد في
جامعة دمشق ،بحســب ما نقلته
وكالة "نوفوســتي" أمــس االثنني:
"من الناحية التقنية لن يعود قطاع
النفط السوري إلى مستواه ما قبل
األزمــة ( )2011قبل  ،2024 – 2023إذ
يتطلب ما ال يقل عن  5 – 4ســنوات
لصيانة هذا القطاع".
وأضاف خبيــر الطاقة الســوري أن
حقــول النفــط التــي وقعت حتت
سيطرة اإلرهابيني "اســتنزفت" ،إذ
دمر املســلحون البنية التحتية في
هذه احلقول.
وأوضح عربش أنه "بعد إجراء تقييم
فنــي وجيولوجي حلقول النفط التي
بسطت احلكومة السورية السيطرة
عليها ســتأتي مرحلة اإلنقاذ ،التي
تهــدف إلعادة مســتوى اإلنتاج إلى

تقـرير

مستويات مقبولة ،بعد ذلك ستبدأ
مرحلة تطوير احلقول ،والتي تتطلب
اســتثمارات ضخمة إلعادة اإلنتاج
إلى مســتواه قبل األزمة ،لذلك قبل
 2024 – 2023لــن يكــون باإلمكان
اإلنتاج بشكل كامل".
وتعرض قطــاع النفط في ســوريا
ألضرار جسيمة بسبب احلرب الدائرة
في هــذا البلــد ،وقال وزيــر النفط
الســوري والثروة املعدنية علي غامن،
فــي أكتوبــر  ،2017إن إنتاج النفط
الســوري هبط مع بدايــة األعمال
القتالية إلى  16ألــف برميل يوميا،
بعدمــا كان عند  385ألــف برميل
يوميــا ،فيما تراجع إنتــاج الغاز إلى
 13.5مليون متــر مكعب في اليوم،
من  21مليــون متر مكعب في اليوم
سجلها قبل األزمة.
وأضاف الوزير الســوري أن التقديرات
األولية تشير إلى حجم األضرار التي
حلقت بقطاع النفط الســوري خالل
فترة احلرب جتاوزت  68مليار دوالر.
يذكر أن موسكو ودمشق وقعتا في
 2017اتفاقيــة للتعــاون في مجال
الطاقة والثروة املعدنية ،والتي تنص

على تعاون اجلانبني في تطوير وإعادة
تأهيل حقول النفط والغاز ومناجم
الفوســفات ،والعديد من مشــاريع
البنية التحتية في سوريا.
وكان اجلانبــان الروســي والســوري
ناقشا آفاق التعاون الثنائي في مجال
النفط.
وجاء فــي بيان صدر عن وزارة الطاقة
الروسية ونقلته وكالة "سبوتنيك"
الروســية أن "وزير الطاقة الروسي
ألكسندر نوفاك التقى بوزير النفط
واملعادن السوري ،علي سليمان غامن،
وناقش اجلانبان حالــة وآفاق التعاون
الثنائــي في مجال الغــاز والنفط..
وكذلك مجموعة العمل الروسية -
السورية في مجال الطاقة".
وقبل ذلــك عقد غــامن اجتماعا مع
ممثلني عن الشــركات الروسية ،أكد
خاللــه أن التعــاون مع الشــركات
الروسية العاملة في مجاالت النفط
والغــاز والثروات املعدنية في املرحلة
املاضيــة كان إيجابيا ومثمرا نتيجة
التوجه احلكومي في ســوريا لزيادة
وتوســيع التعاون مع روسيا في هذه
اجملاالت.

ولفت غامن إلى أهميــة االجتماعات
الدوريــة بني اجلانبــن ملتابعة تنفيذ
اتفاقيات التعــاون ،التي مت التوصل
إليهــا فــي اجتماعــي سوتشــي
ودمشق للجنة احلكومية املشتركة
للتعاون االقتصــادي والفني التقني
مع التقيد باملواعيد الزمنية لتنفيذ
مشاريع التعاون املشترك.
مــن جانبهم ،أكد ممثلو الشــركات
الروســية عزمهم مواصلة التعاون
مع اجلانب السوري وجتسيد مشاريع
هــذا التعاون في خارطــة طريق في
مجــال الطاقة بجميــع قطاعاتها
اجليولوجيــة
االستكشــافية
واالستخراجية ،وإعادة تأهيل وتطوير
حقــول اســتخراج النفــط والغاز
ومناجم الفوسفات وقطاع التكرير،
وكذلــك تنفيــذ برامــج تعليمية
وأعمال ودراسات علمية مشتركة.
يشار هنا إلى أن وزارة النفط والثروة
املعدنية السورية وقعت مع شركة
"روس جيولوجيــا" مذكرة تعاون في
العديد من املشاريع املشتركة ،التي
تتعلــق مبجاالت عمــل وزارة النفط
والثروة املعدنية.

إنرجي عن إعادة فرض العقوبات
األميركية علــى إيران ”هذا من
أكبر عوامل دعم اخلام ..وبرغم
ما قلنــاه للتــو ،فلعلنا دخلنا
بالفعل في مرحلــة أكبر دعم
من هذا التغيير ليبــدأ التأثير
باالنحسار قريبا“.
وينخفــض النفــط أيضا مع
تركيز املســتثمرين على زيادة
إنتــاج منتجــن آخريــن مثل
الســعودية ،أكبــر مصدر في
العالــم ،لتعويــض تراجــع
اإلمدادات اإليرانيــة التي نزلت
أكثر فــي تشــرين األول وفقا

لبيانات تصدير.
وكانت السعودية قالت األسبوع
املاضــي إنها تنوي زيــادة اإلنتاج
في تشــرين الثاني عن مستوى
تشــرين األول البالغ  10.7مليون
برميل يوميــا مما يشــير إلى أن
الرياض ســتعزز معروضها إلى
أعلى مستوياته على اإلطالق.
وقال ستيفن إينس مدير تداوالت
آســيا واحمليط الهادي لدى أواندا
للوســاطة في العقــود اآلجلة
في سنغافورة ”احلديث الدائر بأن
السعودية تعوض كل فاقد نفط
إيران“ يثقل كاهل األسعار.

صعود مبيعات المركزي
إلى  148.5مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت مبيعــات البنــك املركزي
العراقي من العملــة األجنبية ،أمس
االثنني ،إلــى  148.54مليون دوالر ،في
مقابل مبيعات قيمتها  128.45مليون
دوالر مبــزاد يــوم االحد ،بنحــو 20.09
مليــون دوالر .وقال املركــزي ،في بيان
صحافي ،إن «سعر الصرف بلغ 1190
دينارا ً لــكل دوالر ،في املــزاد املنعقد
مبشــاركة  32مصرفاً ،وشركة واحدة
فقط للتحويل املالي».
وأضاف البيــان ،أن «تلك املبيعات هي
نتائج املــزاد وأن إجمالي البيع الكلي
بلغ  179.052مليون دوالر».
وتابع ،أن «حجم املبالغ املبيعة لتعزيز
أرصــدة املصــارف في اخلــارج بلغت
 147.342مليــون دوالر ،فــي حني ُقدر
إجمالي النقــد املبيع بنحــو 31.71
مليون دوالر».
وأوضح املركزي ،أن «بيع املبالغ احملولة
حلســابات املصارف في اخلــارج يكون
بسعر  1190دينارا ً لكل دوالر ،أما البيع
النقدي فسيكون بالسعر نفسه».
على الصعيد ذاته ،اكد البنك املركزي،

أمس االثنني ،استمرار التداول باالوراق
النقدية احلالية مــن الفئات (25000
 )250 ، 500 ، 1000 ، 10000 ،مــع
الفئات اجلديدة التــي اصدرها البنك
من دون أية نية لسحبها .وقال البنك
في بيــان ،ان املتغيرات علــى الفئات
اجلديدة كانــت على النحــو التالي :
بالنسبة الى الفئات (10000 ، 25000
 )250 ، 500 ،دينــار ،تضمنــت كتابة
اسم الســيد احملافظ بدال من توقيعه
في اإلصدار القدمي ،انســجاما ً مع ما
هو متبــع اآلن في دول أخــرى ،كما مت
تعديل التاريخني الهجري وامليالدي إلى
التاريخني (1440ه -2018م).
واضاف ان «فئة الـــ ( )1000دينار فتم
تغييــر وجه الورقــة النقدية إذ وضع
شــعار (إدراج أهوار واثار جنوب العراق
علــى الئحة التراث العاملــي) بدال ً من
صورة الدينار اإلسالمي في التصميم
القدمي ،بنا ًء على قرار صادر بهذا الشأن
إضافة الى كتابة اســم احملافظ أيضا
بــدال من توقيعه في اإلصــدار القدمي
وتعديل التاريخــن الهجري وامليالدي
إلى التاريخني (1440ه -2018م)».

انتعاش قطاع الخدمات الصيني في أيلول

ّ
ّ
بكين تخفض كلفة التمويل لتحفيز النمو
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن البنــك املركــزي الصينــي
خفضه حجم السيولة التي ينبغي
أن حتتفــظ بهــا معظــم البنوك
كاحتياطيــات مــن أجــل خفض
تكلفة التمويل وحتفيز النمو وسط
مخاوف بشأن التبعات االقتصادية
احملتملة لتفاقم اخلالف التجاري مع
الواليات املتحدة.
يأتي خفــض االحتياطيــات الرابع
لبنك الشــعب الصيني هذا العام
بعد أن تعهدت بكني بتسريع خطط
الســتثمار املليارات في مشروعات
البنية التحتية مع ظهور مؤشرات
على مزيد مــن التباطؤ االقتصادي
فــي ظــل انحســار معــدالت منو
االستثمار إلى مســتويات قياسية
منخفضة.
وقــال البنك إن نســبة االحتياطي
اإللزامــي للبنــوك البالغــة حاليا ً
 15.5%للمؤسسات الكبرى و13.5%
للمؤسســات األصغر ستنخفض
بواقــع  100نقطة أســاس من 15
كانون األول.

وســيضخ البنــك املركــزي بذلك
اخلفض مبلغــا ً صافيا ً قــدره 750
مليار يــوان ( 109.2مليــارات دوالر)
فــي النظــام املصرفي عــن طريق
حتريــر ســيولة تبلــغ  1.2تريليون
يوان وســيذهب مبلــغ  450مليار
يوان لتعويض تســهيالت ائتمانية
متوسطة األجل تستحق السداد.
ويواصــل البنــك املركــزي تبنــي
اإلجراءات الالزمة لتحقيق االستقرار
في توقعات السوق بينما يبقي على
سياسة نقدية تتسم بتوخي احلذر
واحلياد.
وســيبقي علــى ســيولة وفيــرة
معقولة تكفــي لدعم منو معقول
لالئتمان النقدي وحجــم التمويل
االجتماعي.
فــي الســياق ،منا قطــاع اخلدمات
الصيني بأســرع إيقاع له في ثالثة
أشــهر فــي أيلول بفضل حتســن
الطلب حسبما أظهر مسح خاص
أمس االثنني لكن املعنويات تدهورت
مع بدء الشركات في إلغاء وظائف
بعد توســع ألكثر من عامني بينما
يشــير تنامي ضغوط التكلفة إلى
تقلص في هوامش الربح.

وارتفع مؤشــر تسايشــن/ماركت
ملديري مشــتريات قطــاع اخلدمات
إلــى  53.1في أيلول مــن  51.5في
آب ليظل فوق مســتوى اخلمســن
الفاصل بني النمو واالنكماش.
تســارع النمو تطــور محل ترحيب
ملكون مهــم بثاني أكبر اقتصاد في
العالم بينما يواجه رياحا معاكسة
آخــذة في االشــتداد جــراء النزاع
التجاري احملتدم مع الواليات املتحدة.
وأشار مؤشر رســمي للقطاع غير
الصناعي في الشــهر املاضي ن ُشر
فــي  30أيلول إلى اســتمرار النمو
أيضا وهو ما يعــزوه احملللون بدرجة
كبيرة إلى قفزة في اإلنشــاءات مما
قد يعني أن التيسير املالي احلكومي
يؤتي ثماره.
وأظهر مسح أمس االثنني أن معظم
النمو جاء من ارتفاع طلبيات التوريد
اجلديدة من الشــركات إذ زاد املؤشر
الفرعي لذلك بأســرع وتيرة له في
ثالثة أشــهر وبقــراءة بلغت 52.4
مقارنة مع  51.7في آب.
تعول الصني على قطاع اخلدمات ،وال
سيما اخلدمات عالية القيمة املضافة
في قطاعــات املــال والتكنولوجيا،

للحد من اعتماد االقتصاد التقليدي
على الصناعات الثقيلة واالستثمار.
وسرع صناع السياسات أيضا إصدار
موافقات املشاريع في اآلونة األخيرة
لدعــم منو االســتثمار فــي البنية
التحتية.
وقد يخفف تعزز قطاع اخلدمات بعض
آالم قطــاع الصناعــات التحويلية
الناجتة عــن أثر الرســوم اجلمركية
األمريكيــة .وأصاب الركود نشــاط
املصانــع في ســبتمبر أيلــول بعد
منو خلمســة عشر شــهرا مع تراجع
طلبيات التصدير بأســرع معدل في
أكثر من عامني وفقا ملسح تسايشني
منفصل أجري قبل أسبوعني فقط.
وتظهــر اإلحصــاءات احلكومية منو
قطــاع اخلدمات ،الذي شــكل أكثر
بقليل من نصف اقتصاد الصني في
النصــف األول مــن  7.6 ،2018باملئة
في تلك الفترة عنه قبل عام وهو ما
يفــوق بكثير معدل منــو الناجت احمللي
اإلجمالي البالغ  6.8باملئة.
وزاد مؤشر تسايشني اجملمع لقطاعي
التصنيع واخلدمات ،الذي صدر أمس
أيضا ،زيــادة طفيفة إلــى  52.1في
أيلول من  52.0في آب.
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ثقافة

دراسة

اختلفت الروايات بشأنه  ..الباحث

الجامعي الرصين عبد اللطيف الراوي
شكيب كاظم
صباح الثالثاء السادس من نيسان سنة ،1976
قرأت في صحيفتي (الثورة) و(اجلمهورية) خبرا ً
يشير إلى أن مناقشــة علنية ستجرى عصر
هذا اليوم ،لرســالة الدكتوراه التي تقدم بها
الطالب عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي ،إلى
قسم الدراسات العليا في كلية آداب جامعة
بغــداد ،واملعنونة بـ (الفكر االشــتراكي في
األدب العراقي  .)1958-1918وإن جلنة ستتولى
مناقشة الطالب مؤلفة من الدكاترة التالية
أســماؤهم :يوســف عز الدين ،وعبد العزيز
األهوانــي ،والياس فرح ،وصــاح خالص ،وملا
كنت أحرص على حضور هذه اجللســات فقد
توجهــت عصرا ً إلى مبنى كلية اآلدب جلامعة
بغــداد في حــي الوزيرية ،ألفأجــأ بإعالن في
واجهة الكلية يشــير إلى تأجيلها ألســباب
قاهرة -كما دون -إلى يوم الســبت املقبل /10
من نيسان.
لم أستطع حضور جلســة املناقشة ،لكني
ســمعت عن النقاش الذي امتد طويالً وجتاوز
العشــر ساعات ،وإن أحد األساتذة – لن أذكره
اســمه -واخملتص بــاألدب األندلســي ،وكان
متواضع القدرات العلمية ،قد رفض الرسالة،
وتدخلت جهــات ،تعددت الروايات بشــأنها،
فقبلــت الرســالة -على مضــض -وبقيت
حبيســة الدواليب واألدراج ولم تنشر ،حتى
إذا اختلت موازين األمور عقيب نيسان ،2003/
وتوجهت الدهماء تعيث فسادا ً في كل مرافق
البلد عثر عليها الباحث سعدون هليل وازمع
نشرها.
املســألة هــذه تذكرنــي بانغــاق عقليات
العراقيــن ،حتــى وإن كانــوا مــن حملــة
الشــهادات العليا ،فهم نتاج هــذا اجملتمع،
ولرمبا ذهبــوا إلى ذلك خوفــا ً أو تزلفاً ،واعرف
خبيرا ً في دار الشــؤون الثقافية ،كانت تعرض
عليه اخملطوطات ،كان أشــد وطأة على الناس
من بيريا وزير أمن ســتالني ،وأشد قسوة على
من كانوا قريبني إلى أفكاره التي تخلى عنها،
ليتماشى مع أفكار السلطة ،متسلحا ً بلقبه
الذي كان يستمده من املدينة التي كانت لها
السطوة واحلظوة وقتذاك.

هذه املسألة وأدت طموحات كثير من الباحثني
اجلادين ،وأصحاب العقول وقلة ما هم ،وبودي
اإلشــارة هنا إلى الباحــث اجلامعي الرصني
الدكتور هاشم الطعان ( )1981 1931-الذي
يصفه العالمة إبراهيم الســامرائي (-1923
 )2001بأنه كان مــن األصفياء األحباء الذين
تعلقوا بأصول العلم ،وكان له بســبب هذا
إخاء ومــودة مع طائفة مــن أصحابه الذين

لم أستطع حضور جلسة
المناقشة ،لكني سمعت عن
النقاش الذي امتد طوي ً
ال وتجاوز
العشر ساعات ،وإن أحد األساتذة
– لن أذكره اسمه -والمختص
باألدب األندلسي ،وكان متواضع
القدرات العلمية ،قد رفض
الرسالة ،وتدخلت جهات،
تعددت الروايات بشأنها ،فقبلت
الرسالة -على مضض -وبقيت
حبيسة الدواليب واألدراج ولم
تنشر ،حتى إذا اختلت موازين
األمور عقيب نيسان ،2003/

دفعهم ان يسلكوا سبيله.
وإذ كتــب الباحــث الدكتور عبــد اللطيف
الراوي ،في قضايا جتلــب وجع الرأس في دول
الراديكاليات الثوريــة ومجتمعاتها أحادية
التفكير فكتب بحثه لنيل املاجســتير عن
(اجملتمــع العراقي في شــعر القــرن الرابع
للهجــرة) وأردفــه ببحــث الدكتــوراه عن
(الفكر االشــتراكي في األدب العراقي) واقفا ً
عند البدايات منذ ســنة  1918حتى ســنة
 ،1958فإن الباحث الرصني هاشــم الطعان
الذي طواه الردى ســراعاً ،بســبب اإلقصاء
والتهميش وبخس شأنه إذ منع من التدريس
فــي اجلامعة ،وهو مــا يؤهله لــه حتصيله
العلمي ،الدكتوراه وظل مدرسا ً في الثانويات
بل درَّس في الثانويات األهلية ،ومنها الثانوية
اجلعفرية املسائية التي غيرت الدولة اسمها
في الســبعينات إلى ثانوية محمد سليمان،
وهو الســوداني الذي كان عضوا ً في القيادة
القومية للحزب احلاكم ،سقطت به الطائرة
ومن معه صيــف  ،1971وكانوا قــد أوفدوا
ملباركة احلركة االنقالبية التي قادها الضابط
هاشم العطا ضد الرئيس السوداني جعفر
النميري وتعددت الروايات في حادث السقوط
هذا.
آثر هاشــم الطعان الكتابة والبحث بعيدا ً
عن أوجاع الرأس ،فــدرس (األدب اجلاهلي بني
لهجات القبائل واللغــة املوحدة) فضالً عن
كتابه (مســاهمة العرب في دراسة اللغات
الســامية) الصــادر في ضمن املوســوعة
الصغيرة ســنة  ،1978وأنشــغل بتحقيق
اخملطوطات ونشرها.
لقد قرأت بحث املاجســتير هذا والذي تولت
طبعه مكتبة النهضة ببغداد في إحدى دور
النشر اللبنانية ،بعد أن لم يحظ مبوافقة دار
الشــؤون الثقافية العامة ببغداد دار النشر
الوحيدة في العــراق اوانذاك ،تفهم ذلك من
إشارة املؤلف في جدول اخلطأ والصواب ،إلى
ان الطبع قــد مت في بيروت ولبعد املســافة
بني بغداد املؤلف وبيروت الط َّباع فقد وقعت
أخطاء أخرى ال تفــوت القارئ اللبيب .تراجع
ص.399
الكتاب هذا صدر من غير إشارة للطبعة ،وال
تأريخها وال رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق
ببغداد ،وكانت تسمى (املكتبة الوطنية) مع

عبد اللطيف الراوي
ان مقدمة الباحث مؤرخة في نيسان .1971/
لقد درس الباحث عبد اللطيف عبد الرحمن
الــراوي في كتابه هذا احليــاة العراقية بكل
ظواهرها االجتماعية والثقافية والسياسية،
مستعينا ً بالشعر بوصفه الذاكرة اجلمعية
للحياة والصــورة احملايثة للحدث ان اختلفت
الروايــات فيــه ،واقفا ً عند املبتذلــن واجملّان
واملكدين والزهــاد واملتصوفني وأماكن اللهو
ّ
ومجالسه والديارات واألديرة واملآكل والعطور
واخلمور إلى غير ذلك من مظاهر احلياة.
لقد كان الباحث الراوي يطلق أحكامه متأثرا ً
بأفكاره اليســارية عازيا ً السبب إلى اجملتمع

متابعات

خبر
اليابان ضيف شرف الدورة الـ37

اتحاد ادباء وكتاب ميسان يحتفي بالسينارست
والقاص ضاري الغضبان
الصباح الجديد  -حيدر الحجاج:
علــى قاعــة مؤسســة الهدى للدراســات
اإلســتراتيجية وبحضور جمــع من املثقفني
والكتــاب ،احتفى أحتاد ادباء وكتاب ميســان
املشــغل الســردي ،بالسيناريست والقاصضاري الغضبان مبناســبة صــدور مجموعته
القصصية» احلب في زمن الطنطل «.
قدم االمسية امني الشــؤون االدارية واملالية
الشاعر رعد شــاكر بقراءة سيرة احملتفى به،
عرج من خاللهــا على محطاتــه في كتابة
الســيناريو ومنجــزه الفنــي الثــر للدراما
العراقية.
بعدهــا قدم الشــاعر حيدر احلجــاج ورقته
املوسومة « فنتازيا السواد « والتي اشار فيها
الى ان :الغضبان اســتطاع فك روموز ودالالت
انعســكت بظاللها االســود على معطيات
الواقــع ومنهــا تعرية الطوطــم االكبر في
ممارساته الغيبية والقمعية للفكر االنساني
حتت طائلة الوصايا الالمعرفية والالمنهجية
والقمعيــة للفكــر االنســاني ملن يســمي
نفســه ب « رجل الدين « وهو خارج عن الدين
ومقوماته الرئيسية التي تلتزم االعتدال.

وقرأ الشــاعر حامد عبد احلسني حميدي
ورقته املعنونة «إثر التحريض في تســويق
النقــد الســاخر» مشــيرا الــى التضاد
في اجملموعــة القصصية ،وقرأ د .ســام
الغضبــان بالنيابة ورقة القاص د .نزار عبد
الغفار الســامرائي واملعنونــة « احلب في
زمن الطنطل ضحك كالبكاء مشيرا الى
ان الغضبان رصد املفارقات الســلبية التي

ميارســها اجملتمع ومنوهــا للرمزية احململة
بالنصــوص الســردية التي تلــزم القارئ
بالبحث والتأويل الكتشــاف ما هو أعمق
مؤكدا على ان اللغة واالسلوب يحمل في
طياته الكثير الكتشافه.
وكذلك قــرأ الشــاعر رحيم زايــر الغامن
ورقته املهمــل في مجموعة احلب في زمن
الطنطل مشــيرا إلى أنها عاجلت النسق

لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

االجتماعي فــي بنيتها احلكائية وبطريقة
ساخرة ليســت من باب التسطيح بقدر
كونها موضوعات تالمــس وجدان املتلقي
 .بعدها قــرأ القاص والروائــي عبد الرضا
صالح بالنيابة ورقة القاص حميد احلريزي
املعنونة الضحك في زمــن البكاء منوها
الــى ان القــاص يجب ان يكون مســلحا
بسالح خفيف احلمل جميل الشكل بليغ
الداللة ومؤكدا على ان الســخرية سالح
ماض االثر قاطع للحد .
بعدها قــرأ القاص والروائي حتســن علي
كريدي ورقته التي اشار فيها الى استقراءه
للمجموعة بانها تتصف بوحدة املضمون
والبنــاء املتنوع الفتا الــى الغضبان كتب
نصوصــه القصصيــة القصيــرة بلغة
سلســة ومفهمومة بعيدا عن الغموض
ومتاهي املفردات بعدها قرأ الشــاعر شاكر
داخــل ولي بالنيابة ورقة القاص أمنار رحمة
اهلل واملعنونة دهشــة الثيمة واالســلوب
والتــي أشــار فيهــا الختيــار الغضبان
ملوضوعات مركبة تتشابك في مدلوالتها
ولكنها متحدة في أثرها الرؤيوي .
وكان مسك اخلتام توقيع احملتفى به نسخ
من مجموعته القصصية للحاضرين.

قصص قصيرة

َ
ُ
ْ
مدينة األقفال
بردًا وفزعًا،
أنمار رحمة اهلل
برْدا ً َ
وفزعاً
قرر التخلص من الشــجرة التي زرعها في
حديقته قبل ســنوات .حني يــأس منها،
وكره شــكلها الذي لم يكن كشكل باقي
األشــجار ،هي ال تكبر مع أنه سقاها نهرا ً
مــن املاء .ورقها مســن ،ولم حتمــل ثمرا ً
في يوم ..حــن يخرج و يدخــل إلى املنزل
يشــتمها وهي جامدة .حتى الهواء الذي
يداعب أغصان األشجار االخرى ال يحركها،
والعصافيــر لم تنب فيها عشــاً ،والبالبل
ال تتغازل على أغصانها .اشــترى فأســا ً
وهم بضربهــا .صنع جرحــا ً بليغا ً
حــادة َّ
في جذعها ،ثم توســع اجلــرح مع ضربات
الفأس حتى سقطت على األرض صريعة.
قطعها إلى أجزاء لكي يستخدمها حطبا ً
للمدفأة .لم يكن بحاجة إلى نارها ،ولكنه

اراد االنتقــام منها .حني يــرى اجزاءها
لقمة للهب .كانت النار املشــتعلة في
احلطب غريبــة !..إنها نار بال دفء !.كلما
رمى بجزء كلما زادت برداً! .النار متوهجة
بقوة لكنها ال تعطي حرارة  ..م َّد يده إلى
النار ،المسها ،كانت أبرد من جوف ثالجة.
فرغ احلطب كله في املدفأة  ،مرجتفا ً من
البرد بال جدوى ..في صباح اليوم التالي،
لم يذهب إلى العمل كعادته...لقد كان
شاحبا ً بال حراك ،متجمدا ً على الكرسي
منذ الليلة الفائتة.
ُ
مدينة األقفال
لم يكــن للمفتاح صاحــب في مدينة
األقفــال .حني كان يســير في شــارع
ما ،تتغشــى رعبا ً منه اإلنــاث ،ويحيد
عــن دربــه الذكــور .منــذ ان رأى النور
طفالً ودخل املدرســة ،واألقفال يوصون
أوالدهــم (ال تلعبوا مع املفتاح ..احرصوا

من أعمال الفنان جبر علوان

على إقفال نفســكم جيدا ً ...ال تدعوه
يعبث في مؤخراتكم فيفتح رؤوسكم
فتندمــون) .وحــن َك ُبر وصــار َ مفتاحا ً
شاباً ،لم يشــترك في مباراة أو يجلس
في مقهى أو يخرج فــي رحلة مع أحد.
كيف يعاشــر أقفال املدينة ،وهم حني
يروه يهربون مفزوعني متحاشــن رأسه
املدبب ،حذرين علــى مؤخراتهم منه؟!.
لقــد عاش املفتاح وحيــدا ً طوال عمره،

الطبقــي وصــراع الطبقات ومــا أرى ذلك
حقيقة بل الســبب هو اإلنسان ونزوعه إلى
ً
فضــا عن نظام احلكم
االثرة وحب التملك
وليس للطبقات وصراعها شــأن بذلك وما
من طبقة بعينها منزهــة عن اقتراف املآثم
واملوبقات وليس حكرا ً عليها ولها.
نلمس في هذه الدراسة – كذلك -اندفاعات
الشباب التي كانت جتانب احلقيقة لرمبا وهو
ما أشار إليه الدكتور فيصل السامر -رحمه
اهلل .)1982-1925( -فــي مقدمتــه للكتاب
واصفا ً إياها باجليدة واجلريئة واملوفقة إلعادة
النظر في تقييم تراثنــا األدبي وتقوميه ،وإن

كانت هناك هنات ومآخذ شكلية ومنهجية
أو أخــرى نتجت عــن احلماســة أو االندفاع،
فإن ذلك كله يجــب ان يغتفر لباحث صادق
الدوافع ســليم النوايا ،يحــاول ان يصل إلى
احلقيقة ويدافع عنها .تراجع ص.8
وإذ لم اعثر على أية مقالة أو بحث للدكتور
الراوي ،سوى كتابه املنشور الذي أشرت إليه
آنفــا ً فإن الدكتــور إبراهيم خليــل العالف،
يشــير في مدوناته الثرة والثرية إلى انه عثر
في دمشــق على كتاب صغيــر ألفه الراوي
عنوانــه (مقاالت في تاريــخ العراق املعاصر)
نشــرته دار اجلليل ،عثر عليــه مصادفة هو
الولــوع بالبحث عن الكتــب القدمية ،ولقد
شــرح الدكتور الراوي املالبسات التي رافقت
مناقشة رســالته للدكتوراه في كتابه هذا-
كما يــدون الدكتور العالف -قائــاً :إن جلنة
املناقشــة طلبت منه حذف مبحث يتناول
تأثير ثورة أكتوبر  1917في روسية ،على ثورة
العشــرين في العراق ،وإذ لم تنشر الرسالة،
فإنه آثر نشر هذا الفصل في كتابه هذا.
لقــد اختلفــت الروايــات في خامتــة حياة
الدكتور الــراوي ،فإذ حدثني صديقي الباحث
املدقق األســتاذ ســعدون هليــل ،أنه توفي
بدمشق بحادث دهس ،من غير أن يحدد سنة
احلادث ،يؤكد العالف أنه غادر العراق إثر نيله
الدكتوراه وذهب للعمل في اجلامعات الليبية
واجلزائرية ،وحتديدا ً جامعة وهران( وقد علمت
بوفاته هناك) كما يقرر األســتاذ العالف ،في
حني قــرأت في أماكن أخر من مواقع ثقافية،
ما يشير إلى أنه عمل في جامعة وهران عند
مغادرته العراق -ما يشــير ضمنا ً إلى أنه لم
يذهب إلى ليبيا -ثم توجه إلى حمص وعمل
في جامعة البعث فيها ،وتوفي ســنة 1994
مبدينة حمص.
هــذا التضارب املؤســف فــي املرويات على
الرغــم من قــرب العهد بالباحــث الرصني
الــراوي يجعلنا نحار في مــن يُالم- ،كذلك –
يجعلنا نقف موقــف االرتياب فيما تزخر به
الروايــات التاريخية ،التي يأخذ الكثيرون بها
ويرفعونها إلى مراتب املســلمات ،وما أذكاه
الشــاعر الرصافي الذي وقف موقف الريبة
حني نظر إلى امر احلاضرين فرابه فياهلل كيف
بأمر الغابرين نصدق؟

وتأقلــم مع كل ما يحيطــه من جفاء.
وبعد ســنوات َهرِم املفتاح وصار أعمى،
ّ
عــكازه .فرح أهل
وال يســير إال مبعونة
املدينة وهبطت السكينة على قلوبهم.
صاروا يصافحوه حني ميشي في الشارع،
ويرشدوه إلى طريق العبور ،وحني يخافه
طفل من األطفال تهدئه أمه وتقول (ال
تخف يا بني...إنه كج ِّدك...ال تخف على
مؤخرتك منه فهو اآلن أعمى).

اليابان ضيف شرف الدورة الـ 37ملعرض
الشــارقة الدولي للكتاب اليابان ضيف
شــرف الدورة الـــ 37ملعرض الشــارقة
الدولي للكتاب
اختارت هيئة الشارقة للكتاب في دولة
اإلمارات ،اليابان ضيف شرف الدورة الـ37
ملعرض الشــارقة الدولي للكتاب الذي
يقام خالل الفتــرة من الـ 31من أكتوبر/
تشــرين األول وحتى الـ  10من نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل في مركز “إكسبو”
الشارقة.
وينظم جناح اليابان في املعرض العديد

من الفعاليات والــورش احتفا ًء باللقب،
إلــى جانب عقــد العديد مــن الندوات
واحلواريــات األدبيــة واإلبداعية املتنوعة
لنخبة من األدباء والفنانني اليابانيني.
وحتفل الدورة الـ  37من معرض الشارقة
الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل
يضــم العديد مــن النــدوات الفكرية
واألدبية ،واجللسات احلوارية والنقاشية،
ً
فضل عن حفالت
واألمسيات الشعرية،
تواقيع الكتب ،التــي تتيح لزوار املعرض
فرصــة اقتناء أحدث إصــدارات الكتّاب
العرب.

اصدار
هيئة الكتاب تصدر ديوان «يوميات

الرماد» للشاعر اليمني مبارك سالمين

صدر حدي ًثا عن سلسلة اإلبداع العربي
التي تصدرها الهيئــة املصرية العامة
للكتاب ،ويرأس حتريرها الشــاعر سمير
درويش ،ديوان (يوميات الرماد) للشــاعر
اليمني مبارك ساملني.
ويعــد الديوان فريدا ً ألنــه يرصد جتليات
احلرب الدائــرة في اليمن ،وخاصة مدينة
عدن ،التــي ولد وعاش فيهــا ،فيصف
املآســي التي يتعرض لهــا الناس حتت
الدمار ،والشهداء واملوت وآالمه.
وينقســم الديــوان ،الــذي يتكون من
حوالي  90صفحة ،إلى قســمني ،األول
واألكبر كتبه الشــاعر عن عدن وناسها
وشهدائها وشوارعها وجنومها ولياليها،
واجلزء الثاني ،أعطى له الشــاعر اســم
«قصائد مصريــة» ،وهــو الوجه اآلخر
للحرب ،حيث الشاعر مغترب في شوارع
القاهــرة ،يخالــط املثقفــن والبائعني
املتجولــن ،الرجــال والنســاء ،ويرتــاد
مكملة لتجربة
املقاهي ،ليقدم لنا جتربة
ّ
احلرب.
تنتمــي قصائــد الديوان إلــى (قصيدة
النثر) ،لكن الشــاعر  -الذي بدأ بكتابة
العمود الشــعري والتفعيلة  -بدا أكثر
جرأة فــي التخلي عن املــوروث اجلمالي
للشــعر العربي ،فبدت قريبة من السرد
العادي في كثير من األحيان.
يقول مبارك ساملني في (قصيدة الوقت):

«أنا سليل الوقت /مرة علقته في اجلدار/
وأخــرى على معصمي /كــم مرة جزأته
رهطا من الســاعات واأليــام /كم مرة
تركته ورائــي ومرة أمامي /وحتايلت عليه
وســميته برهة أو حلظة /كــم مرة بني
حنايا العشق /كان الوقت مثل أبي ،يضع
يديه على كتفــي فأطمئن /كم مرة قد
كان صادقا معــي كأمي /تلك التي ترش
عطرها علــى مخدتي لكــي أنام /كم
مرة ميشــى معي /كم مــرة قابلني في
املنتصف ومرة ومــرة /لكنه اليوم يغزو
جميع احلواس /ويرفع سلطانه فوق عرش
احلياة».
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احجز قبرك بكبسة زر

بعد قيمة وتمن ..تطبيق عراقي آخر يشعل فيس بوك
متابعة الصباح الجديد:
أطلــق مبرمجــون عراقيــون
تطبيقا ً إلكترونيا ً أثار ضجة في
مواقع التواصل االجتماعي.
ويتيــح التطبيــق للمواطنني
حجز قبر فــي أحد مدافن البالد
بكبســة زر في غضــون دقائق،
نتيجة التهافت الشديد عليها
وعــدم وجود مســاحات كافية
مخصصة كمقابــر للدفن في
عموم البــاد ،في ســابقة لم
يعرفها العراقيون من قبل.
التطبيق الغريب أطلق من خالل
إعالن على موقــع «فيس بوك»،
وأثــار اســتغراب العراقيني ،إذ
يعلن عن تقــدمي خدمات خاصة
ّ
للموتى،
والتكفــل بتقدمي قبر
متميز في حال حجز الشخص
مسبقا ً قبل وفاته.
التطبيق حمل اســم «تطبيق
مقبرة» وعلى الرغم من أنه لم
يكشف عن تفاصيل وافية حول
اخلدمــات التي يقدمهــا ،فإنه
حظي بعدد كبير من التعليقات
من قبل مواطنــن عراقيني من
كال اجلنســن الذين ســيطرت
السخرية على ردودهم.
متاشيا ً مع «املوت» ،حتمل الصورة
اخللفية حلساب «تطبيق مقبرة»
ما
يجسد شــاهد قبر ،ويطغى
ّ
اللون األســود املع ّبر عن احلزن،
أضيفت إليها صورة هاتف نقال،
وهــو ما يدل علــى طلب احلجز
املســبق للقبر عبر الهاتف ،في
حني صورة التطبيق الشخصية
متثل قبرا ً وشاهدة.
في التعريف عن احلســاب ،ذكر
في منشور بسيط ،اخلدمة التي
يقدمهــا ،وهي ّ
تكفلــه بتوفير
مســاحة ملــن ينــوي أن يحجز
قبرا ً يدفن فيــه بعد وفاته ،ونوه
إلى أنه يقدم عرضــا ً مغريا ً بأن
يخصم ما نسبته  20في املائة
من سعر القبر ملن يعمل إشارة
«تــاغ» ألحــد أصدقائــه ،بل إن
الصديق أيضا ً سيحظى بخصم
مشابه.

وأوضح املســؤول عن احلســاب
فــي التعريف عــن ماهية هذا
التطبيــق ،موجهــا ً الــكالم
للمتلقــي ،مبينــا ً في شــرح
مبســط باللهجة العراقية ،أن
«التطبيق راح {سوف} يساعدك
حتجز قبرك بســهولة واختيار
املســاحة املناســبة ونوعيــة
البناء والدفع عبر وسائل الدفع
اإللكترونية ،حيث ميكنك حجز
مســاحة لقبرك خــال مدة ال
تتجاوز  3دقائق ،وتسلم بيانات
قبرك من خالل التطبيق».
وأضــاف« :ســ ّوي {اعمــل} تاغ
{إشارة} لصديقك لهذا البوست
واحصل على خصــم  20%لك
ولصديقك عندما حتجز قبرا ً عن
طريق التطبيق».
والتطبيق أشار من خالل عبارة
«قريباً» التي ذيل بها منشوراته
الترويجيــة ،إلــى أن املوقع في

الوقت احلالي يروج لهذا املشروع
الغريــب والفريــد مــن نوعه،
وأنه على ما يبدو ســوف ينشر
تفاصيل وافية حول املشروع في
وقت قريب.
كثيرون على ما يبدو أعجبتهم
الفكرة ،وع ّلقوا طارحني أسئلة
تتعلق بالسعر واملساحة ومكان
القبر الذي ميكن حجزه.
عباس موســى سأل عن كيفية
حجز القبر وموقعــه ،في حني
سأل جعفر كرمي عن مواصفات
القبور التــي ميتلكها التطبيق،
بينما طالب هشام املوسوي بأن
ينشــروا صورة خريطة املقبرة
لكي يتعرف على مواقع القبور
املوجودة لدى التطبيق.
أغلــب املع ّلقــن كانــت
تعليقاتهــم حتمــل ســخرية،
لغرابة مــا يطرحــه التطبيق،
لكن بني هــذه التعليقات هناك

لماء العين االبيض عالقة بهشاشة العظام
متابعة الصباح الجديد:
أظهرت دراســة تايوانية حديثة ،أن
مرضى املاء االبيض الذي يتســبب
في إعتام عدســة العني ،معرضون
أكثــر مــن غيرهم خلطــر اإلصابة
بهشاشة العظام والكسور.
الدراسة أجراها باحثون مبستشفى
«زو تشــي» العــام فــي تايــوان،
ونشــروا نتائجها فــي دورية «طب
الشيخوخة» العلمية.
ولكشــف العالقة بني املاء االبيض
أو إعتام عدســة العني وهشاشة
العظام ،راقب الفريق  57أل ًفا و972
مريضــا  ،إضافــة إلــى مثلهم ال
ً
يعانون من إعتام عدسة العني.
وخالل فتــرة املتابعــة التي قدرت
بنحو  6ســنوات و 5أشهر ،أصيب
أكثر مــن  45ألف شــخص مبرض

متابعة الصباح الجديد:
يعــزو الناس مســألة االنتحار
فــي الغالب إلــى تفاقم مرض
االكتئــاب لدى اإلنســان ،لكن
خبيرة نفســية مرموقة أكدت
أن وضــع حد للحيــاة ال يرتبط

هشاشــة العظام والكســور بني
اجملموعــة املصابة باملــاء االبيض،
شــخصا في
مقابل  12أل ًفا و627
ً
اجملموعة غير املصابة.
ووجــد الباحثون ،أن إعتام عدســة
العني ارتبط بزيادة مخاطر اإلصابة
بهشاشــة العظام والكسر بنحو
عام بنسبة .29%
وعند النظر لــكل حالة على حدة،
ارتبط إعتام عدســة العــن بزيادة
خطر اإلصابة بهشاشــة العظام
بنســبة  ،43%وزيادة خطر اإلصابة
بكسر في الورك بنسبة  ،16%وزيادة
خطر اإلصابة بكســر فــي العمود
الفقري بنســبة  ،25%وزيادة خطر
االصابة بكسور أخرى بنسبة .24%
وكان لــدى املرضــى الذين خضعوا
جلراحــة املــاء االبيض خطــر أقل

بنسبة  42%في اإلصابة بهشاشة
العظام أو الكسر.
وقال هوي هوانغ ،قائد فريق البحث،
إن «التعامل املناســب مع اإلصابة
بإعتام عدســة العني قد يقلل من
خطر اإلصابة بهشاشــة العظام
والكسور».
وأضاف« :أوصي بشــدة جميع كبار
الســن الذين يعانون من هشاشة
العظام أو الكسور بضرورة التحقق
من رؤيتهم ومدى إصابتهم بأمراض
العني».
ومرض إعتام عدســة العني املرتبط
بالعمــر ،هو الســبب الرئيســي
للعمــى في جميع أنحــاء العالم،
فهو مســؤول عن نصــف حاالت
فقــدان البصر ،خاصة لــدى كبار
السن.

ما يحمل ســخرية سوداء ،مثل
تعليق حســاب يحمل اســم
زهــراء الفراتي ،قالت« :شــكرا ً
جلهودكم .أخيــرا ً أحالمي بدأت
تصير حقيقة واحلياة بدت تتطور
وتصير سهلة بحيث حتى قبرك
تكدر {تستطيع أن} حتجزه».
يأتــي هــذا التطبيــق الغريب
مــن نوعــه ،مذكرا ً بحســاب
علــي العمية ،وهو شــخصية
اشــتهرت كثيرا ً علــى مواقع
التواصــل االجتماعــي ،بعد أن
عرض خدماته في دفن املوتى.
و ُعرف عن العمية عمله املتقن
في دفن املوتى ،ولقي حســابه
على «فيس بوك» تفاعالً كبيراً،
وبات اســمه يرافــق العبارات
الظريفة والنكات بني الناس ،في
كثير من األحيان.
أيضا ً يأتي تطبيــق مقبرة ،بعد
أيام من انتشــار تطبيق عراقي

غريب مــن نوعه ،اســمه «متن
وقيمة» ،تف ّوق في كم التفاعل
واالنتشار على تطبيقات عاملية
مثــل «ماكدونالــدز» ،إذ يقدم
خدمات الطعام.
لكن الغرابة فــي التطبيق هو
مناســبته ،حيث «التمن» وهو
األرز ،و»القيمــة» وهــي مــرق
احلمص باللحــم املهروس ،من
األكالت العريقــة التــي تقدم
خاصة في مناسبة «عاشوراء»،
وهو يوم حزيــن دأب العراقيون
على إحيائه تأســيا ً باستشهاد
اإلمــام احلســن بن علــي بن
أبي طالــب عليهما الســام،
وتقام في هذه املناســبة موائد
الطعام والشراب مجانا ً من قبل
مواطنني طلبا ً لألجر.
في مثل هذه املناســبة ،يقبل
العراقيون وهــم يحملون أواني
القــدور ليملؤوهــا بأكلة «متن

وقيمــة» مــن األماكــن التي
تُطبخ فيها هــذه األكلة ،وهي
عــادة تطبــخ فــي الشــوارع،
ويشــارك في إعدادهــا اجليران
واألقارب واألصدقــاء ،حيث تُعد
بقــدور كبيرة ،وتصــل كميات
األرز املطبــوخ فيهــا إلى مئات
الكيلوغرامات ،وقــدر مماثل من
اللحوم ،ومثله من مرق القيمة.
وال يقتصــر التــزود بأكلة «متن
وقيمــة» على فئة محــددة ،إذ
حتول هذا الطقس إلى ممارســة
مجتمعيــة يرغــب كثيرون في
املشاركة فيها.
في تطبيق «متن وقيمة» ينشــر
من يقومــون بإعــداد الطعام
مواقعهم ،ليقبــل عليهم من
يريــدون احلصول على أكلة «متن
وقيمــة» ،خاصــة أن املتعارف
عليه في العــراق ،في مثل هذه
املناســبة ،أن يذهــب النــاس
حاملني القدور لتوضع فيها هذه
األكلة.
هذه التطبيقــات الغريبة على
الرغم من كونها تثير السخرية
لدى البعض ،لكنها تعد نافعة
إلى حد كبير بالنســبة آلخرين،
وهــو ما يؤكده فريــد صابر {42
عاماً} الذي قال ،إن «اســتغالل
مواقع التواصل االجتماعي في
مثل هذه التوجهات مهم جداً،
بطبيعة احلال هناك أشــخاص
يشترون قبورا ً ويحجزونها لهم
ليدفنــوا فيهــا بعــد وفاتهم،
وهنــاك من يبيعون مســاحات
من األرض في املقابر ،اجلديد في
األمر أن عمليــات البيع حتولت
عبر تطبيق إلكتروني» .
أمــا جمانــة ضــاري { 39عاماً}
فقالــت ،،إن «كل شــيء
اليوم أصبــح يتعلــق باملواقع
اإللكترونيــة جميع ما يحتاجه
الشــخص من عمليات تسويق
وبيع وشــراء وشــتى اخلدمات
تتوفــر فــي مواقــع التواصل
االجتماعــي ،مــن الطبيعي أن
توجد مثل هــذه املواقع أيضاً»،
في إشارة إلى تطبيق «مقبرة»،
واملواقع الغريبة األخرى.

أول رحلة مأهولة الى الفضاء في 2019
متابعة الصباح الجديد :
أعلنت وكالــة الفضاء األميركية
(ناســا) أن أول رحلــة مأهولــة
لصواريخ شركة «سبايس أكس»
ســتنطلق فــي حزيــران ،2019
لتكــون أول رحلــة فضائية في
التاريخ حتمل روادا ّ
تنفذها شركة
خاصة.
وســيحمل الصــاروخ رائديــن
أميركيــن إلى محطــة الفضاء
الدولية في مدار األرض.
ويأتي هــذا اإلعالن بعــد تأجيل
متك ّرر للمواعيد املعلنة ،وهو أمر
كثيرا ً ما يحدث في مجال الفضاء.
وقال فيل ماكاليستر املسؤول في
وكالة الفضاء األميركية إن املوعد
الدقيق ما زال غير واضح.
وأضاف «إنها صواريخ جديدة وما

زال أمام املهندســن عمل كبير
قبــل أن تصبح األنظمــة جاهزة
لإلقالع».
وســيلي ذلك رحلة أخــرى مماثلة
على منت صاروخ من صنع شركة
بوينغ.
وهاتان الرحلتــان جتريبيتان ،حتمل
ّ
كل منهمــا رائديــن إلى محطة
الفضاء الدوليــة ،في مهمة من
أسبوعني قبل العودة إلى األرض.
بعد ذلك ،ســتعتمد وكالة ناسا
هــذه الصواريــخ فــي رحالتها
املنتظمة من احملطة وإليها.
وتعتمــد الواليــات املتحدة على
شــركات القطــاع اخلــاص في
مجال الرحالت غيــر املأهولة إلى
الفضاء ،لكن الرحلتني املرتقبتني
في صيف  2019ســتكونان فاحتة

تعاون بني القطاعني العام واخلاص
في مجال الرحالت املأهولة.
وسيكون من نتائج ذلك أن توقف
واشنطن اعتمادها على صواريخ
«سويوز» الروسية لنقل روادها من
محطة الفضاء وإليها ،املســتم ّر
منذ خــروج مكــوكات الفضاء
األميركية من اخلدمة صيف العام
.2011
وعادت رائدة فضــاء اميركية الى
االرض االحــد من محطة الفضاء
الدولية برفقة زميل اميركي وآخر
روســي ،بعد مهمة من  288يوما ً
ما يشكل رقما ً قياسيا ً لبالدها.
واظهرت مشاهد بثها التلفزيون
التابع لوكالة الفضاء االميركية
(ناســا) مركبة ســويوز روسية
تهبط في سهوب كازاخستان.

أرقام مفزعة لحاالت االنتحار في العالم
دائما بهذا املرض النفســي ،إذ
ثمة مشــاهير في عافية تامة
اختاروا هذه النهاية املأساوية.
وبحســب مــا نقــل موقــع
«ساينتفيك أميركان» العلمي،
فإن  800ألف شخص في العالم

تقـرير

متابعة الصباح الجديد :
تنظر إريــكا باهتمــام إلى عيني
محدثهــا وهي تنصت ملــا يقول،
ّ
لكنهــا ليســت إنســان ًا بل هي
روبوت يؤشر إلى مدى تط ّور الذكاء
االصطناعي واقتــراب أجهزته من
الشكل البشري ،متهيدا ً النخراطها
في احلياة اليومية.
فيما يشــبه مقابلة توظيف ،تر ّد
«حتدثت
إريكا على ســؤال بالقول
ّ
عن إدارة املشــاريع ،هــل ميكن أن
تخبرني عن ذلك أكثر؟».
وهي بذلك تكــون قد تع ّرفت على
«كلمة مفتاح» في احلديث ،لكنها
لم تفهــم متاما ً ماذا يريد محاورها
أن يقول ،فتطرح األسئلة محاولة
أن حتصل على كلمات أكثر.
ومع أن دخــول الروبوتات إلى احلياة
اليوميــة للناس يثيــر اخلالف بني
مــن يؤيدونــه ومن يخافــون من
ّ
يحــل مكان اإلنســان ويق ّلص
أن
ُفــرص العمل ،إال أنــه أمر ال ميكن
االســتغناء عنه في بعض اجملاالت،

ينتحرون ســنوياً ،أي أن إنسانا ً
واحدا ً يضع حدا ً حلياته في كل
أربعني ثانية ،أما فــي الواليات
املتحدة فيشكل االنتحار عاشر
سبب من أسباب الوفاة بالبالد.
وتوضــح الباحثــة فــي علم

النفــس بجامعــة أوتاغــو
النيوزيلندية ،جيســي بيرينغ،
أن  5باملئــة فقط مــن مرضى
االكتئاب يقدمون على االنتحار
ولذلك فإن الفكرة املتداولة عن
قتل النفس يشوبها الكثير من

التعميم.
وتضيف بيرينغ التي ألفت كتابا ً
كامال عن مسألة االنتحار حتت
عنوان «ملــاذا نقتل أنفســنا»،
{تضيف} أن األشــخاص الذين
ال يعانون من أي مرض نفســي

ينتحرون أيضا.
وأوضحت األكادميية أن  47باملئة
من الســلوك االنتحــاري لدى
اإلنسان يرتبط بعوامل جينية،
أما  57باملئة من احلاالت املتبقية
فتنجم عن الظروف والبيئة.

اكتشافات
اكتشافات
اكتشاف معبد لـ «إله القمر»
اآلشوري يعود إلى  3000عام
عثر فريق تركي من خبراء اآلثار على معبد لـ»إله
القمر ســن» في والية شــانلي أورفة يُعتقد أن
تاريخه يعود للعصر األشوري احلديث { 900ق.م-
 600ق.م} .وقال مدير متاحف شانلي أورفة جنوب
شرق ،جالل أولوداغ ،بشأن هذا االكتشاف األثري
الهام ،إن فريقا من اخملتصني باشر أعمال حفريات
في موقع «باشبوك» بقضاء «سيواراك».
وأضاف أولوداغ ،في تصريح لألناضول ،أن الفريق
عثر على معبد لـ»إله القمر سني» خالل أعمال
احلفر.
واشــار «نعتقد أن املعبد يعود للعصر اآلشوري
احلديث ،وأن تاريخه يعود لنحو  3آالف عام».
وأوضح أن» جدران املعبد تضم رســوما ً {إللهي}
الشــمس والنجوم ،مضيفا ً هذا االكتشاف يعد
االمنوذج الوحيد ملعبد ســن في البالد» .يشار أن
«سني» هو اسم «إله القمر» في بالد بابل وآشور.
جليد مائي في املريخ
عثر اجلهاز الروســي “ ”FRENDاملثبت على منت
املركبــة الفضائيــة “ ”TGOللبعثة الروســية
األوروبية املشــتركة “ ،EkzoMars-2016″على
جليد مائي في املناطق االستوائية للمريخ.
وقال إيغور ميتروفانوف ،رئيس قسم في معهد
بحوث الفضاء ،في املؤمتــر العلمي املنعقد في
موســكو ،املكرس للذكــرى  61إلطالق أول قمر
اصطناعي إلى الفضاء“ :قد يحتوي هذا الشكل
من املــاء على جليد حر عنــد احلطام الصخري،
ليس فقط فــي مناطق خطوط العرض فوق 60
درجة ،بل وأيضا دون خط االستواء”.
ووفقا ً للمعطيات التي عرضها ميتروفانوف ،فإن
اجلليــد موجود في منطقتني حتت خط عرض 30
درجة في النصف الشمالي للكوكب األحمر.
ووعــد ميتروفانــوف بتقدمي بيانات في الســنة
املقبلة عن ســمك طبقات اجلليد فــي املريخ،
مشــيرا ً إلى أن العلماء ميلكــون فقط  10%من
البيانات التي مبستطاع اجلهاز قياسها.
وسيلة إلبطاء الشيخوخة
كشــف علماء جامعة مينيسوتا ومستشفى
مايو في الواليات املتحدة طبيعة مادة “فيزيتني”
املوجودة في معظــم اخلضروات والفواكه والتي
لها تأثير إيجابي في الصحة وطول العمر.
ويفيــد موقع  EurekAlertبأنه مــع التقدم في
العمر ،جتري في جسم اإلنسان عملية شيخوخة
اخلاليا وتراكم اخلاليا التالفة فيه.
وفي مرحلة الشــباب ،يكون اجلهاز املناعي قادرا ً
على تطهير اجلســم من هذه اخلاليا ،ولكن مع
التقــدم بالعمر ،تضعف هذه الفعالية ،ما يؤدي
إلــى تراكم اخلاليا التالفة في اجلســم وبالتالي
سوء حالة األنسجة.
واكتشــف العلماء خالل التجارب التي أجروها
علــى الفئــران اخملبرية املتقدمة فــي العمر ،أن
مادة فيزيتني تخفض من عدد اخلاليا التالفة في
اجلســم ،ما تسبب في حتســن احلالة الصحية
للفئران وإطالة عمرها.
كما تشير نتائج هذه التجارب إلى أنه مبساعدة
مادة فيزيتني ،ميكن حتسني صحة اإلنسان وإطالة
عمره.
تطوير شبكة دماغية تسمح لثالثة
أشخاص مبشاركة أفكارهم
طور الباحثون شــبكة دماغية مكونة من ثالثة
أشخاص تســمح للمشاركني بإرســال أفكار
لبعضهــم البعض ،حيث ميكنهــم لعب لعبة
مثل  ،Tetrisواســتعملت التكنولوجيا املألوفة،
ولكن بصيغة أكثر قابلية للتوسع.
وقــال الباحثــون ان ” شــبكة Brain-to-brain
اعتمــدت علــى مجموعة من كهربــاء الدماغ
لتدويــن النشــاط الكهربائــي والتحفيــز
املغناطيســي عبر اجلمجمة إلرسال املعلومات،
حيث ميكن لشخص واحد فقط إرسال البيانات
أيضا ال ميكنهم رؤية الشاشة
وتلقيها ،ولكنهم ً
الكاملة التي كانت تصل إلى شخصني ميكن أن
يرسلوا أفكارًا إلى جهاز االستقبال”.
واضاف الباحثون ان ” التجارب اجلديدة متكن أحد
األشخاص الثالثة من إصدار األوامر لتدوير كتلة
من خالل تركيز انتباههــم على املصابيح LED
في ترددات مختلفة ،وتعديل إشارات الدماغ ،وان
التجارب اجلديــدة ال تعتمد على فكرة التخاطر،
ً
تدخل خارج ًيا ،وال ميكنه ســوى
حيث تتطلــب
إرســال “جزء” واحد من البيانات فــي كل مرة،
وميكن للتكنولوجيــا أن تصل إلى عدد أكبر من
الناس”.

روبوتات جديدة سلسة وأكثر شبهًا باإلنسان
بحسب اخلبراء.
وانعقد في مدريد في األيام املاضية
املؤمتر الدولي للروبوتات ،وقد اختُتم
وشــدد فيــه اخلبراء على
اجلمعة،
ّ
املاسة للروبوتات في بعض
احلاجة
ّ
مناحي احلياة.
وتقول هيروكو كاميدي املتخصصة
اليابانية في علم النفس والباحثة
فــي عالقة اإلنســان بالرجل اآللي
ّ
يشــكل فيها
«في اجملتمعات التي
املسنّون نسبة كبيرة ،سيتعايش
ً
عاجل
حتما مع الروبوتات
اإلنسان
ً
أم آجالً».
ويتط ّلب اســتعمال الروبوتات في
املنازل أن تتط ّور هذه األجهزة بحيث
تصير متعددة املهارات وقادرة على
ّ
تشكل
التفاعل مع اإلنســان ،وأال
أي خطــر عليه ،بحســب فيليب
سويسريس مدير قسم الروبوتات
فــي املركــز الوطني الفرنســي
للبحث العلمي.
وينبغي على الروبوتات أن «تتص ّرف
بطريقــة سلســلة» برغــم من
التقنيات املعقدة فيها ،وأن تتوقف
في وقت مبكر يجنّب أي خطر في

حال وقوع مشكلة.
ولذا اختار الباحثون واملهندسون أن
تكون الروبوتات على شكل جسم
اإلنسان.
صممــت شــركة «بوســطن
ّ
دايناميكــس» رجــا آليا ً اســمه
أطلس ميكنه أن يجري على شــتى
ّ
املســطحات ،ونشر مؤسس
أنواع
الشــركة مقطعا ً مصــ ّورا يُظهر
الرجل اآللي وهو ميشي إلى الوراء.
وم ّولت وكالــة تابعة لوزارة الدفاع
األميركيــة هذا الروبــوت ،وقد أثار
اســتياء منظمة العفــو الدولية
التي تخ ّوفت مــن أن يكون الهدف
منه هو حتويله إلى «روبوتات قاتلة».
الروبوتات التي تشــبه اإلنســان
مقبولة أكثر ألنه من السهل تو ّقع
حركتها وسلوكها.
وتقــول هيروكــو كاميــدي إن
الروبوتات التي تشــبه اإلنســان
مقبولة أكثر ألنه من السهل تو ّقع
حركتها وسلوكها.
لكن يبدو أن هذا التشابه يجب أن
حد مــا ،فوفقا ً لنظرية
يقف عند ّ
الباحث الياباني ماســاهيرو موري،

يرتاح اإلنســان إن كانــت مالمح
الروبوت قريبة من مالمح البشــر،
لكن إن كانــت مالمحه قريبة جدا ً
فإن األمر يصبح مزعجاً.
فــي اليابــان ،تســتعمل روبوتات
مثل إريكا في االســتقباالت ،لكن
مصممها هيروسوهي إيشيغيرو
األستاذ في جامعة أوساكا يرى ان
هذه الروبوتات ذات املالمح البشرية
ّ
تشــكل «أداة مهمــة لفهــم
اإلنسان».
فالباحثون يعكفون على دراســة
خاصيــات شــكل اإلنســان كي
ّ
يتمكنــوا مــن تصميــم روبوتات
تشبهه.
ويقــول «نفهــم البشــر حــن
نســتعمل الروبوتات ،نفهم مثال
أهمية اتصال العني بالعني».
ويطمح األملاني يورغن شميدهوبر،
وهو مؤسس شــركة متخصصة
بالــذكاء االصطناعــي أال تقتصر
الربوتات املستقبلية على «تقليد
ّ
حتــل من
اإلنســان فقــط ،بل أن
تلقاء نفسها مشكالت تواجهها
معتمدة على جتاربها السابقة».
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كاتانيتش يعول على تجهيز األسود لنهائيات آسيا

«الوطني» يواجه التانجو في أفتتاح الدورة الرباعية ..الخميس
بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعــب منتخبنــا الوطنــي في
الســاعة الثامنة و 45دقيقة من
مســاء يوم اخلميس املقبل ،مباراة
افتتــاح الدورة الرباعيــة الدولية
فــي الســعودية امــام املنتخب
األرجنتيني.
وغــادر بغداد امس وفــد منتخبنا
الوطني بكرة القدم الى العاصمة
السعودية الرياض للمشاركة في
البطولة الرباعية التي تنطلق يوم
اخلميس املقبل مبشاركة منتخبات
العــراق والســعودية والبرازيــل
واالرجنتني.
ويضم وفــد املنتخب عضو االحتاد
غالب الزاملي رئيسا للوفد واعضاء
االحتــاد علي االســدي وشــاهني
علــي وكامل زغير ،وستريشــكو
كاتانيتش مدربا وفالدا رادمنوفيش
مســاعدا للمدرب وواليس شية
مساعدا للمدرب ونهاد بيكوفيش
مدربــا للحــراس وايان اوســكار
مدربــا للياقــة وســردار محمد
مدربا للياقــة واحمد خلف مدربا
مساعدا وباســل كوركيس مديرا
اداريا ووليد يوسف ومحمد خلف
منسقني اعالميني وقاسم محمد
طبيبا وجبار عبداحلســن وياسني
خضيــر ورعــد محمــد معاجلني
وحقي ابراهيم مســؤول جتهيزات
وزياد عبدالرحمن وابراهيم فاضل
وحسن مدحت وجودت جناة وفاضل
عزيز اداريــن وطالل صالح مصورا,
اضافــة الى « »23العبــا هم كل
من «محمد حميد وجالل حســن
وفهــد طالب وســعد عبداالمير
واحمــد ابراهيــم وعلــي عدنان
ومصطفى ناظم وحســام كاظم

لقاء سابق ملنتخبنا الوطني امام السعودية
وعلــي فائز وعالء مهــاوي وريبني
ســوالقا ومصطفى محمد ورعد
فنر واحمد ياســن ومهدي كامل
وامجد عطوان واســامة رشــيد
وبشار رسن وحسني علي وجسنت
ميرام ومحمد داوود ومهند علي».
وكان منتخبنــا قد اجرى مســاء
امــس األول وحــدة تدريبية في
ملعب الشعب حضرها  17العبا ً
بينهم حســن علــي احملترف في
نادي قطر وعلــي فائز احملترف في
نادي اخلور القطري وبشــار رسن

احملترف في بيــرس بوليس االيراني
علــى ان يلتحــق باقــي احملترفني
فــي الرياض .وعقــد املدير الفني
للمنتخــب كاتانيتــش مؤمتــرا ً
صحفيا ً قبل الوحــدة التدريبية
اكد خالله ان باب املنتخب سيظل
مفتوحا ً امام من يســتحق متثيله
فــي نهائيات امم آســيا التي تقام
مطلع العام املقبــل في االمارات
العربية.
ونفى االحتاد املركــزي لكرة القدم
االنباء التي اشــيعت مؤخرا حول

اليوم ..في األولمبياد العالمي للشباب

الصاالت يالقي سلوفاكيا ..وفاطمة
تشارك في منافسات المسدس الهوائي
بوينس آيرس ـ علي رياح*
يتعــن على منتخب شــباب العراق
لكــرة الصاالت الســعي إلى حتقيق
الفوز على نظيره الســلوفاكي خالل
اللقــاء الذي ســيجمع بينهما عند
الســاعة الثانيــة من صبــاح اليوم
الثالثاء وذلك في إطار اجملموعة األولى
للدورة األوملبية للشــباب واملتواصلة
حاليــا فــي مدينــة بوينــس أيرس
األرجنتينية .
وكان منتخبنــا الشــبابي قد دخل
منافســات كرة الصاالت بالدورة في
صورة تعــادل غير عادل مــع نظيره
البنمي  ،وذلك بهدف واحد لكل طرف
في افتتــاح اجملموعة األولى مســاء
األحد.
وبينما يحــاول منتخب كرة الصاالت
بناء تصور كامل عن مردوده في الدورة
بعد أول مبــاراة  ،أنهى املبارز العراقي
مهــدي رحيــم محبس مشــاركته
في الــدورة  ،مــن دون حتقيق نتيجة
متقدمــة في منافســات الســابر
(السيف العربي) ليكون أول املودعني
ملنافسات الدورة من جهة بعثتنا.
وكان املبارز مهدي قد استهل مشواره
صباح األحد في الدور التمهيدي ضمن

اجملموعــة الثانية التي ضمت مبارزين
من إيــران وكوريا والســنغال واملانيا
وهنغاريا وأمريكا ومصر  ،فخسر أمام
اإليراني أمير حسني شــاكر بنتيجة
( )5-3نقاط  ،ثم فاز على الســنغالي
مصطفــى كولي ( 5-صفر) وخســر
أمــام األمريكي روبرت يودوســكيف
( ، )5-2وعاد وخسر أمام املصري مازن
العربي بنتيجة ( .. )5-1ثم خسر أمام
الكــوري جون هيون (صفر ، )5 -وأمام
األملاني انتونيو هاثكوك بنتيجة ()5-1
 ،واختتم منافســات الدور باخلسارة
أمام الهنغاري كريستيان راب (.)5-3
وفي دور الســتة عشــر والذي جرت
منافساته اإلقصائية بخروج املغلوب
 ،قــدم املبــارز مهدي رحيــم أفضل
مســتوى لــه  ،وكان فــي إمكانــه
حتقيق الفوز على االســباني الونسو
سانتاماريا الذي احتل الترتيب الثاني
بني أفضل املبارزين في الدور التمهيدي
 ،لكن مبارزنا خســر بنتيجة ()15-9
بعد أن تقدم في النتيجة خالل اللقاء
خمس مرات!.
وعلــى صعيد آخــر بدأت الفارســة
العراقية إن شاء اهلل سعد مشاركتها
في الــدورة األوملبية للشــباب ضمن

الفريق اجلماعي ملنتخب آســيا والذي
يضم فرســانا مــن األردن وســوريا
وهونك كونك وأوزباكستان  ،وتستمر
منافساته على مدى يومني  ،وذلك في
سباق احلواجز الرتفاع  125سنتيمترا .
وتبدأ الرامية العراقية فاطمة عباس
وهيب اليوم الثالثاء مشــاركتها في
منافســات املسدس الهوائي ملسافة
عشــرة أمتار والتي ستشــارك فيها
خمــس وثالثون العبة مــن مختلف
انحــاء العالــم  ،وذلك بعــد أن أدت
الرامية وحدتــن تدريبيتني مقررتني
ضمن لوائح الــدورة قبل الدخول في
السباقات.
وينتظر أن تشارك فاطمة يوم اجلمعة
املقبل في بطولــة اخملتلط (امليكس)
والتي يشــارك فيها العــب والعبة
مــن مجمل املشــاركني فــي الدورة
مبوجــب نتائجهم الفرديــة لتكوين
زوجي مختلط يشارك في منافسات
الحقة ســتمنح فيها األوسمة على
غرار املنافسات الفردية في األسلحة
اخملتلفة.
* موفــد االحتاد العراقــي للصحافة
الرياضية

الغــاء مواجهة العــراق وبوليفيا
مطلع شهر تشرين الثاني املقبل
التــي تأتي في اطار اســتعدادات
منتخبنا الوطني لولوج منافسات
بطولة اسيا في االمارات.
وقال عضو احتاد الكرة يحيى كرمي:
على حد علمي ومن خالل تواصلي
مع رئيس احتــاد الكرة ال توجد اية
مصداقية لالنباء التي اشــيعت
مؤخــرا حول وجــود قــرار بالغاء
مواجهة بوليفيــا الدولية الودية.
واضــاف :هناك تواصل مســتمر

مع الشــركة التي وجهت الدعوة
حيث لن تكلف املباراة اية جوانب
مالية لالحتــاد بحكــم ان هناك
اتفاقات تختــص بالعوائد املالية
اخلاصــة بالنقل وتذاكــر الدخول
واالمور املرافقة االخرى.
واختتم حديثه قائالً :تلقى االحتاد
دعوتــن مــن اجلانبــن الصيني
واالوزبكــي خلــوض مباريات في
االطار الدولي الودي حيث ســيتم
االطــاع عليهمــا ومناقشــة
املدير الفنــي للمنتخب الوطني

البدري عضوًا في إعالمية
دولي الشطرنج
بغداد ـ الصباح الجديد:
ألف مبــارك للزميــل ،الصحفي
الرياضي ،املنســق اإلعالمي الحتاد
الشــطرجن املركزي ،رافــد البدري،
ملناســبة انتخابــه عضــوا في
اللجنة اإلعالميــة لالحتاد الدولي
بالشــطرجن ،في االنتخابات التي

اقيمــت علــى هامــش بطولة
األوملبيــاد العاملــي للعبــة الذي
اقيم فــي جورجيا ،كمــا فاز في
االنتخابــات ذاتها نائب رئيس احتاد
الشــطرجن املركزي فرحان الوائلي
مبنصب عضوية جلنة املســابقات
في االحتاد الدولي.

سنغافورة ـ رافق العقابي:
اختتمت أول امس منافسات بطولة
اســيا واحمليط الهادي باجلولف في
نســختها العاشــرة وذلــك على
مالعب سانتوزا في سنغافورة وتوج
بكاس البطولــة الياباني تاكيومي
كانايا واحــرز املركز الثاني الهندي
رايان توماس فيما جاء باملركز الثاني
مكرر الياباني كيتا ناكاجيما وشهد
اليوم االخير من البطولة منافسات
حامية بني الالعبني اصحاب املراكز
الستة االولى حتى استطاع كانايا
من حتقيــق اللقب وهو االول لالعب

ياباني منذ عام  ٢٠١١عندما فاز به
الياباني ماتسوياما مرتني متتاليتني
ومن اجلدير بالذكــر ان حامل لقب
البطولة املاضية الصيني يوشــن
لن كان قد احرز املركز التاسع املكرر
هذا ومــن املقرر ان تقــام البطولة
املقبلة في نادي شيشــان للجولف
قرب مدينة شــانغهاي للمدة من
السادس والعشرين ولغاية التاسع
والعشرين من شهر ايلول املقبل.
التقى رئيس الوفد العراقي وصفي
كرمي برئيس االحتاد االسيوي واحمليط
الهــادي الياباني كي موراتســيمو

برشلونة يواصل تعثره محليا بالسقوط في مصيدة فالنسيا

فرحة ميسي وزمالءه بعد تسجيله لهدف التعادل في مرمى فالنسيا
ليتمكنوا من اخلروج من الكهف
ومالمسة الشمس".
وأضــاف" :هنــاك الكثيــر ممــن
ينتظروني .لقد تلقينا هد ًفا كان
من خطأ ارتكبته ،والناس ســوف
تتذكره لــي ولكننا لن نذهب إلى
الكهف".كان تعــادل البلوجرانا
مع فالنســيا تســبب في فقدان
برشــلونة لصدارة الليجا لصالح
إشبيلية.
من جانبه ،أعرب إيفان راكيتيتش،
جنم برشــلونة ،عن اســتيائه من
التعادل ( )1-1أمام فالنسيا،وقال
راكيتيتــش ،خــال تصريحــات
نقلتهــا صحيفــة "مــاركا"

اإلســبانية" :أعتقد مــع التفوق
الذي حققناه ،كان من العار أننا لم
نحصد النقــاط الثالث".وأضاف:
"من املؤســف أن يكــون اخلصم
قادرًا على التســجيل بسهولة،
والهدف كان عارا علينا".
وتابــع الكرواتــي" :اإلرهــاق بعد
مواجهــة توتنهام؟ نحــن نعلم
كيــف نتعامل مع األمر ،وال يوجد
شــيء جديد بالنسبة لنا ..توجد
رحالت ،وهي شيء جميل في كرة
القدم ،التــي نلعبها كل  4أيام".
وأمت بقولــه" :من اجليــد أن يكون
هنــاك ً
قتال فــي قمــة الليجا..
نحن عملنا بجــد ،وكنا متفوقني

على أحد أفضل فرق الدوري ،على
أرضه".
إلى ذلك ،تخطى إشبيلية ضيفه
ســلتا فيغــو  1-2فــي املرحلة
الثامنة من الدوري اإلسباني لكرة
القدم  ..وتقدم الفريق األندلسي
 0-2من توقيع بابلو ســارابيا ،39
ووســام بن يدر  ،61لكن سفيان
بوفال قلص الفــارق في الدقيقة
 85لفريق املدرب أنطونيو محمد
دون أن ينجــح بــإدراك التعــادل.
وتعرض العب ســلتا ،املكسيكي
نيســتور أراوخو للطرد بعد نيله
اإلنذار الثاني في الدقيقة .58
وصــار رصيــد إشــبيلية  16في
الصدارة مســتفيدا ً مــن تعادل
برشــلونة وفالنســيا  .1-1وهذه
املرة األولــى التي يتصــدر فيها
إشبيلية الدوري منذ آذار .2007في
حني بقي رصيد ســلتا فيغو 10
نقاط في املركز العاشر.
وتلقــى فياريــال خســارة خارج
أرضه أمام إســبانيول .3-1سجل
للفائز الباراغويانــي هيرنان بيريز
 ،7سيرجي داردير  ،79واألرجنتيني
بابلو بياتــي  92في حني وقع على
هدف فياريــال الكاميروني كارل
إيكامبي .45
وصار رصيد إســبانيول  14نقطة
باالشــتراك مع ريال مدريد الرابع،
لكنــه يتأخر إلــى املركز اخلامس
بفارق األهداف ،أما فريق الغواصات
الصفــراء فقد توقف رصيده عند
النقطة  8في املركز .16

أوسمة في ثالث ايام اآلسياد
جاكارتا ـ طالل العامري*
تتواصــل فعاليــات دورة األلعــاب الباراملبية
اآلســيوية في العاصمة اإلندونيسية جاكارتا
مبشاركة وفود متثل ( )34دولة ..كما هو متو ّقع،
ظهرت قــ ّوة الصني كدولــة رياضية عظمى
ماســكة بزمام الصدارة حني جمعت إلى اآلن
( )10ميداليــات ذهبية و( )5فضية و( )3برونزية
يليهــا اليابان بـ( )4ذهبيــات وخمس فضيات
وســبع برونزيات ،وأززباكســتان ( )2ذهب و()2
فضة وهونك كونك ( )2ذهــب و( )1فضة و()2
برونز ..ثــم تأتي الهند خامســا ً ( )2ذهب و()1
فضة و( )2برونــز والفليبني سادســا ً بذهبية
وفضيتان وواحدة برونز وفيتنام ذهبية وفضية
لتأتي إيران عاشــرا ً مــع الوس والوفد املوحد
الكوري بذهبية واحدة.
أما الوفــود العربية فلم تتمكــن حتى اليوم
الثالث من إحراز أي ذهبيــة وإكتفت دول مثل
العراق وعمان والســعودية بإحــراز الفضيات
والبرونزيــات ،حيث جمع العــراق فضيتان عن
طريق عبــاس الدراجي ،كمــا حصل منتخب
العــراق على فضية الفرقي للمبارزة بســاح
الشــيش بعد اإلنتصار فــي دور األربعة على
املوحد بنتيجة ( )36_45فيما
الفريق الكــوري
ّ
كان للعراق ميدالية برونزية فردي لالعبنا عمار
هادي ،ليضيــف الرباع العراقــي علي موحان
ميداليــة برونزية أخرى حني رفــع ( )143كغم
بوزن ( )54كغم تاركا املركز األول للفيتنامي جنو
يان بينه الذي رفع ( )178ونال الذهب وحل ثانيا
الكازاخســتاني ديكوريف ديفيــد ورفع ()157
كغم.
وخسر الطائرة امام كازاخستان بثالثة أشواط
مقابل شــوطني ..وحقق فريق املكفوفني بكرة
اجلرس الفوز علــى الفريق القطــري بنتيجة
( .. )11_18في حني خرج ســعيد موســى من
مسابقات تنس الطاولة عقب تلقيه اخلسارة
وبصعوبة جدا ً أمام منافسه الياباني وهو بطل
أوملبي بنتيجة ( )3أشواط مقابل شوطني.
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

نشأت أكرم ضمن

أفضل العبي القارة

رافد البدري

الياباني كانايا يحرز كاس بطولة آسيا
والمحيط الهادي بالجولف

إشبيلية يستغل فرصته ويقتنص صدارة الليجا

مدريد ـ وكاالت:
واصل برشلونة تعثره في الدوري
اإلســباني ،بالتعادل مع مضيفه
فالنسيا بنتيجة ( ،)1-1مساء أول
أمس ،على ملعب امليســتايا ،في
إطار منافسات اجلولة الثامنة من
الليجا.
افتتح إيزيكل جاراي نتيجة اللقاء
فــي الدقيقــة الثانيــة لصالح
فالنسيا ،فيما أحرز ليونيل ميسي
هــدف التعــادل لبرشــلونة في
الدقيقة .23وبتلك النتيجة يفرط
برشــلونة في صدارتــه لترتيب
الليجا ،بعدما ارتفع رصيده لـ15
نقطــة ،خلــف إشــبيلية الذي
احتل املركــز األول ،بعد فوزه على
سيلتا فيجو ،فيما وصل فالنسيا
لـ 9نقاط فــي املركز الـ ..14وكان
البارســا قد تعادل أمــام أتلتيك
بلبــاو  1-1فــي اجلولــة املاضية،
وتلقى هزمية مــن ليجانيس 2-1
في اجلولة السادسة ،وتعادل آخر
أمام جيرونا في اجلولة اخلامســة
.2-2
مــن جانب اخــر ،اعتــرف جيرارد
بيكيه ،مدافع برشــلونة ،باخلطأ
الذي ارتكبه في هدف فالنســيا
خــال مبــاراة الفريقــن ،ضمن
منافســات اجلولــة الثامنــة
مــن الليجــا ..وقــال بيكيه ،في
تصريحــات نقلتهــا صحيفــة
"مــاركا" اإلســبانية" :أعلم أن
هنــاك الكثير من النــاس يريدون
أن تســير األمور بطريقة خاطئة،

السلوفيني كاتانيتش قبل اتخاذ
القرار املناسب باخلصوص املذكور.
إلى ذلك ،استدعى تيتي  23الع ًبا
لقائمة السليســاو للمشاركة
في الدورة الرباعية حيث شهدت
قائمته ،عودة جابرييل جيســوس
ودانيلو العبا مانشســتر سيتى،
بعد غيابهما عن منتخب السامبا
فى فترة التوقف األخيرة الشــهر
اجلاري ،باإلضافة إلى مارسيلو جنم
ريال مدريد الذي حتوم الشــكوك
حول مشاركته بعد اإلصابة التي
تعرض لها أخيرًا مــع فريقه ريال
مدريد.
وجاءت قائمــة املنتخب البرازيلي
حلراسة املرمى :اليسون وايدرسون
وفيليبــى ،فيمــا ضــم في خط
الدفاع كل من :ماركينيوس وايدير
وميراندا وبابلــو ودانيلو واليكس
وساندرو ومارســيلو ،وعتمد في
خط الوســط على :كاســيميرو
وفريد وواالس وآرثر وميلو وكوتينيو
وريناتو أجوســتو وفابينيو ،فيما
اختار في خــط الهجوم :فيرمينو
ونيمار وريتشارليسون وخيسوس
وإيفرتون ومالكوم.
هذا واعلنــت اللجنــة املنظمة
للدورة الرباعية جــدول املباريات،
فيلعــب العــراق واألرجنتني في
الســاعة الثامنــة و 45دقيقــة
مســاء يوم اخلميس فــي ملعب
امللز ،فيما تقام مباراة السعودية
والبرازيل فــي اليوم التالي مبلعب
مدينــة جامعــة امللك ســعود
الرياضية ،ويتواجه األثنني ،العراق
والســعودية في ملعــب مدينة
جامعــة امللك ســعود الرياضية،
ويلتقي األرجنتــن والبرازيل يوم
الثالثاء املقبل في ملعب اجلوهرة
املشعة.
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وكذلك ســكرتير االحتاد االســيوي
الكــوري اجلنوبــي لــي فــي مقر
اقامتهما وقدم الكناني دروع وهدايا
تذكارية لهما حتمل حضارة العراق
وابدى موريتسمو سعادته الكبيرة
بهذا التكرمي حيث ثمن املشــاركة
العراقية في هــذه البطولة وابدى
اعجابه ايضــا وكذلك قام الكناني
بزيارة االحتاد الســنغافوري للغولف
وقدم الهدايــا التذكاريــة لرئيس
االحتاد جيروم وكذلك لنائبته حيث
قدم اجلانب الســنغافوري شــكره
اجلزيل لهذه املبادرة.

العواصم ـ وكاالت:
اختــار االحتاد اآلســيوي لكرة القــدم ،العبني
عربيــن اثنــن ،ضمن  10مرشــحني للمراكز
األربعــة في منتصف امللعــب ،لقائمة أفضل
الالعبني في تاريخ بطوالت كأس آسيا ،والذين
سيكونان ضمن التشكيلة املثالية ،وهما جنم
منتخبنا الوطني السابق ،نشأت أكرم ،والدولي
السعودي فهد الهريفي.
وسيتم االختيار من خالل التصويت اجلماهيري،
مبناســبة تبقي أشــهر قليلة علــى انطالق
نهائيات كأس آسيا  2019في اإلمارات.
ونشأت أكرم ،شارك في إجناز منتخبنا الوطني
فــي عام  ،2007عندما توج بكأس آســيا ،قدم
نوعية كرة قدم التي على مســتوى آخر.وأحرز
أكرم هدف االفتتاح ملنتخب بالده أمام أستراليا
في دور اجملموعات ،ليســاهم في تسجيل أول
فــوز عراقي فــي البطولة.وبعــد تتويجه مع
«أسود الرافدين» باللقب القاري ،مت اختيار العب
الوسط ضمن التشكيلة املثالية للبطولة.
وضمــت القائمة أيضــاً ،الكوريــان اجلنوبيان
كيم جو ســوجن ،وكوو جا-تشيول  ،واليابانيان
شونســوكي ناكامــورا ،كيســوكي هوندا،
والصيني شــاو جييــاي ،واإليراني علي كرميي،
واألســترالي هاري كيويل ،واألوزبكي ســيرفر
دجيباروف.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

أحالم يوسف
كل واحد منا وفي فترة عمرية معينة
يشــعر باحلب جتاه شخص معني ،قد
ينتهي مبجــرد انتقالنــا الى مرحلة
عمرية أكبر ،وقد تتوج بعالقة جميلة.
تلك العالقة أيضــا لها اجتاهان فإما
ان تفضي الى عالقة رســمية تتمثل
باخلطبــة والــزواج ،وامــا ان تنتهي
بالفراق وعندها تبدأ املعاناة.
هنــاك من ميتلــك القــوة الكافية
لتجاوز االزمــة ،والبعض االخر يظل
يعاني من االمر مدة طويلة قد تصل
الى ســنني عدة ،لكن ،كيف السبيل
الى انهاء تلك املعاناة؟ وما دور االهل
واألصدقاء احمليطني باملعني ملساعدته
على اخلروج من دائرة احلزن او الندم؟
عشــتار النجار باحثة بعلم النفس
اكــدت أهمية دور االهــل واحمليطني
مبوضوع جتاوز االزمــات العاطفية اذ
قالت :االمر يحتاج عقال واعيا ومدركا
حلجم املأساة التي مير بها املعني ،الن
هناك من يســفه املوضوع ،وبطريقة
ساذجة يحاول ان يســخر من حزنه
وأمله ،معتقدا ان هــذه الطريقة هي
من ســتجبره على الضحك ونسيان
ما حصل معــه ،لكن في احلقيقة ان
العديد من الشبان ومن كال اجلنسني
يلجؤون الى كتمان حزنهم بســبب
أمثــال هــؤالء مما يعــرض صحتهم
النفسية واجلسمانية الى اخلطر.
وأضافــت :الوعي والثقافــة العامة،
يجعالن املــرء يدرك خطــورة خيبة
االمــل باحلبيب في حــال أقدم على
تركــه ،وبالتالي فعليهــم ان يكرروا
عليه جملة انه خســر حبــا كبيرا
وانــه "أي املعني" كســب راحة باله
من شخص لم يقدر قيمة مشاعره،
ترديد تلك اجلملة جتعله يفكر باألمر
مليا هل اخلسارة كانت له ام لي انا؟

الصباح الجديد  -وكاالت:
اكتشف مواطن كندي في مونتريال عن
طريق املصادفة ،أن بطاقة لوتو اشتراها
قبل عشرة أشهر ونســيها في بطانة
سترته ،فازت بجائزة قدرها  1.75مليون
دوالر.
وقالت شــركة "لوتو-كيبيك" في بيان:
"عندما أتــى للتحقق من البطاقة ،ظن
أوال أن املبلــغ املكتوب على الشاشــة
هــو  1750دوالرا .لكن عندما أدرك قيمة

 ،2003ثم اختير مديرا ً عاما لسينما ومسرح
العراق عــام  2008لتأهيل هذه املؤسســة
العريقة التي عانت احلرمان ،وجنح مبهمته
حســب كبار ومتخصصي الفن واملسرح
العراقي واملتبقني من روادهم.
دخــل دار ثقافة النشــر الكردية التابعة
لــوزارة الثقافة مديرا عامــا ،كما عمل
مديرا عاما لدائرة الفنون التشكيلية في
وزارة الثقافة بعد ان نادى كبار تشــكيليو
العراق بوجوب اشغاله لهذا املنصب.
توفي شــفيق املهدي رحمه اهلل في الثاني
من شــهر تشــرين األول أكتوبر اثر اصابته
بأزمة قلبية مفاجئة.

السجن لمزارع سمم نحال
الصباح الجديد-وكاالت:
حكمت محكمة مدينة كالغنفورت النمساوية
على بستاني بالسجن ملدة عام ودفع غرامة قدرها
 20ألف يورو ،التهامه بتسميم النحل عمدا.
صاحــب الـ 47عاما والذي قــام برش مبيد يعرف
بـ"الكلوربيريفوس" على أشــجاره املزهرة ،والتي
أدت ملــوت نحل في  50خلية لــم يكن يعلم بأن
عمله هذا سيؤدي به جلرمية سيعاقب عليها.
وأقرت احملكمة حكمها القاســي بحــق املزارع،
بوصفه مزارعا محترفا وال يجب عليه الوقوع مبثل
هذا اخلطأ ،بحسب ما نقل موقع ""euro-pulse
الروسي.
وبأنه كان على دراية بأن تســببه برش األشــجار

باملبيدات احلشرية ســيؤدي ملوت النحل،
إضافة لتســمم الكثير من األشخاص
جــراء تناولهم لعســل مســموم .من
جهته أكــد املزارع برغبته باســتئناف
احلكم الذي أصدرته احملكمة.
يذكر بــأن بعض دول االحتــاد األوروبي
تفرض حظرا على استخدام املبيدات
احلشــرية وبخاصة تلــك التي من
املمكن أن تضر بالنحل.
وبحسب إحصائية عاملية شملت
آخر  20ســنة ،فإن أعــداد النحل
انخفضت بنسبة كبيرة وحتديدا
في أوروبا.

كلمة السر ..األزرق
الصباح الجديد  -وكاالت:
ينتشر اســتعمال اللون األزرق في ديكورات غرف
املعيشــة العصرية ،ملا له من تأثير يدعو للراحة
واالســترخاء ،فنراه فــي االثاث األساســي  ،أو
ملسات بسيطة من اإلكسسوارات مثل السجاد،
والوسائد واللوحات الفنية ،فتدرجاته الكثيرة من
أزرق احمليطات ،حتى الدرجات الباســتيل الفاحتة
تعطي تأثيــرا مختلفا ،لكل منها جمالية مميزة
وتأثيرا خاصا على الديكور الداخلي.
يســاعد اللون األزرق على الراحة واالســترخاء،
فوجــوده في الديكور الداخلــي يخفض ضغط
الــدم ومعدل نبض القلــب .وينبض باحلياة فهو
يعكس لون البحــار واحمليطات التي ترمز للحياة
والطاقة.

ويعكــس االزرق األناقــة حيث
يســتعمل فــي الديكــورات
الكالســيك واحلديثــة واملزيج
منهما .ويعطي الديكور الداخلي
الــدفء إذا اســتعمل بدرجاته
الغامقة.
اإلكسســوارات ال حصر لها من
وســائد توضع علــى األثاث في
الصالة ،الى السجادات والفرش،
وايضــا القطــع الفنيــة التي
تســتعمل للزينــة ،وتوضع على
الطــاوالت ،والعديد من التفاصيل
التي يدخــل اللون األزرق بها ليمنح
الراحة والشعور باالسترخاء.

كيت هدسون

في منشــور لهــا على
حســابها اخلــاص على
موقــع تويتــر ،أعلنــت
النجمة كيت هدســون
اســتقبالها ملولودتهــا
األولى من صديقها داني
فوجيكاوا.
وأعلنــت كيــت أنهــا
اختــارت اســم جدتها
لتطلقه على مولودتها،
وقــد أســمتها راني روز
هدســون فوجيــكاوا،
لتجمــع بــن اســمها
واسم عائلة زوجها أيضا.
وأحلقت كيت منشورها
األول مبنشــور جديــد
علــى حســابها اخلاص
على أنســتجرام نشرت

خاللــه الصــورة األولى
لطفلتهــا ،قــد حظي
املنشور بتفاعل كبير من
متابعيها.
وجتمع كيت وداني عالقة
غير شرعية منذ خمسة
أعــوام حــن التقيــا
بتصوير أحد اعمال كيت
الســينمائية وكان داني
يعمل مصورا.

نيكوالس كيدج
افتتح النجــم نيكوالس
كيــدج العــرض اخلاص
لفيلمــه اجلديد Mandy
باملســرح املصري ضمن
فعاليــات مهرجــان
 Sitgesالســينمائي
باسبانيا بحضور إعالمي
وجماهيري كبير.
وشــهد العــرض إقباال
كبيــرا مــن اجلمهــور
االسباني الذي حرص على
التقاط صورا تذكارية مع

الفراق

ومبجرد البــدء بالتفكير بهذا االجتاه،
اعلــم انه في طريق الــا عودة حلالة
احلزن.
من جانــب آخر حتدثت عشــتار عن
الشريك الذي يقوم هو بترك احلبيب
بســبب كونه ال يتوافــق مع أفكاره،
والعالقة املتوترة فــي اغلب األحيان،
وكيف لنا ان نســاعده على تخطي
االزمة ،خاصة في حال شــعر بالذنب
جتاهه من دون ســبب منطقي :هناك
مــن يتدخل فــي مثل هــذه احلاالت
بطريقــة خاطئــة ،الن انهاء بعض
العالقات افضــل للطرفني حتى وان

تســبب باأللــم الحــد منهما لكن
النتيجة افضل من استمرارهما مع
بعض ،هناك عالقات غير مســتقرة
بتاتــا ،فنراهــم حينا يتــوددون الى
بعضهما البعض واحيانا أخرى بغض
ولــوم وعتب ،هنا يجــب ان نعرف ان
العالقة غير سوية ،والفراق نتيجتها
ولــو بعد حــن ،فكلمــا كان بوقت
مبكر كان افضل ..املســاعدة ليس
بدفع أحدهما لالســتمرار بالعالقة
بل بكيفيــة توجيهه الــى الطريق
الصحيــح في اثنــاء العالقة او بعد
انتهائها.

الغاية من انشاء عالقة حب بني رجل
وامــرأة واحدة في كل زمــان ومكان
العثور على شــريك اجلــأ اليه عند
حاجتي الى الفضفضة كي يعينني
بنصيحــة ورأي ،وعند رغبتي بالبكاء
ليواســيني ،وبفرحي كي يشاركني
سعادتي وبذا تكتمل الفرحة ،ومن ثم
فهو شريك املستقبل الذي يجب ان
تتوافر فيه كل تلك الصفات .الذكاء،
العطاء ،الفهم ،وغيرها من الصفات
احملمودة ،فــان لم تتوفــر اغلبها به،
فالبعــد أفضــل الن أساســها بني
هشا.

اجلائزة الفعلية قال إن قلبه كاد يتوقف
عن اخلفقان".
وكانــت شــقيقة
الفائز غريغوريو
دي سانتيس،
قــد طلبت
منــه فرز

مالبسه ،وسحب مقتنياته من جيوبها
بغية التبرع إلى جمعيات خيرية .فعثر
في بطانة ســترته على بطاقة
يانصيب اشتراها في كانون
األول ديسمبر .2017
وقــال فــي بيــان
لشــركة "لوتــو
كيبيــك"" ،لوال
بطاقــة اللوتو
التــي تركتها

النجم نيــوكالس كيدج
لدرجــة أثارت اســتياء
كيدج حتى أضطر ملغادرة
العرض مبكرا.

سيلين ديون
هــل تعيــش النجمــة
العاملية سيلني ديون قصة
حب مع رجــل في "نصف
عمرها" ،شــائعة جديدة
انتشــرت بكثافــة خالل
الساعات القليلة املاضية،
إال أن موقــع "جوســيب
كــوب" أكــد أن القصة
مختلقة وغير صحيحة.
وبدأت الشــائعة بنشــر
موقــع " "Globeبعــد ما
يقــرب من ثالث ســنوات
على وفــاة زوجهــا رينيه
إجنليل ،النجمة الشهيرة
اآلن تعيــش قصــة حب
مع راقــص احتياط ضمن
فرقتهــا يدعــى "بيبــى
مونوز".

يعثر على  1.75مليون دوالر بالمصادفة

في الغد حفل تأبيني للراحل
شفيق المهدي رحمه اهلل
بغداد  -الصباح الجديد
تقيم دائرة الفنون العامة حفــا تأبينيا ملديرها
العام الدكتور شــفيق املهدي وذلك في الساعة
العاشرة والنصف من صباح يوم غد األربعاء على
قاعة عشــتار في مبنى وزارة الثقافة في شــارع
حيفا ،برعاية وزير الثقافة والسياحة واالثار فرياد
راوندزي.
ولد شــفيق املهدي في محافظة الديوانية عام
 .1956وحصل على درجة الدكتوراه في فلســفة
الفن من جامعة بغداد عام 1996
شــغلته دوائــر امليــدان املســرحي والثقافــي
والوظيفي في مؤسسات وزارة الثقافة العراقية
فعمــل مديرا عاما لـــ " دار ثقافة الطفل " عام

أخبــارهــــــــــم

الفراق أحيانًا يكون الحل األمثل

لمن ستنتصر الحكومة المقبلة..؟
بعد أن أعادت الطبقة السياســية املهيمنة على مقاليد
أمور عراق ما بعد "التغيير" إنتاج نفسها في الدورة الرابعة
لالنتخابــات النيابية ،وفقا خلارطة الطريق والتشــريعات
واملعاييــر التي وضعتهــا بعد زوال النظام املباد؛ شــرعت
بترميم وإنعاش هذا النظام السياســي عبر تقدمي شــيء
من التنازالت والترقيعات الشــكلية ،من دون املس بجوهره
املستند الى أســاس مكني من املصالح الفئوية والقبلية
واألســرية واجلماعات والعقائد الرثــة ،البعيدة كل البعد
عما شــغل بال واهتمــام اجملتمعات واألمم التــي أكرمتها
األقــدار بنعم األمن والتقدم واالزدهار .ماراثون لم تشــهد
مثله جتارب الشــعوب والدول التي أكرمتها االقدار بنعمة
(الصناديــق) ،فبعد مرور أكثر من أربعة أشــهر على إجراء
االنتخابات؛ اتفقــت غالبية الكتل الفائــزة على تنصيب
رؤســاء جمللس النــواب (محمــد احللبوســي) واجلمهورية
(برهم صالح) ومجلس الــوزراء (عادل عبد املهدي) ،وبغض
النظر عــن طبيعة وحقيقة إمكانات هذه الشــخصيات
ومشــاريعها الفعلية للمرحلة املقبلة ،فإنها بشكل عام
جاءت منسجمة ومشــيئة القوى واملصالح واملؤسسات
واإلقطاعيات املهيمنة على املشهد السياسي واالقتصادي
والقيمــي الراهن .صحيــح انها تبدو شــكليا مختلفة
عما جرى في الــدورات البرملانية الســابقة ،وبنحو خاص
في املنصب األشــد تأثيرا في رســم مصائر البلد (رئاسة
الوزراء) حيــث حتررت من هيمنة احلزب الــذي تلقفها منذ
العام  2005الى حلظة تكليف الســيد عــادل عبداملهدي
بتشكيل احلكومة املقبلة؛ إال أن ذلك سيحتاج الى الكثير
من الشــروط واملناخات واالصطفافــات واإلرادة واملالكات
والقــرارات (غير املتوفــرة حالياً) كي يتحول الى مشــروع
انعطافة جدية في املشهد العراقي الراكد والبائس.
املكلــف اجلديد باملســؤولية التنفيذية االولــى في البلد،
يكرر دائما موضوع اســتقالته اجلاهزة بوصفها حال سبق
أن جربه في مواقع حكومية سابقة ،ولن يتوانى بإشهارها
مجددا ً بوجه الكتل واجلماعات التي ســتحاول إعاقته في
حتقيــق أهدافه وخططه ،وهنا ســنكون مبواجهة خيارين
ال ثالث لهما؛ إما اســتقالة مبكــرة عبر احتكاكات جدية
لـ (خططه) مع الشــبكات االخطبوطية الراسخة لقوى
الفســاد واجلرمية املنظمة واملصالح اإلقليمية املتنفذة في
البلد ،أو استمراره في إدارة حكومته الى موعد االنتخابات
املقبلة بعد ان تتكيــف (خططه) واملصالح الفئوية لتلك
الشــبكات واجلماعات والكتل املتنفذة حكوميا ً وشعبياً.
ولنفترض جدال ان رئيس احلكومة اجلديد سيختار معاونيه
واعضــاء فريقه احلكومي بحرية ووفقــا للمعايير املهنية
اجملربة ،وسيمر ذلك من دون اية اعتراضات أو اعاقات من كتل
(االخوة -االعداء) في البرملان والسلطات االخرى ،وستنطلق
الكابينة اجلديــدة لتنفيذ خططها علــى تضاريس واقع
مدجج بكل ما هو متنافر وقيم االمن واالستقرار واالعمار
واعــادة البناء ،ال خارج ســلطة الدولة وحســب بل داخل
مؤسســاتها املنخورة واملثقلة بكل ماهــو طارد لإلصالح
والتغيير ومالكاته الكفوءة والشــجاعة .النتيجة واضحة
وهي من دون شك في غير صالح تلك الكابينة االفتراضية،
التي ستترعبل بعد اول حماقة ترتكبها بحق القوافل التي
ارتضــت بها كحل عابر ومؤقت ملرحلة ما بعد هزمية داعش
العسكرية.
احلكومات القوية والقادرة على النهوض مبشــاريع واقعية،
ال ميكن ان تظهر من دون أن يســبقها بوادر تعافي في حياة
اجملتمع وحطــام الدول ،وهذا ما دحضتــه التقارير الدولية
املهتمة بحال واحوال بلد تتدافع حشوده على دروب البؤس
والفشــل .الشــروط واملناخات واهتمامــات "اولي االمر"
وقــوارض حقبة الفتح الدميقراطــي املبني كفيلة بتحويل
أفضل الكابينات الى شذر مذر..
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في جيب سترتي منذ شهور ،ملا حتمست
لفرز املالبس مرة اخرى".
ويشــارك دي ســانتيس في سحوبات
اليانصيب واللوتو منذ الســبعينيات،
وســبق له أن فاز مببلغ أربعة آالف دوالر
في مطلع األلفية.
وينــوي دي ســانتيس مع املبلــغ الذي
كســبه ،تعزيــز معاشــه التقاعــدي
وحضــور مباريات هوكي على اجلليد مع
ابن شقيقته.

وأشار املوقع إلى أن املغنية
البالغة من العمر  50عاما ً
تريــد أن تأخذ "فرصة في
احلب" مع مونوز ،الذي يبلغ
من العمر  33عاما ،وهو ما
يقرب مــن نصف عمرها،
موضحا اســتعداد ديون
للتخلص مــن حالة احلزن
التي تعيشــها وبدء حياة
جديدة.

داليا مصطفى تشارك
في "البيت الكبير"
الصباح الجديد  -وكاالت:
انضمــت الفنانة داليا مصطفى إلى أســرة اجلزء
الثانــي مــن مسلســل "البيــت
الكبير" املقرر عرضه خالل املدة
املقبلة بالقنوات الفضائية،
ومن املقــرر ان تبــدأ داليا
تصوير أولى مشــاهدها
باملسلســل الثالثــاء
املقبــل فــي منطقة
دهشور.
يشار إلى أن مسلسل
"البيــت الكبيــر"
بطولة لوسي ،وأحمد

بدير ،وسوسن بدر ،ورمي هالل ،وحجاج عبدالعظيم ،ولقاء
سويدان ،ومي فخري ،وأحمد صيام ،واألردنية رمي بشناق،
ومن تأليف أحمد صبحي ،وإخراج محمد النقلي.
يذكــر ان داليا مصطفــى عملت فــي بدايتها كفتاة
إعالنات ،ثم بــدأت تأخذ األدوار الصغيــرة في األعمال
التلفزيونيــة وذلك بعام  1996حتى  ،2000حني أســند
إليها دور في فيلم "شــورت وفانلــة وكاب" ،وفي أثناء
مشــاركاتها الصغيرة في األعمال الفنية كانت تدرس
في "املعهد العالي للفنون املســرحية" إلى أن تخرجت
منه بعد ذلك ،وكانت بداية شهرتها في مسلسل "أوالد
األكابر" عام  2003مع الفنان حسني فهمي .تزوجت من
الفنان شريف سالمة ،واجنبت له ابنا وابنة هما سلمى
وسليم ،وهي ابنة أخ املمثلة ناهد رشدي.

جيكل وهايد في فيلم جديد
الصباح الجديد  -وكاالت:
يعــود املمثــل البريطانــي ،تــوم
هــاردي ،لعالــم القصــص الهزلية
(الكوميكس) من جديد ،من خالل أحدث
أفالمه "فينوم" ،املســتوحى من مجالت
"مارفل" ،واملعروض حاليا في دور السينما
العاملية .بعد أن برع في شــخصية الشــرير
املدمــر ،والثائر ضــد الســلطة" ،كاين" ،عدو
"بامتان" في فيلم " "The Dark Knight Risesفي
عام  ،2012واملستوحى عن مجالت "دي سي".
ويجسد هاردي في أحداث الفيلم اجلديد دور احملقق
التلفزيوني "إيــدي بروك" ،احملب لقيــادة الدراجات
النارية ،والذي تنقلب حياته رأسا على عقب ،عندما
يغزو جســده كائن فضائي غريب ولزج ،ما يجعله
يتحول إلى الوحش اخلارق واخمليــف "فينوم" ،الذي
يتمتع بقوة هائلة ،وكذلك عدوانية شــديدة جتاه
البشر.

الفيلم اجلديد من إخراج ،روبن فليتشر ،في أولى جتاربه
بعالم إنتاجات شركة "ســوني" ألفالم "مارفل" ،وهو
صاحب أفالم ناجحة مثل " "Zombielandو"Gangster
."Squad

طفلة تستخرج سيفًا من بحيرة عمره  1500عام
الصباح الجديد  -وكاالت:
عثرت طفلة صغيرة (ثمان ســنوات) على
ســيف أثري في بحيرة في الســويد ،قدر
اخلبراء بأنه قدمي جدا ،ويسبق الزمن الذي
عاشت فيه قبائل الفايكنغ.
وعثرت الطفلة علــى التحفة األثرية
باملصادفة عندما كانت تسبح برفقة
عائلتها في بحيرة فيدوســترن ،في
السويد.وعندما استخرجت الطفلة

السيف من البحيرة وعرضته على والدها ،اعتقد بداية
أنه قضيب معدني مهمل ،أو فرع شجرة سقط في املاء.
لكن في الوقت نفسه ،شعر األب بالفضول وراح يسأل
صديقا مختصا بشأن املوضوع ،ليتبني أن السيف مبنزلة
كنز أثري قدمي ،حيث مت نقله وحفظه في متحف محلي
مجاور .وحســب رأي اخلبراء واملؤرخني ،فإن السيف يعود
إلى ما قبــل  1000عام من الزمن كحــد أدنى ،حتى أن
متحفا ســويديا قدر تاريخه احلقيقــي بأكثر من 1500
عام.

