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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد األمني العــام ملنظمة أوبك 
محمــد باركيندو، الســبت، أن 
العراق أول بلد التزم بقرار خفض 
انتاج النفط الذي اقرته املنظمة، 
القرار سيســهم  أن  قال  وفيما 
فــي حمايــة الــدول النفطية، 
اكد وزير النفــط ثامر الغضبان 
حرص الوزارة على متكني شريحة 
األجنبية  الشــركات  من  كبيرة 
وإيقاف  الغــاز  اســتثمار  مــن 
حرقه بتقدمي التســهيالت كافة 
ومبــا يؤمن عمل الشــركات عبر 
وســهلة  مبســطة  إجــراءات 

للمستثمر
القاها  كلمة  في  باركيندو  وقال 
خــالل مؤمتــر الطاقــة الدولي 
ببغــداد، إن " العراق كان أول بلد 
التزم بقــرار خفض انتاج النفط 
الذي اتخذته املنظمة اجتماعات 

فيينا وابو ظبي".
وأضــاف، أن "قرار خفــض انتاج 
النفط سيحمي الدول النفطية 
من عدم تدهور األسعار"، مشيرا 
إلى أنه "اجرى سلسلة مباحثات 
خالل  العراقيني  املســؤولني  مع 

تواجده في العاصمة بغداد".

وفي املؤمتر ذاته الذي انعقد امس 
الســبت، أكد وزيــر النفط ثامر 
الغضبــان ، حــرص وزارة النفط 
علــى متكــني شــريحة كبيرة 
مــن الشــركات من اســتثمار 
الغــاز وإيقــاف حرقه، مشــيرا 
تقدمي  الــوزارة  اســتعداد  الــى 
التســهيالت كافة للشــركات 
مبا يؤمــن عملها عبــر إجراءات 
للمستثمر،  وســهلة  مبسطة 

بغية إصالح بيئة العمل.
للطاقة  العراق  مؤمتر  وقال خالل 
بتوافد  يرحب  “العــراق  إن   2019
العاملية  األجنبيــة  الشــركات 
النفطي  القطاع  في  لالستثمار 
بالتزامــن مــع انتهــاء صفحة 
داعش، ويؤكد حرصه على تقدمي 
التســهيالت كافة للشــركات 
بيئة  وإصالح  لتســهيل عملها 
العمل علــى أن تكون اإلجراءات 

مبسطة وسهلة للمستثمر”.
التطورات  “نرفد جميــع  وأضاف 
فــي العالــم علــى مســتوى 
الطاقــات  أو  التكنولوجيــا 
الوقت نحرص  ذات  املتجددة، في 

على احلفاظ على البيئة..
تتمة ص2

 العراق أول بلد التزم بقرار خفض اإلنتاج و"النفط " تعد 
بتسهيالت تمكن الشركات األجنبية من استثمار الغاز 

من حقول النفط اجلنوبية

a

الصباح الجديدـ  وكاالت:
 

أمر النــواب الدميوقراطيون في 
موفد  األميركي  الكونغــرس 
واشنطن إلى أفغانستان زملاي 
خليل زاد باإلدالء بشهادته أمام 
اجمللس، مشــيرين إلــى أنه مت 
حجب معلومات عنهم تتعلق 
باملفاوضات التي توقفت حالًيا 

مع طالبان.
وأصــدر رئيس جلنة الشــؤون 
النواب  مجلــس  في  اخلارجية 
إليوت إنغل أمر استدعاء يجبر 
خليــل زاد علــى املثــول أمام 
اجمللس في 19 أيلول/ســبتمبر. 
وجاء األمر امللزم قانونًا بعد أيام 
مــن إعالن الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب أن املفاوضات مع 
طالبان باتــت "بحكم امليتة" 
وكشــفه بأنه كان يســتعد 
لعقــد محادثات فــي منتجع 

كامب ديفيد مع ممثلي احلركة 
املتمردة وألغاها.

وفي أول أمر اســتدعاء تصدره 
اللجنة منذ فاز الدميوقراطيون 
مجلــس  مقاعــد  بغالبيــة 

النواب، قال إنغل إن إدارة ترامب 
جتاهلــت علــى مدى شــهور 
الطلبات التي تقدم بها النواب 
ملعرفة املزيد عــن احملادثات مع 

طالبان.

وقال إنغل في بيان إن "أكثر من 
ألفي جندي أميركي قتلوا في 
أفغانســتان. مللت من حجب 
هــذه اإلدارة للمعلومــات عن 
الكونغرس والشعب األميركي 

السالم  بعملية  يتعلق  ما  في 
والكيفية التي ســنطوي من 
خاللهــا صفحة هــذه احلرب 

الطويلة".
وأضاف "نحتاج إلى أن نستمع 
مباشــرة من الشخص املعني 
في هذه اإلدارة مبلف أفغانستان 
لفهــم كيــف خرجــت هذه 

العملية عن مسارها".
ويجبر أمر االســتدعاء الصادر 
عن الكونغرس املســؤول على 
املثول، رغم أن إدارة ترامب حتدت 
هذه األوامر في عدة مناسبات، 

ما جنم عنه معارك قضائية.
وأجرى خليل زاد تســع جوالت 
من احملادثــات مع ممثلي طالبان 
في الدوحة، دون أن يفصح عن 
كثير من املعلومات بينما جرت 

املفاوضات بشكل سّري.
وأعلــن الحًقا أنــه توصل إلى 
اتفاق مبدئي مع احلركة يقضي 
بســحب الواليــات املتحــدة 

جلنودهــا وتعّهــد املتمرديــن 
بتنظيم  عالقاتهــم  بقطــع 

القاعدة.
حيال  متحمًســا  ترامب  وبدا 
إنهــاء أطول حــرب تخوضها 
بالده والتــي انطلقت قبل 18 
عاًما في أعقــاب هجمات 11 

أيلول 2001.
لكنــه اّتهم طالبــان بإظهار 
النّية عبر شنها هجوًما  سوء 
فــي كابول أســفر عن مقتل 
جنــدي أميركــي بينما كانت 

احملادثات ال تزال جارية.
وأكدت املتحّدثة باســم وزارة 
مورغان  األميركّيــة  اخلارجّية 
زاد  أن خليل  األربعاء  أورتيغاس 
ال يــزال في منصبــه كموفد 
أنه  إلى  مشــيرة  ألفغانستان 
عاد إلى واشنطن لكن احملادثات 
مع طالبــان متوقفة بناء على 

إعالن ترامب.
تتمة ص2

تقريـر

الكونغرس سيجبر "زلماي زاد" على االدالء
بشهادته في الغاء المفاوضات مع طالبان

تعهدت بندم اميركا اثر تخلي ترامب عنها ثم ابدت استعدادها للحوار ثانية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امــس  الكهربــاء  وزارة  ابرمــت 
مــع شــركة  عقــداً  الســبت 
لتأهيــل  األملانيــة  "ســيمنز" 
محطتي بيجــي الغازيتني األولى 

والثانية.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه إنه 
ضمــن فعاليات منتــدى العراق 
أعماله  انطلقت  الــذي  للطاقة 
امس الســبت في فندق الرشيد 

الدولــي وبحضــور ممثــل رئيس 
الوزراء لشؤون  رئيس  نائب  الوزراء 
الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان 
اخلطيب،  لــؤي  الكهرباء  ووزيــر 
مع  الكهربــاء عقداً  وزارة  أبرمت 
ائتالف شركتي ســيمنز االملانية 
بناء  إلعادة  املصرية  وأوراســكوم 
وتأهيل محطتــي بيجي الغازية 

األولى والثانية ، 
في محافظة صالح الدين، وبواقع 
، فضال عن  توليديــة  10 وحدات 

تأهيــل ونصــب شــبكات نقل 
ك.ف(  و)١٣٢  ك.ف(،   ٤٠٠( الطاقة 

التابعة للمحطتني .
أن  بيانها  فــي  الــوزارة  وأضافت 
و320  بلغــت مليار  العقد  قيمة 
إجناز تدريجية  مليون دوالر وبفترة 
وزارة  قدرها )٢٨( شهراً، وقد مثل 
الكهربــاء بتوقيــع العقد مدير 
عــام الشــركة العامــة النتاج 
وليد  الشمالية  املنطقة  الطاقة 
خالــد، ومثل الشــركة االملانية 

املدير التنفيــذي لقطاع الطاقة 
كــرمي امني، بحضــور املدير العام 

التنفيذي جو كايزر .
ونقل البيان عن وزير الكهرباء لؤي 
اخلطيــب قوله إن "هــذا العقد، 
التــي أعدتها وزارة  ضمن اخلطة 
تأهيــل قطاع  الكهربــاء إلعادة 
العراق  في  الكهربائيــة  الطاقة 
بشــكل عام واملناطق احملررة على 

وجه اخلصوص..
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد النائب عن ائتــالف النصر 
يوســف الكالبي، امس السبت، 
كردســتان  اقليم  حكومــة  ان 
اســتولت على 25 تريليون دينار 
من بيــع نفط محافظة كركوك 

خالل ثالث سنوات.
وقــال الكالبي في مؤمتر صحفي 
عقــده مبجلس النــواب بحضور 

مــن مختلف  النواب  مــن  عدد 
الصباح  وتابعته  النيابية،  الكتل 
اجلديد: "اســتنادا الــى البيانات 
الرســمية من وزارتي التخطيط 
واملالية فأن املبالغ املستلمة من 
قبل إقليم کردســتان من 2005 
ولغايــة 2016، تبلغ )89( تريليون 
دينار عراقــي كذلك قام االقليم 
كركوك  نفط  على  باالســتيالء 

من )2014/6/11(، ولغاية )10/18/ 
2017(، حيث يقدر أجمالي مبالغ 
التصديــر حوالــي )20( تريليون 

دينار عراقي".
واضــاف ان "االقليــم اســتلم 
أيضــا مبالــغ عائــدات تصدير 
نفط كردســتان وكذلك عائدات 
قدرتها  التــي  احلدودية  املنافــذ 
هيئة املنافذ احلدودية بحوالي )8 

- 10( تریلیون دینار عراقي سنويا 
عدا أمــوال الضرائب والرســوم 

االحتادية".
وتابع ان "اإلقليم ميتنع رسميا عن 
املالية  الرقابة  لديوان  الســماح 
االحتــادي من تدقيق احلســابات 
اخلتاميــة لإلقليم ممــا دعا ديوان 
الرقابة املالية إلــى إقامة دعوى 

قضائية ضد اقليم كردستان".

الكهرباء تبرم عقدًا مع سيمنز لتأهيل
محطتي بيجي الغازيتين االولى والثانية برلماني: اقليم كردستان استولى على 25 تريليون دينار 

من كركوك في 3 سنوات

ديوان الرقابة المالية االتحادي اقام دعوى قضائية ضده

ستة مدنيين تقتلهم طائرات سورية وروسية 
4في ادلب رغم اعالن موسكو وقف اطالق النار وفد من حكومة االقليم يبدأ جولة 

2جديدة من المباحثات مع بغداد

موفد واشنطن إلى أفغانستان زملاي خليل زاد

بغداد - الصباح الجديد:
النائب عن حتالف ســائرون،  انتقد 
ســعد مايع احللفي، امس السبت، 
قرار احلكومة بتخويل رئيس الوزراء 
متديد  املهــدي صالحية  عبد  عادل 
اخلاصة،  الدرجات  خدمة أصحــاب 
مبينا ان احلكومــة احلالية عجزت 
احلكومات  عقــدة  مغــادرة  عــن 

السابقة.
وقــال احللفــي فــي بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، انه 
"عندما تســنم عادل عبد املهدي 
بتوافق  للــوزراء  رئيســاً  مهامــه 
وبعدما  السياســية  الكتل  أغلب 
ُمنح ثقــة ممثلو الشــعب، تأملنا 
واعد  حكومــي  ببرنامــج  خيــراً 
يلبي تطلعــات اجلماهير وحكومة 
التكنوقراط  من  شخصيات  تختار 
املســتقل وغير مزدوجي اجلنسية 
للمناصــب القياديــة فــي البالد 
إلحــداث نقلة نوعية فــي اجملاالت 

كافة".

وأضــاف ان "قرار االمانــة العامة 
جمللس الوزراء املرقم )311( املتضمن 
موافقة اجمللس على تخويل رئيسه 
أصحاب  خدمــة  متديد  صالحيــة 
الدرجات اخلاصة ممن بلغوا الســن 
التقاعد  إلــى  القانونيــة لإلحالة 
جاء خالفــاً لتلك اآلمــال وعكس 
مدى العجــز احلكومي عن مغادرة 
الســابقة  احلكومات  ُعقــد  دائرة 
في املعاجلــات الترقيعية للملفات 

احلساسة".
ودعا مجلــس الوزراء إلــى "إعادة 
النظر بهذا القرار واإلسراع بتسمية 
أصحاب الدرجات اخلاصة من وكالء 
الــوزارات والســفراء ورئيس أركان 
اجليــش ومعاونيه ومن هم مبنصب 
قائــد فرقة ورئيس جهــاز اخملابرات 
ورؤســاء األجهزة األمنية وغيرهم 
وفق مبادئ املهنية واالســتقاللية 
وضمن شروط التخصص والكفاءة 
والتجاذبات  اجملامــالت  عــن  بعيداً 

السياسية واحملاصصة احلزبية".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد النائــب عن كتلــة احلكمة 
املعارضة محمــود مال طالل امس 
اجراءات  جميع  استكمال  السبت، 
والصناعة  الزراعة  وزراء  استجواب 

والنقل.
وقــال طالل فــي مؤمتــر صحفي 
مشــترك مع نــواب احلكمة وكتل 
اخــرى عقد فــي مجلــس النواب 
وتابعته الصباح اجلديد، إنه تطبيقاً 
ملواد الدســتور والقانــون والنظام 
الداخلي جمللس النواب، توفرت لدينا 
أدلة ووثائق تديــن بعض الوزراء من 
حيث املبدأ في عملهم الوزاري، وقد 
قدمناها  ملفات  عدة  اســتكملنا 
بوزراء  تتعلــق  البرملان  رئيــس  الى 

الزراعة والصناعة والنقل .
النواب  وأضاف أن "رئيــس مجلس 
اللجان  الى  الطلبات  تلك  سيحيل 
اخملتصة لتحديد موعد اســتجواب 
اولئك الــوزراء "، مؤكــداً أن "هذه 

االجــراءات في اطــار تدعيم عمل 
الــوزاري،  وبرنامجهــا  احلكومــة 
وتعديل مســار البرنامج احلكومي 
عبر حتديد بعض املفاسد واخملالفات 

التي ترتكبها بعض الوزارات".
وأوضــح طالل، أن "هنــاك ملفات 
أخرى تخص بعض الوزارات ستقدم 
في الفترة املقبلة بعد اســتكمال 
بها"،  الوثائق اخلاصة  وتدقيق  جمع 
امللفــات تخص  "أغلب  أن  مبينــاً 
الوزارات خالل الدورة احلالية وهناك 
بعض امللفات منها تخص اجراءات 
العمــل االداري لدى بعــض الوزراء 
الذين كانوا يشغلون منصب مدير 
عام انذاك". وأشــار إلى أنه سيتم 
إرســال أسئلة شــفهية وحتريرية 
الــى الوزراء لم تكــن االجابات عن 
وتهــرب بعض  دقيقة  معظمهــا 
الوزراء مــن االجابة عنهــا لوجود 
ادلة دامغة، ولذلك ســنمضي الى 

االستجواب امام مجلس النواب.

نائب: القرار 311 يعني عجز 
حكومة عبد المهدي عن مغادرة 

ُعقد الحكومات السابقة

مال طالل : استكملنا جميع 
اجراءات استجواب وزراء الزراعة 

والصناعة والنقل

بغدادـ  الصباح الجديد:
ان  كشــف مصدر عسكري 
قوات اجليش ستنسحب الى 
املدن  من  قريبة  على  مناطق 
بعد تســلم الشرطة احمللية 

امللف االمني.
وقــال املصدر ان قوات اجليش 
احلالي  الوقت  في  ســتكون 
على مقربة من املدن وجاهزة 
إلسناد الشــرطة احمللية، في 
أي طارئ بشكل  حال حدوث 
ال يتجاوز بضع دقائق للوصول 

إلى أي مكان بتلك املدن . 
واضاف ان االنسحاب سيكون 
مبحيط املدن والبلدات بشكل 
مالصق، ويكــون مبثابة جدار 
أمني على بــاب أو حدود كل 
األحياء  إخالء  أن  عادا  مدينة، 
الســكنية واالبتعــاد عــن 
املدنية  والتجمعات  األسواق 
بشــكل عام من قبل اجليش 
للمواطنني  شــعورا  مينــح 
بتحســن األمــن ويخفــف 
في  املســلحة  الظواهر  من 

الشارع. 
بعض  نقــل  مت  انــه  وتابــع 
العســكرية  القطعــات 
املــدن مع  املقاتلــة خــارج 
ســالحها، وقد سبقت ذلك 
مداولــة بني قيــادات اجليش 
اخلطــط  فــي  والشــرطة 
التســليح  وخطط  األمنية، 
الذي حتتاجه الشرطة احمللية 
إلدارة امللــف، مشــيرا إلــى 
أّن اخلطــوة ســتكون مبثابة 
اختبار جتريبــي لقدرات وزارة 
الداخليــة، وفي حال جناحها 
بإدارة امللف، فسيتم الشروع 
واالنســحاب  القرار  بتطبيق 
مـن  للجيـــش  الشامـــل 

املـدن. 
في  الداخلية  وزارة  وأعلنــت 
الســابع مــن ايلــول اجلاري 
عن وجــود جدولة لتســلم 
امللف  االحتاديــة  الشــرطة 
االمنــي، وستتســلم امللف 
الشــهر  محافظات  الربــع 

املقبل.

الداخلية تتسلم الملف االمني 
والجيش ينسحب قرب المدن 

إلسناد الشرطة المحلية

أمين عام اوبك من بغداد:

بغداد - وعد الشمري:
دعــت كتلة احلكمــة املعارضة، 
أمس السبت، مجلس الوزراء إلى 
مراجعة آليــات تنفيذ البرنامج 
احلكومي بهــدف تقدمي اخلدمات 
إلى املواطن ومكافحة الفســاد، 

وفيمــا أكــدت ســعي مجلس 
النواب حملاســبة خمســة وزراء 
بتهم فســاد، نفت اتفاق الكتل 
رئيس  استبدال  على  السياسية 
وإعادة  املهــدي  عبــد  احلكومة 

الوضع إلى املربع األول.

وقال النائب عن الكتلة ســالم 
حكومة  "إخفاق  إن  الطفيلــي، 
عــادل عبــد املهدي مســتمر، 
ينبغي معاجلتها وفقاً للسياقات 

الدستورية".
تصريح  في  الطفيلــي،  وأضاف 

الى "الصبــاح اجلديد"، أن "عاماً 
مــّر على احلكومــة، ولم نلمس 
بارقــة أمل في موضــوع تنفيذ 
الكتل  به  وعدت  الذي  برنامجها 

السياسية والشارع العراقي".
وأشار، إلى أن "الكتل السياسية 

متفقة على أن الوضع السياسي 
واحلكومــي مــزري للغاية، وكذا 
احلال بالنســبة ملوقف الشــارع 
الفشــل  من  املتعظ  العراقــي 

الواضع".
"املرحلة  أن  الطفيلــي،  وأوضح 

القادمة ســتكون عبــر توجيه 
الوزراء  االستجواب لقســم من 
املتهمني بالفســاد، واستضافة 
عبد املهــدي بهدف وضع احللول 

اجلذرية للمشكالت العالقة".
تتمة ص2

كتلة الحكمة تدعو عبد المهدي لمراجعة آليات البرنامج الحكومي
أكدت مضي مجلس النواب بمحاسبة خمسة وزراء وتوقعت إقالتهم
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العراق أول بلد التزم بقرار 
خفض اإلنتاج و«النفط » تعد 

بتسهيالت متكن الشركات 
األجنبية من استثمار الغاز 

لذلــك تســعى وزارة النفــط 
من  كبيــرة  شــريحة  لتمكني 
الشــركات من اســتثمار الغاز 

وإيقاف حرقه”.
وأشار الغضبان إلى أن “احلكومة 
العراقيــة تعمل على مكافحة 
الفساد من خالل حصر األعمال 
كافة  واالســتثمارية  التجارية 
داخل العــراق، وأن تكون خالية 

من صفقات الفساد”.
واعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون 
النفــط، أمس  وزيــر  الطاقــة 
بالتوصل  تفاؤله  عن  الســبت، 
الــى اتفاق مــع حكومة اقليم 
تصدير  يخــص  مبا  كردســتان 

االخيرة للنفط اخلام.
وقال الغضبان خالل املؤمتر، نيابة 
عن رئيس مجلــس الوزراء عادل 
عبد املهــدي، ان انتــاج النفط 
اقليم كردستان يصل  في  اخلام 
في اعلى معــدل الى 500 الف 
برميــل يوميا غيــر انه ال يصل 

منها شيء للحكومة االحتادية.
واضاف ان املدة املاضية شهدت 
حوارات بناءة بــني اربيل وبغداد 
مبا يخــص تصدير نفط االقليم 
ونأمل ان نتوصل الى اتفاق قريبا، 
مردفا بالقــول ان معدل االنتاج 
و500  ماليني  اربعة  الى  سيصل 
الــف برميل يوميا في حال جرى 

االتفاق مع االقليم.
ان  بالقــول  الغضبــان  وتابــع 
بني  التفاق  بالتوصــل  »متفائل 
اجلانبني«، مؤكــدا »إننا و اقليم 
واحدة،  ســفينة  في  كردستان 

وينبغي ان نتوصل التفاق«.

كتلة احلكمة تدعو عبد 
املهدي ملراجعة آليات 

البرنامج احلكومي
النواب  »مجلس  أن  على  وشدد، 
ســوف يناقــش أمــر احلكومة 
خالل الفصل التشريعي احلالي، 
وال توجد بوادر علــى إقالة عبد 

املهدي لغاية اآلن«.
وأورد النائب املعارض، أن »اللجان 
املتخصصــة قدمت  النيابيــة 
نتائــج غير جيــدة عــن األداء 
املاضية،  للمرحلــة  احلكومــي 
فنســب االجناز كانــت متدنية 
للغايــة، ونحــن اليــوم بصدد 
تصحيح  أجــل  مــن  العمــل 
عبد  مع  بالتنســيق  اإلخفــاق 

املهدي«.
ورأى الطفيلي، أن »االجنازات التي 
تتحدث عنها احلكومة خاطئة«، 
برنامجها  »مراجعة  إلى  ودعاها 
واليــات تنفيذه مــن أجل عدم 
الوقوع في هكــذا مطبات في 

املستقبل«.
وأكــد الطفيلي، أن »خمســة 
وزراء ســوف تشملهم احملاسبة 
في الفصل التشــريعي احلالي، 
الثقة عنهم  وقد يتم ســحب 

بعد اســتجوابهم، وهــو اخليار 
الراجــح وفق املعطيــات، لكن 
القــرار النهائي متــروك جمللس 

النواب بالقناعة من عدمه«.
السياســية  »الكتل  أن  وبــنّي، 
ال تريد إعادة الوضــع إلى املربع 
األول بإقصاء عبد املهدي، كونها 
مع تصحيح املســار عبر آليات 
املراقبة التي ســوف ينشــغل 
بها مجلس النــواب خالل املدة 

املقبلة«.
»جناح  أن  إلى  الطفيلي،  ومضى 
احلكومة احلاليــة مرتبط بعدم 
تدخل األحزاب السياســية في 
عملها وهــو ما يعاني منه عبد 
املهدي فــي الوقت احلالي، وذلك 
اســهم فــي ضعــف مجلس 

الوزراء«.
من جانبــه، ذكــر النائب اآلخر 
عــن احلكمة ســتار اجلابري، أن 
»موقــف احلكومــة إزاء جميع 
القضايا املهمة في البالد ما زال 
إلى املستوى  ولم يصل  ضعيفاً 

املطلوب«.
وأضاف اجلابــري، في حديث إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »تدخل 
خالل  مطلوب  النــواب  مجلس 
املرحلة املقبلة من خالل مهامه 
املنصوص عليها في الدســتور 
املهدي  عبــد  تقويــة  بهــدف 
وعدم جعلــه رهينة بيد الكتل 

السياسية«.
ولفت، إلــى أن »الضغوط التي 
احلكومة من شتى  لها  تتعرض 

القوى السياســية مســتمرة، 
للنهوض  التخلص منها  ويجب 

بالبرنامج وتنفيذه«.
ونــّوه اجلابري، إلى أن »الشــارع 
العراقــي لــم يلمــس اجنــازاً 
اآلن من حكومة  لغاية  حقيقياً 
عبد املهــدي، واخلدمات مازالت 
متردية وكذلك احلال بالنســبة 
ملكافحة الفســاد، فلم نتقدم 
خطوة إلــى األمام في وقت كنا 
ننتظر إصالحات كبيرة في إدارة 

الدولة«. 
يشار إلى أن تيار احلكمة بزعامة 
عمــار احلكمة يعــد أول كتلة 
االنتخابية  الدورة  في  سياسية 
احلالية تتخــذ موقف املعارضة 
فــي مجلــس النــواب نتيجة 
رئيــس  أداء  مــن  امتعاضهــا 

احلكومة عادل عبد املهدي.

الكهرباء تبرم عقداً مع 
سيمنز لتأهيل محطتي 
بيجي الغازيتني االولى 

والثانية
 )١٦٩٠( اضافــة  حيث ســيتم 
ميكاواط إلــى منظومة االنتاج 
احملطتني  هاتــني  دخــول  بعــد 
إلــى اخلدمــة، والتــي تعرضتا 
داعش  قبل عصابات  للدمار من 

اإلرهابية«.
وأشــار اخلطيب، إلى أن »العقد 
الثانية  املرحلــة  باكــورة  هــو 
من االتفــاق املبرم مع شــركة 
وســتعقبه  االملانية،  ســيمنز 

األخرى،  العقــود  من  مجموعة 
والنقل  االنتاج  قطاعات  تشمل 

والتوزيع«.

الكونغرس سيجبر »زملاي زاد« 
على االدالء بشهادته في الغاء 

املفاوضات مع طالبان
اخلارجية  وزارة  أعلنــت  باملقابل 
أن  الســبت  امــس  الروســية 
وفــداً من حركــة طالبان أجرى 
محادثات مع مسؤولني روس في 
موسكو عقب انهيار املفاوضات 
بني املتمرديــن األفغان والواليات 

املتحدة.
نوفوســتي«  »ريا  ونقلت وكالة 
الوزارة قوله  باسم  عن متحدث 
إن »ممثل الرئيس الروسي اخلاص 
ألفغانســتان ، زميــر كابولوف 
اســتضاف وفداً من طالبان في 
موســكو«، دون الكشــف عن 

التاريخ الذي متت فيه احملادثات.
»اجلانــب  إن  املتحــدث  وقــال 
الروسي شدد على ضرورة إعادة 
الواليات  بــني  املفاوضات  إطالق 

املتحدة وحركة طالبان«.
»طالبان  مندوبــي  أن  وأضــاف 
أكدوا من جهتهم رغبتهم في 

مواصلة احلوار مع واشنطن«.
بشــأن  التوقعــات  وازدادت 
طالبان  بني  اتفاق  إبرام  إمكانية 
املتحــدة تخفــض  والواليــات 
واشنطن مبوجبه عدد قواتها في 
أفغانســتان بينما تقدم احلركة 
ضمانات أمنية بعدم الســماح 

باســتخدام البلد الذي شــهد 
نزاعات على مــدى عقود كمالذ 

للمجموعات املتطرفة.
السابع  في  كشف  ترامب  لكن 
من أيلول أنه ألغى اجتماًعا غير 
مسبوق بينه وبني ممثلي طالبان 
املتحــدة وأعلن أن  الواليات  في 
احملادثات مع احلركة باتت بحكم 

»امليتة«.
وفــي ظل وجــود أكثــر من 13 
ألــف جندي أميركــي ال يزالون 
منتشــرين في أفغانستان، كان 
ترامب متحمًســا إلنهاء أطول 
الواليات املتحدة  حرب تخوضها 
18 عاًما في  والتي أطلقت قبل 

أعقاب هجمات 11 أيلول.
لكــن اخملــاوف تــزداد حالًيا من 
مع  العنف  تصاعــد  احتمــال 
االنتخابــات  موعــد  اقتــراب 
أيلول   28 الرئاســية املقررة في 

في أفغانستان.
الرابع  وهو  االقتــراع،  تأجيل  ومت 
منذ ســقوط نظام طالبان في 

2001، مرتني هذا العام.
وتدور معارك عنيفة بني القوات 
طالبــان  وحركــة  احلكوميــة 
في أنحــاء البالد بينمــا تعّهد 
جلعل  القتال  مبواصلة  املتمردون 
على  تنــدم  املتحدة  الواليــات 

تخليها عن املفاوضات.
بدورها، سعت روسيا للتأثير على 
واستضافت  السالم  مفاوضات 
اجتماعني في موسكو مع قادة 

سياسيني أفغان

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – قنبلة صوتية 
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقية امس الســبت تعرض منزل 
ضابط برتبة لواء لالستهداف بقنبلة 
صوتية فــي منطقة الــدورة جنوبي 

بغداد.
وقال املصــدر إن منــزل ضابط برتبة 
لواء منســوب إلى وزارة الدفاع تعرض 
إلى استهداف برمانة صوتية في حي 
آســيا ضمن منطقة الدورة ، مضيفا 
رمانة  فككــت  األمنية  األجهــزة  أن 
هجومية ثانية كانت مثبتة على باب 

املنزل من دون إصابات .

ديالى – عملية استباقية 
افاد مصــدر امني في قوات احلشــد 
الشــعبي في قاطع عمليــات ديالى 

امس السبت بتنفيذعملية استباقية 
لقطــع طرق امداد تنظيــم »داعش« 
اإلرهابي في املناطق احملاذية لنهر ديالى 

شمال جلوالء.
وقــال املصــدر إن قوة مــن اللواء 20 
في احلشد الشــعبي نفذت فجر يوم 
فلول  لتعقب  استباقية  امس عملية 
تنظيم داعش اإلرهابي والقضاء على 
طــرق امدادهم في قريــة ام احلنطة 
واإلصــالح وتــل حميد احملاذيــة لنهر 
ديالى شــمال جلوالء ، مضيفا أنه مت 
تفتيش تلك املناطق التي متتاز بكثافة 
االشــجار وتأمينها لقطــع اي طريق 
على فلول تنظيم داعش االرهابي أمام 

تهديد استقرارها . 

كركوك – اعتقال ارهابي 
أعلــن الناطق باســم وزارة الداخلية 

اللواء ســعد معن امس السبت عن 
إلقاء القبض على احد عناصر تنظيم 
محافظة  فــي  االرهابــي  »داعــش« 

كركوك.
وقال الناطق اللواء معن إن قوة تابعة 
لوكالــة االســتخبارات والتحقيقات 
االحتاديــة فــي وزارة الداخلية متكنت 
من إلقاء القبــض على متهم ينتمي 
لعصابــات داعــش االرهابيــة فــي 
محافظــة كركــوك كان يعمل على 
مراقبــة القوات االمنيــة وحتركاتهم 
واماكن تواجدهم مــن ثم يقوم برفد 
املعلومــات الى العصابــات االرهابية 
يزودهــم مبعلومات مهمه عن  وايضاً 

املواطنني لتنفيذ أعمال .

بابل – ممارسات امنية  
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 

محافظــة بابــل امس الســبت عن 
30 مطلوبــا بينهم متهم  اعتقــال 
باإلرهــاب ومطلــوب الــى شــرطة 

محافظة صالح الدين.
وقال املصدر إن دوريات ومفارز املديريات 
واألقسام التابعة لنا متكنت من القاء 
القبض علــى ) 30( مطلوب للعدالة 
صــادرة بحقهم مذكــرات قبض من 
جنائية  مــواد  وفق  اخملتصــة  احملاكم 
ومخالفــات قانونية متنوعة خالل 24 
ســاعة املاضية إثر تنفيذها ممارسات 
أمنية لتعقــب املطلوبني في مناطق 

متفرقة ضمن قاطع املسؤولية .

صالح الدين – صد تعرض 
اعلن مصدر امني في احلشد الشعبي 
امس السبت عن صد تعرض لتنظيم 
»داعــش« في جبــال مكحول بصالح 

الدين.
وقال املصدر إن احلشــد الشعبي صد 
تعرضــا لعصابات داعــش في جبال 
مكحول ، الفتا الى ان القوات االمنية 
تعلن  بني فترة واخرى عن صد هجمات 

ملسلحني في مناطق عدة من العراق.

االنبار – تفكيك عبوات 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبــار امس الســبت معاجلة خمس 
عبــوات ناســفة دون وقــوع اصابات 

بعملية امنية في مدينة الرمادي.
وقــال املصــدر إن قوة مــن مكافحة 
املتفجرات متكنت مــن ازالة ومعاجلة 
عبوات ناســفة عدد ٥ ضمن منطقة 
الســجارية مدينــة الرمــادي دون اي 
اصابــات تذكر ، الفتا الــى ان القوات 
االمنية والدفاع املدني تعلن بني احلني 

واآلخر عن معاجلة وازالة الغام وعبوات 
ناسفة في مناطق متفرقة من البالد، 
سيما تلك التي كان تنظيم »داعش« 
يسيطر عليها خالل السنوات املاضية 

وقبل عمليات التحرير.

ذي قار – اعتقال مسلح 
أعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة ذي قار امس الســبت عن 
إلقــاء القبض على شــخص يحمل 
سالحاً ومشلح عتاد شمالي احملافظة.
وقال املصدر إن مواطنني أبلغوا دوريات 
مديرية شــرطة قضاء الشــطرة عن 
ومشلح  وجود شخص يحمل سالحاً 
عتاد بالقــرب من دور قيد اإلنشــاء ، 
مضيفا  أنه علــى الفور متت مطاردة 
عليه وضبط  القبــض  وإلقاء  املتهم 
بحوزتــه بندقيــة نوع كالشــنكوف 

ومشلح عتاد وأربعة مخازن .

نينوى – عملية دهم 
افاد مصدر في مديرية االســتخبارات 
العســكرية امس الســبت باعتقال 
ارهابيني اثنني بعملية دهم في مدينة 

القيارة جنوبي املوصل.
مديريــة  مفــارز  إن  املصــدر  وقــال 
إالستخبارات العســكرية في الفوج 
الثاني لواء املشاة ٧٦ الفرقة ١٦ قيادة 
مكتب  مع  بالتعــاون  نينوى  عمليات 
اســتخبارات ومكافحة ارهاب نينوى 
القت القبض على اثنني من االرهابيني 
بعد نصب كمني لهما في ســيطرة 
 ، ب املوصل   مدخل القيــارة اجلنوبــي 
مضيفا أن املتهمني هما من املطلوبني 
للقضــاء مبوجب مذكــرة قبض وفق 

أحكام املادة ٤ إرهاب .

انفجار قنبلة صوتية في منطقة الدورة جنوبي بغداد * عملية استباقية لقطع طرق امداد داعش شمالي جلوالء
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في الوقت الذي يعاني فيــه البرملان، من أزمة 
الرقابي  للــدور  بتعطيــل  تتمثل  حقيقيــة 
والتشريعي، حيث لم تشرع سوى عدد محدود 
مــن القوانني. وهــذه األزمة حريــة بالوقوف 
عندها طويال، جند هنالك من يسعى إلشغال 
الــرأي العام عن هــذه األزمــة، بالبحث عن 
أزمة وهمية ال وجود لها ســوى في الدستور 
الذي ســبب هو اآلخــر الكثير مــن األزمات، 
لكــن جموده وعدم إمكانيــة تعديله ال يترك 
في اليد حيله. وهــذه األزمة الوهمية تتمثل 
الدســتور أحد  اعتبره  الــذي  مبجلس االحتاد، 
مكونات السلطة التشريعية وفقا للمادة 65 
من الدســتور التي تنص: يتم إنشاء مجلس 
تشــريعي يدعى -مجلس االحتاد– يضم ممثلني 
عن األقاليــم واحملافظات غيــر املنتظمة في 
إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، 
واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن، 
بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. ووفقا ملا 
نشرته الصباح اجلديد مؤخرا، وحسب خبراء، 
فإن عدم تشكيل هذا اجمللس يعد خرقا كبيرا 
في الســلطة التشــريعية! وإن عدم وجوده 
يشكل تهديدا للنظام الدستوري في العراق! 
وإن عــدم تشــريع قانون خــاص باجمللس، هو 
خشية مجلس النواب على صالحياته ورغبته 
في االســتيالء على جميع مفاصل التشريع 
مســتغالً الصمــت السياســي إزاء ذلــك. 
االستيالء على التشــريع، إذا هو أحد أسباب 
بقاء السلطة التشريعية بجناح واحد! ورغم 
إن الدســتور لم ينص علــى اختصاص واحد 
لهذا اجمللــس، باملقابل، جند أنه رســم اآللية 
الكاملة لتشريع القوانني، إضافة الى أحكام 
وقرارات احملكمة االحتاديــة التي عززت التوجه 
الذي رســمه الدســتور في تقدمي مشروعات 
والتصويت  ومناقشــتها  القوانني  ومقترحان 
عليها، وبالتالي وضع نظام متكامل لتشريع 
القوانني وهو ما سار عليه مجلس النواب منذ 
نفاذ الدســتور وتشــريع أول قانون بناًء عليه، 
لكن املصدر الذي حتدث للصباح اجلديد، وضع 
اختصاصا ال وجود له في أي قانون هو املصادقة 
على القوانــني التي يقرها مجلــس النواب! 
املصــدر اآلخر بني ان وجود مجلس االحتاد يحرر 

القوانني التي تصدر من االرادة السياسية! 
من املعلوم أن أي آليــة جديدة إلقرار القوانني 
غيــر منصوص عليهــا في الدســتور، تعني 
أن القانون الذي ســيمر من خاللها ســيكون 
عرضة للطعن أمام احملكمة االحتادية، بســبب 
مخالفتــه للدســتور، إضافة الــى ذلك، فإن 
تعدد جهات التشريع يعني مزيدا من العرقلة 
فــي إقــرار القوانني، حيث نالحــظ من خالل 
الواقــع العملي، أن اجمللــس لوحده يعاني من 
الضغوطات السياســية وعــدم القدرة على 
مواجهة الكم الهائل من القوانني التي حتتاج 
إلى إقرار، فكيف بوجود مجلســني معا؟ كما 
إن اإلرادة السياسية البد أن تكون حاضرة في 
مجلس االحتاد، حيث إن الكتل السياسية التي 
تسعى لنيل مزيد من املكاسب واملناصب، غير 
مستعدة للتخلي عن نفوذ لها في مؤسسة 
لها شأن ودور في عملية صناعة القوانني. وفي 
الوقت الذي نســعى فيه ملنع هدر املال العام 
عــن طريق كثرة املناصــب والدرجات اخلاصة، 
البد من االشــارة الى أن تشــكيل هذا اجمللس 
الدولة مبالغ مالية إضافية،  سيكلف خزينة 
فالبد لعضو اجمللس من رواتب وحمايات ورواتب 
تقاعدية.. كل هــذه النفقات، ميكن ان تذهب 
إلى أمــور أكثر أهمية من تشــكيل مجلس 
ال دور لــه في احليــاة التشــريعية، وإن النص 
عليه في الدســتور، ال يعني ضرورة تشكيله، 
فالقيــاس مع الــدول املتقدمــة التي متلك 
جناحني للمؤسسة التشريعية غير وارد هنا، 
فتلك الدول لها باع طويــل في الدميقراطية 
وتعرف مغزى وســبب وجود مجلس آخر غير 
مجلــس النواب، وال يعني بالضــرورة تعميم 

التجربة على العراق.

مجلس االتحاد..
أزمة أم مفتاح؟

السليمانية - عباس كاريزي:

بعــد طول انتظــار وارتفــاع حدة 
التوتر واســتمرار اجلدل، يصل وفد 
اقليم كردســتان  مــن حكومــة 
الــى بغداد اليوم او غــدا للتباحث 
وتبادل وجهات النظر في املســائل 
واخلالفات العالقة بني بغداد واربيل. 
وفــي حني تتضاءل حــدود التفاؤل 
بالتوصل الــى اتفاق بني حكومتي 
اقليــم كردســتان واالحتادية، اكد 
مصدر مسؤول في حكومة االقليم 
للصبــاح اجلديــد، ان وفد حكومة 
االقليــم حمل فــي جعبته جملة 
من الشروط واملطالب التي وصفها 
بالتعجيزيــة لقاء تســليم نفط 

االقليم الى بغداد.
وقــررت حكومة اقليم كردســتان 
فــي وقت ســابق تشــكيل هيئة 
وطنية حلل املشكالت مع احلكومة 

االحتادية.
لقاءات  االقليم  حكومــة  وعقدت 
مع جلان من برملان االقليم، مختصة 
مبشكالت النفط واملالية وجغرافية 
االقليم، قررت على اثرها تشــكيل 
هيئة مشــتركة مــع البرملان حلل 

املشكالت مع بغداد.
مجلــس وزراء االقليــم الذي عقد 
اخلميــس املنصــرم اجتماعــاً قرر 
اثره ارســال وفــد على وجه  على 
وابلغ اعضاء  الى بغداد،  الســرعة 
مجلس النواب، بانــه ال مانع لديه 
من تسليم النفط الى بغداد  لقاء 

جملة من الشروط.
واضاف املصدر، ان حكومة االقليم 
ربطتها  مشروطة  موافقة  قدمت 
الشــروط وصفها  مــن  بجملــة 
بقانون  االلتــزام  لقاء  بالتعجيزية 
الى بغداد،  النفط  املوازنة وتسليم 
يتطلب  معاجلتهــا  ان  قــال  الذي 
اشهر ووقت اطول من املتبقي امام 
حكومة االقليم، قبيل اقرار موازنة 
2020 املقبل فــي مجلس  العــام 

النواب.

وكانــت حكومة االقليــم اعلنت 
عقــب آخــر اجتمــاع لهــا، انها 
الى  سترســل وفدا رفيع املستوى 
في  والتباحث  االراء  لتبــادل  بغداد 
للتوصل  املناسبة  واالليات  السبل 
واربيل في  بــني بغــداد  اتفاق  الى 
ملف النفط وامليزانية ومستحقات 

االقليم االخرى. 
مــن جانبها قالــت عضو مجلس 
فــي حديث  فاضل  املــاس  النواب 
ان عــدم توصل  للصبــاح اجلديد، 
بغــداد واربيل الى اتفاق حول قانون 
املوازنة سيجعل متريرها في مجلس 

النواب، غاية في الصعوبة.
الكتل  تشــتت  فاضل  وانتقــدت 
الكردســتانية وعــدم وجود وحدة 
في املوقــف واخلطاب جتاه القضايا 

واملسائل التي تخص الكرد ومصير 
مستحقاته في بغداد.

وتابعت، ليس لدى حكومة االقليم 
حلد االن برنامجــا او خطة واضحة 
للحوار مع بغداد في ظل االنقسام 
والتشــرذم السياسي في االقليم، 
وهو ما قالت انه سيؤثر سلباً على 
احلوارات مــع بغداد، وموقف الكتل 
صعباً  سيكون  الذي  الكردستانية 
في مجلس النــواب لتثبيت حصة 

االقليم في املوازنة العام املقبل. 
االقليم  حكومة  باســم  املتحدث 
جوتيار عادل اعلن وجــود نية لدى 
حكومة االقليم لالتفاق مع بغداد، 
لذا فهي سترسل وفدا للبدء بحوار 
الكرد  وتقــدمي موقف  االراء  لتبادل 
ومطالبهــم لتثبيتها مبناقشــات 

موازنة العام املقبل.
وقــال عادل، ان احلكومــة االحتادية 
 80 االقليم مببلغ  مدينة حلكومــة 
مليــار دوالر، نظــرا لعدم ارســال 
ميزانيــة االقليم خالل الســنوات 
املنصرمــة، وهو ما عــّده مراقبون 
امام  وعقبة كبيــرة  آخر  مؤشــرا 
توصل اجلانبني الى اتفاق حول ملف 

النفط.
واضاف مصدر مقرب من اجتماعات 
وفد حكومــة االقليم مع االعضاء 
ان  النــواب،  مجلــس  فــي  الكرد 
حكومــة االقليم قدمــت العديد 
تعــوق توصل  التي  الشــروط  من 
اجلانبــني الى اتفــاق مرتقب، منها 
تكفل احلكومة االحتادية بتســديد 
ديون االقليم التي تبلغ وفقا الحدث 

تقديــر 24 مليــار دوالر، اضافة الى 
الديــون املترتبــة بذمــة حكومة 
االقليم للموظفني في كردســتان، 
التي تراكمت نتيجة الدخارها رواتب 
املوظفــني خالل االعــوام املاضية، 
 15 والتي تبلغ وفقا الحدث تقددير 

مليار دوالر.  
وتابع، ان حكومــة االقليم طالبت 
كذلك بحصتها مــن الديون التي 
متنحهــا بعض الــدول للحكومة 
تعويض  الــى  اضافــة  االحتاديــة، 
املواطنــني املتضررين فــي االقليم 
السابق،  النظام  نتيجة لسياسات 
املوازنة،  من  االقليم  وتثبيت حصة 
االقليم حق  وان يكــون حلكومــة 
التصرف بحصتها وتوزيعه، اضافة 
الى زيادة نسبة االقليم البالغة االن 

%12 الــى %14 من املوازنة ومعاجلة 
املشــكالت فــي املناطــق املتنازع 
للســكان  العام  واالحصاء  عليها 
والســماح لالقليــم باســتخدام 
للحاجة  وفقــا  الداخلية  وارداتــه 

واالولوية.    
واشــار الى ان احلكومــة االحتادية 
ارسلت ردا الى حكومة االقليم عبر 
املالية فــي احلكومة االحتادية  وزير 
فؤاد حســني رفضت فيه شــروط 
االقليــم، مبينة انها لــن تتكفل 
باعادة الديون املترتبة على حكومة 
االقليــم، او القبول بها، مشــيرة 
انهــا لن ترضــخ لضغوطات  الى 
االقليم ولن تقبل بوضع اي شــرط 
في االتفاق املقبل، يحمل احلكومة 

االحتادية مسؤولية تلك الديون.

وفد من حكومة االقليم يبدأ جولة جديدة
من المباحثات مع بغداد

يحمل في جعبته جملة من الشروط والمطالب الجديدة

مجلس وزراء االقليم 
الذي عقد الخميس 
المنصرم اجتماعًا قرر 
على اثره ارسال وفد 
على وجه السرعة الى 
بغداد، وابلغ اعضاء 
مجلس النواب، بانه ال 
مانع لديه من تسليم 
النفط الى بغداد  لقاء 
جملة من الشروط.
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 بغداد _ نجالء صالح الدين :

بحــث رئيس هيئة الســياحة حمود 
محسن حســن ممثال عن وزير الثقافة 
هيئة  رئيس  مــع  واالثار  والســياحة 
السياحة الســعودية الدكتور احمد 
اجلمعية  اجتماعات  اخلطيب في مقر 
العاملية  السياحة  العمومية ملنظمة 
التطوير  فــي عملية  العالقات  تعزيز 
والتخطيط ملــا للبلدين من دور كبير 
في وضــع املتطلبات الالزمة من خالل 

اعداد مذكرة تفاهم .
اخلطيب  الدكتــور  رحب  من جانبــه 
الدكتــور محمد  الــذي ضم  بالوفد 
العبيــدي مدير عام دائرة اجملاميع علي 
،معربا  الدولية  العالقات  مدير  ياسني 
عن استعداده للتعاون ملا يخدم تطوير 
جميع القطاعات السياحة في العراق 

.
واثنــى اخلطيــب على تــراس العراق 
الجتماعــات اجلمعية العمومية ممثال 
عــن دول الشــرق االوســط في جناح 
قيادتــه فــي ادارة اجللســة اجلمعية 
اثنــى اخلطيب في  ، كمــا  العامــة 
ســوق عكاظ الذي اقيــم مؤخرا في 
السعودية واالثار باملشاركة وقد القى 

املعرض استحسان اجلمهور الزائر .
وفــي غضــون ذلــك بحــث العراق 
والســعودية فــي مقــر اجلمعيــة 
العاملية  السياحة  العمومية ملنظمة 
والتخطيط في  العالقات  سبل تعزيز 

البلدين .
وقال حمود انه جــرى خالل االجتماع 
بحث تعزيز العالقات الســياحية بني 
البلدين عن طريــق عمليتني التطوير 
والتخطيط ، مما للعراق والســعودية 
مــن دور كبيــر في وضــع املتطلبات 
املطلوبــة واعداد مذكــرة تفاهم بني 

البلدين .
اخلطيب  الدكتــور  رحب  من جانبــه 
بالوفد العراقي ، معربا عن ســعادته 
يخــدم تطويــر جميع  مبا  للتعــاون 
العراق  فــي  الســياحية  القطاعات 
، واثنــى اخلطيب على تــراس العراق 
االجتماعات اجلمعيــة العمومية في 

ادارة جلسة اجلمعية العامة .
يشــار الــى ان العراق تــراس بعضا 
مــن اجتماعــات العموميــة ملذكرة 
الســياحة العامليــة املنعقدين في » 

سانت بطرسبرغ ».
علــى صعيــد متصل التقــى رئيس 
الوفــد العراقــي مبارســيلو رئيــس 

مديــر عــام العالقات فــي منظمة 
الســياحة العاملية حيــث مت التطرق 
اجلانب  ورئاســة  ادارة  أهميــة  الــى 
العراقــي الجتماعات الــدورة الثالثة 
رئيس  نائــب  باعتبــاره  والعشــرين 
اجلمعية العمومية ، كما التقى الوفد 
العراقي املدير اإلقليمي للجنة الشرق 
بسمه  للمنظمة  التابعة  االوســط 
امليمــان والتــي اكدت علــى أهمية 
الدور الفاعل الــذي يلعبه العراق في 
املنظمة ، وكذلك االتفاق على تفعيل 
ومنظمة  العراق  بني  التفاهم  مذكرة 
الســياحة العاملية من اجــل تطوير 

الواقع السياحي
كما التقــى رئيس هيئة الســياحة 
والوفد املرافق له على هامش اجتماع 
املكتب التنفيذي ملنظمة الســياحة 
العامليــة خالل اجتماعــات اجلمعية 
ســانت  في  املنعقــدة  العموميــة 

عام  مدير  احلسيني  بطرسبورغ سارة 
التعــاون الدولي فــي الهيئة العامة 
السعودي  الوطني  والتراث  للسياحة 
حيــث باركت األخيــرة فــوز العراق 
ممثال  وامليزانية  البرامج  جلنة  بعضوية 
عن دول الشــرق األوســط في اجمللس 
التنفيــذي التي تعتبر مــن أهم جلان 
منظمــة الســياحة العامليــة كما 
ثمنت مشــاركة العراق في فعاليات 
ســوق عكاظ التي عقــدت أخيرا في 
السعودية  العربية  باململكة  الطائف 
حيث حصل اجلنــاح العراقي في هذا 
السوق على املرتبة األولى بعد أن القى 
استحسان الزائرين والقائمني جميعا 
وفي ختام اللقــاء اتفق الطرفان على 
تنســيق املواقف والدعم املتبادل في 
رئيس  التقى  الدولية. كمــا  احملافــل 
الوفد العراقي على هامش اجتماعات 
في  املنعقدة  العموميــة  اجلمعيــة 

بطرســبورغ محمد ساجد  ســانت 
وزير الســياحة املغربي مهنئا  له فوز 
الدورة  باســتضافة  الشقيق  املغرب 
العمومية  اجلمعيــة  الجتماعات   ٢٤
٢٠٢١ بعد منافســة كل من الفلبني 
وكينيــا ، وبدوره أبــدى الوزير املغربي 
شكره وتقديره جلهود العراق في دعم 
الستضافة  املغربية  العربية  اململكة 
هــذه االجتماعات ســنة ٢٠٢١ وفي 
ختام اللقاء طلب الوزير املغربي  ابالغ 
حتياته لوزير الثقافة والسياحة واالثار

املكتــب  اجتمــاع  هامــش  وعلــى 
العاملية  السياحة  ملنظمة  التنفيذي 
التقــى رئيس هيئة الســياحة ووفد 
وزارتنا املشارك في اجتماعات اجلمعية 
العمومية مبدينة ســانت بطرسبورغ 
وزيــر الســياحة الكينــي حيــث مت 
التباحث في أهم القضايا السياحية 
وسبل تطويرها  بني البلدين وقد أثنى 

رئيس  إدارة  الكيني على حسن  الوزير 
الوفــد العراقي لبعــض االجتماعات 
كما طلب نقل حتياته الى السيد وزير 

الثقافة والسياحة واالثار
بناء على مقــررات وتوصيات اجتماع 
املكتب التنفيذي ملنظمة الســياحة 
العامليــة املنعقد في مدينة ســانت 
بطرسبورغ مت إقرار عضوية جمهورية 
العراق في جلنة البرامج وامليزانية ممثال 

عن دول الشرق األوسط
 حيــث تعد هــذه اللجنــة من أهم 
جلان منظمة الســياحة العاملية التي 
واالستراتيجيات  السياســات  ترسم 
املاليــة والفنية واالداريــة للمنظمة 
العراقــي في هذا  الوفد  تــرأس  وقد 
االجتمــاع د. محمد العبيــدي مدير 
عام دائرة اجملاميع السياحية وعضوية 
الســيد علي ياســني مدير قســم 
العالقــات الدولية الــى ذلك اجتمع 

الوفد العراقي  برازينا وزيرة السياحة 
الروسية ورحبت رازينا بالوفد العراقي 
وأثنــت على حســن ادارتــه لبعض 
اجتماعات اجلمعيــة العامة ملنظمة 
السياحة العاملية واتفق الطرفان على 
تعزيز اطر التعاون السياحي املشترك 
بــني البلدين من خالل رســم خارطة 
بإعداد مسودة مذكرة  متمثلة  طريق 
تفاهم ســياحية بينهما ، وفي ختام 
االجتماع شكرت رازينا الوفد العراقي 

ونقل حتياتها إلى الوزير .
والوفد  الهيئة  رئيس  التقى  بعد ذلك 
املرافــق لــه املشــارك باجتماعــات 
اجلمعيــة العموميــة فــي ســانت 
بطرسبرغ بــ وزيرة السياحة املصرية  
د.رانيا املشــاط ومت التطرق إلى أهمية 
تعزيز العالقات السياحية بني البلدين 
الشــقيقني بتفعيل مذكرة التفاهم 

مبا بخدم املصالح املشتركة بينهما .

العراق يترأس اجتماعات الجمعية العمومية
 لمنظمة السياحة العالمية

بحث مع عدد من رؤساء الوفد المشاركة تطوير القطاع

مدير عام شركة نفط البصرة يتحدث للصباح الجديد :

اكد ضرورة التعاون لبناء مستقبل افضلبعد االطالع على واقعها الخدمي

ترأس العراق 
اجتماعات 
الجمعية 

العمومية ممثال 
عن دول الشرق 

االوسط في 
نجاح قيادته في 

ادارة الجلسة
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الحسني يدعو الى تحقيق 
بيئة آمنة لالنتاج الزراعي 
بشقيه النباتي والحيواني

العمل تشارك في اعمال 
لجنة حقوق ذوي االعاقة 

بجنيف

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني االجتماع الثاني 
للجنة التوجيه الكثار بذور الرتب العليا اخلاصة باحملاصيل 
االســتراتيجية اكد فيــه على ضــرورة مكافحة االدغال 
واآلفات الزراعة من قبل دائرة وقاية املزروعات لتحقيق بيئة 

آمنة لالنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني .
وأثنى الوزير على النتائــج اجليدة املتحققة لبرنامج اكثار 
بذور الرتــب العليا حملصول احلنطة خالل املوســم ٢٠١٨- 
٢٠١٩ معلنــا املوافقة على تنفيذ خطة املوســم املقبل 
وضرورة تضافر اجلهود للحفاظ على االرتفاع بنسب االنتاج 
، مشددا على ضرورة تفعيل وتطوير البحث العلمي وإعادة 
تأهيل احملطات البحثية في مختلف احملافظات لتكون رافدا 
حيويا للقطاع الزراعي ، الفتا إلى ضرورة مكافحة االدغال 
واآلفات الزراعة من قبل دائرة وقاية املزروعات لتحقيق بيئة 

آمنة لالنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني
كما متت مناقشــة عدة محاور منها تسليط الضوء على 
مجمل إالنتاج املتحقق للبرنامج ، فيما شــمل احملور اآلخر 
اخلطة املقترحة للموسم املقبل ، حيث استطاع البرنامج 
خالل املوسم املاضي من إنتاج ســنابل وبذور نوية إضافة 
إلى بذور الرتب العليا ) النواة واألساس واملسجلة ( ، حيث 
ستكون املســاحة املقررة خلطة املوســم املقبل )٢٥٠٠- 
٣٠٠٠ ( دومن . كما أستمع احلسني الى شرح مفصل قدمه 
احلضور حول األســاليب البحثية واإلرشادية املعمول بها 
لرفع مســتويات اإلنتاج تنفيذا لتوجيهــات معالي الوزير 
ومنها عمــل برنامج اكثار بــذور الرتــب العليا الصناف 
الشــعير ، واملســاحات املقترح زراعتها وحسب نشاطات 
البرنامــج ، ومت التطرق الى االرتفاع بنســب إنتاج احلنطة 
خالل الفترة األخيرة وتســليم الفالحني مســتحقاتهم 
حال تســليم احملصول والذي كان له األثر اجليد في حتقيق 
اجلدوى االقتصادية لهم. وفي اطار اعمال البرنامج الوطني 
لتنمية احلنطة أكد احلســني على ضرورة االهتمام بعمل 
املنســقني فــي احملافظات وإتاحــة الفرصــة لهم وعدم 
تغييبهم لغرض للمشاركة بأعمال البرنامج وتوزيع املهام 
وأشــار احلســني الى عدد من احملاور اإلدارية والتنظيمية 
اخلاصة بعمــل البرامج العلمية وضــرورة تصويب بعض 
منها بغية إجناح العمليــة الزراعية وحل املعوقات واألخذ 

بيد الفالحني واملزارعني 

بغداد _ الصباح الجديد :
والشــؤون االجتماعية ممثلًة  العمل  وزارة  شــاركت 
بهيئة ذوي االعاقة واالحتياجــات اخلاصة في اعمال 
الدورة الـ )٢٢( للجنةحقوق االشــخاص ذوي االعاقة 
املقامة في جنيــف للمدة )من 8 لغاية 13أيلول ( من 
عــام 2019. وقدم وفد وزارة العمــل الذي مثله مدير 
عــام الدائرة االداريــة واملالية والقانونيــة في هيئة 
ذوي االعاقة عادل حاشــوش االجابــات املطلوبة عن 
األســئلة التي قدمتها جلنة األشخاص ذوي االعاقة 
الى احلكومة العراقية التي تتضمن التقييم الكامل 
لواقع حقوق املعوقني ومناقشــة التزامات احلكومة 
العراقية بشــان االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص 

ذوي االعاقة.
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البصرة _ سعدي السند :

قــال مدير عام شــركة نفــط البصرة 
اسماعيل  عبداجلبار  احســان  املهندس 
إنتاج  ان شركتنا وقعت عقدين لتطوير 

حقل مجنون النفطي .
وأضاف املدير العام لقد مت توقيع العقدين 
بحضــور نائب رئيــس الوزراء لشــؤون 
الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ووكيل 
الوزارة لشؤون االستخراج فياض حسن 
النفطيان ضمن  العقــدان  ويأتي  نعمة 
خطة شركة نفط البصرة لتطوير حقل 

مجنون العمالق .
ومت توقيع العقد األول مع شــركة احلفر 
العراقية حلفر ٤٣ بئرا بقيمة ٢٥٥ مليون 
دوالر، ويعد االكبر في تاريخ شركة احلفر 
الثاني مع  العراقية فيما وقعت عقدها 
شــركة هايلونگ الصينيــة بقيمة ٥٤ 

مليون دوالر لتهيئة وإكمال ٨٠ بئرا .
هذا ويأتي العقــدان كالهما كجزء من 
خطة شركة نفط البصرة لتطوير حقل 
مجنون العمالق للوصــول بانتاج احلقل 

إلى ٤٠٠ ألف برميل باليوم في عام  ٢٠٢٢
واشــار مدير عام شــركة نفط البصرة 
ايضا الى ان نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقــة وزير النفط ثامــر الغضبان زار 
خالل تواجــده في البصــرة حقل غرب 
والتقى   ٢ القرنــة/  القرنــة/ ١ وغــرب 
مبالكاتهمــا املتقدمــة وناقــش أوضاع 
العمــل فيهما و  احلقلــني ومجريــات 
الصعاب التي تواجــه املالكات العاملة 

في كال احلقلني.
وقدم كل من مدير تشــغيل هيئة حقل 
غــرب القرنــة/١ ومدير قســم تطوير 
القرنة/٢ عرضا موجزا لسير  حقل غرب 
األعمال فــي كال احلقلني وأهم املعوقات 
او الصعوبــات التــي تواجــه العملية 
اإلنتاجية فيهما وقد اســتمع الســيد 

الوزير لوجهات النظر واحللول املقترحة 
وقد أكد حرصه علــى توفير كل ما من 
بإيجاد  العقبات ويسهم  تذليل  شــأنه 
حلــول مقبولة للحفاظ علــى دميومة 
العملية اإلنتاجية واملضي بعملية البناء 

والتطوير
كما اســتمع ايضا لوجهات النظر التي 
أدلى بها مدير شركة لوك أويل مشغل 

حقل غرب/ ٢ الــذي حضر االجتماع مع 
نخبة من مســاعديه لعــرض ما قدمه 
املشــغل لهذا احلقل ومــا يتطلع إليه 
للمضي قدما بعملية تطوير احلقل ورفع 

قدرته اإلنتاجية.

مشاريع مستمرة ضمن برامج املنافع 
األجتماعية

وعن دور الشــركة في خدمة اجملتمع من 
قال  األجتماعية  املنافع  خالل مشــاريع 

مدير عام الشــركة : مشــاريعنا كثيرة 
وواســعة في مجال املنافع األجتماعية 
التي تعمل عليها الشــركة فقد قامت 
شــركتنا من خالل هيئة تشغيل الزبير 
بالتعــاون مع مشــغل احلقل شــركة 

املنافع  برنامج مشــاريع  وضمــن  إيني 
االجتماعيــة لعام ٢٠١٩ بإعــادة تأهيل 
سوق اللحوم والدجاج والسمك بتنسيق 
عاٍل مع قائممقامية قضاء الزبير وبلدية 
القضاء وقد افتتحنا املشــروع قبل ايام 
حيــث مت التنســيق مــع قائممقامية 
الزبير ومشــغل حقل الزبير شركة إيني 
اإليطالية لتأهيل هذا السوق، وكلنا فخر 
بأننا نعمل ألجــل أهلنا في القضاء، ومت 
مراعاة األمور الصحية من تهوية وغسل 
محولة  وتخصيص  التصريــف  وقنوات 
٢٥٠ KVA لتأمني الكهرباء للسوق وهذا 
املنشــأ ليس األخير فلدينا تنسيق مع 
قائممقاميــة الزبير فيما يتعلق بتأهيل 
مدخــل الزبير من جهــة محافظة ذي 
قار وغيرها من املشــاريع ويبقى التزامنا 
مبا  املنافذ االجتماعية مستمراً  مبشاريع 
والتعليم  والتربية  فيه قطاع الصحــة 
ويعد هذا الســوق من األسواق القدمية 
فــي قضــاء الزبير حيث مت انشــاؤه في 
ســتينيات القــرن املاضي، وتــرك هذا 
السوق وأهمل لسنني طويلة، وتسلمنا 
الكشــوفات مــن قائممقاميــة الزبير 
وبلدية الزبير وشكلنا فريق عمل وأحيل 

العمل إلــى إحدى الشــركات العاملة 
لدينا ويتكون السوق من ٨٤ محالً منها 
٢٢ محالً لبيع األسماك ومثلها للدجاج 
وبلغت  اللحــوم،  لبيع  واملتبقي منهــا 
كلفة املشــروع حوالــي ٣٨٠ ألف دوالر 
وتقوم هيئة تشــغيل الزبير في شركة 

نفط البصرة بالتعاون مع املشغل
الشــركة  النفطي  الزبير  الرئيس حلقل 
األيطالية )اي أن آي( بأعمال تأهيل مدخل 
قضاء الزبير قرب بوابة القضاء من جهة 
محافظة ذي قار بطول 500 م. ويشــمل 
العمل صــب طبقة األســاس للطريق 
بالكونكريت املسلح وإكساءها بطبقة 
اإلسفلتية، مع جزرة وسطية  اخلرسانة 
بعرض 13م مع إكسائها باحلجر املقرنص 
مع تأثيث الطريق بأعمدة اإلنارة وأعمدة 
ومتتد   ، املروريــة  واإلشــارات  ديكوريــة 
مساحة املشروع بنحو 100 م قبل بوابة 
قضاء الزبير مــن جهة محافظة ذي قار 
إلى 400 م بعدها باجتــاه مركز القضاء.  
ويأتي هذا املشروع ضمن سلسلة أعمال 
اخلدمات اجملتمعية التي تقوم بها شركة 
نفط البصرة خدمــة للمناطق احمليطة 

بحقولها النفطية. 

تقرير

توقيع عقدين مع شركتي الحفر العراقية وهايلونك الصينية لتطوير حقل مجنون النفطي العمالق

كاظم العبيــدي 
محافظ  الدخيلــي  عــادل  أجرى 
ذي قــار جولة تفقديــة في قضاء 
الغراف 30 كم شــمال محافظة 
ذي قار برفقة عدد من مدراء الدوائر 
الناس  احوال  واطلع على  اخلدمية 
واملشــاريع املتوفقــة .  وذكر بيان 
للمحافظ  االعالمــي  للمكتــب 
نســخة  اجلديد  الصبــاح  تلقت 
منه ان  الدخيلــي أعلن عن إعادة 
العمل بعدد من املشاريع اخلدمية 
 ، املتوقفــة فــي قضاء الغــراف 
وتنفيذ مشــاريع جديــدة ضمن 
خطة مشــاريع تنميــة االقاليم 
لعام 2019 ، ومتابعة أهم املشاريع 
التي في طور اإلحالة . واكد على إن 
احلكومة احمللية اخذت على عاتقها 

متابعة املشاريع اخلدمية املتوقفة 
والوقوف على  الغــراف  في قضاء 
اسباب توقفها وتلكؤ العمل فيها 
تقدمي  مبا يضمن  اجنازها  وتســريع 

اخلدمة للمواطنني ».
وأشار الدخيلي  إكمال إحالة عدد 

من املشاريع ضمن تنمية االقاليم 
للعام احلالــي » ، مبيناً انه » وجه 
بإكمال  باإلســراع  العقــود  دائرة 
املشاريع غير احملالة الى اآلن ، فضال 
عن إعــادة العمل مبشــاريع اخرى 

كانت متوقفة . 

الديوانية - الصباح الجديد :
أعلن محافظ الديوانية زهير الشعالن 
عن قرب موعــد انطالق خطة خدمية 
بواقع  االرتقــاء  الى  موســعة تهدف 
اخلدمات العامة باشراك جميع الدوائر 
اخلدمية مشــيرا الى مســاع حثيثة 
تبذلهــا احلكومة احمللية للقضاء على 
القطاع  لهــا  يتعرض  التــي  األزمات 
املوارد  وقلة  التراكمات  نتيجة  اخلدمي 
القطاعات  لرفد  املالية مؤكدا سعيه 
األخرى مبشاريع تنموية وحمالت تأهيل 
من بينها اخلطة التي سلم ملفها الى 
رئيس البرملان العراقي للنهوض بواقع 

القطاع الزراعي .
وأفاد الشــعالن في حديثــه للصباح 
اجلديد ان الفترة القليلة التي تســلم 
وبرغم  الديوانية  بها منصب محافظ 
قصرهــا اتاحــت أمامــه العديد من 
الفــرص للتعرف علــى واقع احملافظة 
بشــكل اكبر من الســابق األمر الذي 
جعله يباشــر بوضع اخلطط املناسبة 

لتأهيل كافة القطاعات بالتنسيق مع 
مدراء الدوائــر املعنية خصوصا قطاع 

البلديات .
اغلــب مناطق  ان  واوضــح احملافــظ 
محافظة الديوانيــة تعاني من نقص 
في اخلدمات بســبب تراكمات التلكؤ 
وغيرها من األسباب األمر الذي جعله 
يباشر بإطالق حملة خدمية موسعة 
يتم من خاللها تأهيل املناطق بشكل 
في  اجلهد  تكريــس  عبــر  منفصــل 
منطقــة واحدة حلــني إجنازها خدميا 
بشكل كامل ليتم بعد ذلك االنتقال 
الــى منطقــة أخرى لضمــان حصر 
اجلهد اخلدمــي جلميــع الدوائر وعدم 
تشــتيته وان األعمال ستشمل طمر 
األرصفة  وتاهيل  املائية  املســطحات 
واملتنزهــات ورفع التجــاوزات وتبليط 
الوســطية  اجلدران  وتزيني  الشــوارع 
وتوســعة لبعــض الشــوارع املهمة 
وغيرها من أعمــال خدمية يحتاجها 

املواطنني . 

تنفيذ  الديوانيــة على  وأكد محافظ 
خطــط خدميــة أخــرى فــي كافة 
القطاعات خصوصــا قطاع الكهرباء 
وقطــاع املــاء وقطاع اجملــاري وقطاع 

االتصاالت لغــرض توفير ما أمكن من 
خدمة لطاملا افتقر لها ابناء الديوانية 
مشــيرا الى شــمول كافة األقضية 
والنواحي في خطة اخلدمات املوسوعة 
وبشــكل مكثــف لرفع العنــاء عن 
كاهلهم خصوصا وان اغلب األقضية 
أنواع  تفتقر البسط  والقرى  والنواحي 
اخلدمات وهو ما يعد مشكلة يتوجب 
املمكنة  بالســرعة  علينــا جتاوزهــا 

إلعطاء كل ذي حق حقه . 
الشــعالن عن جهود حثيثه  وكشف 
تبذلها احلكومة احملليــة للرقي بواقع 
القطاع الزراعي من خالل توفير جميع 
أنواع الدعــم للفالحني مبــا في ذلك 
اإلرشــادات واملســتلزمات الضرورية ، 
مبينا انه ســلم رئيس مجلس النواب 
خطة موســعة لرفد القطاع الزراعي 
فــي الديوانيــة خصوصــا وأنها من 
احملافظات املعروفــة بطابعها الزراعي 
وان اخلطة التي حملت اسم - لنجعل 
الزراعية  العراق  الديوانية عاصمة  من 

أعــدت بعنايــة فائقة ومشــبعة   -
تنفيذ  الدقيقة بخصوص  بالتفاصيل 
اخلطة وضمان جناحها متوقعا ان تنفذ 
هذه اخلطة التنموية في العام القادم 
بحســب ما امــد له رئيــس مجلس 

النواب العراقي محمد احللبوسي . 
وأكــد محافــظ الديوانيــة انه حث 
خالل اجتماعــه األخير كافــة مدراء 
الدوائــر خصوصا اخلدمية على ضرورة 
االستعداد بشكل كامل إلجناز اخلدمات 
املناطق الســكنية قبل  في مختلف 
التغلب  لغرض  الشــتاء  حلول فصل 
التي تنتــج عن األمطار  على األزمات 
تؤثر  والتي  الشــديدة  والرياح  الغزيرة 
على حركة املواطنني وتتسبب بأضرار 
القطاعــات خصوصا  في كثير مــن 
الزراعي مؤكــدا على ضرورة  القطاع 
تعاون املواطنني مع حكومتهم احمللية 
لبناء مســتقبل افضل خصوصا وان 
الديوانيــة بحاجة الى املزيد من اجلهد 

والعمل .

محافظ ذي قار ُيعلن تنفيذ مشاريع جديدة 
واعادة  العمل بالمتوقفة في قضاء الغراف

محافظ الديوانية يعلن خطة خدمات موسعة

مدير عام شركة نفط البصرة يتحدث ملراسل الصباح اجلديد
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعتبرت منظمة »اليونيســكو« األممية، أن التقدم 
في مجال التعليم على مدى أكثر من عقد »ضئيل 
إن لــم يكن معدوما«، وقالــت إن 12 مليون طفل 
في العالم يواجهون خطر احلرمان من حقهم في 

التعليم.
معهــد  نشــرها  جديــدة  بيانــات  وبحســب 
»اليونيسكو« لإلحصاء امس االول اجلمعة، بشأن 
األطفال غير امللتحقني باملدارس، شهد العالم في 
عام 2018 حرمان زهــاء 258 مليون طفل ومراهق 
وشــاب من حقهم في الذهاب إلى املدرسة، أي ما 
يعادل ســدس عدد األطفال في سن املدرسة على 

مستوى العالم )من 6 إلى 17 عاما(.
وما يثير قلقا أكبر هو أّن »التخاذل عن اتخاذ تدابير 
عاجلة قد يحــرم نحو 12 مليون طفل في ســن 

التعليم االبتدائي من أن تطأ أقدامهم املدرسة«.
وتأتي هذه البيانات اجلديدة عن معهد »اليونيسكو« 
لإلحصاء قبل أسبوع من انعقاد اجتماع اجلمعية 
العامة لألمم املتحــدة للنظر في التقدم احملرز نحو 

بلوغ أهداف التنمية املستدامة.
املتعلقة  اجلديــدة  »اليونيســكو«  بيانات  وتؤكد 
باألطفال غيــر امللتحقني باملدارس، التوقعات التي 
كانت قد كشــفت عنها مؤخرا والتي توضح أنه 
»في ظل الوضع الراهن، سيبقى واحد من بني كل 
ستة أطفال خارج املدارس االبتدائية والثانوية في 
عام 2030«، وأن »ســتة شــباب فقط من بني كل 

عشرة سيتمكنون من إمتام تعليمهم الثانوي«.
وتبرز هذه البيانات أيضا الفجوة القائمة بني أغنى 
بلدان العالم وأفقرهــا. فوفقا ملا جاء فيها، هناك 
»%19 مــن األطفال في ســن التعليــم االبتدائي 
)حوالي 6 إلى 11 عاما( غير ملتحقني باملدارس في 
البلدان منخفضة الدخل، وذلك مقارنة بنسبة 2% 
فقط في البلدان ذات الدخل املرتفع«، ناهيك عن أن 
الفجوة تزداد اتساعا بالنسبة لألطفال األكبر سنا 
والشــباب. وهناك نحو 61 % من مجموع الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و17 عاما في البلدان 
منخفضة الدخل غير ملتحقني باملدارس، مقارنة 

بـ 8 % في البلدان ذات الدخل املرتفع.
وتشــير املديرة العامة »لليونسكو«، أودري أزوالي، 
إلــى أن »أكبر العوائق والصعوبــات ال تزال تواجه 

الفتيات«.
وبحســب توقعات »اليونيســكو«، فإن »9 ماليني 
فتاة في ســن التعليم االبتدائي لــن يذهنب إلى 
املدرسة أو تطأ أقدامهن القاعات الدراسية، وذلك 
مقارنة بنحو 3 ماليــني فتى. وتعيش أربعة ماليني 
فتاة منهن في إفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى، 

األمر الذي ميثل مدعاة أكبر للقلق«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أوقفــت الشــرطة الفدراليــة 
الكندية في وقت مبكر من امس 
الســبت أحد أعضائها، ويشغل 
منصبــا اســتخباراتيا كبيــرا، 
حساسة  وثائق  ســرقة  بتهمة 
لصالح دولة أجنبيــة رمبا تكون 
الصــني، وفق ما ذكرته وســائل 

إعالم كندية.
ويواجه املوقوف كاميرون اورتيس 
اجلنائي  القانــون  تهم مبوجب   5
الكندي وقانون حماية املعلومات 
حسبما  القومي،  باألمن  املرتبط 
الكندية  اخليالة  شــرطة  قالت 

امللكية في بيان.
وأوِقف اورتيس اخلميس في أوتاوا 
العاصمــة الوطنية، حيث مقار 
واالســتخبارات،  األمــن  وكاالت 
وأحيــل اجلمعة إلــى قاض وجه 
إليه التهمة رســميا، بحسبما 
قــال للصحافــة املدعــي جون 

ماكفارلني.

وأضــاف أن اورتيس يجب أن ميثل 
أمام العدالة اجلمعة املقبل. وقد 
وضع قيد االحتجاز الوقائي حتى 

ذلك التاريخ.
أن«التهــم  املدعــي  وأوضــح 
املوجهة إليــه هي احلصول على 
وكدسها  حساســة  معلومات 
والقيام مبعاجلتها، بنية تسليمها 
إلى أشــخاص ينبغــي أال يقوم 

بإعطائهم إياها«.
وقال رئيس الوزراء جاســن ترودو 
انتخابية  بحملــة  يقــوم  الذي 
في  لصحافيني  ثانيــة،  لواليــة 
أؤكد  أن  انتخابي: »ميكنني  جتمع 
لكــم أن الســلطات تأخذ هذا 
األمر على محمل اجلد«، من دون 

أن يعطي تفاصيل إضافية.
زعيم  من جهته عبر منافســه 
احملافظني أندرو شــير عن »قلقه 
العتقــال عنصر مخابــرات في 
الكندية  امللكية  اخليالة  شرطة 
قام بتســريب معلومــات حول 

األمن القومي«.
وأضاف شــير الذي يتساوى في 
رئيس  مــع  الرأي  اســتطالعات 
»هذا  واليتــه:  املنتهية  الــوزراء 
التي  بالتهديــدات  آخــر  تذكير 

نواجهها من جهات أجنبية«.
واســتنادا إلى محطة »غلوبال« 
القضية،  كشفت  التي  اإلذاعية 
أن  الفدرالية  الشــرطة  تخشى 
العنصر قد ســرق  يكون ذلــك 
»كمــا كبيــرا مــن املعلومات، 
وهو مــا قد يعــرض الكثير من 

التحقيقات للخطر«.
وقالــت مصــادر للمحطــة إن 
جتســس  بـ«قضية  يتعلق  األمر 
خطيرة«، خصوصا أن كندا عضو 
اخلمس«  »العيــون  حتالــف  في 
الذي  آيــز(  )فايف  االســتخباري 
يضم أيضا أســتراليا ونيوزيلندا 

وبريطانيا والواليات املتحدة.
من جهته أشار راديو كندا العام 
إلــى أن أورتيــس متخصص في 

شؤون جنوب شرق آسيا وبالبنى 
التحتية االستراتيجية.

وكان كبيــر املستشــارين فــي 
لدى  القومــي  األمــن  قضايــا 
بوب بولســون، القائد الســابق 
للشرطة امللكية الذي تقاعد في 

يونيو 2017.
»لينكــدإن«  موقــع  وعلــى 
االجتماعي املهني، يشير حساب 
اورتيس  كاميرون  يدعى  شخص 
إلى أنه يعمل حلســاب احلكومة 
2007 بعد  العــام  الكندية منذ 
حصوله على درجة الدكتوراه في 
العلوم السياســية من جامعة 
حيث  البريطانيــة،  كولومبيــا 
إدارة  دبلــوم  أيضــا على  حصل 

نظام اإلنترنت.
كما يشير احلســاب إلى أن هذا 
املاندرين  لغة  يعرف  الشــخص 
املســتخدمة في الصــني التي 
أزمة  بكنــدا  عالقاتها  تشــهد 

دبلوماسية غير مسبوقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت »إندبندنت عربية« عن 
روسيا  مصدرا  أســمته  من 
مأذونا له، أن روســيا منعت 
على  إســرائيلية  هجمــات 
الســوري،  للجيش  مواقــع 
املقاتالت  بإســقاط  مهددة 
ضربها  حال  في  اإلسرائيلية 

أهدافا بلبنان وسوريا.
وأفاد املصدر الروسي بأن مثل 
األمر حصل مرتني خالل  هذا 
الفترة األخيــرة، موضحاً أنه 
في نهاية أغسطس املاضي، 
منعت موسكو هجوما على 
موقع للجيش الســوري في 
قاسيون حيث كانت إسرائيل 
بصــدد اســتهداف بطارية 
صواريــخ وأجهــزة تعقــب 
وحتكم تتبــع ملنظومة »إس 

300« الروسية، 
بإسقاط  موسكو  فهددتها 
عبر  اإلســرائيلية  املقاتالت 

إرســال مقاتــالت روســية 
بواســطة  أو  العتراضهــا 

منظومة »إس 400«.
روســيا هجوما  كما منعت 
بأســبوع  ذلــك  بعد  آخــر 
تقريبا على موقع سوري في 
السورية،  القنيطرة  منطقة 
وغارة كان مقررا أن تستهدف 
منشأة سورية حساسة في 

الالذقية.
وقالــت الصحيفــة إن هذه 
وزراء  رئيس  دفعت  التطورات 
نتنياهو  بنيامني  إســرائيلي 
إلــى زيارة روســيا على وجه 
السرعة حملاولة إقناع الرئيس 
بوتــني  فالدمييــر  الروســي 
باالســتمرار في »سياســة 
غــض النظر« عــن هجمات 

إسرائيل في سوريا،
زائــره  أبلــغ  بوتــني  أن  إال   
لــن  بــالده  أن  اإلســرائيلي 
تســمح باملس بقوات األسد 

أو باألسلحة التي تزود اجليش 
الســوري بهــا، معتبــرا أن 
السماح بذلك سيعد تواطؤا 

مع إسرائيل.
وأضافــت، أن اخلــالف بــني 
إســرائيل وروســيا بشــأن 
تل  تشــنها  التي  الهجمات 
إيرانية  أهــداف  أبيب علــى 
وغيرها في سوريا والعراق، ال 
يزال علــى حاله، على الرغم 
من اللقاء الذي جمع نتنياهو 

بالرئيس بوتني. 
نتنياهــو  أن  وأوضحــت 
اللقــاء على  حــاول تصوير 
أنــه إيجابي وينــدرج ضمن 
سلسلة التعاون بني البلدين. 
وحاول اســتغالله ملصلحته 

انتخابيا، 
إال أنه لم ينجـــح بـــذلك 
إســرائيلية  مصادر  وفـــق 
اللقاء  بأن  أفادت  مطلعـــة 
اآلن  وإســرائيل  فاشال،  كان 

بشأن  حســاباتها  تعـــيد 
سوريا  في  مواقع  استهداف 

والعراق.
 وذكــر املصدر الروســي أن 
أيضا عن استيائه  بوتني عبر 
إســرائيل  خطــوات  مــن 
األخيــرة في لبنان، مشــددا 
أمــام نتنياهو على رفضه لـ 
الســيادة  على  »االعتداءات 
اللبنانيــة«، األمــر الذي لم 
يســمع به اإلسرائيليون من 

الرئيس الروسي من قبل.
وأضــاف املصــدر أن شــيئا 
مــا تصــدع فــي العالقات 
اإلســرائيلية،   - الروســية 
وبوتيـــن يشـعر بأن أحدا ما 
يخدعه فـــي مسألة سوريا 
ولبنان، وهـذا ما لن مير عليه 
تـحذيرا  ووجـه  الكرام،  مرور 
لنتنيـــاهو مـــن مـغبـــة 
الـمذكورة  األهداف  ضـــرب 

مستقبـال.

»اليونيسكو«: التقدم العلمي 
ضئيل و258 مليون طفل 

ومراهق حرموا من حق التعليم

مسـؤول استـخبـاراتـي كبيـر
 في الشرطة الكندية متهم التجسس

بوتين يحذر نتنياهو من مغبة ضرب 
أهداف في سوريا ولبنان مستقبال

متابعة ـ الصباح الجديد :

قتل ســتة مدنيني على األقل، 
قصــف  جــراء  معظمهــم 
على  النظام  لقــوات  صاروخي 
جنوب محافظة إدلب في شمال 
غرب ســوريا، رغم سريان وقف 
الطالق النار منذ أسبوعني، وفق 
السوري  املرصد  أوردها  حصيلة 

حلقوق اإلنسان امس السبت.
وكان ســريان وقف إلطالق النار 
عليه  ووافقت  موسكو  أعلنته 
دمشــق، بدأ فــي نهاية آب في 
إدلب ومحيطها، إال أنه يتعرض 

خلروقات متزايدة وفق املرصد.
وتسبب قصف صاروخي نّفذته 
قــوات النظــام اجلمعــة على 
مدينتي معرة النعمان وكفرنبل 
فــي ريف إدلــب اجلنوبي مبقتل 
طفلة،  بينهم  مدنيني  خمسة 
فيما قتل مدني ســادس جراء 
ضربات روسية استهدفت قرية 
في ريف إدلب الغربي، بحســب 

املرصد.
وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى 
بحســب املرصد منذ ســريان 
وقف اطالق النار، إلى 11 مدنياً، 
ثمانية منهم بقصف صاروخي 
وإثنان  النظام،  لقوات  ومدفعي 
فيما  روســية،  غــارات  جــراء 
تســببت غــارات نفذتها قوات 
واحد على  النظام مبقتل مدني 

األقل.
وأفاد املرصد عن قصف بقذائف 
صاروخية تنفــذه قوات النظام 
الســبت على مناطق عدة في 
الالذقية  وشــمال  إدلب  جنوب 
وغــرب حمــاة، غداة ســقوط 
قذائــف عدة ليــالً في محيط 
نقطــة تتمركز فيهــا القوات 
التركية فــي قرية كفرحطاط 

في ريف إدلب اجلنوبي.
الروســية  الطائــرات  وتركــز 
ضرباتها على مواقع مجموعات 
جهادية متشددة في ريفي إدلب 
الشــمالي  والالذقية  الغربــي 

الشرقي، بحسب املرصد.
وخالل األيام العشرة األولى من 
متاماً  الغــارات  توقفت  الهدنة، 
امليدانية  املواجهات  هدأت  كما 
بني قــوات النظــام والفصائل 

واملعارضة عند أطراف  اجلهادية 
املنطقــة. إال أن ذلــك لم يحل 
املدفعي  القصف  استمرار  دون 
شــّنت  بينمــا  والصاروخــي، 
طائرات روســية وأخرى سورية 
غارات علــى مناطق عدة خالل 

األيام القليلة املاضية.
من  الثانية  هــي  الهدنة  وهذه 
نوعها منذ بدء دمشــق بدعم 
روسي في نهاية نيسان تصعيد 

قصفهــا علــى املنطقــة، ما 
تســبب مبقتل 980 مدنياً على 
األقــل وفق املرصــد، وفرار أكثر 
من 400 ألف شخص، وفق األمم 

املتحدة.
وتــؤوي إدلــب ومحيطها نحو 
ثالثة ماليني نســمة، نصفهم 
النازحني، وتســيطر  تقريباً من 
عليها هيئة حترير الشام )جبهة 
النصرة ســابقاً( كما تنتشــر 

فيها فصائل معارضة وجهادية 
أقل نفوذاً.

واحملافظة ومحيطها مشموالن 
باتفــاق أبرمته روســيا وتركيا 
 2018 أيلول  في سوتشــي في 
ونــص علــى إقامــة منطقة 
منزوعــة الســالح تفصل بني 
النظام  قوات  ســيطرة  مواقع 
تنســحب  أن  على  والفصائل، 
منهــا اجملموعــات اجلهادية. إال 

تنفيذ  اســتكمال  يتم  لم  أنه 
االتفــاق، وتتهم دمشــق أنقرة 

بالتلكؤ في تطبيقه.
وتشــهد ســوريا نزاعــاً دامياً 
تســبب منذ اندالعه في العام 
370 ألف  2011 مبقتل أكثر من 
هائالً  دمــاراً  وأحدث  شــخص 
وتســّبب  التحتية  البنــى  في 
بنزوح وتشــريد أكثر من نصف 

السكان داخل البالد وخارجها.

حسب مرصد حقوق االنسان..

لم يكن على توافق مع بولتون وكان يريد رحيله

ستة مدنيين تقتلهم طائرات سورية وروسية 
في ادلب رغم اعالن موسكو وقف اطالق النار

تسبب قصف صاروخي 
نّفذته قوات النظام 

الجمعة على مدينتي 
معرة النعمان 

وكفرنبل في ريف 
إدلب الجنوبي بمقتل 

خمسة مدنيين بينهم 
طفلة، فيما قتل مدني 
سادس جراء ضربات 

روسية استهدفت 
قرية في ريف إدلب 

الغربي
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توافق دائم بني بومبيو وترامب في السياسة اخلارجية- صورة من االرشيف

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

لم يستطع وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو كتم ابتســامة سرور 
حني حتــدث إلى الصحافيني الثالثاء 
املاضــي بعــد قليل علــى اإلعالن 
املفاجئ عن إقالة مستشــار األمن 
القومــي في البيــت االبيض جون 

بولتون.
فمع رحيل بولتون بات بومبيو ميسك 
بــال منــازع بالسياســة اخلارجية 
األميركيــة، معــززا نفــوذه داخل 
الفريــق املكلف تطبيق سياســة 

الرئيس دونالد ترامب.
واغتنــم وزيــر اخلارجيــة الفرصة 
النتقاد بولتون مشيرا إلى »اخلالفات 
في وجهــات النظر« بينهما، وطرح 
نفســه في املقابل في موقع الوزير 
النموذجي، مشددا على حق الرئيس 

في اختيار »أشخاص يثق بهم«.
وقال خبير السياســة اخلارجية في 
توماس  للدراسات  بروكينغز  معهد 
رايت »إنه انتصار لبومبيو« موضحا 
أنه »لم يكن على توافق مع بولتون 

وكان يريد رحيله«.
ومع إقالة بولتون بات املدير السابق 
لوكالــة االســتخبارات املركزيــة 
)ســي آي إيه( الذي عــني على رأس 
وزارة اخلارجية فــي ربيع 2018، آخر 
مقاوما  الدبلوماسي،  الفريق  ركائز 
التعديالت واإلقــاالت املتواصلة في 

عهد ترامب.
الرئيــس  لــدى  نفــوذه  ويتزايــد 
الســبعيني الذي قال عنه مّرة أنه 
العضو الوحيــد في حكومته الذي 

لم يتشاجر معه أبدا.
وتأكــد ذلك بعد يومــني حني أعلن 
ترامب أمام الصحافيني أنه »بحث« 
في  تعيينه  احتمــال  بومبيــو  مع 
منصب مستشــار األمــن القومي 
مع احتفاظه بحقيبة اخلارجية، في 
وقت كانت شــائعات بهذا الصدد 

تنتشر في واشنطن.
لكن الرئيس اجلمهوري أضاف أنه مت 
التخلي ســريعا عن هذه الفرضية، 
بومبيو  طلب  عنــد  خصوصا  نزوال 
نفســه الــذي يفضــل »أن يكون 
معه شــخص« ينســق السياسة 

اخلارجية.
لكن مجــرد أن يكــون ترامب درس 

جديا منــح بومبيــو منصبني لم 
يســبق أن جمعهما ســوى هنري 
كيســنجر من قبل، يكشــف عن 
املكانــة التي يحظى بهــا النائب 

السابق عن كنساس.
نفوذ ملتبس 

رائع«  »إنه  ترامب عن بومبيو  يقول 
و«إننــي على تفاهــم كبير معه، 
لدينــا في غالب األحيــان وجهات 
النظر ذاتها، وأحيانا بعض اخلالفات 

الصغرى«.
وهنا تكمن قــوة مايك بومبيو، إمنا 

كذلك حدود نفوذه امللتبس.
وقال توماس رايــت لوكالة فرانس 
برس »إنه نافذ ألنــه ال يروج كثيرا 
ألجندته اخلاصــة« مضيفا »يعرف 
متى يستسلم  يدفع باجتاه وجهات 
نظره، ثم يتخلى عنها ســريعا إن 
شعر أن ترامب ميضي في اجتاه آخر«.

ولفت إلــى أن هذا احملافــظ الذي 
ينتمي إلــى »الصقور« برز مبواقفه 
الواليات  أعــداء  حيال  املتشــددة 
التغاضي عن  إلى  املتحدة، واضطر 
الكثير مــن مواقفه حني أُلزم على 
مع  لقاء  بتنظيــم  املثال  ســبيل 
القادة اإليرانيني أو الدفاع عن دعوة 

قادة طالبان إلى كامب ديفيد.
والواقع أن العسكري السابق البالغ 
من العمــر 55 عامــا يحرص على 
ضبط كالمه حتــى ال يطغى على 
الرئيــس ويتفــادى أي تعــارض مع 

مواقف البيت األبيض.
وخالفا ألســالفه، ميتنع بومبيو عن 
بــأي تصريحات  الدردشــة واإلدالء 
لغير النشــر للصحافيني املرافقني 
له، بل يبقى حــذرا ويكتفي بنقل 

اخلطاب الرسمي حصرا.
للرئيس  التام  االنصيــاع  هذا  وبات 
يُعتقد  الذي  بومبيو  ســجل  يهدد 
الشيوخ  الترشــح جمللس  ينوي  أنه 
عن كنساس عام 2020 ثم الترشح 
للبيــت األبيــض بعد ذلــك بأربع 

سنوات.
وبــدأ بومبيو منذ قليل يشــير إلى 
أنه ال يكتفي باملوافقة على كل ما 
يقرره ترامب وقال في مقابلة مؤخرا 
»إن لم نكن متفقني، من واجبي أن 
أبدي له عدم موافقتي، وهو ما أقوم 

به أحيانا كثيرة«.
وأضاف »لكن حني يتخذ قرارا ويكون 
شــرعيا، فإن دوري يقضي بتنفيذه 

بكل ما لدّي من طاقة وسلطة«

تقرير

بومبيو يمسك بسياسة ترامب الخارجية أكثر من أي وقت مضى
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
وزير النفــط ان الفائض النفطي في 
االســواق النفطية العامليــة ما زال 
املنتجني من  امــام  كبيراً  ميثل حتدياً 
داخل منظمة )اوبــك( ومن خارجها، 
ما ادى الى ظهور تذبذبات حادة وعدم 
اســتقرار في الســوق في شهر اب 

املاضي.
وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان، 
بعد اختتام اعمــال اللجنة الوزارية 
املشــتركة ملتابعــة ومراقبة االنتاج 
ملنظمــة )اوبــك( واملتحالفني معها 
من خارجها في ابو ظبي، ان »الطلب 
العاملي للنفط اخلام قد شــهد منوا 
عنــد )-1.1 1.3( مليون برميل يومياً، 
لكن املرحلــة الالحقة تتطلب مزيداً 
من العمــل اجلماعي وااللتزام باتفاق 

خفض االنتاج«.
أن املســؤولية  وفي وقت قــال فيه 
مشــتركة جلميــع الــدول املنتجة 
للنفط بهدف حتقيق ضمان استقرار 
العاملية،  النفطيــة  وتوازن الســوق 
أشــار الى التزام العراق بقرار خفض 

االنتاج وصوالً الى حتقيق الهدف.
وأضاف الغضبان، ان »اجتماع اللجنة 
ومتابعة  مراجعــة  ميثــل  الوزاريــة 
اتفــاق قــرار خفض االنتــاج وتقدمي 
الذي  التوصيــات الجتمــاع فيينــا 
ســيجري قبل نهاية العام اجلاري مع 
مراعــاة املتغيرات والتطــورات التي 
النفطية خالل  السوق  تشهدها  قد 

الفترة املقبلة«.
من جانبه، أشــاد وزير البترول والثروة 
املعدنية الســعودي عبــد العزيز بن 
سلمان رئيس اللجنة بتعاون والتزام 
الدول املنضوية فــي هذا االتفاق وان 
الفترة املقبلة ستشهد التزاما اكبر 
من الدول املنتجة، مشيداً بالعالقات 
وان  واململكة  العــراق  بــني  الثنائية 
ومنواً  تطوراً  ستشهد  املقبلة  الفترة 

كبيراً.
وقال املتحدث باســم الوزارة عاصم 
جهاد، ان »نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفط قد حضر اجتماعاً 
ضم وزراء السعودية، روسيا االحتادية، 
االمارات، اجلزائــر، ونيجيريا، جرى فيه 
بحــث تطــورات الســوق النفطية 

واتفاق خفض االنتاج«.
واشــار جهــاد الــى ان »اجتماعات 
االنتاج  ملراقبــة  الوزاريــة  اللجنــة 
هــي اجتماعــات دوريــة يتفق على 
مواعيدها مسبقا، تهدف الى دراسة 

وضع ســوق النفط العاملية وافاقها 
واملتوســط،  القصير  املديــني  على 
ومســتويات تطابق تعديالت االنتاج 
البلدان  التزامات اعضاء منظمة  مع 
املصــدرة للنفــط )اوبــك( والبلدان 
على  خارجها  مــن  معها  املتحالفة 

رأسها روسيا«.
في اخلضم، يزور االمني العام ملنظمة 
الدولــة املصــدرة للنفــط »اوبك« 
محمد باركيندو بغداد رسمياً حلضور 

مؤمتر الطاقة املقام في العاصمة.
وقال املتحدث بإســم الوزارة عاصم 

جهاد، ان »االمني ملنظمة أوبك وصل 
بغداد وســيلتقي خالل زيارته  بنائب 
رئيس الــوزراء لشــؤون الطاقة وزير 
النفــط ثامر عبــاس الغضبان ووزير 
الكهربــاء وعدد من املســؤولني في 
عن حضوره  الثالثة، فضالً  الرئاسات 
جلســات مؤمتــر الطاقة الــذي بدأ 
أعماله أمس السبت في العاصمة«.

وخالل مؤمتر الطاقة املقام حالياً في 
بغداد، اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقــة وزيــر النفط ثامــر عباس 
العراقية  الغضبان حــرص احلكومة 

ووزارة النفــط علــى تطويــر قطاع 
الطاقــة في البالد علــى وفق احدث 
والتكنولوجيا  العلميــة  البرامــج 

املتقدمة. 
وقــال وزيــر النفــط ان »احلكومــة 
والســلطة التشــريعية متمثلــة 
بلجنة النفط والطاقة النيابية تولي 
اهتمامــاً كبيراً بقطاعــات الطاقة 
املتمثلــة بصناعــة النفــط والغاز 
تعد  ألنها  وامليــاه،  الكهرباء  وقطاع 
احملرك االســاس والداعــم لالقتصاد 
الرئيس  املورد  والنفط هــو  العراقي، 

لاليرادات املالية ويشكل اكثر من ٩٠ 
للموازنة  املالية  التخصيصات  ٪ من 

االحتادية«.
واشــار الغضبان الى حرص احلكومة 
علــى أن يشــهد قطــاع الطاقــة 
ومنواً مســتمراً  في العراق نشــاطاً 
لسياســات  يخضع  وان  ومتزايــداً، 
ليبقى  واضحة،  وتنمويــة  تطويرية 
العراق منتجاً اساسياً للنفط والغاز، 
متزامناً مع توفير الطاقة الكهربائية 
الصناعية  والقطاعــات  للمواطنني 

والتجارية وغيرها.

وأضــاف، ان »سياســات احلكومــة 
من  سلســلة  ستشــهد  العراقية 
االجــراءات الضروريــة التــي تهدف 
الى تأهيــل وتطوير وإعادة الهيكلية 
لقطاع الطاقة بشكل عام، من خالل 
اعداد واعتماد السياسات والدراسات 
واألنظمة  والتشــريعات  والبحــوث 
تدعم هذا  التي  والتعليمات  احلديثة 
النشاط وتســهم في تطوره، لذلك 
ووفقا لذلك سيشهد قطاع الطاقة 
جملــة من التغيــرات نحو االفضل، 
وجعله قطاعاً منتجاً مستداماً، مع 

الرصد واملتابعة للمســتجدات التي 
تكنولوجيا  مــن  العالم  يشــهدها 
متقدمة لغــرض أعتمادها في هذه 
االطار، فضــاًل عن منو وازدهار الطاقة 
العالــم، ويحضى هذا  املتجددة في 
املوضــوع ضمــن أولوياتنــا، ونعمل 
حثيثا ونخطط لالستفادة منها في 

العراق«.
وأشــار وزير النفط الــى اهتمامات 
البيئة  احلفــاظ علــى  العــراق في 
بهذا  الدولية  واحملــددات  وااللتزامات 
الشــأن، وهو ما تعمل عليــه وزارة 
النفط من خالل مشــاريع استثمار 
االنتاجية  للعمليات  املصاحب  الغاز 
إليقــاف حرقه حفاظا علــى البيئة، 
فضــالً عــن االســتفادة منــه في 
تلبيــة احتياجــات البالد مــن الغاز 
توليــد  اســتخدامات  وخصوصــا، 
الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات 
وتصدير  االخــرى،  واالســتخدامات 
الفائض منه، لتحقيق ايرادات مالية 

خلزينة الدولة.
واكــد دعــم احلكومــة لالســتثمار 
واملســتثمرين وحرصها علــى تطوير 
وتبســيط  العمــل  بيئــة  وإصــالح 
تعمــل احلكومة على  االجراءات، كما 
مكافحة الفســاد وتشترط أن تتسم 
جميع التعامــالت والفعاليات اخلاصة 
باالستثمار بالشــفافية والعمل على 

مبدأ حتقيق تكافؤ الفرص للجميع.
وشــدد وزيــر النفــط علــى أهمية 
والفعاليات  املؤمترات  تنظيم مثل هذه 
واملنتديــات التي تفتح االفاق واســعاً  
للوصول إلى الرؤى املشــتركة لتطوير 

قطاعات الطاقة واالقتصاد في البالد.
اوضــح ان أهميــة اســتثمار الغــاز 
املصاحب للعمليات النفطية وخطط 
ومشــاريع الوزارة تأتي لتحقيق أهداف 
االســتثمار االمثل وإيقاف حرقه خالل 
القليلة املقبلة، فضال عن  الســنوات 
تطويــر البنى التحتيــة وتعدد املنافذ 
والنهــوض  وتنويعهــا،  التصديريــة 

النوعي بقطاع التصفية.
من جانبــه باركيندو بــدور العراق في 
املنظمة وحرصه على أستقرار االسواق 
املنظمة في  العاملية ودعم توجهــات 
عن  املطلــوب، معبراً  التــوازن  حتقيق 

سعادته لزيارة العراق.
وعلى هامش املنتدى التقى نائب رئيس 
النفط  وزيــر  الطاقة  الوزراء لشــؤون 
رؤوســاء شــركات  كل مــن »توتال، 
وســيمنز، ودانة كاز، واكوا بور و اوروك، 
وجي اي، لبحث أفاق التعاون واملشاركة 
في مشــاريع تطوير صناعــة النفط 

والغاز في العراق.

تطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز ومكافحة الفساد أبرز محاور مؤتمر بغداد للطاقة 
وزير النفط: السوق العالمية تشهد تذبذبات حادة برغم نمو الطلب

أحد احلقول النفطية

أشاد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عبد العزيز بن سلمان رئيس اللجنة 
بتعاون والتزام الدول المنضوية في هذا االتفاق وان الفترة المقبلة ستشهد 
التزاما اكبر من الدول المنتجة، مشيدًا بالعالقات الثنائية بين العراق والمملكة 

وان الفترة المقبلة ستشهد تطورًا ونموًا كبيرًا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقــدم البنــك املركــزي األوروبــي على 
اإليداع  علــى  الفائــدة  خفض ســعر 
إلى مســتوى قياســي كما سن جولة 
جديدة من مشــتريات السندات لتعزيز 
تيســير أســعار الفائدة، في وقت يقرأ 
فيه اخلبــراء إجراءات حملاولــة مواجهة 
الركود االقتصادي بسبب تباطؤ التجارة 
العاملية الناجم عن املواجهة بني الواليات 
احمليطة  والشــكوك  والصني  املتحــدة 

بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ويتســاءل بعض املراقبــون عن ما الذي 
يراهن عليه البنــك املركزي األوروبي من 
وراء خفض أســعار فائدة اإليداع وإعادة 
إطالق التيســير الكمــي؟، وما حقيقة 
الصلة بني خطوة البنك املركزي األوروبي 
واحلــرب التجارية بني الصــني والواليات 
الوضع  املتحــدة؟، وكيف ســينعكس 
االقتصادي احلالي فــي أوروبا على قدرة 
الدول الفاعلة على مواصلة دعم الدول 
إيطاليا  املالية مثل  األزمات  اخلارجة من 

واليونان.
وقال مســؤول بصنــدوق النقد الدولي 
لرويترز إن التوتــرات التجارية تؤثر على 
النمو فــي أرجاء العالــم لكن صندوق 

النقد ”بعيد“ عن توقع ركود عاملي.

وحتدث املســؤول بينما يستعد صندوق 
النقد إلصدار توقعات اقتصادية جديدة 

الشهر املقبل.
وقــال صنــدوق النقد يــوم اخلميس إن 
الرســوم اجلمركيــة التــي فرضتها أو 
هددت بهــا الواليات املتحدة والصني قد 
تقتطع 0.8 باملئــة من الناجت االقتصادي 
العاملــي فــي 2020 وتثير خســائر في 

األعوام القادمة.
وقال املســؤول، وهو على دراية بعملية 
التجارية تؤثر  ”التوترات  التوقعات  إعداد 
على النمو. لكننا فعال ال نرى ركودا في 
التقديرات األساسية احلالية. أعتقد أننا 

بعيدون عن ذلك“.
وأضــاف املســؤول، الذي ليــس مخوال 
باحلديث علنا ”في حني أن نشــاط قطاع 
التصنيــع ضعيــف إال أننا نــرى أيضا 
مرونة في قطاع اخلدمــات كما أن ثقة 
هو  السؤال  متماســكة.  املستهلكني 
إلى متى ميكن أن تســتمر تلك املرونة.. 

نحن نراقب بعناية كل املؤشرات“.
ويصدر صندوق النقد توقعات اقتصادية 
العام لتتزامن مع اجتماعاته  مرتني في 
للربيع واخلريف وتشــمل توقعات الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي للســنة احلالية 

والسنة التالية.

وفي آب املاضــي، حّذر األوروبيون الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب مــن أن احلروب 

التجارية ستدمر االقتصاد العاملي.
الرئيس  وفي تصريحات صحفيــة، قال 
الفرنســي إميانويل ماكــرون إن "التوتر 

التجاري سيئ للجميع".
مــن جهته، قال رئيس اجمللــس األوروبي 
دونالــد توســك إن "احلــروب التجارية 
ستؤدي إلى انكماش )اقتصادي(، في حني 

أن االتفاقات التجارية تقّوي االقتصاد".
وبرغــم أن ذلــك لــم يكــن متوقعاً، 
فإن رئيــس الــوزراء البريطاني اجلديد 
بوريس جونســون هاجم أيضا الرئيس 
التوصل  إلى  يطمــح  الذي  األميركي، 
إلى اتفاق جتــاري كبير معه بعد تنفيذ 

بريكست.
وقــال جونســون إنه ســيبلغ ترامب 
التراجــع عن طريــق احلرب  بضــرورة 
التجاريــة التي تزعــزع بالفعل النمو 

االقتصادي في أنحاء العالم.
التي  الطريقة  تلك  "ليســت  وأضاف: 
يجب اتباعهــا... وبغض النظر عن كل 
شــيء آخر فســيتحمل من يدعمون 
فرض الرســوم اجلمركية مســؤولية 
تراجع االقتصــاد العاملي، حتى وإن لم 

يكن ذلك صحيحا".

الصباح الجديد ـ وكاالت:أوروبا تتحرك.. شبح ركود اقتصادي
حذرت رئيســة البنك املركزي الروســي، 
إلفيرا نبيؤولينا، من خطورة طبع العملة 
بشكل عشوائي، في سبيل حتفيز النمو 

االقتصادي.
وقالت فــي كلمة خالل املنتدى املصرفي 
الدولي الســابع في سوتشي، إنه يجب 
للتمويل،  أخــرى  البحث عــن مصــادر 
واجتــذاب مدخــرات الســكان، وتنفيذ 

إصالحات بنيوية ومنهجية. 
وأضافــت رئيســة البنك املركــزي: »إذا 
قارنا وضعنا مع البلــدان األخرى، فلدينا 
حصة من القروض في االقتصاد مبستوى 
متوســط، لكــن ال توجد اســتثمارات 
مباشــرة كافية، وال يجري تطوير أدوات 
االستثمار اخملتلفة، مثل االكتتاب العام«.

وأشــارت نبيؤولينا كذلــك إلى خطورة 
الوطنيــة  التصنيفــات  مســاواة 
بالتصنيفــات الدولية، وقالت إن عائدات 
سندات القرض الفيدرالية ال ترتبط بتاتا 

بالتصنيفات الوطنية الروسية.
وأضافت: »من ناحية أخرى، هناك )تضارب 
املصالح(. على ســبيل املثــال، في عام 
2014، عندما قامــت وكاالت التصنيف 

الدولية بخفض تقييمات روسيا«.
وقالت: »لدى البنــك املركزي العديد من 
أدوات التأثيــر علــى النمــو االقتصادي. 
نســمع في كثير من األحيان االتهام بأن 
البنــك املركزي ليس لديــه هدف للنمو 
االقتصادي، وأن البنك املركزي ال يفكر في 
النمو االقتصادي. فــي الواقع، هذا خطأ 
عميق. في جميع اجملاالت، هدفنا النهائي 

هو احلفاظ على النمو االقتصادي واحلفاظ 
الناس، وعندما نتهم بهذا،  على رفاهية 
فإنهم عــادة يوجهون اللــوم لنا لعدم 
النمو  )تشغيلنا املطبعة( من أجل دعم 
االقتصادي. نحن نــرى أن طباعة العملة 
بشــكل عشــوائي لن تســاعد النمو 
االقتصــادي، بل ســتعيقه كثيرا«. في 
أنطون  الروسي،  املالية  وزير  السياق، قال 
سيلوانوف، إن روسيا ال تخطط لالقتراض 
من األســواق املاليــة اخلارجية في العام 
اجلاري، أما في 2020، فستقترض باليورو 

أو اليوان، وليس بالدوالر.
الذي يشغل منصب  وأضاف سيلوانوف، 
النائب األول لرئيس احلكومة الروســية: 
»فــي العام املقبل، ســنقترض بعمالت 
صعبة أخــرى وليس بالــدوالر. في هذا 

العام، ال توجد لدينا حتى اآلن، أي خطط 
للدخول إلى ســوق االســتقراض املالي 
اخلارجية. لقد نفذنــا برنامجنا وجتاوزناه. 
في العام املقبل، ســننظر في الظروف. 
أو اليوان  قد يجري االســتقراض باليورو 

الصيني«.
وفي آذار من هــذا العام، أصــدرت وزارة 
املالية الروســية سندات مقومة باليورو 
دوالر، وســتصبح  3 مليــارات  بقيمــة 
مســتحقة فــي آذار 2035، إضافة إلى 
إصدار سندات مقومة اليورو بقيمة 750 

مليون يورو تستحق في عام 2025.
الروسية  املالية  وفي حزيران، مددت وزارة 
إصدار سندات مقومة باليورو بقيمة 1.5 
مليار دوالر تستحق في عام 2029 وبقيمة 

مليار دوالر تستحق في عام 2035.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالة »شينخوا« إن بكني ستعفي 
بعــض املنتجــات الزراعية من رســوم 
جمركية فرضتها على ســلع أميركية، 
في أحدث مؤشــر على انحسار التوترات 

التجارية بني الصني وواشنطن.
وقالت الوكالة: »تدعم الصني الشركات 

ذات الصلة التي تشــتري كميات معينة 
من فول الصويا وحلــم اخلنزير ومنتجات 
زراعية أخرى اعتبارا من يوم امس السبت، 
مبا يتماشــى مع مبادئ الســوق وقواعد 
مضيفة  العامليــة«،  التجــارة  منظمة 
التابعة  اجلمركيــة  الرســوم  جلنــة  أن 
للحكومــة الصينية ستســتثني تلك 

السلع من الرسوم اجلمركية اإلضافية.
وذكــرت الوكالة نقال عن ســلطات لم 
تســمها أن الصني متلك »آفاقا واسعة« 
الســتيراد منتجــات زراعيــة أميركية 
مرتفعة اجلودة. وأضافت: »من املأمول أن 
تكون الواليات املتحدة ملتزمة مبا تقوله 
وأن تفي بتعهدهــا بخلق أوضاع مواتية 

للتعاون في اجملاالت الزراعية بني البلدين«.
وقدمت الواليــات املتحدة والصني بذلك 
بينهما،  التوتــرات  انحســار  على  بوادر 
وذلك مع استئناف الصني شراء منتجات 
زراعية أميركية، وإرجاء الرئيس األميركي، 
زيادة رسوم جمركية على  دونالد ترامب، 

سلع صينية محددة.

المركزي الروسي يبحث بدياًل عن »العملة العشوائية«

الصين تعفي منتجات أميركية من الرسوم العقابية

صندوق النقد الدولي استبعده 
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شعر

ترجمات

ية.                                              
ـ حتاول حتقيق احلرية باإلعتوار السلوكي 
واحلضــاري، متشــبثة بتصميم حدث 
لفعل إنساني جليل، كما تراه شخصية 

فاعل األحداث.  
في الوقــت ذاته تتفرع هــذه القضية 
الفلســفية اجلمالية، اللغوية السردية 
الى فــروع اجتماعية ميثلها احمليط الذي 
يتحــرك في إطــاره الفعل اإلنســاني، 
فحركــة اجملتمع هــي الصانعة لوجود 
مرهونة  نوعية  قضية  كونها  الطفولة 
الطفل. وهــذه وحدها  ببراءة وجمــال 
قضيــة حتتــاج الــى تبريــرات روائية، 
كاصطنــاع املواقف واألحــداث ووصف 

املكان، وتغيير درجة احلركة الزمنية.
 لقد ُجعــل من وجوديــة الطفل وتردد 
البطل )ممارســة روائية طقوسية( حتيل 
الى أن العقل الروائي يسّوغ فنية القول 
بفنية احلركة احلدثية، اما قضية اخلالص 
الفردي فتكاد ال تبني إالّ من خالل احملاورة 
الفردية الذاتية حيث يعّد البطل نفسه 

ملهمتني، القيام بالقتل، والتأســف الال 
مجدي. هذه النزعة ســتكبر فيما بعد 
أي تصبح  املعكوسة،  املساحة  لتحتل، 
قضية كبرى وتنسحب القضايا الكبرى 
الى املرتبة الثانية من االهتمام السردي 
للوصف اإلشاري. لنالحق نصاً آخر )فيه( 
حتتل القضية الفرعية مســتوى نوعياً 

للوصف: 
]ذات يوم نهض موسى بن أحمد 

1914 وانضم الى اجليش العثماني  عام 
الذاهب الى القتال .. 

عام 1916 قتل من اخللف وهو فوق جواده 
ألنه قاوم اخليانة..

عام 1917 قاوم اجلندي الشجاع موسى 
بن أحمد حتى الطلقة األخيرة .. 

............ مات على احلدود الروسية.    
............ لم يدفن وفق الطقوس الدينية. 

............ رمبا لم يدفن إطالقا[ )2).   
في املقطــع أعاله حتتل لغــة الوصف 
من املرتبة الثانية النوعية أو الوســطى 
املرتبــة األولــى فــي الســرد الروائي، 
فقد وضــع همَّ احلــرب والدفاع قضية 
لها حدوداً  وضع  أساســية،  اجتماعية 
ومســاحة للعرض جتعلها قضايا كبرى 
بلغة إشــارية غير فلســفية ليبني أن 
مثل هــذه القضايا وما ســيظهر من 
نتائجها حتتاج اإلشارة اللغوية الواصفة 
التي تخــص احلــدث االجتماعي، فيما 
يضع القضايا األخرى دون هذا املستوى، 
احلدثية  املتعالقات  هــي  القضايا  هذه 
للســنوات 1914 , 1916 , 1917، تلــك 
سنوات الشــجاع موسى بن أحمد في 
احلــرب العاملية االولى ومــا بعدها. إما 
لها  الفلســفية فقــد وضع  القضية 
اعتبارين منزويني مضمرين حتت ضجيج 

األحداث املوجعة، هما:     
ـ القتل من اخللف، أي استباحة الشرف 

العائلي.
الـــطقوس  ليــس بطريقة  الدفــن  ـ 
الدينيــة، حيث الدفن للشــهيد يكون 
بدون تغســيل، ويعني هــذا أن اجلندي 
لم يكن شــهيدا )مثلما يتمنى الراوي( 
على الرغم مــن أنه قتل في احلرب، وقد 
تكون اإلشارتان مرتبطتني مباض متصور 
النصوص فيها  العدمي. هــذه  للبطل 
من التخيل والواقعية ما يؤكد الضرورة 
احلتمية لعدمية ال انتماء الشــخصية. 

لننظر في املقطع:
]ها أنــا ذا في كهفــي الزجاجي أنتظر 
قاتلي الذي قد يجيء كريح من البحيرة.
...العالــم موحش واأليــام تعاش لكي 
يكون هنــاك تاريخ ميكن التحدث عنه...
لقد كنت الشــبح املتأمــل في جمال 

األسابيع عن احللم.                             
.... اإلرهابيــون الذين قتلــت أجدادهم 

يتقدمون نحوي.  
.... أعشــاب باردة خضراء تتسلق جدران 

األفق.  
.... كانوا يتقدمون بصمت وحســن نية 

لـمجابهة احليوان العالِم.
.... كائن وحيد بني األنصاب. 

.... سوف أُشنق بدون محاكمة[ )3).
إنه إذاً العالِم، الشــبح، الــراوي، خالق 
املــدن احلجريــة، صائغ املــدن املدمرة، 
الفرد اإلشــاري، أُعطيت له مهمة فنية 
رئيســية على الرغم من أنــه ال يهتم 
بقضايا اجملتمع الوســطى وال القضايا 
الفلســفية الُعليا، بل أنه وضع نفسه 
محــوراً كلّيــاً للــروي، مبعنــى أن لغة 
الوصف املتخصصة بفروع فروع اللغة، 
هي اللغة التي تخص الفرد.               ان 
املــن احلكائي أخــذ مظهــرا لقضية 
كبرى، وهو ما يستدعي قولنا: القضايا 
الكبرى، االجتماعية والفلسفية، انزوت 
الى قضايا وســطى وصغرى من حيث 
اللغة السردية اإلشارية الواصفة، وهي 
تهتدي الى: أن اللغة السردية الواصفة، 
كاســتعمال، وكفلســفة، هي األخرى 
تقيم مستوياتها على حسب مقتضى 
احلــال. وفي املقطع الســابق نفســه، 
الفرعية  الفرعية  الوصــف  لغة  تكون 
هــي الغالبــة، وهي التــي اختص بها 
فعل وطبيعة شــخص واحد، مجهول، 
القضية  فهــي  اإلرهابيني  حركــة  إما 
الوسطى التي اهتم بها الوصف كونها 
تنزوي  بينما  ســالبة،  اجتماعية  قيمة 
الثالثة  املرتبة  الى  الفلسفية  القضية 
للوصــف، على الرغم من كونها ظاهرة 
لغوية عامة، لســبب تداولي معتقدي 
هــو: )ان خلو العالم إال من األعشــاب 
الوجود  البشــرية فــي  للقيم  جتريــد 
والنماء ومن يدعــو لهذا التجريد يجب 
وضعه فــي املراتب األخيرة من االهتمام 

اإلنساني، الفني(!

املصدر املساعد
1 ـ فاضــل العزاوي، روايــة مخلوقات 
فاضل العــزاوي، دار الكلمة، النجف , 

31 ،30 :1969
2 ـ فاضــل العزاوي، روايــة مخلوقات 

فاضل العزاوي اجلميلة: 62
3 ـ فاضــل العزاوي، روايــة مخلوقات 

فاضل العزاوي اجلميلة: 94 , 95 

اسماعيل ابراهيم عبد

 اللغــة منوذج لكليــات وفرعيات قولية، 
وحركة وزمن، وشــيئيات كبرى وصغرى، 
وقيم، ســتفضي الى تعبير متغّير يالئم 
مرحلة االســتعمال مما يُصار من خاللها 
الى تبئيــر املظهر الكتابي اجمللل للحدث 
الروائي، باعتبار ان احلــدث الروائي منوذج 
يجمع الرؤى الى األدوات، الى مســتويات 
الظواهــر اللغوية، فــي آن واحد يضمن 
العزاوي  الروي )مخلوقات فاضل  دينامية 
اجلميلــة( روايــة نعّدها منوذجــاً يوحي 
بالقول املصمم لوقائع لغوية، فلسفية 
واستعمالية، فردية منتقاة تالئم النمط 

التواصلي للوصف اإلشاري، لننظر:
]تقدم خطوات في الشــارع املوحل. هل 

ميكن للدم أن يفتح نهار احلرية؟  
تقدم خطوة. حدق في طفل ساكن. 

ضربــة واحــدة ويهدأ الفعــل الى األبد 
ليصبــح قضية ...البد من ممارســة منط 
معــني من احليــل الصغيرة جلــر اخمللوق 
الضئيل جانباً. سار. تبعه الطفل بهدوء. 
التفت مرة أُخــرى، ولم يجده. وفكر بعار 
إن كان يستطيع حقاً جتميد هذه البراءة 

الى األبد[ )1).   
يقوم الروائي فاضل العزاوي بوصف حدثي 
ومكاني موارب مازجاً بني القضايا الكبرى 
)الفلســفية( والقضايا النوعية )احلاالت 
االجتماعيــة ـ كالطفولــة(، والقضايا 
الفرعية )الذاتيةـ  الشــخصية(، يعتمد 
بذلك على طبيعة منطية تقّســم البنى 
الروائيــةـ  على الرغم من تداخلهاـ  الى 
رئيســية وفرعية، وفرعية مــن فرعية، 
مثلما هي الظاهرة اللغوية، في التكون 

السردي للرواية.       
هذه الرواية وفي مقطعها السابق ذكره 
تطــرح ـ بلغة إشــارية واصفة ـ قضايا 
كبرى فــي الفلســفة الوجودية، منها 
حتقق احلرية الكاملة مــن خالل األفعال 
التجاهل،  كالقتــل،  الكبرى  البشــرية 
اإلدانــة اجلماعية، من ثــم يطرح روحية 
العدم املثالية يطرحها كتوجه من البث 
املتناص مع ســارتر والبيــر كامو بصورة 
مخاتلة، إذ البطل شخصية مسحوقة:                     

 ـ حتاول سحق الطفولة .  
ـ حتاول إدانة ســفك الدماء من أجل احلر

الوصف االشاري للغة العزاوي

غينادي ليتفينتسيف
 

في عام 1819 أصدر يوهــان فولفغانغ غوته 
(1749 1832-( في مدينة شــتوتغارت مؤلفه 
يعتبر  والــذي  -الشــرقي«،  الغربي  »الديوان 

استثنائياً من جوانب كثيرة.
بلــغ غوته في ذلــك الوقت 70 عامــاً، وكان 
معروفاً في جميع البلدان األوروبية كـ »عجوز 
الشهير،  »فاوست«  ومؤلف  العظيم«،  فاميار 
وكثير من الروايات، واملسرحيات واألطروحات، 
وكشاعٍر غنائيٍّ رائع، شّكلت إبداعاته حقبًة 
كاملة فــي األدب األملاني وأكســبته مجداً 
عاملياً. وها هو »الديوان« املؤلف من 12 مجّلداً 
-كتاباً من األشعار واألنغام الشرقية )العربية 
والفارســية بالدرجة األولى(، تضّم أســماًء 
وحكاياٍت غريبة غير مألوفة، ورموزاً غامضة. 
جدول احملتويــات وحده كان كافيــاً إلدهاش 
املغنِّي-كتاب  »كتــاب  وقتئذ:  األملاني  القارئ 

حافظ -كتاب التفكير-كتاب بارس«.
وملّا كان غوته يتوّقع الصعوبات التي ستواجه 
القــارئ، فقد أرفق مؤّلفــه مبالحق ومرفقات 
معتبــرة؛ مقاالت ومالحظــات لفهٍم أفضل 
لـ«الديوان الغربي -الشــرقي«. وفي مقدمة 
لـ »املقــاالت واملالحظات«، صاغ غوته الهدف 
املتوخى من كتابه على النحو التالي: »نتجّرأ 

ونأمل أّننا في 
»نشــر كتاب »الديوان الغربي -الشرقي« عام 
1819، يشهد على »نشــوء ظاهرة مدهشة 
فــي األدب العاملي، هي تكــّون توليف غربيٍّ 
الذي تستوعب  األدب« »الوقت  -شــرقّي في 
لغتنا )األملانية( مؤلفات الشرق بحرٍص كبير، 
ســنكون قادرين على شــّد االنتباه إلى تلك 
الوجهة، حيث يصلنا منها، على امتداد آالف 
الســنني، ذلك الكّم الهائل من الروعة، اخلير، 

ومن حيث ميكن يومياً توقُّع وصول املزيد«.
ر  يعتقد الباحثون في إبداعات الشاعر واملفكِّ
األملاني العظيم أّنه أمضى خمس سنوات في 

إجناز عمله هذا.
وعلــى كّل حال، كتــب غوته في أيــار/ مايو 
1815: »منــذ فترٍة طويلة وأنــا أعمل خفيًة 
على دراســة األدب الشرقي، كي أتعّرف عليه 

عن كثب، وإنني أّلفــت الكثير من األعمال 
املصبوغة بروحه. وتتلّخــص نيَّتي بأن يتّم، 
بصــورٍة طوعيــة، توحيد الغرب والشــرق، 
املاضي واحلاضر، الفارســي واألملاني، بحيث 
التفكير في بعضها  الطباع وطرق  تتغلغل 

بعضاً«.
لم يكن نــداء غوته مفاجئاً، ألّن األســباب 
قد ســبق أن وِضعت قبله بوقٍت طويل على 
املســتوى النظري والفلســفي، حيث بدأت 
عملية تشــكيلها في القرن الثامن عشر، 
وبدرجٍة ما، كانت مالمحها قد ارتسمت في 
نهاية القرن السابع عشر. وحتى قبل غوته، 
عرف األدب العاملي لعبة األقنعة الشــرقية، 
-صور  شرقية  بزركشــاٍت  الشعر  وتطعيم 
ومناذج وشــخصياٍت، وخاصــًة في كثير من 
األحيــان مع الزخرفة، أي ســمات الشــرق 
اخلارجيــة. بيــد أّن مأثرة غوتــه كانت في 
إكسابه الدراســة والترويج للتراث الشرقي 
طابعــاً ممنهجــاً، كما لو كان يغرســه في 
شــجرة جتربة األدب الغربي، ليكون أول من 

صاغ مفهوم »األدب العاملي«.
في عام 1827، واســتناداً إلــى خبرة عمله 
علــى »الديــوان الغربي-الشــرقي«، يقدم 
غوته تفسيراً للمفهوم التالي: »ما أسميه 
األدب العاملي، يظهر غالباً عندما تتماشــى 
)العالمات املميزة لشــعٍب ما(، عبر التعارف 
مع غيرها من الشــعوب واألحــكام عنها«. 
ويتابع: »إنني على قناعٍة أّنه يجري تشكيل 
األدب العاملــي، وأّن جميع الــدول تتوق إليه، 
ولهذا ســتتخذ إجراءاٍت ودّيــة«. وميكننا أن 
نتفق مع الناقد األدبي الروسي براغينكسي 
عندما كتب: إّن نشر كتاب »الديوان الغربي 
-الشــرقي« عام 1819، يشهد على »نشوء 
ظاهرة مدهشة في األدب العاملي، هي تكّون 

توليف غربيٍّ -شرقّي في األدب«.
ووفقاً لبراغينكســي، فإّن غوتــه ال يظهر 
كـ«مراقٍب  الغربي-الشــرقي«  »الديوان  في 
خارجي، بل كخليفــٍة مبدع ألعظم إجنازات 
شعراء الشــرق، وبشــكٍل خاّص للشعراء 
الناطقــني باللغة الفارســية«. يتفق وهذا 
الرأي خبيــٌر آخر بإبداعات غوتــه، وهو أحد 
»من  للديوان:  الروســية  الترجمة  ناشــري 

الصحيح جداًاحلديث عــن بدايات »تركيب/ 
اندماج« الغرب والشرق في ديوان غوته، وعن 
تقارٍب فريد بني الشــعر األملاني والفارسي، 

والتداخل بينهما، وعن اندماج مبادئهما«.
»فــي ديوان غوتــه، تتحد بشــكٍل عضويٍّ 
التقاليــد األدبية الغربية والشــرقية، وبأّن 
أدبية–  الشــرق والغــرب ميثــالن ثقافــاٍت 
الشــعراء  أّن  مختلفة«تبــني  تاريخيــة 
بالفارسية  الناطقني  الرئيســيني  السبعة 
)وهم: الفردوســي)1(، األنوري)2(، نظامي)3(، 
الرومي)4(، السعدي الشيرازي)5(، حافظ)6(، 
جامي)7(، وكذلك عنصــري)8(، وحقاني)9)) 
املصنفني بحســب الباحــث األملاني كوزيه 
هارتينفي، كانــوا في مركــز اهتمام غوته 

في مؤلفــه »الديوان الغربي – الشــرقي«. 
وبالطبع، فــإّن فهم غوته للشــرق وفارس 
بشكٍل خاّص مرتبٌط بدرجٍة كبيرة مبستوى 
املستشــرقني في عصره. ومع أّن غوته كان 
قد درس اللغة العربية، لكنه لم يســتطع 
بطبيعة احلال قراءة املؤلفات العربية املعقدة 
في القرون الوســطى، فمــا بالك باملؤلفات 
األدبية األصليــة باللغة الفارســية. لهذه 
األسباب، اعتمد غوته على أعمال معاصريه 
-املستشــرقني. ومن هؤالء بالتحديد اغترف 
غوته املــواد الفعلية للجــزء التاريخي من 
ديوانه. ويجب القول إّن مدرسة االستشراق 
بالطبع، كانتا األفضل  والروســية  األملانية، 

عاملياً في ذلك العصر.

ديــوان غوتــه، تتحد بشــكٍل عضويٍّ  في 
التقاليــد األدبية الغربية والشــرقية، وفيه 
أطلق غوته فكرته املبدعــة، في حينه، عن 
األهمية العاملية لهذا االحتاد، دون أن ينســى 
بالطبع أّن الشــرق والغرب ميثــالن ثقافاٍت 

أدبية– تاريخية مختلفة.
يتضمن الكتاب كثيــراً من األبطال احلاملني. 
وفــي احلقيقة، فــإّن كل قصيدة شــعرية 
حتتوي بطالً ما. بيد أّن أهــمّ بطٍل بينها هو 
الشرق نفسه، بكّل تنّوعه وفرادته، بغموضه 
أّن الشعر الشرقي  وشــغفه. ومن املعروف 
يتمّيز بتعقيده، ولغته اجملازية. وهنا نشــهد 
كيف يتم التعبير عن أكثر املفاهيم اخلرافية 
البالغة الدّقة بشــخصيات بسيطة تعاني 
من مشــاعر العشــق والغرام. ويرى غالبية 
الباحثــني أّن أول وأهّم ناقٍل لفهم العبقري 

األملاني للشرق كان الشاعر »حافظ«.

ثالثة مناذج
في »الديــوان«، هناك ثالثة مناذج رئيســية: 
منــوذج الشــاعر احلامل للحقيقــة العليا، 
ومنــوذج الكلمة الشــاعرية اخلالدة املندثرة 
 »Stirb und Werde«- التي تبعث من جديد
أي )مْت، وانبعث مجدداً(، ومنوذج خدمة املثال 

األعلى التي ال تنقطع.
ويتجلــى النموذج األول لنــا في مقتطفات 
حيث  األخيــرة،  قبل  مــا  »املنبوذيــن«)10( 
يشــار إلى »رضوان/ خازن اجلنة« الذي يقف 
)علــى غرار القديــس بطرس( عنــد بوابات 
اجلّنة، وال يســمح باملرور إال لألبطال، الذين 
بأرواحهم في نضالهم للتوّصل إلى  ضحوا 
احلقيقة. وهذا لم يكــن عند غوته معتقداً 
دينّيــاً، بل كان إميانــاً باملثل األعلــى، وإمياناً 
باحلُلم. وأولئك الذين كانوا مخلصني للمثال 
األعلى يستحقون الفردوس بالفعل. بعدئٍذ، 
يجد النموذج استمراريته في »كتاب اجلّنة«، 
حيث يســأل رضوان الشــاعرَ، الذي يطرق 
أبواب اجلّنة، كيف له أن يثبت إميانه باحلقيقة 
العليا، وتبيان حّقه بدخــول اجلّنة. فيجيب 

الشاعر:
شّرع األبواب على مصاريعها،

وال تغضب من القادم.

فقد كنت إنساناً في احلياة الدنيا،
إذاً-كنُت مناضالً.

وها هي إذاً جوهرة رومانسية غوته -الكفاح 
اليومي في ســبيل املثل األعلى، وفي سبيل 
احللــم! »الكفــاح اليومي-مهّمة صعبة!« 

التجدد األبدي، تعاقب احلياة واملوت:
وألنك ال تفهم:

أّن املوت وجد من أجل احلياة اجلديدة،
فإّنــك حتيا ضيفــاً عبوســاً علــى األرض 

القاسية.
»جترأ غوته في »الديــوان« على دمج األفكار 
الطليعيــة الغربية مع »الشــرق الرمادي«، 
توّصل  بوتقــٍة واحــدة«، وبهذا، فقــد  في 
أّن هذا  إلى نتيجٍة مفادهــا  براغينســكي 
املنتج ليس صياغة أســلوٍب بــارع في روح 
التجديد والرومانســية، مع شــّدها صوب 
تشخيص األفكار فنّياً، مبا في ذلك األلبسة 
الشــرقية املبتذلة خاّصة، بــل هو تركيب 
عضوي لعوالم ثقافة وشعر الغرب والشرق، 
الذي كّون فضاء أدبياً جديداً من خالل اندماٍج 
متناغــم. ويؤكــد براغينســكي أّن هكذا 
آخرين،  إبداعات كتــاٍب عظماء  ميّيز  تركيب 

وبشكٍل خاصٍّ ألكسندر بوشكني.
وبالفعــل، جترأ غوتــه في »الديــوان« على 
دمــج األفكار الطليعيــة الغربية في زمنه 
بوتقــٍة واحدة،  الرمادي«، في  مع »الشــرق 
ليصهر خصائص الشــرق الفنية الرسمية 
مع الشــاعرية الغربية، ويخلق تركيباً غربياً 

-شرقياً عضوياً. ويؤكد غوته على:
Orient und Occident

.Sind nicht mehr zu trennen
)لم يعد الشرق والغرب قابلني للتفرقة(.

ورد فــي القرآن: »قْل هلل املشــرق واملغرب«. 
وكان غوته يحب اقتباس هذه العبارة بطيبة 
خاطر، فهي حتدد روح اإلنســانية املشتركة 
الغربــي  »الديــوان  الشــعرية:  جلوهرتــه 
د، بكّل ما لدى عبقرية  -الشــرقي«، الذي وحَّ
الفنان العظيم من روعــة وعظمة، إجنازات 

ثقافتني -الشرقية والغربية.

• ضفة ثانية

كريم جخيور
الولد املسجى 

في باحة القلب
وفي فمه شهقة الطعن

أتعب البواكي من النحيب 
وتكاثر عليه النادبون

شعراء

وقصاصون
ورواة

وكلهم يصيحون
نزل من اجلبل

محمال بالبرتقال
فراح يوزعه 

قصائد ومناشير
في شارع األندلس

لم يكن خائفا

وكعادته قام يوازن
بني الغارة ليال

وبني احللم
هو ال يخاف

ولهذا دأئما ميشي 
متبخترا

شاهرا منجله قلما
واملطرقة

أجراس صباح

وضحكات طفل
الفتى البلشفي

حني قتلوا  زوجته
ليقصوا أجنحة احللم

طار عاليا
عاليا

برايته احلمراء
وهو يرقص

حيدر

حيان
حوري

حواري ويسود
الفتى البلشفي

ما زالت سالله
مألى بالبرتقال

فتعالوا
تعالوا

ال نريده أن ميوت.

غوته.. كولومبوس الثقافة اإلسالمية بالنسبة ألوروبا *

الفتى البلشفي

فاضل العزاوي

في الوقت ذاته تتفرع هذه 
القضية الفلسفية الجمالية، 

اللغوية السردية الى فروع 
اجتماعية يمثلها المحيط 

الذي يتحرك في إطاره الفعل 
اإلنساني، فحركة المجتمع هي 

الصانعة لوجود الطفولة كونها 
قضية نوعية مرهونة ببراءة 

وجمال الطفل. وهذه وحدها 
قضية تحتاج الى تبريرات روائية، 

كاصطناع المواقف واألحداث 
ووصف المكان، وتغيير درجة 

الحركة الزمنية.

8

من اعمال الفنان هادي ماهود



*عبدالمنعم االعسم 

والتغييب  االختطــاف  جرائم  ملف 
على طاولة االهتمام هذه االيام ، ولو 
بطريقــة خجولة، ســعيا، كما في 
كل مرة، الى مرور العاصفة، وتراجع 
، لطي  الضحايا  االنشــغال مبصائر 
امللف، وفي التحليل االستباقي لهذا 
التنكر جنــد ان اصابــع االتهام عن 
اختطاف وتغييب املدنيني العراقيني، 
ويعدون بعشــرات االلوف، تتجه الى 
اكثر من جهــة وزعامة ودولة نافذة 

في املعادلة السياسية العراقية. 
واحلال،  ان اختطاف وتغييب املواطن 
، من اكثر اجلرائم املوصوفة باجلرائم 
عقوباتهــا  وتشــمل  االنســانية 
اجلنائيــة وفق املعاهــدات واملواثيق 
الدولية وحتى احملليــة  طيفا كبيرا 
من املســؤولني مبن فيهــم من لم 
يشاركك في هذه اجلرائم، او سكت 
عنهــا او عرقــل عمليــات البحث 
والتقصي عن الضحايا ، بل ويكفي 
انه يتبوء املسؤولية في دائرة اجلرمية.. 
االدارية على  او  السياســية  الدائرة 

حد سواء. 
وقــد عرف العراق حــاالت “االختفاء 
القســري” ألســباب سياسية منذ 
وارتفعــت   1963 انقــاب شــباط 
البعث  عودة  اخمليفة مع  مناســيبه 
للحكــم عــام 1968 وصعود صدام 
حسني بعد ذلك، ثم خال احلرب مع 
ايران واندفاع السلطة في اختطاف 
والشــيوعيني  الكرد  من  املعارضني 
واالســاميني وحتى من منتســبي 
البعــث وتغييبهــم وتصفيتهــم 
اجملتمع  ان  غيــر  والتنكر ملصائرهم، 
الدولــي وقواه العظمــى والهيئات 
االنســانية تعاملت مع هذه اجلرمية 

الشنعاء بالتهرب والنفاق.
وإذ ارتفــع عــدد ضحايــا االختفاء 
القســري، بعد االحتال وســقوط 
نظام صدام حسني العام 2003 ، الى 
ارقــام مخيفة، فان املشــكلة باتت 
اكثر فظاعة بضياع املســؤولية عن 
اختطاف الضحايا والتنكيل والتنكر 
املتصارعة  القــوى  لهم، بني جميع 
على الســلطة من غير اســتثناء، 
وجماعات  ومليشــيات  حكومــات 
مسلحة تديرها دول اقليمية، بالرغم 
من ان عائــات الضحايــا ويوميات 
االحداث االمنية التي مّر بها العراق 
اولية لهذه  اتهام  تشــكل حيثيات 
اجلهــة )او الزعامة( او تلــك، بل ان 
الدولية تقضي  واملعاهدات  القوانني 
باحالة كل من يشــتبه مبسؤوليته 
املباشــرة وغير املباشــرة عن جرمية 
االختفــاء القســري )او يتماهل في 
واجبــه حيالها( الــى العدالة حتى 
تثبت براءتهــم، وفي املقدمة منهم 

ممثلي السلطة التنفيذية.
الى ذلك حــددت “االتفاقية الدولية 
حلمايــة جميــع األشــخاص مــن 
االختفــاء القســري لعــام 2006” 
باحلكومــات  االولــى  املســؤولية 
الى احلساب عن مصائر  واخضعتها 
في  وغيبوا  اختطفــوا  الذين  اولئك 
حــال اهملت هــذه املســؤولية او 
اجملرمني،  حتى عجزت عــن ماحقة 
)وفق  الدولية  املنظمــة  تتولى  كما 
التحقيق  مهمــة  اخرى(  معاهدات 
والتجــرمي فــي حاالت التســتطيع 
احلكومات القيــام مبثل هذه املهمة، 
وفي السجل الدولي ثمة الكثير من 
احلاالت التي اضطرت فيها حكومات 
الى االســتقالة عندمــا تخفق في 
اقناع الرأي العام بجدية البحث عن 

اخملتفني قسريا.
12 من االتفاقية )الفقرة  ففي املادة 
1( تلتــزم الدول املوقعــة بالتحرك 
على وجه الســرعة ملاحقة اجملرمني 
بان “تكفل ملن يدعي أن شــخصا ما 
وقع ضحية اختفاء قسري حق إباغ 
الســلطات اخملتصة بالوقائع وتقوم 
هذه الســلطات ببحث االدعاء بحثا 
سريعا ونزيها وجتري عند اللزوم ودون 
تأخير حتقيقا متعمقا ونزيها، وتتخذ 
تدابير مائمة عند االقتضاء لضمان 
وأقارب  والشــهود  الشاكي  حماية 
واملدافعني عنهم،  الشخص اخملتفي 
فضا عن املشــتركني في التحقيق، 
مــن أي ســوء معاملــة أو ترهيب 
أية  أو  املقدمة  الشــكوى  بســبب 
شهادة يدلى بها” ثم، في )الفقرة 2( 
جتري السلطات “حتقيقا حتى لو لم 

تقدم أية شكوى رسمية”. 
ملف االختفاء القســري الســباب 
سياسية في العراق يضم بني دفتيه 
فظائــع اصابــت مئــات االالف من 
العائات املكلومة، وميكن ، اذا ما فتح 
التحقيق العادل واالحترافي فيها، ان 
واجتماعيا  سياســيا  زلزاال  تشكل 
ذا ابعاد خطيرة.. فســيظهر الكثير 
مــن الاعبــني )االن( على خشــبة 
املسرح السياسي من غير اقنعة او 

مساحيق، في مواجهة العاقبة. 

اتفاقيات دولية 
صريحة بادانة اجلناة

وافــق العــراق على االنضمــام الى 

من  للحماية  الدوليــة  “االتفاقيــة 
االختفاء القســري” في القرار الذي 
اخلامس  في  الــوزراء  اتخذه مجلس 
عشــر من حزيران مــن العام الفني 
وتســعة وخال جلســته السابعة 
قد  االتفاقية  وكانــت  والعشــرين، 
اعتمــدت من قبل الهيئــة العامة 
لامم املتحدة في حزيــران من العام 
2008 بعــد ان كانــت مبثابة )اعان 
دولي( اعتمدته اجلمعية العامة لألمم 
املتحــدة في قرارهــا 133/47 املؤرخ 
1992الذي  ديسمبر  األول/  كانون   18
يجّرم االختفاء القســري، وليس من 
الغرابة ان ال توقعه حكومة النظام 
الســابق التي حتتفظ بسجل مخز 
فــي اختطــاف واخفــاء معارضي 
النظام وكل من حتوم حوله شــبهة 

عدم الوالء للحاكم املطلق.
وقبل الكشــف عــن مصيــر قرار 

مجلــس الــوزراء واالجــراءات التي 
اتخذت لتنفيذه لفتح ملف عشرات 
االلــوف مــن املغيبــني واخملتطفني 
الذيــن فقــدوا اثرهم طــوال اكثر 
من ثاثني ســنة، ينبغــي املرور بابرز 
ان  بعد  االتفاقية، ســيما  مضامني 
ظهرت عائم وفيرة على غياب فهم 
واســتيعاب احكامهــا والتزاماتها 
للجهــات  بالنســبة  واجتاهاتهــا 
االعامية  واحملاوالت  والشــخصيات 
التي اوكلت لها وناقشتها، عدا عن 
الغموض املتعمــد احيانا( حيال ما 
يفرق حاالت االختفاء القسري احملددة 
في االتفاقية عن ســواها من حاالت 
التنكيل واالضطهاد التي شــهدها 

العراق.
تتضمن االتفاقيــة ديباجة)مقدمة( 
و45 مادة موزعة على ثاثة اقســام 
وتســتند “إلى العهد الدولي اخلاص 
واالجتماعية  االقتصاديــة  باحلقوق 
والثقافية، وإلى العهد الدولي اخلاص 
وإلى  والسياســية،  املدنية  باحلقوق 
الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة 
مبجــاالت حقوق اإلنســان والقانون 
اإلنســاني والقانون اجلنائي الدولي” 
وترفــع حــاالت االختفاء القســري 
“في ظــروف معينة يحددها القانون 

الدولي، جرمية ضد اإلنسانية”.
وتلــزم الــدول بـ “مكافحــة إفات 
مرتكبي جرمية االختفاء القسري من 

العقاب”.
)2( حترم  وفي اجلزء االول-املادة االولى 
االتفاقيــة التبريــرات التــي تطلق 
للتقليل من شأن هذه اجلرمية فتنص 

علــى ان “ال يجوز التــذرع بأي ظرف 
اســتثنائي كان، ســواء تعلق األمر 
بحالة حرب أو التهديد باندالع حرب، 
السياســي  االســتقرار  بانعدام  أو 
الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، 
وعلى  القســري”  االختفاء  لتبريــر 
جميع الدول العمــل )املادة4( “لكي 
يشكل االختفاء القسري جرمية في 

قانونها اجلنائي”.
وإذ يجري التســتر علــى الفاعلني 
والتهوين  املباشرين  وغير  املباشرين 
من مسؤولية املوظفني من اصحاب 
االختطاف  افعــال  فــي  العاقــة 
واالخفــاء القســري فان )املــادة 6( 
تقضي، في نصوص واضحة، مبعاقبة 

االختفاء  يرتكب جرميــة  “مــن  كل 
القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها 
أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا 
أو يشترك في ارتكابها، او كان على 
بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون  علم 
حتــت إمرته ورقابتــه الفعليتني قد 
ارتكــب أو كان على وشــك ارتكاب 
تعمد  أو  القســري،  االختفاء  جرمية 
إغفال معلومات كانت تدل على ذلك 
بوضــوح؛ او كان ميارس مســؤوليته 
األنشــطة  على  الفعليتني  ورقابته 
االختفاء  جرميــة  بها  ترتبــط  التي 
التدابير  او لم يتخذ كافة  القسري؛ 
الازمة واملعقولة التي كان بوسعه 
اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جرمية 
االختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو 
اخملتصة  السلطات  األمر على  عرض 
كما  واملاحقة،  التحقيــق  ألغراض 
ال يجوز التذرع بــأي أمر أو تعليمات 
أو مدنية  صادرة من ســلطة عامة 
أو عســكرية أو غيرها لتبرير جرمية 

االختفاء القسري”.
وتلزم املواد الثامنة والتاسعة الدول 
علــى التعاون في مــا بينها لتأمني 
ارتكبوا جرائم  الذين  اولئك  معاقبة 
تشــدد  فيما  والتغييب،  االختطاف 
املــادة )10( “ علــى كل دولــة طرف 
يوجد في إقليمها شــخص يشتبه 
ارتكب جرمية اختفاء قسري  أنه  في 
أن تكفل احتجــاز أو جتري حتقيقات 
أن  الوقائــع. وعليها  عادية إلثبــات 
تعلم الــدول األطراف األخرى بنتائج 

حتقيقها األولي”.
وقراءة سريعة في نصوص االتفاقية 
عن  االجابة  علــى  تســاعدنا  قــد 
الســؤال: ملاذا جتري عرقلة تشــريع 
قوانــني واضحة مباحقة ابطال هذه 
اجلرمية، وبينهم من نطالع وجوههم 

يوميا؟. 

مسؤولية احلكومات 

“االتفاقية  وفــق  املتحدة  االمم  حُتّمل 
الدوليــة حلماية جميع األشــخاص 
من االختفاء القســري لعام 2006” 
املباشرة عن  املســؤولية  احلكومات 
مصائر اولئك الذين اختطفوا وغيبوا، 
وتكون حتت طائلة احلساب واملساءلة 
في حال اهملت هذه املســؤولية او 
اجملرمني،  حتى عجزت عــن ماحقة 
وفي الســجل الدولي ثمــة الكثير 
مــن احلــاالت التي اضطــرت فيها 
حكومات الى االستقالة في حال لم 
تتمكن من اقناع الرأي العام بجدية 
البحث عن اخملتفني قســريا، وميكن 
بهذا الصدد قراءة ملف املغيبني في 
تشيلي بامريكا الاتينية ومسؤولية 
الدكتاتــور اغســتينو بينوشــيت 
1973 و1990  الذي حكم باده بــني 
واعتقالهفــي لنــدن العــام 1998 
وتســليمه الى ســلطات باده بعد 

سنوات.
املــادة 12 مــن االتفاقية)الفقرة 1( 
تلتزم الــدول املوقعة بالتحرك على 
بان  اجملرمني  الســرعة ملاحقة  وجه 
“تكفل ملن يدعي أن شخصا ما وقع 
إباغ  ضحية اختفاء قســري حــق 
الســلطات اخملتصة بالوقائع وتقوم 
هذه الســلطات ببحث االدعاء بحثا 
سريعا ونزيها وجتري عند اللزوم ودون 
تأخير حتقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ 
تدابير مائمة عند االقتضاء لضمان 
وأقارب  والشــهود  الشاكي  حماية 
واملدافعني عنهم،  الشخص اخملتفي 

فضا عن املشــتركني في التحقيق، 
مــن أي ســوء معاملــة أو ترهيب 
أية  أو  املقدمة  الشــكوى  بســبب 
شــهادة يدلى بها” ثم، في )الفقرة 
2( جتري الســلطات “حتقيقا حتى لو 
لم تقدم أيةشكوى رسمية” ويشار 
ايضا الى ضــرورة تامني الصاحيات 
املاحقة  الازمة لســلطات  واملوارد 
ذلــك إمكانية  “مبا في  والتحقيــق 
الوثائــق وغيرها من  االطاع علــى 
املعلومــات ذات الصلــة بالتحقيق 
الــذي جتريــه” فضــا عن “ســبل 
بإذن مسبق  الضرورة  الوصول، وعند 
من محكمة تبت في األمر في أسرع 
وقت ممكن، إلــى مكان االحتجاز وأي 
مــكان آخر حتمل أســباب معقولة 
على االعتقاد بأن الشــخص اخملتفي 
موجود فيه” كما جــاء في )الفقرة 

. )4

ويعــد التضييــق علــى املعنيــني 
في  بتورطهم  واملشــتبه  باالختفاء 
االختطاف من مســؤولية  اعمــال 
)الفقرة  وفق  ينبغي  التي  احلكومات 
4( مــن املــادة )12( ان تتخذ التدابير 
تعوق  التي  األفعــال  “ملنــع  الازمة 
واملعاقبــة عليها.  التحقيق  ســير 
وتتأكــد بوجه خاص مــن أنه ليس 
بارتــكاب جرمية  )املتهمني(  بوســع 
االختفاء القسري التأثير على مجرى 
أو بتنفيذ أعمال  التحقيق بضغوط 
ترهيب أو انتقام متارس على الشاكي 
الشــخص  أقــارب  أو  الشــهود  أو 
اخملتفي واملدافعني عنهم، فضا عن 

املشتركني في التحقيق”.

السياسية  الصفة  االتفاقية  وتنزع 
من جرائــم االختفاء القســري في 
حالــة واحدة حــني يكــون املتهم 
بارتكاب هذه اجلرمية قد قبض عليه 
في دولــة اخرى، حتى ال تســتخدم 
الصفة في احليلولة دون تســليمه 
الى حكومته ) حالة بينوشيت(. وفي 
املادة )13( حتديد دقيق الليات تعامل 
الــدول املوقعة علــى االتفاقية مع 
اجملرمني وسبل تســليمهم فجرمية 
االختفاء “ال تعتبر جرمية سياســية، 
أو جرمية متصلة بجرمية سياسية، أو 
جرمية تكمن وراءها دوافع سياسية. 
وبالتالي، ال يجوز لهذا السبب وحده 
رفض طلب تسليم يستند إلى مثل 
هذه اجلرمية” فيما هــي “من اجلرائم 
املوجبة للتســليم في كل معاهدة 
تســليم مبرمة بني دول أطراف قبل 
بدء نفاذ هذه االتفاقية” وفي الفقرة 

)3( اشــارة الى التزام دول االتفاقية 
“بــإدراج جرمية االختفاء القســري 
ضمن اجلرائم املسوغة للتسليم في 
تبرمها الحقا  تسليم  كل معاهدة 
تذرع  االتفاقية  ومتنــع  بينها”  فيما 
بعض الدول بعــدم وجود اتفاقيات 
املطلوبني،  بتســليم  تلــزم  بينها 
فتعد الفقــرة )4( هــذه االتفاقية 
للتسليم  القانوني  األساس  “مبثابة 
االختفاء  بجرميــة  يتعلــق  فيمــا 
الفقرات  جتيز  ال  وطبعا  القســري” 
الاحقة للحكومات التصرف خارج 
موصوف االختفاء القســري بغرض 
“ماحقــة الشــخص أو معاقبته 
بســبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه 

أو جنســيته أو أصله اإلثني أوآرائه 
السياســية، أو انتمائه إلى جماعة 
معاجلات  ولهذا  معينة”  اجتماعية 
في اتفاقيات ومعاهدات اخرى.. وله 

ابطال واسنان ومشانق. 

نظام صدام .. اعدامات بعد 
االختطاف

حتى السبعينيات من القرن املاضي 
لم يسجل ملف العراق حوادث تذكر 
عن اختفاء قســري لاشخاص من 
أصحاب الرأي، في حني ترافق صعود 
صدام حســني الى ســلطة القرار 
وادارته املباشــرة جلهــاز األمن مع 
جملة من حــاالت اإلخفاء املتعمد 
ملعارضني توزعــت انتماءاتهم على 
طائفــة من االجتاهات االســامية. 
الكرديــة.  القوميــة.  اليســارية. 
البعثيــة )غير املواليــة للدكتاتور( 
االختطــاف  اعمــال  ان  والافــت 
والتغييب شملت مواطنني من دول 
العراق حامت  فــي  عربية مقيمني 
او بزعم  حولهم شبهة عدم الوالء 
التجســس خملابــرات اجنبية، لكن 
القسري  االختفاء  ضحايا  منسوب 
مبا تنطبق عليه توصيفات االتفاقية 
الدولية قفز الى مستويات خطيرة 
االيرانية  العراقية  احلرب  اندالع  منذ 
في مطلــع الثمانينيات، بل اصبح 
يختطــف  إذ  رســمية  سياســة 
املواطن من منزلــه او مقر عمله او 
من الشــارع، ثم متتنع احلكومة عن 
الكشف عن مصيره، وتهدد عائلته 
من قبل رجال االمن وحتذر من عواقب 

السؤال عنه. 
عائلة  تبلغ  السلطات  كانت  وفيما 
الضحايــا عــن اخملتطــف الذي مت 
لهم مع  وتُســلم جثتــه  اعدامه 
االحتجاج  بعدم  بالتعهــد  إلزامها 
او اقامة مجالس العــزاء، فان ثمة 
املئات مــن معارضــي الدكتاتورية 
واحلرب قد غيبــوا الى االبد وفقدت 
ابشــع حاالت  الــى جانب  اثارهم، 
الذين  اجلماعي للسكان  االختطاف 
وقع عليهم غضب صدام حســني 
انتفاضة  عقــب  العراق  في جنوب 
العــام 1991 وفي كردســتان خال 
حملة االنفــال العام 1987 ووجدت 
اشــاؤهم في مقابر جماعية ولم 
يعرف مصير الكثيــر من الضحايا 

حتى االن.
العفو  ملنظمة  الدورية  التقارير  في 
الدوليــة وقائع كثيــرة عن االخفاء 
مسؤولية  في  مســجلة  القسري 
واجهزته  حســني  صــدام  نظــام 
فهنــاك  املتوحشــة،  القمعيــة 
باالضافــة الى مئة وثمانني الفا من 
ضحايا االنفال الكرد ثمة مختطفون 
مجهولو املصير من عائات احلكيم 
وبحر العلوم واخلرســان ومئات من 
العائلــة البارزانية والعشــرات من 
الكــرد الفيليني ومن يطلق عليهم 
بالتبعية االيرانية وشــخصيات من 
احلــزب الشــيوعي العراقي)صفاء 

احلافظ( وتنظيم البعث)السوري(. 
لستمائة  القســري  اإلخفاء  ويعد 
مــن املواطنني الكويتيــني من قبل 
حكومة صدام حســني العام 1990 
مبثابة جرمية انسانية اضافية شاءت 
الظروف الناجمــة عن غزو الكويت 
ان جتعــل منهــا محكمة قصاص 
دوليــة للنظام، موثقــة في قرارات 
جمللس األمــن الدولــي )686و 687و 
1284( وانتهت بســقوطه في 4/9/ 
العراق حتت ســيطرة  ووقوع   2003
القــوات االجنبيــة.   وإذ لم توقع 
احلكومة العراقية اية اتفاقية دولية 
العدالة  مبــادئ  باعتمــاد  تلزمها 
واالمتناع  املعتقلني  حقوق  وحماية 
عــن التنكيل وممارســة سياســة 
فانها  للمواطنني  القسري  االخفاء 
رفضت استقبال مبعوثي املنظمات 
االنســانية للكشــف عن مصائر 
اخملتفني، والتوثق من مزاعم احلكومة 
بنفي تقارير منظمة العفو الدولية 
ومنظمات حقوق االنسان اخملتلفة. 

وغيــر هــذا وذاك فــان ســلطات 
صدام حســني لــم تقــدم اجوبة 
الدولية  املنظمات  الستفســارات 
والسجون  السكان  باوضاع  اخلاصة 
وعــدد النفوس..  حتى ان مراســا 
اجنبيا ذكر بعــد ان غادر العراق انه 

كان في باد با ارقام.
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اتفاقيات دولية وقع عليها العراق ُتحّمل الحكومات المسؤولية االولى 
المغيبون في العراق.. الجناة طلقاء

عرف العراق حاالت “االختفاء 
القسري” ألسباب سياسية منذ 
انقالب شباط 1963 وارتفعت 

مناسيبه المخيفة مع عودة البعث 
للحكم عام 1968 وصعود صدام 

حسين بعد ذلك، ثم خالل الحرب مع 
ايران واندفاع السلطة في اختطاف 
المعارضين من الكرد والشيوعيين 

واالسالميين وحتى من منتسبي البعث 
وتغييبهم وتصفيتهم والتنكر 

لمصائرهم، غير ان المجتمع الدولي 
وقواه العظمى والهيئات االنسانية 
تعاملت مع هذه الجريمة الشنعاء 

بالتهرب والنفاق.

في المادة 12 من االتفاقية )الفقرة 1( 
تلتزم الدول الموقعة بالتحرك على وجه 
السرعة لمالحقة المجرمين بان “تكفل 

لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء 
قسري حق إبالغ السلطات المختصة 
بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث 

االدعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند 
اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها، 
وتتخذ تدابير مالئمة عند االقتضاء لضمان 

حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص 
المختفي والمدافعين عنهم، فضال عن 
المشتركين في التحقيق، من أي سوء 

معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة 
أو أية شهادة يدلى بها”

عبداملنعم االعسم 
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متابعة الصباح الجديد : 

لطاملا ســمعنا عــن لعبة القط 
والفــأر أو املثل القائــل »إذا غاب 
القط.. العب يا فأر«، لكن رمبا لم 
نكلف وســعنا في التحري عنها، 
عموماً تظل هذه بني الفأر والقط.
إال أن مــا وجده العلماء أمر غريب 
بالفعل، ذلك أن هناك لعبة أخرى 
طرفاهــا الفأر واإلنســان، بحيث 
أن احلقيقة صارت »لعبة البشــر 

والفئران«.
وبحسب دراسة أجرتها مجموعة 
من العلماء األملان، تبني أن الفئران 
اإلنسان  بحث  بفكرة  تســتمتع 
عنها، أو لعبة »الغميضة«، لذلك 
جتدها تختبئ مــرة أخرى وتصدر 
صريرا وتتقافــز فرحاً لكي يبحث 
استمرار  وبالتالي  البشــر،  عنها 

اللعبة بينهما.
ومن هنا فإن النصيحة أو ما يجب 
وضعه بعني االعتبار هو أن الفئران 
رمبا ترغب فقط في احلصول على 
لعبــة مرحة لالختبــاء والبحث، 
فهذه متاماً هي خالصة ما توصل 
في  املشــاركون  األعصاب  علماء 

البحث.
فقد أمضت اجملموعة أسابيع عدة 
مــع القوارض فــي غرفة صغيرة 
أن  ووجدت  بالصناديــق،  مملــوءة 
احليوانــات كانت بارعة بشــكل 
مدهش فــي اللعبــة الطفولية 
»االختباء والبحث«، حتى من دون 
الســعي للحصول علــى الغذاء 

كمكافأة.

وفي أثنــاء هذه اللعبة، ســجل 
العلماء باملوجــات فوق الصوتية، 
قفــزات ســعيدة ومــا يشــبه 
الضحــكات من جانــب الفئران، 
الســابقة  األبحاث  أظهرت  التي 
أنهــا عالمات على املــرح، عندما 
عثر البشر )العلماء( على الفئران 

أو أمسكوا بها.
وتقــدم الدراســة، التي نشــرت 

خالصتها في مجلة »ســاينس«، 
نظرة ثاقبة جديدة على ســلوك 
اللعب، وهي سمة تطورية مهمة 

بني الثدييات.
مــن  املشــارك  املؤلــف  وقــال 
جامعــة »هومبولــت« في برلني، 
»عندما  هارمتــان:  كونســتانتني 
الفئــران على  مع  تعمل كثيــراً 
مــر الســنني، تــرى مــدى ذكاء 

هــذه احليوانــات، ومــدى كونها 
اجتماعية«.

من خالل العمل مــع ذكور فئران 
مراهقــة، في غرفة مســاحتها 
30 متراً مربعــاً، ميكن للعالم إما 
أن يجــد صندوقاً من الورق املقوى 
يجلس خلفه فــي دور مختبئ، أو 
مينح الفئران بداية سريعة للعثور 
على غطاء في أثناء قيام الباحث 

بعملية البحث عنه.
علــى مدى فترة من أســبوع إلى 
أنها  الفئران  تعلمت  أســبوعني، 
عندما تكون داخل صندوق مغلق 
يتم فتحه عن بعــد فهذا يعني 
أنهــا ينبغــي أن تبــدأ بعملية 
البحث، في حني أنها عندما تكون 
في صندوق مفتــوح فهذا يعني 

أنها ينبغي أن تكون مختبئة.

وســرعان مــا طــورت الفئــران 
اســتراتيجيات متقدمــة، مبا في 
التي  املواقع  النظر في  إعادة  ذلك 
كان البشــر يختبئــون فيها في 
السابق عندما كانت هي من تقوم 
بعملية البحث، واختيار التغطية 
في صناديق غير شفافة لالختباء 
فيها عندمــا تكون هي من يجب 

أن يختبئ.
وأوضح هارمتان أنه »للمســاعدة 
فــي تدريبهــا، قــام الباحثــون 
مبكافــأة الفئران ليــس بالطعام 
أو املــاء، األمــر الذي من شــأنه 
إبطــال التجربة، وإمنــا بالتفاعل 
في شــكل  اإليجابي  االجتماعي 

اتصال جسدي«.
وقــال الباحث: »إنهــم يطاردون 
أيدينــا، ونحــن ندغدغهــم من 
اجلانــب، إنــه مثــل اللعــب مع 
القطــط الصغيــرة أو اجلــراء«.

يشــتبه العلماء فــي أن الفئران 
كانت مدفوعــة ليس فقط بهذا 
التفاعــل، ولكــن أيضــا بحبها 

للعب من أجل اللعب بحد ذاته.
ضحكات  تطلق  احليوانات  وكانت 
مثيــرة أعلى بنحــو 3 مرات من 
نطاق السمع البشري، كما كانت 
تقوم مبا يســمى »قفزات الفرح« 
)الضحك  وكالهما  اللعبة،  خالل 
والقفز( يرتبطان مبشاعر السعادة.

ومبجــرد اكتشــافها أو العثــور 
عليهــا، غالباً ما كانــت الفئران 
تقفز بعيــداً و«تختبئ« في موقع 
جديد، وأحياناً تكرر العملية عدة 
مرات، مما يشير إلى أنها تريد إطالة 

جلسة اللعب وتأخير املكافأة.

الفئران تستمتع بلعبة الغميضة مع البشر

أجواء بغدادية »عدسة: زياد متي«لقطة

نعم..يمكن للشباب ان يعود
فوجئت مجموعة من العلماء، بأن الدراسة التي قاموا بها 
كشــفت مبحض املصادفة ، عن طريقة قد تكون السبيل 
ليس فقط لوقف الشيخوخة، وإمنا قد تعكس أيضا آثارها 

وجتعل الشخص »أصغر عمرا«.
وكانت دراســة قد أجريت في والية كاليفورنيا األميركية، 
علــى 9 متطوعني، بهــدف التوصل لطريقة الســتعادة 
األنســجة في الغدة الصعترية، وهي غدة صماء تقع على 
القصبة الهوائية أعلــى القلب، تكون كبيرة لدى األطفال 
وتســتمر في الضمور مع التقدم بالعمر، وهي مســؤولة 
عن إفراز هرمون »ثيموســني« }Thymosin{ الذي ينظم بناء 

املناعة في اجلسم، ويساعد على إنتاج اخلاليا اللمفاوية.
وقام العلماء بإعطاء املشاركني 3 أدوية ملدة عام كامل، وهي 
هرمون النمو وعالجان للســكري، وذلك ألن دراسات سابقة 
أظهــرت أن هرمون النمــو يحفز جتديد اخلاليــا في الغدة 
الصعترية، لكنه ميكن أن يسبب أيضا مرض السكري، وهو 

السبب وراء منح املتطوعني أدوية السكري.
وبعد دراســة النتائج، فوجئ العلماء بأن أعمار املشاركني 
البيولوجية قّلت بواقع عامني ونصف العام، وذلك بحساب 
عمر الدم واألنسجة باستعمال الساعة على فوق اجلينية، 

على وفق ما ذكرت مجلة »نيتشر«.
وأعرب الباحث في جامعة كاليفورنيا األميركية، ســتيف 
هورفاث، وهو أحد املشــاركني بالدراســة، عن صدمته من 
النتائج التي مت التوصل لها، وقال لـ«نيتشــر«: »توقعت أن 
نتمكن من إبطاء عمل الســاعة فــوق اجلينية، لكن ليس 

عكسها!«.
ويحذر الباحثون من أن النتائج التي توصلت لها الدراســة 
ما زالت أولية، خاصة وأنها لم تشــمل ســوى 9 أشخاص، 
مشــيرين في الوقت نفسه إلى أنه في حال أثبتت دراسات 
أخرى نتائج مشــابهة، فإن هذا قد يتــرك تأثيراً هائال على 
حياة البشــر، وعلــى الرعايــة الصحية وعالقــة اجملتمع 

بالشيخوخة ككل.

جثث الموتى » تتحرك«  في القبور
كشفت دراســة أجرتها مؤسسة أســترالية، في منشأة 
ســرية متخصصة قرب ســيدني، مؤخــراً أن جثث املوتى 

تتحرك في أثناء حتللها.
وأفادت الدراسة أن املؤسسة األسترالية وضعت »كاميرات 
زمنية« في منشــأة ألبحــاث اجلثث واملوتــى، ومتكنت من 

تسجيل حركة جثث املوتى في أثناء حتللها.
والتقطــت الكاميرا صوراً للجثث مرة كل نصف ســاعة 
وعلى مدار 17 شــهراً، وتبني أن أطراف اجلثث كانت تتحرك 
في أثناء عملية جفــاف وحتلل اجلثث، ووفقاً ملا ذكرته هيئة 

اإلذاعة والبث الوطنية األسترالية » إيه بي سي«.
وقالت الباحثة في املؤسسة األسترالية للبحوث التجريبية 
لتاريخ اجلثث أليســون ويلسون إن هذا االكتشاف قد يكون 
مهماً للتحقيقات في اجلرائم والقتلى، بحســب ما ذكرت 

صحيفة “ذي سترايت تاميز« .
وأضافت » ما توصلنا إليه هو أن األذرع كانت تتحرك بصورة 
واضحة، بحيــث أنه إذا كانــت األذرع موضوعة حتت اجلثة، 

فإنها ستنتهي بجانب اجلثة«.
وقالــت إن ذراعــاً واحدة خرجت من أســفل اجلثة مبتعدة 
عنها قبل أن تعود وتقترب من اجلانب بحيث تكاد تلمسها، 
مضيفة أن احلركات ميكــن أن تكون نتيجة تقلص األربطة 

وتقلصها في أثناء جفافها.
وكانت املنشأة السرية أنشئت قرب سيدني قبل 3 سنوات 
للتحقيق في حتلل اجلثث في ظل ظروف مختلفة الستعادة 

سيناريوهات مسرح اجلرمية اخملتلفة.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد : 
أظهرت دراسة فرنسية حديثة 
أن األطفــال الصغــار الذيــن 
لديهم أخ أكبر، يعانون من بطء 
في تنميــة مهاراتهم اللغوية، 
مقارنــة مــع أقرانهــم الذين 
يكونون الطفل األول في ترتيب 
بـ«الطفل  يعــرف  فيما  األبناء 

البكري«.
باملركز  باحثون  أجراها  الدراسة 
للبحث  الفرنســي  الوطنــي 
العلمــي، ونشــروا نتائجهــا، 

فــي العــدد األخير مــن دورية  
»ســايكوليجيكال ســاينس« 

العلمية.
وأوضــح الباحثــون أن هنــاك 
اعتقــاداً ســائداً بــأن الطفل 
الذي لديه أخ أو أخت أكبر سًنا 
سينمو في بيئة لغوية محفزة، 
اللغويــة  مهاراتــه  ســتطور 
»الطفل  من  أســرع  بشــكل 

البكري«.
ولكشــف مــدى صحــة هذا 
االعتقــاد، تابع فريــق الباحث 

أكثر من 1000 طفل من الوالدة 
وحتى عمر خمس سنوات، وكان 
ترتيبهم  األطفال  هؤالء  نصف 
األول فــي العائلــة، فيما كان 
النصف اآلخر لديهم أخ أو أخت 

أكبر منهم.
األطفال  مهــارات  تقييــم  ومت 
املشــاركني اللغويــة في عمر 
وثالثة وخمس ســنوات  عامني 
ونصف عام، عن طريق اختبارات 
تقيس عــدة جوانب من اللغة، 
مثــل املفــردات، بنــاء اجلملة، 

واملنطق اللفظي.
ومن املثير للدهشة، أن العلماء 
وجدوا أن األطفال الذين لديهم 
أخ أكبر، تأخروا ملدة شهرين في 
تطوير اللغة ومفرداتها، مقارنًة 
لديهم  ليس  الذيــن  بأقرانهم 

إخوة أو أخوات.
واملفاجــأة الكبــرى أن العلماء 
وجدوا أيًضــا أن اإلخوة الذكور 
األكبــر ســًنا فقــط الذيــن 
اللغوية  املهــارات  على  يؤثرون 
ســًنا،  األصغــر  ألشــقائهم 

ويجعلونهــا تتأخــر، أمــا من 
لديهم أخوات من اإلناث األكبر 
اللغة  سًنا، فإن مستواهم في 
يتطور بطريقــة متاثل »الطفل 

البكري«.
النتائج، وضع فريق  ولتفســير 
أن  األولى  فرضيتــني،  البحــث 
ســًنا،  األكبر  اإلناث  األخــوات 
للتحدث  أكبر  استعداد  لديهن 
مع أشقائهن األصغر سًنا، أكثر 
من اإلخوة الذكور، أما الفرضية 
الثانيــة فهــي أن اإلناث األكبر 

ســًنا، أقل تنافســاً في جذب 
الوالدين مــن اإلخوة  اهتمــام 
الذكــور األكبر ســًنا، وبالتالي 
يتركــون الفرصــة للوالديــن 
لتطوير مهــارات االبن أو البنت 

األصغر سًنا.
وبعيًدا عن هاتــني الفرضيتني، 
اكتشف الفريق أيًضا أن التطور 
اللغــوي املبكر للطفل األصغر 
ســًنا، مييل إلــى أن يكون أبطأ 
عندما يكون الوالد كبير السن 
وتأخر في إجناب أطفاله الصغار.
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عالقة متناقضة بين التطور اللغوي المبكر للطفل والعائلة

معلومة

متابعة الصباح الجديد:
أفادت دراسة سنغافورية حديثة بأن كبار السن 
الذين يشربون الشاي بانتظام 4 مرات على األقل 
أســبوعًيا، يتمتعــون بكفاءة أفضــل في بنية 

الدماغ.
الدراســة أجراها باحثون في جامعة سنغافورة 
الوطنية، ونشــروا نتائجها في العدد األخير من 

دورية )Aging( العلمية.
وأوضح الباحثون أن الدراسات السابقة كشفت 
أن شرب الشاي مفيد لصحة اإلنسان، وتشمل 
فوائده حتســني احلالــة املزاجيــة، والوقاية من 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
كما أظهرت نتائج دراســة طويلــة أجريت في 
2017 أن شرب الشــاي يوميا ميكن أن يقلل من 
خطر التدهور املعرفي لدى كبار الســن بنسبة 

50 باملئة.
وبعد هذا االكتشــاف، رصد فريــق البحث في 
دراســته اجلديدة التأثير املباشــر للشــاي على 

شبكات الدماغ.
وقام الفريق مبراقبة 36 شــخصاً بالغاً متوسط 
أعمارهم 60 عاماً فأكثــر، وجمعوا بيانات حول 

صحتهم البدنية والنفسية وأسلوب حياتهم.
وخضع املشاركون املســنون الختبارات نفسية 
عصبيــة وتصويــر بالرنني املغناطيســي على 

أدمغتهم، في الفترة من 2015 إلى 2018.
ووجد الباحثون أن من يشربون الشاي األخضر أو 
الشاي األســود 4 مرات في األقل أسبوعياً ملدة 
25 عاماً تقريباً، شبكات الدماغ لديهم مترابطة 

ويتمتعون بصحة أفضل  أكثر فاعلية،  بطريقة 
في وظائف املخ. ووجدوا أيضا أن شــرب الشاي 
ينظم عمل مناطق الدماغ بشكل أفضل، وهذا 
يرتبط بتحسني الوظائف املعرفية، مقارنة مبن ال 
يشربون الشاي. وقال البروفيسور فينج لي، »إن 
نتائجنا تقدم أول دليل على اإلســهام اإليجابي 
لشــرب الشــاي في بنية الدماغ، وتشير إلى أن 
تناوله بانتظام له تأثيــر وقائي ضد التدهور في 

تنظيم املخ املرتبط بتقدم العمر«.
وأضاف أن »كبار الســن الذين يتمتعون بتنظيم 
أفضل في بنيــة الدماغ، تكــون االتصاالت بني 
مناطق الدمــاغ لديهم أكثر تنظيماً، وهذا يؤدي 

إلى معاجلة املعلومات بشكل أكثر كفاءة«.
وكانت أبحــادث هولندية، أفادت بأن تناول ما بني 
3 إلى 5 أكواب من الشــاي األحمر يومياً، يجنب 
واألوعية  القلــب  بأمراض  اإلصابة  األشــخاص 

الدموية والسكتة الدماغية.
وأوصى مجلس الصحة فــي هولندا، وهو هيئة 
علمية مســتقلة، األشــخاص بتناول الشــاي 
بوصفه مشــروباً صحياً يحافظ على الصحة، 

ويقي من السمنة.

الشاي يصون دماغ المسنين

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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إعالم شؤون االقاليم :
اجــرى املركــز الوطنــي لرعايــة 
املوهبــة الرياضية اللعــاب القوى 
االقاليم  شــؤون  لدائــرة  التابــع 
واحملافظات بوزارة الشباب والرياضة 
لالعبيه، من  الدوريــة  االختبارات   ،
قبل جلنة اكادميية رياضية مختصة 
و بإشراف مدير املركز د. صريح عبد 
الكرمي وقد شملت جولة االختبارات 
فئتــي   مــن  الالعبــن  البدنيــة 
الناشئن والشــباب وذلك للوقوف 
على مستوياتهم البدنية واملهارية 
لهم  املقبلة  للمشاركة  استعداداً 
فــي بطولــة اندية العــراق  الدور 
الثالث والتي ستقام في محافظة 
السليمانية االسبوع املقبل للفترة 
من الثامن عشــر ولغايــة الواحد 
 ، احلالي  ايلــول  مــن  والعشــرين 

بحسب ماافاد به مدير املركز.

ان االختبــارات احلاليــة  واضــاف: 
مهمة جدا لغــرض اعداد الالعبن 
وتهيئتهم للمنافســة في بطوله 
املوهبة  لرعايــة  الوطنية  املراكــز 
اواخر  اقامتهــا  املقرر  الرياضيــة  
ايلول اجلاري مبشاركة  مراكز رعاية 

املوهبة الرياضية  والتي ســتكون 
مقابل ســتة فرق مــن محافظات 
بغــداد ونينوى وكركــوك والبصرة 
والنجف وكربالء  ومبعدل ١٠ العبن 
لكل محافظة ولالعبن من مواليد 

عام ٢٠٠٣صعودا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلــق مباريــات دوري الكرة املمتاز 
للموســم 2020/2019 يوم 18 أيلول 
اجلاري، ويلعب في اجلولة االولى حامل 
اللقب الشــرطة امــام فريق احلدود، 
فيما يستقبل السماوة فريق الزوراء، 
ويتواجه أمانة بغداد واجلوية، ويشــد 
الطلبة رحاله صوب ميســان للقاء 
الوسط  نفط  ويلتقي  ميسان،  نفط 
والديوانيــة في ملعب االول، في حن 
يضيف فريق القاســم الوافد اجلديد 
لــدوري االضــواء في ملعبــه فريق 
النفــط، ويلعــب امليناء امــام زاخو 
أربيل  ويضيف  االضــواء،  إلى  العائد 
فريــق نفط اجلنوب، فــي حن يلعب 

النجف امام الكهرباء.
واكد مــدرب نفط الوســط، راضي 
العندليب  جاهزية  على  شنيشــل، 
ملواجهــة الديوانية في اجلولة األولى 

من الــدوري املمتــاز، يــوم 18 أيلول 
بات  »الفريق  شنيشل،:  وقال  اجلاري.. 
جاهزا النطــالق الدوري املمتاز خاصة 
مع اكتمال الصفوف بالتحاق محمد 

شوكان وفاضل كرمي«.
وتابــع: »الفريــق أنهــى أول امــس 
في  أقيم  الذي  التدريبي  معســكره 
مدينــة أربيــل والذي اســتمر ملدة 
12 يومــا حيــث اختتمنــا مبارياتنا 
 3 أربيل  أمــام  بالتعادل  التجريبيــة 
ـ 3، فيمــا خاض الفريــق من قبل 3 
لقاءات وفاز فيهــا على احلدود وزاخو 
وتعادل مــع الصناعات الكهربائية«.

وأشار: »املعسكر أوضح له حقيقية 
املستوى الفني بصورة عامة، والفريق 
بدنيا بات جاهزا أيضا حيث ســاهم 

اإلسباني بابلو كابيلو في ذلك«.
وفــي ســياق اخــر، وصــل القــوة 
مــع محترف  نهائي  التفــاق  اجلوية 

اإلســماعيلي، الغاني ريتشارد بافور، 
لتمثيل الفريق في املوســم املقبل.. 
وقــال مدير الفريق مهدي جاســم ، 
إن اإلدارة أكملــت إجــراءات حصول 
الالعب على تأشــيرة دخول األراضي 

العراقية.
وبــن أن املدرب أيوب أوديشــو طالب 
بضــم قلب دفــاع، ومت االتفــاق مع 
ريتشــارد وننتظر التحاقــه بالفريق 
اجلوية،  القــوة  صفــوف  لتكتمــل 
بغداد  أمانة  فريــق  ملواجهة  حتضيرا 
في انطالق الدوري.. وأوضح أن الالعب 
املفترض  املدينة من  السوداني بكري 
أن يصل بغداد، بعد غد الثالثاء ، حيث 
تأخر بسبب سفر مدير أعماله خارج 
السودان.. يشــار إلى أن القوة اجلوية 
ســبق وأن جدد تعاقده مــع احملترف 
الســوري زاهــر ميداني مــع بداية 

امليركاتو.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

 توج فريــق نادي الشــرطة بطالً 
لكأس الســوبر على حساب فريق 
الزوراء في املباراة التي اقيمت مساء 
أمس مبلعب الكوت األوملبي وقادها 
بفارق  واثق محمد..  الدولي  احلكم 
ركالت اجلــزاء 3/4 بعد التعادل في 
الوقت االصلي بهدف ملثله، سجل 
للزوراء  التقــدم  عالء عباس هدف 
من ضربة رأســية في الدقيقة 49 
البديل  للشــرطة  الكفة  وعادل   ،
الكونغولــي احملتــرف أمبوكو في 

الدقيقة 60 .
وفي ركالت اجلزاء، سجل للشرطة 
وضرغــام  أمبوكــو  الكونغولــي 
إسماعيل وعلي فائز ووليد سالم، 
في حن اضاع ســعد عبد األمير، 
وســجل للــزوراء عماد محســن 
واحمد جالل وعبد اهلل عبد األمير 
واضاع محمد عبد الزهرة ومحمد 

رضا. 
ويعد الزوراء األكثــر تتويجا بلقب 
كأس الســوبر، حيث فاز به في 4 
نسخ من أصل 8 أقيمت من قبل.. 
الزوراء خلوض مباراة السوبر  وتأهل 
في 6 مناســبات ســابقة، وخسر 
اللقــب مرتن أمام الغــرمي، القوة 

اجلوية.
امــا فريق الشــرطة األقــل فهو 
مشــاركة في كأس الســوبر بن 
األنديــة اجلماهيرية الـــ4 الكبار، 
حيث خاض مبــاراة واحدة في عام 
1998 أمــام الزوراء أيضا وخســر 
بهدف من دون رد، ويعد هذا الكأس 

هــو االول للنادي االخضر في كأس 
السوبر.

وأقيمــت بطولة الســوبر 8 مرات 
األولى  النسخة  فقط حيث كانت 
عــام 1986 وجمعت بن الرشــيد 
األول بفوزه بهدفن  والطلبة وتوج 
مقابــل هدف واحد.أما النســخة 
الثانية فكانت في 1997 بن الزوراء 
والقوة اجلوية، وتوج الثاني باللقب 
أهــداف لهدف  بثالثة  فــوزه  بعد 

واحد.وبعدهــا بعــام واحــد توج 
الزوراء باللقب بفوزه على الشرطة 
بهدف دون رد، فيما كانت النسخة 
الرابعة فــي العــام التالي وذهب 
اللقب لنفس الفريــق بفوزه على 
أن  الترجيح بعد  بــركالت  الطلبة 
انتهى الوقت األصلي بهدفن لكل 
منهما.وفي العام التالي فاز الزوراء 
على  باالنتصــار  مجــددا  باللقب 
القوة اجلوية بهدف من دون رد.وفي 

النســخة التالية  ثأر القوة اجلوية 
من الــزوراء بالفوز عليه بهدف من 

دون رد.
الســابعة،  النســخة  بلقب  وفاز 
فريــق الطلبة بفوزه علــى القوة 
اجلوية بهدفن مقابل بهدف واحد.

وتوقفــت بطولة الســوبر ملدة 5 
ســنوات قبل أن تعــود عام 2017 
مجددا وتوج بلقبها الزوراء بركالت 
الترجيح على حساب القوة اجلوية، 

بعد التعادل بهدف لكل فريق.
إلــى ذلــك، التقى وزير الشــباب 
والرياضــة احمــد ريــاض، رئيس 
االحتــاد التركي لكــرة القدم نهاد 
أوزدميــر، وبحــث معــه امكانية 
جهود العراق لرفع احلظر عن بقية 
مبا  العراقية  احملافظات  في  املالعب 
بيان  بغداد.وذكر  العاصمــة  فيها 
التركي  االحتاد  رئيس  »أبدى  للوزارة 
العراق  لدعــم  بــالده  اســتعداد 

وكرة القدم فيــه، فضال عن تقدمي 
الكرة  بواقــع  املســاعدة لالرتقاء 
العراقية«.واضــاف البيان »مت خالل 
اللقاء االتفاق على إقامة معسكر 
تدريبي ملنتخبنا الوطني في تركيا، 
مباراتن جتريبيتن ألســود  وإقامة 
الرافدين مــع املنتخب التركي في 
ملعب املدينــة الرياضية بالبصرة 
واالخــرى حتتضنها مدينــة غازي 

عينتاب في تركيا«.
العراق  اختتــم منتخب  ذلك،  إلى 
في  التدريبي  معسكره  للناشئن 
مدينة إســطنبول التركية بالفوز 
فريق شــباب كورفا ســبور  على 
بثالثــة أهداف مقابــل هدفن في 
اللقاء الذي أقيم على ملعب كنزة.
وأنهى منتخب العراق الشوط األول 
باخلســارة بهدفن مقابل ال شيء، 
قبــل أن يعود في الشــوط الثاني 
ويسجل ثالثة أهداف وينهي اللقاء 
فائــزًا.. وقال عمــاد محمد مدرب 
املباراة كانت  إن  الناشئن  منتخب 
مفيدة إلى حد كبير، قبل الدخول 
من  التي  اآلسيوية  التصفيات  في 
املقرر أن تنطلق في السادس عشر 

من الشهر اجلاري في قيرغستان.
وبن أن وفد املنتخب ســيغادر إلى 
، في رحلة  اليوم األحد  قيرغستان 
متتــد ألكثر من 5 ســاعات قبل أن 
تتــم مواجهة منتخــب اإلمارات 
التصفيات  مشــوار  افتتــاح  في 
التي ستقام في مدينة بيشكيك 

عاصمة قيرغستان.
يذكــر أن قرعة التصفيات وضعت 
منتخب العراق إلى جانب منتخبات 

»قيرغستان - لبنان - اإلمارات«.

الشرطة بطاًل لكأس السوبر على حساب الزوراء 
برونزية العرب الوطني يواجه تركيا مرتين وديًا .. والناشئة يغادر إلى قيرغستان

للناشئين بالطائرة

 السليمانية 
تحضر الصم 

لمنافسات آسيا

احمد كاظم يقود 
السالم زغرتا اللبناني

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصد منتخبنا بالكرة الطائرة للناشئن، 
املركز الثالث في ختام منافسات البطولة 
العربيــة التي جرت في العاصمة االردنية 
عّمان. وفاز منتخبنا العراقي على نظيره 
وبواقع  أشــواط نظيفة،  بثالثة  العماني 
في  نقطــة،  و)21-25)  و)17-25)   (21-25)
مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع، لينال 
املنافســات.وكان  برونزية  الرافدين  ليوث 
منتخبنا العراقي قد خســر مباراة الدور 
شبه النهائي، أمام نظيره املصري، بثالثة 
 (26-24( وبواقع  الشــيء،  مقابل  أشواط 

و)23-25) و)18-25) نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل املنتخــب الوطنــي العراقي بكرة 
القدم للصــم أول أمس الــى محافظة 
معســكر  في  للدخــول  الســليمانية 
التدريبــي  املعســكر  ويأتــي  تدريبــي. 
الذي سيستمر حتى  الوطني،  للمنتخب 
اخلامس والعشرين من شهر ايلول اجلاري، 
استعداداً لبطولة اســياد اسيا لاللعاب 
الرياضيــة للصم.ومــن املقــرر ان تقام 
البطولــة في هونك كونك خالل شــهر 

تشرين الثاني املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر نادي السالم زغرتا اللبناني لكرة القدم 
تســمية العراقــي احمد كاظــم مدرباً 
لفريقه.وقــال مصدر مقــرب من املدرب 
ان »املــدرب العراقــي، ومدافــع املنتخب 
الســابق، أحمد كاظم وقع عقداً لتدريب 
فريق السالم زغرتا اللبناني لكرة القدم«.
يشــار الى ان احمد كاظم قاد فريق زاخو 
املمتاز لكرة  الــدوري  الى مصاف  للعودة 

القدم.

الكونغولي أمبوكو يحتفل بهدف التعديل في شباك الزوراء

جانب من اختبارات املوهوبني بالعاب القوى

4:00 مساًء

7:00 مساًء
9:45 مساًء

6:00 مساًء

مفكرة اليوم

بورنموث ـ إيفرتون

روما ـ ساسولو
فيرونا ـ ميالن

واتفورد ـ  أرسنال

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
كلــف االحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم طاقــم حتكيــم عراقي، 
لقيادة مبــاراة فــي دوري أبطال 
االسيوي  االحتاد  للعبة.وقرر  آسيا 

تســمية طاقم حتكيــم عراقي، 
قاســم،  مهند  الدولي  بقيــادة 
لقيادة مباراة فريقي اوراوا الياباني 
وشــنغهاي الصيني، ضمن إياب 
الدور ربع النهائــي لدوري أبطال 

آسيا، والتي ســتقام في اليابان 
يــوم بعــد غــٍد الثالثاء.يذكر ان 
مبــاراة الذهــاب بــن الفريقن 
انتهت بالتعادل اإليجابي بهدفن 

لكل منهما.

بابل ـ كريم أسود:
تنطلــق اليوم االحــد  في قاعة 
بابل  مبحافظــة  املغلقة  احللــة 
العراق  اندية  بطولة  منافســات 
بكره القدم للصاالت  مبشــاركة 

ثمانيــة اندية هــي القوة اجلوية 
وافروديت  واحلدود  وبالدي  والبلدي 
ونفط  وسيروان  السليمانية  من 

الشمال  ونفط ميسان.
وقال  املشرف على البطولة  علي 

عباس  ان هذه اابطولة تقام الول 
مرة فــي محافظة بابل  وهي من 
ســتفرز  التي  املهمة  البطوالت 
اســماء جديدة قادرة على متثيل 

املنتخبات الوطنية.

بابل تضيف دوري كرة الصاالت النسوي طاقم عراقي يقود مباراة بدوري األبطال 

اختبارات لمواهب المركز 
الوطني بالعاب القوى

شنيشل يؤكد جاهزية العندليب.. 
والجوية يتعاقد مع الغاني بافور 
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جمال جصاني

تعد موضوعة التجنيد االلزامي وما رافقها من اصرار لدى 
ممثلي هذه الطبقة السياسية التي ابتلت بها مرحلة ما 
يفترض ان عنوانها االساس هو )العدالة االنتقالية(؛ عينة 
امنوذجية لفك طالســم هذه الكتل وتشريح انسجتها 
ونــوع وظائفها وما يســكن جماجــم مخلوقاتها، من 
هموم واهتمامات "تخوط ابصف استكان" هذه املرحلة 
اليتيمة. بكل اصرار وثبات يحســدون عليه عادوا لبعث 
الروح بهــذا امللف التراجيدي في تاريــخ العراق احلديث، 
حيث تناقلت وســائل االعالم خبر فزعة هذه اجلماعات 
وممثليهم في جلنة االمن والدفاع النيابية لتفعيل واقرار 
قانــون التجنيد االجباري في املرحلة املقبلة. بالنســبة 
لي شــخصياً تناولت هذا املوضوع أكثر من مرة، كذلك 
تناولته العديد من الكتابات اجلادة واملسؤولة، ومنها من 
طرف متخصصني ال يتناطح في خبرتهم العســكرية 
واالمنية كبشــان، فاخلبير العســكري الفريق املتقاعد 
وفيق السامرائي قدم مالحظاته الدقيقة التي تضمنت 
اربعة عشــر نقطة تطيح بحجج وذرائع املتمترســني 
خلف هذه الفزعات البائســة، وهي مالحظات مبقدورها 
جتنيب من رمتهم الصدفة ألعلى ســلطة تشــريعية 
ورقابية في البلد، من اطــالق تصريحات ومعلومات غير 
صحيحة مثل قول احدهم: "اخلدمة االجبارية معتمدة 
لــدى جميع الــدول" وغير ذلك من تطفــل على حقول 

ومجاالت بعيدة عن همومهم كل البعد.
لقد اشرنا مرارا وتكرارا الى ما يتجرعه سكان هذا الوطن 
املنكــوب، من هذه الطبقة السياســية بكل عناوينها 
وبيارغهــا، ومن عجزهــم عن معاقبتها عبر الوســائل 
"الدميقراطية" وصناديقهــا املرتهنة لدى حيتان حقبة 
الفتــح الدميقراطي املبني ومفوضيتهم "املســتقلة"، 
وعن دهــاء هذه الطبقة وقدراتها غيــر احملدودة في دفع 
احلشــود املغيبة عن قضاياها احلقيقية، الى دوامة من 
املتاهــات واالهتمامــات الزائفة، ولنا في هــذه العينة 
"التجنيــد االجباري" مثــاالً امنوذجياً علــى هذا النهج 
املميت واملتنافر وحاجات العراقيني حاضرا ومســتقبال 
من القوانني والتشريعات، التي تسترد لهم شروط احلياة 
اآلمنة واملستقرة، بعيدا عن ذلك االرث االهوج والعقليات 
املثقلة بســموم وفضالت الرســائل اخلالدة والعنتريات 
الفارغة. البعض منهم يدعي بان "التجنيد االلزامي له 
أهمية في اعداد الشباب وتأهيلهم ملواجهة التحديات" 
باهلل عليكم من منكم مبقدوره فك طالسم التحديات 
التي اشــار لها هذا املشرع، والتي يشاركه فيها غالبية 

أعضاء مجلس نوابنا العتيد؟.
عندما نســتمع أو نشــاهد أو نقرأ شــيئا يتعلق بهذا 
املوضوع، ومن قبل ممثلي الكتل املتحمسة القراره، وبنحو 
خاص ما يتعلق بالقدرات السحرية لهذا القانون، والذي 
ســيضع حد لكل مآســينا واوجاعنا وهزائمنا املزمنة؛ 
اتذكر وبشــكل ال ارادي العبارة التــي قرأتها يوماً على 
واجهة أحد الدكاكني قرب مقام السيدة زينب في الشام 
"احلجامــة دواء لكل داء" ألن مــا يتم طرحه من قبلهم 
حول هذا االكســير العجيب "التجنيد االجباري" مماثل 
ولن جنافي املوضوعية، ان قلنــا مطابق لفعل احلجامة؛ 
فهو عالج ملرض التشرذم الوطني، وحل جذري ملشاكلنا 
االقتصاديــة املزمنة وعلى رأســها البطالــة، كما انه 
يســتأصل كل ما له عالقة بـ "ميوعة" الشباب ويعيد 
اليهم حماستهم الناشيد "شــوكت تهتز الشوارب" 
وغير ذلك الكثيــر مما تفتقت عنه مخيــالت جنوم هذه 
احلقبة املأساوية في تاريخ العراق احلديث. اخيرا ما الذي 
ميكننا فعله أمام مثل هذه اخملاطر ومشــاريع القوانني، 
عندما تطلق علينا من املؤسســة والسلطة العليا في 
البلد، والتي حملها الدســتور مســؤولية انتشال هذا 
البلد من ارث ذلك النظام وفضالته العقائدية والقيمية 

املنحطة..؟

ومضــة

فضيحة التجنيد االلزامي

اللبنانية  الفنانة  أعربت   
ســتيفاني صليبا، أّن هذا 
أفضل  مــن  يُعّد  العــام 
األعــوام التي مــّرت على 
مســيرتها الفنية، الفًتة 
إلى أنها اســتطاعت في 
وقت قصير أْن تكسب ثقة 
اجلميع. وحتّدثت ستيفاني 
صليبــا، فــي تصريحات 
صحافية عن ترشــيحها 
"الهيبــة"،  ملسلســل 
اجلمهور  يتفاجــأ  أْن  قبل 
بظهورها في مسلســل 
قائلًة  صمــت"،  "دقيقة 
ســواء  املسلســل  إّن 
ُعرض عليهــا أم ال، فهي 
تشــارك  لم  النهاية  في 
فيه، الفتة إلــى أّن النّص 

لم يكــن بحوزتهــا ولم 
تقــرأه، ولم تتحــّدث مع 
أو  املنتجــة،  الشــركة 
وفي  املسلســل  بطــل 
ليس  املشــروع  النهاية 
ال  أنها  وأضافــت  لهــا. 
حتــّب التطــّرق للحديث 
عن عمــل، مــا زال قيد 
يتحّدد  ولم  التحضيرات 

مصيره.

املصرية  الفنانــة  وجهت 
إلــى  رســالة  رزق  أمــل 
أحمــد فهمي  الفنانــني 
زواجهما  بعد  الزاهد  وهنا 
حيــاة  لهمــا  متمنيــة 
ســعيدة وأن يظــال مًعا 
وعن  العمر،  نهايــة  حتى 
فارق الســن فــي الزواج، 
قالــت أمــل فــي لقــاء 
صحفي إنها ميكن أن تقبل 
البنتها الفنانة ملى كتكت 
الزواج من رجل يكبرها في 
كان  إذا  بفارق كبير  السن 
ذلك اختيارهــا، الفتة إلى 
أن اجليــل احلالــي ال ميكن 
فرض شــيء عليــه. وعن 
"الفرقعــات اإلعالميــة" 

بعــض  يحدثهــا  التــي 
الفنانــني فيمــا يتعلــق 
انفصالهم،  او  بزواجهــم 
أجابت ساخرة، أنها تتمنى 
أن تقوم بهذا ألنها تزوجت 
بهدوء،  وتعيــش  بصمت 
مشددة على أن هذا النوع 
من الفرقعــات ال يزيد من 

شهرة الفنان.

هاني  املصري  الفنان  عّلق 
اسم  تشــابه  على  رمزي 
فيلمه "نــوم الثالثاء" مع 
ديــاب "يوم  أغنيــة عمر 
لهذا  واختيارهما  ثــالث" 
اليوم حتديــًدا، موضًحا أّن 
األمــر مصادفة بحت، وإْن 
دياب  كان "ثالثــاء" عمرو 
"وش السعد عليه" برغم 
أنه يوم غير لطيف. وفيما 
يتعّلق بــرّد الفنانني على 
خاّصة  متابعيهما  هجوم 
بعد واقعــة الفنانة عبير 
صبري، قال أّن الفنان يجب 
أْن يكــون أكبــر من ذلك، 
مؤكًدا أنــه ال ميكن أْن يرّد 
ألنه  متابعيه  على هجوم 

اعتاد هــذا األمر، وهو جزء 
من حياة الفنان، برغم أنه 
مقصر كثيرًا مع متابعيه. 
املصرية  الفنانــة  وكانت 
وجهت  قــد  صبري  عبير 
شتائم وتوبيخا جلمهورها 
املتابع لها عبر حســابها 
بسبب  انســتغرام،  على 

أحد التعليقات.

ستيفاني صليبا

هاني رمزي

امل رزق

أخبــارهــــــــــم
وداد ابراهيم

يبقى سوق السراي، واملتنبي املكان الذي 
ال بديل له للتسوق والتبضع بداية كل 
عام دراسي جديد، وما مييز سوق السراي 
انه ال يتسع عرضه ألكثر من شخصني، 
او ثالثة اشــخاص، وتصبح احلركة فيه 

أصعب في كل موسم دراسي جديد. 
وفي كل ســنة تتنوع وتتعدد مناشيء 
القرطاســية كمــا تتبدل اســكالها 

اخلارجيةز
البائع حســني محمد قال: كان الباعة 
في الســوق املركزي للقرطاســية في 
بغــداد، واملتمثل في ســوق الســراي، 
يــوزع  ان  بانتظــار  املتنبــي.  وشــارع 
اجلديدة  البضاعــة  )املســتورد(  التاجر 
اخلاصة بالعــام الدراســي اجلديد، من 
دفاتــر، وحقائب، واغلفــة، وعلب أقالم، 
بكل  الطلبة  أخرى تخص  ومستلزمات 

مراحلهم، والبضاعة متنوعة. 
   وأضــاف: لدينا دفاتــر زينت اغلفتها 
بالفرو، وطبع علــى بعضها تاج ذهبي 
اللون، وأخرى مزينة مبواد المعة، واجلديد، 
دخــول دفاتر ومســتلزمات جيالتينية، 
وهذه مواد لم تدخل عالم القرطاسية 
من قبل، اما الشــخصيات الكارتونية 
مثل )ماشا والدب( فكان لها حضور في 
عالم احلقائب، واالغلفة اخلاصة باألوالد.

ويقول البائع علي )أبو محمد(: البضاعة 
لهــذا العــام مختلفــة عــن األعوام 
الســابقة فالكثيــر من املســتلزمات 
البوبجــي بكل  حتمــل صــور لعبــة 
شــخصياتها في احلقائب، وعلب اقالم، 
األلعاب  وشــخصيات  الدفاتر،  واغلفة 
االلكترونية، ما رفع من قيمة األســعار 
فاألطفال  املاضــي.  بالعــام  مقارنــة 
عليها  مطبــوع  مبســتلزمات  يرغبون 
أســماء الشــخصيات الكارتونيــة او 
رسوم لشخصيات االلعاب االلكترونية. 
بالبنات،  خاصــة  مســتلزمات  وهناك 

جاءت بصــور بنات يشــبهن عارضات 
األزيــاء، او مناظر جميلة وبألوان المعة. 

ما جعل املشتري يرغب باجلديد.
 الســيدة ام علــي قالــت: الغريب ان 
احلقائب املدرســية ارتفع سعرها بنحو 
ملحوظ، فأقل ســعر حلقيبة طفل في 
املرحلة االبتدائية، ال يقل عن خمســة 
وعشرين ألف دينار، وبعضها يصل الى 
اخلمســني الفا، وكذلك أسعار الدفاتر 
والســبب أنها جاءت بأشــكال غريبة، 
ومزينــة، وما بقي لدي من قرطاســية 
العام املاضي لــن ينفع األطفال بعد ان 

عرفوا ان شخصيات لعبة البوبجي قد 
دخلت السوق بقوة، فالكل يطلب هذه 
رسمت  التي  االقالم  وحافظات  الدفاتر، 
عليها شــخصيات هــذه اللعبة، التي 
طاردتنا حتى في املستلزمات املدرسية. 
قالت:  )مدرسة(  علي  السيدة ســهام 
بصراحــة هذا هو الســوق الــذي أجد 
بإدارة املدارس،  فيه الســجالت اخلاصة 
وهو األفضل من بــني املكتبات األخرى، 
لذا فأقوم بتجهيز مدرســتي بسجالت 
الدوام اليومي للمعلمات، ومستلزمات 
أخــرى يحتاجهــا املعلم خــالل العام 

الدراسي مثل كراســات تعلم احلروف، 
او وســائل تعليمية، من ارقــام، وصور 

علمية وغيرها.
وأضافت: في كل زيارة لي لهذا السوق، 
أجــد ان هناك بضاعة جديــدة، وفيها 
تفاصيــل أفضل، وأكثــر دقة، باألخص 
مســتلزمات الطلبة، وأحيانا أجد فيها 
مبالغة مثال هناك مبراة على شــكل 
دبابة، او رشاشــة، وممحاة على شــكل 
ســكني كبيرة، إضافة الــى ان التجار 
اتخذوا من لعبة البوبجي منفذا كبيرا 

للربح والبيع السريع. 

الصباح الجديد - وكاالت:
رجل  عن  بحــث  امتــدت عمليات 
مفقود حتى 22 عاما، وذلك بعدما 
خرج في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
1997، من نــاد ليلي، لكنه لم يعد 
إلى بيته، ولم يعثر عليه فيما بعد.

عن  البحــث  وتوقفــت عمليــات 
وليام مولت، بعدما فشــل ذووه من 
الوصول ألي خيوط تدل على مكان 

وجوده.
لكــن املتحدثــة باســم املكتب، 
تيري باربيرا، قالت أن أحد الســكان 
آيلز" في  السابقني في حي "غراند 
ولنغتون بوالية فلوريدا كان يتفقد 
احلي على "غوغل إيرث"، عندما قام 
بتكبير املشــهد في البحيرة، ورأى 

ما يشبه الســيارة، فقام باالتصال 
باملالــك احلالي للمنــزل، الذي جلأ 
إلى اســتعمال طائرة درون صغيرة 
لتصوير املوقع، وتأكيد ما شــاهده 
املســتأجر الســابق، وهو ســيارة 
بيضاء اللون على حافة بركة خلف 

منزله.
إلى  الشــرطة  عناصــر  ووصــل   
اخلارجي  املظهر  ليجــدوا  املنطقة 

لســيارة بيضــاء وقــد 
عاله تكلس شــديد، 

من  وبإخراجهــا 
البركــة، عثروا 

على  فيهــا 
هيكل  بقايا 
مت  عظمي، 

عليه  التعــرف 
بحســب 

لنــــــظام  ا

الوطنــي للمفقوديــن، ومجهولي 
الهويــة، على أنها تعـــود إلـــى 

مولـت.

"غوغل إيرث" يكشف موقع جثة مفقودة

" البوبجي " جديد هذه السنة في المدارس  

ملصقات الببجي

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد نحو ستة أشــهر على انفصالهما، 
تقدمت املغنيــة البريطانية أديل بأوراق 
طالقهــا رســمياً من زوجها ســاميون 
صحيفة  نشرت  ما  بحسب  كونيكي، 

"ديلي ميل" البريطانية.
واشــيع إن عالقــة أديــل وكونيكي 
حتوَّلــت إلى عالقة صداقــة وثيقة 
نظرًا لوجود طفل يجمعهما، يبلغ 
ست سنوات من العمر، وأدركا أن 
شغف احلب تالشى، ما أشعرهما 

بخيبة األمل.
وأوضحــت مصــادر أخــرى أن 

الضغوط التي تأتي مع األبوة لعبت دوراً حاسماً 
فــي انهاء عالقتهمــا، حيث التوترات نشــأت 
فــي أثناء تعاملهمــا مع الطفــل، والطريقة 

الصحيحة لتربيته.
يُذكر بأن ثروة أديل بلغــت 30 مليون جنيه، ما 
يجعلهــا أغنى موســيقي فــي بريطانيا، في 
يونيو حزيــران 2013 ُمنحت أديــل رتبة عضو 
في اإلمبراطورية البريطانية إلســهاماتها في 
مجال املوسيقى، ومت تسليمها اجلائزة من األمير 
تشــارلز في قصر بكنغهام بتاريخ 19 ديسمبر 
كانون األول من العام نفســه، وانفصلت اديل 
عن زوجها ساميون كونيكي، بعد زواج دام ثالث 

سنوات.

اديل تقدم أوراق 
طالقها الى المحكمة

الصباح الجديد - وكاالت:
دراسة أجرتها مجموعة  كشفت 
من العلماء ملعرفة األوراق النقدية 

األقذر في العالم، 
ومتكــن باحثون مــن أملانيا 
من  وهولنــدا  وتركيــا 
نتيجة  إلى  الوصول 
هــذه  أن  تؤكــد 
لعملــة  ا
لدولة  تعــود 
في  رومانيــا 
القارة  شرق 

األوروبية.
متكــن  و
الباحثــون 
مــن خالل 
الدراســة 
ز  لفــو ا
ة  ئــز بجا
نول"  "إيغ 
)جائزة  أو 
بــل  نو
 ) للحمقى

فــي 
االقتصــاد 
جائزة  وهي 

تخلط بني جائــزة نوبل التي متنح 
ســنويًا لعشر دراســات العلماء 
ولكن  اعتيادية  غيــر  تبــدو  التي 
الوقـت  فـــي  التفكيـر  تدعـــو 

نفسـه.
وراء  مــن  الباحثــني  كان هــدف 
الدراســة، حتديد العملة الوطنية 
التي تنقل البكتيريا الضارة بنحو 
أكبر من غيرها من العمالت. ووفقا 
النقدية  األوراق  كانت  للدراســة، 

األقذر "الليو" الروماني.

ووفقــا للدراســة، يتأثــر بقــاء 
الروماني  الليــو  على  البكتيريــا 
كونها مصنوعة من البالســتيك 
من أجل التحمل واالســتمرار ملدة 

أطول.
أن مســتوى  إلى  العلماء  وخلص 
النظافــة فــي اجملتمع، وســلوك 
الناس، ومســتوى مقاومة سكان 
وكذلك  امليكروبات  ملضادات  البالد 
نــوع الورق يؤثر علــى بقاء وتكاثر 

البكتيريا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أليس  األملانيــة  الرياضيــة  تعــد 
شــميث البالغــة مــن العمر 20 
عاما إحــدى أكثر العبــات القوى 
جماال في العالم، واملتخصصة في 
اجلري ملســافات قصيرة والتي متثل 
املنتخــب األملاني في ألعاب القوى. 
وباتت شــميث وجها جتاريا للكثير 

من منتجات املالبس الرياضية.
العاملية  الشركات  كبرى  وتتسابق 
ومنها ما يتعلق بشــركات برامج 
للتعاقــد معها كعالمة  التغذية 

جتارية، إال أنها تســعى للمشاركة 
فــي أوملبيــاد طوكيــو الصيفية 
الى  وحتتــاج   2020 لعــام  املقبلة 
وقت اكبر للتركيز على نشــاطها 

الرياضي.
مسابقات  في  شميث  وتتخصص 
اجلري للمســافات القصيرة )200-

400-800 متر( وفازت برفقة الفريق 
األملانــي في عــام 2017 بامليدالية 
أوروبــا  بطولــة  فــي  الفضيــة 

للناشئني.
وفي عام 2019، حصلت على البرونز 

في مســابقة التتابع ببطولة 
أوروبا أللعاب القوى حتت ســن 
موقــع  وصنفهــا  عامــا،   23
"Busted Coveragе" على أنها 

أجمل رياضية في العالم.
متابعــي  عــدد  ويصــل 

علــى  شــميث 
التواصل  موقــع 

عــي  جتما ال ا
"إنســتغرام" 
نصف  لنحو 

مليون.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصدرت محكمة أميركية، حكما بالسجن 14 
يوما على املمثلة فيليستي هوفمان لتصبح 
أول ولي أمــر يتلقى حكما في فضيحة غش 
لاللتحــاق باجلامعات في الواليــات املتحدة. 
وصدر احلكم بعد أن أقرت هوفمان بالذنب، اذ 
دفعت مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها 

في اجلامعة.
واعتذرت هوفمان )56 عاما(، بطلة مسلسل 
"زوجات يائسات" والتي رشحت من قبل لنيل 
جائزة األوســكار، عن تصرفاتها قبل النطق 
باحلكم، الذي شمل تغرميها 30 ألف دوالر مع 

بقائها عاما حتت املراقبة.

وطالــب االدعاء بســجن هوفمان ملدة 
شهر بعد أن أقرت بالذنب فيما يتعلق 
بدفع 15 ألف دوالر مقابل قيام شخص 
في  ابنتها  إجابــات  بتصحيــح  مــا، 
اختبار )سات( املســتعمل للقبول في 
اجلامعات. كما طالــب االدعاء بتغرميها 
20 ألف دوالر وإبقائها عاما حتت املراقبة.

ودافع محامي املمثلة بالقول إنها نادمة 
وتشعر بالعار وحث احملكمة على السماح 
لها بالبقاء خارج السجن على أن تقضي 
عاما حتت املراقبة وتكمل 250 ساعة في 
اخلدمة اإلجتماعية وتدفع غرامة 20 ألف 

دوالر.

الصباح الجديد - وكاالت:
ضبطت الســلطات الكولومبية في بوغوتا 
أجــزاء تعود ألكثر مــن ألف حيــوان، كانت 

تستعمل في صنع متائم للشعوذة.
وكانــت أســنان وأعضــاء وجلــود تابعــة 
لنحو1400 حيوان، اصطيد في األمازون أو في 
مناطق أخرى مــن كولومبيا، تباع في متاجر 
مبركز جتاري يقع في حي ال كاندياالريا، وسط 

العاصمة.
وقال املكلف بشؤون البيئة في بلدية بوغوتا، 
أوسكار لوبيز "هذه القطع املستعملة بنحو 
أساسي خالل ممارسة طقوس وشعائر، كانت 

تباع بطريقة مخالفة للقانون".

وكشــف مصدر فــي وزارة البيئــة، أن هذه 
القطع كانت تُشترى من "مجموعة متنوعة 
من األشــخاص، ألغراض الشفاء أو ممارسات 
الشعوذة. وكان البعض يضعها على شكل 
متائم لالتقاء من الطلقات النارية والسرقات 

والقتل وشتى أنواع الشرور".
وشــملت املضبوطــات 128 ســنا عائــدة 
حليوانات ثديية، و23 قائمة حليوانات التابير، 
وجمجمة فهد و12 سلسلة مصنوعة من 

أعضاء قردة وريش ببغاوات وجلود أفاع.
ويعاقب القانون في كولومبيا جتار احليوانات 
البرية بالســجن ملدة قد تصل إلى ثماني 

سنوات، فضال عن تغرميهم مبالغ طائلة.

أقذر األوراق نقدية في العالم أليس شميث أجمل العبة قوى في العالم

فيليستي هوفمان في السجن بسبب الغش

حيوانات ضحايا "الشعوذة" في كولومبيا
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