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بغداد - الصباح الجديد:
وثــق املرصــد النيابــي العراقي 
باخلطيــرة  وصفهــا  ســابقة 
ارتكبتها رئاســة مجلس النواب 
بامتناعهــا عــن نشــر غيابات 
أعضائه، فيما اشــر على اجمللس 
لنظامه  أخرى  مخالفات  ارتكابه 

الداخلــي، اذ نشــر املرصد امس 
بتوثيق  اخلــاص  تقريره  االثنــن، 
ومراقبــة أداء مجلــس النــواب 
للفصــل الثانــي مــن الســنة 
التشريعية االولى للدورة احلالية.

مجلس  "رئاسة  أن  التقرير،  وذكر 
النــواب وفــي ســابقة خطيرة، 

امتنعت عن نشر غيابات االعضاء 
في مخالفة صريحة للمادة )١٨( 
توجب  التي  الداخلي،  النظام  من 
نشــر غيابات وحضــور األعضاء 
على موقع اجمللس الرســمي وفي 
ان "فريق  احدى الصحف"، مبينا 
املرصــد اضطر إلى اعتماد معدل 

جلســات  في  األعضاء  حضــور 
ليتمكن من اســتخالص  اجمللس 
معدل الغيــاب، والذي بلغ تقريباً 
)128( نائبــا في كل جلســة، مما 
يعني ان اكثر من ثلث االعضاء ال 

يحضرون جلسات اجمللس".
تتمة ص2

متابعة الصباح الجديد:
القانونيــة  اللجنــة  أكــدت 
في مجلــس النــواب، االثنن، 
جهوزية قانون احملكمة االحتادية 
الفصــل  خــالل  للتصويــت 

التشريعي القادم.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد 
اطلعت  فــي تصريــح  الغزي 

عليــه الصباح اجلديــدن إن " 
قانون احملكمــة االحتادية جاهز 
رئاســة  وبانتظار  للتصويــت 
مجلس النواب من اجل إدراجه 
اجللســات  أعمال  جدول  على 

القادمة للمجلس".
وأضــاف الغــزي، أن جلنتــه " 
ادخلت جميع الصيغ القانونية 

والتعديــالت املقدمة من قبل 
الســادة النواب على القانون"، 
مبينا أن “القانــون يحتاج الى 
تصويت ثلثــي اعضاء مجلس 
مت  الســبب  ولهــذا  النــواب 

تأحيله".
ليث  العراقي  السياسي  وكان 
شبر كشــف في وقت سابق، 

عــن وجــود خالف بــن رئيس 
مجلس القضــاء االعلى فائق 
االحتادية  احملكمة  ورئيس  زيدان 
مدحــت احملمــود يؤخــر اقرار 
قانون احملكمة االحتادية، مرجحا 
التوصــل الى "حل وســطي" 

لتمرير القانون.
تتمة ص2

المرصد النيابي العراقي: أكثر من ثلث االعضاء
ال يحضرون جلسات البرلمان

القانونية النيابية: قانون المحكمة االتحادية
جاهز للتصويت في الفصل التشريعي المقبل

وثق مخالفاته لنظامه الداخلي

 قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين مشمول ايضا

األطراف السياسية تتفق على تشكيل
مجلس محافظة حلبجة

 بغداد - وعد الشمري:
اكــدت كتلــة ســائرون، أمس 
االثنــن، أن احلكومــة لم تطلق 
تخصيصات  مــن   25% ســوى 
مشــددة  االن،  لغاية  احملافظات 
علــى أن فتــح الشــوارع ورفع 
الصبات اجراءات روتينية ال ترتقي 
االستراتيجية،  االجنازات  ملستوى 
وحملــت رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي مســؤولية اخفاق اي من 

وزرائه.
الكتلة ماجد  النائب عــن  وقال 
الوائلي في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "البرملــان بــّن في 
العديد مــن التصريحات تراجعاً 
كبيراً فــي االداء احلكومي، وعدم 
البرنامج  فقــرات  ألغلب  تنفيذ 

الوزاري".
وتابــع الوائلــي، أن "احلكومــة 
اعلنت عن نســب اجنــاز وهمية 
منذ  لعملهــا  حقيقية  وغيــر 
تشــكيلها، فأرقامها ال تتطابق 

مع الواقع املوجود على االرض".
وأشــار، إلى أن "اللجان اخملتصة 
املالية  التخصيصــات  تابعــت 
اجل  من  احملافظات  إلى  املطلقة 
املنجزة  املشــاريع  على  الوقوف 
واقع  تالمــس  التــي  الســيما 

املواطن".
"اجتماعــات  ان  الوائلــي،  وزاد 
النواب  بــن مجلــس  عقــدت 
واالدارات احمللية والوزارات املعنية 

اظهرت عــدم امكانيــة اطالق 
احملافظات  تخصيصــات  جميع 

املالية".
وأســتطرد، أن "الدفعــة االولى 

من االموال مت اطالقها في شهر 
من   25% البالغة  املاضي  حزيران 
والدفعة  تخصيصات احملافظات، 
الثانية لــم تطلــق لغاية االن، 

وهــذا يعني أن نســب االجناز ما 
زالــت في حدود تلــك املعدالت، 
ولم يصــل إلى ما مت االعالن عنه 

رسمياً بأنه 80%".

وأكد الوائلي، أن "الذي مت تقدميه 
مــن احلكومة يتعلق مبشــاريع 
العام املاضي، إضافة إلى ما ميكن 
حتقيقه خالل النصف الثاني من 

العــام احلالــي، واًصبحت لدينا 
فقط  تتعلق  ال  مضاعفة  نسب 

بـ 2019".
ويــرى النائــب عن ســائرون، أن 
الكونكريتية  الصبــات  "رفــع 
وفتــح الشــوارع هي اجــراءات 
مرحب لها، لكنها ال تعّد اجنازات 
البرنامــج  ألن  اســتراتيجية، 
انتقال  احلكومي كان يهدف إلى 
نوعي في البالد ومؤسساته مثل 
احلوكمة وتوطن الرواتب وتقليل 

الفساد".
وطالب الوائلي، "رئيس احلكومة 
عادل عبد املهدي مبحاســبة كل 
وزير يخفــق في ادائــه بوصفه 
في  االول  التنفيــذي  املســؤول 
الســياقات  خالل  مــن  العراق، 
الدستورية، وعدم رمي الكرة في 

ملعب الكتل السياسية".
ويواصل، أن "رئيس الوزراء وفق ما 
تقدم يتحمل املســؤولية االولى 
وزراؤه،  يرتكبــه  اي اخفــاق  عن 
فعليه أن يضع برنامجاً حقيقياً 
لعمله، وينظم كباينته مبا يخدم 

املصلحة العامة".
وأفــاد الوائلــي، بــأن "الكتــل 
إلى  بعد  تصل  لم  السياســية 
مرحلــة اســتبدال احلكومة أو 
رئيسها، بل نحن ما زالنا في طور 
تنفيذ البرنامج الذي مت التصويت 

عليه في مجلس النواب".
تتمة ص2

سائرون: الحكومة لم تطلق سوى 25 % من تخصيصات 
المحافظات ورفع الصبات ال يعّد انجازا ستراتيجيا

مجلس النواب "ارشيف"

قالت: البرلمان شخص تراجع األداء الحكومي الكبير

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املالية  اللجنــة  عضــو  اتهم 
النيابية جمال احمد ســيدو ، 
االطراف  بعــض  االثنن،  امس 
بـ”اســتغالل”  السياســية 
مشــاعر املتقاعدين من خالل 
املبكرة  االنتخابيــة  الدعايــة 
ان  مبينا  احملافظــات،  جملالــس 
رفع  قــادرة على  احلكومة غير 
املتقاعدين كما يشيعه  رواتب 

بعض النواب.
وقــال ســيدو فــي تصريــح 
الصبــاح  عليــه  اطلعــت 
اجلديــد، إن " بعــض الكتــل 
والشــخصيات  السياســية 

الثارة مشاعر  بالســعي  بدأت 
عبر  واملتقاعديــن  املواطنــن 
بشأن  كاذبة  تصريحات  اطالق 
من  املتقاعد  راتــب  مضاعفة 
400 الف دينار الى 800 الف وما 

شابهها من تصريحات".
واضــاف ان "الهــدف من تلك 
التصريحــات هــو البحث عن 
دعايــة انتخابية مبكرة جملالس 
احملافظــات”، مشــيرا إلــى أن 
“اللجنــة املاليــة النيابية لم 
تتسلم اي مقتـرح او مسـودة 
التقاعـــد  قانــون  لتعديــل 

العـام".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف تيــار احلكمــة,  امس 
االثنــن, عن مباحثــات مكثفة 
النصر  ائتــالف  مــع  ومتقدمة 
بزعامــة رئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبادي لتشــكيل حتالف 
جديد معارض للحكومة, مشيرا 
إلى لقاء مرتقب سيتم بن قيادة 
احلكمة والنصر االسبوع املقبل.

وقــال النائب عن التيار جاســم 
البخاتي في تصريح لـه إن " تيار 
احلكمة وائتالف النصر اجريا عدة 
وصلت  مكثفة  وحوارات  لقاءات 
الى مراحل متقدمة لالعالن عن 

تشــكيل حتالف جديد معارض 
للحكومة".

واضاف البخاتي، أن “لقاًء مرتقبا 
ســيتم بــن قيادتــي احلكمة 
والنصر خالل االسبوع املقبل في 
منزل رئيس الوزراء السابق حيدر 

العبادي”.
وكان املتحــدث باســم كتلــة 
فالح  النائــب  النصــر  ائتــالف 
اخلفاجــي اكد في تصريح لـــه 
أن ائتالفه يبحث خيار االنضمام 
إلــى تيار احلكمــة لبناء خارطة 
بناءة  معارضة  جديدة  سياسية 

وبتوجهات جديدة.

المالية النيابية: الزيادة في رواتب 
المتقاعدين كذبة انتخابية مبكرة 

لقاء مرتقب في منزل العبادي
بين الحكمة والنصر لضم األخير 

الى المعارضة 

a

الصباح الجديد - متابعة:
نشــر معهد واشنطن مؤخرا، 
دراسة للسياسين املتمرسن 
ســترولن  ودانا  روس  دينيــس 
التي  احلملــة  ابعاد  ناقشــت 
قادها الرئيس األميركي دونالد 
ايــران، وخلصت  ترامب ضــد 
الدراســة الى ان ترامب حقق 
جناحاً كبيرا فــي عزل الواليات 
املتحــدة وليس إيران، ســيما 
وان إدارته اشــارت في كل من 
إلى  واإلجــراءات  التصريحات 
الستخدام  اســتعدادها  عدم 
القوة العسكرية إال في أضيق 
الظــروف، ممــا أدى إلى حدوث 
املتحدة  الواليــات  بــن  صدع 
وشركائها في منطقة اخلليج

ودانــا  روس  دينيــس  وكتــب 
ســترول حتت عنوان اخللل في 

األقصى"  "الضغــط  حملــة 
التي يشّنها ترامب على إيران:

تقــول إدارة ترامــب إن حملة 
"الضغــط األقصــى" التــي 

متارسها على إيران تؤتي ثمارها. 
يا ليت كان ذلك صحيحاً.  

اإلدارة  صّرحــت  فلطاملــا 
العقوبــات  بــأن  األميركيــة 
النظام  ســتحرم  االقتصادية 

اإليراني من املــال وأن قلة املال 
انكفاء السلوك السيئ  تعني 
وتقدمي املزيد من التنازالت على 

طاولة املفاوضات.
غير أن املســاومة مــع إيران ال 
عقارية،  صفقة  إبرام  تشــبه 
واإلرهــاب الذي ترعــاه إيران ال 
ميكن حصره بســهولة مببالغ 
هذين  أحــد  من  فاحلــدّ  املال. 
بالضرورة  يــؤّدي  ال  العنصرين 

إلى تراجع اآلخر.
دراسة  بعد  احملتم  واالستنتاج 
املنطقة،  في  الدائرة  النزاعات 
هو أن االستراتيجية األميركية 
القائمــة حصــراً على حرمان 
طهران من املال ال ميكن وحدها 
فــرض تغييرات على ســلوك 

إيران في املنطقة.
تتمة ص2

تقريـر
حسب دراسة نشرها معهد واشنطن..

ترامب حقق نجاحا كبيرا في عزل الواليات المتحدة
وليس ايران وصدعا مع الشركاء في الخليج

دونالد ترامب
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سائرون: احلكومة لم تطلق سوى 
25 % من تخصيصات احملافظات ورفع 

الصبات ال يعّد اجنازا ستراتيجيا
وشــدد، علــى أن »عدم االلتــزام بهذا 
البرنامج ســيضع مجلس النواب أمام 
خياراته الدســتورية ملعاجلة اســتمرار 

التدهور في االداء احلكومي«.
وخلص الوائلي بالقول، إن »عبد املهدي 
عليه توضيح اســباب تعطيل برنامج 
احلكومي امام مجلــس النواب، وهو ما 
قد يحصل خالل اجللســات االولى من 

الفصل التشريعي املقبل«.
من جانبه، افاد النائب االخر عن الكتلة 
عالء الربيعي بأن »اداء احلكومة مخيب 
لآلمال، فهي لم تقدم شــيئاً ملموساً 
إلى املواطن رغم مــرور قرابة عام على 

تشكيلها«.
إلى  تصريــح  في  الربيعــي،  واضــاف 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »عبــد املهدي 
يحــاول ارضــاء الكتــل السياســية 
مبختلف الطرق على حســاب مصلحة 

املواطن«.
وشــدد، على أن »العمــل الرقابي ألداء 
احلكومــة ســوف يتــم تفعيلــه من 
خالل االســئلة النيابية واالستجوابات 
وغيرهــا من االجــراءات التــي تضمن 
إلى مسارها  التنفيذية  عودة السلطة 

الصحيح«.
يشــار إلى أن أغلب الكتل السياسية 
توجه باســتمرار انتقادات إلى حكومة 
وعدم  بالضعف  وأتهمتها  املهدي  عبد 
تنفيذ البرنامج الــوزاري املصوت عليه 
في مجلس النواب، ولوحت باستجواب 

عدد من الوزراء.

املالية النيابية: الزيادة في رواتب 
املتقاعدين كذبة انتخابية مبكرة 

واوضح سيدو ان »الوضع االقتصادي في 
البالد ال يتحمل مطلقــا اضافة اعباء 
جديدة عليه حيث تصرف احلكومة نحو 
للمتقاعدين  كرواتــب  دينار  تريلون   73
واملوظفــن وهو ما يعدل نحو 70 % من 
اجمال املوازنة العامة وفي حال االضافة 
فان احلكومة ال ميكنها تســديد املبالغ 
مطلقا كونها ال متتلك السيولة املالية 

الكافية«.

املرصد النيابي العراقي: أكثر من ثلث 
االعضاء ال يحضرون جلسات البرملان

 وسجل التقرير »على البرملان استمراره 
بعدم التصويت على حساباته اخلتامية، 
في مخالفة مستمرة للمادة )١٤٣( من 
نظامه الداخلي، فضالً عن عدم تضمن 
أداءه الرقابي أي عملية اســتجواب ألي 

من أعضاء السلطة التنفيذية.
وفي مجال عمل اللجان أشــار التقرير 
إلى »اســتمرار اجمللــس بعملية توزيع 
األعضاء على اللجان البرملانية من دون 
محددات، حيث وجــد أن بعض اللجان 
فيها )24( نائباً، بينما البعض اآلخر لم 
يكتمل احلد األدنــى من عدد أعضاءها، 
فعدد أعضاء جلنتي الشهداء والضحايا 
املرأة  والســجناء السياســين، وجلنة 
واالسرة والطفولة تتكون من)5( أعضاء 

فقط«.
 واشار التقرير إلى »النقص في تسمية 
رؤساء اللجان ونوابهم واملقررين، وكانت 
احملصلة وجود نقص في تسمية رئيس 
رئيس  نائب  لستة جلان، وفي تســمية 
لثمانية جلان، وفي تســمية مقرر جلنة 

لتسعة جلان«.
كما لفت التقرير إلــى »افتقار النظام 
الداخلي في مادته )75( إلى آلية تضبط 
التصويت داخل اللجان املكونة من عدد 

زوجي من األعضاء وكيفية الترجيح في 
حال تساوي املصوتن«.

 وفيمــا يتعلق باالداء التشــريعي بن 
التقرير أن »احلركات التشــريعية بلغت 
)110( حركة تضمنت )59( عملية قراءة 
و)19(  ثانية،  و)32( عملية قــراءة  أولى، 

عملية تصويت«.

القانونية النيابية: قانون احملكمة 
االحتادية جاهز للتصويت في الفصل 

التشريعي املقبل
وفي الســياق اكد النائــب عن حتالف 
البناء حسن سعيد عرب، امس االثنن، 
ان البرملــان وضع ضمــن اولوياته خالل 
التصويت  املقبل،  التشــريعي  الفصل 
علــى قانون احملكمــة االحتادية وكذلك 

الغاء مكاتب املفتشن العمومين.
وقال عرب فــي تصريح تابعته الصباح 
اجلديــد، ان » اهم القوانن التي وضعت 
لهــا االولوية في الفصل التشــريعي 
املقبــل هي قانــون احملكمــة االحتادية 
املفتشــن  مكاتــب  الغــاء  وقانــون 

العمومين«.
واضاف ان » البرملان عازم على حســم 
واكمال تشريع القوانن التي مت قرائتها 
قراءة ثانيــة، خالل الفصــل االول من 

السنة التشريعية الثانية”.
واشــار عرب إلى أن “البرملان لديه 111 
مشروع قانون مرسل من قبل احلكومة، 
وســيتم حســم اغلب تلك املشاريع 
على الرغم من قيــام البرملان برد بعض 
املشاريع بسبب عدم جدواها في الفترة 
احلاليــة، وبعض القوانن ســتمرر في 

االيام املقبلة”.

ترامب حقق جناحا كبيرا في عزل 
الواليات املتحدة وليس ايران وصدعا 

مع الشركاء في اخلليج
الشــيعية  امليليشــيات  أن  صحيــح 
املدعومة من إيران في سوريا رمبا تعاني 
الرواتب، ولكن ذلك  من تخفيضات في 
لم يســهم في انخفــاض ة العنف أو 
عكس املكاســب التــي حققها نظام 
بشار األسد في ســاحة املعركة أو في 
أو القوات  حّث هذه اجلماعات األجنبية 
اإليرانية على مغادرة ســوريا. فمقاتلو 
امليليشــيات املســتعدون للسفر إلى 
باكستان  أو  أفغانســتان  من  ســوريا 
أو العراق سيســتمرون في تلبية نداء 
املترسخة  اإليديولوجيا  بسبب  طهران 
فــي أذهانهم أو الظــروف االقتصادية 

الرديئة في بلدانهم.
وعلــى الرغــم مــن تصريــح أدلى به 
فــي آذار/مارس أمن عــام »حزب اهلل« 
اللبناني الســّيد حسن نصر اهلل ودعا 
فيه مؤيــدي احلزب إلى تقــدمي الهبات 
للتعويض عن اخلســائر فــي اإليرادات 
الناجتة عن العقوبــات، إاّل أن احلزب لم 
يسحب مقاتليه من ســوريا، كما لم 
يقطع التمويل عن ترسانته الصاروخية 
التي تهّدد إســرائيل في جنوب لبنان أو 
عن عمليــات حفر األنفــاق اإلرهابية. 
لبنان  على  اإلسرائيلية  الضربات  وتعّزز 
والتي  املاضــي  األســبوع  نهاية  خالل 
اســتهدفت مصنعاً إلنتــاج مكونات 
الصواريــخ وجهة النظــر القائلة بأن 
الضغــوط االقتصاديــة وحدها ال تردع 
طهــران مــن محاولــة وضــع قدرات 
اســتهداف دقيقة على عشرات اآلالف 

من صواريخ »حزب اهلل«.
أما في اليمن، فيعمد املقاتلون احلوثيون 
املدعومون من إيــران إلى تكثيف وتيرة 
القتــال ودرجة تعقيــد الهجمات ضد 
احلوثين  هجمات  وتتواصل  السعودية. 

وبالطائرات من  الباليستية  بالصواريخ 
دون طيار ضد مطارات مدنية وخطوط 
أنابيــب النفط ومحطــات الضخ في 
اآلن  الهجمات  بلغت  حيث  السعودية، 
اجلانب الشــرقي من اململكة. وتشــير 
األدلة إلــى أن إيران حتــّول عالقتها مع 
احلوثيــن من عالقة قائمــة على دعم 
محدود فــي نزاع محلي إلى شــراكة 

إقليمية.
إن الضغــوط الناجتة عــن العقوبات ال 
تعني دائماً تراجع األمــوال التي تدرها 
إيران لدعم أنشــطة اإلرهاب. ففي غزة 
تفيد بعض التقارير أن إيران تزيد متويلها 
إلى »حماس« مــن 70 مليون دوالر في 
كل عــام إلى 30 مليــون دوالر في كل 
شهر، وهذه منفصلة عن األموال التي 

تقدمها إلى »حركة اجلهاد اإلسالمي«.
وخالل شهادة املبعوث األميركي اخلاص 
إليــران براين هــوك، أمــام الكونغرس 
األميركــي فــي حزيران/يونيــو، صّرح 
هوك أن العقوبــات األميركية أّدت إلى 
تخفيضــات في امليزانية العســكرية 
اإليرانية فــي عــام 2018 ومجدداً في 
عــام 2019. غير أن هــذه التخفيضات 
إلى  املزعومــة فــي امليزانية لم تــؤدِ 
التهديدات فــي مضيق هرمز  تراجــع 
في وقت ســابق من هذا العام، عندما 
هاجمت إيران ســفناً جتاريــة باأللغام 
وأسقطت  عليها  االســتيالء  وحاولت 
طائــرة أميركيــة مــن دون طيــار. وال 
يعتمد البنتاغون على حملة »الضغط 
العدوان  مــن  للتخفيــف  األقصــى« 
العســكري اإليراني؛ وقــد أصدر خالل 
الشــهر اجلاري حتذيراً أمــده عام واحد 
من »العمليــات العدائية اإليرانية« في 

منطقة اخلليج.
أن القيادة اإللكترونية  وأفاد هوك أيضاً 

في »احلرس الثوري اإلســالمي« اإليراني 
تفتقر إلى املال. غير أن شركتن تعمالن 
في مجال األمن اإللكتروني اعتبرتا إيران 
اإللكترونية  الهجمــات  ملوجة  مصدراً 
التــي اســتهدفت هذا العــام هيئات 
حكوميــة وكيانات عاملــة في مجال 
االتصــاالت الســلكية والالســلكية 

والبنية التحتية لإلنترنت.
وعند جمع هذه العوامل معاً، ال يدعم 
منط الوقائــع خط ترامــب القائل بأن 
ناجحة.  األقصــى«  »الضغط  حملــة 
فقبل زمــن طويل من االتفــاق النووي 
الــذي أُبرم فــي عــام 2015، اعتمدت 
منخفضــة  اســتراتيجية  طهــران 
التكلفة وغير متناســقة ألنها تعجز 
عن منافســة ميزانيات الدفاع الكبيرة 
التقليديــة  العســكرية  والقــدرات 
للواليــات املتحــدة أو خلصومهــا في 
واإلمارات.  الســعودية  مثــل  املنطقة 
وبالتالي فإن العقوبات وحدها لن تكون 
فعالة في وقت تنفذ فيــه إيران عمداً 
حملتها اإلرهابية في املنطقة بتكلفة 

منخفضة.
وفي املقابل، يجب أن تقوم استراتيجية 
ناجحة إزاء إيران علــى أكثر من مجرد 
املتحدة.  الواليــات  تفرضها  عقوبــات 
فالعــزل السياســي ضــروري أيضــاً 
إلى جانــب التهديــدات املوثــوق بها 
املتمثلة باســتعمال القوة العسكرية 
األزمة  من  لعرض مخرج  واالســتعداد 
االقتصادية ومن البرود السياســي جتاه 

إيران.
ولســوء احلــظ، حقق الرئيــس ترامب 
جناحــاً أكبــر بكثير في عــزل الواليات 
إدارته  وأشــارت  إيران.  وليــس  املتحدة 
في كل مــن التصريحــات واإلجراءات 
القوة  الستخدام  استعدادها  عدم  إلى 

العســكرية إال فــي أضيــق الظروف، 
ممــا أدى إلى حدوث صدع بــن الواليات 
املتحدة وشركائها في منطقة اخلليج. 
وقد أّدت حملة »الضغط األقصى« إلى 
إبعاد احللفاء األوروبين الذين شــاركوا 
في كل نهج ضغــط ناجح آخر اعُتمد 

ضد إيران.
االســتراتيجية  اخلطوات  هــذه  وزادت 
اخلاطئــة مجتمعــة من جــرأة القادة 
اإليرانيــن. فمن الواضــح أنهم ال يرون 
حاجة إلى التحدث مع اإلدارة األميركية، 
بعد أن رفضوا حضــور وزير خارجيتهم 
اجتماعاً في البيت األبيض واشــترطوا 
رفع العقوبات قبــل إجراء أي محادثات 
مع اإلدارة األميركية. كما أن محاولتهم 
استعمال طائرات من دون طيار لتنفيذ 
تُظهر  إســرائيل  إرهابية ضد  هجمات 

استعدادهم للمخاطرة.
إلى األحداث التاريخية، فإن  واســتناداً 
إيران علــى تغيير  لــن حتّث  العقوبات 
سلوكها. إن ذلك قد يأتي من خالل اتباع 
سياسة ناجحة مؤثرة تنبع من ممارسة 
دولية جماعيــة، ومن احتمال  ضغوط 
اقتصادية  مكاســب  املفاوضات  تأمن 
حقيقيــة ومن التهديــدات بتداعيات 

خطيرة ناجمة عن األعمال اخلبيثة.
وزميــل  مستشــار  روس  دينيــس   *
»ويليام ديفيدسون« املتميز في معهد 
ســابق  خاص  ومســاعد  واشــنطن 

للرئيس باراك أوباما. 
** دانا سترول زميلة أقدم في »برنامج 
جيدلــد للسياســة العربيــة« فــي 
معهد واشنطن وكانت سابقاً كبيرة 
املوظفني في »جلنة العالقات اخلارجية 
فــي مجلــس الشــيوخ األميركــي« 

لشؤون الشرق األوسط.
* معهد واشنطن

تتمات ص1

الملف األمني

 
بغداد – عصابة خطف 

ذكر املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء 
سعد معن امس االثنن اعتقال عصابة 
لقيامهم بخطف طفل ومساومة ذويه 

شمال شرقي بغداد.
وقــال املتحــدث اللواء معــن ان مفارز 
التابع  االجرام  الشعب ملكافحة  مكتب 
القت  بغــداد  اجرام  ملديرية مكافحــة 
القبض على عصابة لقيامهم بخطف 
طفل شــمال شــرقي العاصمة بغداد 

ومساومة ذويه على مبلغ من املال قدره 
)خمســون الف دوالر اميركــي( مقابل 
اطالق سراحه ، مضيفا انه مت التحقيق 
معهــم واعترفــوا صراحــة بقيامهم 
بجرمية اخلطف ، مشــيرا الى ان االوراق 
التحقيقيــة عرضــت علــى القاضي 
املادة  ايقافهم وفق احكام  اخملتص فقرر 

)٤٢١ ق.ع(«. 

ديالى – عملية امنية 
أعلن مصــدر امني في قيادة شــرطة 

تنفيذ  االثنــن  امس  ديالــى  محافظة 
عمليــة أمنية في قــرى ناحية هبهب 

شمال غربي احملافظة.
وذكــر املصدر االمني ان قــوة أمنية من 
قســم شــرطة هبهب قامت مبداهمة 
وتفتيــش قرى بــازول بيرة وبــازول بيك 
داعش  فلول  احملاذي ملالحقة  والشــريط 
االرهابية ومنعهم مــن ايجاد مالذ امن 
في املناطق والقــرى النائية ، مضيفا ان 
العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 
احد املشــتبه بهم ومت اتخاذ االجراءات 

القانونيــة بحقه متهيــداً لعرضه على 
القضاء.

الديوانية – ممارسة امنية 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
الديوانيــة امس االثنن ان دوريات ومفارز 
قســم مكافحة اإلجرام نفذت ممارسة 
أمنية واســعة فــي عــدة مناطق من 
املطلوبن  للبحــث عن  احملافظة  عموم 
للقضاء أسفرت عن إلقاء القبض على 

٦ متهمن بقضايا مختلفة .
واضاف املصــدر ان من التهــم جنائية 
تتعلق بالقتل والسرقة وذلك بعد جمع 
املعلومات عن املتهمن من قبل مصادر 
موثوق بها فيما مت التحقيق معهم في 
التهم املســندة اليهم مــن أجل تقرير 

مصيرهم.

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
صــالح الدين امس االثنــن  بأن عنصرا 

من اللــواء 313 قتل واصيب اثنان اخران 
اثر اشتباكات مع مجموعة من تنظيم 

داعش في سامراء.
وقــال املصدر ان عناصــر تنظيم داعش 
هاجموا نقطة امنيــة تابعة للواء 313 
في منطقة الزور في ســامراء، اندلعت 
الى  ادت  اثرها اشتباكات مسلحة  على 
مقتل احد عناصر سرايا السالم واصابة 
اثنــن اخريــن ، مضيفا ان قــوة امنية 
املصابن  ونقلت  احلــادث،  طوقت مكان 
الى مستشــفى قريب لتلقــي العالج 

واجلثة الى الطب العدلي .

البصرة – مخلفات حربية 
أعلن مصــدر امني في قيــادة عمليات 
البصرة امــس االثنن ان مفــارز امنية 
ستقوم بتفجير وإتالف مخلفات حربية 

مختلفة االنواع .
وذكر املصدر ان مفــارز معاجلة القنابل 
املنفلقــة التابعة لها ســتقوم بإتالف 
وتفجير مســيطر عليه خمللفات حربية 
مختلفة األنواع في مناطق شط العرب.

ضبط عصابة لخطف االطفال شمال شرقي بغداد * إلقاء القبض على ٦ متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية
اشتباكات مسلحة مع مجموعة ارهابية في سامراء* تفجير مخلفات حربية متنوعة في مناطق شط العرب

اســهم االســتقرار االمني الــذي اعقــب حترير املدن 
املغتصبة من داعش وعــودة اجلزء االغلب من النازحن 
الى مدنهم وقراهم في املوصــل واالنبار وصالح الدين 
وديالى اسهم في فســح اجملال للمبادرات السياسية 
واالقتصادية النتشال العراق من الركود واالزمة املالية 
التي ماتزال آثارها بادية على مظاهر احلياة في مفاصل 
عديدة من االنشطة العامة واخلاصة وكان ميكن حلكومة 
السيد عادل عبد املهدي ان توظف امكاناتها في سبيل 
تعزيز مقدرات االقتصاد مع التعافي الواضح في اسعار 
النفط وانتفــاء احلاجة لصرف االمــوال الطائلة على 
النشاطات العســكرية واالمنية التي رافقت عمليات 
التحرير اال ان املبادرات اخلجولــة والبدايات املتواضعة 
لهــذه احلكومة اســقطت التوقعات بقــدرة العراق 
على النهوض بقوة امام التراجع الكبير على مســتوى 
اخلدمات وعلى مستوى مكافحة الفقر ووقف التدهور 
على مســتوى دخل الفرد وتنامــي البطالة واالهمال 
الواضح في تطبيق مشــروع املبــادرة احلكومية  التي 
جرى االعالن عنها ومنحها االولوية في ملف )مكافحة 
الفســاد ( مما يدفع بقوة نحو تأييد االصوات التي تقول 
بأن عبد املهدي فرط ويفرط بفرصة عظيمة توفرت له 
وكان ميكن له تثبيت وتأكيد موقف رسمي وترك بصمة 
تنتمي الى حقبته الوزارية اال اننا ومع اقتراب حكومة 
الســيد عبد املهدي من طي صفحات ســنتها االولى 
نرى ان تهديدا حقيقيا بات يلوح في االفق وميكن له ان 
يطيح بكل املنجزات التي حتققت في حكومة السيد 
حيــدر العبادي وميكن ان يزعزع ايضا حالة االســتقرار 
النسبي الذي تعيشه القطاعات العامة في العراق اال 
وهو التعقيد في املشهد السياسي العام والتدخالت 
الواسعة في الشــأن احلكومي ومحاولة فرض مواقف 
فئوية وحزبية على حســاب املصلحة العراقية العليا 
خاصة فيما يتعلق باملوقــف من الصراعات االقليمية 
في املنطقة واحملاوالت جلر العراق الى انتهاج سياسات 
غير واقعية ال تتســق مــع قدراته وقــد ال تتوافق مع 
االرادة الشــعبية والصالح العام ومن يراقب املشــهد 
السياســي والتصريحات املتفاوتة ملكونات سياسية 
منتظمــة حتت لواء القبــة التشــريعية او ممثلة في 
التشكيلة الوزارية يدرك مستوى التعقيد في املشهد 
السياســي العراقي برمته وباتــت القضايا اخلالفية 
بن احلكومة وفصائل احلشــد الشعبي وبن احلكومة 
وبعــض الشــخصيات املعارضة في قضايــا تفجير 
مخازن االسلحة وفي ملف املفقودين واملغيبن اشبه 
بكرة النار املتدحرجة التي ميكن لها ان حترق النجاحات 
املتحققة بفعل تكاتــف وتعاضد كل القوى العراقية 
التي تتبادل اليوم االتهامات في هذه القضايا وامللفات . 
وسيكون من العقالنية ان يتم التباحث والتشاور فيها 
بهدوء وحكمة بدال من ان تكون مادة دســمة لوسائل 
االعــالم التحريضيــة وبدال من ان تكون مــادة جاهزة 
الستعراض املهاترات السياسية لبعض املتصيدين في 
املشهد العراقي والذين يعتاشون على الفنت واالزمات . 

السليمانية ـ عباس كاريزي:كرة النار المتدحرجة !

اعلن محافظ حلبجة ازاد توفيق 
السياســية،  االطراف  توصــل 
الــى اتفاق لتشــكيل مجلس 
محافظــة حلبجة الــذي تأخر 
للصراعات  نتيجــة  لســنوات 

السياسية.
وكان برملــان إقليم كردســتان 
قد صوت في شــباط عام 2015 
باإلجمــاع على حتويــل مدينة 
لتكون  إلــى محافظة  حلبجة 
اإلقليم,  فــي  الرابعة  احملافظة 

والتاسعة عشرة في العراق.
ازاد  املدينــة  محافظ  واضــاف 
توفيق فــي مؤمتر صحفي امس 
االثنــن، »انــه وبعد عــدد من 
اجللســات التشــاورية توصلت 
االطراف   2019/9/2 االثنن  اليوم 
السياسية، بعيدا عن الصراعات 
اتفاق  الى  السياسية  واخلالفات 
على تشكيل مجلس احملافظة«، 
تلــك االطراف  ان  الى  مشــيرا 
اســماء مرشحيها  سترســل 
لعضوية مجلــس احملافظة يوم 
اخلميــس املقبــل املوافق 5 من 
شهر ايلول اجلاري، الى محافظة 
حلبجــة لترفعهــا بدورها الى 
مجلس الــوزراء ليتم اعتمادها 

واملوافقة عليها وفقا للقانون.
واضاف توفيق، ان املناصب االخرى 
مثل مدراء االقضية والنواحي و 
االتفاق  ســيتم  العامن  املدراء 
اليــة لتوزيعها الحقا بن  على 
االحــزاب الفائزة، وفقــا لنتائج 
االنتخابات البرملانية في املدينة.  
مــن جانبه اكــد نائب محافظ 
املدينة كاوة علــي، ان احلصص 
ســيتم توزيعها وفقــا لالتفاق 
القــوى  بــن  حصــل  الــذي 
السياســية فــي  12 اذار لعام 
مجلس  عليه  وافق  الذي   ،2017
لتوزيع احلصص  الوزراء كأساس 
بن االطــراف السياســية في 

احملافظة.
السياســية  االطراف  وكانــت 
احلــزب  الوطنــي،  )االحتــاد 
التغيير،  الدميقراطــي، حركــة 
االحتــاد واجلماعة االســالميان، 
احلزب االشــتراكي( قــد عقدوا 

قاطعه  اجتماعاً  االثنــن  امس 
اجلديــد، في مبنى  اجليل  حراك 
لشــهداء  التــذكاري  النصب 
آزاد  حلبجــة بحضور احملافــظ 
توفيق، ومتكنت من توقيع اتفاق 
مجلس  لتشــكيل  سياســي 

محافظة حلبجة.
مســؤول  نائب  قدفــري  احمد 
مركز االحتاد الوطني في حلبجة 
قال عقب االجتماع في تصريح 
االطراف  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
السياســية توصلت الى توافق 
واتفاق مثمر لتشــكيل مجلس 

محافظة حلبجة.
االتفــاق  ان  قدفــري،  واضــاف 
كان كالتالــي، »ان يكون رئيس 
حصة  مــن  احملافظة  مجلــس 
ســيؤول  ونائبه  الوطني  االحتاد 
الى حركــة التغييــر، في حن 
الدميقراطي  احلزب  ســيحصل 
على منصــب قائممقام قضاء 

الى قضاء  بعد حتويلها  خورمال 
املدير فــي عدد من  ومناصــب 

النواحي«.
واشــار قدفري، الــى ان مجلس 
 25 مــن  احملافظــة ســيتألف 
مقعــدا ســيتم توزيعها على 
مقاعد  ســتة  التالي:  الشكل 
حلركة  وخمسة  الوطني  لالحتاد 
التغيير، واربعة لالحتاد االسالمي 
االســالمية  للجماعة  وثالثــة 
للدميقراطــي  ومقعديــن 
للحركة  ومقعد  الكردســتاني 
االسالمية، بينما سيحصل كل 
من احلــزب االشــتراكي واحلزب 
الكادحن  وحــزب  الشــيوعي 
مقعد  على  الكاكائــي  املكون 

واحد لكل منهم.
قائممقــام محافظة  وكانــت 
حلبجــة نخشــة ناصــح قد 
انتقــدت في تصريــح للصباح 
اجلديد تعامل حكومتي االقليم 

املتلكئ مع محافظة  واالحتادية 
حلبجة.

وقالت ناصــح، »بعد نحو أربعة 
أعوام على قــرار حكومة إقليم 
مدينــة  بتحويــل  كردســتان 
حلبجــة من مركز قضــاء الى 
محافظــة، نــرى أن املدينــة ال 
تظهر مبظهــر احملافظة نتيجة 
لتوقف املشــاريع جراء النقص 
في امليزانية واألزمة املالية التي 
مير بها إقليم كردستان، مؤكدة 
ضرورة ان تعمل حكومة اإلقليم 
علــى تطوير املدينــة وجعلها 

تظهر مبظهر احملافظة.
واضافت، ان حكومة االقليم لم 
تف بالتزاماتهــا املالية واالدارية 
بالنحــو املطلوب جتاه حلبجة«، 
وفيما يتعلق بالناحية القانونية 
محافظة،  الى  القضاء  لتحويل 
قالــت ناصــح، إن »احلكومــة 
العراقيــة، وفي بعض احلاالت، ال 

بصفتها  حلبجــة  مع  تتعامل 
محافظــة، إال أنهــا في حاالت 

أخرى أقرت بذلك«. 
مــن جانبه قــال رئيــس كتلة 
اجليل اجلديد في برملان كردستان 
الدكتور كاظــم فاروق، ان حزبه 
قاطــع االجتمــاع، الن مجلس 
احملافظة تشــكل وفقــا التفاق 
سياســي ال يحظى بشــرعية 
املواطنن  او موافقة  انتخابيــة 
في احملافظــة، وانهم لن يكونوا 
جــزءا مــن اتفــاق ال يحظــى 

بشرعية انتخابية.  
الوزراء  أن مجلــس  إلى  يشــار 
2014، استناداً  العراقي قرر عام 
61/البند أوال  املادتن  إلى إحكام 
و80/البنــد ثانيا من الدســتور 
اســتحداث  علــى  املوافقــة 
محافظة حلبجة في كردستان 
في  محافظة  كرابــع  العــراق 
االقليم، وارسل مشروع القانون 

إلــى مجلــس النــواب، وتضم 
مدينة حلبجة والبلدات التابعة 
لها إداريا قرابة 337 ألف نسمة.

يذكر أن محافظة حلبجة، التي 
تقــع جنوب شــرقي محافظة 
مــن  قصفــت  الســليمانية، 
البائد  الصدامــي  النظام  قبل 
باألســلحة الكيماوية احملضورة 
دولياً فــي )الـ16 مــن آذار عام 
1988(، خــالل احلــرب العراقية 
وأوقع   ،)1988 1980-( اإليرانيــة 
آالف  خمســة  نحو  القصــف 
شــهيد وعدد كبير من اجلرحى 
واملصابن بأمراض مزمنة بسبب 
التعــرض للمــواد الكيمياوية، 
اجلنائيــة  احملكمــة  وأصــدرت 
باإلعدام  العليا حكماً  العراقية 
العملية  علــى  املشــرف  بحق 
العســكرية، آنذاك علي حسن 
النظام  أركان  مــن  وعدد  اجمليد، 

السابق.

األطراف السياسية تتفق على تشكيل
مجلس محافظة حلبجة

يتكون من 25 مقعدًا وفقا لنتائج االنتخابات

محافظ المدينة ازاد 
توفيق: بعد عدد من 
الجلسات التشاورية 
توصلت اليوم االثنين 
2019/9/2 االطراف 
السياسية، بعيدا عن 
الصراعات والخالفات 
السياسية الى اتفاق 
على تشكيل مجلس 
المحافظة

د. علي شمخي 
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بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشــركة العامة للصناعات 
النحاســية وامليكانيكيــة احــدى 
عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
املباشــرة بتســويق منتجاتها من 

االسالك النحاسية.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
أكرم شاكر عبد الفتاح ان الشركة 
باشــرت بتســويق منتجاتهــا من 
)8( ملم  النحاســية قطر  االسالك 
الى شــقيقتها شــركة اور العامة 
على وفــق العقد املبرم بني الطرفني 
، الفتا الى ان عملية التسويق جاءت 
بعد إطالق الشــركة حملة واسعة 
لصيانة وتأهيل خطوطها اإلنتاجية 
النحاســية  الشــهيد  في مصانع 
التابع لها والشروع باإلنتاج الفعلي 
لالسالك النحاســية منذ اكثر من 
املوافقات  واســتكمال  اشهر  ثالثة 
األمنية اخلاصة بنقل هذه املنتجات. 
العام عن تســويق  املديــر  وافصح 
كميــات بلغــت )57,260( طنا من 
الكميــة املتعاقد عليهــا والبالغة 
)100( طن وســيتم تسويق الكمية 
املتبقية خالل األيام القليلة املقبلة 
، مبينا بأن الشركة متكنت من زيادة 
)٨( ملم  النحاس قطر  إنتاج أسالك 
إلى أكثر مــن )٢٠٠( طن خالل األيام 
تواصل مســاعيها  وانها  املاضيــة 
بتضافر جهود  باإلنتــاج  للصعــود 
واجلهات  الشــهيد  مالكات مصانع 
الســاندة لهــا. على صعيــد اخر 
تواصل مــالكات الشــركة العامة 
احدى  البتروكيمياوية  للصناعــات 
واملعادن  الصناعــة  وزارة  شــركات 
اعمــال التأهيــل العادة تشــغيل 
ومعاملهــا  االنتاجيــة  وحداتهــا 
اخملتلفة وهي تعمل على معاجلة اية 
مشكلة تشــغيلية في كل مرحلة 

وجتاوزها بشكل سريع وآمن  .  واكد 
مدير عام الشركة عقيل عبد الزهرة 
استمرار وحدة تعامالت املياه ووحدة 
RO ومولــدات  الطاقة  حتلية املياه 
الكهربائيــة b»c»s بالعمل من دون 
توقف منذ تشــغيلها قبل اشــهر 
وحلد االن اضافة الى اســتمرار عمل 
وحــدة ماء الدميــي وابــراج التبريد 

، مشيرا الى  النتروجني ايضا  وجهاز 
ان املراجل البخاريــة جاهزة للعمل 
كمــا ان خطي التشــغيل A,B في 
الكثافة  اثيلني واطئ  البولي  معمل 
جاهزان للعمــل ، موضحا بأنه جرى 
فحص الضاغطات في معمل انتاج 
االثيلني ملعاجلة املشكالت واالعطال 
ان وجــدت فيهما . مــن جانب اخر 

اشــار املدير العام الى انه مت التعاقد 
العوامل  36( طنــا مــن   ( لشــراء 
مت  حيث  البيروكســايد  املســاعدة 
ارســالها بشــكل ثالث شحنات اذ 
مت وصول الشــحنة االولــى البالغة 
) 12( طنــا الى منفذ الشــالمجة 
احلــدودي والشــركة بأنتظــار اجناز 
لها  الكمركي  التخليــص  معاملة 

في الوقت الذي لم يتم فيه حســم 
مسألة تزويد الشــركة مبادتي الغاز 
الســائل )LPG ( والبروبــان من قبل 
النفط بأسعار مدعومة اسوة  وزارة 
حلد  احلكومية  الشــركات  ببقيــة 
االن واخملاطبــات مســتمرة من قبل 
الستحصال  واملعادن  الصناعة  وزارة 
موافقة وزارة النفط على ذلك . من 

جانبها وقعت شركة الفرات العامة 
للصناعــات الكيمياويــة واملبيدات 
الصناعــة  وزارة  شــركات  احــدى 
واملعادن عقدا مع الشــركة العامة 
املنطقة  الكهربائية/  الطاقة  النتاج 
كهرباء  محطــة  لتجهيز  اجلنوبية 
الناصرية البخارية بكمية )300( طن 

من مادة حامض الكبريتيك اخملفف.

الميكانيكية تباشر تسويق منتجاتها من االسالك النحاسية
البتروكيمياوية تعتزم اعادة تشغيل خطوطها االنتاجية

تمكنت شركة 
الصناعات النحاسية 

والميكانيكية من 
زيادة إنتاج أسالك 
النحاس قطر )٨( 
ملم إلى أكثر من 
)٢٠٠( طن خالل 

األيام الماضية
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12 الجاري مباشرة 
المعلمين والمدرسين للعام 

الدراسي 2019_2020

حقوق االنسان تنظم ورشة 
عمل بمناسبة اليوم الدولي 

 لضحايا اعمال العنف

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التربية حتديد الـ12 من شهر أيلول 
التعليمية  الهيئــات  ملباشــرة  اجلاري موعداً 
والتدريسية في املدارس للعام الدراسي اجلديد 

. 2020 – 2019
للوزارة  املكتب اإلعالمــي  بيان أصــدرُه  وذكر 
ان املديريــة العامة للتعليم العــام واألهلي 
 / العامــة كافة  املديريات  واالجنبي وجهــت 
عدا اقليم كردســتان ، باعتمــاد يوم اخلميس 
املصادف الـ 12 من ايلول اجلاري موعداً ملباشرة 
 ، املدارس  والتدريسية في  التعليمية  املالكات 
وذلك مــن اجل وضع اخلطط الكفيلة لتطوير 
النشــاط التربوي واتخاذ اإلجراءات املناســبة 

لضمان انتظام الدراسة في موعدها املقرر .

بغداد – الصباح اجلديد 
نظمــت دائرة حقوق االنســان التابعــة لوزارة 
العدل ورشة  عمل مبناسبة اليوم الدولي الحياء 
ضحايا اعمال العنف  القائم على اساس الدين 
او املعتقد الذي اعتمده قــرار  اجلمعية العامة 
لــالمم املتحدة املرقــم )296/73( لســنة   2019 
، بحضــور ممثلني عــن املؤسســات احلكومية 
اجملتمع  ومنظمات  االنســان   ومفوضية حقوق 
املدني.  وقال مدير الدائرة د. محمد تركي عباس 
ان الورشــة  تضمنت محاضرة مت التطرق فيها 
الــى مفهوم حريــة الدين  واملعتقــد ونبذ كل 
اشكالها التي اعتمدتها قوانني حقوق  االنسان 
، مضيفة ان الورشة خرجت بعدد من  التوصيات 
بشأن تعديل القوانني القائمة واصالح املناهج 
 الدراسية واســتغالل االعالم وشيوخ العشائر 
ورجال الدين  لبناء اواصر االحترام وقبول االخر .   
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بغداد _ الصباح الجديد :
العامــة  الشــركة  أعلنــت 
باستمرار  العراقية  لالسمنت 
في  والتجهيز  والقطع  اإلنتاج 
الذي  كبيسة  اسمنت  معمل 
تعرض إلى حادث حريق يوم اول 

أمس األحد.
وأوضــح مدير عام الشــركة 
املهنــدس حســني محســن 
اخلفاجــي في تصريح صحفي 
أن حــادث احلريــق الــذي وقع 
للمعمــل كان حادثــا عرضيا 
وبســيطا لم يُحدث أي أضرار 
تذكــر، حيث مت إخمــاده خالل 
تتجاوز نصف  فترة قصيرة لم 
بفرق  االســتعانة  بعد  ساعة 
واســتجابتهم  املدني  الدفاع 
مــع  وبالتعــاون  الســريعة 
منتســبي املعمل. واكد املدير 
العام اســتمرار املعمل بإنتاج 

جلميع  االســمنت  وتســويق 
وجتهيز  وبانســيابية  الزبائــن 
دينار  ألف   )60( وبسعر  مباشر 
للطــن الواحد ،  مشــيرا الى 
أن تضخيــم خبر احلــادث هو 
استهداف للمنتج الوطني وله 
أهداف غير مشــروعة تسعى 
إلى  املعمل  زبائــن  توجيه  إلى 
غير  املنافســة  إطار  في  غيره 
العادلة مــع املنتجات املماثلة 

ملعاملنا.
الشــركة  وطالــب مدير عام 
توخي  من  اإلعالميــة  اجلهات 
نقل  فــي  واحلياديــة  الدقــة 
مصادرهــا  مــن  األحــداث 
الرئيسة خدمًة للصالح العام 
الوطنية  لصناعتنــا  ودعمــاً 
ملحوظاً  تطوراً  تشــهد  التي 
في  التنوع  لتحقيــق  بــاألداء 
مصـــادر الدخـــل. يذكــر أن 

كبيســـة  اســمنت  معمل 
هــو أحــد معامل الشــركة 
العراقية  لالسمنت  العامـــة 
الـــ )18( املوزعـــة في جميع 
طاقته  تبلـــغ  العــراق  أنحاء 
التصميميــة مليونــي طــن 
العادي  االســمنت  من  سنوياً 
تأســس ســنة 1981 من قبل 
اليابانية  كاواســاكي  شركة 
ولكن تعرض املعمل إلى أعمال 
تدميــر وتخريب نتيجة أحداث 
عصابات داعش اإلرهابية وبعد 
حترير محافظــة األنبار مت إبرام 
ملحق عقد بني شركة الرائدة 
وشركـة  للمعمل  املستثمرة 
االسمنـت العراقية للمباشرة 
والصيانـة  التأهيل  بأعمـــال 
وإعـادة املعمل إلـى اخلدمة من 
جديد بعـــد توقـف دام أكثـر 

من خمـس سنـوات. 

االسمنت العراقية تعلن االستمرار 
باإلنتاج والتجهيز في معمل كبيسة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت محافظــة بغداد عقد 
اجتماع مركــزي في مركز ماء 
النهروان ضــم اعضاء مجلس 
محافظة  ومجلــس  النــواب 
الوزراء  رئيس  وممثلني عن  بغداد 
وكذلــك مدير مــاء محافظة 
خيري  رعــد  املهندس  بغــداد 
والوحــدات  احمللــي  واجمللــس 

االدارية.
ان مدير  للمحافظة  بيان  وذكر 
ماء محافظة بغداد اعلن خالل 
االجتماع وجــود اتفاق وتواصل 
دائم بني رئيس الوزراء الســيد 
عــادل عيد املهــدي ومحافظ 
بغداد املهنــدس فالح اجلزائري 
إليجاد حل جذري الزمة انقطاع 
املاء في النهروان وتأمني اخلزين 
املائي للنهر املبطن العائد الى 
وزارة املوارد املائية«، مشيرا الى 
ان » االجتماع تضمن دراســة 
وطرح  املائية  األزمــة  موضوع 
املعوقــات وحتديــد التزامــات 
كل جهة لغــرض ايجاد حلول  

جذرية .
وتابعت احملافظة ان » االجتماع 
املائية  املوارد  وزارة  بإلزام  أوصى 
توفير حصة كاملة شهريا من 
بكمية  نيسان   ٩ الوقود حملطة 
٣٠ الف لتر باإلضافة الى ايداع 
خزين بكمية٥٠ الف لتر حلاالت 
الطــوارئ فضال عن تشــغيل 
احملطــة لتوفير املاء اخلام للنهر 
املبطــن ومبعــدل ١٢ ســاعة 
يوميا«، الفتة الــى ان »الرقابة 
التشــغيل  عمليــات  علــى 
مكتب  بني  مشتركة  ستكون 
رئيس الــوزراء والوحدة اإلدارية 

ومديرية  التنسيقية  واللجنة 
ووزارة  بغــداد  محافظــة  ماء 
املــوارد املائيــة لضمــان عدم 
وتأمني  املنســوب  تخفيــض 

وصول املاء في النهر ».
 « ان  احملافظــة  بينــت  كمــا 
اســتمرار  تضمنت  التوصيات 
التجاوزات  ازالــة  حملة  ودعم 
مشــتركة  خلية  وتشــكيل 

النخاذ إجــراءات قانونية رادعة 
وكذلــك  املتجاوزيــن،  ضــد 
فحــص دوري ملــاء النهر اخلام 
اإلعمــار  وزارة  ومخاطبــة 
واالســكان والبلديات لتحديد 
موعد ثابت إلجناز محطة اخلام 
ملشروع احلل الدائم لالستفادة 
منهــا وحلــني إجناز املشــروع 

بالكامل«.  

امانة بغداد تعقد اجتماعا مركزيا في 
النهروان إليجاد حل جذري لشح الماء

جانب من  مصنع انتاج االسالك النحاسية

بعد يوم من حريق المعمل 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
تشارك ثماني ســفن حربية وأربع 
ألف عســكري  وأكثر من  طائرات 
مــن الواليات املتحدة وعشــر دول 
من جنوب شرق آسيا، في تدريبات 
بحرية بدأت امس االثنني، في إطار 
بحر  إلى  متتد  مشــتركة  مناورات 

الصني اجلنوبي املضطرب.
وتستمر املناورات األولى من نوعها 
بني الواليات املتحــدة ودول رابطة 
آسيان خمســة أيام. وتنطلق من 
وتنتهي  البحرية  ساتاهيب  قاعدة 
املناورات  وتأتــي  ســنغافورة.  في 
وســط دور أميركــي متزايــد في 
املنطقــة وتوترات بــني بكني ودول 
جنوب شــرق آســيا على خلفية 
بحر الصــني اجلنوبي، الذي تطالب 

بأجزاء منه كل من بروناي وماليزيا 
وفيتنام والفيليبني. وقيادة املناورات 
مشتركة بني البحريتني األميركية 
»املياه  حتى  وستمتد  والتايالندية، 
الدولية في جنوب شــرق آســيا، 
مبــا يشــمل خليج تايالنــد وبحر 
الصني اجلنوبي« قبل أن تنتهي في 
للسفارة  بيان  سنغافورة، بحسب 
بانكــوك. وقال  األميركيــة فــي 
يشرف  الذي  تينش  جوي  األدميرال 
علــى التعــاون األمنــي للبحرية 
األميركية في جنوب شــرق آسيا 
إن املناورات »ترسي أمناً بحرياً أكبر 
على أسس قوة آسيان وقوة الروابط 
البحرية بيننا وقوة إمياننا املشترك 
فــي منطقة حــرة ومفتوحة في 
وتعرضت  الهــادئ«.  الهند-احمليط 

املنــاورات املشــتركة النتقــادات 
البورمية في  البحرية  الشــراكها 
خطوة نادرة، رغم فرض واشــنطن 
عقوبــات على كبار قــادة اجليش 
أزمــة  البورمــي علــى خلفيــة 
الروهينغا. وتأتــي املناورات فيما ال 
مراقبة صينية في  تزال ســفينة 
املياه التي تطالــب بها فيتنام، ما 
دفــع البنتاغون األســبوع املاضي 
»النتهاك  بالســعي  بكني  التهام 
النظام الدولي القائم على قواعد 
في منطقة الهند-احمليط الهادئ«.

األميركي  اخلارجيــة  وزيــر  وحض 
مايــك بومبيو خالل زيــاره له إلى 
تايالند الشــهر املاضي، دول جنوب 
شرق آســيا للتصدي »للضغوط« 

التي متارسها الصني في البحر

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنــت الســلطات األفغانية أن 
قواتها طــردت مســلحي حركة 
»طالبان« من قندوز، بعد هجومهم 
شمال  االستراتيجية  املدينة  على 

البالد. لكن احلركة نفت األمر
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية 
نصرت رحيمــي ان معارك عنيفة 
حصلت فــي قندوز الســبت، نال 
خاللهــا اجليــش األفغانــي دعماً 
جّويــاً أميركياً. وأضــاف: »ُطهرت 
مدينــة قنــدوز وُطرد )مســلحو( 
طالبان مــن املناطق التــي كانوا 
ســيطروا عليهــا«، مشــيراً إلى 
مقتل 56 »إرهابيــاً«. لكن الناطق 
باســم احلركة ذبيح اهلل مجاهد 
نفــى تصريح رحيمــي، مؤكداً أن 
املسلحني ال يزالون يسيطرون على 
مواقعهم. وأضــاف: »دعاية العدّو 
التي تفيد بــأن اجملاهدين ُطردوا أو 

ُقتلوا، خاطئة«.
وأعلنــت وزارة الداخلية مقتل 20 
من القــوات األفغانية، إضافة إلى 
5 مدنيني. وذكر مســؤولون أن 65 

مدنياً ُجرحوا في االشتباكات.
وفّجر انتحاري نفســه، فيما كان 
الناطق باســم الشــرطة ســيد 
إلى  ســارورا حســيني يتحــدث 
علماً  وُقتل حســيني،  صحافيني. 
»طالبان«،  لـــ  معارضاً  كان  أنــه 
يحظى باحترام وتقدير في املدينة 

احملاذية لطاجيكستان.
وكان مســلحو احلركة ســيطروا 
لفترة وجيزة على قندوز، في أيلول 
2015، قبل أن يُطردوا منها بفضل 
دعــم جّوي أميركــي مكّثف. جاء 
األميركي  املوفد  أعلــن  ذلك فيما 
املكّلــف ملف أفغانســتان زملاي 
بــالده و«طالبــان«  أن  زاد  خليــل 
»على وشــك إبرام اتفاق من شأنه 
الباب  ويفتح  العنــف  يخّفض  أن 
لألفغــان مــن أجل اجللــوس معاً 

للتفاوض على سالم دائم«.
وأضاف أنه ســيتوّجه اليوم األحد 
»إجراء مشــاورات«،  لـ  إلى كابول 
الثامنة من  اجلولــة  انتهــاء  بعد 
املفاوضات مع احلركة. وكتب على 
»تويتــر« أن اتفاقاً سيســاعد في 

وذات  موّحدة  »أفغانســتان  تعزيز 
سيادة، ال تهدد الواليات املتحدة أو 

حلفاءها أو أي دولة أخرى«.
»طالبان«  باســم  الناطــق  وكان 
سهيل شاهني قال السبت املاضي 
إن »إجناز االتفاق بــات قريباً«، الفتاً 

إلى أنه »شبه مكتمل«.
وذكــر ناطــق باســم اخلارجيــة 
»يجــب  اتفاقــاً  أن  األميركيــة 
أن يســمح بانســحاب القــوات 
األميركيــة وضمان أمــن األراضي 
األميركيــة، ال على أســاس ثقة 
عميــاء«، بــل مبوجــب »تعهدات 

واضحة سيتم التحقق منها«.
وأضــاف: »إذا أصبحنا قادرين على 
إعــالن اتفاق وعندمــا نتمّكن من 
إلى  العمليــة  ســتنتقل  ذلــك، 
يجلس  حيث  األفغانية  املفاوضات 
طالبان مع أفغــان آخرين لاللتزام 

معاً بوقف دائم وشامل للنار«.
دونالد  األميركــي  الرئيــس  وكان 
ترامب أعلن اخلميس أنه ســيبقي 
في أفغانســتان 8600 جندي، بعد 

التوصل إلى اتفاق مع احلركة

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أظهــرت اســتطالعات جرت عند 
أن حزب  االقتــراع  أبواب مكاتــب 
»البديــل ألملانيا« قــد حقق نتائج 
الفتة فــي انتخابــات املقاطعات 
امس االول األحد، وذلك بعد تقدمه 
في مقاطعتني شــرق البالد، ما قد 
يقرأ على أنه »غضب شعبي« من 

حكومة االئتالف بقيادة ميركل.
حقــق حــزب »البديــل ألملانيــا« 
نتائج  األحــد  املتطرف  اليمينــي 
الفتة فــي انتخابــات املقاطعات 
بتقدمه في منطقتني شرق أملانيا، 
حســب ما أظهرت اســتطالعات 
جرت عند أبــواب مكاتب االقتراع، 
ما يعكس الغضب الشــعبي من 
حكومــة االئتالف التي تترأســها 

املستشارة أنغيال ميركل.
وأصبح »البديل ألملانيا« ثاني أقوى 
برملانــات املقاطعات في  حزب في 
كل مــن ساكســونيا وبراندنبرغ، 
بالعاصمة  التي حتيــط  املقاطعة 
نشرها  استطالعات  برلني، حسب 
تلفزيــون محلي. وفــي مقاطعة 
ساكســونيا، حيث ولــدت حركة 
املعادية لإلسالم،  املتطرفة  بيغيدا 
املعادي للهجرة على  احلزب  حصل 
ارتفاع كبير  باملئة في   27,5 نسبة 
التي حققها  باملئة   9,7 عن نسبة 
حســب  ســنوات،  خمس  قبــل 
تلفزيوني »إي آر دي« و »زي دي إف«.

فقد  براندنبرغ  مقاطعــة  في  أما 
حصل احلزب على نسبة تتراوح ما 
بني 22 و24,5 باملئة مقارنة مع 12,2 

باملئة في 2014، بحسب التوقعات 
مقاطعة  في  الفائزون  أما  األولية. 
االحتاد املسيحي  ساكسونيا فهم 
الدميقراطــي بزعامة ميركل الذي 
حصل على ما بــني 32 و33 باملئة 
من األصوات، بينما ســيطر االحتاد 
االشــتراكي الدميقراطــي علــى 
براندنبرغ بحصوله على  مقاطعة 

أكثر من 27 باملئة من األصوات.
وصرح ألكســندر غوالند املؤسس 
الشــريك حلزب »البديــل ألملانيا« 
أن احلــزب »راض عــن النتائج في 
حيث  وساكســونيا«  براندنبــرغ 
حزب  مــن  احملافظــني  »عاقــب« 
ميركل. مقرا »نعم نحن لسنا بعد 
أقوى قوة.. نحن نعمل للوصول إلى 

ذلك«.

مناورات بحرية أولى من نوعها 
بين الواليات المتحدة ودول آسيان

كابول تعلن و«طالبان« تنفي طرد
 مسلحي الحركة من قندوز

اليمين األلماني المتطرف يحقق نتائج 
الفتة في انتخابات المقاطعات

متابعة ـ الصباح الجديد :

هدد رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون بإقصــاء النــواب من حزب 
احملافظــني الذين يحاولــون منع خروج 
البالد مــن االحتاد األوروبي بــدون اتفاق 
مشــدداً بذلــك لهجته قبيــل التئام 
البرملــان في أســبوع يرتقــب أن يكون 
صاخبــا قبــل أن تُعلــق أعمالــه في 

األسبوع التالي.
وجاء التحذير في وقت تدرس شخصيات 
بارزة في احلزب احملافظ بينها وزير املالية 
الســابق فيليب هامونــد طريقة ملنع 
رئيس الوزراء من ســحب بريطانيا من 
االحتاد األوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين 

األول.
ويصر جونسون على أن عليه إبقاء هذا 
اخليار علــى الطاولة إلجبار بروكســل 
األخيرة  اللحظات  على االستسالم في 
واملوافقة على اتفــاق اقتصادي أفضل 

بالنسبة لبريطانيا.
التي  السياســية  العاصفة  وأشــعل 
تضرب لندن بشــكل أكبــر عندما قرر 
األســبوع املاضي تعليق أعمال البرملان 
ألكثر من شــهر، في مناورة سياسية 

تزيد من حدة التوتر رغم قانونيتها.
ويعنــي ذلك أنه لن يكــون أمام النواب 
املؤّيديــن لالحتــاد األوروبي ســوى عدة 
أيام حملاولة تعطيل مخطط جونســون 
وجتنــب االنفصال عن بروكســل بدون 
اتفاق لدى عودتهم من عطلة الصيف 

اليوم الثالثاء.
وقــال املتحدث باســم رئيــس الوزراء 
للصحافيني »ســيكون غيــر منطقي 
إطالًقا أن يحاول النــواب الذين رفضوا 

االتفاق الســابق ثالث مّرات تقييد يدي 
رئيس الوزراء في وقت يسعى للتفاوض 

على اتفاق بإمكانهم دعمه«.

»فرصة أخيرة« 

مواجهة  فــي  اســتراتيجيته  وجنحت 
بروكسل  واملناورة مع  معارضيه محلًيا 
في حتسني وضع حزبه في استطالعات 
الرأي. لكنه يتمتع بأغلبية عضو واحد 
فقــط في البرملــان، وهــو هامش دفع 

بأن يتم  بأنــه يرغب  كثيرين لالفتراض 
بريكســت بأي طريقة ممكنة قبل إجراء 
انتخابــات عامة. وأفاد مصــدر داونينغ 
ســتريت أن »تصويت يــوم غد املرتقب 
– اليــوم الثالثاء - هــو تعبير عن الثقة 

مبوقــف احلكومــة التفاوضي للضمان 
التوصل إلــى اتفاق وســيتم التعامل 

معه على هذا النحو«.
وســيكون من الصعب على نواب مثل 
هاموند والنواب املؤيدين لالحتاد األوروبي 

من أحزاب املعارضــة الذين يأخذون في 
احلسبان مصاحلهم السياسية اخلاصة 
بهم الوقــوف في وجه رئيــس الوزراء. 
ويتوقــع أن تتمثــل خطوتهــم األولى 
مبحاولة انتزاع الســلطة من احلكومة 
لتحديد أي مشــروع قانون ميكن أن يتم 

التصويت عليه.
وفي حال جنحوا في ذلك، فســيضعون 
مشــروع قانــون يتــم إقــراره بحلول 
األســبوع املقبل يجبر جونســون على 
األوروبي  االحتــاد  موافقة  على  احلصول 
لتأجيــل موعد بريكســت خالل قمة 
يعقدهــا التكتل في 17 و18 تشــرين 

األول/أكتوبر.
وســيعتمدون علــى احلصــول علــى 
والنواب  العمال املعــارض  دعم حــزب 
املؤيديــن لالحتــاد األوروبي مــن احلزب 
والليبراليني- االســكتلندي  الوطنــي 
الدميوقراطيني. وقال زعيم حزب العمال 
جيرميــي كوربن ألنصاره خــارج مدينة 
مانشستر )شمال( »علينا الوقوف صًفا 
واحداً في وجه )بريكست( بدون اتفاق«.

وتشــير تقارير إلى أن نحــو 15 منهم 
يأملــون لقاء جونســون فــي محاولة 

لتجنب حدوث انقسام داخل احلزب.
أن  تاميز«  »فايننشــال  وذكرت صحيفة 
جونسون ألغى االجتماع »فجأة« بعدما 
التقى بكبار أعضــاء فريقه في منزله 
األحد. وقال الوزير احملافظ الســابق نيك 
بولز لـ«بي بي سي« إن »اليمني املتشدد 

هيمن على احلزب احملافظ«.
وبنى جونسون زعامته على تعهده إمتام 
بريكست بأي ثمن الشهر املقبل، بعدما 
تأّجل مشــروع االنســحاب مرتني جّراء 

مقاومة البرملان.
وأطلقــت حكومتــه امــس االثنــني 
»استعدوا  شــعار  حتت  رسمية  حملة 

لبريكست« شــملت موقًعا إلكترونًيا 
يقدم نصائح ملواطني كل من بريطانيا 
واالحتاد األوروبي بشأن كيفية التعاطي 
مــع مشــكالت مرتقبة مثــل توقف 

هواتفهم عن العمل في اخلارج.
لكن كالً من بروكسل ولندن باتتا اليوم 
ترجحان انتهاء الشراكة التي استمرت 

ألربعة عقود بني الطرفني بدون اتفاق.
وكتب كبير مفاوضي االحتاد األوروبي في 
مسألة بريكست ميشــال بارنييه في 
صحيفة »ذي صنداي تلغراف« أن البند 
األكثر إثارة للجــدل في االتفاق احلالي ، 
وهو »شــبكة األمان« الهادفة لضمان 
بقاء حدود إيرلندا الشــمالية مفتوحة 
مهما كانت الظروف ما بعد بريكست ، 
يعد »أقصى درجة من املرونة التي ميكن 

لالحتاد األوروبي تقدميها«.

تقرير سّري 
وتأّثــر إصــرار جونســون علــى وجود 
حلول أخرى، يرتبط أحدها باســتخدام 
احلدود،  علــى  متقدمــة  تكنولوجيــا 
تقريراً  البريطانية  احلكومة  بتســريب 
يظهر أّن جميع تلــك احللول غير قابلة 

للتطبيق.
ونقلــت صحيفــة »ذي غارديــان« عن 
التقرير الذي صدر فــي 28 آب أنه »من 
الواضــح أن أي عملية تســهيل حتمل 
مخاطر ومشكالت أخرى متصلة بها«.

وأضاف التقرير أن على اســتنتاجاته أن 
لتداعيتها  الكتمان »نظــراً  تبقى قيد 
الســلبية احملتملة على إعادة التفاوض 

مع االحتاد األوروبي«.
املعارض  العمــال  حزب  زعيــم  واتهم 
جيرميي كوربن رئيس الوزراء امس االثنني 
بريكست  اســتفتاء  نتائج  بـ«خطف« 

الذي جرى عام 2016.

بريطانيا تشهد أياما قلقة والمعارضة تزيدها توترا

جونسون يهدد بإقصاء نواب من حزبه مع بدء أسبوع نيابي حاسم لبريكست

قال المتحدث باسم 
رئيس الوزراء 

للصحافيين: سيكون 
غير منطقي إطالًقا 

أن يحاول النواب 
الذين رفضوا االتفاق 

السابق ثالث مرّات 
تقييد يدي رئيس 
الوزراء في وقت 

يسعى للتفاوض على 
اتفاق بإمكانهم 

دعمه
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بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا خبراء في الشــأن الدستوري، 
أمس االثنني، مجلــس النواب إلى 
الكف عن محاوالت السيطرة على 
تشريعات  إلى  واالنصراف  القضاء 
املعيشــي  املســتوى  مــن  ترفع 
على  مشددين  العراقي،  للمواطن 
أهمية إقرار قانــون النفط والغاز، 
الفتني إلى وجود خمس مســودات 
توحيدها  ينبغــي  القانــون  لهذا 
من أجل إيجــاد منظومة قانونية 
لتنظيــم العالقــة النفطية بني 
واألقاليــم  االحتاديــة  احلكومــة 

واإلدارات احمللية.
وقــال اخلبير محمد الشــريف، إن 
يفتتح  ســوف  النواب  »مجلــس 
الثالثاء فصله التشــريعي اجلديد 
مبزيد مــن اخلالفات بني الكتل حول 

القوانني العالقة«.
وأحزاباً  »كتالً  أن  الشريف،  وأضاف 
ما زالت متمسكة بضرورة تشريع 
قانون احملكمة االحتادية العليا كونه 
الطريــق األقرب للســيطرة على 

القضاء بشكل تام«.
وبني، أن »هناك عــدد من القوانني 
وتشريعها  إليها،  االلتفات  ينبغي 
والتــي تالمــس املواطن بشــكل 
مباشــر ومن شــأنها أن ترفع من 

مستواه املعيشي«.
وأشار الشــريف، إلى أن »ابرز  تلك 
القوانــني املنصوص عليها مبوجب 

الدســتور هو قانون النفط والغاز 
الذي مت تقدمي مشــروعه األول في 
عام 2007 وعجز مجلس النواب عن 
متريره لغايــة االن، رغم أنه يخص 
الثروة الطبيعيــة في العراق التي 

تثور عليها خالفات مستمرة«.
»املعلومات  أن  الشــريف،  وأكــد 
التــي يتم تســريبها من مجلس 
النواب تؤكد وجود خمس مسودات 
للقانــون مقدمة مــن احلكومات 
النيابيــة  واللجــان  املتعاقبــة 

املتخصصة ورئاسة اجلمهورية«.
ودعــا، »الكتل النيابيــة إلى عقد 
اجتماعــات مكثفــة مــع جميع 
اجلهات ذات العالقة في مقدمتها 
احلكومــة مــن أجــل توحيد تلك 
املشــاريع واملقترحات في مسودة 
ومتريرها  عليها  االتفاق  يتم  واحدة 
الدســتورية  للســياقات  وفقــاً 

الصحيحة«.
النفط  »قانون  أن  الشــريف،  وبني 
الغــاز ينظــم توزيع الثــروات بني 
اجملتمع العراقي، فليس من املعقول 
الذي تشــكل مبيعاته  النفط  أن 
نحو %90 مــن موارد اخلزينة ما زال 
يعاني مــن عدم وجــود منظومة 

تشريعية له«.
وشدد، على أن »أهم املعاجلات التي 
في  والغاز  النفط  قانون  سيوفرها 
حال إقــراره هو تنظيــم العالقة 
النفطيــة بني احلكومــة االحتادية 
مع  وكذلك  كردســتان،  وإقليــم 

اإلدارات احمللية«.

ومضى الشريف، إلى أن »استمرار 
جتاهل هذا القانون يعّد استخفافاً 
مبقدرات الشــعب، وعــدم اكتراث 
تعتمد  التي  املواطن  للقمة عيش 

بنحو مباشر على النفط«.
من جانبه، ذكر اخلبير اآلخر ياســر 
اخلفاجي أن »الدستور العراقي أورد 
مفــردة النفط فــي ثالثة مواضع 
و   )111( املادتــني  وجميعها ضمن 

.»(112)
وتعريفاً  واضــاف أن »مبدأ عامــاً 
ذكرتــه املادة )111( من الدســتور 
وهو أن النفط والغاز هو ملك كل 
األقاليم  كل  في  العراقي  الشعب 

واحملافظات«.
ولفــت إلــى أن »املــادة )112( من 
الدستور دخلت في تفصيالت هذا 
التعريف مــن خالل منح احلكومة 

النفط  إدارة  صالحيــة  االحتاديــة 
والغــاز املســتخرج مــن احلقول 
احلاليــة مــع حكومــات األقاليم 

واحملافظات املنتجة«.
وأشــار إلى أن »الدســتور اشترط 
أن توزيع الواردات بشــكٍل منصٍف 
التوزيع السكاني في  يتناسب مع 
جميع أنحاء البالد، مع حتديد حصة 
ملدٍة محــددة لألقاليــم املتضررة، 

والتــي حرمــت منهــا بصــورٍة 
مجحفة من قبل النظام السابق، 
والتي تضررت بعــد ذلك، مبا يؤمن 
التنمية املتوازنة للمناطق اخملتلفة 

من البالد«.
لكنه شــدد علــى أن »تلك اإللية 
لم  ما  للدســتور  وفقــاً  معطلة 
يصدر بحقها تشــريع من مجلس 
انتهى بعبارة  النــص  النواب كون 

)وينظم ذلك بقانون(«.
»الدســتور  أن  إلى  اخلفاجي،  ونّوه 
أورد النفط فــي موضع ثالث وفقاً 
للفقــرة الثانيــة من املــادة 112 
االحتادية  احلكومــة  )تقوم  بالنص 
وحكومــات األقاليــم واحملافظات 
املنتجة معاً برســم السياســات 
لتطوير  الالزمــة  اإلســتراتيجية 
ثروة النفط والغاز، مبا يحقق أعلى 
منفعٍة للشعب العراقي، معتمدًة 
أحــدث تقنيــات مبادئ الســوق 

وتشجيع االستثمار(«.
إن  بالقــول،  اخلفاجــي  وأكمــل 
املتعلقة  الدســتورية  »النصوص 
الثروة النفطيــة األغلب  بتوزيــع 
واالهم منها معطل ما لم يشرع 

قانون النفط والغاز«.
يشــار إلى أن قانون النفط والغاز 
يعد مــن أهم التشــريعات التي 
إقرارها  عــن  النواب  مجلس  عجز 
طيلة السنوات املاضية وهو ما أدى 
الثورة  حول  اخلالفات  نشــوب  إلى 
الطبيعية بــني احلكومة االحتادية 

وإقليم كردستان.

دعوات لتوحيد مسودات قانون النفط
 لتسريع إقراره والكف عن مضايقة القضاء

خبراء يتهمون البرلمان بعدم تفعيل اآلليات الدستورية لتوزيع الثورة الطبيعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
باع البنك املركزي العراقي اكثر من 227 مليون 
دوالر في مزاد بيع العملة االجنبية أمس االثنني.
وقال البنــك في بيان صحافــي، أمس االثنني، 
ان »اجمالي املبلــغ املباع بلغ 227 مليونا و510 
االف و570 دوالرا، مبشاركة 30 مصرفاً وشركة 

واحدة«.
البيع الغــراض تعزيز  ان »اجمالــي  واوضــح 
االرصدة في اخلارج حواالت واعتمادات بلغ 207 
ماليني و290 الفا و570 دوالرا ، فيما بلغ اجمالي 

البيع النقدي 20 مليونا و220 دوالرا«.
وكان بيع املبالغ احملولة حلســابات املصارف في 
اخلارج والبيع النقدي، بســعر 1190 ديناراً لكل 

دوالر«.  

اسطنبول ـ رويترز:
انكمــش االقتصــاد التركــي 1.5 باملئة على 
أســاس ســنوي في الربع الثانــي وهو معدل 
أفضل من التوقعات وســجل قــراءة إيجابية 
أخــرى على أســاس فصلي في حــني يبدو أن 
االقتصاد يتخلص من تأثيــر الركود بعد أزمة 

العملة في العام املاضي.
وأظهــرت بيانات معهد اإلحصــاء التركي أنه 
مقارنة بالربع األول، منــا الناجت احمللي اإلجمالي 
بوتيــرة ُمعدلة فــي ضوء التقــومي والعوامل 
املوســمية 1.2 باملئة وهي ثاني قراءة فصلية 

إيجابية على التوالي.
ويتمتع اقتصاد السوق الناشئة املهم بسجل 
جيد بفضل معدل منو يتجاوز خمســة باملئة 
ولكن التضخم وأســعار الفائــدة ارتفعا بعد 
أن فقــدت الليرة التركية 30 باملئة من قيمتها 

العام املاضي ونزل الطلب احمللي نزوال حادا.

227 مليون دوالر 
مبيعات المركزي

االقتصاد التركي 
دون مستواه السنوي

أحد احلقول النفطية

متابعة الصباح الجديد:
أظهر مســح أن نشاط قطاع 
مبنطقة  التحويلية  الصناعات 
اليورو انكمش للشهر السابع 
في آب في الوقت الذي تسبب 
فيه استمرار انخفاض الطلب 
في انحســار التفاؤل، مما يعزز 
بإقدام  توقعــات  األرجح  على 
على  األوروبي  املركــزي  البنك 
النقدية  السياســة  تيســير 

األسبوع املقبل.
وقــدم صانعــو السياســات 
بالبنــك املركــزي األوروبي في 
اجتماعهم في متــوز ما يرقى 
السياســة  بتيســير  لتعهد 
النقديــة مع تدهــور آفاق منو 
التكتل. وتسبب تصاعد احلرب 
املتحدة  الواليات  بني  التجارية 
والصني في تعزيز اخملاوف بشأن 

تباطؤ االقتصاد العاملي.
آي.إتش.إس  مؤشــر  وســجل 
ماركــت ملديــري املشــتريات 
التحويلية  الصناعات  بقطاع 
فــي القراءة النهائية لشــهر 
47.0 مــا مياثــل القــراءة  آب 
األولية لكنه يقل عن مستوى 
النمو  بني  الفاصل  اخلمســني 

واالنكماش.
حتســنا  آب  قراءة  متثل  وبينما 
القراءة املســجلة  مقارنة مع 
في يوليو متوز البالغة 46.5، فإن 
كانت  الشهر  ذلك  في  القراءة 

األدنى منذ كانون األول 2012.
اإلنتاج،  وارتفع مؤشــر يقيس 
مديري  مؤشــر  ضمن  ويدخل 
من  الــذي  اجملمع  املشــتريات 
املقــرر صــدوره يــوم األربعاء 

ويُنظر إليه علــى أنه مقياس 
جيد ملتانة االقتصاد، إلى 47.9 
أيضا  46.9 لكنه يظــل  مــن 
للشهر الســابع دون مستوى 

التعادل عند خمسني نقطة.
وتراجــع مؤشــر اإلنتــاج في 
يقيــس  والــذي  املســتقبل، 
االثني  فترة  التفاؤل على مدى 
عشــر شــهرا القادمــة، إلى 
52.6 وهي أدنى قراءة  50.6 من 
منذ تشــرين الثاني 2012. ومما 
يُضاف إلى الصورة الســلبية، 
التوظيف  املصانــع  خفــض 

للشهر الرابع.
في السياق، أظهر مسح أمس 
االثنني أن التصنيع في بريطانيا 
انكمش الشهر املاضي بأسرع 
وتيرة في ســبعة أعوام متأثرا 
بريطانيا  خــروج  أزمة  بتعمق 
والتراجع  األوروبــي  االحتاد  من 
بانحســار  ينبئ  مــا  العاملي، 
املؤشــرات على فــرص تعاف 

عاملي في الربع الثالث.
آي.إتش.إس  مؤشــر  وتراجــع 
ملديري  ماركت/سي.آي.بي.إس 
املشــتريات بقطاع الصناعات 
التحويليــة فــي بريطانيا في 
متــوز إلى 47.4 مــن 48، ليأتي 
دون متوســط التوقعــات في 
استطالع لرويترز مبقدار نقطة 

كاملة.
مديــر  دوبســون  روب  وقــال 
”كبحت  ماركت  آي.إتــش.إس 
مستويات عالية من الضبابية 
إلى  والسياســية  االقتصادية 
توتــرات جتاريــة عاملية  جانب 
البريطانية  املصانع  أداء  جارية 

في آب“.
وأظهر مؤشر مديري املشتريات 
أن التصنيع في بريطانيا خضع 
لتراجع يجتاح أوروبا بالرغم من 
الشهر  فرنسا  في  طفيف  منو 

املاضي.
املشــاركون في مسح  وألقى 
املشــتريات  مديــري  مؤشــر 
باملســؤولية علــى التباطــؤ 
العاملــي وخــروج بريطانيا من 
انخفاض  فــي  األوروبي  االحتاد 
الطلــب من العمــالء احملليني 
واألجانــب، إذ ينقــل بعضهم 
سالســل اإلمداد من بريطانيا 
تشــرين  أكتوبــر   31 قبــل 
األول، وهــو املوعــد النهائــي 
االحتـــاد  من  االنسحاب  إلمتام 

األوروبـي.
ماركت  آي.إتــش.إس  وقالــت 
التي أجرت املسح إن مسحها 
يتماشــى مع تراجع في الرقم 
البالغ  املصانع  إلنتاج  الرسمي 
نحو اثنني باملئة على أســاس 
التصنيع  ويشــكل  فصلــي. 
النــاجت  باملئــة مــن  عشــرة 

االقتصادي البريطاني.
ونزل مؤشر املسح لإلنتاج في 
املستقبل إلى أدنى مستوياته 
البيانات في  بدء تسجيل  منذ 

.2012
وقالت آي.إتــش.إس ماركت إن 
النشاط تراجع في سائر قطاع 
مع  التحويليــة،  الصناعــات 
هبوط اإلنتاج في قطاع السلع 
وتيرة  بأســرع  االســتهالكية 
منــذ شــباط 2009 قرب أدنى 

مستويات آخر ركود بريطاني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزير التخطيــط، نوري 
اإلثنــني،  امــس  الدليمــي، 
مصادقتــه على إطــالق أكثر 
74 مليــار دينــار ضمن  مــن 
الســنوية  التخصيصــات 
جداول  في  املدرجة  للمشاريع 
بغداد  األقاليــم ألمانة  تنمية 

لعام 2019 .
وقــال الدليمــي فــي بيــان 
على  املصادقة  »متت  صحافي: 
مبلغ 74.3 مليــار دينار بهدف 
املاء  تنفيذ عدد من مشــاريع 
تأهيل  وإعــادة  وبنــاء  واجملاري 
املتنزهــات، وتنفيــذ اعمــال 
ورفع  والتنظيــف  التشــجير 
اخمللفات، وتوفير جميع ســبل 
الدعم الالزمة الستدامة عمل 
أقضية  البلديــة في  اخلدمات 

ونواحي محافظة بغداد«.

وأضــاف: »وفي إطــار اختصار 
اخلدمات  افضل  وتقدمي  الروتني 
للمواطنــني في اقصــر فترة 
زمنيــة ممكنة؛ خــّول اجلهات 
املعنيــة فــي أمانــة بغــداد 
بصالحيــات التنفيذ والصرف 
مع مراعاة االلتزام بالتعليمات 
بتنفيذ  اخلاصة  والصالحيــات 
لعام  االســتثمارية  املوازنــة 

.»2019
العاصمة بغداد من  وتشــكو 
انعدام كبير لتنفيذ املشــاريع 
اخلدمية، في حني حتولت أغلب 
املناطق اخلضراء إلى مســاكن 
االف  يقطنهــا  عشــوائية 

السكان. 
وزارة  اعلنــت  ذلــك،  الــى 
املصادقة  امــس،  التخطيط، 
على صرف اكثــر من 58 مليار 
124 بناية مدرسية  دينار لبناء 

في محافظة ذي قار.
بيــان  فــي  الــوزارة  وقالــت 
صحافــي، ان “الــوزارة وافقت 
على صرف أكثــر من 58 مليار 
دينــار لبناء 124 مدرســة في 
محافظــة ذي قار محســوبة 
على التخصيصات الســنوية 
جداول  في  املدرجة  للمشاريع 
لعام  االســتثمارية  املوازنــة 
تنمية  برامــج  ضمــن   2019

األقاليم للمحافظة”.
“املدارس ستتضمن  ان  واضاف 
وابتدائية  ومتوســطة  ثانوية 
وقاعــات  أطفــال،  وريــاض 
متعددة األغــراض، ومختبرات 
فحص  ومراكــز  للحاســوب، 
االمتحانــات، وأجنحة صحية، 
وإنشــاء بنايتي قســم تربية 
تربيــة  وقســم  اإلصــالح 

الفهـود”.

انكماش نشاط الصناعات التحويلية 
في منطقة اليورو

التخطيط: 74 مليار دينار لمشاريع 
وخدمات أمانة بغداد

أسرع وتيرة نزول لنشاط المصانع البريطانية منذ 2012

وافقت على صرف 58 مليار دينار لبناء 124 مدرسة في ذي 
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دراسة

اصدار

رؤية

ميكــن جلامعــي املقتنيات مــن جميع 
األذواق العثور على شــيء يناســب كالً 
منهــم، نظــراً لتنوع األعمــال الفنية 
املعروضة؛ من روائع الفنون التي أبدعها 
فنانون كبار ومشــاهير من إيران ومصر 
وسوريا وغيرها، إلى قطع فنية عصرية 
من ابتــكار فنانني صاعدين من أصحاب 

املواهب الواعدة«.
 ويُعــرض في املزاد املرتقــب في أكتوبر 
عمٌل مهــم لواحدة من كبار أســاتذة 
الفن اإليرانيني وأشهرهم، وهي الفنانة 
الراحلة منيــر فرمانفرمايان، التي ُولدت 
في العام 1924 وتوفيــت في إبريل من 
العام اجلاري. ومن املنتظر أن يُلقي املزاد 
الضوء على العمل )الظاهر في األعلى( 
والــذي ال يحمــل عنواناً واملســتوحى 
رمزية متصوَّرة ملؤســس  أجنحــة  من 
وأحد  اإليرانيــة  الزرادشــتية  الديانــة 
أبرز رموزها، زرادشــت. وكانــت الفنانة 
الراحلة نّفــذت العمل في العام 2008. 
يتسم هذا العمل ذو النمط املشكالّي 
بسلســلة مرايا مثلثة تعكس الضوء 
في جميــع االجتاهــات، لُيعجب الناظر 
إليه باالنعكاســات املنتشــرة من هذه 
النسخة املبســطة ألجنحة فارافاهار، 

وكأن الفنانــة أرادت تفكيــك مكونات 
والرجوع  التقليدي  اإليراني  احلِرفي  الفّن 
به إلى جوهره األصلي. ومن املقّرر عرض 
هذا العمل بســعر تقديــري يتراوح بني 

240,000 و400,000 جنيه إسترليني. 
ويأتــي إدراج رائعــة فرمانفرمايان هذه 
في مزاد كريستيز بالتزامن مع معارض 
كبيرة تعرض أعماالً فنية أخرى للفنانة 
في مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف 
بجانب  في شــيكاغو،  املعاصــر  الفن 
متحف خاص بأعمال الفنانة كان افتتح 

في طهران العام 2017.
 وســيعرض في مزاد لنــدن مجموعة 
مؤلفــة من خمســة أعمــال للفنان 
احلداثي الفلسطيني إسماعيل شموط 
(1930-2006(، ُجمعــت من مجموعتني 
لوحة  تُعــرض  وســوف  املقتنيات.  من 
»الطريق« التي رُسمت في العام 1964، 
للبيــع في املزاد بســعر تقديري يتراوح 
بني 50,000 و70,000 جنيه إســترليني، 
وذلك بجانب عدد من اللوحات املرسومة 
باأللــوان املائيــة من سلســلة لوحات 
»تل الزعتــر« الشــهيرة. وكانت لوحة 
»الطريق« قد سبق عرضها في متحف 
برلني الوطنــي في ســبعينيات القرن 
املاضــي، في داللة على شــهرة الفنان 
علــى الســاحة الفنية الدوليــة، وقد 
ُجلبت إلى املزاد من مجموعة مقتنيات 
نبرة  وتعكس  إيطالــي،  مبالــك  خاصة 
التي  الدراميــة واملأســاوية  األحــداث 
مّرت بها فلســطني خالل اخلمسينيات 
والســتينيات. وتُظهر الوجــوه البادية 
في اللوحة فــي مجملها مالمح احلزن 
واالضطهــاد اللذين عانهما الشــعب 
وكأن  اللوحة  وتُظهــر  الفلســطيني. 
احلشــد الذي فيها يتقــدم نحو الناظر 
إليه، في بناء ســردي مرئــي للقومية 

الفلسطينية.
  من جانبــه، لعب نصــراهلل أفجه إي 
)املولود فــي العــام 1933( دوراً بارزاً في 
رســم التوجه الفني باســتخدام خّط 
النقاشي في الســبعينيات، وهو عضو 
بارز فــي جماعة اخلطاطــني اإليرانيني 
اجلدد. ويُعد عمله املعروض هنا أحد أكبر 
التي ســيتم طرحها في مزاد  األعمال 
علني )بسعر تقديري يتراوح بني 60,000 
و80,000 جنيه إسترليني(، إذ يزيد عرضه 
عن ثالثة أمتار، وهو عمل مثير لإلعجاب 
يشهد على اإلتقان احلرفي العالي التي 
ميتاز به الفنان، الذي أبدى اهتماماً مبكراً 
باخلــط العربي ومارســه حتــت وصاية 

العديد من اخلطاطــني اإليرانيني الكبار 
مثل مير خاني وكيميا قلم وكافه. وكان 
أفجــه إي بدأ العمل في مزيج من اخلط 
النقاشــي والرســم، مبجرد إنهائه دورة 
»جمعية اخلطاطني اإليرانيني« الشهيرة 

بني العامني 1963 و1964.
 أما لؤي كيالي، أحد أساتذة الفن السوري 
احلديث، فكان ذا نتاٍج فّني غزير باملقارنة 
مع حياته القصيرة التي عاشــها، ووّثق 
فيها ألشــخاص من بلده ُمصــّوراً من 
خاللهــم جمــال احلياة وهشاشــتها. 

وجاءت لوحــة البورتريه التي رســمها 
كيالي في العام 1962 وأبدع فيها صورة 
لتجّسد جوهر  اإليبش  أميمة حســني 
األناقة األنثوية في عمل قّل نظيره مبثل 
هذا اللمعان واأللــوان الذهبية املذهلة 
 30,000 يتراوح بني  التقديري  )ســعرها 
و50,000 جنيــه إســترليني(. وخــالل 
ســتينيات القرن املاضي، انتقل الفنان 
من حلب إلى دمشــق، وسرعان ما بنى 
اســماً له بالعمل في رســم الطبقة 
اخململية الســورية، فضالً عن الطبقات 

الكادحــة، ليجد عبــر أعمالها اجلمال 
واحلكمــة الداخليني بغــض النظر عن 

املكانة االجتماعية أو املالبس.
وتشــمل األنشــطة املقــررة جلامعي 
املقتنيــات واجلهــات التنظيميــة ذات 
العالقة خالل أســبوع كريستيز لفنون 
الشــرق األوســط في لندن، طرح كتب 
وعقد جلســات نقاش وتنظيم جوالت 
خاصة، ســيكون بينها جلســة نقاش 
21 أكتوبر مــع الفنانة  تنعقــد يــوم 
الســورية املعاصرة سارة شّمة، الفائزة 
بجائزة »ناشونال بورتريه غاليري بي پي«، 
والتي ســوف تُعرض لوحة شــخصية 
رسمتها لنفســها في العام 2016 في 
املزاد يــوم 23 أكتوبر، وبســعر تقديري 
يتــراوح بــني 12,000 و18,000 جنيــه 

إسترليني.
 

نبذة عن كريستيز
حققت مــزادات كريســتيز، إحدى أبرز 
األعمال  العاملية في مجال  الشــركات 
الفنية، ومبيعاتها اخلاصة والرقمية عبر 
اإلنترنت، مبيعــات إجمالية بلغت 4.04 
مليار دوالر فــي النصف األول من العام 
2018. ولطاملا ارتبط اســم كريســتيز 
بالفنــون االســتثنائية واخلدمــة غير 
الواسعة.  الدولية  واخلبرات  املســبوقة 
وتقيم الشركة حوالي 350 مزاداً سنويًا 
ضمن أكثر من 80 فئة، تشــمل جميع 
مجاالت الفنــون اجلميلــة والزخرفية، 
الفوتوغرافيــة،  والصــور  واجملوهــرات، 
واملقتنيــات، والنبيذ، وغيرهــا. وتتراوح 
أسعار القطع التي تباع في املزادات بني 
200 دوالر ومــا يصل إلــى أكثر من 100 
بتاريخ  كريســتيز  وتتمتع  دوالر.  مليون 
طويــل حافــل بالنجاح فــي املبيعات 
الفئات  بجميــع  لعمالئهــا  اخلاصــة 
الفنية، مع اهتمام متزايد بفنون حقبة 
ما بعد احلرب والفنون املعاصرة، والفنون 
االنطباعية واحلديثــة، واألعمال الفنية 

املهمة القدمية، واجملوهرات.
 46 وتتمتع كريستيز بحضور عاملي في 
بلداً، ولديها عشــر صــاالت مزاد حول 
العالــم، موزعة فــي لنــدن ونيويورك 
وباريس وجنيف وميالن وأمستردام ودبي 

وزيوريخ وهونغ كونغ وشنغهاي.

 
 عمل بــال عنــوان )أجنحــة فارافاهار، 
زرادشــت( للفنانة منيــر فرمانفرمايان 
)إيرانية، 1924-2019(. الســعر التقديري 

(240,000-400,000 جنيه إسترليني(
 دبــي/ لندن - مــن املنتظر فــي الثالث 
والعشــرين من أكتوبر املقبل إقامة مزاد 
األوسط  الشرق  لفنون  الثالث  كريستيز 
إدراجه ضمن  واملعاصرة بعــد  احلديثــة 
أســبوع الفن اإلســالمي، احلدث العريق 
الذي يتســم بثراء احملتوى الفني وتفّرده، 
ويقام ســنوياً في العاصمة البريطانية 
لندن. وُجمع للمزاد املرتقب نحو تسعني 
عمالً رفيعاً من األعمال الفنية الشــرق 
أوســطية من أنحاء متفرقة من العالم، 
مثل لــوس أجنلوس ونيويورك ولندن ودبي 
وباريس وبيــروت وبوينس آيــرس وميالن 

وبيرث والدار البيضاء وغيرها.
 ويُرّكــز املــزاد أساســاً علــى األعمال 
العربيــة واإليرانية احلديثــة، مع حرصه 
الضــوء علــى األعمال  على تســليط 
الفنيــة املعاصــرة لفنانــني حداثيــني 
أبرزهم الفنان الســوري  إقليميني مــن 
لؤي كيالــي، والفنــان اإليراني منوجهر 
يكتاي، والفلسطيني إسماعيل شموط، 
إضافة إلى فاحت مدّرس من ســوريا، هذا 
فضالً عن مجموعة مختارة من أشــهر 
الفنانات احلداثيات، بينهّن بيبي زغبي من 
لبنان، والفنانة املغربية شــعيبية طالل، 
واإليرانية منير شــهرودي فرمانفرمايان، 
بجانــب الفنانتــني املصريتــني زينــب 
عبداحلميــد وحتية حليــم. كذلك يضّم 
املزاد أعماالً لعدد من الفنانني املعاصرين 
ُمشــيري،  فرهد  اإليراني  مثــل  البارزين 
واألمريكية من أصل إيراني هادية شفيع، 
وأمين بعلبكي من لبنان، عالوة على رضا 
دراكشــاني وعلي بني صدر وكالهما من 

إيران.
وبهذه املناسبة، قالت هالة خياط مديرة 
املزادات في كريستيز الشرق األوسط، إن 
ثّمة مجموعة من العوامل املتنوعة التي 
متّيز مزاد كريستيز الثالث لفنون الشرق 
األوســط في لندن، مشــيرة إلــى تنّوع 
الفنية،  األعمال  املســتخدمة في  املواد 
تأليفها،  في  املســتخدمة  واملوضوعات 
واختــالف املناطق اجلغرافيــة للفنانني، 
للبيع،  الســعرية  التقديــرات  وتبايــن 
وأضافت: »يتيح هذا التنوع أرضية عاملية 
خصبة للفّن والفنانني من هذه املنطقة 
حيث  املستمر،  الفني  بالتطّور  املتسمة 

التصنيــف املعجمــّي العربــّي من حيث 
املوضوعــات، وترتيــب املواّد، واالســتيثاق 

مــن صّحتهــا وشــواهدها، كمــا يُظهر 
املكانة الرفيعــة واحملورّية التي حظيت بها 
املصنَّفــات املعجمّية في التــراث العربّي 
واإلســالمّي، مبيِّناً أن نشأة املعجم العربّي 
إّنا ترجــع إلى جهود اللغوّيــني األوائل في 
دراســة أصوات العربّيــة وصرفها ونحوها 
ودراســة القرآن الكرمي على وجه اخلصوص، 
دونا تأثير أجنبّي. وممّا ُوّفق إليه الباحث من 
نتائج إرجاُعه نظــاَم التقفية - أي الترتيب 
على احلرف األخير - إلــى النصف األّول من 
القرن الثالث للهجرة، وكشــُفه عن نظام 
الزُّمــر الداللّيــة التي كان ابن ســيدة أّول 
من اعتمدهــا على نحٍو منهجّي في كتاب 
احملكــم، وتبيانُه أن هذه الزَُّمر هي التي أقام 
عليها ابن منظــور منهجه في ترتيب مواّد 

لسان العرب.
د. رمــزي منير بعلبكي: أســتاذ كرســي 

»ُجويت« للدراســات العربّيــة في اجلامعة 
األميركّية في بيروت، ورئيس اجمللس العلمّي 
ملعجم الدوحة التاريخّي لّلغة العربّية. له 
عدد وافر من الكتــب بالعربّية واإلنكليزّية 
ومــا يربو علــى ثمانني بحثاً منشــوراً في 
مجاّلت عاملّية محّكمة أو فصوالً في كتب. 
أُعيَد نشر عدد من مقاالته في مجّلد خاّص 
في سلسلة Variorum العاملّية التي تكّرم 
الباحثــني الذيــن لهم أثر بــارز في حقول 
اختصاصهم. تترّكز دراساته حول النظرّية 
النحوّية العربّية، وفقه العربّية والسامّيات 
املقارن، وتاريخ املعجــم العربّي، وقد أكمل 
معجــم »املورد األكبــر« بعد وفــاة والده 
املعجمــّي منير البعلبكي. حاز جائزة امللك 
فيصل العاملّية لّلغة العربّية واألدب للعام 
2010 عن مجمل أعماله وال سّيما إسهامه 
في دراسة تاريخ النظرّية النحوّية العربّية.

 
صــدر حديثاً عــن املركز العربــي لألبحاث 
ودراسة السياسات كتاب »التراث املعجمي 
العربي من القرن الثانــي حتى القرن الثاني 
عشــر للهجرة«، من تأليــف د. رمزي منير 

بعلبكي.
يؤّرخ هذا الكتاب، الذي يقع في 622 صفحة، 
للتــراث املعجمّي العربّي منذ نشــأته في 
القــرن الثاني للهجرة وحتــى القرن الثاني 
عشــر. وقد أُفرد الباب األّول منــه لبدايات 
التي شــهدت جمع  النشــاط املعجمــّي 
املدوَّنة اللغوّية فكانــت عماداً للمصنَّفات 
النحوّية واملعجمّية على السواء. أّما البابان 
الثاني والثالث فيدوران على املعاجم املبوَّبة 
واجملنَّسة، وال سّيما القضايا املنهجّية التي 
اســتند إليها املعجمّيون في مصنَّفاتهم. 
ويُظهــر الكتــاُب التنّوع الكبيــر في أناط 

أعمال بارزة يعرضها مزاد كريستيز الثالث لفنون الشرق األوسط في لندن

التراث المعجمّي العربّي منذ نشأته حتى القرن 12 للهجرة

عبد الغفار العطوي
  

اهتمت النســوية باجلســد فــي مرحلة  ما 
بعد احلداثــة، وظهر ذلك االهتمام  في املوجة 
النسوية الثانية خاصة، عندما استعاد اجلسد 
مكانته التــي فقدها في عصــر احلداثة في 
هيمنة العقــل  وحتكمه فيه وانزوائه في ظل 
العقالنية التي رأت ضرورة ان ينخرط اجلســد 
في ثنائية  مفاهيمية، اهتمام النســوية  في 
رؤية  جلســد املرأة  العاري )والرجل ايضا( جاء 
مــن زوايا عدة، واتخذتــه موضوعا في اعمال 
الكثيرات مــن الفنانات ومؤرخات الفن الالتي 
يكتنب في النقد النسوي حينما انصب النقد 
على الصور املرئية وبروز العري بالنسبة جلسد 
املرأة يشكل مفهوم الشيء الشهواني للمرأة 
فــي اللوحات التي رســمها الرجــل )خاصة 
اللوحات املرســومة فيما بعد عصر النهضة 
( وهي بالضبط تشبه االستراتيجيات املتبعة 
في املواد االباحية اخلفيفة والثقافة الشعبية 
التي تبث اآلن على التلفــاز )مثل االعالن عن 
مســابقات ملــكات اجلمال وعــروض االزياء 
)عروض   للمــرأة  الداخلية  باملالبــس  اخلاصة 
مســتحضرات  و  والبكينــي(  للمايوهــات 
التجميل التــي تقتضي العري في اجلســد 
)سواء للمرأة او الرجل( ان حتفظ النسوية على 
فكرة ان العري )هنا االنثوي( الذي يســتخدم 
في اللوحات الفنية من خالل التخيل الرجالي 
موجهــا لفئة من الرجــال، اي ان الصور هذه 
تخبرنا عن اخليــاالت والرغبات عنــد الرجال 

الذين مييلون الى للنســاء اكثر مما تخبرنا عن 
جسد املرأة اوامليل اجلنسي عنها  ألن اجلسد  
العاري للمرأة ميتاز بحقيقته وهو كذلك في 
مفهوم اإلغراء الذي تعــول عليه املرأة، لكن 
النســوية  ال ترى ســوى التقزز في ان يكون 
جلسد  املرأة حدود خارج ذاتها، و ترى  الناقدة 
النســوية الفرنســية جوليا كرستيفا  ان 
الذات الفردية  يجب ان تؤكد على استقاللها  
وان ترفض كل ما يهدد إحساســها بالذاتية 
الفريدة املســتقلة لكي تتخــذ  موقعا لها 
في النظام الرمزي  و تعرف كرستيفا النظام 
بأنه اصطالح استخدمه جاك الكان  الرمزي 
في اعماله ويرى في معناه دخول الطفل في 
الثقافة نفســها والى اللغة وترى النسوية 

ان النظام الرمزي يســاوي  النظــام االبوي  
ومبا ان اجلســد وفــق رؤية فوكو هــو املوقع  
الذي تؤدى عليــه اخلطابات وعليه ايضا يتم 
جتنبها  فاجلســد يشكل قيمة  بحد ذاتها و 
ال يكتفي ان يتحول الى موضوع لهذا يقاس 
اجلســد من كونه خطابا يتحدى املؤسسة 
باعتباره وهو عار ميثل حقيقنه فقط، فالعري 
بالنسبة له ال يعطي داللة سيئة، ألن العري 
في اجلســد هو حقيقته، ولعــل الصراع مع 
الســلطة في نظر فوكو هو على اجلســد 
حيث بدال من ان يرســم فوكو نوذجا تراتبيا 
لعالقــات الســلطة يبدأ من اعلــى ويتجه 
الى اســفل فاحصــا طريقة قمــع الدولة  
واملؤسسات للناس اتصور ان العري هو الذي 
يجعل الســلطة تعمد الى تغطية عمليات 
 ، قمعها بتمظهــرات خارج نطاق اجلســد 
يتعاملون  والسحاقيات  املثليني  ان  لهذا جند 
مع اجلســد كونه عاريا دون ضغوطات انواع 
التي تتخذ صورة السلطة جوهرا  اخلطابات 
لقمعهــا، فالعــري في اجلســد هــو قمة 
اســتغفال للســلطة، و اعلى الدرجات في 
تبديــد اخلطابات التي حتــاول ان تضعه في 
هويــات متعددة، تلك اخلطابــات تؤكد على 
عدم قدرته علــى إيجاد هويتــه مبعزل عنا، 
لكن العري هو هوية اجلســد، من زاوية اخرى 
يلخص بورديو  في ملحــق كتابه )الهيمنة 
الذكورية( األســئلة التي تــدور حول حركة 
والســحاقيات،  وهي تطرح   املثليني  الرجال 
في آن واحد، ضمنيا عبــر وجودها وافعالها 
الرمزية، وعلنيا عبــر خطاباتها  و النظريات 

التي تنتجها او التي تسهم في وجودها، عددا 
معينا من املســائل التي تعتبر من بني اكثر  
املســائل اهمية للعلــوم االجتماعية، التي 
تثير فضول و شــهية في اكتشاف ان تلكما 
احلركتني وهما تؤيدان صــور الرفض والتمرد 
في اجملتمعات التي نشــأت فيهــا، تضعان 
العري  صيغة من صيغ التلذذ باجلســد دون 
التطلع خلارجه، ألنهما ال تعترفان بأي شكل 
من اشكال الهيمنة و العنف الرمزي، فأصل 
التلذذ في اجلســد املثلي و الســحاقي  نابع 
من العري، و القيمة اجلنســية التي يبعثها 
اجلسد املثلي او السحاقي ال تهتم إال بالهوية 
اجلنسية، والنسوية السحاقية التي تنضم 
الى النســوية الراديكالية اطلقت منتصف 
الســبعينيات من القرن العشرين  دعوة الى 
السحاق السياسي على اساس ان امليل  الى 
اجلنس اآلخر كمعيار اجتماعي  ليس إال  دليال 
يؤكــد على قمع املــرأة  و خلاصية العري في 
اجلسد قدرة على صياغة اخلطابات التي تريد 
إيصالها تلك النســوية، وفي تاريخ اجلســد 
كشــوفات في التمييز فــي ان  قيمة العري 
اجلماليــة من الوظائف املهمــة التي طورت 
رؤية اإلنســان جلســده  وفق محصلة إبراز 
االســتخدام املثالي لــه ، أي إعطاء الفرصة 
في تغطية حاجات اجلسد جميعها مبا فيها 
العــري  على اعتبار ان اجلســد احلقيقي هو 
الشــيء الطبيعي او املادي  نفسه، وما كنا 
بصدده هو مجرد تقسيمات  ثقافية متنوعة 

للجسد.

النسوية وفتنة الجسد العاري 

احدى اللوحات املشاركة

سيعرض في مزاد لندن مجموعة 
مؤلفة من خمسة أعمال للفنان 

الحداثي الفلسطيني إسماعيل 
شموط )1930-2006(، جُمعت 

من مجموعتين من المقتنيات. 
وسوف تُعرض لوحة »الطريق« 

التي رُسمت في العام 1964، 
للبيع في المزاد بسعر تقديري 
يتراوح بين 50,000 و70,000 

جنيه إسترليني، وذلك بجانب عدد 
من اللوحات المرسومة باأللوان 
المائية من سلسلة لوحات »تل 

الزعتر« الشهيرة.

بوست
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د. صابر العيساوي

يُعدُّ إنتاج املاء الصالح للشرب وإيصاله 
إلى املواطن ضمن حدود العاصمة واحداً 
من أبرز مهام وواجبات أمانة بغداد. وبعد 
تســّنمي منصب أمني بغداد في نهاية 
عــام 2005، كانت معاجلة الشــحة في 
إنتاج ماء الشــرب علــى رأس أولوياتي، 
واألمــر الذي جعل من إنتــاج املاء أولوية 
تفــرض نفســها بقوة هو عــدم تنفيذ 
أي مشــروع للماء الصافــي في مدينة 
بغداد منذ ثمانينات القرن املاضي، حيث 
كان آخر املشــاريع املنجزة في بغداد هو 
مشــروع ماء الكرخ الــذي مت تنفيذه ثم 

افتتاحه عام 1985.
الثاني  لقد شــهدت بغداد في النصف 
مــن عقــد الثمانينيــات وخــال عقد 
التســعينيات ومــا تــاه متــدداً أُفقياً، 
وتوســعاً ســكانياً، وزيادة ملحوظة في 
عدد نفوســها، وهو ما يتطلــب تطوراً 
في اخلدمات يتســق مع تلك املتغيرات، 
ويســتجيب لها، وهو أمــر طبيعي في 

حياة املدن الكبرى.
كانت املعادلة شــديدة الوضوح، لكنها، 
في الوقت ذاته، شــديدة التعقيد، إذ أن 
هناك زيــادات كبيرة في اســتهاك ماء 
الشرب بســبب زيادة عدد املستهلكني، 
يقابل ذلك توّقف إجناز مشاريع انتاج املاء، 
بعبارة اخــرى، فإن األفواه بدأت تتســع، 
والنتيجة احلتمية لتلك  راح يشح،  واملاء 
العاقة العكسية بني املاء ومستهلكيه 
هي أن النقص بدأ يتفاقم ويتعمق حتى 

زاد على مليون متر مكعب يومياً.
لقد تركزت شحة املياه في جانب بغداد 
الرصافــة، ورافقتهــا حاجــة ضاغطة 
لتجديــد الكثير من شــبكات املاء في 
العاصمــة، فضا عن  ومحــال  مناطق 
ايصال اخلدمات للمناطــق غير اخملدومة 

بهذه الشبكات.
وملعاجلة ذلــك الشــح املتفاقم وضعنا 
خطــة متكاملة ارتكزت علــى التعاقد 
وإجناز عدد كبير من املشــاريع منذ األيام 
األولى لتســنمي منصب أمــني بغداد، 
وقد كانــت حصيلة ذلك اجلهــد وثمار 
تلك اخلطة زيادة في كميات ماء الشرب 
في بغــداد بلغت أكثر من مليون ونصف 

املليون متر مكعب يومياً.
اســتطيع القول، وبثقة، ان بغداد حتولت 
بفضل تلك املشاريع من مدينة عطشى 
إلــى عاصمة تنعم بفائــض مائي؛ ومع 
الزيادات الهائلة في إنتــاج املاء مت جتديد 
احملال  الناقلة له لعشــرات  الشــبكات 
الســكنية مع خدمة أغلب املناطق غير 

اخملدومة.
 

مشاريع املاء التي مت التعاقد عليها 
والتي أجنزت هي:

1. مشروع التوســيع الثاني ملشروع ماء 
شرق دجلة بطاقة )180( ألف مترمكعب/ 

يوم شمال االعظمية.
2. جتهيز ونصب وتشــغيل مشروع ماء 
الكاظميــة بطاقــة )112.5( ألــف متر 
مكعب / يوم لتجهيز منطقة الكاظمية 
والعطيفيــة واملناطــق اجملــاورة باملــاء 

الصافي.
3. تنفيذ مشــروع ماء الصدر في كسرة 

وعطش بطاقــة )90( ألف متر مكعب / 
يوم ليكون أول مشروع ينفذ ضمن حدود 

مدينة الصدر منذ تأسيس املدينة.
4. جتهيز ونصب وتشــغيل مشروع ماء 
البلديات بطاقة ) 225( ألف متر مكعب 
/ يوم لتجهيز مناطــق الصدر والبلديات 

واملناطق اجملاورة باملاء الصافي.
5. تشــغيل مشروع ماء الرصافة بطاقة 
إنتاجيــة )910( ألف متــر مكعب / يوم 
ليغــذي مناطق شــرق القنــاة ومدينة 
الصدر وقاطــع بغداد اجلديــدة والغدير 
والشــعب للقضــاء على شــحة املاء 

الصافي في تلك املناطق.
وهذا املشــروع يعد أكبر مشروع ماء في 

العراق واملنطقة.
6. حتسني وتوســيع مشروع ماء الرشيد 
فــي معســكر الرشــيد بطاقــة )60( 
ألــف متر مكعب / يــوم خلدمة منطقة 
الزعفرانية واملناطــق احمليطة بها، وهذا 
املشــروع لم يكتمل إلى حد اآلن بسبب 

ســحب العمل مــن الشــركة النتهاء 
الوقت احملدد بالعقد عام 2014.

 )R5( اخلــزان األرضي  إجناز وتشــغيل   .7
فــي منطقــة النهضة بطاقــة خزنية 
مقدارها )75( ألــف متر مكعب لتغذية 
مناطق الرصافة )مركزالرصافة – شــارع 
فلسطني( لتأمني كميات كبيرة من املياه 
لهذه املناطق وإعادة تعقيم املياه املنتجة 

للحفاظ على نوعية املاء اجملهز.
8. إجناز وتشــغيل اخلزان األرضي R7 في 
منطقة املشــتل بطاقة خزنية مقدارها 
)120( ألف متر مكعــب لتغذية مناطق 
املشــتل والعبيدي والبلديــات ومناطق 
شــرق القناة لتأمني كميــات كبيرة من 
املياه لهذه املناطــق وإعادة تعقيم املياه 

املنتجة للحفاظ على نوعية املاء اجملهز.
9. إجناز وتشغيل اخلزان األرضي )R14( في 
)احلبيبية( بطاقة  منطقة مدينة الصدر 
خزنية مقدارهــا )110( ألف متر مكعب 
لتغذيــة مناطق مدينة الصــدر لتأمني 

كميــات كبيرة من امليــاه لهذه املناطق 
وإعــادة تعقيم امليــاه املنتجة للحفاظ 

على نوعية املاء اجملهز.
10. إجناز وتشغيل اخلزان األرضي )R3( في 
بطاقة  وعطش(  )كسرة  الصدر  منطقة 
خزنية مقدارهــا )120( ألف متر مكعب 
لتغذيــة مناطق أطــراف مدينة الصدر 
لتأمني  األخيــرة  القطاعات  وباألخــص 
كميــات كبيرة من امليــاه لهذه املناطق 
وإعــادة تعقيم امليــاه املنتجة للحفاظ 

على نوعية املاء اجملهز.
11. إجناز وتشغيل اخلزان األرضي )R9( في 
مقدارها  خزنية  بطاقة  اجلادرية  منطقة 
)30( ألــف متر مكعــب لتغذية مناطق 
اجلادرية والكرادة لتأمــني كميات كبيرة 
من املياه إلــى منطقة الكــرادة وإعادة 
تعقيــم امليــاه املنتجة للحفــاظ على 

نوعية املاء اجملهز.
12. إنشــاء عشــرات الكيلومترات من 
اخلطــوط الناقلة الرئيســة لنقل املياه 

من املشــاريع )الواردة أعــاه( وإيصالها 
للخزانات األرضية وللمناطق اخملتلفة.

13. جتديد الشــبكات القدمية لعشرات 
املناطق واحملات في مدينة بغداد.

14. خدمــة أغلب املناطــق واحملات غير 
اخملدومة بشبكات ماء صالح للشرب.

وفــق ما ورد أعــاه، فأنــي أود أن إيضاح 
احلقائق التالية:

أوالً: لم يكن قبل عام 2006 مشروع ماء 
خــاص مبدينة الصدر، وفــي وقتي نفذت 
أربعة مشــاريع خاصة باملدينة واملناطق 
احمليطــة أو املرتبطة بهــا باإلضافة الى 
اســتفادتها من مشــروع ماء الرصافة 

الكبير.
ثانياً: لم يسبق أن نفذ مشروع ماء خاص 
مبدينة الكاظميــة، وفي عهدي مت تنفيذ 
مشــروع مــاء الكاظمية فــي منطقة 
للمدينة  املاء  لتعزيز جتهيــز  العطيفية 
وخاصة فــي أوقات الذروة كاملناســبات 

الدينية.

ثالثاً: بعد اســتقالتي لــم يتم التعاقد 
علــى أي مشــروع جديد إلنتــاج املاء أو 
لتحســني توزيع املياه كاخلزانات االرضية 

ولسبع سنوات.
رابعاً: بهذه املشاريع أعاه، ولوجود فائض 
باإلنتــاج، أصبحــت أمانة بغــداد قادرة 
الواقعة  على جتهيز بعض مناطق بغداد 
خارج حــدود العاصمة في بعض مناطق 

األقضية األطراف حملافظة بغداد.
خامســاً: مشــروع ماء الرصافة األكبر 
في العراق واملنطقة ســيتم تناوله في 
مقال مســتقل كقصة جنــاح بدء من 
توفير التخصيص املطلوب وتهيئة وثائق 
املشــروع للتعاقــد والتنفيــذ ومن هي 
الشخصيات التي كان لها الدور األبرز في 
جناحي بالتعاقد على هذا املشروع ليكون 
قصة جناح، ولكن مع األسف في نهايتها 
غصة فســاد حدثت في زمــن احلكومة 

السابقة.
سادســاً: مشــروع واحد لم يكتمل إلى 
حد االن إال وهو مشــروع حتسني وتوسيع 
ماء الرشيد قرب الزعفرانية، إذ مت سحب 
العمل من الشــركة املنفذة عام 2014، 
ولم حتــرك أمانة بغداد ســاكن وخلمس 
ســنوات وكأن احلياة توقفت إذ كان على 
أمانــة بغــداد أن تقوم إمــا مبنح فرصة 
للشــركة إلكمال املشروع ، وخاصة انها 
شركة ممتازة ومجربة بأعمال سابقة قد 
نفذتها مثل مجســر الطالبية ، أو قيام 
أمانة بغداد بإكمال املشروع على حساب 
الشركة، لكن غياب اإلرادة وغياب احلرص 
والامباالة منعت إجناز هذا املشروع املهم 

ملنطقة الزعفرانية واملناطق اجملاورة لها.
املبالغ املصروفة على املشاريع  ســابعا: 
أعاه زادت على املليــاري دوالر وهي متثل 
ثلــث موازنات األمانة لســبع  أكثر من 
سنوات ) فترة إشغالي املنصب ( وجميع 
العراقية  األموال من ميزانيــة احلكومة 
عدا مشــروع مــاء الصــدر كان متويله 

أمريكي.
ثامنــاً: قد حتصل شــحة هنــا أو هناك 
أســبابها آنية مثل انقطاع الكهرباء أو 
التاعب بأقفال اخلطوط الناقلة الرئيسة 
أو التجاوز عليها أو مشــاكل في التوزيع 
وغيرها من املعوقات أو املشــاكل اآلنية ، 

باملتابعة اليومية ميكن حلها .

ومن اهلل التوفيق..
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مكسيكو سيتي 

 على الرغــم من أن آثــار تغير املناخ 
نحو متزايد،  واضحة علــى  أصبحت 
فإن التقدم نحو احلــد من االنبعاثات 
الغازية املســببة لانحبــاس احلراري 
الكوكبي مــا يزال مخيبا لآلمال كما 
كان فــي أي وقت مضــى، األمر الذي 
دفع بعض اخلبــراء إلى الترويج حللول 
تكنولوجيــة جديــدة رمبــا تخلصنا 
مــن املأزق. على ســبيل املثال، يحثنا 
ديفيد كيــث من جامعة هارفارد على 
التفكيــر في الهندســة املناخية ــ 
النطاق  واســعة  متعمدة  تدخــات 
كوكب  نظام  في  اخلطورة  وشــديدة 

األرض املناخي.
في شــهر مــارس/آذار املاضــي، في 
إطــار مؤمتــر األمم املتحــدة البيئــي 
الذي اســتضافته نيروبي في كينيا، 
واململكة  املتحــدة  الواليات  أعاقــت 
للتدقيق  محاولة  السعودية  العربية 
وآثارها على  املناخية  الهندســة  في 
أخرى،  ناحية  مــن  الدولية.  احلوكمة 
يبــدو أن جتربة كيث إلحداث اختاالت 
منضبطة حتت الســيطرة في طبقة 
فــي   )SCoPEx( الستراتوســفير 
الواليات املتحــدة ــ والتي تهدف إلى 

اختبار شــكل من أشكال الهندسة 
املناخية معروف مبسمى إدارة اإلشعاع 

الشمسي ــ تتحرك إلى األمام.
تعتمد إدارة اإلشعاع الشمسي على 
ما يســمى احلقــن الــرذاذي لطبقة 
الستراتوســفير، الــذي يتلخص في 
ارتفاعات عالية  استخدام بالون على 
لرش كميات كبيرة من جسيمات غير 
الستراتوســفير  طبقة  في  عضوية 
بهدف عكس بعض أشــعة الشمس 
إلى الفضاء. وتتلخص جتربة كيث في 
إرسال بالون مجهز بأدوات علمية إلى 
ارتفاع 20 كيلومترا فوق سطح األرض 
الختبار قدرة مواد متنوعة على عكس 

أشعة الشمس.
لكن هذه اجلوانب التقنية للتجربة أقل 
أهمية كثيرا من عواقبها السياسية 
أن  ذلك  واجليوسياسية.  واالجتماعية 
املناخية ال ميكن  الهندســة  مخاطر 
االستهانة بها. فإذا نُِشر تكنيك إدارة 
اإلشعاع الشمسي على نطاق واسع 
فإنه قد يتســبب في تعطيل الرياح 
املوسمية في آســيا وإحداث موجات 
اجلفــاف فــي أفريقيا، ممــا يؤثر على 
اإلمــدادات من الغذاء وامليــاه مللياري 
إنسان. وقد يتسبب استخدام حامض 
الكبريتيك ــ اخليــار األكثر إخضاعا 
للدراســة، والذي اعتزمت اختباره في 
في   ،)SCoPEx( كيــث  جتربة  البداية 

املزيد من استنفاد طبقة األوزون. )في 
وقت أقرب إلى الزمــن احلاضر، كانت 
جتربــة كيث تتحدث عــن الكربونات 

فقط(.
يبــدو أن إطــاق جلنــة استشــارية 
مســتقلة مؤخــرا إلدارة جتربة كيث 
يهدف إلى إضفاء الشرعية على نوع 
من التجــارب تتفق بقية العالم على 
كون الســماح بها أمرا بالغ اخلطورة. 
عاوة علــى ذلك، تنحصــر عضوية 
اللجنة فــي أميركيــني، وترتبط في 
األغلب مبؤسســات النخبــة، مما يثير 
التســاؤالت حول األطــراف التي قد 
التجــارب مصاحلها  تخدم مثل هذه 

حقا.
وتتعزز هــذه اخملاوف بِفعــل حقيقة 
مفادها أن طرح هذه التجربة ال يخلو 
من تاعب في األصــل. ذلك أن نتائج 
جتربة على »نطاق صغير« لن ترقى إلى 
تقييم جدير بالثقة للتأثيرات املترتبة 
إدارة اإلشــعاع الشمسي  على نشر 
للهندســة  املطلوب  النطــاق  على 
املناخيــة. كما أوضح علمــاء املناخ، 
فإن الســبيل الوحيــد للتعرف على 
الكيفية التي قد يؤثر بها تكنيك إدارة 
اإلشعاع الشمسي )أو أي تكنيك آخر 
للهندسة املناخية( على املناخ يتمثل 
في نشر هذا التكنيك على مدى عدة 
عقود من الزمن على نطاق هائل. وإال 

فلن يتسنى لنا التمييز بني التأثيرات 
املناخية  واملتغيــرات  عليــه  املترتبة 

األخرى و«الضوضاء املناخية«.
غير  املناخية  الهندســة  أن  الواقــع 
وعلى هذا  بطبيعتها،  لاختبار  قابلة 
فإن كل مــا قد تتمكن جتــارب مثل 
جتربة كيــث من القيام بــه هو خلق 
الزخم الازم إلجراء جتارب أكبر حجما 
وأطول أمدا. ومبجرد استهاك املايني 
من الدوالرات إلنشــاء املؤسسات ذات 
أعــداد كبيرة من  وتوظيف  الِصلــة 
النــاس، يصبح من األســهل الزعم 
بأن هناك حاجة إلــى جمع املزيد من 
البيانات، ثم التحدث أخيرا عن ضرورة 

نشر هذه التكنولوجيا.
وعلى هذا فإن املشــاريع مثل مشروع 
كيث متثل ســابقة جديــدة وخطيرة 
لتنفيــذ تكنولوجيــات الهندســة 
املناخية بقرار أحادي من ِقَبل أصحاب 
وكما  اخلاصــة.  واملصالح  املليــارات 
يشير التقرير احلديث الصادر عن مركز 
القانــون البيئي الدولي ومؤسســة 
للنار«،  »وقود  بعنــوان  بول،  هاينريش 
فإن شــركات الوقود األحفوري كانت 
تســتثمر في مشــاريع الهندســة 
املناخيــة لعقــود من الزمــن. فهي 
ترى في وعد البطاقــة التكنولوجية 
اجملانيــة للخروج من الســجن ذريعة 
مثالية ملواصلة أنشــطتها الهّدامة 

املدمرة العالية الربحية.
والتي  ذاتها،  أن شــركة كيث  الواقع 
حتمل اسم »كربون إجننيرجن« )هندسة 
الكربون(، تلقت مؤخرا 68 مليون دوالر 
من شــركة أوكســيدنتال بتروليوم، 
وشــركة شيفرون، وشــركة الفحم 
العماقة بيليتــون، لتطوير نهج آخر 
رمبا يكون شديد اخلطورة في التعامل 
االحتجاز  ــ  املناخية  الهندســة  مع 
ثاني  والــذي ميتص  للهواء،  املباشــر 
اجلوي،  الغاف  من  الكربون  أكســيد 
ســواء الســتعماله أو تخزينه. وبني 
ممولي الشركة األصليني ممول مشاريع 
الرمــال النفطيــة ن. مــوراي إدواردز 

)فضا عن بِل جيتس(.
إن الســماح ملثــل هــذه املشــاريع 
بالتحــرك إلــى األمام فــي غياب أي 
تفويض سياسي أو إشراف مؤسسي 
قد يرســخ نظاما للتنظيــم الذاتي 
يتســم بقدر هائل من عدم الكفاءة 
في التعامل مع تكنولوجيات عظيمة 
العواقــب مثل الهندســة املناخية. 
وهذا هو الســبب الــذي دعا اتفاقية 
األمم املتحدة للتنــوع البيولوجي إلى 
مطالبــة احلكومات بعدم الســماح 
بتنفيــذ أي أنشــطة فــي مجــال 
الهندســة املناخية إلى أن يتم وضع 
تتســم  عاملية  وتنظيم  »آلية حتكم 
تلتزم  آلية  ــ  والفعالية«  بالشفافية 

»بالنهج التحوطي«.
استثنت اتفاقية األمم املتحدة للتنوع 
البيولوجي التجــارب التي جترى على 
أن جتــرى حتت  نطــاق صغير، علــى 
شــروط معينــة، وهو مــا ال ينطبق 
على جتربة كيث: بني هذه الشــروط، 
تنفيذ التجارب فــي »بيئات خاضعة 
للســيطرة«، واحلصول على موافقة 
إطاع  علــى  ومبنية  حرة مســبقة 
ِقَبل الســكان األصليني  كامل مــن 
واجملتمعات احمللية التي قد تتأثر بهذه 
التجارب. عاوة علــى ذلك، في حالة 
جتربــة كيث، يبــدو أن ال أحد أبدى أي 
اعتبار لألصــوات املنتقدة من اجملتمع 

املدني أو حكومات الدول النامية.
يبدو أن املروجني لتجربة كيث يغتنمون 
فرصة فشــل الواليــات املتحدة في 
التصديق علــى اتفاقية األمم املتحدة 
للتنــوع البيولوجي. كمــا يثير تولي 
مسؤول حكومي من كاليفورنيا، لويز 
االستشارية  اللجنة  رئاسة  بيدزورث، 
إذا  التســاؤل حول ما  التجربة  لهذه 
كانــت الوالية التي عينت نفســها 
زعيما مناخيا تتبنى اآلن أكثر أشكال 

الهندسة املناخية إثارة للجدال.
بدال من الســماح لشــركات الوقود 
األحفــوري التي خربــت كوكبنا من 
أجل الربح مبواصلــة العمل لتحقيق 
مصاحلها اخلاصة، يتعني على العالم 

آلية تنظيمية  أن يعكف على إنشاء 
األطراف،  ومتعــددة  قوية  دميقراطية 
والتي تتضمن خيار حظر تكنولوجيات 
بعينها صراحــة. وإلى أن يتم تطبيق 
مثل هذا النظــام الدولي، يجب عدم 
الســماح لتجارب مثل جتربة كيث ــ 
التي تهدد بلعــب دور حصان طروادة 
في نشر تكنولوجيات بالغة اخلطورة 

على نطاق واسع ــ باملضي قدما.
ســيلفيا روبيرو مديرة قسم أميركا 
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أحمد ناجي

تعمد اإلمــارات العربية املتحدة إلى 
خفــض عديــد قواتها فــي اليمن، 
لكنها تبقى الفريق األوسع نفوذاً في 

جنوب الباد.
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات  أعلنت 
مؤخــراً عــن خفــض عــدد قواتها 
العســكرية فــي اليمــن، لكنهــا 
ســتبقى الطرف األكثر نفــوذاً في 
جنوبي الباد. وسوف تتيح لها إعادة 
االنتشار التركيز على مصاحلها، عبر 
الفرقاء  على  أكبــر  بصورة  االعتماد 

احملليني الذين تتحالف معهم.
اإلماراتيون  املســؤولون  شــّدد  لقد 
أن بادهم ليســت في صدد  علــى 
االنســحاب من اليمن، مشيرين إلى 
أنها تعمد إلى خفض أعداد جنودها 
وتُعيد نشــر قواتها بغيــة التركيز 
علــى مكافحة اإلرهــاب. وفي حني 
لفت هؤالء املســؤولون إلــى أن هذا 
اتُِّخذ في اللحظة  القرار »ليس قراراً 
األخيــرة« وإلى أنه كان موضع نقاش 
واســع مع املســؤولني السعوديني، 

ســّلطت هذه اخلطــوة الضوء على 
اخلافات بني اإلمارات والسعودية في 

امللف اليمني.
املســؤولني  أن  ذكرت  التقارير  كانت 
في النظام امللكي السعودي تدخلوا 
شخصياً، لثني املسؤولني اإلماراتيني 
بتنفيــذ قرارهم.  عن املضــي قدماً 
التحّرر  اإلمارات قــررت  أن  يبدو  لكن 
مــن القيــود التي يفرضهــا عليها 
العمليات  انطــاق  فمنذ  التحالف. 
العســكرية فــي آذار/مــارس 2015 
علــى أيدي قوات التحالــف العربي، 
اختلفــت االســتراتيجية اإلماراتية 
عن االســتراتيجية السعودية. إذ إن 
الهدف الســعودي األساســي كان 
إضعــاف احلوثيني من أجل تســليم 
مقاليــد الســلطة مــن جديد إلى 
هادي  منصــور  ربــه  عبد  الرئيــس 
املعتــرَف به دوليــاً، وتوســيع نفوذ 
الرياض، وحتســني األمــن عند احلدود 

السعودية-اليمنية.
أمــا اإلماراتيــون، فقد ســعوا إلى 
كسب النفوذ في املناطق الساحلية 
اليمنيــة وفي جنوب البــاد، بهدف 
تعزيز حضورهم عند خطوط املاحة 
البحرية في خليج عدن ومضيق باب 

املندب، باجتاه القرن األفريقي. ودفعت 
التصدعات املتزايدة بني الســعودية 
واإلمــارات بالدولَتــني إلــى تعزيــز 
املنقسمة  احملافظات  في  حضورهما 
سياسياً وغير اخلاضعة إلى سيطرة 
احلوثيــني، حيث أقامــت كل منهما 
اليمنية  الفصائــل  مــع  حتالفــات 

واستخدمتها لتحقيق أهدافها.
حاليــاً، يحمــل خفض عــدد اجلنود 
إيجابيات عدة لإلمارات. فهو مينحها 
حرية املناورة ســعياً لبلوغ أهدافها 
السياسية في اليمن، عبر االستعانة 
بقوى محلية تتحّرك بالوكالة عنها. 
ويؤّمــن لها أيضــاً هامــش مناورة 
فيمــا يتعلق باحلوثيــني وإيران. كما 
ملا  األســوأ  التداعيات  يُجنِّبهــا  أنه 
يدور علــى األرض في اليمن، في حني 
يســاهم في خفض أعداد الضحايا 
في صفــوف القــوات اإلماراتية، مع 
مــا يترتب عن ذلك مــن منافع على 

املستوى الداخلي.
بحســب وجهــة النظر الرســمية 
للقادة اإلماراتيــني، انتهت احلرب في 
اليمن قبل فترة مــن الزمن. هذا ما 
أعلنــه بوضوح ولي عهــد أبو ظبي، 
األميــر محمد بن زايــد )الذي يتولى 

إدارة السياســة اخلارجيــة  فعليــاً 
ترّدي صحــة أخيه،  اإلماراتيــة بعد 
رئيس دولــة اإلمارات خليفة بن زايد(، 
فــي تغريدة له عبر موقــع تويتر في 
حزيران/يونيو 2016. فقد غّرد قائاً ما 
مفاده أن اليوم وجهة نظرنا واضحة: 
انتهت احلرب بالنســبة إلى جنودنا؛ 
نراقب الترتيبات السياســية ونعمل 
اليمنيني فــي املناطق  على متكــني 

احملرَّرة.
لقد سعت اإلمارات العربية املتحدة 
بصــورة أساســية إلــى التأثير في 
األحداث فــي جنوب اليمــن بهدف 
إضعاف حكومة هــادي ومنعها من 
الوقوف في وجــه األهداف اإلماراتية 
اإلماراتيون  يُقــّدم  املنطقــة.  فــي 
الدعم للمجلــس االنتقالي اجلنوبي 
الذي يُعتَبــر من التيارات االنفصالية 
اليمــن،  األساســية فــي جنــوب 
ويدعمــون املطالــب التــي يرفعها 
من أجــل حتقيق اســتقال اجلنوب. 
عاوًة على ذلك، وبعد مقتل الرئيس 
اليمني السابق علي عبد اهلل صالح 
على أيدي احلوثيــني في كانون األول/

2017، ســاعدت اإلمارات  ديســمبر 
إلنشاء  طارق صالح، جنل شــقيقه، 

وحدات عسكرية في الساحل الغربي 
االنتقالي  اجمللــس  ويخوض  اليمني. 
اجلنوبي وقوات طارق رسمياً قتاالً ضد 
احلوثيني، لكنهمــا يرفضان االعتراف 
بشــرعية هادي. وقــد دّربت اإلمارات 
90000 جندي تُسّدد لهم أيضاً  نحو 
رواتبهم، وحتصل مــن خالهم على 
مبنزلة  فاعلة تســتعملها  بّرية  قوة 
وسيلة ملمارســة النفوذ العسكري 

والسياسي.
عاوًة على ذلك، أقدمت اإلمارات في 
اآلونــة األخيرة علــى توحيد جميع 
القوات العســكرية في غرب اليمن، 
مبا في ذلــك القــوات املتمركزة في 
قيادة  املرفئيــة، حتت  احلديدة  مدينة 
يبدو  طارق صالح. وســعت على ما 
إلى تعزيز سيطرتها على القوات في 
املنطقة ملنع أي تصعيد عســكري. 
ولفت مصدر مقرَّب من احلوثيني إلى 
أنهم توصلوا إلى تفاهم مع اإلمارات 
لتجنُّــب اشــتداد القتــال في غرب 
اليمن، وإال كان احلوثيون اســتهدفوا 
املوانئ واملطارات اإلماراتية بالطريقة 
نفسها التي اســتهدفوا بها املوانئ 

واملطارات السعودية. 
يُشار في هذا الصدد إلى أن اإلمارات 

لم تتعرض حتــى تاريخه للهجمات 
مــن احلوثيني، علــى الرغــم من أن 
مصادر مواليــة للحوثيني زعمت أن 
التنظيم طّور مركبات جوية مسّيرة 
يصل مداها إلــى 2000 كيلومتر، ما 
يعنــي أنها قادرة علــى الوصول إلى 

اإلمارات العربية املتحدة.
يُسّلط الســلوك اإلماراتي في غرب 
الســلطات  أن  الضــوء على  اليمن 
اإلماراتية تُرّكز بصورة أساسية على 
جنوب اليمن واملنطقة الســاحلية، 
وال تُبــدي اهتماماً كبيــراً مبا يجري 
في املنطقة الواقعة شــمال الباد. 
ومبا أنه ليســت للحوثيــني بدورهم 
مصلحــة اســتراتيجية في جنوب 
اليمن، أفسح ذلك اجملال أمام التوصل 

إلى تسويات بينهم وبني اإلماراتيني.
 فاإلمارات ترى أنه لم يعد منطقياً أن 
تُوّرط نفســها في القتال للسيطرة 
علــى مناطــق تعدهــا هامشــية 

ملصاحلها األوسع نطاقاً.
أيضاً  اإلماراتية  البراغماتيــة  وجتّلت 
في األزمة املســتفحلة بني الواليات 

املتحدة وإيران. 
اإلمارات علــى جتنُّب  فقد حرصــت 
أي تصعيــد مع طهــران. وكان ذلك 

واضحاً على وجــه اخلصوص عندما 
قامت إيران أو مجموعات موالية لها 
باســتهداف أربع ناقــات نفط على 
أيار/مايو  الفجيرة فــي  مقربة مــن 

املاضي. 
وفي حني خلصت اإلمارات وســواها 
إلى أن »دولة« مــا تقف على األرجح 
خلف الهجمــات، حرصت على عدم 
توجيــه اتهامات مباشــرة إلى إيران 

بتنفيذ الهجمات.
سيؤّدي خفض عدد القوات هدفاً آخر 
أيضاً. فقد يسهم في حتسني صورة 
اإلمارات في وقٍت اتهمتها املنظمات 
اإلنسانية الدولية بارتكاب انتهاكات 
وتتصاعد  اليمن.  في  اإلنسان  حلقوق 
صيحات االستهجان الدولية بسبب 
الباد، حتى  اإلنســانية في  األوضاع 
إن الكونغرس األميركي يســعى إلى 
حظر مبيعــات األســلحة إلى دول 
اخلليج. ولذلك، من شــبه املؤّكد أن 
أن خفض حضورها  تعتبــر  اإلمارات 
على األرض ســيجعلها أقل عرضة 
للمساءلة على خلفية الكارثة التي 

حّلت في اليمن.

مركز كارنيغي للشرق االوسط

الهندسة المناخية: حصان طروادة

اإلمارات في اليمن: تموضع ال انسحاب

سيلفيا ريبيرو
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متابعة الصباح الجديد : 

يقول باسكال بيدوزي من برنامج 
إعادة  إن  املتحــدة للبيئــة  األمم 
تدويــر أنقاض املباني ،ال ســيما 
احلروب،  دمرتها  التي  البلدان  في 
هو أحد احللول للحد من األضرار 
التي يلحقها بالطبيعة وحلماية 
الرمــال والصخور والشــواطئ 

واجلبال.
من  تعاني  »ســوريا  اخلبير  وقال 
حرب طاحنة ومأساوية. سيتعني 
هدم مدن بأكملها وإعادة بنائها. 
يجــب أن يتــم بالفعــل إعادة 
تدوير مواد البنــاء هذه وإال فإننا 
ســنواجه مشــكالت بســبب 

انتشار املقالع«.
في لبنان الذي كان مسرًحا حلرب 
أهليــة طويلــة )-1975 1990(، 
تركــت العديد مــن احملاجر غير 
هائلة  جروًحا  بالفعل  القانونية 
في اجلبال واليوم يبدي املدافعون 
عن البيئة قلقاً من تنشيط عمل 
الكســارات واحملاجر اســتعداداً 

إلعادة اإلعمار في سوريا اجملاورة.
لكــن إعادة تدويــر األنقاض هي 

التي هي في  للبلدان  أيًضا خيار 
منأى عن النزاعات.

فرضت بريطانيا ضريبة على دفن 
مــواد البناء. »ومنــذ ذلك احلني، 

يعيــد املقاولــون تدويرها جزئياً 
لتقليل التكاليــف«، كما يقول 

بيدوزي. ويضيــف »من الضروري 
أيًضا بناء مباٍن متعددة الوظائف 

على املدى الطويل«، مثل املدارس 
التي ميكــن أن تتحول إلى منازل 

للمتقاعدين إذا شاخ السكان.
وألنــه ال ميكن جتنب اســتخراج 
كامل،  بنحــو  واحلصى  الرمــل 
يجــب احلــد منها بنحــو كبير 
من الشــواطئ املعرضة للتآكل 
وتســرب املياه املاحلــة إلى املياه 
اجلوفيــة ومن ضفــاف ومجاري 
األنهر حيث تقضي على النظم 

اإليكولوجية، على وفق اخلبراء.
إذا كان التأثير البيئي أقل وضوًحا 
بنحو عــام في احملاجــر، فيجب 
وضع قواعد صارمة جًدا لتجنب 
االســتيالء علــى األراضــي من 

املزارعني ومربي املاشية.
يقول بيدوزي »من الضروري فرض 
حتى  االســتخراج  على  ضريبة 
يتسنى إعادة تأهيل املوقع ومنع 
الشــركات من مغادرته من دون 

إعادة تأهيله«.
احملاجر  اســتغالل  يتــم  عندما 
بشــكل صحيــح، ميكــن بعد 
ذلك ملء احلفــرة التي خلفتها 
الكســارات بنفايات غير خطرة، 
وزراعة  بتربة عضوية  وتغطيتها 
الغابات أو إعادة تأهيلها للزراعة.

إعادة تدوير أنقاض المباني المدمرة لحماية البيئة
مسن عراقي يتحول الى }سبايدر مان{ 

 حتول رجل مسن في بعقوبة إلى الشخصية الهوليودية 
املعروفة }ســبايدر مان{ في أثناء محــاوالت خروجه من 

نافذة تهوية في مستشفى بعقوبة.
حيث وفي اثناء صعوده في مصعد املستشفى مع نساء 
واطفال توقف املصعد في منتصف الطريق لتكون نافذة 

التهوية هي السبيل الوحيد الخراجهم.
وتداول ناشطون على السوشيل ميديا الصورة بطريقة 
ساخرة، منتقدين الفشل املستمر في الدوائر احلكومية 
،ال سيما وان حالة توقف املصعد اصبحت تتكرر بصورة 
كبيرة نتيجة االهمال املستمر ملؤسسات الدولة بحسب 

قولهم.

لماذا ال يفيد الجدال مع النساء؟
أجرى علماء ســويديون دراسة ووجدوا أن النساء لديهن 
ذاكرة عرضية أكثر من الرجال. النساء يتذكرن التفاصيل 
واحلقائق بشــكل أفضل، مما يجعــل أي جدال تقريًبا بني 

رجل وامرأة عدمي الفائدة متاًما.
نشرت نتائج الدراسة Medical News Today. قام علماء 
من معهد كارولينســكا بتحليل مئات املواد حول كيف 
يتذكر ممثلو كال اجلنســني املعلومات العرضية. اتضح أن 
النســاء يتذكرن التفاصيل واحلقائــق ويتذكرن ما حدث 
قبل أسبوع بكل التفاصيل. النساء يتذكرن أيضا الوجوه 
والرائحة بشكل أفضل. ولكن مع ذلك، لدى الرجال ذاكرة 

ممتازة للمعلومات املتعلقة باملعاجلة املكانية.
يقول العلماء إن الشــيء الوحيد الذي ميكن أن يؤدي إلى 
ضعف الذاكــرة العرضية هو قلة النــوم أو االكتئاب أو 

العمر.
في اجملموع، أجريت 617 دراســة حول هــذا املوضوع في 
الفترة من 1973 إلى 2013 ، شــارك فيها نحو1.2 مليون 

متطوع.

اضرار في تأخير اإلفطار
يرتبط الذهاب إلى الفــراش في وقت متأخر بزيادة خطر 
اإلصابة بالســكري، ويرجع ذلك إلى سببني: اإلفطار في 
وقت متأخر، وتناول أطعمة غنية بالدهون إلشباع اجلوع 
في أثناء الســهر. وبحسب دراســة جديدة أجريت في 
جامعة إلينوي يعد اإلفطار املتأخر ســبباً رئيســياً وراء 

البدانة والسكري.
تأخير اإلفطار يفّوت فرصة االستفادة من األنسولني الذي 

يفرزه البنكرياس وفقاً للساعة البيولوجية املنتظمة.
»ديابيتيك  دوريــة  التي نشــرتها  الدراســة  وفســرت 
ميديسن« كيف يؤثر تأخير وقت اإلفطار على اجلسم، اذ 
يؤدي ذلك إلى عدم االســتفادة من األنسولني الذي يفرزه 
البنكرياس وفقاً ملواعيد الساعة البيولوجية الطبيعية، 
والتي تنتظم بشــآن مبدأ النوم ليالً واالســتيقاظ في 
بداية الصباح. ونتيجة لعدم االســتفادة من األنسولني، 
يقــوم البنكرياس بإفراز املزيد منــه، ونتيجة زيادته تقل 
حساسية اخلاليا واألنسجة له، فال يقوم بالدور املطلوب 

في حرق اجللوكوز.
وأوصت نتائج الدراســة باحلفاظ على مواعيد الوجبات 
الرئيســة لتكــون متناغمة مع الســاعة البيولوجية، 
ويســاعد احلد من الســهر واالســتيقاظ املبكر وتناول 

اإلفطار في بداية الصباح.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :
بني  ماليــة  بســبب مشــكالت 
وسوني  األميركية  ديزني  شركتي 
الرجل  خرج  اليابانية،  بيكتشــرز 
العنكبوت )سبايدر مان( من عالم 
جناحا  األكثر  الســينمائي،  مارفل 

وإيرادات وشعبية.
 فشــلت ديزني فــي االتفاق على 
صفقــة التمويــل مــع ســوني 
حلقــوق  املالكــة  بيكتشــرز، 
الذي  األمر  سينمائياً،  الشخصية 
تسبب في ســحب البطل اخلارق 
من العالم الذي انتمى إليه طوال 
ســنني عديدة، ما يشــكل خبراً 

صادماً لعشاق مثل هذه األفالم. 
اخترعهــا  التــي  والشــخصية 
الكاتب ســتان لي ظهــرت ألول 
مرة فــي العــام 1962 في كتاب 

هزلــي للرســوم املتحركــة حتت 
عنــوان »أميزنغ فانتــازي«، وآلخر 
مرة فــي فيلم »بعيداً عن الوطن« 
وهــو الفيلم الثالث والعشــرون 
ضمن عالم مارفل والذي خرج إلى 
الشاشــات في يوليو/متوز املاضي 
املليار  إيراداتــه حاجــز  وجتــاوزت 
دوالر وحظي بإشــادات جماهيرية 

ونقدية واسعة.
وقدم ستان لي ســبايدرمان على 
أنه يتيم يرعــاه عمه وعمة عمه 
فــي مدينــة نيويــورك، ويتعرض 
قوة  متنحــه  عنكبــوت  للدغــة 
خارقــة وخفة في احلركة، والقدرة 
على التمســك مبعظم األسطح، 
وحاسة تســاعده على استشعار 
محاربة  لــه  تتيح  والتــي  اخلطر 

خصومه.

ولعب املمثل تــوم هوالند دور بيتر 
باركر بعد أن حاز شــهرة واسعة 
بعد أدائــه املبهر فــي اجلزء األول 
الوطن«،  الى  العودة  »سبايدرمان: 
2017، مــع زندايا وماريســا تومي 
إلى اجلزء االخير  اللتني عادتا أيضا 

كما تولى مخــرج اجلزء األول جون 
واتس املهمة مجددًا.

ويعد  اجلــزء األول أول فيلم خوارق 
يخرجه واتس، لكنه أخرج العديد 
من األفــالم األخــرى منها »كوب 
كار« عــام 2015، و«كالون« عــام 

.2014
مغامرات  عــن  الفيلم  ويحكــي 
ســبايدرمان في رحلته بعيداً عن 
أوروبا  إلى  نيوريوك، ووصوله  أحياء 
أصدقائه  مــع  رحلة صيفية،  في 
لالســتمتاع بوقتــه بعيــداً عن 
يكلفه  أن  قبــل  اخلارقة،  القدرات 
نيك فيوري الذي يجسد شخصيته 
النجم صامويل جاكسون، مبهمة 
ويجســده  ميســتيريو  مواجهة 
املمثل جيــك غيلنهال الذي دخل 
عالم االبطال اخلارقني ألول مرة في 

مسيرته الفنية.
شريرة  شــخصية  وميســتيريو 
جديــدة ظهرت في اجلــزء الثاني، 
وهــو ليس عــدوا تقليديــا مثل 
معظم شــخصيات عالم مارفل 
يتمتــع  ال  فهــو  الســينمائي، 

يعتمد على  وإمنــا  بقدرات خارقة 
حملاربــة  والــذكاء  التكنولوجيــا 

اخلصم..
وكان »العــودة إلــى الوطن« أول 
فيلم يلعب فيه الرجل العنكبوت، 
دور البطولة في فيلم تدور أحداثه 
في عالم مارفل السينمائي، واجلزء 
الثاني كان أول تعاون بني شركتي 

ديزني وسوني.
ومت إنتاج أكثر من نســخة لقصة 
الرجل العنكبوت، من بينها أفالم 
ببطولتها  قام  التي  ســبايدرمان 
أميزينغ  »ذا  وأفــالم  توبي ماغوير، 
التي جســد فيها  ســبايدرمان« 
الشــخصية املمثل أندرو غارفيلد 
إضافة إلى املسلسالت الرسومية 
عديدة  مغامــرات  عرضــت  التي 

للبطل اخلارق.

سبايدر مان يلّوح مودعًا عالم مارفل السينمائي
خبر صادم لعشاق الشخصية الخارقة

أنقاض املباني املدمرة
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الناصريةـ  كاظم العبيدي:
كشــف محافظ ذي قار عادل عبد 
احلسني الدخيلي عن املصادقة  على 
)21( مشــروعا خصصــت لصالح 
قطاع الشــباب والرياضة في ) 15 
( وحــدة إدارية ضمــن خطة تنمية 
األقاليم لعــام 2019 ، مــن بينها 
إنشــاء ســاحات شــعبية مثيلة 

وتأهيل مالعب ومنتديات شبابية .
وقــال الدخيلــي "في بيــان اورده 
مكتبه االعالمــي وتلقت "الصباح 
إن قســم   : اجلديد" نســخة منه 
العقود احلكومية في ديوان احملافظة 
أعلن عن مناقصة لـ )21( مشروعا 
والرياضة  الشــباب  قطاع  لصالح 
متهيــداً إلحالتها إلــى التنفيذ في 
)15( وحــدة إدارية ، تضمن إنشــاء  
)15( ســاحة رياضيــة مثيلة )11( 
العب ، ثالث منها في مركز احملافظة 
وأثنني في قضاء الشــطرة وتوزعت 
الشيوخ  أقضية سوق  البقية على 

والفهود  والغراف  والفجر  واجلبايش 
ونواحي الفضلية والعكيكة والطار 

وأور واملنار  " .
أن املشــاريع ضمت  البيــان:  وأكد 
أيضاً تأهيل منتدى الثقافة والفنون 
واملنتدى النســوي وحلبة املالكمة 
في ملعب التضحيــة بالناصرية و 

املنتدى  في  الثقافيــة  القاعة  بناء 
بقضــاء البطحــاء ، فضــالً على 
تأهيل الساحة الرياضية في ملعب 
تثّييل ســاحة  و  الكبير  الرفاعــي 
منتدى شباب النصر وإنشاء سياج 
مع  القلعة  منتــدى  مللعب   )BRC(
تأهيل املنتدى في القضاء نفسه ".

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
تنافــس 40 موهوبًــا ميثلون فرق 
املركــز الوطني لرعايــة املوهبة 
الرياضيــة أ.ب ونادي اجلنســية 
ومنتدى الســالم ومنتدى الصدر 
في بطولة براعم بغداد باملصارعة 
التــي نظمهــا املركــز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية في دائرة 
وزارة  واحملافظات/  األقاليم  شؤون 

الشباب والرياضة. 
وحضــر البطولــة التــي قادها 
احلكم  من  تألف  طاقم حتكيمي 
األوملبــي علــي قاســم كاطع 
واحلكمني األحتاديني اكرم اسوادي 
ممثل  حضرهــا  كــرمي،  ومهنــد 
والرياضة  الشــباب  وزير  مكتب 
الدكتــور بالل احلســني ورئيس 
قســم املوهبــة الرياضية فالح 
الشــهداء  ومدير شــؤون  عودة 
واجلرحى في وزارة الداخلية زامل 
الســاعدي ونخبة من الرياضيني 
فــي نادي الصقــور وجمهور من 
أهالــي الالعبني املوهبــني.. وقد 
أحرز املركــز األول املركز الوطني 
لرعايــة املوهبــة الرياضية، تاله 
نادي اجلنسية ثم منتدى السالم 
ومنتدى شــباب الصــدر الثالث 
مكرر. ومت توزيع اجلوائز التقديرية 

واألوسمة والكؤوس بني الفائزين 
في اختتام البطولة. 

وقــال مديــر املركــز الوطنــي 
سلمان  علي  الدكتور  باملصارعة 
الطرفــي إن الهدف مــن أقامة 
البطولة حيث كانت حتت شعار ) 
دعوهم على البساط( هو تفعيال 
املوهبني  لالعبني  الفني  للجانب 
ان  مبينــاً  املصارعــة  برياضــة 
البطولة شهدت تنافًسا واضًحا 
واصرارًا كبيــرًا من الالعبني على 
حتقيــق الفوز وأعتــالء منصات 

التتويج.
مــن جانبه قــال مدير شــؤون 

الشــهداء واجلرحــى فــي وزارة 
أن  الســاعدي  زامل  الداخليــة 
البطولة  منافسات  الى  حضوره 
يأتــي دعًمــا لنشــاطات املركز 
الرياضية  للموهبــة  الوطنــي 
وضمــم التعــاون الفّعــال بني 
والرياضة  الشباب  ووزارة  املديرية 
الناجــح  بالتنظيــم  مشــيدا 
للمنافســات البطولــة مقدما 
الوطني  املركز  أدارة  الى  التهنئة 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
الكبيــرة وحرصهم  جلهودهــم 
بالنحو  املوهوبــني  أعــداد  على 

املتميز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدرب منتخب أشبال العراق 
معسكر  في  دخوله  القدم،  لكرة 
تدريبــي داخلــي فــي محافظة 
أيام  لعشــرة  ميتد  الســليمانية 

خالل االيام املقبلة .
وقال مدرب املنتخب حسن كمال 
»خاض منتخبنا، يوم امس، مباراة 
جتريبية امام اكادميية جنوم جميلة، 
وانتهــت لصاحلنــا بثالثة اهداف 
مقابل هدفني، لكــن الغرض من 
هذه املباراة ليســت النتيجة وامنا 
الوقــوف على جاهزيــة الالعبني 

ومدى استيعابهم للتدريبات التي 
خضناها ســوية خالل اخلمســة 
األشــهر املاضيــة، واطلعنا على 
مســتويات الالعبــني بالرغم من 
ان املنتخب خــاض اكثر من لقاء 
قبل املباراة، وهو ما ســاعدنا في 
احلقيقية  الصــورة  على  الوقوف 

لبعض الالعبني«.
وأضاف كمال »سينتظم املنتخب 
في معســكر تدريبي ملدة عشرة 
اّيــام في محافظة الســليمانية 
بغية تهيئة الالعبني بشكل جيد 
الى أي اســتحقاق مقبل، ولدينا 

واعدة سيكونون  مواهب وطاقات 
العراقيــة،  للمنتخبــات  نــواة 
الصحيح  بالشكل  وسنصقلهم 
املنتخبات،  الــى  من أجل رفدهم 
وهــذا اهم مــا نخطط لــه انا 

وزمالئي في اجلهاز الفني« .
يشــار الــى أن املــالك التدريبي 
ملنتخب االشبال مؤلف من املدرب 
حسن كمال، ويســاعده كل من 
ســعد عبد احلميد ومحمد علي 
املرمى علي  كرمي، ومدرب حــراس 
حسني مشــربت، ومدرب اللياقة 

البدنية طارق مصعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت منافســات بطولة عاطر 
گورگيس هرمز بالشــطرجن الربيد 
للشــباب دون 20 عاماً، في القاعة 
الرئيسية مبدرسة القديس يوسف 
العاصمة  في  الكرادة  في  الكائنة 

بغداد.
وجرت املنافسات مبشاركة 26 العبا 
والعبة ميثلون خيرة العبي املنتخب 
العمرية  للفئات  العراقي  الوطني 
والتصانيــف  األلقــاب  وحملــة 
الدولية وأبطال العراق لهذا العام 
والذيــن مثلوا املنتخــب الوطني 
العراقــي للفئــات العمريــة في 
بطولة العــرب األخيرة التي جرت 
في العاصمة األردنية الهاشــمية 

عمان في شهر حزيران املاضي.
وقد أفرزت منافسات البطولة عن 
باملركز  محسن  ســعد  رويدة  فوز 
البطولة  ذهبيــة  حاصــدة  األول 
برصيد 3.5 نقطــة، فيما حصدت 
فضية  عطيــة  مهــدي  طيبــة 
البطولــة بنفس الرصيــد، بينما 
نوار  الصاعدة عســل  ثالثة  حلت 

أحمد برصيد 3 نقاط.
وكانت كلمة احلسم لبطل العرب 
األســبق وبطل العراق ربيع صباح 
والذي  الذكــور،  ملنافســات  نوري 
وبالعالمة  التنافس  ذهبية  خطف 
الكاملــة برصيد 5 نقــاط من 5 
جوالت دون خســارة أو تعادل، فقد 
فاز بجميع اجلوالت، في حني حقق 

الصاعد احلسن ضمير جبار فضية 
البطولة برصيد 4 نقاط، بينما حل 
مفاجأة البطولة باقر حميد خلف 

في املركز الثالث بذات الرصيد.
وقــد جرت البطولة وفــق النظام 
وبزمن  بخمس جوالت  السويسري 
وقــدره 15 دقيقة مــع إضافة 10 
ثواني لــكل نقلة منجــزة )نظام 
فيشر(، ومتت ادارة املباريات بطاقم 
دولــي ضم إســماعيل  حتكيــم 
إبراهيم كاكة خان حكما رئيسيا، 
الدولي ســعد محســن  واحلكم 
الكنانــي حكمــا عامــا، واحلكم 
الدولي دلشــاد إسماعيل إبراهيم 
مشــرفا علــى التــزاوج لبرنامج 

سويس منيجر.

األشبال يقيم معسكرًا تدريبيًا في السليمانية 

رويدة وربيع يحصدان لقب 
بطولة عاطر كوركيس بالشطرنج
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلــن نــادي الــزوراء الرياضــي، 
أمس التحاق ســتة مــن العبيه 
باملنتخــب الوطني، الــذي يتهيأ 
خلــوض تصفيــات كأس العالم.. 
وقال املتحدث باســم النادي عبد 
الرحمــن رشــيد ان »املعســكر 
املقام  الــزوراء،  لفريق  التدريبــي 
حاليــاً في مدينــة كازبالنكا في 
سيختتم  املغربية،  البيضاء  الدار 

اليوم الثالثاء«.
واضاف »غادر مقــر اقامة الفريق 
الالعبون، جالل حسن ومصطفى 
محمد وجنم شــوان وحسني علي 
الرحيم،  ومهند عبد  وعالء عباس 
الى البحريــن، لاللتحاق بصفوف 
املنتخــب الوطنــي، وعــالء رعد 
االوملبي«.يشار  باملنتخب  لاللتحاق 
الى ان فريق الزوراء خرج مؤخراً، من 
االندية  لبطولة  التمهيدية  االدوار 

العربية لكرة القدم.
ووصلــت أمــس بعثــة املنتخب 
البحرينية  العاصمة  الى  الوطني 
البحرين  منتخب  ملواجهة  املنامة 
العالم  كاس  تصفيــات  ضمــن 
في  بالبحريــن  املقــررة  واســيا، 

اخلامس من الشهر اجلاري.
وقــال املديــر االداري للمنتخــب 
باسل كوركيس : سيلتحق جميع 
احملترفني الذين متــت دعوتهم الى 
الزوراء،  املنتخب، فضال عن العبي 

. وجميع  املنتخب هنــاك  بوفــد 
االمــور االدارية ســائرة على قدم 

وساق ».
واضــاف :« ان الفريق جتمع الفريق 
يوم اجلمعة والسبت املاضيني في 
العبي  غياب  وسط  الكرخ  ملعب 
فريق الــزوراء بســبب ارتباطهم 

العربية،  بالبطولــة  فريقهم  مع 
وقد يغيب املدرب املســاعد رحيم 
حميد الذي متت تســميته مؤخرا 
من قبل االحتاد ضمن اجلهاز الفني 
بســبب تأشــيرة الدخول«.يشار 
إلــى أن املــدرب كاتانيتــش وجه 
الدعوة لـ)26( العباً حتضيراً ملباراة 

البحريــن، وهم كل مــن محمد 
حميــد ومحمــد صالــح وجالل 

حسن حلراسة املرمى.
واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد 
ناطق وريبني ســوالقا ومصطفى 
محمد جبر وجنم شــوان وضرغام 
اســماعيل وعالء مهــاوي وعلي 

وصفاء  عطــوان  وامجد  عدنــان 
ومهدي  بايــش  وابراهيم  هــادي 
كامل وحسني علي واحمد ياسني 
وجيسنت ميرام وبشار رسن وهمام 
ومهند علي  واسامة رشيد  طارق 
وعالء عباس وامين حســني ومهند 

عبد الرحيم.

من جانــب اخر، أعلــن البرتغالي 
هيليــو ســوزا، مــدرب منتخب 
البحرين، قائمة الالعبني النهائية؛ 
العــراق،  ملواجهتــي  اســتعدادًا 
وكمبوديا، في التصفيات املزدوجة 
املؤهلــة لــكأس العالــم 2022، 
وكأس أمم آســيا 2023.وشــهدت 
القائمة، استبعاد 6 العبني، وهم: 
ســيد هاشم عيســى، ومحمد 
مرهــون، ووليد الشــروقي، وهزاع 
وعيسى  الرميحي،  ومحمد  علي، 
العًبا،  الـ23  قائمة  موسى.وجاءت 

هم:
الدوسري،  حمد  املرمى:  حلراســة 
شبر  سيد  جعفر،  محمد  ســيد 
علوي.. وفي الدفاع: أحمد بوغمار، 
وليد احليام، أحمد عبداهلل، ســيد 
رضا عيســى، ســيد باقر مهدي، 
عادل،   الهــزاع، محمــد  عبداهلل 

أحمد نبيل.
الشيخ،  جاســم  الوسط:  وخلط 
محمد عبدالوهاب، محمد احلردان، 
علي مدن، سيد ضياء سعيد، علي 
حرم، كميل األسود،  عيسى جهاد، 
احلسيني،  الهجوم: ســامي  وفي 
إســماعيل  يوســف،  عبــداهلل 

عبداللطيف، عبدالوهاب املالود.
البحريني،  األحمــر  وســيخوض 
اللقاء األول ضــد العراق، بعد غٍد 
البحرين  إســتاد  علــى  اخلميس 
الوطني، واللقاء الثاني ســيواجه 
الثالثاء  يوم  فيه منتخب كمبوديا 

من األسبوع املقبل، في كمبوديا.

سداسي الزوراء يلتحق بصفوف أسود الرافدين في المنامة 
رياض وهيجل يبحثان سوزا يعلن قائمة البحرين لمواجهتي العراق وكمبوديا

تعزيز النقل التلفزيوني

طاولة البارالمبية 
يستعد لغربي آسيا 

إعالم الشباب والرياضة:
إســتقبل الدكتــور أحمد رياض وزير الشــباب 
والرياضة، الســيدان محمد هيجــل، واللبناني 
طارق احلاج مديرا شركة عشتار للنقل واإلنتاج 
التلفازي، و LMS Sports، وبحث معهما ســبل 

النقل التلفازي بصورة إحترافية وعالية الدقة.
وقال الســيد الوزيــر: إنطالقا من حــرص وزارة 
الشباب والرياضة ، على ابراز الرياضة بشكل عام 
ورياضة كرة القدم بشكل خاص ، نكثف جهودنا 
اآلن وخــالل املرحلة املقبلة من أجل التنســيق 
لبث منافســات كرة القدم بحرفية عالية، لذا 
يجب أن نضع باحلســبان كل ما يتعلق بتقنيات 
النقــل التلفازي في جميع املالعب الدولية التي 
تقام عليها املباريات، وسيتم مناقشة الشركات 
املنفذة للمالعب ال سيما التي لم تكتمل بعد، 
بتوفير كل املســتلزمات التــي يتوجب توافرها 
لكي تكون عملية النقل التلفازي على مســتٍو 

عاٍل من اإلحترافية.
من جانبهما كل من محمد هيجل وطارق احلاج 
طرحــا بعض األفــكار التي تؤمن نقــالً حديثاً 
وتســاعد على سالســة التنفيذ داخل امللعب 
وخارجه، وتقدما بالشــكر للســيد الوزير على 
إهتمامه مبوضوع النقل التلفازي وترحيبه بهما. 
فضالً عن التوجيهات واألفكار التي طرحها اثناء 

اللقاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأ منتخبنا الباراملبي لتنــس الطاولة تدريباته 
اليومية في معســكره الداخلي املقام حالياً في 
السليمانية استعداداً لبطولة غربي آسيا.ويضم 
وفد املنتخب للمعسكر، الذي من املقرر ان يستمر 
لغاية التاســع من شــهر أيلول اجلاري، 11 العباً 
يُشــرف على تدريباتهم مدرب املنتخب جاســم 

كاتب.
ويجري العبو املنتخب تدريبات مشتركة مع العبي 
اقليم كوردســتان من االسوياء، ملنحهم اجلرعات 
الكافية خالل الوحدات التدريبية.ويهدف املنتخب 
الوصول الى اجلاهزية التامة لهذه البطولة، التي 
تستضيفها العاصمة االردنية عمان يوم اخلامس 
عشر من الشــهر اجلاري، والتي تضم منافساتها 

أكثر من فعالية ومبشاركة 12 منتخباً عربياً.
ويتألف املنتخب من الالعبني هديل علي، نور امني، 
رسل فاضل، حوراء ســعد، خضير عباس، منتظر 
فاروق، علي عبد االمير، عادل خالد، حســن فالح، 

عبد الرحمن حكمت، ومحمد كاظم.

لقطة من اخر لقاء بني العراق والبحرين

الدخيلي.. حضور فعال ودعم للجانب الرياضي

املشاركون في بطولة براعم بغداد باملصارعة

 21 مشروعًا رياضيا وشبابيا صادقنا 
عليها في مختلف الوحدات اإلدارية

مواهب المركز الوطني أواًل
 في بطولة براعم بغداد بالمصارعة 

الدخيلي لـ »الصباح الجديد« : 



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

في مثل هذه الشروط واملناخات املثقلة بالتمترسات 
الفئوية الضيقة املهيمنة على  العقائدية واملصالح 
املشهد العراقي الراهن، تفشل غالبية التقارير االممية 
)هيئــات االمم املتحدة واملنظمات الدولية املســتقلة 
و..( عــن الوصول الــى غاياتها وال ســيما منها تلك 
التي تقرع نواقيــس اخلطر، كما فــي التقرير االخير 
الذي قرأته في مجلــس االمن، املمثلة اخلاصة لالمني 
العام لالمم املتحدة ورئيســة بعثتها االممية في العراق 
الشــخصية الهولندية املرموقــة )جينني هينيس-

بالســخارت(. تقرير تناولت فيه أبرز امللفات الساخنة 
في الساحة العراقية، وميكن االشارة الى ان أخطر ما 
جاء فيه متثل في املقطع اآلتي: "ينبغي علينا أن نكون 
بعيدين النظر، وأن ندرك بان التوترات الراهنة ميكنها 
وبكل بســاطة؛ أن تتســبب في ضربة هائلة لكافة 
املســاعي الوطنية والدولية الرامية، العادة بناء عراق 
مســتقر ومزدهر. لذلك يتعني علينــا أال ندخر جهداً 
لتجنب ذلك املآل" وتوج ذلك التقرير بعبارة شــديدة 
الوضوح حول مساعي احلكومة العراقية ملعاجلة تلك 
امللفات بقولها "النتيجــة النهائية هي ما يهم في 

نهاية املطاف".
لنرى ما الذي يشــغل الزعامات العراقية املستلقية 
على ســنام اعلى الســلطات في مثل هــذا الوقت 
الذي يستمع فيه مجلس االمن لتقرير ممثلته االممية. 
على رأس قائمة اولويات الســلطة التشــريعية )ام 
الســلطات( ملف اخراج القــوات األجنبية من البلد 
وال نحتاج الى جرد نوع مشــاريع القوانني الفنطازية 
االخرى التي تشــغل قائمة عمل الفصــل البرملاني 
املقبــل، ألنها ال تشــذ عما تعرفنا عليــه من هموم 
واهتمامات الدورات الســابقة. ان كل من ميلك شيء 
من االطالع علــى حقيقة ما يجري لدينــا، يعرف ان 
موضــوع اخراج القــوات االجنبية وفــي هذا الظرف 
بالذات ال ميــت بصلة للمشــاعر الوطنية واملصالح 
العليا للوطن والناس، فمثــل هذه الهموم تقبع في 
قعــر اهتمامات طبقة سياســية اتســمت غالبية 
ممارساتها وسلوكها بـ )اللصوصية والشعوذة( وهي 
قيم تتنافر وروح املسؤولية والشجاعة وااليثار والتي 
ترافق دائماً اخمللصني حلرية وكرامة االنســان واالوطان. 
بالنسبة لي شــخصيا ال أحمل اي عتب على اعضاء 
هذا احملفل )البرملان( كجماعات وكتل وائتالفات وأفراد؛ 
النهم نتاج واقع وشــروط حياة ونشــاط اجتماعي 
وسياســي اختمر طوال أكثر من اربعــة عقود، واقع 
غلب عليه ســلب االرادة احلرة والوعــي العميق من 
اجلميــع )اال ما رحم ربي( وهذا مــا انعكس بجالء في 
اعلى سلطة تشريعية وغيرها من سلطات وهياكل 

)ال حول وال قوة...(.
التقريــر االممي االخير يحــذر العراقيني من االمكانية 
الســلبية التي قد تقوض وجود عراق آمن ومســتقر، 
والى ضرورة ارتقاءهم افرادا وجماعات وال سيما أولئك 
الذين رمتهم االقدار الى سنام السلطات؛ الى مستوى 
اخملاطر والتحديــات التي تتربص مبصيرهم جميعاً. ان 
االصرار على عدم االصغاء ملثــل هذه الدعوات، يهدد 
بفقداننــا للمزيد مــن الفرص والوقــت واالمكانات 
البشــرية واملادية، وال سيما منها ثقة اجملتمع الدولي 
ومســاعداته اجملربة في شــتى اجملاالت واحلقول. اننا 
وعلــى الضد ممــا يحصل فــي بازار االســتعراضات 
واملزاودات الوطنية، نؤكد حاجتنا املاسة لوجود اجملتمع 
الدولي ومؤسســاته االممية، بوصفها صمام أمان في 
هذا الظرف الذي تســعى فيه قوى التشرذم الفئوي 
واالجتماعي كي تســتفرد بعيال اهلل، عبر دفعه الى 
عصور ما قبل الدولة احلديثة وتشــريعاتها الداعمة 

حلقوق االنسان وحرياته وكرامته.  

ومضــة

لمن تكتب التقارير االممية؟

ســعد  روال  الفنانة  قالت 
فــي حــوار معهــا على 
العربية،  احدى الصحــف 
"كالرا"  شــخصية  إن 
التي أدتها في مسلســل 
"مجنون فيكي" تشبهها، 
ســيدة  ألنها  وأضافــت: 
ومهووسة  مغرمة  أعمال 
شــركة  ومتتلك  باملوضة، 
املوضة  فــي  متخصصة 
مــع  بالتعــاون  واألزيــاء، 
حبيبهــا الذي يــؤدي دوره 
يــوري مرقدي، كمــا أنها 
تستسلم،  ال  قوية،  مثلي، 
وال حتب أن تبــدو ضعيفة 

شعرت  لذلك  الناس،  أمام 
حد  إلى  تشــبهني  بأنها 
اإلنتقادات  وعــن  كبيــر. 
التــي وجهها لها البعض 
من أنها أدت الشــخصية 
فيما  فيه  مبالغ  بشــكل 
يتعلق بتأنقها ومكياجها.

عــادت النجمــة العاملية 
ســيلينا غوميــز للعمل 
على موسيقاها من جديد 
حديثة  صــوراً  بنشــرها 
االســتديو  داخل  من  لها 
التواصــل  عبــر مواقــع 
غوميز  وذكرت  اإلجتماعي 
أنهــا تتابــع أعمالها في 
لــوس أجنلــوس. وظهرت 
جالسة  غوميز  ســيلينا 
التحكــم  جهــاز  أمــام 
جانبها  والــى  باألصوات، 
الصــوت  مهندســة 
العمل.  عــن  املســؤولة 
وذكرت صحيفة ديلي ميل 
نقــال عن مصــادر مقربة 
منها انها تعمل على طرح 
اجلديدة  األغنيات  من  عدد 
في املــدة القليلة املقبلة 

على  للمنافسة  كفرصة 
املقبلة.  الغرامــي  جوائز 
الصحيفــة  وأشــارت 
البريطانية، الى أن سيلينا 
ستركز خالل هذه األغنية 
على التعبيــر عن جوانب 
خفية من شخصيتها لم 
وســتقدم  بعد.  تظهرها 
فــي ألبومهــا اجلديد ما 
عانته من جتارب شخصية 

خالل السنوات املاضي.

الفنــان  أطلــق 
محمــد  الفلســطيني 
عســاف أغنيــة جديدة 
بعنــوان "كرمالك أنت"، 
تتــر مسلســل "عروس 
بيــروت" املرتقــب، ويعد 
اللبنانيــة  النســخة 
التركي  املسلســل  من 
إســطنبول".  "عــروس 
املمثل  بطولة  املسلسل 
التونسي ظافر العابدين، 
واملمثلتــان اللبنانيتــان 
وتقال  بصيبــص،  كارمن 
عساف  واختير  شمعون. 
ألداء االغنيــة وهــي من 
كلمــات الشــاعر نــزار 
فرنســيس، وأحلان وتوزيع 

ميشال فاضل. 
آخر  أن  بالذكــر  اجلديــر 
أغنية  عســاف  أعمــال 
حققت  التي  "بصراحة" 
ونســبة  كبيرا،  جناحــا 
مشــاهدة عليــة عبــر 
يوتيوب، وهي من كلمات 
رامي العبودي، احلان علي 
صابر، توزيع عثمان عبود.

روال سعد

محمد عساف

سيلينا غوميز

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

القلق حالة مزاجية تتعلق مبا ميكن ان 
الشخص  ويكون  باملســتقبل  يحدث 
فيه مســتعدا للتعامل مع األحداث 
الســلبية املفترضــة، او التي يتخيل 
حدوثها، ما يجعلنا نــدرك الفرق بني 
األخطار املســتقبلية مقابل األخطار 

احلالية والذي يفرق بني القلق واخلوف.
فالقلــق أحيانا غير مبــرر ألنه يتعلق 
بشــيء لم يحــدث فعال، وفــي هذا 
الصــدد يقــول الطبيــب واملعالــج 

النفسي أسامة اجلنابي: 
هنــاك عدة أنــواع من القلــق، أولها 
االجروفوبيــا، أي اخلوف مــن األماكن 
العامة. وهناك اضطراب القلق بسبب 
حالة طبية، وهو نوع من القلق يحدث 
نتيجة اإلصابة مبشكلة طبية وحالة 

صحية معينة.
ويتابــع: اضطــراب الهلع، سلســة 
مــن القلق واخلوف تصــل إلى أقصى 
وقد  قليلة،  دقائق  مســتوياتها خالل 
يشــعر املصاب بهذا النوع من القلق 
بضيق وتســارع في التنفس وألم في 
الصــدر. والصمت اإلختيــاري يتعلق 
بفشل األطفال في الكالم في مواقف 
محددة مثل التواجد في املدرســة او 
جمع مــن الغرباء. هنــاك أيضا قلق 
طفولي  اضطــراب  وهو  اإلنفصــال، 
يتمثل في اخلوف والقلق من اإلنفصال 
عن الوالدين. وأيضا الرهاب االجتماعي 
ويتســبب باخلوف مــن االنخراط في 
األحداث االجتماعية والشعور باخلجل 

وقلة الثقة بالنفس.
هل يولــد الطفل مــع القلق باي من 
انواعه؟ وهل هناك أســباب تعزز من 
حالة القلق داخــل الفرد مثال طبيعة 
البيئة التي ينشــأ بها والبيت حتديدا، 

واالهل، طريقة تعاملهم معه، طريقة 
عيشهم. يرد اجلنابي قائال:

نعم هناك عوامل مكتســبة وهناك 
عوامــل وراثية، األطفــال الذين عانوا 
من صعوبات أو ضائقة في طفولتهم، 
مبا فيها كونهم شــهودا على أحداث 
لإلصابة  عرضة  أكثر  يكونون  صادمة، 
بهــذا االضطراب، األشــخاص الذين 
يصابون بأمــراض خطيرة، قد يصابون 
بنوبــة من القلق، ملا ســيحمله لهم 

املستقبل بسبب هذا املرض.

ويتابــع: هنــاك أشــخاص يتمتعون 
بصفات معينــة يكونون أكثر عرضة 
لإلصابــة باضطراب القلــق املتعمم. 
بنقص  يشــعرون  الذين  فاألشخاص 
العاطفة، او يعانون من عالقات مربكة، 
ميكــن ان يجعلهم هــذا أكثر عرضة 

لإلصابة باضطراب القلق املتعمم.
ويضيــف: فيمــا يخــص العوامــل 
الوراثية، تشــير بعض الدراسات إلى 
القلق  وجود أســاس وراثّي الضطراب 
املتعمــم، يجعله ينتقــل )وراثيا( من 

جيل إلى آخر.
هناك ادوية مضــادة لالكتئاب وادوية 
مضادة للقلق وأيضــا هناك عالجات 
نفســية، لكــن االهم مــن كل هذا 
وااليســر وفي متناول يدنا اللجوء الى 
قراءة كتاب دع القلق وابدأ احلياة لديل 
كارنيغي، هذا الكتاب ســاعد ماليني 
عديدة  أزمات  تخطي  على  األشخاص 
الكتاب ال  والقلــق،  اخلوف  يســببها 
يحتاج الى بحث ومال يحتاج الى قرار 

للبدء بقراءته.

الصباح الجديد - وكاالت:
حذرت خبيرة التغذية الدكتورة إميا 
ديربيشاير من أن الوجبات الغذائية 
أن تعرض معدل  "النباتية" ميكــن 

الذكاء لألجيال القادمة للخطر.
وقالت الدكتورة إميا ديربيشــاير، إن 
تزايد أعدد الناس الذين يستعملون 
تخاطر  "نباتيــة"  غذائيــة  حمية 
بنقــص "الكولــني"، وهــو عنصر 
غذائي مهــم لنمو الدمــاغ، وفقا 

لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويتواجد "الكولني" بحسب اخلبيرة 
الغذائيــة، في اللحوم واألســماك 
والبيض ومنتجات األلبان، وهو مهم 
جدا خاصة بالنســبة للحوامل، اذ 
يســهم في النمو الصحي لعقل 

الطفل.
وحــذر الدكتــورة ديربيشــاير، من 

"النتائج غيــر املقصودة" املتمثلة 
في االبتعــاد عن الوجبات الغذائية 
التي تعتمد على اللحوم ومنتجات 

األلبان.
وقالــت إن " الدليل علــى أهمية 
الضروري  "الكولــني" يجعل مــن 
عدم جتاهله اآلن، حيــث يعد أكثر 

أهمية مــن أي وقت مضى، 
إذ فــي الوقــت الراهن 

الغذائية  االجتاهــات 
النظم  نحو  تتجه 

الغذائية النباتية، 
ما ميكن أن يكون 
لهــا املزيد من 
عيـــات  لتدا ا
تنـاول  علـى 

"الكوليـن".
 : فــت ضا أ و

معرضون  نحن 
قلــة  خلطــر 
ء  كا لــذ ا
لنســبة  با
ل  جيــا لأل
القادمــة، 

بسبب الوجبات الغذائية النباتية.
وأشــارت إلى أن "الكولــني" ينتجه 
الكبد أيضا، لكن الكميات ال تكفي 
لتلبية متطلبات جســم اإلنســان، 
وبالتالــي يجب احلصــول عليها من 

مصادر التغذية واملكمالت الغذائية.

الحمية النباتية تقلل معدالت ذكاء األجيال القادمة

دع القلق وابدأ الحياة

الصباح الجديد - وكاالت:
وقعت املغنيــة األميركية جينيفر 
لوبيز وخطيبها العب البيســبول 
السابق أليكس رودريغيز في ورطة 
كبيــرة، بعد أن تقــدم رجل يدعى 
ضّدهما  بشــكوى  بيريرا  ليانيــغ 
يدعي من خاللها بأنهما دهســاه 
الرباعي  الدفــع  ذات  بســيارتهما 
بحســب  وذلك  أجنلوس،  لوس  في 
ما أفــادت صحيفــة "ديلي ميل" 

البريطانية.
وبحســب الصحيفــة، فقد وقع 

احلــادث املزعوم في تشــرين األول/
أكتوبر املاضي في أحد األزقة، خلف 
مطعم يقع قبالة شارع ميلروز في 

غرب هوليوود.
وأكــد بيريــرا أنه أصيــب بجروح 
خطيــرة، وأن النجمــة وخطيبها 
للتأكد  يخرجوا  لم  السائق  وحتى 
من ســالمته، وانتظر سائق سيارة 
الدفــع الرباعــي ملدة عشــر ثواٍن 
ببطء  قدًمــا  املضي  قبــل  تقريًبا 

للخروج من الزقاق.
وأشــار إلى أن أحد من الثنائي لم 

مقود  خلف  يكن 
لكنهما  القيــادة، 
توجيه  في  فشــال 

لفريق  التعليمــات 
لهما  التابــع  األمــن 
لتوخــي احلــذر عنــد 
خروجهمــا من املطعم 

الــذي كانا فيــه، ويطالب 
اليوم ومن خالل رفع الدعوى 

احلصول على املــال لتغطية 
إلى  إضافة  الطبية،  النفقات 

تعويض عن األضرار.

دعوى قضائية ضد جينيفر 
لوبيز وخطيبها السابق

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شركة "نايكي" عن منط أحذية 
جديد حتت اسم "مارتي مكفالي" ميكن 
التحكم به إلكترونيًّا عن طريق برنامج 

"سيري" على أجهزة "أيفون".
ميــل"  "ديلــي  صحيفــة  وقالــت 
البريطانيــة، إن مالكي هــذه األحذية 
ميكنهم ربط وفك حذائهم باستعمال 
أصواتهم، فيقولون مثاًل "ســيري"، او 
وبواسطة نظام "فيت  "إربط حذائي"، 

أدابت".
وأضافت الصحيفة أنه ميكن االستفادة 

من هذه اخلدمــة التي تقدمها "نايك" 
عــن طريق ســاعات آيفــون وتطبيق 

شركة "نايك".
وتعاقدت الشركة مع تطبيق "سيري" 
ومت دمــج تقنيــات تكنولوجية حديثة 
ا البتكار ذلك احلذاء بطريقة متعددة  جدًّ

األغراض تتناسب مع جميع عمالئها.
جدير بالذكر أن تطبيق "سيري" يسمح 
أيًضا بتخصيص لون املصابيح املوجودة 
في اجلزء السفلي من احلذاء، وإمكانية 
أو إضــاءة محددة بنحو  اختيار أوضاع 

مسبق.

البدايــة مت تصميــم هذه  وفــي 
األحذيــة لالعبي كرة الســلة، 

لكل  ـا  حاليًـّ متــاح  لكنه 
العمــالء  الفئــات مــن 
بتوفير  "نايك"  وستقوم 
متاجرها،  فــي  مدربني 
ابتــداًء من الـــ 13 من 
يجر  ولــم  ســبتمبر، 
لكن  األســعار،  حتديد 
التكهنــات املبدئية أن 
سعر احلذاء سيبلغ 350 

دوالرًا.

حذاء يمكن التحكم به عن طريق أجهزة "آيفون"

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدرت أبو ظبي ودبي قائمة أكثر 
املــدن العربية أمانــا، باحتاللها 
املركزيــن الســابع والعشــرين 
والثامن والعشــرين، عامليا وفقا 
"ذي  صحيفــة  نشــرته  لتقرير 
إيكونوميســت" البريطانية، عن 
العام  أمانــا في  60 مدينة  أكثر 

.2019

 56% وأشــار التقرير إلى أن نحو 
من سكان العالم يعيشون اليوم 
فــي املدن، ومــن املرجح أن تصل 

النسبة إلى %68 بحلول 2050.
ووصلت ســت مــدن عربية إلى 
القائمة النهائية التي نشــرتها 
وفقا  البريطانيــة،  الصحيفــة 
ملعدل وصل إلى 71.2 نقطة على 

مائة.

في  الكويت  مدينــة  وجاءت 
املركــز الثامــن والثالثــني، 
املركــز  فــي  والريــاض 
والدار  والثالثني،  التاســع 
الرابع  املركز  في  البيضاء 
واحتلــت  واخلمســني، 
املصريــة  العاصمــة 
القاهرة، املركز اخلامس 

واخلمسني.

مدن عربية في قائمة األكثر أمانا حول العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
يســتمتع كثير من الناس 
األفعواني  القطار  بركوب 
السريع، لكن اليابان أرادت 
إيجاد فرصة ألولئك الذين 
ركوب  يخشون  يزالون  ما 
القطار السريع من خالل 

ابتكار "دراجة السماء".
لراكبي  ميكــن  ال  وبينما 
األفعوانــي  القطــار 
الســريع التحكــم فيه، 
فإن دراجة الســماء ميكن 
ألنها  بسرعتها،  التحكم 
ببســاطة تعمــل مثــل 
الدراجة الهوائية من خالل 

الدواسات.
لكــن دراجة الســماء قد 
من  أكثر  مخيفــة  تكون 
القطار األفعواني السريع، 
خاصــة أنهــا ال تتمتــع 
التي  األمــان  مبواصفــات 

يتمتع بها األخير، فضال عن أن 
ارتفاعها يصل إلى أكثر من 15 

مترا.
وتستغرق املســافة التي ميكن 
دراجة  مستعملو  يقطعها  أن 
مبدينــة  املوجــودة  الســماء 
أوكاياما في اليابان، ثالثة دقائق 
وبإمكانهم  املتوســط،  فــي 
التمتع باملناظر اخلالبة أســفل 

متنزه  يقــع  حيــث  منهــم، 
ترفيهي.

ومــن احملتمل أن تكــون دراجة 
أفعواني  قطار  أبطأ  الســماء 
معلق في العالم، ألنها تســير 
ميكــن  بدواســات  مدعومــة 
التحكــم بســرعتها. كما أن 
قطار دراجة الســماء منبسط 

وال توجد فيه أي منحدرات.

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلثــارة  فيلــم  احتفــظ 
مالك"  "ســقوط  واحلركة 
)إينجيل هــاز فولن( باملركز 
األول في إيرادات الســينما 
في  الشــمالية  بأميــركا 
مطلع األســبوع مســجال 

11.6 مليون دوالر.
جيــرارد  بطولــة  الفيلــم 
وجادا  فرميــان،  ومورغان  بتلر، 
إخراج  بينكيت ســميث، ومن 

ريك رومان وو.
كما احتفــظ الفيلم الكوميدي 
باملركز  "أوالد طيبون" )غــود بويز( 
مليون   9.2 مســجال  الثاني  املركز 
جاكــوب  بطولــة  الفيلــم  دوالر. 
ترميبالي، وكيــث وليامز، وبرادي نون، 

ومولــي غــوردون، ومن إخــراج جني 
ستوبنيتسكي.

املتحركة  الرســوم  فيلــم  وصعــد 
"األســد امللك 2019" )اليــون كينغ 
2019( من املركــز اخلامس إلى املركز 
الثالث هذا األســبوع، بإيرادات بلغت 

6.7مليون دوالر. 

واحتفــظ فيلم احلركــة "هوبس أند 
شــاو" باملركز الرابع لألسبوع الثاني 
محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دوالر.

"الفائز"  الدرامــي  الفيلــم  وتراجع 
)أوفركمر( من املركز الثالث إلى املركز 
اخلامس هذا األســبوع مســجال 5.7 

مليون دوالر.

"دراجة السماء" تتحدى 
األفعوانية في مالهي اليابان

"سقوط مالك" يحتفظ بالصدارة
 في إيرادات السينما األميركية
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