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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات نينوى ان 
ق��وات جه��از مكافح��ة االره��اب 
متكنت من حتري��ر حي العريبي في 
الساحل األمين من مدينة املوصل، 
العملي��ات  قي��ادة  اك��دت  فيم��ا 
املش��تركة ، ي��وم أم��س االثن��ن 
الش��رطة  قطع��ات  اس��تعادة   ،
 15 ، س��يطرتها عل��ى  االحتادي��ة 
كم2 من مساحة احملور الشمالي 

الغربي من املوصل ". 
وقال��ت قيادة عملي��ات نينوى في 
بي��ان ورد ال��ى " الصب��اح اجلديد" 
ان "ق��وات جهاز مكافحة اإلرهاب 
متكنت من حتري��ر حي العريبي في 

امين املوصل "
وف��ي س��ياق متصل ق��ال مصدر 
امن��ي رفيع املس��توى ف��ي قيادة 
العملي��ات املش��تركة في حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" قوات الشرطة االحتادية حررت 
قرى حس��ونة ودجلة ومعمل غاز 

املوصل وشقق الهرمات والهرمات 
والرابعة  والثالثة  والثاني��ة  األولى 
واس��تعادت %50 من االقتصادين 
وف��ق  عل��ى  وتتق��دم  و17مت��وز 
تكتيكات عس��كرية تضمن حترير 
األرض واملدنين على وفق السقف 
الزمني احملدد باجتاه مناطق العريبي 
والرفاعي والزجنيلي شمال املدينة 

القدمية". 
وأض��اف املصدر ال��ذي لم يفصح 
عن أس��مه إن" قوات الرد السريع 
ش��رطة احتادي��ة س��يطرت عل��ى 
اكب��ر معمل لتصني��ع املتفجرات 
عش��رات  وفكك��ت  الكيمياوي��ة 
العبوات املصنعة في منطقة 17 

متوز". 
م��ن جانبه��ا أعلنت قي��ادة جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب , ي��وم أم��س 
االثن��ن ، عن تدمير س��بع عجالت 
مفخخ��ة في ح��ي الرفاعي بأمين 

املوصل.
تتمة ص3

السيطرة على حي العريبي يقّرب القّوات المشتركة 
من إعالن تحرير الساحل األيمن للموصل بالكامل

القوات املشتركة تتوغل في املدينة القدمية للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��د رئيس مجل��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ورئي��س مجل��س االعمال 
اميا  البارون��ة  البريطان��ي  العراق��ي 
تنش��يط  اهمية  نيكلس��ون، على 
القط��اع التجاري وزي��ادة فرص بناء 

القدرات العراقية.
للعبادي  االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 

اجلدي��د"، إن "رئي��س مجلس الوزراء 
حيدر العبادي استقبل، اليوم، رئيس 
مجلس االعمال العراقي البريطاني 
)lBBC ( البارون��ة اميا نيكلس��ون"، 
مبيناً أنه "جرى خ��الل اللقاء بحث 
تعزيز العالقات بن العراق وبريطانيا، 
وزي��ادة التعاون في اجمل��االت كافة ال 

سيما االقتصادية منها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
اي��ران  االثن��ن،  ام��س  الص��در، 
والس��عودية الى ضب��ط النفس 
وترك التصعيد جانباً، فيما اشار 
الى ان احلوار اجلاد والنافع بينهما 
س��يقي املنطقة جمع��اء باالمن 
واالمان وس��يكون بداي��ة النتهاء 

احلرب الطائفية.

وق��ال الصدر ف��ي بي��ان اطلعت 
اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"استبش��رنا خي��راً فيم��ا وجدنا 
انفراج��اً ايجابي��اً ف��ي العالقات 
الس��عودية العراقية، وظننا انها 
بداي��ة االنكف��اء وتقهق��ر احلدة 
العربية  املنطق��ة  الطائفية في 

االسالمية..
تتمة ص3

العبادي يستقبل مسؤولة 
بريطانية ويؤكدان أهمية 

تنشيط القطاع التجاري

مقتدى الصدر يدعو إيران والسعودية 
إلى ضبط النفس وترك التصعيد جانبًا

خدمات استشارية
)الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعليم(

Consulting services
"Energy, water & sanitation, transport, health, education"

املوعد النهائي: 23 يونيو 2017 
12:00 ظهرا، )الشرق األوسط(

البلد: العراق
 :  No.  اإلشارة

التأهيل
املرجع: دولي، فتح مناقصة "التس��هيالت االنتمائية العراقية األملانية ملساعدة عودة النازحني"- 

البرنامج 
صاحب العطاء: صندوق إعاده اإلعمار للمناطق املتضرره من العمليات اإلرهابية 

(ReFAATO)
إجراءات املش��روع: يسعى البرنامج الى تيس��ير العودة الدائمة للنازحني داخليا الى مواقعهم 
األصلي��ة في الع��راق في املناطق احملررة من الس��يطرة اإلرهابية من خالل ترمي��م وحتديث البنية 
التحتية االقتصادي��ة واالجتماعية احمللية في مجاالت الطاقة واملي��اه والصرف الصحي والطرق 

واجلسور وقطاعي التعليم والصحة.
اخلدم��ات املطلوب��ة: اخلدمات االستش��ارية املطلوبة من مستش��ار إدارة البرام��ج مبوجب هذه 

املناقصة أن يوفر ما يلي:
أ - تقدمي الدعم التنس��يقي على املس��توى املرك��زي الى ReFAATO بوصفه هيئة التنس��يق 
الرئيسية للبرنامج ودوره بوصفه الوكالة املنفذة للبرنامج وسيركز هذا الدعم على مساعدة 
ReFAATO في تنفيذ تصميم البرنامج وتقييم األنش��طة االس��تثمارية احملتملة وبناء توافق 
ف��ي اآلراء بني أصحاب املصلحة الرئيس��يني في البرنامج والتعاون م��ع مبادرات دعم اإلنعاش 
األخ��رى ذات الصل��ة وإدارة اخملاطر االجتماعية والبيئية ووضع اس��تراتيجية إلدارة اخملاطر على 

النحو التالي: فضال عن الرصد واإلبالغ الشاملني للبرنامج .
ب - دعم تنفيذ البرامج لفرق إدارة املش��روع على مس��توى احملافظات والوزارات التنفيذية على 
حد س��واء في دورها كوكاالت لتنفيذ البرنامج وسيركز الدعم الذي سيقدم على تعزيز إدارة 
املشاريع وهياكل التنسيق للوكاالت الشريكة وفرق إدارة املشاريع ذات الصلة من خالل التدريب 
املهني و/او إعارة اخلبراء وس��تغطي مجاالت الدعم الرئيسية حتديد املشاريع وتقييمها وإدارة 
املشتريات والعقود، واستعراض التصميم، واإلشراف ومراقبة املشاريع، واإلدارة املالية، والرصد 

واإلبالغ، ودعم التنسيق.
يخضع التأهيل املس��بق للمستش��ارين ذوي اخلبرة للوائح الواردة في "األدلة اإلرش��ادية لتعيني 
االستشاريني في مشاريع التعاون املالي" )انظر www.kfwentwicklungsbank.de( وسيتم منح 
العقد لشركة استشارية مستقلة ذات خبرة مؤكدة في القطاعات ذات الصلة واملنطقة ودورة 

مبيعات سنوية بحٍد أدنى 15.0 مليون يورو.
ملزيد من املعلومات برجى االتصال بوكيل العطاء السيد جورج فيبيغ:

Georg.fiebig@gfcgroup.org

deadline: 23 june , 2017
12:00 pm, noon, (MEST)
Country: Iraq
Ref. - No. : BMZ-ID:2099 18 541
Prequalification
Ref. : international open tender for the iraqi-German 
Credit facility to Assist the Return of IDPs
Programme 
Tenderer: Reconstruction Fund for Areas Affected by Terroristic Operations 
(ReFAATO)
Project Measures: the programme seeks to facilitate permanent return of InternaIIy 
Displaced persons to their respective home locations in Iraq in areas Liberated from 
terrorist control through the restoration and modernization of local economic and social 
infrastructure in the energy. Water/ sanitation, roads/ bridges, education and health 
sectors. 
Requested services: the requested consultancy services of the programme management 
consultant under this tender shall provide: 

(a) coordination support at central-level to REFAATO as the main coordinating entity 
of the programme and its role as programme executing Agency. This support will 
focus on assisting REFAATO in operationalizing the programme design assessment 
of potential investment activities, consensus building among the main programme 
stakeholders, cooperation with other relevant recovery support initiatives social 
and environmental safeguard management and monitoring development of a risk 
management strategy as well as over all programme monitoring and reporting and
(b) programme implementation support to project management teams (PMT) on both 
the governorate and line ministries level in their role as programme implementation 
agencies. The support to be provided 

Will focus on reinforcing project management and coordination structures of the partner 
agencies and relevant project management teams through professional training and/
or the secondment of experts primary support areas will cover project identification 
and assessment, procurement and contract management, design review, supervision 
and project control, financial management, monitoring and reporting and coordination 
support.
The prequalification of experienced consultants is subject to the regulations contained 
in the Guidelines for Assignment of consultants in financial co-operation progects 
(see www.kfw-entwicklungsbank.de). The contract will be awarded to an independent 
consultant firm with proven experience in the related sectors and the region and a 
minimum annual turnover of EUR 15.0 million. For further information please contact 
the tender 
Agent Mr.Georg Fiebig: georg .fiebig @gfcgroup.org

541 18 2099 :ID-BMZ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل���ن مكت��ب رئيس ال��وزراء 
ب��دء  ع��ن  العب���ادي،  حي��در 
اإلحال��ة  إج��راءات  احلكوم��ة 
لالس��تثمار في قط��اع الطرق 
واجلسور لتأمن الطريق الدولي 
واحل��دود  بغ��داد  ب��ن  الراب��ط 

األردني��ة من النواح��ي الفنية 
فيما  واالقتصادي��ة،  واألمني��ة 
أك��د أن اجلانب العراقي هو من 
املرور  س��يحدد مقدار تعرف��ة 

على الطريق.
وقال املكتب ف��ي بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، "حرصاً 

م��ن احلكوم��ة عل��ى املض��ي 
قدم��ا بفتح أبواب االس��تثمار 
وتنشيط الشراكة بن القطاع 
العام واخلاص ف��ي إعادة اعمار 
املناط��ق احملررة وتأهي��ل البنى 
التحتي��ة املطلوب��ة لتحفي��ز 
ف��ي  االقتص��ادي  النش��اط 

الع��راق مبا يخف��ف العبء عن 
كاه��ل الدولة ويضم��ن توفير 
فرص عمل جدي��دة فقد بدأت 
إجراءات اإلحالة لالستثمار في 
قطاع مهم وأساس��ي أال وهو 

قطاع الطرق واجلسور".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذرت هيئ��ة االعالم واالتصاالت 
مس��تخدمي  الع��راق  ف��ي 
احلواس��يب والهوات��ف الذكي��ة 
من فتح ملفات تصل من جهات 
مجهولة بعد تع��رض نحو 100 

دولة الى هجمات الكترونية.

وقالت الهيئة ف��ي بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان��ه 
"منذ يوم االول من امس تتعرض 
أجه��زة  م��ن  االالف  عش��رات 
الكومبيوت��ر والهوات��ف الذكية 
ف��ي نح��و مئ��ة دول��ة لهج��وم 
الكتروني عاملي استخدمت فيه 

أدوات للتس��لل االلكتروني حتت 
 ”RansomwaRe“ فايروس  تسمية 
او م��ا اطل��ق علي��ه ب “الفدية 
wannaCRy ” وه��و م��ن البرامج 

عب��ر  تنتش��ر  الت��ي  اخلبيث��ة 
املثبت��ة  امللف��ات  بروتوك��والت 
على أجهزة حواس��يب كثير من 

املؤسسات حول العالم".
ونوه البيان الى ان "هذه البرامج 
اخلبيثة الت��ي تكون عادة مرفقة 
االلكتروني��ة وكأنها  بالرس��ائل 
وع��روض  فواتي��ر  عل��ى  حتت��وي 

لوظائف وحتذيرات امنية...
تتمة ص3

بعد أخطر قرصنة دولية.. "االتصاالت" تحّذر مستخدمي الحواسيبالحكومة تبدأ بإجراءات تأمين الطريق الدولي بين بغداد والحدود األردنية



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ف��ي مس��عى جديد منه��ا ملراقبة 
عناص��ر  وتنق��ل  حت��ركات  ورص��د 
في  الكردس��تاني  العم��ال  ح��زب 
اقليم كردس��تان، تعمل احلكومة 
التركية على بناء قواعد عسكرية 
جديدة لها مبحافظة دهوك، بدوره 
ق��ال قي��ادي ف��ي االحت��اد الوطني 
بادينان  الكردس��تاني ان منطق��ة 
للجي��ش  مس��تعمرة  اصبح��ت 

التركي في املنطقة.
وفي حني قال رئيس حكومة االقليم 
نيجرف��ان بارزاني ان وج��ود عناصر 
في  الكردس��تاني  العم��ال  ح��زب 
سنجار يس��تهدف خلق الفوضى 
والبلبلة، منتقداً اطرافاً في بغداد 
الكردس��تاني،  العم��ال  تس��اعد 
ق��ال عل��ي مصطفى نائ��ب رئيس 
مرك��ز تنظيم��ات االحت��اد الوطني 
ف��ي دهوك ف��ي تصري��ح للصباح 
اجلدي��د، ان احلكوم��ة التركية لها 
اجن��دة الحتالل اقليم كردس��تان، 
وان م��ا تقدمه من اع��ذار ومبررات 
واهية ح��ول تواجد عناصر العمال 
وان  واقعي��ة،  غي��ر  الكردس��تاني 
املنطق��ة حتولت الى س��احة حرب 

وهيمنة لنفوذ اجليش التركي.
ان احلكوم��ة  واض��اف مصطف��ى 
التركية تنصلت من مس��ؤوليتها 
الت��ي  الس��الم  عملي��ة  جت��اه 
كان��ت قائم��ة م��ع ح��زب العمال 
  )PKK(الكردستاني، برغم التزام ال
مب��ا ترتب عليه من التزامات مبوجب 
االتف��اق، وتاب��ع ان تركي��ا تس��عى 
م��ن وراء ذل��ك ال��ى خل��ق املبررات 
واالس��باب والدوافع الحتالل اقليم 
كردس��تان وإخضاعه لسيطرتها، 
مطالباً اجملتمع الدولي الى ممارسة 
التركية  الضغوط على احلكوم��ة 
الرغامه��ا على الع��ودة الى طاولة 
احلوار وابعاد شبح احلرب عن اقليم 

كردستان.
وتابع ان م��ا تريده تركيا هو التمدد 
في اقليم كردستان وتستعمل ال� 
)PKK( كحج��ة لتحقيق اهدافها، 
داعي��اً االط��راف السياس��ية ف��ي 
االقلي��م ال��ى لعب دور الوس��اطة 
للبدء  الس��لمية  احلل��ول  وتق��دمي 

بح��وار جديد ب��ني تركي��ا والعمال 
الكردستاني.  

وق��ال ان تركي��ا تس��تعمل اقليم 
كردس��تان وقواه السياس��ية حلني 
حتقيق اهدافها الرامية الى القضاء 
عل��ى العمال الكردس��تاني، واردف 
»واذا م��ا ج��رى لها ذل��ك فانها لن 
حتس��ب لنا أي حس��اب وستنقلب 
ضد حلفائها في االقليم، ودعا الى 
ضرورة ان توحد االراء بني حكومتي 
االقلي��م والعراق، لرف��ض التواجد 
الترك��ي ف��ي االقلي��م ومطالب��ة 
اجملتمع الدولي باحلفاظ على سيادة 

العراق وسالمة حدوده. 
واعل��ن مصطف��ى ع��ن وج��ود 11 
قاعدة عسكرية للجيش واخملابرات 
التركية م��ا عدا قاعدت��ي بامرني 
وكاني ماسي في املنطقة، مؤكداً 
ان منطقة بادينان مبوجب االتفاقات 
الدميقراطي  احل��زب  ب��ني  الس��رية 
وتركي��ا حتول��ت ال��ى مس��تعمرة 
تركية تتواجد فيها العش��رات من 
العس��كرية  والثكن��ات  القواع��د 

التركية.
ف��ي غضون ذل��ك اعلن��ت مصادر 

مطلع��ة عن قيام اجلي��ش التركي 
ببن��اء قاع��دة جدي��دة بالقرب من 
قض��اء العمادي��ة مبحافظة دهوك 
العم��ال  ح��زب  حت��ركات  ملراقب��ة 

الكردستاني.  
واض��اف مواق��ع قريب��ة م��ن حزب 
العم��ال الكردس��تاني ان القاعدة 
اجلدي��دة الت��ي افتتحه��ا اجلي��ش 
التركي تعد ثاني معسكر للجيش 
التركي بالقرب من قضاء العمادية، 
والتي زودها مبعدات واسلحة ثقيلة 

اضافة الى العشرات من اجلنود.   
الى ذلك ادان مواطنون في مناطق 
بادين��ان ش��مال ده��وك الهجمات 
واالعتداءات التركية املتكررة، على 
مناطقهم بحجة مالحقة عناصر 
حزب العمال الكردستاني، مشيرين 
الى تع��اون احل��زب الدميقراطي مع 

تركيا بهذا اخلصوص. 
وقال املواطن سامان احمد ان تركيا 
ال ميكن له��ا ان جتتاج مناطقنا من 
دون مس��اعدة وتس��اهل م��ن قبل 
في  السياس��ية  واالح��زاب  القوى 
االقليم، الن هن��اك بعض االحزاب 
متهد الطري��ق امام ق��دوم القوات 

التركية وانش��اء معس��كرات لها 
في املنطقة. 

وادان وبش��دة االعتداءات والتدخل 
التركي في اقليم كردستان متهماً 
انقرة بعدم احترام القانون واملواثيق 

الدولية ومبادئ حسن اجلوار. 
القواع��د  تواج��د  ان  ال��ى  يش��ار 
التركية في اقليم كردس��تان يعود 
ال��ى تس��عينيات الق��رن املاض��ي، 
حيث تعد قاعدة بامرني أول قاعدة 
عس��كرية قد أنش��ئت ف��ي 1997 
باتف��اق م��ع احل��زب الدميقراط��ي، 
للحد م��ن نش��اط ح��زب العمال 
لتركي��ا،  املع��ارض  الكردس��تاني 
وهي قاعدة لوجس��تية عسكرية 
ضخمة حتتوي على مهبط للطيران 
واملدرع��ات  الدباب��ات  وعش��رات 
واالس��لحة الثقيل��ة، إضاف��ة الى 
تواجد أكثر م��ن 500 جندي تركي 
ثاب��ت م��ع تنق��ل مس��تمر، والتي 
تتجم��ع فيه��ا وتتوزع عل��ى نقاط 
وقواعد مختلفة لها في املنطقة.

أم��ا قاعدة بعش��يقة فه��ي تعد 
ثاني أكبر قاعدة عس��كرية تركية 
أنشئت في 1995، ولكن مت تعزيزها 

الكامل  والعتاد العسكري  باجلنود 
والطائرات واملدافع في العام 2015، 
حيث تقع ف��ي منطقة زيلكا قرب 
جبل مقلوب في قضاء بعش��يقة، 
ويتمرك��ز فيه��ا أكث��ر م��ن 2000 

جندي وضابط تركي. 
يضاف ال��ى هات��ني القاعدتني كل 
م��ن قاع��دة باروخ��ي الواقعة في 
ناحي��ة كاني ماس��ي والتي تضم 
أكث��ر م��ن 450 جندياً تركي��اً، مع 
دبابات ومدافع ومدرع��ات، وقاعدة 
كري بي في ناحية باطوفة بقضاء 
زاخو التي تضم 200 جندي بكامل 
عتادهم مع مدافع ومدرعات، كما 
أن عدد اجلنود في هذه القواعد في 

تزايد مستمر.
ال��ى جان��ب القواع��د األرب��ع هذه 
توجد 12 قاعدة عسكرية إضافية 
في محافظة دهوك وقضائي زاخو 
وس��وران اللتني حتتضنان أكبر عدد 
من القواعد التركية في املنطقة، 

وهذه القواعد كالتالي:
قاع��دة س��نكي، قاع��دة مجم��ع 
بيكوف��ا، قاع��دة وادي زاخو، قاعدة 
سيري، قاعدة سيري في شيالدزي، 

قاعدة كويكي، قاعدة قمري برواري، 
قاع��دة كوخي س��بي، قاعدة دريي 
دواتيا، قاعدة جبل سرزيري، قاعدة 
بابش��تيان بقضاء س��وران شمال 

شرق اربيل، وقاعدة قالجوالن.
إضافة الى امت��الك اجليش التركي 
ل��كل ه��ذه القواعد العس��كرية، 
فإن��ه ميتلك أيض��ا أربع��ة مقرات 
رئيس��ة  اس��تخباراتية  أمني��ة 
داخ��ل املدن والنواح��ي في مناطق 
مختلفة، تدعي انها تراقب حتركات 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني، 

وهي كالتالي:
واالس��تخبارات  األم��ن  مق��ر   .1
التركي��ة )مي��ت( في مرك��ز قضاء 

العمادية.
2. مق��ر األمن واالس��تخبارات في 

مركز مدينة باطوفان.
3. مق��ر األم��ن ف��ي مرك��ز مدينة 
زاخو ال��ى جانب ع��دة مكاتب في 

القضاء.
4. مقر األمن واالستخبارات التركية 
)ميت( ف��ي مركز مدينة دهوك في 
حي كري باسي، الى جانب مكاتب 

متوزعة على احملافظة.

قيادي في االتحاد الوطني يطالب باخراج 
القواعد التركية المنتشرة في اإلقليم

أكد أن منطقة بادينان تحولت إلى مستعمرة عسكرية
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

» جوزة أم اخلمس��ة ؟ .. ال ، أم العش��رة .. طفرت 
اجلوزة ؟.. الزم تتبدل اجلوزة  !.. ذهبي  ، االمبير ب�25 
الف .. ليلي ، االمبير ب�20 الف .. عادي االمبير ب�15 
الف .. طفي الزايد حتى نشغل املبردة !.. أوهوو ، 
طفه السحب !،.. مولدة الشارع عطلت وحتتاج 
3 ايام لتصليحها ..  مولدة البيت ما بيها بانزين 
،والوطنية ماكو .. جتي س��اعة وتغيب 5 ساعات 
.. احنه شمسوين ؟ .. الكهرباء ماتصيرلها جارة 
ليش ؟.. صار 15 س��نة يصرفون بالفلوس وقبض 
ماك��و .. عمي ياكهرب��اء احنة  اص��ال الكهرباء 

نشتريها من ايران وتركيا !! » .. 
هكذا جت��ري االمور في ظل املش��هد الكهربائي 
املتردي .. وبهذه املفردات املش��حونة أملاً وقس��وة 
يتحاور الناس في العراق بس��بب ازمة الكهرباء 
املس��تمرة من دون أي بوادر للتحس��ن على مدى 
س��نوات طوال ، وبات احلدث رق��م 1 في احاديث 
الشارع .. سنوات استحوذ فيها قطاع الكهرباء 
على اعلى النس��ب م��ن التخصيص��ات املالية 
باملقارنة مع بقية القطاعات.. املش��كلة ان اهل 
الكهرب��اء ,وكلما اقترب فص��ل الصيف يبدؤون 
باحلدي��ث عن حتس��ن ملح��وظ ،وس��يكون اجلو 
باردًا على عكس توقع��ات  االنواء اجلوية بارتفاع 
معدالت احلرارة ، وليس كما  درسنا في اجلغرافية 
ان من��اخ الع��راق ح��ار ج��اف صيفاً ، ب��ارد ممطر 
 )SMS( ش��تاًء !!، ولك��ن ، مع وصول اول رس��الة
تهديدي��ة من الصيف ، توارت الكهرباء الوطنية 
عن االنظار متاماً ف��ي جميع مناطق العاصمة  ، 
طبعاً باستثناء مناطق جتربة املقاييس الذكية ، 
اذ يعتقد البعض ان هذا التجهيز املس��تمر يأتي 

على حساب حصص املناطق األخرى .. 
ان احلديث ع��ن الكهرباء  به��ذه اللغة املرتفعة 
احل��رارة ، ال يعن��ي االس��اءة للعامل��ني ف��ي هذا 
القط��اع ، ألنن��ا ن��درك متام��اً حج��م التحديات 
الت��ي يواجهونها س��واء كانت مالي��ة او امنية 
، ولك��ن جتّذر املأس��اة وتفاقم املش��كلة  أحدث 
حالة من االحب��اط واليأس لدى الناس ، وبالتالي 
لم يع��ودوا قادري��ن عل��ى االصغاء حلكاي��ة ، ان 
الكهرب��اء ستتحس��ن التي تتكرر ف��ي كل عام 
وكأنه��ا مستنس��خة ، حت��ى حكايا ش��هرزاد 
للملك ش��هريار لم تدم س��وى س��نتني  وكانت 
تختلف الواحدة عن االخرى وحتمل حبكة درامية 
جتعل امللك في حالة ش��وق دائم لس��ماع بقية 
احلكاية !! .. ومن املؤكد ان هذا التردي املس��تمر 
للكهرب��اء دفع اصحاب املول��دات االهلية إلى ان 
ميدوا رقابهم ويفرضوا ش��روطهم علينا من دون 
وجل وال خوف من تصريح��ات احلكومة بتحديد 
س��عر االمبير الواحد ب� 7 آالف دينار في الصيف 
و4 آالف في الشتاء ، وحني تطالب صاحب املولدة 
االلتزام بهذه االسعار ، ينظر اليك ساخراً ويأتيك 
جوابه.. عيني روح للمجلس البلدي خل ينطيك 
ابو الس��بع تاالف .. واذا م��ا يعجبك اخذ جوزتك 
وروح ش��وف غيري !! .. وهنا ليس لك إال ان تعتذر 

منه فهو السلطان !!
ايه��ا الس��ادة .. ان حكاي��ة الكهرب��اء .. حكاية 
مس��تمرة ف��ي ه��ذا العام وف��ي كل ع��ام .. وان 
االموال الت��ي انفقناها ومازلنا ، س��واء من قبل 
احلكوم��ة او  املواطن��ني كان ميكنه��ا ان جتع��ل 
حياتنا كهربائية بجميع تفاصيلها ،لذلك نحن 
نبح��ث عن حل صادم ،  ومازلنا نعقد األمل على 
مش��روع اخلصخصة ، فقد نقن��ع  ب� »صخونة« 
اخلصخص��ة بع��د معان��اة طويل��ة م��ع مرض 

الكهرباء العضال!

حكاية 5 آالف ليلة 
وليلة..!!

تقـرير

بغداد ـ وعد الشمري:

أتف��ق التحال��ف الوطن��ي عل��ى بقاء 
عمل مفوضية االنتخابات احلالية حلني 
انتهاء واليتها، مق��ّرراً عدم التصويت 
على طل��ب اقالتها املق��دم من كتلة 
أن ه��ذا  إل��ى  االح��رار، وفيم��ا أش��ار 
املوقف ج��اء متناغماً م��ع اراء ائتالف 
الوطنية بزعامة اي��اد عالوي واألحزاب 
الكردس��تانية، كش��ف عن تش��كيل 
جلن��ة داخلية برئاس��ة النائب قاس��م 
املفوضي��ة  ملتابع��ة مل��ف  العب��ودي 

والقوانني املتعلقة باالنتخابات.
وق��ال النائب عن ائت��الف دولة القانون 
عبد الهادي الس��عدواي في حديث مع 
»الصباح اجلدي��د«، إن »الهيئة العامة 
للتحال��ف الوطن��ي عق��دت اجتماعاً 
بحضور رئيس التحالف عمار احلكيم، 
ورئيس مجلس ال��وزراء حيدر العبادي، 

والنواب والوزراء التابعني له«.
وتابع الس��عداوي أن »االجتماع ناقش 
عدداً م��ن القضايا املدرجة على جدول 
االعمال في مقدمتها ملف املفوضية 
املس��تقلة لالنتخاب��ات واملوق��ف من 

استجوابها الذي جرى من قبل النائبة 
عن كتلة االحرار ماجدة التميمي«.

وأش��ار إل��ى أن »مكون��ات التحال��ف 
الوطني اجمعت على عدم وجود خروق 
حقيقي��ة من املمكن أن يتمخض عنه 

قرار بحجب الثقة عن املفوضية«.
ولفت الس��عداوي إل��ى أن »اجملتمعني 
أكدوا على اس��تمرار عم��ل املفوضية 
احلالية حل��ني انتهاء دورته��ا بعد ثالثة 
اشهر أي قبل اجراء االنتخابات النيابية 

املقبلة«.
وف��ي مقاب��ل ذلك، كش��ف ع��ن قرار 
ص��در م��ن التحال��ف الوطن��ي بعدم 
التجديد للمفوضي��ة احلالية، وضرورة 
استبدالها بأخرى لكن ليس عن طريق 
س��حب الثقة أمنا نظراً النتهاء دورتها 

وفقاً للقانون«.
 وب��ني الس��عداوي ان »جلن��ة اخلب��راء 
النيابية ابلغتنا بأنها قادرة على اختيار 
مفوضية جديدة خالل الوقت املتبقي 

من عمل املفوضية احلالية«.
أم��ا عل��ى صعيد املوق��ف م��ع التيار 
الصدري، رد النائب عن دولة القانون أن 
»خالفاً في وجهات النظر حاصل بيننا 

على صعيد مفوضية االنتخابات«.

وتاب��ع أن »كتل��ة االحرار وبحس��ب ما 
س��معناه اتفق��ت م��ع احت��اد الق��وى 
العراقي��ة بالتصوي��ت لصال��ح ع��زل 
س��حب  لق��اء  احلالي��ة  املفوضي��ة 
الصدريني طلب استجواب وزير التربية 
محمد اقبال ووزير الزراعة فالح حسن 

زيدان«.
وأكم��ل الس��عداوي بالق��ول أن »هذه 
االتفاق��ات تخ��ص الصدري��ني واحت��اد 
القوى أما نح��ن فموقفنا واضح، وهو 
مع اس��تمرار عمل املفوضي��ة احلالية 
حل��ني انته��اء دورته��ا وع��دم التجديد 

لها«.«
م��ن جانبه، ذك��ر القيادي ف��ي اجمللس 
جمي��ل  محم��د  االعل��ى  االس��المي 
املياح��ي ف��ي تصري��ح إل��ى »الصباح 
اجلديد«، أن »جميع القوى السياس��ية 
مع اس��تبدال املفوضية احلالية، إال أن 

اخلالف يتعلق بالية ذلك االستبدال«.
وأض��اف أن »ال��رأي االول م��ع حص��ول 
التغيي��ر االن من خالل س��حب الثقة 
داخ��ل البرمل��ان، واالخر مع اس��تكمال 
املدة الدس��تورية لعمل املفوضية في 

منتصف شهر ايلول املقبل«.
وأوض��ح املياحي أن »التحالف الوطني 

مع الرأي الثاني كون سحب الثقة عن 
املفوضية في هذه املرحلة احلساس��ة 
يعن��ي الدخ��ول ف��ي فراغ ل��دى جهة 
تتول��ى تنظي��م االنتخاب��ات وكذل��ك 

تسجيل االحزاب السياسية«.
ولفت إل��ى أن » اجتماع التحالف أكد 
على عدم قبول ترش��يح أي من اعضاء 
مجل��س املفوضني احلالي��ني مرة اخرى 

لوالية ثانية«.
وش��دد املياح��ي عل��ى أن »التحال��ف 
الوطني يرى أن اصالح املفوضية ال يكون 
فقط من خ��الل مجلس املفوضني، أمنا 
هناك مالكات وس��طية في احملافظات 
وبع��ض املناص��ب يج��ب أن يطاله��ا 
التغيير بنح��و ال يؤثر على العمل وقد 
مت تشكيل جلنة مكلفة مبتابعة ملفي 
املفوضية وقوانني االنتخابات برئاس��ة 

النائب قاسم العبودي«.
ومض��ى املياحي إل��ى أن »عرض طلب 
اقال��ة املفوضي��ة احلالي��ة ل��ن ين��ال 
االصوات الكافية داخل مجلس النواب، 
بعد اتفاق التحال��ف الوطني وائتالف 
الوطنية واألحزاب الكردس��تانية على 
عدم التصويت لصال��ح حجب الثقة 

وهم االكثرية«.

أكد اتفاقه مع الوطنية واألحزاب الكردستانية على عدم سحب الثقة

التحالف الوطني يجمع على بقاء مفوضية االنتخابات إلى أيلول المقبل

إحدى القواعد العسكرية التركية في اإلقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن��ت مديري��ة األمن في احلش��د 
الش��عبي، من اج��الء وتأمني خروج 
3550 ش��خصا من ناحية القيروان 

واملناطق احمليطة بها غرب املوصل.
وقال اعالم احلشد الشعبي في بيان 
اطلع��ت عليه »الصباح اجلديد«، إن 
»مديرية األمن في احلشد الشعبي 
بذل��ت جه��ودا كبيرة طيل��ة االيام 
الثالث��ة املاضية م��ن عمليات حترير 
القي��روان، حيث متكنت م��ن إجالء 

وتأم��ني خ��روج 3550 ش��خصا من 
ناحي��ة القيروان واملناط��ق احمليطة 
بها باالضافة إلى 7000 رأس غنم«.

وأض��اف أن��ه »مت نق��ل النازحني إلى 
مخيم��ات تل اب��و اجلرابي��ع وحمام 
العليل بالتعاون مع مديرية الدعم 
أن  مبين��ا  والطباب��ة،  الوجس��تي 
املديرية اسهمت بالتعاون مع الوية 
احلش��د الش��عبي املش��اركة ف��ي 
العمليات بتأمني اخلدمات الصحية 
ومياه الش��رب لالس��ر ونقلهم إلى 

أماكن آمنة«.
وكان أب��و مهدي املهن��دس أكد أن 
مناطق جتمعات املدنيني مشخصة، 
وان احلش��د أعطى أولوي��ة قصوى 
لتخليصه��م من “داع��ش” و توفير 

أماكن مؤقتة اليوائهم.
م��ن جانب آخر حررت ألوية احلش��د 
الش��يخ  )ت��ل  قريت��ي  الش��عبي 
والكبر( جنوب ناحية القيروان غرب 
قض��اء تلعفر من عصاب��ات داعش 

االرهابية.

بغداد ـ الصباج الجديد:
اكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلم��ي عب��د الرزاق العيس��ى، 
اعادة النظ��ر باجلامعات التي لم 

تدخل التصنيفات العاملية.
العيس��ى لدى اس��تقباله  وقال 
اعض��اء اجمللس الوطن��ي العتماد 
كلي��ات الطب في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د«  »الصب��اح  علي��ه 
»االرتقاء مبخرجات كليات الطب 
ف��ي الع��راق الى مصاف��ي الدول 

املتقدم��ة في هذا اجمل��ال بات من 
العلمي��ة  البرام��ج  اساس��يات 
املوضوع��ة لهذه االختصاصات«، 
مش��يرا ال��ى »وض��ع اخلط��وات 
الصحيحة لتطوير وتقييم واقع 
كليات الطب في العراق وحتسني 
جودتها مبا يخ��دم حاجة اجملتمع 

من اخلدمات الطبية«.
»ال��وزارة  ان  العيس��ى  واض��اف 
وضع��ت خط��ة متت��د ال��ى عام 
٢٠٢٣ لتطوي��ر ج��ودة التعلي��م 

ف��ي االختصاص��ات كاف��ة على 
وف��ق معايي��ر اجل��ودة واالعتم��اد 
االكادمي��ي«، الفت��ا ال��ى »اع��ادة 
النظ��ر باجلامعات التي لم تدخل 

التصنيفات العاملية«.
»مش��روع  أن  العيس��ى  وتاب��ع 
إس��تقاللية اجلامعات سيضيف 
زخم��ا للتناف��س واحلض��ور ف��ي 
تلك التصنيف��ات ويتيح للطلبة 
العراقي��ني فض��اء للتناف��س مع 

الطلبة األجانب«.

الحشد الشعبي يعلن اجالء أكثر من 3 آالف 
مدني من القيروان

التعليم العالي تدعو لتطوير وتقييم واقع 
كليات الطب في العراق

دعا مصطفى إلى 
ضرورة أن توحد 
اآلراء بين حكومتي 
اإلقليم والعراق، 
لرفض التواجد التركي 
في االقليم ومطالبة 
المجتمع الدولي 
بالحفاظ على سيادة 
العراق وسالمة حدوده

تظاهرات مطالبة بتغيير مفوضية االنتخابات
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة ام��س  االثنني، ب��أن ثالثة 
عب��وة  بانفج��ار  أصيب��وا  مدني��ني 
الش��عب  منطق��ة  ف��ي  ناس��فة 

شمالي بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة مزروعة 
على جانب طريق قرب سوق شعبية 
في منطقة الشعب شمالي بغداد 
انفج��رت، ظهر يوم امس ما أس��فر 

عن إصابة ثالثة مدنيني".

ديالى – استهداف دورية 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديالى ام��س االثنني، بأن 
جنديني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة 
عل��ى دوريتهم��ا ف��ي طري��ق زراعي 

شمال شرقي ب عقوبة.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناس��فة 

كانت موضوعة عل��ى طريق زراعي 
انفجرت، صباح يوم امس على دورية 
للجي��ش في محيط قرية ش��يخي 
)23 ك��م ش��مال ش��رقي بعقوبة(، 
ما اس��فر عن اصاب��ة جنديني اثنني 

بجروح متفاوتة".

كركوك – سطو مسلح 
اك��د مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
االثنني  ام��س  محافظ��ة كرك��وك 
س��رقة قطعتي س��الح ومبلغ من 
املال بعملية س��طو مس��لح على 

منزل وسط احملافظة .
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولنب 
يستقلون سيارة اوبل فكترا قاموا، 
بعملية س��طو مس��لح على منزل 
ف��ي ح��ي احلمزل��ي وس��ط مدينة 

كركوك".

صالح الدين – عملية ارهابية 

كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدين امس االثنني 
ب��ان تنظي��م "داعش" ح��رق حقول 
احلنط��ة في ق��رى مب��ارك الفرحان 
ش��رق احملافظة، مبين��ا ان ذلك جاء 
انتقاما من صمود األهالي ورفضهم 

ألفكاره املتطرفة. 
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "تنظيم داعش أحرق 
أكثر من 60 دومنا من حقول احلنطة 
في قرى مبارك الفرحان شرق صالح 

الدين".
 

االنبار – عملية امنية 
اعل��ن قائ��د عمليات اجلزي��رة اللواء 
الركن قاس��م احملمدي امس االثنني، 
ع��ن مقت��ل أربع��ة انتحاري��ني من 
"داعش" تسللوا الى مدينة حديثة 

غربي األنبار.
وقال اللواء الركن احملمدي إن "أربعة 

انتحاري��ني م��ن داعش تس��للوا الى 
غ��رب  )160ك��م  حديث��ة  مدين��ة 
الرمادي("، مبينا أن "قوة من اجليش 
قامت  العشائر  ومقاتلي  والشرطة 
مبحاصرته��م بأحد الهي��اكل غربي 

املدينة".

الديوانية – ممارسة امنية 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االثنني 
انه بإش��راف ومتابعة من قبل مدير 
ش��رطة الديواني��ة العمي��د فرق��د 
زغير مجهول نفذت قوة مش��تركة 
من ش��رطة النجدة وقوات س��وات 
ومديري��ة ش��ؤون اف��واج الط��وارئ 
ممارس��ة أمنية واس��عة ف��ي ناحية 
نفر وقضاء الش��امية وذلك لغرض 
متابع��ة تنفيذ أوام��ر القاء القبض 
الص��ادرة م��ن فض��ال ع��ن مالحقة 

اخلارجني عن القانون.

واضاف املصدر الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان املمارس��ة تضمنت 
تفتي��ش العجالت واألش��خاص من 
خ��الل نصب الس��يطرات املتحركة 
فضال ع��ن تفتي��ش االماك��ن التي 
تثير الش��ك واالنتباه، واسفرت عن 
القبض على عدد من اخملالفني بتهم 

مختلفة. 

ميسان – عملية دهم 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة ميس��ان ام��س االثنني ان 
مف��رزة امني��ة الق��ت القبض على 
ينتم��ي لعصابة  مجرم "خطي��ر"، 

متهمة بجرائم جنائية.
وذك��ر املص��در ال��ذي فض��ل ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه  انه بناء على 
توفر معلومات دقيقة ومن خالل بذل 
اجلهود األمنية اجليدة من قبل مفارز 
ومصادر شرطة ميس��ان عن محل 

تواج��د اجمل��رم متكنت مف��ارز إبطال 
قسم مكافحة اإلجرام في شرطة 
ميس��ان وبعملية أمني��ة من إلقاء 
القبض على اجمل��رم ك - م- س الذي 
اش��ترك بعملية قتل احد املواطنني 
األبري��اء في ناحية الس��الم التابعة 
إلى قضاء امليمونة إضافة إلى كونه 

مطلوب وفق املادة 4/إرهاب .

نينوى – اشتباكات مسلحة 
اكد مص��در محلي ف��ي محافظة 
املوص��ل ام��س االثن��ني ان احلش��د 
الش��عبي احبط هجوما لعصابات 
ناحي��ة  جن��وب  االرهابي��ة  داع��ش 

القيروان غربي مدينة املوصل.
وذك��ر املص��در احملل��ي ان "احلش��د 
الش��عبي / ل��واء انص��ار املرجعي��ة 
داع��ش  عناص��ر  لهج��وم  تص��دى 
على قري��ة ام حجارة احمل��ررة جنوب 
اس��تهدافهم  مت  حي��ث  القي��روان، 

بجميع االسلحة الثقيلة واخلفيفة 
مما ادى الى هالك القوة املهاجمة".

البصرة – ضبط حاويات
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة البصرة ام��س االثنني ان 
م��الكات التحري والتحقيق التابعة 
ن��ت من ضبط  لهيئ��ة النزاهة متكَّ
)49(  طائ��رًة ُمس��يَّ�رًة ُمهرَّبًة داخل 
إحدى احلاويات في ميناء "أبو فلوس" 

مبحافظة البصرة.
وأف��اد املصدر الذي رفض الكش��ف 
تلق��ت  الهيئ��ة  ان  اس��مه  ع��ن 
معلوماٍت تفي��د بوجود حاويٍة حتوي 
بداخلها عدداً من الطائرات املُسيَّرة 
املُهرَّب��ة متَّ التخطيط لتهريبها عبر 
ميناء "أبو فلوس" الفتًة إلى حترُّكها 
الس��ريع داخل امليناء وإجراء التحرِّي 
وجم��ع املعلوم��ات التي ق��ادت إلى 

ضبط احلاوية.  

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشعب شمالي بغداد * استهداف دورية للشرطة بعبوة شمال شرقي بعقوبة 
مقتل 4 إرهابيين تسللوا إلى حديثة غربي األنبار* إحباط هجوم إرهابي جنوب القيروان غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت دائ��رة التخطي��ط واملتابع��ة ف��ي وزارة 
التجارة،ام��س االثن��ني، ع��ن اجناز طب��ع اكثر من 
مليون بطاقة متوينية لالسر في جانب الرصافة، 
مشيرة الى ان توزيع تلك البطاقات على املواطنني 

سيكون حال االنتهاء من كل محافظة.
وقال��ت مدير عام الدائرة ابتهال هاش��م في بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان "املالكات 
الفنية لدائرة التخطي��ط واملتابعة اجنزت مليون 
و50 ال��ف و444 بطاقة متوينية"، مش��يرة الى ان 
"الدائ��رة تواصل العمل بادخ��ال البيانات معلنة 
بذل��ك االنتهاء من طب��ع البطاق��ات التموينيه 
جلانب الرصافه من بغداد واملباشرة بجانب الكرخ 

ومن ثم احملافظات تباعا".
واضافت ان "توزيع تلك البطاقات على املواطنني 
س��يكون حال االنتهاء م��ن كل محافظة ومببلغ 
١٠٠٠ دينار للبطاقة الواحدة"، مبينة ان "البطاقة 
طبعت في مطابع حكومي��ة ومبواصفات عالية 

يصعب التالعب فيها ولعامي ٢٠١٧- ٢٠١٨".
وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب 
توفرها س��نوياً بواقع أرب��ع ماليني و400 ألف طن 
من احلنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من 
الس��كر و500 ألف طن من م��ادة حليب األطفال 
و600 أل��ف طن من مادة زيت الطعام، ويتم توزيع 
ه��ذه املف��ردات مبوجب كاب��ون خ��اص للبطاقة 
التموينية يتم طباعت��ه وتوزيعه على املواطنني 

ويبقى هذا الكابون نافذا ملدة عامني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مص��در محل��ي في قض��اء خانق��ني في 
محافظ��ة ديال��ى، بأن ه��زة أرضية بق��وة ثالث 
درج��ات عل��ى مقي��اس ريختر ضرب��ت القضاء 

وضواحيه.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن "هزة أرضية 
بقوة ث��الث درجات على مقي��اس ريختر ضربت،  
مركز قضاء خانقني وضواحيه، )100 كم شمال 
ش��رق ب عقوب��ة("، مبينا أن "اله��زة كانت على 

عمق 18 كيلومتر".
وأض��اف املص��در ، أن "مرك��ز اله��زة يبع��د 14 
كيلومت��را ع��ن خانق��ني وش��عر به��ا س��كان 
القضاء"، الفتا الى "عدم تس��جيل اية إصابات 

او اضرار بشرية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مكتب مفت��ش ع��ام وزارة الداخلية،امس 
االثنني، ع��ن اعتقال ضابط برتبة رائد منس��وب 
الى مكت��ب مكافحة إجرام الكرامة، متلبس��اً 
باستالم رش��وة من أحد املواطنني مقدراها 100 
أل��ف دوالر، لقاء اصدار مذك��رة قبض بحق عدد 

من القتلة.
وق��ال املكتب ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د" ان "تقري��ر مديرية تفتيش بغ��داد افاد 
ب��ورود ب��الغ الى مكت��ب املفت��ش العام ل��وزارة 
الداخلي��ة من أح��د املواطن��ني مف��اده تعرضه 
البت��زاز ضابط مكتب مكافحة اج��رام الكرامة 
ومطالبت��ه مببل��غ 100 أل��ف دوالر بغي��ة اصدار 
مذكرة قبض بحق قاتلي شقيق املواطن"، مبينا 
ان "ذلك استدعى من مفتش عام الوزارة محمد 
مه��دي مصطفى االيع��از الى مديري��ة تفتيش 
بغداد مبتابعة القضية وتش��كيل مفرزة خاصة 
برئاسة مدير تفتيش بغداد العميد حسني علي 
دانة لتنفيذ املهم��ة والقاء القبض على املتهم 

متلبساً باجلرم املشهود".
واض��اف املكت��ب ان��ه "بع��د التأكد م��ن صحة 
الب��الغ، وأن الضاب��ط املته��م يق��وم مبس��اومة 
املواط��ن ويطالبه بدف��ع مبلغ وق��دره 100 ألف 
دوالر ، استحصلت املفرزة أمراً من قاضي حتقيق 
خفر الرصافة بالتحري والقبض، ونصبت كميناً 
للمتهم والقت القبض عليه متلبس��اً باستالم 

املبلغ املتفق عليه من املواطن املشتكي".

"التجارة" تنجز طباعة 
أكثر من مليون بطاقة 

تموينية

هزة أرضية بقوة ثالث 
درجات تضرب خانقين

اعتقال ضابط متلبسًا 
برشوة قدرها 100 

ألف دوالر

الملف األمني

السيطرة على حي العريبي يقّرب 
القّوات املشتركة من إعالن حترير 
الساحل األمين للموصل بالكامل

مؤك��دة أن" ق��وات اجلهاز مس��تمرة 
بتحرير ما تبقى من األحياء واملناطق.

وق��ال القائ��د ف��ي جه��از مكافحة 
اإلره��اب الفريق الركن عب��د الوهاب 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  الس��اعدي 
اجلدي��د‘‘ إن "ق��وات جه��از مكافحة 
اإلرهاب تتقدم بنحو كبير وان دفاعات 
عصاب��ات داع��ش اإلجرامي��ة باتت ال 
تكاد تذكر قياس��اً مع التقدم الكبير 

والواسع للقوات األمنية". 
وأضاف أن��ه" مت إحراق وتدمير س��بع 
عجالت لعصابات داع��ش اإلجرامية 
في ح��ي الرفاع��ي بالس��احل األمين 

ملدينة املوصل وقتل من كان فيها". 
وأوضح الس��اعدي أن " ق��وات اجلهاز 
مس��تمرة بالتقدم في احل��ي العربي 

لتحريره من مجرمي داعش".
وف��ي س��ياق متص��ل أنطل��ق اليوم 
الراب��ع م��ن عمليات محمد رس��ول 
اهلل الثاني��ة ، أمس االثن��ني، لتحرير 
ناحي��ة القيروان والق��رى احمليطة بها 
غربي املوص��ل، وفيم��ا متكنت قوات 
احلش��د الش��عبي م��ن حتري��ر قري��ة 
"خزنة الش��مالية" جنوبي القيروان، 
اقتحمت قرية مبهل املهدي شمالي 

الناحية. 
وقال إعالم احلشد الشعبي، في بيان، 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
احلش��د  "ق��وات  إن  من��ه،  نس��خة 
الشعبي حررت قرية خزنة الشمالية 
جنوب القيروان، فيم��ا كبدت داعش 
خس��ائر ب��األرواح واملع��دات"، الفت��ا 
اقتحم��ت  احلش��د  "ق��وات  ان  ال��ى 
قرية مبهل املهدي ش��مال القيروان 

لتحريرها من داعش".
وأضاف ان "قواتنا تخوض االن معارك 

شرس��ة م��ع عناص��ر داع��ش داخل 
القرية". 

وأوض��ح البي��ان إن "اليوم ه��و الرابع 
النط��الق عملي��ات محم��د رس��ول 
اهلل الثاني��ة لتحري��ر ناحية القيروان 
والقرى احمليطة بها من عناصر داعش 
غربي املوص��ل"، مبينا ان "العمليات 
يقودها احلش��د الش��عبي وبإس��ناد 
كثي��ف من قبل طيران اجليش باش��ر 
منذ الصب��اح بالتحرك نحو االهداف 

املرسومة لهذا اليوم". 
ال��ى ذلك كش��ف مص��در امني في 
قوات احلشد الشعبي ، أمس االثنني ، 
عن املسافة املتبقية القتحام ناحية 
القيروان التابعة لقضاء سنجار غربي 
املوصل ، وفيما أشار إلى إن ، خمسة 
كم فقط تفصل قطعات احلشد عن 
مرك��ز الناحية  ، اعلن محاصرة قرية 

باشوك شمال الناحية. 
‘‘الصباح  وق��ال املص��در لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ ان " احلش��د الش��عبي مازال 
يح��رز التق��دم ف��ي عمليات رس��ول 
اهلل الثاني��ة وس��ط معنويات كبيرة 
بالتزامن مع االنتصارات التي حتققها 
القوات األمنية بش��تى صنوفها في 

الساحل األمين". 
وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح عن 
أس��مه إن " قطع��ات احلش��د حررت 
الكثير من املناطق والقرى آخرها قرية 
تل قصب شرقي ناحية القيروان وأالن 
حتاصر قرية باشوك شمال الناحية"، 
الفت��ا إل��ى إن "خمس��ة كيلومترات 
فق��ط تفص��ل قطعات احلش��د عن 

مركز القيروان". 
وبني إن" الطي��ران العراقي لعب دورًا 
كبي��راً من خ��الل إس��ناد القطعات 
األرضي��ة وتدمير األه��داف املنتخبة 

والعجالت املفخخة واملتسللني.
وأفادت مديرية إعالم احلشد الشعبي، 

أمس االثنني، بتحرير منطقة كركش 
جنوب القيروان، غرب مدينة املوصل. 
وق��ال إعالم احلش��د في بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه، إن "ألوية احلش��د الشعبي حترر 
القيروان  منطق��ة كرك��ش جن��وب 

بالكامل". 
وأضاف البيان، أن "القطعات باشرت 

بعمليات التطهير". 
ومتكنت قوات احلشد الشعبي، أمس 
االثنني، من حترير قريتي "تل الشيخ" 
القي��روان، غربي  و"الكب��ر" جنوب��ي 

تلعفر. 
وقال إعالم احلش��د إن "ألوية احلشد 
حررت قريتي تل الشيخ والكبر جنوبي 
القيروان" ، مضيفا إن "ألوية احلش��د 
الش��عبي تس��تمر بااللتفاف شمال 

القيروان لقطع املنافذ الغربية".

العبادي يستقبل مسؤولة 
بريطانية ويؤكدان أهمية تنشيط 

القطاع التجاري
وأض��اف، أن��ه "ج��رى التأكي��د على 
مفتوح��ة  االس��تثمارات  اب��واب  ان 
للش��ركات العاملية ومنها الشركات 
البريطانية ملا تتس��م ب��ه من قدرات 
كبي��رة، فض��الً ع��ن التأكي��د ايضا 
القط��اع  تنش��يط  اهمي��ة  عل��ى 
التج��اري وزي��ادة فرص بن��اء القدرات 
العراقي��ة"، الفت��اً ال��ى أن��ه "ج��رت 
مناقشة املس��اهمة بإعادة استقرار 
املناطق احمل��ررة وتنفيذ برامج الرعاية 

االجتماعية في املناطق االخرى".

مقتدى الصدر يدعو إيران 
والسعودية إلى ضبط النفس 

وترك التصعيد جانباً
بيد ان ذلك ظاهراً لم يُك مستساغاً 
من قبل البعض فتأججت الصراعات 

االعالمي��ة ب��ني بع��ض ال��دول ف��ي 
املنطقة والت��ي كان املتضرر الوحيد 
بسببها هي الشعوب، وعلى رأسها 
الشعب السوري واليمني والبحريني 
والبورمي  واالفغان��ي  والباكس��تاني 

وااليراني والسعودي وغيرها".
واضاف الصدر ان ")العوامية( املنطقة 
ذات االغلبية االمامية االثنى عشرية 
من محبي الرس��ول االعظم ووصيه 
واالئمة من ولد فاطمة )صلوات اهلل 
عليه��م اجمعني(، ذاق��ت ويالت تلك 
التصريحات التي ال طائل منها على 
االطالق كما ستذوق االقلية السنية 
وي��الت ذلك ف��ي ال��دول ذات الطابع 
االمامي"، مش��يرا الى ان "هذا االمر 
ال يرتضيه عقل وال ش��رع ولن يرضي 
رس��ولنا محمد سيد الكونني )صلى 
اهلل علي��ه وآله وصحب��ه االخيار( وال 
ائمتنا االطهار )س��الم اهلل عليهم( 
وال اولياؤن��ا وخلفاؤكم على االطالق، 
وب��دل ان نقف صفاً من اجل محاربة 
الثالوث املش��ؤوم: )اميركا واسرائيل 
وبريطاني��ا( وذيلها االجرامي االرهابي 
))داع��ش(( وكل املتش��ددين من كل 
االدي��ان والطوائ��ف... ص��ار االغل��ب 
يتصارعون فيما بينهم ويصبون جام 

غضبهم على شعبهم".
ه��م  "الش��يعة  ان  الص��در  وتاب��ع 
ش��يعة محم��د وعل��ي واالئمة من 
ولده��م حص��راً ال غير ف��ال داعي الن 
يحس��بوا على اية دول��ة كانت، كما 
ان الس��نة غي��ر تابعني الي��ة دولة اياً 
كانت، وكفاكم وكفانا ظلماً"، داعيا 
"اجلمي��ع وعلى رأس��هم اجلمهورية 
االسالمية االيرانية واململكة العربية 
الس��عودية الى ضبط النفس وترك 
ولتتركوا الش��عوب  التصعيد جانباً 

كافة لتقرر مصيرها".
وطال��ب الص��در اي��ران والس��عودية 

ب�"االعتناء بشعبهما من دون النظر 
واملذهب  والطائف��ة  العقي��دة  ال��ى 
او الدي��ن او الع��رق"، ع��ادًا ان "احلوار 
اجل��اد والنافع بينهما س��يفيء على 
املنطق��ة جمع��اء باالم��ن واالم��ان 
احل��رب  النته��اء  بداي��ة  وس��يكون 

الطائفية في كل مكان".

احلكومة تبدأ بإجراءات تأمني 
الطريق الدولي بني بغداد واحلدود 

األردنية
وأضاف، أن "ه��ذا العمل يأتي لتأمني 
الطري��ق الدول��ي الرابط ب��ني بغداد 
واحلدود األردنية م��ن النواحي الفنية 
واألمني��ة واالقتصادي��ة م��ع ضمان 
أن يح��دد اجلان��ب العراق��ي مق��دار 
تعرف��ة امل��رور على الطريق الس��ريع 
ونسبة احلكومة العراقية من عوائد 
التش��غيل للمش��روع، فض��الً ع��ن 
اعتم��اد معايي��ر مفاضل��ة متمثلة 
باملدة املطلوبة للمباش��رة بتس��يير 
املركب��ات عل��ى الطريق، وع��دد ونوع 
يت��م  الت��ي  التكميلي��ة  اخلدم��ات 

إنشاؤها على امتداد الطريق".
أن "الش��ركة املس��تثمرة  وأوض��ح، 
الطري��ق  تأهي��ل  إع��ادة  س��تتولى 
واجلسور املقامة عليه وصيانته على 
نح��و متواصل وإصالح التخس��فات 
احلاصلة فيه وإنارته وإقامة محطات 
استراحة وس��احات وقوف للعجالت 
وورش صيانة للمركب��ات املارة عليه 
ومحط��ات وق��ود، فضالً ع��ن إقامة 
الس��ياج العازل على جانبي الطريق 
لضمان عدم عبور احليوانات والعربات 
بشكل يتعارض مع نظام السير فيه 

ويتسبب باحلوادث".
األمن��ي  اجلان��ب  م��ن  "أم��ا  وتاب��ع، 
فس��يتولى املس��تثمر تأمني جانبي 
الطريق بعمق خمس��ة كيلومترات، 

وستجري كل هذه اخلطوات بإشراف 
وزارة االعمار واإلس��كان ف��ي اجلانب 
الفن��ي ووزارة الدف��اع والداخلية في 
اجلانب األمن��ي وامل��روري"، مؤكداَ أن 
"هذا املشروع سيشكل نقلة مهمة 
في مجال تنش��يط التبادل التجاري 
بني الع��راق ودول العال��م، فضال عن 
إعادة قط��اع النقل الب��ري للبضائع 
واملس��افرين عب��ر الطري��ق الدول��ي 

الرابط مع األردن وسوريا".

بعد أخطر قرصنة دولية.. 
"االتصاالت" حتّذر مستخدمي 

احلواسيب
وغيرها من امللفات القانونية متكنت 
م��ن الول��وج ال��ى تل��ك احلواس��يب 
والهوات��ف والعم��ل عل��ى تش��فير 
بيانات املس��تخدمني وقفلها بحيث 
ال ميكن الوص��ول إليها، ومطالبتهم 
بدف��ع فدي��ة مببال��غ مالي��ة ماب��ني 
300 – 600 دوالر ورمب��ا اعل��ى من ذلك 
حتى تع��ود األجه��زة للعمل بصورة 

طبيعية".
ودعت هيئة االع��الم واالتصاالت في 
بيانه��ا "جميع مس��تخدمي أجهزة 
الكومبيوت��ر والهوات��ف الذكية ذات 
برامج االندرويد بعدم فتح اية روابط 
الكتروني��ة او أي ملف��ات تصله��م 
من جه��ات مجهولة املص��در مما قد 
يؤدي ال��ى اختراق تلك األجهزة وتلف 
بياناته��ا، كم��ا ننصح بأخذ نس��خ 
احتياطي مللفات احلاس��بات وخزنها 

على ذاكرة الكترونية خارجية ".
االع��الم  "هيئ��ة  ان  البي��ان  وتاب��ع 
واالتصاالت شكلت فريقاً من الفنيني 
اخملتصني بتقني��ة املعلومات ملتابعة 
املوضوع وتقدمي النصائح والتعليمات 
للجهات التي قد تتعرض الى اختراق 

من هذا الفايروس".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

كش��ف مرك��ز اعالم��ي موصلي عن 
هوية قياديني داعشيني محليني ما زاال 
يقات��الن بامين املوص��ل، والذي يعكس 
خلفية العناصر املنحرفة التي جتمعت 
بهذا التنظيم املتط��رف، مع حتذيرات 
من قي��ام التنظيم االرهاب��ي بارتكاب 
جرائم بش��عة باملدين��ة القدمية غير 

احملررة حتى االن.
وقال مرك��ز نينوى االعالمي، في تقرير 
له تابعه مراسل "الصباح اجلديد" في 
نينوى ح��ول االوضاع باملوصل القدمية 
"نود ان نوضح بصدق وأمانة وحس��رة 
ان أهلن��ا ف��ي خطر حقيق��ي محدق، 
وان داعش القذر وبعد ان اس��تطاعت 
ش��راذمه الهاربة من احياء الش��مال 
الغربي في احياء مش��يرفة والهرمات 
واحل��اوي ومتوز وحتى النج��ار واالصالح 
والرفاع��ي م��ن الوص��ول ال��ى احي��اء 
املوص��ل القدمية والتجم��ع فيها فانه 
يحمل نوايا مجرمة كعادته في ايقاع 
األذى بأهلن��ا وح��رق املوص��ل القدمية 

على من فيها".
واض��اف "ان اعداد داع��ش في املوصل 
القدمية اليتجاوز اآلن 300 مقاتل 40% 
منهم اجانب والباق��ي %60 محليون، 
وانهم ينتش��رون بني البيوتات القدمية 
وان  املس��املة  املوصلي��ة  والعائ��الت 
معظم نس��بة ال� %60 معروفون من 
االهالي كأش��خاص وعائالت منحرفة 
مثل املدعو )محسن ابن فريال احلفافة( 
و )ابراهيم ابن اب��و الدمبك( وغيرهما 

من قياديي داعش اآلن، أخزاهم اهلل".
وب��نينّ مرك��ز نين��وى االعالم��ي انهم 
اس��تطاعوا "التواصل خ��الل اليومني 
املاضي��ني م��ع اهلن��ا ف��ي الداخ��ل، و 
ان نح��رك م��ا مكنن��ا اهلل علي��ه من 
ش��باب سيش��رعون خالل الس��اعات 
املقبل��ة بفعالي��ات حقيقي��ة عل��ى 
جيش��كم  ان  ونبلغه��م  االرض، 
معكم والش��رطة االحتادية واالس��ود 

س��يحكمون الط��وق عل��ى املوص��ل 
القدمي��ة، وان تكون��وا مطمئنني جداً 
ان طائراتنا املس��يرة س��تميز االهداف 
املعادي��ة،  االه��داف  ع��ن  الصديق��ة 
فاش��رعوا بفعالياتك��م واضربوه��م 
وش��تتوا ش��ملهم ونح��ن س��نكون 
بأهب��ة االس��تعداد مب��ا اتفقن��ا عليه 
من لغة مش��تركة الى ان نخرج هذه 
االحي��اء الطاهرة بأهله��ا والتي حتمل 
عطر موصلنا النقي من عنق الزجاجة 
ولنعلم الدنيا ان العبرة بالدرس االخير 

ان شاء اهلل".

ويش��ار ال��ى ان اغلب عناص��ر تنظيم 
داع��ش االرهابي م��ن االجان��ب وعرب 
املدين��ة  باجت��اه  يهرب��ون  ومحلي��ني 
القدمية باملوص��ل، بعد التقدم الالفت 
للق��وات العراقية املش��تركة في ابرز 
خمس��ة احياء ش��مال غرب��ي املدينة 
والتي شهدت معركة خاطفة فاجأت 
عناصر التنظيم، واالحياء هي الرفاعي، 
العريبي، ١٧ متوز، ٣٠ متوز، االقتصاديني، 
ولم يتبق سوى احياء الشفاء والنجار 

والزجنيلي واملوصل القدمية.

حتذيرات من بيع وشراء عقارات 
بعقود خارجية باملوصل

عل��ى صعي��د آخ��ر، ح��ذر ناش��طون 
موصلي��ون م��ن عمليات بيع وش��راء 
عق��ارات بعق��ود خارجية ف��ي جانبي 

مدينة املوصل.
وبحسب اولئك الناشطني فان عناصر 
مش��تبه بتورطه��م بجرائ��م تنظيم 
داعش وبعمليات الس��طو والس��رقة 
بعق��ود  عقاراته��م  ببي��ع  يقوم��ون 
خ��ارج احملاك��م ويس��تغلون عبورهم 
بالسيطرات االمنية وباجهزة التدقيق 

جلهاز االمن الوطني بسبب عدم وجود 
اس��مائهم بقواعد البيانات الرئيسة، 
ويغرون املش��ترين باس��عار مخفضة 
لتلك العقارات العائدة لهم ويزعمون 
ان��ه ال يوجد أي مؤش��ر امني حولهم، 
ثم يقومون بالتواري عن االنظار بعد ان 
يقبضوا ثم��ن عقاراتهم، ومن املرجح 

انهم يغادرون العراق.
املوصلي��ون،  الناش��طون  وانتق��د 
"البعض" من اصح��اب رؤوس االموال 
الذي��ن يب��دون رغبته��م بش��راء تلك 
العق��ارات وحتقي��ق رب��ح س��ريع على 

حساب معاناة املواطنني، ومساعدتهم 
بنحو غير مباشر لبعض عناصر داعش 

باالفالت من العقوبات.
ودعا الناش��طون احلكوم��ة العراقية 
ال��ى التوعي��ة ببط��الن عق��ود البيع 
والش��راء، ومحاس��بة كل من يشتري 
عقارياً يثبت ان مالكه متورط بجرائم 
ارهابية مع داعش في اثناء سيطرتهم 
على املدينة، ومن��ع حتويل ذلك العقار 
للمش��ترين اجل��دد، الن��ه م��ن املرجح 
صدور قرارات الحق��ة مبصادرة االمالك 

املنقولة وغير املنقولة لالرهابيني.

مركز نينوى اإلعالمي: نود 
أن نوضح بصدق وأمانة 
وحسرة أن أهلنا في خطر 
حقيقي محدق، وأن داعش 
القذر وبعد أن استطاعت 
شراذمه الهاربة من أحياء 
الشمال الغربي، مشيرفة 
والهرمات والحاوي وتموز 
وحتى النجار واإلصالح 
والرفاعي من الوصول الى 
أحياء الموصل القديمة 
والتجمع فيها فأنه يحمل 
نوايا مجرمة كعادته في 
إيقاع األذى بأهلنا وحرق 
الموصل القديمة على من 
فيها

القوات املشتركة تلقي القبض على عناصر داعش في اجلانب األمين

أعداد عناصر التنظيم تتناقص بنحو كبير بعد المعارك األخيرة

تحذيرات من نوايا إجرامية لداعش في الموصل القديمة
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حذام يوسف طاهر

بحض��ور حش��د كبي��ر م��ن املثقفني 
واالدب��اء واالعالمي��ني م��ن كل أنح��اء 
إحتفل��ت مؤسس��ة عم��ار  الع��راق، 
الدولي��ة اخليري��ة بالذكرى اخلامس��ة 
والعشرين لتأسيس��ها، وسط أجواء 
احتفالي��ة جميلة فنية موس��يقية، 
ش��ارك فيها عدد من الف��رق العراقية 
التي جاءت من جبال وس��هول العراق 
ب��كل محبة ليش��اركونا الفرح برغم 
االل��م واملعان��اة الت��ي حل��ت مبدنهم 

وقراهم .
ش��يريا  فرق��ة  م��ع  كان��ت  البداي��ة 
االيزيدي��ة لتوح��د احلض��ور برقصاتها 
التراثية، م��ع فرقة اس��تعراضية من 
املوص��ل، إضافة الى فرقة اجلوبي التي 
ابدع��ت باس��تعراضها، تضمن احلفل 

ايض��ا فقرة غنائي��ة لفرق��ة املربعات 
البغدادية. 

بعده��ا ق��رأت البارونة اميا نيكلس��ون 
رئيسة املؤسسة كلمتها باملناسبة :« 
شكرا لكل من جاء ليشاركنا االحتفال 
ملناس��بة الذكرى اخلامسة والعشرين 
ملؤسس��ة عمار الدولية اخليرية، التي 
تس��تمد قوتها من الشعب العراقي، 
لق��د عانيت��م الكثير م��ن الصعوبات 
والتحدي��ات، ونح��ن معك��م واجهتنا 
عدة حتديات، لكننا لم ندخر جهدا في 
اي مج��ال فأعضاء املؤسس��ة منهم 
االطب��اء واملهندس��ني والفنيني، الذي 
اجتهدوا في عملهم، النها مؤسس��ة 
خيرية عراقية، تعمل بطاقات عراقية 
باقص��ى جهوده��ا، نحن نك��ن عميق 
االحت��رام لكل املؤسس��ات احلكومية 
العراقي��ة التي دعم��ت مجهودنا، في 

مؤسسة عمار الدولية اخليرية .

وقال��ت انه م��ن خ��الل مالكاتنا ومن 
خ��الل املتبرعني نعك��س كل الطيف 
العراق��ي، لدينا موظف��ني وزمالء من 
جميع االديان واملعتق��دات العراقية ، 
ول��م نتقصد هذا االم��ر، إمنا هي هذه 
الطريقة التي منون��ا وكبرنا بها ، احد 
الصحفي��ني س��ألني قب��ل ان ادخل 
لهذه القاعة س��ؤاال مثي��را لالنتباه، 
قال: هن��اك الكثير من االنقس��امات 
ولك��ن  املنطق��ة،  ف��ي  والتحدي��ات 
مؤسسة عمار اس��تطاعت ان جتمع 
كل اطياف العراق فكيف استطاعت 
ذلك؟، قلت له ان هذه هي مؤسس��ة 
عم��ار، ولكل ش��خص قيمت��ه داخل 
املؤسس��ة، وهذا هو ما مييز مؤسسة 
عمار، ولكن اجل��واب احلقيقي اخملتصر 
هو ان حقيقة ما يجمعنا ويقوينا هي 
احملبة التي يغمر بعضنا البعض بها، 
اننا نحب بعضنا البعض، ولم جنتمع 

بالقوة امنا كانت احملبة هي دليلنا .
اليوم نحن نقدر لكم صحبتكم هذا 
املساء، واسمحوا لي أن اتوجه بالشكر 
لالتص��االت  زي��ن  اخل��اص ملؤسس��ة 
على دعمها فنحن مؤسس��ة خيرية 
حقيقي��ة، نعتم��د عل��ى الداعم��ني 
والساندين لنا لنستمر، اليوم اكملت 
املؤسس��ة عامها اخلامس والعشرين 
ومع زين اكملنا عامنا العاشر، شكرا 
لك��م جميعا ، ش��كرا لكل من وقف 
معنا ومن دعمنا ولو بكلمة وكل عام 

وانتم بخير وجناح وسالم ».
من ب��ني احلضور كان هن��اك عدد من 
االدب��اء منه��م الناق��د فاض��ل ثامر 
والباح��ث حس��ني اجل��اف، وع��دد من 
املمثل��ني ، اضاف��ة الى وزي��ر الثقافة 
فوزي االتروشي ورئيسة واعضاء جلنة 
امل��رأة ف��ي وزارة الثقافة والس��ياحة 

واالثار. 

جهّزت 25 ألف عائلة بالمواد الغذائية أيمن الموصل 
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متابعة الصباح الجديد:
                         

بح��ث معاون مدير عام ش��ركة 
جت��ارة احلبوب  ف��ي وزارة التجارة 
عضو خلي��ة االزمة م��ع القادة 
االمنيني الفريق الركن عبدالغني 
قائد جه��از مكافحة  االس��دي 
اإلره��اب والل��واء الرك��ن جعفر 
قي��ادة  أركان  رئي��س  البط��اط 
الش��رطة االحتادي��ة ف��ي اجلانب 
االمي��ن م��ن املوص��ل انس��يابية 
دخول ش��احنات ال��وزارة احململة 
املناطق  ال��ى  الغذائي��ة  بامل��واد 

احملررًة  .                           
الع��ام  املدي��ر  مع��اون  وق��ال 
خ��الل لقائ��ه الق��ادة االمني��ني 
بع��د فت��ح  جس��ر مني��رة ان��ه 
امل��واد  ايص��ال  مناقش��ة  مت  
التموينية للعائالت في املناطق 
الت��ي حتررت والتس��هيالت التي 
تقدمها اجله��ات االمنية للوزارة 
بدخول شاحناتها احململة باملواد 
الغذائية .                                          

م��ن جانب��ه اك��د الل��واء الركن 
جعفر بوجود كميات من احلنطة 
في اكداس مخزونة في منطقة 
احملطة وه��ي محمية م��ن قبل 
قي��ادة الش��رطة االحتادية ، وفي 
ه��ذا اخلصوص اش��ار نعيًم الى 
قيام مالكات شركة احلبوب في 
املوصل بالكش��ف عليها حاليا  
التخاذ االجراءات املطلوبة بشأن 

مناقلتها . 
وفي السياق ذاته زار املكصوصي 
مخي��م النازح��ني ) ش��اريا ( في 
دهوك وال��ذي يضم ٣١٧٠ عائلة 
)١٧( ال��ف ف��رد حي��ث مت  لق��اء 
ادارة  اخملي��م ملناقش��ة ايص��ال 
املواد الغذائي��ة اضافة الى لقاء 

العائ��الت في اخمليم واالس��تماع  
ال��ى ش��كاواهم بش��أن وصول 
امل��واد من اجل اتخ��اذ االجراءات 

السريعة بشأنها .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
ش��ركة تصنيع احلبوب في وزارة 
التج��ارة ع��ن جتهي��ز العائ��الت 
املتواجدة في احياء اجلانب االمين 
من املوصل بكمية 1262 كيسا 
من مادة الطحني ضمن مفردات 

البطاقة التموينية .                

وقال مدير عام الشركة املهندس 
ط��ه ياس��ني ان م��الكات الفرع 
قام��و بجرد العائ��الت املتواجدة 
ف��ي تلك االحي��اء بالتع��اون مع 
فرع متوي��ن نينوى ، مش��يرا الى 
ان الش��ركة جه��زت احي��اء تل 
واليرم��وك  والش��هداء  الرم��ان 
حيث بلغ ع��دد العائالت اجملهزة 
1389 عائل��ة تض��م 6942 فردا 
بواسطة 9 وكالء متوزعني على 
احي��اء اجلانب االمين م��ن مدينة 

املوصل . 
م��ن جانبه��ا اعلنت الش��ركة 
العام��ة لتجارة امل��واد الغذائية 
ان ع��دد العائ��الت الت��ي جهزت 
ف��ي  التمويني��ة  بحصصه��ا 
الس��احل االمي��ن م��ن املوص��ل 
كانت 25 الفا و796 عائلة وعدد 
افراده��ا 111 الفا و96 فردا وعبر 

116 وكيال 
احلص��ة  تأم��ني  كذل��ك  مت  كم��ا 
ملناطق قضاء مخمور  الش��هرية 

والكوي��ر والقراج وقص��ران وعدد 
العائالت 38 الفا و502 عائلة وعدد 
االف��راد 205 الف��ا و962 فردا وعبر 
75 وكيال ومن مخازن فرع كركوك
.                                واش��ار مدير 
عام الش��ركة قاس��م حمود الى 
وصول شاحنات اللشركة ملناقلة 
م��ادة زي��ت الطع��ام م��ن مخازن 
ف��رع كركوك الى مخ��ازن املوصل 
بازوايا اضافة الى  وصول شاحنات 
محملة مبادة الس��كر من مخازن 

الدب��اش الى مخ��زن خزين مخيم 
حمام العليل للموصل الس��احل 
االمين وبكميات 700 كيس س��كر 
وكمية 6600 كارتون زيت الطعام  
ومايعادل 120 طنا ، مشيرا الى ان  
شركته مستمرة بتجهيز احلصة 
الش��هرية احلص��ص التمويني��ة 
للعائ��الت املوصلية ف��ي املناطق 
احمل��ررة والت��ي تتح��رر وم��ن خالل 
الوكالء املعتمدين  في جتهيز تلك 

العائالت وبانسيابية عالية .

التجارة تبحث مع  القادة األمنيين دخول التموينية للمناطق المحررة

تم  مناقشة 
إيصال المواد 

التموينية للعائالت 
في المناطق 
التي تحررت 

والتسهيالت التي 
تقدمها الجهات 

االمنية للوزارة 
بدخول شاحناتها 
المحملة بالمواد 

الغذائية

إيصال املواد التموينية للعائالت في املناطق التي حتررت

ورشة عمل عن ضمان 
الجودة في مؤسسات 

صحة الرصافة

إكمال فرز قطع سكنية 
ضمن قاطع بلدية الرشيد 

العراق يشارك في 
اجتماعات منظمة الصحة 

العالمية بجنيف

زينب الحسني: 
أحتض��ن مستش��فى العلوي��ة التعليم��ي 
للوالدة ورش��ة عمل تدريبية عن ضمان اجلودة 
أقامتها وزارة الصحة والبيئة بالتنس��يق مع 
دائرة صح��ة بغداد الرصافة وذلك ملنتس��بي 

أقسام دائرة الصحة العامة .
وقال مدير ش��عبة اجلودة الشاملة والتطوير 
املؤسس��ي في دائرة الصحة العامة في وزارة 
الصح��ة  الدكت��ور ري��اض م��روح ابراهيم ان 
اله��دف من أقامة الورش��ة ه��و تعزيز ادخال 
مفاهي��م اجل��ودة الش��املة جلميع أقس��ام 
الصح��ة العام��ة ف��ي املؤسس��ات واملراكز 

الصحية االولية .
واش��ار الدكتور ابراهيم الى ان الورشة وعلى 
مدى اربعة أيام تضمنت شرح أسلوب االدارة 
الصحيح��ة لتحقي��ق ادارة اجلودة الش��املة 
ومفاهيمه��ا التي تتركز عل��ى أرضاء املراجع 
وال��ذي ه��و ميثل اجملتم��ع لذا ف��أن الهدف هو 
أرضاء اجملتمع وال يتم ذلك االاّ من خالل معرفة 
حاج��ات اجملتم��ع ف��ي كل م��كان وبحس��ب 
أختالفه��م االجتماع��ي والثقاف��ي واملهن��ي 
وغيره��ا ومن ثم حتقيق هذه االحتياجات مثل 
الوقاية من االمراض ورفع املس��توى الصحي 

والبدني لديهم .

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن��ت أمانة بغداد عن إكم��ال اعمال إفراز 
3400 قطع��ة أرض س��كنية ف��ي مقاطعة 
10/2 ضم��ن قاط��ع بلدية الرش��يد ، داعية 
املواطنني الى تس��لمها من دائرة التسجيل 

العقاري. 
 وذكرت مديرية العالق��ات واإلعالم ان أمينة 
بغداد الدكت��ورة ذكرى عل��وش رفقة وكيل 
امانة بغداد للش��ؤون البلدية املهندس كرمي 
البخات��ي إطلع��ا عل��ى أعمال مس��ح وفرز 
)3400( قطعة أرض س��كنية في مقاطعة 
 )11298  8085-  ( التسلس��ل  ضم��ن   10/2
وكذل��ك اعم��ال ف��رز )4000( قطع��ة اخرى 
ضم��ن املقاطع��ة )10/3( ج��رى تس��ليمها 
لدائرة التس��جيل العقاري إلجن��از اإلجراءات 

اإلدارية لها وتسليمها الى أصحابها » .
وأضاف��ت أن »عملي��ة اإلف��راز مت��ت بجه��د 
اس��تثنائي م��ن قبل دوائ��ر )بلدية الرش��يد 
والتصامي��م واخمللف��ات الصلب��ة والبيئ��ة( 
بع��د تهيئ��ة جمي��ع امل��الكات املتخصصة 
واآلليات واملستلزمات االخرى التي تتطلبها 
 10/2( مقاطعت��ي  ف��ي  الف��رز  عملي��ات 
و10/3( اللت��ني تضم��ان )23( ال��ف قطع��ة 
أرض س��كنية على مس��احة )550( دومناً« .                                                                                                                                          
واش��ارت ال��ى ان » امان��ة بغ��داد وجه��ت 
دع��وة للمواطن��ني اصحاب القط��ع املفرزة 
ال��ى تس��لم اراضيهم من دائرة التس��جيل 
العقاري بعد إكمال جميع االجراءات االدارية 

وتثبيت احلدود » .

بغداد - الصباح الجديد:
تدارست وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني م��ع الدكتور رمزي رس��ول مدير 
قس��م الصحة الدولية مش��اركة وف��د الوزارة 
ف��ي اعمال الدورة 70 اجلمعي��ة العامة ملنظمة 
الصحة العاملية وال��دورة االعتيادية جمللس وزراء 
الصحة العرب والذي س��يعقد في جنيف على 

هامش اعمال تلك الدورة .
 وتن��اول اللقاء ج��دول اعمال الوف��د واملواضيع 
الرئيس��ة التي تهم الواقع الصحي في العراق 
وخاص��ة حتدي��ات الصح��ة العام��ة واالمراض 
االنتقالي��ة وغي��ر االنتقالية وش��ؤون النازحني 
واملهجرين وحتش��يد الدعم الدولي على صعيد 

املنظمات العاملية والدول الصديقة للعراق .

تقرير

فرق فنية تحيي ذكرى تأسيس مؤسسة عمار الدولية 
من كل ألوان الطيف العراقي

جانب من االحتفالية

حامد عبد النبي *
أعلنت دائرة االعمار الهندسي احدى 
واالسكان  االعمار  وزارة  تش��كيالت 
والبلدي��ات العام��ة ع��ن تعاقده��ا 
م��ع ش��ركة )TQCSI( االس��ترالية 
لغ��رض حصوله��ا عل��ى ش��هادة 
اجل��ودة الدولي��ة ضم��ن املواصفات 

.)ISO 9001 : 2008(العاملية
وقال��ت مدي��رة ع��ام دائ��رة االعمار 
الهندس��ي وكالة املهندسة أحالم 
تعت��زم  الدائ��رة  ان  ج��واد  س��عيد 
احلصول على شهادة اجلودة الدولية 
 ISO 9001(ضمن املواصفات العاملية
2008 :( في مجال تقدمي التصاميم 
م��ن  الهندس��ية  واالستش��ارات 
 )TQCSI( خالل تعاقدنا مع ش��ركة
االسترالية املانحة للشهادة الدولية 
، مبين��ة ان هذا التعاقد س��يحقق 
للدائرة  اجل��ودة  وأه��داف  سياس��ة 
وس��يكون له التأثير االيجابي على 
جودة التصاميم وفاعلية تشغيلها 
واالداء العال��ي عل��ى كس��ب ثق��ة 
ورضا زبائنها مع االلتزام بالتحسني 
املس��تمر جلودة تصاميمها مما يؤدي 
ال��ى حتقيق النجاح واالزدهار للدائرة 
اضافة الى زيادة قدرتها التنافسية 

مع الشركات االخرى.
ان  الدائ��رة  وأضاف��ت مدي��رة ع��ام 

للش��ركة  االستش��اري  الفري��ق 
املانح��ة االس��ترالية )TQCSI(أجن��ز 
مرحل��ة دراس��ة وثائ��ق نظ��ام أدارة 
اجلودة واالنتقال الى مرحلة التدقيق 
امليداني وأستكمال عملية التدقيق 
اخلارجي التي قام بها وتقييم حسن 
أداء الدائ��رة ودرج��ة نض��ج نظ��ام 
ادارة اجل��ودة فيه��ا وكف��اءة الدائرة 
ف��ي تلبية متطلب��ات احلصول على 

.)ISO 9001:2008( شهادة
واشارت مديرة عام الدائرة ان الدائرة 
مس��تمرة بالتطوي��ر الفع��ال لرفع 
كفاءة مستوى اداء نظام ادارة اجلودة 
.منوه��ة ان الدائ��رة متتل��ك اخلبرات 
الكف��ؤءه ف��ي تقدمي االستش��ارات 

التصامي��م   واع��داد  الهندس��ية 
اضاف��ة ان الدائ��رة كرس��ت جميع 
جهودها لتحس��ني وتطوير قدراتها 
التنافس��ية في اجملاالت التي تدخل 
اجلودة اساس عملها من اجل حتقيق 
املواصف��ات املطلوبة بص��ورة تفوق 

توقعات الزبون. 
وأكدت مديرة عام الدائرة ان الهدف 
 ISO( م��ن احلص��ول عل��ى ش��هادة
9001:2008( هو يهدف الى مواكبة 
التط��ور العلمي ف��ي العالم وهذا 
بالعراق  ايجابا  سينعكس تطبيقة 

لالرتقاء الى اعلى املستويات .

*اعالم الدائرة      

بغداد - الصباح الجديد:
اج��رت دائرة التقاع��د والضمان 
العم��ل  وزارة  االجتماع��ي ف��ي 
والش��ؤون االجتماعية لقاء مع 
مخولي االش��تراكات الشهرية 
ف��ي الش��ركات وارب��اب العمل 
ونخب��ة م��ن موظف��ي اقس��ام 
املالي��ة م��ن اجل  االش��تراكات 
وجتنب��ا  االج��راءات  تبس��يط 
للتط��ور  للتأخيرومواكب��ة 

التقني.
ونوقش��ت في اللقاء آلية عمل 
الدف��ع اإللكترون��ي ع��ن طريق 
املص��ارف  ل��دى  حس��اباتهم 
وذل��ك  واالهلي��ة  احلكومي��ة 
بتحويل املبالغ الى حساب دائرة 
العراقي  بالدينار  اجلاري  الضمان 
وبال��دوالر االميركي لدى مصرف 
العم��ل  وزارة  ف��رع  الرافدي��ن 

والشؤون االجتماعية.
وتطرق مدير ع��ام دائرة التقاعد 
والضم��ان االجتماع��ي للعمال 
علي جعف��ر احللو خ��الل اللقاء 
ال��ى كيفية تس��هيل اج��راءات 
املراجع��ة للدائرة ، مضيفا انه مت 
االخيرين من  اليومني  تخصيص 
كل ش��هر حصري��ا للمراجعني 
لتنظيم س��ير العمل فضال عن 

احداهم��ا  نافذت��ني  تخصي��ص 
واالخ��رى للمخولني  للمراجعني 
الشهرية  االش��تراكات  لتسلم 
العم��ل  لغ��رض تطوي��ر س��ير 

وانسيابيته.
على صعيد متصل عقدت دائرة 
التقاع��د والضم��ان االجتماعي 
للعم��ال اجتماعا موس��عا مع 
مس��ؤولي الش��عب القانوني��ة 
في بغ��داد واحملافظات برئاس��ة 
مدي��ر ع��ام الدائرة عل��ي جعفر 
احلل��و لبح��ث ملف��ات التنفيذ 
والشكاوى  والدعاوى  والعقارات 
العم��ل  آلي��ة  عل��ى  والوق��وف 
املش��كالت  ومواجهة  بش��أنها 

التي تعوق العمل.
واكد املدير العام خالل االجتماع 
على اهمية متابعة ملف الديون 
وحث املش��اريع املدين��ة للدائرة 
على تس��ديد ما بذمتها وتنفيذ 
التزاماتها جتاه الدائرة، كما وجه 
بتنظيم س��جالت مفصلة عن 
العقارات التابعة القسام الدائرة 
ف��ي احملافظ��ات وبي��ان موقفها 
سواء أكانت مؤجرة او شاغرة او 

متجاوز عليها من قبل الغير.
كما دع��ا املدير العام الى ضرورة 
ادام��ة التواصل م��ع احلكومات 

احمللي��ة وتعزي��ز س��بل التع��اون 
املش��ترك بني ال��وزارة ومجالس 
احملافظ��ات مبا يس��هم في جناح 
خدم��ة  وانس��يابيته،  العم��ل 

للصالح العام.
يذكر ان دائرة التقاعد والضمان 
اح��د  للعم��ال  االجتماع��ي 
تشكيالت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة تعمل على تطبيق 
والضمان  التقاعد  قانون  احكام 
 39 رق��م  االجتماع��ي للعم��ال 
لس��نة 1971، وتركز في عملها 
االش��تراكات  جباي��ة  عل��ى 
العمالي��ة من اصح��اب العمل 
حسب النسب املقررة على وفق 
االيرادات  القان��ون وتصب ه��ذه 
العم��ال  حق��وق  تلبي��ة  ف��ي 
املضمونني من الضمان الصحي 
والتقاعد ومكافأة نهاية اخلدمة 
، إذ تخت��ص الدائ��رة بخدم��ات 
العامل��ني لدى القط��اع اخلاص 
واخملتل��ط والتعاون��ي، كما تقوم 
الدائرة  التنفيذية ف��ي  اللج��ان 
للمش��اريع  ميداني��ة  بزي��ارات 
وحثها  متابعتها  لغرض  املدينة 
على تأدية التزاماتها جتاه الوزارة 
تطبيقا لقان��ون حتصيل الديون 
احلكومية رقم 56 لسنة 1976. 

اإلعمار الهندسي تسعى للحصول 
على شهادة الجودة الدولية 

تبسيط إجراءات الدفع اإللكتروني
 في دائرة تقاعد العمال

ذي قار - علي حسين:
وزعت دائرة الهج��رة واملهجرين 
في محافظة ذي قار 830 س��لة 
غذائية على االس��ر النازحة في 

والتنس��يق  بالتعاون  احملافظ��ة 
مع برنامج الغذاء العاملي التابع 

لالمم املتحدة .
وق��ال مدير الدائ��رة علي صالح 

احلل��و ان » دائرة الهج��رة وزعت 
املس��اعدات  م��ن  س��لة   830
السكر  التي ش��ملت  الغذائية 
وال��رز والطح��ني وزي��ت الطعام 

ومف��ردات غذائي��ة اخ��رى ويبلغ 
اجمال��ي وزنه��ا  36 كيلو غراما 
الواح��دة«  الغذائي��ة  للحص��ة 
، مؤك��دا ش��مول النازح��ني في 

جمي��ع الوح��دات االداري��ة ف��ي 
احملافظ��ة بعملي��ة توزي��ع املواد 

الغذائية .
يذكر ان عدد النازحني املسجلني 

يبل��غ  ق��ار  ذي  محافظ��ة  ف��ي 
2600 اس��رة نازح��ة من املناطق 
واالنبار  املوص��ل  في  الس��اخنة 

وصالح الدين وغيرها .  

هجرة ذي قار توزع 830 سلة غذائية بين األسر النازحة
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متابعة الصباح الجديد:

برعاي��ة وزير الصناع��ة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
العام��ة  الش��ركة  افتتح��ت 
لالس��منت العراقي��ة محط��ة 
تولي��د الطاق��ة الكهربائية في 
معمل اس��منت السماوة التي 
تتكون م��ن 3 وح��دات توليدية 
 )12( تبل��غ  إجمالي��ة  بطاق��ة 
ميكاواطا بواقع )4( ميكاواطات 

لكل وحدة .
وحتتوي الوح��دة على منظومة 
تزامن وس��يطرة مع الش��بكة 
أح��د  تع��د  والت��ي  الوطني��ة 
االس��تثمارية  اخلطة  مش��اريع 
الت��ي مت التعاق��د عليه��ا م��ع 
الش��ركة العام��ة للصناع��ات 
على  وااللكترونية  الكهربائي��ة 
تنفيذها بكلفة )19( مليار دينار 
ومن مناشىء أملانية وفرنسية. 

للش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وأش��اد 
املهندس ناصر ادريس املدني في 
الكلمة الت��ي ألقاها في حفل 
ال��ذي حض��ره رئيس  االفتت��اح 
واعضاء مجلس محافظة املثنى 
ممث��ال ع��ن الوزي��ر باالنتص��ارات 
أبناء  الت��ي يحققه��ا  الباه��رة 
القوات املسلحة بكل صنوفها 
واحلش��د الش��عبي والعشائري 
على أع��داء اإلنس��انية تنظيم 

داعش اإلرهابي .
وق��ال املدي��ر الع��ام ان موع��د 
حتقي��ق النص��ر الناج��ز وحتري��ر 
كامل أراضي الوط��ن بات قريبا 
، مثمن��ا جهود كل من اس��هم 
في حتقيق ه��ذا اإلجناز ، عادا اياه 
دليال واضحا على حرص وتعاون 
العاملني في  وتعاض��د جمي��ع 
الش��ركة وش��عورهم الكبي��ر 
جت��اه  احلقيقي��ة  باملس��ؤولية 
ال��وزارة واحلكوم��ة ، مؤك��دا أن 
في  املش��روع سيس��هم  ه��ذا 
تغذية معمل اسمنت السماوة 

بالطاق��ة  املثن��ى  ومحافظ��ة 
الكهربائية ماس��يكون له األثر 
اإليجابي على املعمل واحملافظة 

واملواطن . 
ولف��ت املدن��ي إل��ى التحديات 
الكبي��رة الت��ي واجه��ت قطاع 
بع��د  الع��راق  ف��ي  الصناع��ة 
األح��داث  نتيج��ة   2003 ع��ام 
السياس��ية واألمنية التي مرت 
بالبلد ، مش��يرا في الوقت ذاته 
إل��ى توجه احلكوم��ة نحو دعم 
الصناعة الوطنية واملنتج احمللي 
من خ��الل إص��دار العدي��د من 
القرارات املهمة وتفعيل قوانني 
العراقي��ة  املنتج��ات  حماي��ة 

والتعرف��ة الكمركي��ة لغ��رض 
تطوي��ر الش��ركات الصناعي��ة 
التنافس��ية  الق��درة  وتعزي��ز 
إع��ادة  وبالتال��ي  ملنتجاته��ا 
الصناع��ة العراقية إلى س��ابق 
عهدها ف��ي رفد ميزانية الدولة 

وتعزيز االقتصاد الوطني .. 
ودع��ا املدني إلى ض��رورة تضافر 
املركزي��ة  احلكوم��ة  جه��ود 
بغي��ة  احملافظ��ات  وحكوم��ات 
االجن��ازات  م��ن  املزي��د  حتقي��ق 
لتنويع مصادر  واملثمرة  املتميزة 
الدخل واإلس��هام ف��ي التنمية 

االقتصادية للبلد
على صعي��د متصل التقى وزير 

الصناع��ة في مقر الوزارة مدراء 
االقسام االنتاجية في الشركة 
الهندس��ي  لالس��ناد  العام��ة 
واعضاء مجلس إدارة الش��ركة 
األدوي��ة  لصناع��ة  العام��ة 
واملستلزمات الطبية في سامراء 
كال عل��ى ح��دة  للتباحث حول 
العديد م��ن املواضيع والقضايا 
التي تهم س��ير العمل واإلنتاج 
الت��ي  واملعوق��ات  واملش��كالت 
واملقترحات  والس��بل  تواجهها 

الكفيلة بحلها .
وأك��د الوزير خ��الل اللق��اء بأن 
مؤسس��ات الدول��ة حتت��اج الى 
م��الكات وكف��اءات متتل��ك من 

اخلب��رات املتراكم��ة وحترص في 
تنقي��ذ  الوق��ت نفس��ه عل��ى 
القوانني النافذة التي تدخل في 
القطاع  احملافظة عل��ى  صل��ب 
الصناع��ي وحتمي امل��ال العام ، 
مش��ددا عل��ى ان نق��ل التطور 
ومواكب��ة التكنولوجيا احلديثة 
عام��ل مهم ف��ي أرس��اء البنى 
التحتية العراقية لغرض انشاء 
واقع  مش��اريع جدي��دة وخل��ق 

صناعي متقدم .              
 وش��دد الوزير على أهمية رسم 
خطط واس��تراتيجيات واضحة 
املنتج��ات  لتطوي��ر  ودقيق��ة 
مبايتالءم مع متطلبات الس��وق 

واحتياجات وزارات ومؤسس��ات 
الدول��ة وكذل��ك وض��ع آلي��ات 
وإج��راءات س��ليمة للتس��ويق 
الس��وق  مواكبة حلاجة  تك��ون 
وتتماشى مع أذواق املستهلك .

كما اس��تمع الوزير خالل اللقاء 
الى جميع املالحظات واملداخالت 
واملقترحات املطروحة وتشخيص 
التي  أبرز املش��كالت واملعوقات 
لغ��رض   الش��ركات  تواجهه��ا 
القوان��ني  ضم��ن  معاجلته��ا 
والقرارات الص��ادرة والتعليمات 
املتبعة مبايس��هم في النهوض 
بواق��ع الصناع��ة ف��ي الع��راق  

واالرتقاء باإلنتاج الوطني .

أصبح توجه 
الحكومة نحو دعم 
الصناعة الوطنية 
والمنتج المحلي من 
خالل إصدار وتفعيل 
قوانين حماية 
المنتجات العراقية 
والتعرفة الكمركية 
لغرض تطوير 
الشركات الصناعية

أحد معامل االسمنت العراقية

أكدت سعيها الدائم للنهوض بالصناعة العراقية 

االسمنت العراقية تفتتح محطة توليد الطاقة الكهربائية في معمل السماوة 
اإلعمار تسهم في إطفاء 

حرائق غابات الموصل

ضبط 140 مخالفًة  
للوكالء والمطاحن 

الحكومية واألهلية 

ضوابط قبول الدراسات 
المسائية لمعهد المهن 

الصحية العالي

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزيرة االعمار واالس��كان والبلديات العامة 
د. املهندسة آن نافع اوس��ي ان الوزارة ساندت فرق 
الدف��اع املدن��ي في اطف��اء حرائق منطق��ة غابات 

املوصل. 
 وذك��رت املهندس��ة اوس��ي ان ف��رق الصيانة في 
مديري��ة مج��اري نين��وى) اجلانب االيس��ر(  التابعة 
ملديرية اجملاري العامة احدى تشكيالت الوزارة هرعت 
مبالكاتها العاملة وبااللي��ات احلوضية املتوفرة في 
املديري��ة الى غابات املوصل ملس��اندة اخوانهم من 
رج��ال الدفاع املدني في املدينة الخماد احلرائق التي 
اندلعت بس��بب هجمات يائس��ة لتنظيم داعش 
االرهابي العاقة تق��دم القوات االمنية الى املناطق 

املتبقية في محافظة نينوى. 
يذك��ر ان احلرائ��ق اندلعت في غاب��ات املوصل قرب 
القري��ة الس��ياحية في اجلهة الغربي��ة من فندق ) 

نينوى اوبروي ( على الضفة الشرقية لنهر دجلة .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة الرقابة التجارية واملالية في وزارة التجارة 
ع��ن ضبط عدد من اخملالفات ل��وكالء ومطاحن اهلية 
وحكومية حي��ث مت تس��جيل )126( مخالفة لوكالء 
التموين و)14( مخالفة للمطاحن احلكومية واالهلية 

خالل شهر نيسان املاضي .
واوضح مدير عام الدائرة حسني فرحان للمركز اخلبري 
في وزارة التجارة  ان الفرق الرقابية في الدائرة كثفت 
جوالته��ا امليدانية خ��الل ذلك الش��هر حيث حققت  
)627(  زي��ارة لوكالء التموي��ن و)191( زيارة للمطاحن 
االهلية واحلكومية  و )168( زيارة ملركز متوين و)39( زيارة 
لس��وق محلية وكذل��ك )208( زي��ارات جملمعات اخملازن 
الغذائية واالنش��ائية و)27( زيارة لالسواق املركزية و ) 
154( زيارة لس��ايلوات احلبوب اضافة الى استقبال 58 
ش��كوى من املواطنني مت خاللها رصد 8 مخالفات ومت 
مفاحتة قسم شكوى املواطنني في الوزارة بخصوص 

تلك الشكاوى .
واضاف املدير العام ان قسم الرقابة املالية قام باجراء 
تدقيق الس��لف ع��دد)11( وتدقي��ق عقود ع��دد )11( 
وتدقيق )12( محاضر شطب  وتدقيق )3( محاضر جلان 
فتح العطاءات وتدقيق ايف��ادات عدد)20( وتدقيق )6( 
س��رقات وتدقيق )2( جرد اخملازن وتدقي��ق )7( املديونية 

وتدقيق )66( تضامني.

بغداد - الصباح الجديد:
حددت دائرة صحة بغداد / الرصافة احدى تش��كيالت 
وزارة الصحة والبيئة ضوابط القبول في معهد املهن 

الصحية العالي  .
وبني مدير ع��ام الدائرة الدكتور عبد الغني س��عدون 
الساعدي إن املعهد وضع ضوابط القبول في الدراسات 
املس��ائية وهي إن اليكون معدل املتقدم اقل من 55% 
وال يزي��د عمر املتقدم على 35 س��نة وان تكون حصة 
اإلناث في القبول ثلثي العدد املقرر ، وان يكون حاصال 
على ش��هادة اإلعدادية للفرع العلمي أو ما يعادلها . 
وأش��ار املدير العام الى إن الهدف من فتح الدراس��ات 
املس��ائية هو لتحسني اخلدمة التمريضية والصحية 
وكذلك لسد احتياجات املؤسسات الصحية من هذه 
املالكات ، فضال عن فتح اجملال أمام الطلبة املتقدمني 
لدراس��ات املس��ائية في املعهد لالعمار التي جتاوزت 

احلد املقرر في الدراسات الصباحية . 

متابعة الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ح��ث 
االجتماعية رئيس هيئة احلماية 
املهن��دس محمد  االجتماعي��ة 
دوائر  ش��ياع الس��وداني مديري 
الهيئة على ضرورة االنتهاء من 
عملي��ة املس��ح امليدان��ي خالل 
اسبوع  للمستفيدين املتوقفة 
اعاناتهم الذين حدثوا بياناتهم 
لغ��رض االس��راع بأط��الق مبلغ 
االعانة لهم ، مشيرا الى القيام 
باالجراءات بحق م��ن يتخلف او 
يتلكأ في حس��م املوضوع وكل 

حسب موقعه الوظيفي .
احلماي��ة  هيئ��ة  رئي��س  واك��د 
ترؤس��ه  خ��الل  االجتماعي��ة 
للم��الك  موس��عا  اجتماع��ا 

املتق��دم للهيئ��ة عل��ى ضرورة 
االهتمام باخلدمات التي تقدمها 
، مشيرا  للمس��تفيدين  الوزارة 
الى اهمية تس��هيل وتبس��يط 
املواطن��ني  مراجع��ة  اج��راءات 
والدقيق  لغرض االجناز الس��ريع 
ملعامالته��م من اجل التخفيف 
ع��ن معان��اة كاه��ل الطبق��ة 

الفقيرة واحملتاجة .
ودعا الوزير الس��وداني الى تبيان 
اسباب ايقاف االعانة للمواطنني 
ه��و  االيق��اف  ان  وافهامه��م 
مسألة مؤقتة وسيعاد اطالقها 
،وايضا  انتف��اء االس��باب  ح��ال 
افهامهم  م��ا املطلوب منهم ، 
التثقيف  مشددا على توس��يع 
والتوعية حول املوضوع بصفته 

 ، معيش��تهم  مي��س  باعتب��اره 
مطالب��ا احلضور باتب��اع افضل 
الس��بل م��ن اجل اجن��از عملية 

املسح وحتديث البيانات.
اوع��ز   ، متص��ل  س��ياق  وف��ي 
باالس��تمرار  الهيئ��ة  رئي��س 
ف��ي اكمال دم��ج اقس��ام دوائر 
للرج��ل  االجتماعي��ة  احلماي��ة 
وامل��رأة لتوحي��د قاع��دة بيانات 
واملس��تفيدين  املس��تفيدات 
لتف��ادي عملي��ات التزوي��ر ف��ي 
اص��دار البطاق��ة الذكية خارج 

منافذ الوزارة. 
واس��تمع املهندس محمد شياع 
الس��وداني الى شرح مفصل عن 
آخ��ر تطورات عم��ل الهيئة ، كما 
اس��تمع الى مالحظ��ات املديرين 

العامني عن العديد من القضايا.
وكان��ت وزارة العم��ل قد اطلقت 
الدفع��ة الثانية من اعانة احلماية 
ي��وم   2017 للع��ام  االجتماعي��ة 
5/4 ألكث��ر م��ن مليون اس��رة في 
بغ��داد واحملافظات.  وقال املتحدث 
باسم وزارة العمل وهيئة احلماية 
االجتماعي��ة عمار منعم ان مدير 
ع��ام تكنولوجي��ا املعلوم��ات في 
الهيئة املهن��دس جمال بالل ذكر 
ان الوزارة اطلقت الدفعة الثانية 
لع��ام 2017 وش��ملت املعترضني 
واملبحوث��ني والذي��ن ل��م تظه��ر 
نتائجه��م م��ن وزارة التخطي��ط 
فضال عن الش��مول اجلديد، مبينا 
ان مبل��غ الدفع��ة بل��غ اكثر من 

)310( مليارات دينار.  

السوداني يحث مديري الهيئة على سرعة
 إنجاز المسح الميداني للمستفيدين

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح��ت امان��ة بغ��داد معم��ال 
جديدا النتاج القوالب اخلرسانية 
املس��تعملة في تطوي��ر وتأهيل 
وتنظي��م ارصف��ة الش��وارع في 
مب��ا  العاصم��ة  مناط��ق  عم��وم 
يس��هم في حتس��ني اداء شبكة 
النق��ل وامل��رور وتخفي��ف ح��دة 

االختناقات املرورية .   
العالق��ات  مديري��ة  واوضح��ت 
واالع��الم ف��ي امان��ة بغ��داد في 
بيان صحفي اطلع��ت » الصباح 
اجلدي��د« على نس��خة من��ه ان » 
دائرة بلدية الصدر االولى افتتحت 
معمال النتاج القوالب اخلرسانية 
ال��ذي يضم  للبيئ��ة  الصديق��ة 
خط��ني انتاجيني لتوفي��ر القالب 

اجلانبي ) الكاربستون( املستعمل 
وتنظي��م  وتأهي��ل  تطوي��ر  ف��ي 

الشوارع ».
اجلدي��د  املعم��ل  ان  واضاف��ت 
س��يحقق االكتف��اء الذات��ي من 
املس��تعملة  اخلرس��انية  امل��واد 
في تطوير الش��وارع السيما في 
مدينة الصدر بافضل املواصفات 
املعتم��دة م��ن حي��ث مقاومتها 
لالحمال والظروف اجلوية واالمالح 
املوجودة في التربة واملياه اجلوفية 

.«
واش��ارت ال��ى » اخض��اع امل��واد 
الضغ��ط  الختب��ارات  املنتج��ة 
والس��حب والتكسير للتأكد من 
اجلودة  م��دى مطابقتها ملعايي��ر 

واطالة عمرها االفتراضي. 

افتتاح معمل جديد إلنتاج 
القوالب الخرسانية 

لتنظيم الشوارع 

أوعز بإكمال دمج أقسام دائرتي حماية الرجل والمرأة
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واشنطن ـ بي بي سي: 
أعلن��ت إدارة الرئي��س األميركي دونال��د ترامب أنها 
تبح��ث تأثي��ر نق��ل س��فارة الواليات املتح��دة لدى 
إس��رائيل م��ن ت��ل أبيب إل��ى القدس عل��ى عملية 

السالم.
وتعه��د ترام��ب خالل حملت��ه النتخابات الرئاس��ة 
األميركية بنقل س��فارة بلده، لكن��ه لم ينفذ هذا 
التعهد منذ استالم مهام منصبه في كانون الثاني. 
وفي تصريح حملطة إن بي س��ي التلفزيونية، قال وزير 
اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون »الرئيس يتوخى 
احلذر الش��ديد لفهم كيفية تأثير مث��ل هذا القرار 

على عملية السالم«.
وأش��ار تيلرسون إلى أن قرار ترامب سيعتمد بدرجة 
كبيرة على األطراف املعنية بعملية السالم وخاصة 
»إذا كانت إسرائيل ترى أنها ستكون )خطوة( مفيدة 

ملبادرة السالم أم رمبا مبثابة تشتيت«.

واشنطن ـ وكاالت: 
طالب الرئي��س األميركي دونال��د ترامب امس االول 
األحد، بتش��ديد العقوبات على »بيونغ يانغ« بعدما 
أطلق��ت صاروخ��اً باليس��تياً جديداً ف��ي حتٍد صارخ 
لرئي��س كوري��ا اجلنوبي��ة اجلدي��د. وهي ثان��ي جتربة 
صاروخية لكوريا الشمالية في 15 يوماً واألولى منذ 

تولي الرئيس »مون غاي إن« مهامه.
وق��ال البي��ت األبي��ض ف��ي بي��ان إن »ه��ذا العمل 
االس��تفزازي األخير يجب أن يدعو كل األمم إلى فرض 
عقوبات أقوى عل��ى كوريا الش��مالية«، مضيفاً أن 
الصاروخ س��قط في موقع قريب ج��داً من األراضي 

الروسية.
وأعل��ن املتحدث باس��م الرئاس��ة الروس��ية دميتري 
بيس��كوف أن الرئيس��ن الروس��ي فالدميي��ر بوت��ن 
والصيني ش��ي جينبينغ تطرقا إل��ى امللف الكوري 
الش��مالي خالل لقائهما في بك��ن، وأعرب اجلانبان 

عن قلقهما حيال تصاعد التوتر.
د االحت��اد األوروبي بإط��الق الصاروخ،  م��ن جهته، ن��دَّ
معتب��راً في بيان أن األمر يش��كل تهديداً للس��الم 
واألم��ن الدولين، ويفاقم بش��كل أكب��ر التوتر في 
املنطق��ة ف��ي مرحل��ة ال ب��د فيه��ا من ن��زع فتيل 
التوتر. لكن االحتاد لم يُش��ر إلى عقوبات. ودانت أوانا 
لونغيسكو، املتحدثة باسم حلف شمال األطلسي 
عملي��ة اطالق الص��اروخ مؤكدة أن��ه انتهاك جديد 
صارخ لسلس��لة قرارات مجلس األمن الدولي، األمر 
الذي يشكل تهديداً للسالم واألمن الدولين، وقالت 
في بيان: »نحن ف��ي مرحلة ال بد فيها من نزع فتيل 

التوتر وليس القيام باستفزاز«.

دبي ـ رويترز:
قال��ت وكالة األنب��اء اليمنية )س��بأ( التي يديرها 
احلوثي��ون إن الكولي��را أودت بحياة 115 ش��خصا 
على األق��ل في العاصم��ة صنعاء وذل��ك بعد أن 
أعلنت السلطات امس االول األحد حالة الطوارئ 

وطلبت املساعدة الدولية لتجنب وقوع كارثة.
وتس��يطر حركة احلوثي املس��لحة املتحالفة مع 
إيران على صنعاء وتقاتل حتالفا تقوده الس��عودية 
بدع��م من الغ��رب. وقت��ل أكثر من عش��رة آالف 
ش��خص ونزح مالي��ن عن ديارهم خ��الل أكثر من 
عام��ن من احل��رب الت��ي دم��رت معظ��م البنية 

التحتية في البالد.
وقالت األمم املتحدة إن بضع منش��آت طبية فقط 
ه��ي التي م��ا زالت تعمل وأش��ارت إل��ى أن ثلثي 

السكان ليس لديهم مصدر آمن ملياه الشرب.
ونقلت س��بأ عن محمد س��الم ب��ن حفيظ وزير 
الصحة ف��ي حكومة احلوثين قوله »إن ما يحدث 
الي��وم يتج��اوز ق��درات أي نظام صح��ي متعافي 
فم��ا بالك��م ونحن ف��ي ه��ذا األوض��اع الصعبة 

واملعقدة«.

واشنطن تبحث تأثير نقل 
السفارة األميركية إلى القدس 

ترامب يطالب بتشديد 
العقوبات على »بيونغ يانغ«

الكوليرا تحصد أرواح 115 
في العاصمة اليمنية

متابعة الصباح الجديد: 

قت��ل أكثر من 22 ش��خصا أغلبهم 
نس��اء وأصيب 12 آخ��رون جراء غارة 
جوية يرجح أنه��ا لطيران التحالف 
العكيرش��ي  بل��دة  عل��ى  الدول��ي 
ش��رق مدينة الرقة ش��مال سوريا، 
فيم��ا أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية 
أن الوض��ع مبناط��ق تخفي��ف التوتر 
بس��وريا مس��تقر، حيث لم تسجل 
جلن��ة املراقب��ة الروس��ية التركي��ة 
املشتركة س��وى 9 انتهاكات لوقف 
إط��الق الن��ار خ��الل ال���24 س��اعة 

املاضية.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء األملانية عن 
مص��ادر محلي��ة أن »قصف��ا جويا، 
يعتق��د أن التحال��ف الدولي نفذه، 
اس��تهدف مركب��ة تق��ل عام��الت 
تعمل��ن بزراع��ة محص��ول القطن 
وهن عائدات إلى منازلهن امس االول  
األح��د في بلدة العكيرش��ي ش��رق 
الرقة«. ف��ي حن لم يعلق التحالف 

على احلادثة.
إل��ى ذلك ذك��ر نش��طاء أن طائرات 
حربي��ة يرجح أنه��ا تابعة للتحالف 
الدولي اس��تهدفت أماكن في قرية 
العكيرش��ي بريف الرقة الش��رقي، 
تس��ببت مبقتل 8 مدني��ن بينهم 5 
نس��اء، وحصيل��ة القتل��ى مرجحة 
لالرتفاع لوجود جرحى بعضهم في 

حاالت خطرة.
وأفاد رواد مواقع التواصل االجتماعي 
بوق��وع غ��ارات للتحال��ف الدول��ي 
أدت إل��ى مقت��ل وإصابة العش��رات 
م��ن املدنين منهم نس��اء »عامالت 
قطن«، إذ استهدفت الغارات سيارة 
كان��ت تقلهن ومعه��ن أطفال قرب 

قرية العكيرشي شرق الرقة.
قال��ت وس��ائل اإلع��الم الرس��مية 
السورية امس االول األحد إن مدنين 
وق��وات املعارضة ب��دأوا مغادرة حي 
القابون الذي تس��يطر عليها قوات 
املعارض��ة عل��ى أط��راف العاصمة 
دمش��ق، وذلك بعد إخالء منطقتن 

أخرين األسبوع املاضي.
غي��ر أن أحد الناش��طن م��ن داخل 
القاب��ون يق��ول إن��ه ال ي��زال يجري 

تسجيل أسماء املغادرين.
باملقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أن الوض��ع مبناط��ق تخفي��ف التوتر 
بس��وريا مس��تقر، حيث لم تسجل 
جلن��ة املراقب��ة الروس��ية التركي��ة 
املشتركة س��وى 9 انتهاكات لوقف 

إط��الق الن��ار خ��الل ال���24 س��اعة 
املاضية.

وأوضحت الوزارة في بيان امس االثنن، 
أن اجلانب الروس��ي في اللجنة رصد 
6 حاالت إلطالق النار في محافظات 
دمش��ق )2(، ودرعا )2( وحماة )2(، في 
حن س��جل اجلانب التركي 3 حاالت 
مماثلة في محافظة حمص، مش��يرا 
إل��ى أن معظم ح��وادث إط��الق نار 
عشوائية من األسلحة اخلفيفة ومت 
رصدها في مناطق يس��يطر عليها 
النصرة«  و«جبهة  »داعش«  تنظيما 

اإلرهابيان.
وخالل اليوم املاض��ي انضمت قريتا 
»أم العلق« و«النازحي« في محافظة 
الس��ويداء إل��ى نظام وق��ف إطالق 
النار، ليرتفع بذلك عدد القرى واملدن 
املنضوية في عملي��ة املصاحلة إلى 
1497، م��ع اس��تمرار املفاوضات مع 
الفصائل املعارضة بشأن انضمامها 
إل��ى الهدن��ة في محافظ��ات حلب 
ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة، 

بحسب البيان.
كما أش��ارت ال��وزارة إل��ى أن املركز 

الروس��ي للمصاحل��ة ب��ن األطراف 
املتحاربة في س��وريا نفذ 5 عمليات 
إنسانية خالل اليوم املاضي، استفاد 
منها أكثر م��ن 1900 مواطن، حيث 
ق��دم املرك��ز 4,8 أطن��ان م��ن مياه 
الش��رب لس��كان مدينة حلب و1,3 
ط��ن م��ن امل��واد الغذائي��ة ألهال��ي 
محافظة الس��ويداء. ويبل��غ العدد 
اإلنس��انية  للعملي��ات  اإلجمال��ي 

الروسية بسوريا 1215 عملية.
وأفادت تقارير بأن االتفاق على إخالء 
القاب��ون، ال��ذي جرى التوص��ل إليه 
الس��بت املاض��ي، يس��مح بانتقال 
قوات املعارض��ة واملدنين إلى أحياء 

أخرى تخضع لسيطرة املعارضة.
وكان��ت تقارير أخرى قد أش��ارت إلى 
اقتراب قوات احلكومة من السيطرة 
كام��ل  بش��كل  القاب��ون  عل��ى 
بع��د قص��ف واش��تباكات عنيف��ة 
اس��تهدفت احلي، قبيل توقيع اتفاق 

اإلجالء.
وأفاد مراس��ل لوكال��ة فرانس برس 
داخل القابون بأنه شاهد نحو عشر 
حافالت تقل السكان واملقاتلن امس 

االول األحد بعد إع��الن التوصل إلى 
االتفاق بن اجلانبن عقب اشتباكات 

عنيفة.
وكان��ت اتفاق��ات مماثلة ق��د نُفذت 
األس��بوع املاض��ي في حي��ي »برزة« 
يخضع��ان  اللذي��ن  و«تش��رين« 

لسيطرة املعارضة.
وأكد أحد النش��طاء م��ن داخل آخر 
جيب تس��يطر علي��ه املعارضة في 
القاب��ون أن االس��تعدادات قد بدأت 
بالفعل إلخراج مس��لحي املعارضة 

والسكان.
وقال الناش��ط عدي ع��ودة لفرانس 
برس: »يج��ري جتهي��ز احلافالت وهي 
متوقفة في املناطق التي يس��يطر 

عليها النظام.«
وأض��اف: »يجري تس��جيل أس��ماء 
األش��خاص الذي��ن يري��دون املغادرة 

سواء املدنين أو املقاتلن.«
وقال مصدر من قوات الدفاع الوطني 
املوالية للنظام إن »اجليش الس��وري 
استطاع الس��بت املاضي محاصرة 
العش��رات م��ن العناصر املس��لحة 
داخل حي القاب��ون، وأجبروهم على 

أسلحتهم«،  وتس��ليم  االستسالم 
حس��بما نقلت عن��ه وكالة فرانس 

برس.
وتأت��ي اتفاقيات إجالء أحياء القابون 
وبرزة وتش��رين عقب سلس��لة من 
االتفاق��ات وافق��ت مبوجبه��ا قوات 
املعارض��ة على االستس��الم مقابل 
توفي��ر ممرات آمنة له��م إلى مناطق 

أخرى تخضع لسيطرة املعارضة.
وتؤكد احلكوم��ة أن هذه االتفاقيات 
ه��ي الوس��يلة املثلى إلنه��اء احلرب 
املس��تمرة ف��ي البل��د من��ذ س��ت 
س��نوات، لكن املعارض��ة تقول إنها 
مضط��رة لقب��ول ه��ذه االتفاقيات 
بس��بب القصف العني��ف واحلصار 

الذي تفرضه قوات احلكومة.
وجرى إجالء مئات من قوات املعارضة 
وأسرهم من منطقة برزة اجملاورة بعد 
أن قرر مسلحو املعارضة هناك إلقاء 
أس��لحتهم والرحيل إلى محافظة 
إدلب التي تسيطر عليها املعارضة. 

وبعض هؤالء هم من القابون.
ومع تصاعد القصف في الش��هرين 
األخيري��ن ف��ر معظم س��كان هذه 

املنطق��ة التي كانت تع��ج باحلركة 
آلالف  امل��الذ  وتوف��ر  مض��ى  فيم��ا 
النازح��ن من مناطق أخرى بس��وريا 

خالل احلرب.
وميث��ل فقد القابون بع��د برزة ضربة 
قوية أخ��رى لق��وات املعارضة التي 
تقاتل من أجل احلفاظ على تواجدها 
ف��ي العاصمة دمش��ق حيث تواجه 
الق��وات احلكومي��ة املدعومة بقوة 

جوية روسية.
وتق��ع القاب��ون وب��رزة عن��د البوابة 
الش��رقية لدمش��ق وش��هدت تلك 
املناطق في آذار املاضي معارك كانت 
األكبر داخل العاصمة منذ أكثر من 
أربع س��نوات. ومتكن اجليش من صد 
الهج��وم بع��د قصف ج��وي عنيف 

أجبر املعارضة على التراجع.
وتقول احلكومة الس��ورية إنها تؤيد 
عمليات اإلجالء، إلى جانب ما تصفه 
باتفاقي��ات مصاحل��ة ف��ي املناط��ق 
الواقع��ة حت��ت س��يطرة املعارض��ة 
املس��لحة والتي تستس��لم لقوات 
اجليش السوري، كوسيلة للحد من 

إراقة الدماء.

بيروت ـ رويترز:
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد 
احلري��ري، أن خس��ائر ب��الده جراء 
األزمة الس��ورية بلغت 25 مليار 
دوالر، موضح��ا أن ه��ذه اخلس��ار 
مرتبطة باس��تضافة 1.5 مليون 

»نازح سوري«.
وج��اء ذلك ف��ي كلم��ة للحريري 
ملنت��دى  االفتتاحي��ة  باجللس��ة 

ال��ذي  الس��ابع عش��ر  الدوح��ة 
انطلق، ي��وم 14 مايو، بالعاصمة 
القطري��ة الدوح��ة، حت��ت عنوان 
»التنمي��ة واالس��تقرار وقضاي��ا 

الالجئن
وج��اء ف��ي كلم��ة احلري��ري التي 
ل�«تيار  اإللكتروني  املوقع  نشرها 
املس��تقبل«، أن »لبن��ان، يواج��ه 
صعوبة خاصة وعائقا أساس��يا 

أم��ام ورش��ة النم��و االقتصادي، 
يتمث��ل بوج��ود ملي��ون ونص��ف 
مليون نازح من إخواننا السورين، 
أضيفوا إل��ى قرابة نصف مليون 
الجئ فلسطيني، على أراضيه«.

»دول��ة  اللبناني��ن،  أن  واعتب��ر 
ومجتمعا مدني��ا«، قاموا بكامل 
واجباتهم والتزاماتهم حيال هذه 
األزمة اإلنسانية، وما زالوا. لكنه 

أص��ر عل��ى أن لبنان ل��ن يتمكن 
من االس��تمرار مبواجهة تداعيات 
هذه األزمة منفردا، إذ باتت أعداد 
النازح��ن والالجئ��ن داخل البالد 

تالمس نصف عدد املواطنن.
وأوضح احلريري أن هذا الوضع رفع 
نس��بة الفقر إلى 30 %، وضاعف 
معدالت البطالة إلى 20 %، وأكثر 
م��ن 30 % ب��ن الش��باب، وأرهق 

اخلدمات العامة والبنى التحتية، 
وزاد من عج��ز املالية العامة، في 
وقت تراجع النمو االقتصادي من 
8 في املئة سنويا قبل األزمة، إلى 

ما يقارب الواحد في املئة حاليا.
التالم��ذة  ع��دد  أن  وكش��ف 
الس��ورين في املدارس الرسمية 
اللبنانية، بات 230 ألفا، في مقابل 
200 ألف تلمي��ذ لبناني، هذا مع 

العلم أن التسرب املدرسي تقارب 
نسبته %50 في صفوف النازحن 
السورين. وشدد على أن املدرسة 
الرس��مية اللبناني��ة تعمل على 
مدار الس��اعة تقريبا، الستيعاب 
هذا الضغط، الذي تش��هد مثله 
واملس��توصفات  املستش��فيات 
واملياه والكهرباء والطرقات وكل 

اخلدمات والبنى العامة.

الحريري يكشف كيف خسر لبنان 25 مليار دوالر بسبب األزمة السورية

مقتل وإصابة عشرات النساء بغارات للتحالف شرق الرقة

الدفاع الروسية ُتؤّكد استقرار يسود منـاطق 
تخفيف التوّتر في سوريا واالنتهاكات قليلة

أفاد رواد مواقع 
التواصل االجتماعي 

بوقوع غارات للتحالف 
الدولي أدت إلى مقتل 
وإصابة العشرات من 
المدنيين منهم نساء 

»عامالت قطن«، إذ 
استهدفت الغارات 

سيارة كانت تقلهن 
ومعهن أطفال قرب 

قرية العكيرشي شرق 
الرقة

عناصر من اجليش السوري في روسيا

تقـرير

لندن ـ وكاالت:

كش��ف اس��تطالع للرأي البريطاني، 
أن تيري��زا ماي رئيس��ة وزراء بريطانيا، 
أكث��ر ش��عبية بكثير م��ن احملافظن، 
وأن األعض��اء مث��ل جيرمي��ي كورب��ن 
وتيم ف��ارون أقل ش��عبية من أعضاء  

احزابهما.
وستس��اعد نتائج االس��تطالع الذي 
ال�«اندبندن��ت«  صحيف��ة  نش��رته 
البريطاني��ة، والت��ي أجرته��ا منظمة 
»أورب إنترناش��ونال« في ش��رح سبب 
انتخابي��ة  احملافظ��ن بحمل��ة  قي��ام 
تس��لط الض��وء عل��ى االختي��ار ب��ن 
السيدة ماي والسيد كوربن. ويخشى 
احلزب من أنه ال يزال تنقصه الشعبية 
ب��ن الناخبن وهو األمر ال ميكن تبريره، 

وفقا ملنظمة »أورب«.
 ورفض عدد أكبر من األش��خاص) 39 
في املائة( حزب التورين بنس��بة أكبر 
من  املوافقة على احلزب )37 في املائة(. 
وعل��ى النقيض من ذل��ك، فإن 43 في 
املائة وافق على اقتراح الس��يدة ماي و 

34 في املائة رفضه.
وفي املناطق التي يأمل فيها احملافظون 

ف��ي احلص��ول عل��ى مقاع��د »ويلز«، 
الشرقي،  والشمال  الغربي،  والشمال 
ويوركشاير وهومبرس��ايد، فإن نسبة 
املوافق��ة على رئيس��ة ال��وزراء أعلى 
بكثير من تقدي��رات حزبها. وفي ويلز، 
يوافق 32 في املائ��ة من اجلمهور على 
حزب احملافظن، في حن توافق نس��بة 

42 في املائة على السيدة ماي.
وعل��ى النقيض من ذل��ك، فإن 26 في 
املائ��ة فق��ط م��ن املوافق��ات العامة 
كانت لصالح السيد كوربن، في حن 
أن نس��بة 49 في املائة ال توافق عليه.  
ومن بن األشخاص الذين صوتوا حلزب 
العمل ف��ي االنتخابات التي جرت عام 
2015، واف��ق 50 في املائة على الزعيم 
احلالي للحزب في حن أن 28 في املائة 

منهم ال يؤيدونه.
ووافق واحد من كل خمسة من ناخبي 
ح��زب العمال في ع��ام 2015 )21 في 
املائة( على السيدة ماي، مما يشير إلى 
أنها ميك��ن أن تروق  بعضهم، في حن 
أن 7 في املائ��ة فقط من الذين صوتوا 
حل��زب الت��وري يوافقون على الس��يد 
كورب��ن. بينم��ا 14 ف��ي املائ��ة فقط 
يوافقون على الس��يد ف��ارون و 31 في 
املائ��ة يرفضونه، بينم��ا يوافق 19 في 

املائ��ة من الدميقراطي��ن الليبرالين و 
35 في املائ��ة يجمعون على رفضهم. 
وواف��ق أربع��ة م��ن كل 10 ناخبن في 

البرمل��ان لع��ام 2015 )39 ف��ي املائ��ة( 
على الس��يد ف��ارون بينم��ا واحد من 
كل خمسة )19 في املائة( لم يوافقوا 

عليه.
وظهرت خط��ة »العمل« لرفع ضريبة 
الدخ��ل لألش��خاص الذي��ن يحققون 

جني��ه  أل��ف   80 م��ن  أكث��ر  أرباًح��ا 
إسترليني في السنة، وهدف احملافظن 
للحد من صافي الهجرة ألقل من 100 
ألف مهاجر في العام باعتبارها األكثر 
شعبية من تس��ع سياسات رئيسية 
ولك��ن  »أورب«،  منظم��ة  اختبرته��ا 
اخلط��ة الرئيس��ية للس��يدة ماي في 
إنش��اء املزيد من مدارس تعليم اللغة 

هي أقل شعبية بكثير.
وطلب م��ن الناس أن يختاروا من أصل 
تس��ع سياس��ات، ثالثًا اقترحها حزب 
التوري وحزب العمال وحزب اليبرالين 
الدميوقراطي��ن. أما ارتف��اع الضرائب 
الذي اقترحه ح��زب العمال كان مثيرًا 
للج��دل، ولكن يبدو أن��ه يتمتع بدعم 
واس��ع النطاق، وق��د مت اختياره ضمن 
أعلى ثالث سياس��ات من قبل 44 في 
املائ��ة من ال��� 2.057 ش��خصا الذين 

شملهم االستطالع.
 وم��ن املع��روف أن الزي��ادة الضريبية 
اخملط��ط له��ا حتظ��ى بش��عبية ب��ن 
العامل��ة،  الطبق��ة  م��ن  الناخب��ن 
وبالتال��ي ميك��ن أن ت��روق للتصوي��ت 

األساسي للحزب.
وعندما صنف��ت منظمة »أورب« ثالثًا 
من السياسات التس��ع املفضلة في 

جدول السياس��ات، جاء هدف الهجرة 
األعل��ى، وارتفاع ضريب��ة العمل ثانية 
وبينما ح��ل اقتراح ح��زب اللليبرلين 
الدميوقراطي��ن لزي��ادة ضريبة الدخل 
جلمع مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني 
بغي��ة الرعاية الصح��ة واالجتماعية 

في املرتبة الثالثة.
وكان احل��زب الدميقراط��ي الليبرال��ي 
احل��زب الوحيد الذي فازت سياس��اته 
الثالث بدعم أق��ل عندما قيل للناس 

أي حزب ميثلهم.
 ويبدو أن اجلمهور يفضلون سياسات 
احل��زب الدميقراط��ي الليبرال��ي فقط 
عندم��ا ال يدرك��ون أنه��ا مقدمة من 
قبل هذا احلزب، وهو ما يقلق الس��يد 
فارون إذا تضررت سياس��اته باالرتباط 

مع ذلك احلزب.
وكان��ت اثنت��ان م��ن سياس��ات حزب 
ش��ملها  الت��ي  الث��الث  العم��ال 
االستطالع ؛ وهما زيادة ضريبة الدخل 
وبناء مليون منزل ، حظيتا بش��عبية 
أكب��ر عندم��ا قي��ل للن��اس أنها من 

اقتراح حزب العمال.
وقد أجرت املنظمة مقابلة مع 2.057 
من البالغن في جميع أنحاء اململكة 

املتحدة خالل الفترة 10 و 11 ايار.

خطتها إلنشاء المزيد من مدارس تعليم اللغة هي أقل جاذبية

استطالع للرأي البريطاني يكشف أن تيريزا ماي األكثر شعبية في حزب المحافظين
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت احلكومة ارتف��اع انتاجها 
م��ن النفط بنس��بة %36 مقارنة 
بع��ام 2014، في حني ذكرت بيانات 
ل��� »أوب��ك«، أن إنتاج الع��راق من 
النفط اخلام تراجع بنس��بة 5.6% 
إل��ى 4.373 مالينب برمي��ل يومياً، 
نزوالً م��ن 4.632 ماليني برميل في 

كانون األول املاضي.
وخالل موجز صحافي، قال س��عد 
املكتب  باس��م  املتحدث  احلديثي، 
اإلعالم��ي لرئي��س ال��وزراء، حيدر 
العب��ادي، إن “كمية النفط املنتج 
يوميا في 2014 بلغت ثالثة ماليني 
و110 آالف برمي��ل، وزادت بنس��بة 
%20 ف��ي 2015، و%34 عام 2016، 
ثم %36 ف��ي 2017، قياس��ا بعام 

.”2014
وبش��أن اس��تثمار الغاز املصاحب 
أن��ه  احلديث��ي  أض��اف  للنف��ط، 
“حتققت االس��تفادة م��ن %50 من 
كمياته نهاية 2016، فكمية الغاز 
امله��دور كانت تبل��غ 2800 مليون 
قدم مكعب يوميا، في حني بلغت 
نسبة املستثمر من هذه الكمية 
بنهاية العام املاضي 1400 مليون 

قدم مكعب يوميا”.
وفي مجال الغاز الس��ائل، قال إن 
“الع��راق حتول من مس��تهلك إلى 
مص��در، بعد تصدير أول ش��حنة 
ل��ه ف��ي أذار 2016؛ إث��ر تخط��ي 
مرحلة االكتف��اء الذاتي من الغاز 

املستخدم ألغراض الطبخ”.
وتابع احلديث��ي موضحا أن “العراق 
صدر، خ��الل أقل من عام، أكثر من 
مليون��ني و303 آالف برمي��ل م��ن 
املكثفات، وأكث��ر من 40 ألف طن 
من الغاز الس��ائل، وحق��ق واردات 

بلغت أكثر من 100 مليون دوالر”.
وقال املتح��دث إن احلكومة تتجه 
إل��ى البدء في مش��روع مد أنبوب 
تصدير النفط اخل��ام العراقي عبر 
ميناء العقب��ة على البحر األحمر 
بط��ول 1490 ك��م، بفض��ل زيادة 
إنتاج النفط اخلام والزيادة املتوقعة 

خالل األعوام املقبلة.
في الش��أن ذات��ه، أظه��رت نتائج 
مس��ح، نُش��ر أم��س االثن��ني، أن 
الدول األعضاء في منظمة الدول 
املص��درة للبترول )أوب��ك(، التزمت 

بقرار خفض إنت��اج النفط، بأكثر 
م��ن املقرر له��ا في االتف��اق املبرم 
بني أعضائها نهاية تشرين الثاني 

املاضي.
وتراج��ع إنت��اج الع��راق، بحس��ب 
البيانات، من النفط اخلام بنس��بة 
%5.6 إل��ى 4.373 مالي��نب برمي��ل 
يومي��اً، ن��زوالً م��ن 4.632 مالي��ني 
برمي��ل ف��ي كان��ون األول املاضي، 

بحسب أرقام »أوبك«. 
وبدأ األعضاء في »أوبك« ومنتجون 
مس��تقلون، مطلع الع��ام اجلاري، 
خفض اإلنت��اج بنح��و 1.2 مليون 
برمي��ل و558 أل��ف برمي��ل يومياً، 
على التوالي، ملدة 6 أشهر تنتهي 
ف��ي حزي��ران املقبل، ف��ي محاولة 
النفط  إلعادة االستقرار ألس��واق 

العاملية.
أجرت��ه  ال��ذي  املس��ح،  واس��تند 
إل��ى  أم��س،  »األناض��ول« ونش��ر 
التقارير الش��هرية ل�«أوبك«، التي 
بني آخرها والصادر نهاية األسبوع 

املاضي، أن كمي��ة اإلنتاج اليومي 
للدول األعضاء في نيسان املاضي، 

بلغت 31.732 مليون برميل.
وكان إنتاج املنظمة بلغ في كانون 
األول املاضي -قبل شهر من دخول 
اتفاق خفض اإلنتاج حيز التنفيذ- 

نحو 33.085 مليون برميل يومياً.
وبلغ��ت كمية اخلفض ف��ي إنتاج 
للبترول،  املص��درة  الدول  منظمة 
1.353 مليون برميل يومياً، مقارنة 
مع االتفاق املنصوص عليه، والبالغ 

1.2 مليون برميل.
وعلى وفق البيانات املنشورة، تعد 
كمية إنت��اج »أوبك« م��ن النفط 
نيس��ان  خ��الل  املس��جلة  اخل��ام 
املاضي، هي األدنى للدول األعضاء 

منذ نهاية 2015.
وبحسب »أوبك«، التي حتصل على 
أرقام إنتاج األعض��اء من »مصادر 
ثانوي��ة«، تراجع إنتاج الس��عودية 
من النفط اخلام بنسبة 5 في املئة 
إل��ى 9.954 مالي��ني برمي��ل يومياً 

الشهر املاضي.
وكان إنتاج اململكة، التي تعد من 
أكبر منتجي النف��ط في العالم، 
س��جلت إنتاجاً يومي��اً في كانون 
األول املاضي )قبل شهر من دخول 
اتف��اق اخلفض حي��ز التنفيذ(، بلغ 

10.474 ماليني برميل يومياً.
وصع��د إنت��اج إي��ران م��ن النفط 
اخلام بنسبة %1 إلى 3.759 ماليني 
برمي��ل يومياً، ارتفاع��اً من 3.720 
مالي��ني برمي��ل يومياً ف��ي كانون 

األول املاضي.
وتعق��د منظم��ة ال��دول املصدرة 
للبترول )أوبك(، اجتماعاً لها، للبت 
بسياسة اإلنتاج في 25 أيار اجلاري 

في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال وزير النفط والغ��از الُعماني 
محم��د ب��ن حم��د الرمح��ي، في 
إنه  األح��د،  تصريح��ات صحافية 
يوج��د اتف��اق مبدئي ب��ني جميع 
األعض��اء داخ��ل وخ��ارج »أوب��ك« 
بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، 

إلى ما بعد حزيران املقبل.
وبرغ��م تنفي��ذ خف��ض اإلنت��اج، 
فإن أس��عار النفط اخلام س��جلت 
مستويات متدنية خالل الشهرين 
اجل��اري واملاضي، مقارن��ة مع أرقام 

الشهر األول من 2017.
ويتخ��وف املنتجون ح��ول العالم، 
م��ن ارتف��اع وتي��رة إنت��اج النفط 
الصخ��ري ف��ي الوالي��ات املتحدة، 
في حال صعود أس��عار اخلام فوق 
حاجز 60 دوالراً، وهو الس��عر الذي 
يرى فيه منتجو )الصخري(، مالئماً 

لإلنتاج والتسويق.
وبحس��ب بيان��ات »أوب��ك«، بل��غ 
إنت��اج الدول األعضاء في املنظمة 
31.750 ملي��ون برمي��ل يومياً في 
آذار، و32.086 ملي��ون برمي��ل ف��ي 
شباط، و32.139 مليون برميل في 

كانون الثاني 2017.
على مس��توى األس��عار، ارتفعت 
هذه أكثر من اثنني باملئة أمس إلى 
52 دوالرا بع��د أن قال وزيرا الطاقة 

في السعودية وروسيا، أكبر دولتني 
منتجتني للخ��ام ف��ي العالم، إن 
ثمة ض��رورة لتمدي��د تخفيضات 

اإلنتاج لتستمر في عام 2018.
الس��عودي  الطاق��ة  وزي��ر  وق��ال 
الروس��ي  الفال��ح ونظيره  خال��د 
ألكسندر نوفاك أمس في بكني إن 
التخفيض��ات ينبغ��ي أن متدد ملدة 
تس��عة أش��هر أخرى حتى مارس 

آذار 2018.
وهي فت��رة أطول من خي��ار متديد 
التخفيض��ات ملدة س��تة أش��هر 
الوارد في اتفاق بني أوبك واملنتجني 

من خارجها.
وبلغ س��عر خام القي��اس العاملي 
برن��ت ف��ي العقود اآلجل��ة 52.04 
دوالر للبرمي��ل بارتف��اع 1.20 دوالر 
وسجل خالل تعامالت اليوم 52.26 

دوالر وهو األعلى منذ 26 نيسان.
وزاد خام غرب تكس��اس الوسيط 
األميركي في العقود اآلجلة 1.18 

دوالر إلى 49.02 دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن مندوب اململك��ة العربية 
األمم  ل��دى  الدائ��م  الس��عودية 
املتح��دة عب��داهلل املعّلم��ي، أن 
دول مجل��س التع��اون اخلليجي 
تعهدت تخصي��ص 10 مليارات 
دوالر إلعادة إعمار اليمن، إضافة 
إلى أكثر من أربعة مليارات دوالر 
في شكل مساعدات مستمّرة، 
مفّن��داً مزاعم احلوثي��ني عن أن 
حتال��ف دع��م الش��رعية بقيادة 
اململك��ة غي��ر قلق م��ن األضرار 
الت��ي حت��دث للبني��ة التحتي��ة 

واملرافق املهّمة لليمنيني.
ونفى السفير املعّلمي في ندوة 
اخللي��ج  دول  »معه��د  عقده��ا 

العربية« في مقّره بواشنطن، ما 
يرّوج له احلوثيون من أن التحالف 
يقّي��د  بحري��اً  يف��رض حص��اراً 
دخول امل��واد الغذائي��ة واألدوية، 
مشيراً إلى أن أي نقص في هذه 
امل��واد واض��ح في املناط��ق التي 
يس��يطر عليها احلوثيون، ويأتي 
النقص بسبب س��رقة احلوثيني 
له��ذه امل��واد أو قيامهم ببيعها 
ف��ي الس��وق الس��وداء، إضافة 
إل��ى توزيعه��ا عل��ى مقاتليهم 

وعائالتهم.
كم��ا رّح��ب وزي��ر اإلدارة احمللية 
اليمن��ي رئي��س اللجن��ة العليا 
فت��ح،  الرقي��ب  عب��د  لإلغاث��ة 
بإعالن األمني العام لألمم املتحدة 

تعي��ني  غوتيري��ش  أنطوني��و 
البريطاني م��ارك لوكوك وكيالً 
للش��ؤون اإلنس��انية ومنّس��قاً 
لإلغاثة الطارئ��ة خلفاً ملواطنه 
س��تيفن أوبراين، بحسب موقع 

»احلياة« الدولية. 
ودع��ا في بي��ان وكيل الش��ؤون 
اإلنس��انية مارك لوك��وك الذي 
منصب��ه  مهّم��ات  سيتس��ّلم 
مطل��ع أيلول املقبل إلى االّطالع 
على الوضع اإلنساني في اليمن 
اإلنس��انية  الكارث��ة  وحج��م 
الناجتة من احلرب التي قامت بها 
ميليشيات احلوثي وقوات صالح 

ضد الشعب اليمني.
وق��ال إن ل��دى املس��ؤول األمم��ي 

اجلديد مهّمات كبيرة، مؤكداً أن 
اللجنة العليا لإلغاثة »ستبذل 
كل م��ا في وس��عها ملس��اعدة 
املس��ؤول األممي في تأدية عمله 

ومهّماته الكاملة«.
وأضاف أن اللجنة العليا لإلغاثة 
املنّظمات  بالتنس��يق مع  تقوم 
الدولية كافة إليصال املساعدات 
إلى أبن��اء الش��عب اليمني في 

احملافظات اليمنية. 
وأكد فت��ح أن احلكومة اليمنية 
ترّح��ب ب��كل اجله��ود إليص��ال 
الش��ع�ب  ألبن����اء  اإلغ�اث��ة 
اليمن��ي، وتب���ذل التس��هيالت 
كافة لعم��ل املنّظمات اإلغاثية 

في اليمن.

10 مليارات دوالر من دول الخليج إلعادة إعمار اليمن

أوبك تضبط أسعار السوق بخفٍض أكثر من المقرر

ارتفاع اإلنتاج النفطي العراقي 36 % مقارنة بـ 2014

أظهرت نتائج مسح، 
نُشر أمس االثنين، 
أن الدول األعضاء 
في منظمة الدول 
المصدرة للبترول 
)أوبك(، التزمت بقرار 
خفض إنتاج النفط، 
بأكثر من المقرر لها 
في االتفاق المبرم 
بين أعضائها نهاية 
تشرين الثاني الماضي

القاهرة ـ رويترز:
ق��ال وزير املالي��ة املصري عم��رو اجلارح��ي لرويترز 
أمس االثنني إن مصر تتوقع استمرار تراجع معدل 
البطال��ة ليص��ل إل��ى 11.7 أو 11.8 باملئ��ة نهاية 

.2017-2016
وكانت احلكومة تستهدف خفض معدل البطالة 
إلى 12 باملئة في الس��نة املالية 2016-2017 التي 
تنتهي في 30 حزيران لكن اجلهاز املركزي للتعبئة 
العام��ة واإلحص��اء أعل��ن أمس أن املع��دل تراجع 
بالفعل إلى 12 باملئة في الربع الثالث من الس��نة 

املالية مقابل 12.7 باملئة قبل عام.
وأض��اف اجلارحي ف��ي اتص��ال هاتفي م��ع رويترز 
»األخب��ار اإليجابي��ة تأت��ي تباعا. مع��دل البطالة 
يس��ير في اجتاه نزولي منذ فترة نتيجة خلق فرص 
عمل أكثر من خالل املشروعات القومية التي يتم 

تنفيذها.«

تونس ـ رويترز:
قال املعه��د الوطني لإلحصاء ف��ي تونس أمس 
االثنني إن من��و االقتصاد بل��غ 2.1 باملئة في الربع 
األول م��ن الع��ام مقارنة م��ع صفر ف��ي الفترة 

املماثلة قبل سنة.
وق��ال املعه��د إن النمو تع��زز بتعاف ف��ي إنتاج 
الفوسفات والس��ياحة التي تضررت بشدة من 
جراء هجمات ش��نها إس��الميون مسلحون في 
2015. عل��ى صعيد متص��ل، قال رئي��س الوزراء 
التونسي يوسف الشاهد، إن هناك عدة مؤشرات 
تظهر أن اقتصاد بالده سيبدأ التعافي هذا العام 
بدعم من انتعاش قطاع الس��ياحة وعودة إنتاج 

الفوسفات بعد ستة سنوات من الركود.
وكش��ف الش��اهد عن أن برملان بالده س��يناقش 
قان��ون »ط��وارئ اقتصادي��ة« يعط��ي احلكومة 
صالحيات واسعة التخاذ قرارات استثنائية لدفع 
املش��اريع الكبرى بهدف احلد م��ن البيروقراطية 

وحتفيز املستثمرين. 
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال الشاهد: 
»القطاع السياحي يشهد حتسناً وسينمو 30% 
هذا العام وإنتاج الفوسفات عاد ملستويات هامة 

ونتوقع أيضاً أن يكون املوسم الزراعي جيدا«.
أضاف أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنس��بة 14% 

في الربع األول من العام احلالي.
وتأت��ي تصريحات ف��ي الوقت الذي تش��هد فيه 
بع��ض املناطق الداخلية املهمش��ة احتجاجات 

للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية.
وتتوقع احلكومة التونسية منو االقتصاد بنسبة 
%2.5 على األقل هذا العام مقارنة مع نسبة لم 

تتجاوز %1 في السنوات الست املاضية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال وزي��ر املالية الترك��ي ناجي إقب��ال أمس إن 
امليزانية التركية سجلت عجزا بلغ 2.958 مليار 
لي��رة )830 ملي��ون دوالر( في نيس��ان مقارنة مع 
فائ��ض 5.357 ملي��ار ليرة في الفت��رة ذاتها قبل 

عام.
وقال الوزير إن ميزانية نيسان متخضت عن فائض 
أولي ق��دره 267 مليون ليرة انخفاضا من ثمانية 

مليارات ليرة قبل سنة.
الى ذل��ك، أظه��رت بيانات من معه��د اإلحصاء 
الترك��ي أمس االثنني تراج��ع معدل البطالة إلى 
12.6 باملئة في الفترة م��ن كانون الثاني إلى آذار 
مقارن��ة مع 13 باملئة في الش��هر الس��ابق وهو 
أعلى مستوى في سبع سنوات لكن ارتفاعا من 

10.9 باملئة قبل عام.
وس��جل مع��دل البطالة ف��ي القطاع��ات غير 
الزراعي��ة 14.8 باملئة في الرب��ع األول ارتفاعا من 
12.7 باملئة قبل س��نة حسبما أوضحت األرقام. 
وزادت نسبة البطالة بني الشبان إلى 23.3 باملئة 

من 18.6 باملئة.

مصر: انخفاض البطالة 
إلى 11.8 %

تونس: نمو 
االقتصاد 2.1 %

تركيا: 830 مليون دوالر 
عجز الميزانية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

صادق الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
االقتصادي  األمن  على س��تراتيجية 
وذل��ك   ،2030 ع��ام  حت��ى  لروس��يا 
بحس��ب املرس��وم، الذي نش��ر على 
الرسمية  القانونية  املعلومات  بوابة 

أمس االثنني.
ويتوجب على احلكومة الروسية في 
فترة 3 أش��هر بحسب املرسوم وضع 
اإلج��راءات التنظيمي��ة والقانوني��ة 
الضرورية لتنفيذ ستراتيجية األمن 

االقتصادي وتوفير تطبيقها.
ووضعت موسكو ستراتيجية األمن 
االقتصادي لتحس��ني آلي��ة إجراءات 
الرد ف��ي ح��ال فرض��ت دول أجنبية 
عقوبات ضد روس��يا، وحتدد الوثيقة 
االجتاهات الرئيسية لسياسة الدولة 
ف��ي هذا اجمل��ال وآليات حل املس��ائل 

الهامة.

على صعيد متصل، أعلن بوتني أمس 
االثن��ني أن خط��وات الصني ال تهدف 
البتالع االقتصاد الروس��ي، في إشارة 
إل��ى املبادرة الصيني��ة »حزام واحد - 

طريق واحد«.
وق��ال بوتني في مؤمت��ر صحفي عقد 
في ختام منتدى »حزام واحد - طريق 
واحد« للتعاون الدولي في بكني: »إن 
روسيا ليس��ت البلد الذي يخاف من 
ش��يء، وأن خطوات الصني ليس��ت 

موجهة البتالع االقتصاد الروسي«.
وأكد بوتني أن روسيا تقبل املقترحات 
التي تصب في مصلحتها وقال »من 
اخلطأ عدم االس��تفادة م��ن الفرص 
الت��ي تظه��ر نتيج��ة التع��اون م��ع 
الصني«، منوها بأن روسيا مستعدة 

للتعاون مع جميع الدول.
وأض��اف أن روس��يا والص��ني متلكان 
جمي��ع اإلمكانات لتنفيذ مش��اريع 
مش��تركة ف��ي مج��ال بن��اء طائرة 
»عريضة البدن«، مشيرا إلى أن روسيا 

ال ت��زال في مرحل��ة تطوي��ر محرك 
خاص بهذا النوع من الطائرات.

وأوض��ح قائ��ال: »كم��ا تعلم��ون إننا 
أنش��أنا ألول مرة في السنوات ال�29 
املاضية، منتج��ا جديدا، وهو محرك 
متوس��ط الدف��ع. اآلن لدين��ا عل��ى 
ج��دول األعمال محرك عالي الطاقة 
وهذا يعطينا الفرصة لتنفيذ فكرة 
طائرة بجسم عريض، جنبا إلى جنب 

مع الشركاء الصينيني«.
كما أشار  إلى أن البلدان سيوسعان 
تعاونهما ف��ي مجال الفضاء، مبا في 
ذل��ك ما يتعل��ق بتصدي��ر محركات 

الصواريخ الفضائية للصني.
ولفت إلى أن املبادرة الصينية جاءت 
في الوقت املناسب وتهدف لتحقيق 
العاملي،  االقتص��اد  ف��ي  االس��تقرار 
السيما أن االقتصاد العاملي يتعرض 
لضغوطات تهدد استقراره كالصراع 
الداخلي في الواليات املتحدة، وخروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.

وأض��اف أن اللق��اء القادم ف��ي إطار 
املبادرة الصينية »حزام واحد - طريق 

واحد« سيعقد في 2019.
وفيم��ا يتعل��ق بتوريدات الغ��از إلى 
الصني، قال الرئيس بوتني إنه ال توجد 
أي خالفات بني موسكو وبكني بشأن 
س��عر الغاز الروسي الذي سيورد في 
إطار مشروع »قوة سيبيريا«، الهادف 
لنقل الغاز من ش��رق س��يبيريا إلى 

الصني.
وأك��د أن تنفيذ مش��روع نق��ل الغاز 
»قوة س��يبيريا« يجري حسب اخلطة 
املوضوع��ة، الفت��ا إلى أن موس��كو 
وبكني تتجهان إلنتاج الغاز الطبيعي 

املسال.
هذا واستضافت بكني يومي 14 و15 
أي��ار اجلاري، منتدى للتع��اون الدولي، 
وذلك ف��ي إطار اس��تراتيجية »حزام 
واحد - طري��ق واحد«، التي أطلقتها 
في عام 2013، مبش��اركة رؤساء دول 

وحكومات من 28 دولة.

قال أن الصين ال تحاول ابتالع روسيا تجاريًا

بوتين يصادق على ستراتيجية األمن االقتصادي لروسيا

الثالثاء 16 أيار 2017 العدد )3696(

Tue. 16 May. 2017 issue )3696(



آفاق 8

شون ويلنتز*

كان القرار الذي أصدره الرئيس دونالد 
ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي جيمس كومي غير مسبوق، 
وهي ح��ال الكثير من تصرفات ترامب 
كرئيس للواليات املتحدة. وعلى الرغم 
من أوجه التش��ابه مع »مذبحة ليلة 
السبت« الس��يئة السمعة التي قام 
بها الرئيس ريتش��ارد نيكس��ون قبل 
44 عاما، خالل فضيحة واترجيت، فإن 
األوضاع السياسية اآلن مختلفة متام 

االختالف.
ف��ي أكتوبر/تش��رين األول م��ن ع��ام 
1973، انتظ��ر نيكس��ون حتى عطلة 
نهاية األس��بوع ثم أص��در أمرا بإقالة 
املدعي اخلاص املعني حديثا أرشيبالد 
كوك��س، الذي أص��در أمر اس��تدعاء 
يطالب نيكس��ون بتس��ليم أشرطة 
س��جلها البيت األبيض ِسرا �� والتي 
تبني بع��د ذلك أنها كان��ت ُمدينة له 

إلى حد كبير.
كان حتدي نيكس��ون مباشرا، وكانت 
النتيجة كارثية. فقد استقال املدعي 
ونائب  ريتشاردس��ون،  إلي��وت  الع��ام 
املدع��ي الع��ام ويلي��ام روكلش��اوس 
احتجاج��ا بدال من تنفيذ أمر الرئيس. 
وَحَكم قاض فيدرالي بأن إقالة كوكس 
غي��ر قانونية. وأظهرت اس��تطالعات 
ال��رأي العام، للم��رة األول��ى، أن عددا 
كبيرا من األميركي��ني يؤيدون توجيه 

االتهام إلى نيكسون.
وكان��ت بداية النهاي��ة. فقدم أعضاء 
الكوجن��رس ق��رارات االته��ام. واضطر 
نيكس��ون إل��ى تعي��ني م��دع خ��اص 
جديد. وتصاعدت الدراما ملدة عش��رة 
أش��هر أخرى، إل��ى أن أم��رت احملكمة 
العليا باإلجماع نيكس��ون بتس��ليم 
األش��رطة. وبعد بضعة أيام، استقال 

نيكس��ون بدال م��ن مواجهة إجراءات 
س��حب الثق��ة املؤك��دة والع��زل من 

املنصب.
على النقيض من هذا، ما لم تسقط 
الس��ماء ف��إن إقالة كوم��ي رمبا متثل 
بداي��ة ال ش��يء، أو في األقل ال ش��يء 
رمبا يلحق الض��رر بالرئيس. والواقع أن 
ترامب، مثله في ذلك كمثل نيكسون، 
رمب��ا يك��ون مذنب��ا بارت��كاب جرائ��م 
خطيرة تس��تحق سحب الثقة �� بل 
ورمب��ا حتى أش��د خطورة م��ن جرائم 
نيكس��ون. ورمبا خش��ي ترام��ب، كما 
خشي نيكس��ون، أن تنكشف أسرار 
رهيبة ما لم يعزل الشخص املسؤول 
ع��ن التحقيق في أفعاله. ولكن حتى 
لو ص��ح كل ه��ذا، فإن ترام��ب، على 
النقيض من نيكس��ون، رمبا يفلت من 

العقاب.
بي��د أن احلدثني مختلفني من أكثر من 
جانب، مبا في ذل��ك التوقيت. فعندما 
أصدر نيكس��ون قرار إقال��ة كوكس، 
كانت مس��ألة واترجي��ت في تصاعد 
لفترة أطول كثيرا من املزاعم بش��أن 
ترام��ب وروس��يا، وكان��ت األعص��اب 

متوترة.
وم��ع ذلك ف��إن االختالفات الرئيس��ة 
سياسية. ففي زمن نيكسون، كانت 
هن��اك أغلبي��ة دميقراطي��ة ُمعارِضة 
قوية في مجلس��ي الكوجنرس، وكان 
ف��ي  وخاص��ة  اجلمهوري��ني،  بع��ض 
مجلس الش��يوخ، يضع��ون مصالح 
الدس��تور قبل مصالح حزبهم. وقام 
مجلس الش��يوخ بتعيني جلنة خاصة 
الدميقراطي س��ام  بقي��ادة  مخت��ارة، 
إيرفني واجلمهوري ه��اورد بيكر، والتي 
اس��تمعت إلى الش��هادات وجمعت 
األدلة الرس��مية التي أدت إلى توجيه 
االته��ام إلى 40 مس��ؤوال ف��ي اإلدارة 
وإدان��ة ع��دد م��ن كب��ار مس��اعدي 
البي��ت األبيض، فضال عن اس��تقالة 

نيكسون.
ف��ي  اجلمهوري��ة  األغلبي��ة  أن  بي��د 
الكوجنرس اليوم تبدو مكرس��ة متاما 
إلبطاء وتضييق نطاق أي حتقيق جدي 
في التقارير املدعومة باألدلة والبراهني 
حول اجلهود الروس��ية لتمكني ترامب 
من الفوز في انتخاب��ات 2016. وعلى 
الرغ��م م��ن األحاديث، حتى م��ن ِقَبل 
بع��ض اجلمهوريني، ح��ول تعيني جلنة 
مخت��ارة أو م��دع خ��اص للنظ��ر في 
االدع��اءات حول الروس وحملة ترامب، 
كانت املقاومة غي��ر اعتيادية مقارنة 

مبا حدث عام 1973.
واستنادا إلى أحداث األسبوع املنصرم، 
م��ن الواض��ح أن اجلمهوري��ني كان��وا 
يفضلون شجب التسريبات الداخلية، 

ومس��ألة خادم بريد هيالري كلينتون 
اإللكترون��ي، ب��دال م��ن التحقيق في 
تغاضي البيت األبي��ض عن العالقات 
املثي��رة للقلق ب��ني مستش��ار األمن 
القومي مايكل فلني وروس��يا وتركيا. 
وفي غياب أي حتول كبير، س��وف يظل 
حتقيق الكوجنرس محص��ورا في جلان 
مجل��س الن��واب ومجلس الش��يوخ 
الدائم��ة، حي��ث من املرج��ح أن تظل 
تعاني م��ن نقص املوظف��ني وانعدام 

احلافز.
ث��م هناك الصحافة. ف��ي عام 1973، 
س��اعدت تقارير عنيدة نش��رها كارل 
برنش��تاين وبوب وودوارد من صحيفة 
واش��طن بوس��ت ف��ي اإلبق��اء على 
قصة واترجيت عل��ى قيد احلياة، بعد 

أن جتاهلتها أغل��ب املنافذ اإلعالمية. 
ومبج��رد أن اكتس��بت ه��ذه التقارير 
الق��در الكاف��ي م��ن الزخ��م، ع��ادت 
بقية الصحف إل��ى تناول الفضيحة 
وس��اعدت في اإلبق��اء عل��ى تواصل 
األبي��ض  البي��ت  عل��ى  الضغ��وط 
ترامب  واليوم، يس��تطيع  ونيكسون. 
أن يعتمد على الدعم القوي املستمد 
م��ن العملي��ات الدعائي��ة التي كان 
نيكس��ون ليتمنى مثلها، مبا في ذلك 
قن��وات جدالية ال تع��رف اخلجل مثل 
فوك��س نيوز وبريتبار ني��وز، فضال عن 
عدد ال يحصى من املدونات التي تضخ 
الدعايات املؤيدة لترامب )وفي حالتنا 
هذه، سيبربوتس التي تسيطر عليها 

روسيا(.

فيما أكتب ه��ذا املقال، يردد املعلقون 
عل��ى قن��اة فوكس الواح��د تلو اآلخر 
كالببغ��اوات االدعاء الس��خيف الذي 
أطلقه البيت األبيض بأن ترامب أقال 
كومي بس��بب أفعال رهيبة ارتكبها 
الفيدرالي  التحقيق��ات  مدير مكتب 
في حق هيالري كلينتون خالل احلملة. 
ويكاد املرء يتوقع أن يبدأ النجم األكبر 
ف��ي الش��بكة ش��ون هانيت��ي قيادة 
املناهض��ة لكوم��ي على  الهتاف��ات 

الهواء: »احبسوا كومي!«
الواق��ع أن التأثير املتوقع على كل من 
يتذك��ر هتاف��ات التش��جيع لكومي 
م��ن ِقَبل ترام��ب في أكتوبر/تش��رين 
األول املاضي �� والت��ي أعقبها خروج 
حش��ود نادت بس��جن هيالري احملتالة 
�� أشبه بتأثير عقار الهلوسة. ولكن 
مش��جعي فوك��س ني��وز يصدق��ون 
تقاري��ر القن��اة عادة. وبرغ��م أن منوم 
اجلماهي��ر املغناطيس��ي روج��ر آيل��ز، 
الش��اب ال��ذي أصبح رئي��س فوكس 
نيوز ومديرها التنفيذي في زمن الحق، 
كان يقف وراء نيكس��ون، فإن فوكس 
وبقي��ة أقرانها كانت ال تزال على بُعد 

عشرين عاما في املستقبل.
من املمكن بطبيعة احلال أن تتس��بب 
إقالة كومي في دفع بعض اجلمهوريني 
إل��ى اتخاذ القرار بنف��ض أيديهم من 
كل ه��ذا واالقت��داء مبث��ال بيكر. فقد 
كانت االستجابات املبكرة مختلطة: 
على الرغم من إعراب أعضاء مجلس 
الش��يوخ اجلمهوري��ني جي��ف فليك، 
وج��ون ماكني، وبِن س��اس، عن درجات 
متفاوتة من خيبة الرجاء، فقد سارع 
بعض أعضاء مجلس الش��يوخ الذين 
اشتهروا عادة بفكرهم املستقل، مثل 
سوزان كولينز وليندساي جراهام، إلى 

تأييد قرار ترامب.
الواقع أن هذا املن��اخ املتقلب ال يخلو 
دوما من احتماالت كس��ر الصفقات 

وتغير أقوال الش��هود، وظهور حقائق 
ال تقل إدانة عن األدلة التي أسقطت 
التط��ورات  تدف��ع  ورمب��ا  نيكس��ون. 
الدولية أيضا بع��ض اجلمهوريني إلى 
االنتب��اه إلى حجم االعتداء الروس��ي 
على الدميقراطي��ات الغربية، االعتداء 
ال��ذي يب��دو ف��ي أعق��اب االنتخابات 

الفرنسية وكأنه حرب غير معلنة.
ولك��ن ف��ي الوق��ت الراه��ن، ال يوجد 
س��بب يجعلنا ننظر إل��ى قرار ترامب 
بإقال��ة كوم��ي بكون��ه إع��ادة متثيل 
حملاولة نيكس��ون التي أُطلِ��ق عليها 
وص��ف »مذبحة ليل��ة الس��بت«، أو 
أي ح��دث آخر ف��ي تاريخ السياس��ة 
األميركي��ة. فالرئي��س يتصرف وكأنه 
يحاول إخفاء ش��يء رهيب، متاما كما 
فعل نيكس��ون، ولكن ه��ذا لن يكون 
كافيا في ظل الظروف احلالية لفضح 

ذلك الشيء أياً كان.
من عجيب املفارق��ات أن ترامب، الذي 
يعد نفسه من خارج الدائرة املعتادة، 
والذي خس��ر التصويت الشعبي ولم 
يصل إل��ى منصب��ه إال بالفوز باجملمع 
اللحظ��ة  ف��ي  يحظ��ى  االنتخاب��ي، 
احلالي��ة من بع��ض النواحي بقدر من 
احلماية أكبر م��ن ذلك الذي حظي به 
رج��ل احلزب نيكس��ون، ال��ذي فاز في 
انتخابات 1972 بفوارق س��احقة على 
مس��توى األصوات الش��عبية واجملمع 
االنتخاب��ي. ورمبا يكون م��ن املزعج أن 
أعت��رف به��ذا، ولكن التاري��خ ال يكرر 
نفسه، مهما بدت األمور مأساوية أو 
هزلية. ومع هذا، قد يس��قط ترامب، 
ولكن أشياء كثيرة البد أن تتغير أوال.

جامع��ة  ف��ي  التاري��خ  *أس��تاذ 
برينستون

حسن منيمنة*

قبل عقود قليلة، كانت كل من مصر 
وس��وريا والع��راق تواف��ق ب��ني الهوية 
الوطنية املتميزة والتن��وع والثراء في 
تركيبته��ا الثقافي��ة. والعلم املصري 
ملعظم الق��رن العش��رين كان أخضر 
اخللفية يتوس��طه هالل يحضن ثالثة 
جن��وم. وفي ح��ني أن ه��ذا العلم يعود 
ف��ي أصوله إل��ى احلقب��ة العثمانية، 
إال أن��ه ش��هد إع��ادة تعبي��ر لرم��وزه 
بعد االس��تقالل، فاله��الل هو الوطن 
والنجوم هي األديان الرئيس��ة الثالثة 
احلاض��رة فيه، اإلس��الم واملس��يحية 
واليهودي��ة. أي أن الهوية الوطنية، إذ 
ترتقي إلى م��ا يتعدى االنتماء الديني، 
هي احلامية للجماع��ات. وفي العراق، 
كانت بغداد ف��ي مطلع القرن املاضي 
مثلث��ة ف��ي توزيعها الس��كاني، ثلث 
مسلم وثلث مس��يحي وثلث يهودي. 
والتنوع كان كذلك حال سوريا، فحلب 
إل��ى أن أطاحت بها األح��داث األخيرة، 
كان��ت مدينة تتراكم فيه��ا الهويات 
العربي��ة  ب��ني  والثقافي��ة،  الديني��ة 
والكردي��ة والس��ريانية والتركماني��ة 
اإلس��المية  واالنتم��اءات  وغيره��ا، 

واملسيحية اخملتلفة.
أم��ا اليوم، فإن الدولة اجلامعة في كل 
من سوريا والعراق، واللتني أثخنت كال 
منهما احلروب، قد أمست طرحاً نظرياً 
وحس��ب، فيما الواقع أن الغلبة على 
األرض للجماعات املتصارعة والسائرة 
على ما يبدو باجتاه إن��كار التنوع عند 
اعتبار التسويات املرتقبة حلل األزمات. 
وحتى مص��ر، وهي على وف��ق قراءات 
عدة الدولة الوطني��ة األعمق حضوراً 
في تاريخ اإلنس��انية، تبدو وكأنها في 
خضم حتوالت على مس��توى هويتها، 
تضع آخر معاقل التن��وع فيها ضمن 
دائرة اخلطر. وم��ن الصعب تصور بقاء 
كل من لبنان واألردن، إذ هما اليوم في 
اإلطاري��ن الوطنيني احملتفظني بالتنوع 
واملتبقيني في املنطق��ة، على ما هما 
عليه من االس��تقرار الثقافي في حال 
استمرت التطورات السلبية في جتريد 
مص��ر وس��وريا والعراق م��ن طابعها 
التع��ددي. فإنق��اذ التن��وع الثقاف��ي 
واالجتماعي ف��ي الش��رق العربي هو 
مس��ألة بالغ��ة األهمي��ة ترتقي في 
خطورته��ا إلى مس��توى ما تش��هده 
املنطقة من مواجهات ميدانية. وحل 
هذه املس��ألة قد ال يكون مستعصياً 
بق��در ما تثيره التقاري��ر اإلعالمية من 
مخاوف. ولكن األمر قد يتطلب مقاربة 
بعيدة امل��دى، وهذه غير متحققة إلى 

اليوم.
وقد تكون مصر، وهي األكبر من حيث 
عدد السكان، واألكثر استقراراً ضمن 
الدول الث��الث املعرضة للخطر، املكان 

األجنع للتطرق إلى مسألة التنوع.

فاملصري��ون املس��يحيون األقباط هم 
الهدف املعلن اجلديد لتنظيم »الدولة 
اإلس��المية« اإلرهاب��ي. وفي س��يناء، 
يعم��د هذا التنظيم إل��ى حملة قتل 
وترويع إلرغام األس��ر املس��يحية على 
الهرب، فيما كل من القاهرة، ثم طنطا 
تفجيرات  واإلسكندرية، قد ش��هدت 
انتحاري��ة ف��ي كب��رى كنائس��ها، ما 
أدى إلى س��قوط عش��رات الش��هداء 
واجلرح��ى. وعلى فداح��ة األفعال، فإن 
األق��وال الت��ي تنتظ��م في الس��ردية 
املصاحبة للجرمي��ة تدعو إلى توجه ال 
يقتصر على اإلجراءات األمنية الصلبة 

التي تعتمدها احلكومة املصرية.
وكان املس��يحيون املصريون قد ساروا 
في درب طويل إلحقاق حّقهم باملساواة. 
فم��ن موقعهم كأهل ذمة في مراحل 
سابقة إلى اعتبارهم رعايا ضمن ملة 
خاضعة لألمر السلطاني أيام الدولة 
العثمانية، تدرج املسيحيون في مصر 
بارتقائه��م نح��و احلق��وق ف��ي القرن 
التاسع عشر، مس��تفيدين من جهد 
محلي لتطوير البالد، ومن احلداثة التي 
جاءت بها القوى واجلالي��ات األوروپية. 
وفيما يتعدى املكاس��ب احلّسية، فإن 
املس��يحيني املصريني ق��د تدرجوا في 
الوج��دان العام نحو عّده��م أهل بلد 
أصليني مش��اطرين للمس��لمني في 
مواجه��ة جش��ع الطارئني الس��اعني 
إل��ى امتص��اص االزدهار اجلدي��د الذي 
حتقق��ه مص��ر، وه��ؤالء الطارئون هم 

عل��ى التوال��ي ق��وى االس��تعمار، ثم 
الدخيل��ة، فاجلاليات  احلاكمة  النخب 
الواف��دة. وعل��ى مدى الق��رن املاضي، 
سّجل التاريخ تساقط هذه الطبقات 
املتهم��ة. فثورة ١٩١٩والتي ش��هدت 
مش��اركة ش��عبية واس��عة شكلت 
انتصاراً أول إزاء االستعمار البريطاني. 
وف��ي ١٩٥٢ أط��اح انق��الب »الضباط 
األح��رار« بامللكية، والت��ي كانت متثل 
استمراراً حلكم النخب الدخيلة لقرون 
عديدة. كما شهد عقد اخلمسينيات 
الط��رد اجلماع��ي جلالي��ات واف��دة، بل 
أيضاً جلماعات محلية غير حائزة على 
اجلنس��ية املصرية، بعد أن كانت هذه 
األوس��اط عنصراً أساس��ياً في ارتقاء 
مصر كدولة وكمجتم��ع: فكان على 
جم��وع غفيرة م��ن اليونانيني واألرمن 
واألوروپي��ني م��ن  واليه��ود  والش��وام 
أصول مختلف��ة الرحي��ل. ومع غياب 
هؤالء، انتقل األقباط ضمنياً إلى خانة 
»اآلخ��ر« وال س��يما إزاء فتوره��م جتاه 
الهوية العربية اجلديدة والتي س��عت 
مصر إل��ى اعتناقها في الس��تينيات 
تأكيداً لطليعيتها ف��ي املنطقة. أما 
في اخلطاب العام، فإن استعداء اليهود 
ككم جماعي، وإن أعيد صياغته على 
أن��ه ع��داء للصهيوني��ة، قد اس��هم 
ف��ي احملافظة على س��ردية »اآلخر في 
اخلارج«، مب��ا يحيد األنظ��ار عن تنامي 
الش��رخ في الداخل. وج��اءت اتفاقية 
السالم مع إسرائيل عام ١٩٧٨ لتبدل 

من نكهة اخلطاب املعادي لليهود، مع 
االحتف��اظ بزخمه. وحي��ث أن العداء 
للصهيوني��ة لم يع��د موضع ترحيب 
رس��مي تلقائ��ي، فق��د متّ اللجوء إلى 
مضمون مستورد مباشرة من الرصيد 
التاريخي األوروپي بالعداء للس��امية. 
ومع فذلك فإن الترويج الناجع ملقولة 
»اليه��ودي ه��و اآلخر« تطّل��ب اعتماد 
مادة م��ن املصادر اإلس��المية، وفق ما 
العقيدة اإلسالمية  ش��ّذبته وهّذبته 
القطعي��ة املتنامي��ة. واش��ترك ف��ي 
اعتماد ه��ذه املادة كل م��ن القوميني 
واإلس��الميني. وفي حني أن اإلسالميني 
س��عوا من خالل ذلك إلى حتقيق رؤية 
بعيدة املدى قائمة على البراء من غير 
املسلمني عامة، فإن القوميني ارتضوا 
بالفوائد اآلنية لهذا االعتماد، أي حتويل 
األنظار عن التجاذبات الداخلية. إال أن 
رهان القوميني كان خاسراً، فاملصلحة 
اآلنية كان ثمنها الضرر الطويل األمد، 
حيث أن اعتماد املادة اإلس��المية دفع 
باجت��اه تعزيز الطابع املس��لم احلصري 
للهوي��ة املصرية. فالصف��ة اليهودية 
الت��ي ألزم به��ا »اآلخر« غير املس��لم 
العداء  َعرَضي��ة، واس��تبدال  تصب��ح 
لليه��ود بالعداء لألقباط ميس��ي أمراً 
معقوالً. فلزمن طوي��ل قبل أن يجاهر 
تنظيم الدولة بعدائه العقدي لألقباط 
من خالل إلصاق صفة الكفار احلربيني 
بهم، كان النت��اج الفكري املصري من 
ش��تى التوجهات العقائدية قد حّضر 

األرضي��ة، س��هواً أو عم��داً، إلخ��راج 
األقباط من الهوية اجلماعية.

وبعد االعتداء األخير على الكنيستني 
ف��ي طنط��ا واإلس��كندرية، توجهت 
أصاب��ع االتهام نح��و األزه��ر بصفته 
املؤسس��ة الديني��ة، ملس��ؤوليته في 
متكني اإلرهاب. والنصوص التي تدّرس 
في األزه��ر، كما أش��ير بالفعل، تبيح 
وتن��دب وتف��رض الع��دوان عل��ى غير 
املس��لمني في ظ��روف معين��ة وعلى 
وفق قيود محددة. وال ش��ك أن األزهر، 
العل��وم  الضمني��ة عل��ى  لوصايت��ه 
مطال��ب  ونصوصه��ا،  اإلس��المية 
م��ن  العدي��د  لس��ياقات  باملراجع��ة 
ه��ذه األحكام. غير أن ه��ذه املراجعة، 
إن حدث��ت، س��وف تش��كل وحس��ب 
إعادة اعتبار منهجي��ة بتأثير محدود، 
ول��ن تكون إصالح��اً ديني��اً. فاإلصالح 
الدين��ي يتطّل��ب رؤي��ة متكامل��ة ال 
ميكن اس��تدعاؤها باإلكراه كردة فعل 
على النوازل، بل ال بد أن تتش��كل في 
أوساط مهيأة لها وداعمة لتحققها. 
والواقع أن ش��يخ األزه��ر اليوم، أحمد 
الطيب، والذي يلتزم النهج الوسطي 
صراحة يبذل اجلهود للتأكيد على دور 
مؤسس��ته في احترام اآلخر كوسيلة 
لتحقيق العيش املشترك، وعالقته مع 
البابا تواضرس الثاني، رأس الكنيسة 
القبطية جتسد هذا التوجه. وتواصله 
مع البابا فرنس��يس، رأس الكنيس��ة 
الكاثوليكي��ة، إذ قام الش��يخ بزيارته 

في الڤاتي��كان العام املاضي وهو يعّد 
الستقباله للتّو في مصر، قد يشكل 
أقصى ما ميكن توقعه من املؤسس��ة 

الدينية في هذه املرحلة.
غير أن السؤال األكثر ارتباطاً باملوضوع 
والذي تتخلف األص��وات الداعية إلى 
اإلص��الح الدين��ي ع��ن اإلجاب��ة عليه 
هو: مل��اذا يق��ع على عاتق املؤسس��ة 
الدينية، بقصورها وقيودها، وال سيما 
أنها مرجعية فئة م��ن اجملتمع، ال كل 
اجملتم��ع، وإن كان��ت ه��ذه الفئ��ة هي 
الغالبة عدداً، أن تكون هي املس��ؤولة 

عن انتاج رؤية للوفاق الوطني؟
السياس��ية  القيادة  توقع��ات  وبرغم 
في مص��ر، وآماله��ا في هذا الش��أن، 
فإن��ه من املس��تبعد أن ينج��ح األزهر 
في املس��تقبل املنظور باجتراح عالج 
الرائج��ة ف��ي  للتش��دد والقطعي��ة 
أوس��اط الناش��طني. ليس هذا عائداً 
إل��ى عجز أصل��ي في الفك��ر الديني، 
بل هو ن��اجت ع��ن الظ��روف التاريخية 
الطارئ��ة. إذ خالل التدرج غير املكتمل 
نح��و احلداث��ة، ضاعف��ت املؤسس��ة 
الديني��ة م��ن اعتماده��ا عل��ى البعد 
النّصي، وأصبح��ت بالتالي أقل ليونة 
وأكثر التزاماً بفتوى من س��لف. وعلى 
أهميت��ه، فإن ما طرأ على املؤسس��ة 
الديني��ة ذو تأثي��ر أق��ل م��ن الفش��ل 
ال��ذي أص��اب املش��اريع السياس��ية 
الوطني��ة املتعاقبة، ف��ي عجزها عن 
حتقيق موعودها م��ن التقدم واالزدهار 

لتجرب��ة  وف��ي جتويفه��ا  والكرام��ة، 
نهضة تعليمية واعدة.

فالدول��ة العربية احلديثة، وال س��يما 
مصر كنموذجها األكثر اكتماالً، ومن 
خلفها على مسافة في املوقع الثاني 
كل من العراق وس��وريا في ظل حكم 
البع��ث، كانت قد قّدم��ت للمواطنني 
فيه��ا ميثاق��اً ش��به معل��ن، يتخلى 
معه املواطن عن حقوقه السياس��ية 
مقابل الوع��د بخدمات متنح��ه إياها 
الدول��ة، مبا فيه��ا الرعاي��ة الصحية 
والتعلي��م والتوظي��ف. وعل��ى وف��ق 
الرؤى االش��تراكية واملركزية السائدة، 
فإن التوظي��ف بطبيعة احل��ال يكون 
في أحض��ان الدولة. ف��كان أن تآكلت 
واجلامعات من  التعليمية  املؤسسات 
دورها املنتج في مراحل س��ابقة لكي 
تصبح أقرب إلى املطبعة للش��هادات 
احلكومي��ة،  للوظائ��ف  الضامن��ة 
فأه��درت بالتالي مكاس��ب هامة في 
عق��ود ماضي��ة باجتاه حتقي��ق نهضة 
علمية وأدبي��ة صادقة. فاملادة الدينية 
ل��م تغُز وتدّمر ص��رح الثقافة العامة 
ولم تختط��ف اخلطاب العام، بقدر ما 

جاءت لتشغل مكاناً أخاله أصحابه.
وقد يستبان من هذه القراءة السبيل 
الثقاف��ي  التن��وع  إلنق��اد  املمك��ن 
واالجتماع��ي وللع��ودة إل��ى صيغ��ة 
وطني��ة جامعة. وهذا الس��بيل ليس 
م��ن خ��الل دع��وات ردود الفع��ل إلى 
إصالح ديني، بل عبر تنشيط التعليم 
العام املنتج، كجزء من دورة اجتماعية 
اقتصادية تس��عى نحو التطور وصوالً 
إلى االزدهار. فاحملافظة على التنوع في 
مصر وفي عموم الش��رق العربي قد ال 
تتطلب ظه��ور خطاب إصالحي ديني. 
فواقع األمر هو أن هذا اخلطاب س��وف 
يقدم وحس��ب م��ادة ديني��ة إضافية 
لساحة ثقافية متخمة باملواد الدينية 
ابتداءاً. قد يكون املطلوب االس��تعادة 
التدريجية للس��احة العامة والتي مت 
تس��ليمها للخطاب الديني من خالل 
جتويف املؤسسات التعليمية. والدعوة 
هنا ليس��ت إلى إرساء نظام علماني، 
وه��و ف��ي التجربة العربي��ة املعاصرة 
قد ارتبط بالطغي��ان واإلكراه، بل إلى 
اإلق��رار باحلاج��ة إلى األم��ن الثقافي. 
إذ إضاف��ة إل��ى توقع��ات املواطن في 
الش��رق العرب��ي أن توف��ر ل��ه الدولة 
األم��ن الصل��ب، أي أم��ن األش��خاص 
واملمتلكات، فإنه من حق هذا املواطن 
الكب��رى  الس��رديات  مواجه��ة  ف��ي 
والتصورات القطعية أن يحصل على 
ضمان أمن��ه الثقاف��ي، أي أن يطمئن 
إل��ى أن إميانه وعادات��ه وطريقة حياته 
ليست مس��تهدفة، ال من الدولة وال 

من أطراف فاعلة خارجها.

* ع��ن منت��دى فكرة ومب��ادرة معهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى.

طريق طويل من كومي إلى واترجيت

هل يمكن إنقاذ التنوع في الشرق العربي؟

يهود العراق في منتصف عشرينيات القرن املاضي

جيمس كومي
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هل هناك أكثر صفاقة مما حدث 
ذات يوم، عندما أق��دم نائب وزير 
اخلارجية اإلس��رائيلي داني ايلون 
عل��ى إهان��ة مباش��رة ومتلفزة 
إلى تركيا، بعدما اس��تقبل هذا 
األخير مع طاقم وزارته الس��فير 
التركي أحمد جليق��ل متعمداً 
إجالس��ه قبالتهم على كرسي 
منخف��ض بينما جلس وطاقمه 
على مقاع��د مرتفعة، ذلك كان 
قبل بضعة أعوام، نعم هناك ما 
هو أكثر صفاق��ة، ذلك أن تركيا 
احتجت عل��ى هذه اإلهان��ة، إالّ 
أن ال��رد اإلس��رائيلي عل��ى هذا 
االحتجاج هو الذي يشكل األكثر 
صفاق��ة حقاً، وذل��ك بالقول: إن 
ال��رد الترك��ي »املعل��ن« يعرض 
للخط��ر..  الثنائي��ة  العالق��ات 

املزدوجة،  اإلهان��ة  بلع��ت  تركيا 
إالّ أن صفاق��ة وخّس��ة التعامل 
اإلس��رائيلي ظل مس��تمراً على 

اكثر من صعيد.
فقبل أي��ام قليل��ة، ألغى رئيس 
احلكوم��ة اإلس��رائيلية بنيامني 
وزي��ر  م��ع  اجتماع��ه  نتنياه��و 
اخلارجية األملاني زيغمار غابرئيل 
الذي كان يزور الدولة العبرية في 
زيارة رسمية، نظراً ألن هذا األخير، 
عمد إل��ى عق��د اجتماعات مع 
منظم��ات اجملتمع املدني، خاصة 
والغريب  »بتس��يليم«،  منظمة 
أن هذا املوق��ف لقي العديد من 
املؤيدين في الساحة السياسية 
اإلسرائيلية، باستثناء عدد قليل 
منه��م عّد ذلك لم يكن ضرورياً، 
الص��دوق  الصدي��ق  أملاني��ا  وان 

تعام��ل  أن  إلس��رائيل ال يج��ب 
بالطريقة نفسها التي تعاملت 
به��ا اخلارجي��ة اإلس��رائيلية مع 

السفير التركي.
ونتذك��ر ف��ي ه��ذا الس��ياق، أن 
االجتم��اع  آث��ر  االملان��ي  الوزي��ر 
مبنظم��ات اجملتمع املدني، خاصة 
االجتم��اع  عل��ى  »بتس��يليم«، 
بنتنياه��و، محافظاً على كرامة 
ش��خصه ودولته ف��ي مواجهة 
الصل��ف والصفاق��ة التي حاول 
اإلس��رائيلية  احلكوم��ة  رئي��س 
م��ن خاللهما توجي��ه إهانة إلى 
دولة تعد من أكث��ر الدول تأييداً 

إلسرائيل!
من خالل هذين االمنوذجني، يتبني 
السياس��ة  عل��ى  القائم��ني  أن 
اإلس��رائيلية، باتوا ف��ي حل من 

أي اعتب��ار أخالقي أو إنس��اني أو 
قانوني، وبعد أن أعلن هؤالء أكثر 
من مرة، وفي كل مناسبة، وبنحو 
واض��ح، ان الق��رارات الدولي��ة ال 
تعن��ي له��م ش��يئاً، وانهم في 
حال��ة مجابه��ة مس��تمرة مع 
املنظومة الدولية وقراراتها، فإن 
األمر ال يتوقف عند هذا احلد، بل 
ان رعونتهم وش��عورهم املتزايد 
بالتغ��ول، ألن أح��داً ل��م يتمكن 
من إيقاف صفاقتهم، س��محت 
له��م ب��ازدراء »اآلخ��ر« أي آخ��ر، 
وليس فق��ط عندما يتعلق األمر 

بالفلسطيني.
نح��ن  يخصن��ا  فيم��ا  أم��ا 
الفلس��طينيني، فحّدث وال حرج 
مسرحياً  فقد شاهدنا مشهداً 
ورخيصاً وصفيقاً، عندما  بائساً 

ق��ام نتنياه��و بتمزي��ق وثيق��ة 
حرك��ة حماس والق��ذف بها في 
س��لة املهم��الت، أراد م��ن ذلك 
التعبي��ر عن رفض��ه ملضمونها 
والتأكي��د عل��ى ع��دم اهتمامه 
بها، بينما الرس��الة التي وصلت 
للمش��اهدين خالفاً لكل ما أراد 
نتنياهو أن يوصله له، ذلك أن ما 
مت هو تعبير عن مدى التأثير الذي 
أحدثت��ه ه��ذه الوثيق��ة، ومدى 
أهميتها بص��رف النظر عن رأيه 

فيها ومبضمونها.
يضاف إلى ذلك، فإن هذا السلوك 
يعبر عن مدى اخلفة والس��ذاجة 
التي يتعام��ل به��ا نتنياهو مع 
املس��ائل اجلدية، بص��رف النظر 
ع��ن رأي��ه فيها، س��لوك طائش 
يعبر عن عم��ل طفولي مراهق، 

ال يلي��ق برج��ل م��ن املفترض أن 
يتعامل بالسياسة.

ولنتجاوز قصة الفيديو املفبرك 
اإلع��الم  وس��ائل  بثت��ه  ال��ذي 
اإلس��رائيلية للمناض��ل م��روان 
البرغوث��ي ح��ول تناوله للطعام 
في أثن��اء اإلضراب، لنش��ير إلى 
فيديو حقيقي لم تخجل وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية من بثه على 
أوسع نطاق، يصور إعداماً متثيلياً 
لقت��ل طف��ل فلس��طيني أمام 
ط��الب مدرس��ة، إالّ أن املش��هد 
مت تصوي��ره أمام ط��الب املدارس 
اإلس��رائيلية في عملية حتريض 
ذات طبيعة دموية لتأطير اجليل 
املقبل حول كراهية  اإلسرائيلي 
الفلس��طيني وحتريض مباش��ر 
على أن قتله ضرورة لبقاء الدولة 

العبري��ة، وحس��ناً فعل��ت وزارة 
التربي��ة والتعلي��م لدينا عندما 
عرضت هذا الفيلم على حش��د 
من الشركاء واألصدقاء الدوليني، 
للداللة على من هو احملرض على 
القتل بدٍم بارد وإخضاع األطفال 
اإلس��رائيليني على التدرب على 

مثل هذه اجلرائم.
اإلس��رائيلية،  القي��ادة  متدن��ا 
وتأكي��د  أدوات فضحه��ا  ب��كل 
واألم��ر  ودمويته��ا،  عنصريته��ا 
يتطلب اس��تثمار ذلك في حربنا 
الت��ي ال هوادة فيها، وس��احتها 
الرأي العام، وهذا مناط بوسائل 
اإلع��الم الفلس��طينية التي ما 
تزال وبكل أسف عاجزة عن مثل 
هذا االس��تثمار ال��ذي ال يكلف 

شيئاً!!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

جوليو بوكاليتي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

الرئيس التنفيذي 
لمنظمة الحفاظ 

على المياه

لكي نضمن مس��تقباًل تنخفض 
في��ه نس��بة الكربون ونب��دأ في 
املُناخي،  التغي��ر  مواجهة حت��دي 
م��ن  للمزي��د  العال��م  يحت��اج 
اإلستثمارات في الطاقة املتجددة. 
ل��ذا كي��ف نبل��غ تل��ك الغاي��ة؟ 
ال يوج��د نظ��ام إلنت��اج الطاق��ة 
يتصف بالكمال، وحتى مش��اريع 
الطاقة »صديقة البيئة« بالنظر 
إلى أثرها اجلغرافي، ينبغي أن تدار 
بعناي��ة خلفض »زح��ف الطاقة« 
واآلثار املرتبطة بذلك على املناظر 

الطبيعية واألنهار واحمليطات.
الكهرومائي��ة  الطاق��ة  وتُع��د 
أوض��ح األمثل��ة عل��ى أن موق��ع 
البنية التحتية للطاقة املتجددة 
ميك��ن أن يكون ل��ه تداعيات غير 
مقص��ودة؛ فالكهرباء املولدة من 
الس��دود ه��ي أكبر مص��در على 
الكوك��ب للطاق��ة املتجددة في 
الوق��ت احلاض��ر، وه��ي توفر نحو 
ضع��ف الطاق��ة الت��ي توفره��ا 
جمي��ع مصادر الطاق��ة املتجددة 
مجتمعة، وحتى مع التوس��عات 
الطاقة  الكبي��رة ف��ي مش��اريع 

الشمسية وطاقة الرياح، تفترض 
أغلب التوقع��ات أن تلبية أهداف 
احلد من آث��ار التغير املُناخي على 
كوك��ب األرض تتطلب ما ال يقل 
عن زيادة بنس��بة %50 في سعة 
الطاقة الكهرومائية بحلول عام 

.2040
وعلى الرغم من املستقبل الواعد 
هن��اك  الكهرومائي��ة،  للطاق��ة 
تداعيات اقتصادية وبيئية كبيرة 
ينبغي دراستها عند بناء السدود 
وهناك على سبيل املثال العوائق 
التي تقيد تدفق املياه والتي تضر 
بوج��ه خ��اص مبصايد األس��ماك 
الداخلية على سبيل املثال علما 
أن��ه يت��م جن��ي أكثر من س��تة 
ماليني طن من األس��ماك سنويًا 
م��ن أح��واض األنهار م��ع تنمية 
الطاق��ة الكهرومائي��ة املتوقعة 
ومن احملتمل أن تضر هذه املشاريع 
عند غي��اب التخطيط الصحيح 
مبص��در رئيس��ي للغ��ذاء وفرص 
حتقي��ق الدخ��ل ألكث��ر م��ن 100 

مليون نسمة.
وال تك��ون مث��ل تل��ك التداعيات 

واضح��ة دائًم��ا عندم��ا تخطط 
الدول لبناء السدود في عزلة عن 
غيرها، وفي الكثير من املناطق في 
آس��يا وأمي��ركا الالتينية وجنوب 
الصح��راء الكب��رى ف��ي أفريقيا، 
الكهرومائي��ة  الطاق��ة  تعتب��ر 
مصدرا مهم��ا للطاقة والتنمية 
االقتصادية ولك��ن األنهار اجلارية 
بتدف��ق تعتبر أساس��ية لصحة 
اجملتمع��ات واالقتصادي��ات احمللية 
والنظ��م البيئية، وتش��ير بعض 
التقدي��رات، إن أمت العال��م جميع 
مش��اريع الس��دود اجلاري��ة ف��ي 
الوقت احلال��ي أو اخملطط لها من 
دون تدابي��ر التخفيف م��ن اآلثار، 
ف��إن البنية التحتية الناجمة عن 
ذل��ك س��وف تعرقل جري��ان نحو 
 186,411( مت��ر  كيل��و   300,000
ميالً( م��ن األنهار، وهي مس��افة 
تعادل الدوران س��بع م��رات حول 

الكوكب.
أفض��ل فعندما  وهن��اك طريقة 
ننتهج نهًج��ا على نطاق النظام 
- بالنظر إلى الس��دود في سياق 
حوض النهر بالكامل بدال من اتباع 

كل مشروع على حدة- ميكننا أن 
نتوق��ع ونوازن بنح��و أفضل اآلثار 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
ألي مشروع منفصل، وفي الوقت 
نفسه نضمن أن تُلبى احتياجات 
منظم��ة  كان��ت  وق��د  اجملتم��ع، 
احلفاظ عل��ى الطبيعة رائدة في 
ه��ذا النه��ج التخطيط��ي - ما 
نس��ميه »الطاق��ة الكهرومائية 
من خالل التصميم » - ملس��اعدة 
البل��دان عل��ى حتقي��ق القيم��ة 
الكاملة داخل أحواضها النهرية.

حت��ى وج��ود س��د واح��د ميك��ن 
الطبيعي��ة  الس��مات  يغي��ر  أن 
يتضاعف  وعندما  النه��ر؛  حلوض 
التأثي��ر من خالل مس��تجمعات 
ذل��ك  يصب��ح  بأكمله��ا،  املي��اه 
التأثير ضخًما ومش��اريع الطاقة 
الكهرومائي��ة اخملط��ط له��ا في 
عزلة ال تس��بب ض��ررا بيئيا أكثر 
م��ن املطلوب فحس��ب، ب��ل إنها 
غالبا ما تفشل كذلك في حتقيق 
أقصى إمكاناتها اإلس��تراتيجية 
وقد تعيق الفرص االقتصادية في 

املستقبل.

ونتيج��ة لذلك، قد تفش��ل حتى 
الس��دود التي تفي بأهداف توليد 
الطاق��ة ف��ي تعظي��م القيم��ة 
إدارة  خلدم��ات  األج��ل  طويل��ة 
املي��اه األخرى مث��ل، التحكم في 
الفيضان��ات، واملالح��ة، وتخزي��ن 
ه��ذه  أن  أبحاثن��ا  وتب��ني  املي��اه. 
اخلدم��ات تضيف ما يق��در بنحو 
إل��ى  س��نويا  دوالر  ملي��ار   770
االقتص��اد العامل��ي. ولذل��ك، فإن 
الفش��ل في تصميم السدود مبا 
يحق��ق أقص��ى إمكاناتها باهظ 

الثمن.
وفي املاضي، قاوم بعض املطورين 
التخطي��ط  م��ن  الن��وع  ه��ذا 
أن��ه  معتقدي��ن  اإلس��تراتيجي، 
تأخي��رات  ف��ي  يتس��بب  س��وف 
ويكلف في التنفي��ذ ولكن، كما 
يبني أحدث تقرير ملنظمة احلفاظ 
على الطبيعة: قوة األنهار : حالة 
األعمال – فإن املساءلة عن اخملاطر 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
املباش��رة ميكن أن يقلل إلى أدنى 
حد م��ن التأخير وجت��اوز امليزانية 
م��ع احلد م��ن إمكاني��ة الدعاوى 

القضائي��ة. واأله��م م��ن ذل��ك، 
بالنسبة للمطورين واملستثمرين، 
ف��إن تطبي��ق نهج كل��ي أو على 
نط��اق املنظوم��ة م��ن ش��أنه أن 
يعزز اإلقتصادات الكلية في بناء 

السدود.
املالية واإلمنائية  الفوائد  وتساعد 
لهذا التخطي��ط على أن تغطي 
تلك املش��اريع تكاليفها وتظهر 
توقعاتنا أن املش��اريع التي يتقرر 
إنشاؤها باستعمال نهج الطاقة 
الكهرومائية من خالل التصميم 
ميك��ن أن تلب��ي أه��داف الطاقة 
اخلاصة به��ا، وحتقيق معدل عائد 
متوس��ط أعلى، واحلد م��ن اآلثار 
الس��لبية عل��ى امل��وارد البيئي��ة 
وم��ع وجود ما يقرب من 2 تريليون 
دوالر من االس��تثمار ف��ي الطاقة 
احلاضر  الوقت  ب��ني  الكهرومائية 
وعام 2040 فإن فوائد التخطيط 

األذكى ستشكل قيمة كبيرة.
الطاق��ة  يتطل��ب تخطي��ط  وال 
الكهربائية على مستوى النظام 
من البنائني تبن��ى عملية جديدة 
للحكوم��ات  ميك��ن  ب��ل  متاًم��ا، 

واملطوري��ن ب��دالً من ذل��ك إدماج 
املب��ادئ واألدوات ف��ي التخطيط 
والعملي��ات التنظيمي��ة احلالية، 
مش��ابهة  مب��ادئ  وتطبي��ق 
عل��ى مص��ادر الري��اح والطاق��ة 
الشمس��ية وغيرها م��ن مصادر 
الطاقة والتي تترك أثرا كبيرا من 

الناحية اجلغرافية .
يعد إمتام التحول إلى مس��تقبل 
يحتوي على نسبة أقل من الكربون 
هو التحدي األب��رز في وقتنا هذا، 
ول��ن ننجح من دون التوس��ع في 
إنتاج الطاق��ة املتجددة علما أنه 
ف��ي حالة الطاق��ة الكهرومائية 
لو خططن��ا بعناية باس��تخدام 
النه��ج األكثر ش��موالً، ميكننا أن 
نحقق األه��داف العاملية للطاقة 
النظيفة مع حماية ما يقرب من 
100,000 كيل��و مت��ر م��ن األنهار 
التي ق��د تتعرض للمش��اكل لو 
لم نق��م بذلك ولكن إن لم نرجع 
خطوة للخل��ف ومنعن النظر في 
الص��ورة برمتها، فإننا ببس��اطة 
سوف نستبدل مشكلة مبشكلة 

أخرى.

الطاقة واالقتصادات والبيئة
PROJECT
SYNDICATE

العالم المخترق

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ليس صحيحاً القول ان اختطاف الناشطني السبعة 
ل��م يحق��ق اهدافه مبج��رد حتريره��م وعودته��م الى 
اس��رهم، ف��ان االثار الت��ي ترتبت على ه��ذا االنتهاك 
الص��ارخ للحق��وق املدنية جت��اوزت م��ا يعني خطف 
مواطنني لهم رأي مبا يحدث ويعبرون س��لميا عن هذا 
ال��رأي الى ما هو اخط��ر بتأثيره عل��ى مكانة النظام 
السياس��ي في اجملتم��ع وهيبة الدولة ب��ني مكوناتها 

والثقة في مؤسساتها االمنية والتشريعية. 
وقبل هذا، معلوم ان »االتفاقية الدولية حلماية جميع 
األش��خاص من االختفاء القس��ري لعام 2006” التي 
وق��ع عليها العراق وتعه��د باحت��رام وترجمة بنودها 
تلزم احلكومة في مادتها ال�)12(  الفقرة )1( بالتحرك 
على وجه السرعة ملالحقة اخملتطفني، واالهم، ما جاء 
ف��ي اجلزء االول م��ن املادة االولى )2( بتح��رمي التبريرات 
الت��ي تطلق للتقليل من ش��أن ه��ذه اجلرمية حيث “ال 
يج��وز التذرع بأي ظرف اس��تثنائي كان، س��واء تعلق 
األمر بحال��ة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو بانعدام 
االستقرار السياس��ي الداخلي، أو بأية حالة استثناء 

أخرى، لتبرير االختفاء القسري”. 
وإذ جتم��ع الق��راءات ملا ج��رى ويجري م��ن اختطافات 
تطال نشطاء او خصوماً سياسيني )او حتى مواطنني 
بعيدين عن السياس��ة( على انها فاصلة من الصراع 
السياس��ي على مش��يئة الس��لطة ومحاوالت جلم 
الش��ارع واخضاعه لقوى السالح واجلهات التي تقف 
خلفها، او تستثمر اعمالها في االمالءات السياسية، 
او تراهن على النتائج التي تتمخض عنها،  فان الهدف 
غي��ر املعلن وقليال ما يس��لط عليه الض��وء هو إرباك 
سلطة العبادي واظهاره امام الرأي العام ودول العالم 
مبظه��ر العاجز، الضعيف، جلهة اس��تبداله مبن ميلك 
القبض��ة احلديدية و »ش��جاعة الق��رار«،  ورمبا، ايضا، 
مح��اوالت جّره الى مس��اومات او تن��ازالت او تعهدات 
تتضمن التخلي عن سياس��ات وتوجه��ات وبخاصة 
م��ا تعلق منها بتدابير اصالحي��ة وادارية وامنية يزمع 

اتخاذها بعد االنتهاء من حترير املوصل.
وه��ذه ليس من ب��اب التخمين��ات والفرضي��ات، فان 
االجتم��اع ال��ذي عق��ده رئي��س ال��وزراء م��ع »خلية 
االستخبارات الوطنية« اخلميس  11 ايار اتسم بالقلق 
البائن حيال هذه االختطافات، ووصفها ب�«االرهابية« 
كما تركز، عل��ى وفق البيان احلكومي، على »مواجهة 
العملي��ات االرهابي��ة ضد املدني��ني وعمليات اخلطف 
واجلرمية املنظمة واالجراءات الكفيلة بردعها والقضاء 

عليها وكشف اجلهات اخلاطفة”.
 واحل��ال، فان رس��الة االختطافات فصيح��ة مبطالبة  
العبادي، بواحد م��ن اخليارين:  ان يتخلى عن احلكومة 
»ملن هو اقوى!« او ان يقبل ان تكون حكومته في دولة 

باكثر من حكومة واحدة.. واحلى اخليارين كارثة. 
 **********
املتنبي: 

وأَ تَعُب َمن ناداَك َمن ال جُتيُبُه ... 
وأََغيُظ َمن عاداَك َمن ال تُشاِكُل

االختطافات.. 
العبادي هدفًا
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أحمد المؤذن 
     اإلش��ارة حم��راء ، س��يل متكدس من 
املعدن اجلهنمي يتقيأ ضجيجه الدخاني 

اخلانق.
     صي��ف عدائي مثل صاحب الس��يارة 
» الهام��ر« يالصق��ه من اخلل��ف ، يطلق  
نفير  س��يارته  غاضباً من اإلش��ارة التي  
تفتح املسار بالتقس��يط املريح . حافظ 
عل��ى برودة أعصابه ولم يكترث لصاحب 
السيارة املتوحشة ، ولكنه التفت حليرة 
وجهها اجلمي��ل فوق رصيف من االنتظار 

والقسوة.
ما أقس��اه من عالم ، ح��ري بهذا اجلمال 
أن يركب أفخم س��يارة على الشارع ال أن 

يهمل هنا للحر والزحام والدخان. 
لوح لها من وسط الزحام ، اإلشارة حمراء 
، خطواتها س��ريعة ، أعني الرجال أسرع 
وكأنها تبدي التفاتاتها مستيقظة على 

غفلة ، كيف فوتت هذا املالك ! 
جاءت إلي��ه وصعدت الس��يارة ، اختارت 

مقعد الراكب األمامي ! 
دف��ع إليها علب��ة  احملارم الورقي��ة ، تأمل 
تعب وجهها األنيق القسمات ذاب نصف 
ما عليه من بودرة الزينة ، تضع عدس��ات 
ملون��ة أم إن هات��ني العين��ني حلورية من 

اجلنة نزلت لألرض ؟ ! 
اإلشارة خضراء، أبواق السيارات غاضبة، 
الرتل الطوي��ل أمامه حت��رك ارتبك قليالً 
وهي تضح��ك . لذيذة ه��ذه الضحكة ،  
تؤنس الروح بعد يوم عمل روتيني متعب 

وقال لها : 
- نعم أضحكي .. ماذا بها الدنيا ؟

التفت��ت إليه ، نظ��رة فاتنة م��ن عينني 
تهاجمانه بجرأة فقالت :

- خذني إلى أي مكان تريد ، وأنا سأبه�...
أنامل من جمر أو معصية .. ماذا فعلت؟! 
جم��د من حركتها اجلريئ��ة ولم يرف لها 
جف��ن تب��دو واثقة م��ن نفس��ها، صرخ 

فيها:
- يا ) ............ ( ماذا فعلت ؟

- غبي أو تستهبل ، خذني إلى أي مكان ، 
سأراعيك في السعر !

- أنا لم .........
- أنت ناديتني لغرض واحد ! 

غمزته بعينها اليسرى ، ضحكت بخبث 
وعبث��ت بأصابعها ف��ي ش��عره ، ازدادت 

عواصفه 
اتق��اداً ، ش��يطانه هن��ا ينف��خ في جمر 
الفرص��ة الس��هلة ل��م ال يأكله��ا وهي 
مش��تعلة الل��ذة ؟! عش��رينية تفي��ض 
ط��راوة ومت��رداً ، س��ُتنعش م��ا تيبس من 
عروقه الظمآنة ومتضي ب��ه إلى فراديس 

النعيم .
عن أي فضيلة يتحدثون ؟ عالم يحكمه 
البغاء واجلنون ، هي��ا ال جدوى من أقنعة 
الطه��ارة فبدواخلنا مس��احات معتمة 
من الزيف ال نكشف عريها ، الفرصة في 

الي��د ، الراتب ينتف��خ بخيره األخضر في 
احملفظة ، هذا االنتظار األخرق احلائر على 

رخام األخالق ال جدوى منه اآلن ! 
احلياة بال متعة انتحار مؤجل .

    ش��يء م��ن التغيير يش��عل ال��روح .. 
اآلن الطري��ق إلى الس��عادة يبدأ من هذه 
االنعطافة إلى س��احل البحر . نظراتها 
كله��ا ثقة وحتفز ، تركها تعبث بش��عره 
املصبوغ ، تعبث بأحاس��يس أس��منتية 
تتصدع ، عما قريب تفجر ماء معصيتها 
وترتااااح ، أوقف محرك السيارة ، أسَندت 

رأسها اجلميل إلى عطش صدره . 
هاهنا س��احل مهجور ، الس��يارة مموهة 
نوافذه��ا بقتام��ة ) الرايب��ون ( ، تفاح��ة 
تتعرى من قش��ورها ، صدر لؤلؤي بخيره 
الطافح وعرقه الش��هي ينتظر مرتعشاً 
ضراوة املبادرة .. وجبة ش��هية من اللحم 
األبي��ض تتهيأ وتتعطر ل��ه في اللحظة 
الفاصل��ة ، لكنها لفظت يده بفضاضة 

وانتقلت للخلف .. 
- ادفع أوالً يا حبيبي !

بيدي��ن مرتعش��تني فت��ح محفظت��ه ، 

الهات��ف يترمن بأغنية عاطفية يحبها وال 
يعرف اآلن ل��م يحبها ولك��ن يتجاهلها 
بطيفه��ا  توم��ض  الهات��ف  شاش��ة   ،
املس��تكني ، طهارة ضحكته��ا تأتي اآلن 

وتنقذ خرابه .
     محفظت��ه جتمدت ف��ي يده ، املومس 
قبحه��ا يتهت��ك احتراق��اً ف��ي املقع��د 
اخللف��ي ، معاول حتفر ف��ي ذاكرته الصور 
تصرخ فيه تؤذن نورها اخلفي ، أم س��مير 

احلبيبة .
     يحدق بشاش��ة الهاتف ، تس��تيقظ 
حواس��ه وتنظف نفسها من الوحل . أي 
ش��يطان لعني مارس لعبته الدنيئة هذه 

؟؟ التفت إليها وقال :
- انته��ى املوض��وع ال أري��د .. أنزل��ي من 

السيارة .
يحت��اج  البي��ت  ف��ي  طف��ل  عن��دي   -
للحفاظ��ات واحللي��ب ب��كاؤه اللع��ني ال 
يتوق��ف حاس��بني بأربع��ني دين��ار أو ... 

أشتكيك للشرطة !
فكر محاوال النف��اذ بجلده من الورطة .. 

شغل محرك السيارة وقال :

- نذه��ب للش��رطة ، أصحاب��ي هن��اك 
سيقومون بالواجب ولن تندمي .

دب اخلوف في عينيها مللمت خزيها على 
عج��ل وخرج��ت مبتعدة تلوث س��معه 
بالس��باب ، يبتع��د عن امل��كان ، يتنفس 
بعمق ويضحك صافي النفس ال يش��وب 

اطمئنانه شيء .
     الهاتف يترمن مرة أخرى ، فيتمايل طرباً 

ويرد :
- يا أحلى حبيبة ، قلقك اللذيذ يسعدني 
واهلل ، تعطلت بي الس��يارة في الش��ارع 
غصبا عني ، نعم نعم نصف ساعة وأنا 

في البيت .
    عاود الضحك وهو ال يصدق س��خافة 
املوقف كيف جنا وأفلت من تلك األفعى ؟ 

صدقت الكذبة بسهولة ! 
 واح��ة أمان يس��تريح فيها ، زين��ة الدار 
قت  بهذه الزوجة الطيبة ، املسكينة صدَّ
كل كلمة وأفش��ت ابتس��امتها راضية 
. ت��رك ثوبه معلقاً فوق الش��ماعة ، ترك 
ش��قاء النهار ونام بعد وجبة ) البرياني ( 

الدسمة ، نام مخدراً من طحن احلياة .

     البيت هادئ ، أحكمت س��تائر احلجرة 
وش��اركته الف��راش .. كي��ف م��ر الوقت 
بس��رعة جنوني��ة ؟ كي��ف انفج��ر هذا 
الكابوس األرعن ؟ هزة عنيفة توقظه من 
قيلولة الظهيرة ، هزة أخرى تتبعها هزة 

وصرخة !
     اس��تيقظ لي��رى وجهه��ا محتقن��اً 
باألس��ف والغض��ب والدموع ، يس��ألها 
ف��ال يج��د إال بكاؤها في��زداد حي��رة . لم 
يلبث ف��ي حيرته يبحث عن إجابات حتى 
رم��ت فوق الس��رير حقيبة بل��ون القيء 
دلقت ما بأحش��ائها من س��م املفاجأة ، 
الصاعقة تكبله اآلن ، مدهوش النظرات 
، إحساس��ه مشلول بالكاد رفع سماعة 

الهاتف .. 
- نعم 

- أنت الس��يد محمود صاحب الس��يارة 
رقم ) .......... ( 

- نعم أنا هو ،  خير إن شاء اهلل.
- أكلم��ك من مركز ش��رطة العاصمة ، 
عندي هنا ش��ابة تتهمك باالعتداء على 

عرضها وسرقتها !!

جالل حسن
1

كل ليلة نلتقي على نفس املنضدة،
أنت بعاملك األزرق، وأنا أيضا،

 وحدها منفضة السكائر، متتلئ وحتترق،
 وتنبش اخليال بحرارة تبث الرفق.

2
حني متشطني يومك على مرآة الوقت،

 تدركني على الفور،
ان الزمن مر سريعا على تفاحة القلب

 وأن الدقائق لم تعد كافية للخفقان.
3

املصابون باحلب املستحيل
وحدهم يدركون ان الشجر العالي ال 

تقطف ثماره
حتى حني يفز الكرى من قساوة األسئلة

ويبتز احللم.
4

املصابون بوسواس الفقد
ميجدون الذكريات،

 وميسدون الصمت في فراديس الكالم.
فيضيق العالم

5
وأنت تطيلني اجللوس

 كم عصياً هذا السر الذي ال يعلن 
أسمِك،

 أنه حطب احلزن الذي يتفسخ في احلريق
 وفي إطفاء الصمت.

على تلك المنضدة

سرد

قصة قصيرة

نص

حتسس��ت جس��دي . رأيت جرحاً عميقاً 
ينغزن��ي أس��فل القل��ب . الدم��اء تنز بال 
توق��ف كناف��ورة . يبدو ل��ي , يقين��اً , أن 
الدم��اء املنس��احة ش��كلت ترع��اً ف��ي 
جتاويف جسدي , وهي التي عمقت آالمي 

الفضيعة وصرخاتي الشظوية .   
أطلق��ت صرخ��ة اس��تغاثة بإش��ارة من 
يدي ألحد امل��ارة أن ينجدني . تقدم نحوي 
مس��تغرباً .تفحصني بذه��ول . لم يعثر 
في مس��احات جسدي على دماء أو جروح 
بالرغم من إش��ارتي بأصبعي إلى موضع 
اآلالم . أبتسم ساخراً مني ثم غادر املكان 
دون أن يلتف��ت نح��وي . رمب��ا دار في ذهنه 

بأني مجنون أو متسكع ممسوس .   
كن��ت عازماً عل��ى زيارة صدي��ق مريض .. 
لكني نس��يت أس��مه وعنوانه .. نسيت 

حتى مالمحه. 
ب��دأت أمتلم��ل كوح��ش جري��ح , ألوذ في 
م��كان وأنتقل إلى مكان أخ��ر , ينير دربي 

قبس خيالي. 
أخ�ذت دمائي تتش��خط عل��ى الطريق . 
ترسم خطوطاً بيانية أفقية خلف عقبّي. 
لم أعد أسيطر على ثورة حواسي. تقدمت 
بضعة خط��وات هزيل��ة , متراخية حتى 
أصابني اإلعي��اء . بدأت فعاليتي تتناقص 
تدريجياً . أصبحت روحي مهجورة وشبه 
متالش��ية . أقتع��دت الطري��ق من جديد 
بعد أن غدوت كغصن ذابل . أخذت األرض 
متيد بّي حتى ش��عرت بدوران مغزلي يلف 

كياني .    
في غض��ون وقت لم أعرف م��داه, وجدت 
نفس��ي ف��ي س��رير املستش��فى . رأيت 

مجموع��ة أطب��اء يهرعون نح��وي . لكن 
تغافلون��ي . ل��م أكن املقص��ود . تزاحموا 
حول مريض محاذي لسريري . نظرت إليه 
. كان يش��بهني ف��ي املالم��ح والصفات 

. تس��ارع األطب��اء في فحص��ه وعالجه . 
أصابته هي ع��ني إصابتي . يصرخ ويتلوى 
أملاً ويش��ير إلى موضع دم��اء غير موجودة 

أصالً .   

ش��عرت مبي��ل عاطف��ي نح��وه . ومن بني 
ثناي��ا األطباء أماط رأس��ه نحوي بحركة 
قططي��ة . تالق��ت نظراتنا. أبتس��م لي. 

نسى آالمه. مد يده ليصافحني .   

صبيح عبد اهلل 

عل��ى نحو غي��ر معق��ول , بقي��ت هيأتي 
العصفوري��ة مطروحة على  اجلس��مانية 
األرض . مي��ر الوق��ت متكاس��الً , وأح��اول 
جهدي أن أستعيده بال طائل . ال تسعفني 
طاقتي في إعادة الت��وازن النعدام التوافق 

بني أعضائي بشكل مباشر .  
ُكنت أصرخ بأعلى صوتي دون أن يسمعني 
أحد . وفي حقيقة األمر , هناك برهان بأني 
معدوم الصوت أطلق صرخات خرساء . لم 

أحس أن أوتار حنجرتي تطلق صوتاً . 
الب��د أن أوجاع��اً مخب��ؤة هي الت��ي تعلن 
ع��ن نفس��ها . أعماق��ي املكلوم��ة تتأوه 

وتستحيل تأوهاتها إلى صراخ . 

دوران
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حسين نهابة

لسُت الرجل الذي يطارِدُ
جنيات أحالمه،

لكنِك لم تكوني ِجنية
وال كنِت حلماً،

كنِت امرأة
ُقّدت من حجرِ احلرمان

املربوط على وجدي،
امرأة ُولدت على فراش الليِل األزرق

فتدحرج على جيدها
قمرُه املرهق

وغفت بثوبِها ُكل بنات نعش  
وعاشقُهن الذي بال زاد

وجارُه األحمق.
مثلُهم غفت،

أمنيتي
أنا الهائِم امللعون باغترابه

واملبِحُر في عينيِك
كزورُق ضائِع

يا قدراً، ترعى بني ضفائرِها األطفال،
كاحلمالن

وعلى شاطئها تناُم النوارِس
واحالُم الرِجال،  

يحومون حولِك مثلي كالطيور، 
يخشون نبعِك  

يهابون بئرِك
ويصّلون فيِك ِسحرِ العيون, 

مثلُهم اخشاِك أنا
مثلُهم احلُم بِك،

ومثلُهم ايضا  
أرُسمِك على بساط القمر 

رغيف ُخبز ساخن 
مُيطُرني جوعاً ورغبة،

وحني أّهُم بِك،
تتبخرين

وال يبق منِك غيُر هذا الدبيُب
في دمي.

 حلمُت بِك
التِهُب شغفاً لوقِع خطواتِك

تتعالى بني معصمي،
تتغنجني بحكمِة غانية

متتِهُن إغواء الرجال, امثالي
حلمُت بِك

رغيفاً يُشبُع فّي جوع الذاكرة
فال يخشى برد الُغربة

يا امرأة هزمتني
حتى في احلُلم.

يتلبُسني ُسهادُِك
يحُط على مفرقي

زهر الياسمني،
حُتاصرني عيناِك مثل ذئبة

متدُّ إلّي مخالب جوعها،
تنهُشني

ومتزُِق الرجل امُلهد فّي 
هذا التائه احلزين،

ما زِلُت أمُد صوبِك يداً مقطوعة الرجاء
علني أملُس طيفِك،

لكنك ال متُكثني طويالً
كُحلم أوِل الصباح

يا امرأة تتثاءُب على أرضي، أنوثتها
فيورُِق امللُح

ويزهُر احلِرمان،
ضعي عنِك ثقل السنني

هاتي يدِك
واركضي فرساً جموحاً

على جسدي
 ال تهجعي،

اركضي حد التعب
حد انشطار الوجع

وقهر الزمن
حد انصهاري فيِك

وانطفاء األرق،
فانا احبِك وانِت تصِهلني

على أرِض جدودي
احبِك وانِت عليها تركضني،

فيا امرأة هزمتني
حتى في الغيب،

لسُت اول اخلاسرين في ُمُدنِك
ولسُت اول البائسني  

وال اول النادبني ُفقدانِك .

انطفاء األرق

قصيدة

من أعمال الفنان صالح جياد

لوحة للفنان نذير مسلم



*ف��ي اجتم��اع م��ع القي��ادة القومية، 
صدام يناقش احلاجة إلى الردع العراقي 
ويذّك��ر بالضرب��ات الصاروخي��ة على 
إس��رائيل أبان )أم املع��ارك()25 كانون 

الثاني ] يناير [ 1995( )1( 
ذك��ر 1: س��يادة الرئي��س ... اس��تناداً 
إل��ى حديثك ف��ي 2 نيس��ان )أبريل( ... 
إذا هاجم��ْت إس��رائيل أي بل��د عربي، 
سنستخدم السالح الكيماوي املزدوج 
للهج��وم.  )2(  وبناء عل��ى   ذلك، لقد 

وضعوا اخلطط بحسب هذا ... 
صدام: وقد بنينا مظلة، مظلة دفاعية 
م��ن ليبي��ا إل��ى س��وريا بحي��ث نحن 
متأكدون من أن ال أحد س��يكون لديه 
االنطب��اع أن الهج��وم م��ن احملتمل أن 

يحدث على نظام عربي واحد تربطه 
عالقة ودية معنا. )3( 

ذكر 1: نعم، نعم. 
ص��دام: لم تك��ْن ليبيا الت��ي هاجمْت 
العراق بالصواريخ، أو سوريا الذي لدينا 

موقف واضح من نظامها. 
ذكر 1: نعم. 

صدام: في احلقيقة، لم تكْن إس��رائيل 
ق��ادرة عل��ى مهاجم��ة أي بل��د عربي 

حينذاك! 
ذكر 1: هذا صحيح. 

ص��دام: م��ع أن الس��يناريو كل��ه فيه 
إش��ارات ب��أن هناك تخطيط��اً لضرب 

املفاعالت النووية الليبية. 
ذكر 1: نعم .

ص��دام: لهذا الس��بب قلت » ليس��ْت 
ليبي��ا »، مبا إنني كن��ُت متأكداً من أن 
اإلع��الم الدول��ي كان ميه��د الس��بيل 

لتوجيه ضربة إلى ليبيا. 
ذكر 1: أجل .

صدام: ضربة تسددها إسرائيل. 
ذكر 1: نعم. 

صدام: لكن، مبا أن ه��ذه هي الطريقة 
التي كان��وا يتكلمون به��ا، أي مبعنى، 
أن إس��رائيل لم تعْد قادرًة على رس��م 

التكهنات. 
إلياس:  )4(  ميكنك أن حتس في كالمهم 
رغبتهم الدفينة في استخدام الطاقة 
الذرية لكي يدمروا العراق، لكنهم غير 

قادرين على استعمالها. 
ذكر 1: ] غير مس��موعة [ األمريكيني، 

لكنهم منزعجون. 
صدام: نعم، إن هذا ضمن تخطيطهم. 
أعني من خالل حتليل تخطيطهم، أي 
حرب ال تناسبهم وحيث يشّكل العراق 
جزءاً حيوياً منها، سيضربون بغداد مبا 
أن ضرب دمش��ق أو عّمان يؤثر عليهم. 
بناء على ذلك، النقطة احلاسمة التي 
بوس��عها أن تلح��ق الض��رر بالعرب أو 
أنهم آخ��ر من يريدون إحل��اق الضرر به 
هو العراق ألنهم في األغلب يخش��ون 

العراق وليس ال� - 
ذك��ر 1: م��ن دون أن يتأث��روا بتأثي��رات 

الضربة. 
ص��دام: بن��اء عل��ى ذلك، س��يضربون 
العراق، يضربون بغداد، لكن ما إن ميلك 
العراق قوة رادعة س��يصبح سالحهم 

حيادياً. 
ذكر 1: بالطبع ! 

صدام: لن يكون هذا ممكناً .
إلي��اس: وخ��الل املعرك��ة ] إس��رائيل 
سوف [ تخاف على األمريكيني ألنه إذا 
أُستخدم السالح س��يؤثر على اجلنود 

األمريكيني. 
صدام: أي سالح ؟

إلياس: ال��ذري ! ] اجلميع يكررون واحداً 
بعد اآلخر: » الذري. » [

ذكر 2: الذري، لن يضرب بغداد – 
ذكر 4: هل سُيضرب العراق في املعركة 

نفسها – 
إلياس: خالل املعركة – 

صدام: نعم، بالطبع مبا إن الغبار الذري 
ينتشر. 

إلياس: ألنهم حاموا مراراً فوق املنطقة 
حيث ال� - 

ذكر 1: املنطقة الغربية. 
إلي��اس: حيث توجد أرصفة الصواريخ، 
لكنهم ل��م يعمل��وا باس��تقالل عن 

التعليمات واالتفاق مع – 
ص��دام: إنه��م يري��دون أن يقول��وا إن 
قدرتهم أكث��ر دقة من ق��درة احللفاء، 
ولكن ال هم وال اآلخرون – لقد أخفقوا 
بشكل هائل في أن يكونوا قادرين على 
املضي ف��ي املناورة بس��بب الصواريخ 

التي كانت تضربهم. )5( 
ذكر 1: لقد أعاقتهم. 

صدام: لقد عّدوها كبيرًة جداً بالنسبة 
بالنس��بة  بالطبع،  العرب��ي،  للعق��ل 
لبلدان العال��م الثالث عموماً والعقل 
العربي خاصة. ومع ذلك لقد غرس��وا 
ف��ي عق��ل العال��م بأس��ره أن العقل 
العرب��ي متخل��ف بق��در تعل��ق األمر 
بالقدرة على املواجهة! أعني أن العقل 

العربي متخلف وليس قدرة العرب. 
ذكر 1: همم. 

ص��دام: إذاً، ه��ذا األم��ر زرع اخلوف في 
نفوس��هم جميعاً، بالطب��ع، أعني أن 

العقل العربي ليس متخلفاً! 
ال��ذي جعله��م  الش��يء  إن  إلي��اس: 
يتحمل��ون الصواريخ ه��و أنهم كانوا 
يفك��رون ف��ي ش��يء آخر؛ حني ُس��ئل 
إسحق شامير )6(  ما إذا استخدم هذا 

السالح الكيماوي – 
صدام: نعم، لقد فعل؛ لم يكْن أمامه 

خيار آخر. 
إلياس: ] يقهقه. [ 

ص��دام: ميكنك أن تراه ه��و وقومه في 
االجتماع وهم يلبسون ] األقنعة [. 
إلياس: كانوا خائفني من الكيماوي. 

صدام: ألن الصاروخ األول زرع اخلوف في 
نفوس��هم، هذا اخلوف تالشى بعد أن 
فحصوا الصاروخ وأدركوا أنه ال يحتوي 
على تأثي��ر كيماوي. بعضهم اختنقوا 
ف��ي أقنعته��م وح��ني حص��ل ه��ذا، 
اعتقدوا أنه بس��بب الكيماوي وماتوا 

حتى قبل أن ميوتوا. )7( ] ضحك.
*مجلس قيادة الث��ورة يناقش إجراءات 
الدف��اع املدني واملعنويات العراقية في 
مواجه��ة الضرب��ات النووي��ة احملتملة 
على املدن العراقي��ة )29 كانون األول ] 

ديسمبر [ 1990( )8( 
عل��ي: بعضهم أمل��ح إلى الق��ول إننا 
الصح��ي  الص��رف  نظ��ام   [ لوثن��اه 
أن��ا،  كيماوي��ة.  مب��ادة     ] الكويت��ي 
بصراحة، ال أؤيد ذلك، ألنك كما تعرف، 
أن تلوثاً كهذا يتطلب قدراً كبيراً لكي 
لكيفي��ة معاجلت��ه صحياً،  نس��تعد 
كيف سنطهره، وبعدها ال أعرف متى 
يهطل ] غير مس��موعة، رمب��ا » املطر 
وهك��ذا  يغس��لها،  أن  واحتم��ال   ،]  «
س��تصبح فعاليته��ا صف��ر تقريب��اً. 
وعقب ذلك، س��يؤذينا هذا في البحر، 
بخاصة إذا اُس��تخدمْت بكميات أكبر 
مما كان قد مت إقراره مسبقاً، أو أكثر من 
املتوقع. سنبدأ جوالت جافة وممارسات 
مقتدرة وسريعة من العاشر، سيادتك 
س��يدي الرئيس، حتى الرابع عشر. لم 
نب��دأْ باملواطنني طامل��ا أنهم يتخوفون 
م��ن البداية. نح��ن ال نري��د أن نخيف 
املواطنني، مثلما أخشى أن هذا سيؤثر 
سلباً على معنويات املقاتلني حني يرون 
اخلوف ورد فعل املواطنني. لذلك قررنا أن 
ننتظر مدة أس��بوعني.أعني، هذه املدة 
الزمنية لنا، ملقاتلينا، بحيث ميكننا أن 
نبدأ اجلولة اجلافة األولى أو املمارس��ة 
األولى لك��ي نلقح رفاقن��ا وقطعاتنا. 
ومن ثم األي��ام التالي��ة، أوه، بصراحة، 
األي��ام األربعة األخ��رى، قررنا أن نعطي 
اليومني األخيرين كاس��تراحة للجنود، 
أعني للمقاتلني. به��ذه الطريقة هم 

مستعدون لليلة اخلامس عشر. 
علي: التعليق الثاني، س��يادتك، هو ما 

يجرى في بغ��داد فيما يتص��ل بإدراك 
الدف��اع املدن��ي. ثم��ة تفس��ير يتعلق 
الذري��ة والنووية،  القنبلتني  بتأثي��رات 
فعاليته��ا، ماذا تفعل، كم عدد الناس 
الذين ستقتلهم وكم عدد الناس الذين 
س��تتلفهم. كل ه��ذا اإلدراك يخيف 
الشعب ويزرع اخلوف في نفوسهم. إن 
األس��اتذة اجلامعيني بدرجة بروفيسور 
الذين يأت��ون ويحاضرون ف��ي الوزارات، 
في املدارس، واألمكنة األخرى، يعرضون 
تفاصي��ل هذه احلرب أو ه��ذه القنبلة. 
يتعني علينا أال نفعل ذلك؛ علينا فقط 
أن نوف��ر الوع��ي بخص��وص اإلجراءات 
الوقائي��ة املتعلق��ة به��ذه القناب��ل. 
لكننا إذا واصلنا مناقشة تأثيرات هذه 

القناب��ل ] املتحدث يقهق��ه [. بأمانة، 
سيدي، جعلناهم يصابون باجلنون. 

التعلي��ق اآلخر، رمب��ا أخوتنا في الدفاع 
املدني ال يولون اهتماماً كافياً له، وهو 
أن اإلخالء يحدث عادة صوب الش��مال 
وليس صوب اجلنوب. إنني متأكد أنهم 
يعرفون، لكن كما تعرف، شمال بغداد 
يحده )نهر ديالى(، أولئك القادمون من 
)الثرث��ار(. )9( ونحن لدينا جس��ر واحد؛ 
إذا ُضرب ذلك اجلسر، ستتعطل بغداد 
كلها. علينا أن نحصل على مجموعة 
م��ن اجلس��ور وعلين��ا أن نثب��ت رؤوس 
اجلس��ور اآلن، بحيث أن��ه كلما كانت 
هناك حاجة لرفعها، بوسعنا أن نفعل 
هذا. هذه القضية تقلقني كثيراً. إنني 
قلق فيما يخص اجلانب األمين من )نهر 
ديالى(، وليس اجلانب األيسر. أخشى أن 
يُقطع متاماً، عندئذ ستحصل الهجرة 
اجلماعية صوب اجلنوب والتوجه جنوباً، 
إذا كان هذا في اجتاه الهجوم الكيماوي 

وأعني، التلوث، هذه حالة خطيرة. 
غي��ر أن عام��ل، عام��ل اخل��وف ه��ذا، 
أحثكم على إيقافه. إنني أتساءل ملاذا 
نحن مثقفون، كل هذه الفوضى حول 
تأثي��رات الهجوم الن��ووي والذري. هذه 
تكتيكات اخلوف. إنها تخيف األطفال، 

تخيف آباءهم، تخيف املقاتل ... 
عزت: س��يادتك س��يدي الرئيس، إن ما 
أدلى به الرفيق علي بخصوص توقيت 
الهجوم الواس��ع صحيح. إنه ش��يء 
صحيح أنه أحدث حالة من اخلوف في 
اجملتم��ع. أعني، إن هذا م��ن املمكن أن 
يخلق حالة كه��ذه. وحتى اآلن، هكذا 
حالة من اخلوف توجد في وسط بعض 
القطع��ات. بع��ض القطع��ات تعاني 
من حال��ة عدم الت��وازن فيم��ا يتعلق 
بتفكيره��م في كيفي��ة التعامل مع 
احلرب. ال ميكنن��ا أن نفصل اجملتمع عن 
اجلنود في جبهة احلرب. إذا كان اجملتمع 
في حالة خوف، س��تؤثر )أي احلالة – م.( 
ف��ي املقاتلني، وإنن��ي أؤيد م��ا أفاد به 

الرفيق علي، إنهم ميضون إلى – 
صدام: أُسرهم. 

ع��زت: أُس��رهم، قلق��ون ج��داً في ما 
يتص��ل به��ذه احلالة وهم يس��معون 

أن أُس��رهم س��تكون في ه��ذه احلالة 
البائس��ة، وستكون معّرضة للقصف 
بالقناب��ل، ودرج��ة احل��رارة املرتفع��ة، 
والتأثي��رات األخرى.  حاالت التس��مم، 
س��وف تضع��ف معنوياتهم. ل��ذا أنا 
أقترح، وأنا أس��اند الرفي��ق علي، ذلك 
التفسير يجب أن يكون مقتصراً على 

الوقاية فقط. 
ص��دام: رفي��ق ] ع��زت [ أعطني مهلة 
لك��ي أحتدث معك بصراح��ة، في هذه 
اللحظة اخلاصة بن��ا. إن الفرد الذي ال 
يرغب املس��اهمة في رف��ع املعنويات، 
إنن��ي أحث��ه عل��ى ع��دم املس��اهمة 
ف��ي خفض املعنوي��ات. إن��ه ليس من 
الصحي��ح أن أتكل��م به��ذه الطريقة 

على مس��توى القيادة، إمنا دعني أكون 
صريحاً معك. م��ا نحن، مجموعة من 

الصبيان؟ ... 
إن الدفاع املدني أرجعنا إلى الوراء، في 
األقل في بغداد، إلى حقبة زمنية حني 
كان الرأي العام مس��تثاراً، مثلما كان 
عليه حني انخرطنا في احلرب مع إيران. 
ملاذا حصل هذا؟ لقد قلُت من البداية، 
رفيق عزت، أقس��م بش��اربك بأن تعير 
الدفاع املدني االهتمام. )10(  أليس األمر 
كذل��ك؟  )11(  لدي ح��دس بأن الدفاع 
املدني ل��ن يبلغ املع��دل. إذاً مل��اذا، ملاذا 
يحصل هذا األمر؟ إن ش��عبنا متوحد. 
ممت��از. معنويات��ه عالية، وإذا أفس��دَت 
السكان، فرمبا ترميه أيضاً في صندوق 
القمامة. هل ه��ذه هي الطريقة التي 
نحافظ به��ا على معنويات ش��عبنا؟ 
ماذا دهاك؟ أال تصغي إلى الشعب؟ ما 
هذا؟ هل يُعدُّ الشعب عبئاً علينا؟ هل 
يتع��ني علينا أن نعامل الش��عب كما 
نعامل الكائنات اآللية )الروبوتات(؟ لقد 
أخفتك مرة واحدة فقط طوال سنوات 
حيات��ي كلها قبل احلرب وقد صححُت 
فعلت��ي بالطريقة الت��ي تعرفها أنت 
مس��بقاً، حني أخفتك وقل��ت لك إننا 

سُنضرب بالقنابل الذرية. 
ذات مرة كنَت تقول نحن نريد الكويت، 
وبعده��ا إذا حص��ل ش��يء م��ا كهذه 
الش��ائعة، عندئ��ذ تتبن��ى رأي��اً آخ��ر. 
س��ألتك قائالً: » هل أنتم مستعدون؟ 
» وأجبتني قائ��الً: » نعم نحن جاهزون 
»، وم��ن ث��م صححُت فعلت��ي ] فعلة 
تكتي��ك اخلوف [، وأخبرتك أن متحو كل 
ما قلته لك ... لم نوافْق، رفيق عزت، أن 
هذه هي الطريقة الصحيحة لإلجالء. 
رفي��ق عزت، أنت تقوم باإلش��راف على 
عملية اإلجالء. لقد أخبرتك أن اإلجالء، 
نحن لس��نا أولئ��ك الذين س��يجلون 
الناس. قلُت ذلك في اجتماع القيادة. 

عزت: اخلطة املكتوبة – 
ص��دام: لكن – ما من مش��كلة – بعد 
اخلطة، قلُت لك، رفيق عزت، إن عملية 
اإلجالء يج��ب أن يقوم به��ا املواطنون 
الذين تعّرفوا بأنفس��هم على الريف. 
وقل��ت ل��ي إن هذا سيس��هل أش��ياء 
كثيرة لنا، وسوف جنعل اإلجالء سلساً 

جداً. ورفيق سعد، أنت أيضاً حتدثت. 
س��عد:  )12(  ] أصوات غير مسموعة 
في اخللفية [ لقد أبلغتني وأخبرتني أال 

] غير   مسموعة [ لكن ال تبلغهم. 
صدام: لكن قْل لهم – 

سعد: وقد طبقنا هذا على قسم من 
بغداد. 

ص��دام: وه��ذا س��يجعلني مرتاحاً، إن 
أولئك الذين يريدون الذهاب بوسعهم 
يري��دون  ال  الذي��ن  وأولئ��ك  الذه��اب، 
الذه��اب، ال ينبغي له��م الذهاب. في 
م��ا يخص اإلجالء، هذه احلرب ليس��ْت 
م��ع إي��ران، وال حت��ى م��ع إس��رائيل، 
ألن إس��رائيل تعتم��د عل��ى األقم��ار 
الصناعية األمريكية ألغراض تصويرنا 
فوتوغرافياً، وفي بعض األحيان يتعاون 
األمريكيون معهم، وف��ي أحيان أخرى 
ال يفعل��ون ذل��ك. ه��ذا يعتم��د على 
حتدي��داً،  اآلن  املوج��ودة.  السياس��ات 
حني حددنا س��ت مناط��ق مخصصة 
لإلج��الء، هل هذه املناط��ق معروفة أم 
غير معروفة؟ حس��ناً، أي واحدة منها 
أفضل لهذه اجلماهير البش��رية: لكي 
تُقص��ف بالقنابل وهم ف��ي اخليام، أو 

تُقصف بالقنابل وهم في منازلهم؟ 
ذك��ر 5: إن كان��وا يعتزم��ون الهج��وم 

عليهم؟ 
ص��دام: إن كان��وا يعتزم��ون الهج��وم 
س��يقصفونهم  مباش��رة،  عليه��م 

بالقنابل بينما هم في خيامهم. 

هوامش:
) SH-SHTP-A-OOO-716 )1: » صدام 

السياس��يني  املستش��ارين  وكب��ار 
يناقش��ون احلرب مع إس��رائيل »، 25 

كانون الثاني )يناير( 1995. 
) 2( أنظر الهامش )46( أعاله. 

)3( يبدو أن صدام يشير إلى ضمانات 
العراق األمنية حلماية األمة العربية 

من العدوان اإلسرائيلي. 
)4( الدكتور إلياس فرح مفكر بعثي. 
)5 تعلي��ق املترجم: ه��ذا هو ما قاله 

صدام، فعالً، بالعربية. 
ال��وزراء  رئي��س  ه��و  ش��امير   )6(

اإلسرائيلي إبان حرب اخلليج 1991. 
إل��ى  إش��ارة  ه��ذه  تك��ون  رمب��ا   )7(
املواطنني اإلسرائيليني الثالثة الذين 
مات��وا بس��بب س��كتة قلبية حني 
ض��رب ص��اروخ )احلس��ني( العراق��ي 
مجمعاً س��كنياً في تل أبيب في 22 
كانون الثاني )يناير(. أنظر وليم سي. 
يينغست، ستيفان جّي. لوكاسيك، 
األس��لحة   « أّي. جينس��ن:  وم��ارك 
النووي��ة التي مض��ْت إل��ى احلرب »، 
التقري��ر  مس��ّودة   ،25-DNA-TR-96
النهائ��ي برعاي��ة )وكالة األس��لحة 
التابعة للواليات  اخلاصة الدفاعي��ة 
املتحدة ونقابة التطبيقات العلمية 
الدولية، تشرين األول )أكتوبر( 1996: 
373، وق��ت الدخول 8 كان��ون الثاني 
www.npec- يناير( 2009 على املوقع(

web. org
 «  :042-SH-SHTP-A-001  )8  (
صدام وأعضاء مجل��س قيادة الثورة 
يناقش��ون الغ��زو العراق��ي للكويت 
والهج��وم األمريك��ي املتوق��ع »، 29 
كان��ون األول )ديس��مبر( 1990. م��ن 
أجل احلص��ول على معلوم��ات أكثر 
ع��ن خط��ط الع��راق وممارس��اته في 
إخالء بغداد في حالة حدوث ضربات 
بأس��لحة الدم��ار الش��امل من قبل 
SH-PDWN-D-  * أنظ��ر:  التحال��ف، 

001-248: » كت��ب رس��مية متبادلة 
بني رئيس ديوان الرئاس��ة وسلطات 
فيه��ا  يناقش��ون  أخ��رى  عراقي��ة 
خطط الطوارئ اخلاصة بإخالء املدن 
العراقي��ة ف��ي حالة ح��دوث هجوم 
باستخدام أس��لحة الدمار الشامل 

»، 29 كانون األول )ديسمبر( 1990. 
)9  )نه��ر ديال��ى( ه��و راف��د م��ن نهر 

دجلة. 
) 10(   القس��م بش��ارب رجل ما هو 
طريق��ة عربي��ة تقليدي��ة للقس��م 

بشرفه. 
) 11( يب��دو أن الع��راق كان ق��د ب��دأ 
بإخ��الء امل��دن الرئيس��ة قبي��ل غزو 
الكوي��ت. بحس��ب نس��خة أصلية 
الجتم��اع 6 تش��رين األول  )أكتوب��ر( 
الس��وفييتي  واملبع��وث  بني ص��دام 
يفجين��ي برمياكوف، عّب��ر صدام عن 
قلق��ه للمبع��وث الس��وفييتي بأنه 
سيكون شيئاً قابالً للجدل بالنسبة 
للع��راق أن ينس��حب م��ن الكوي��ت 
بضغط من الواليات املتحدة. وجادل 
قائ��الً إن الق��ادة العراقي��ني يجب أال 
يزعم��وا أنهم اندهش��وا من رد فعل 
الوالي��ات املتح��دة الق��وي، طاملا أن 
الش��عب العراقي » سيقول البصرة 
وص��الح الدي��ن ] محافظ��ة عراقية 
مركزه��ا تكريت [ تتوقع��ان هجوماً 
نووياً أمريكياً؛ إن تقييمك هو تقييم 
لوض��ع أصع��ب من احل��رب. »  أضاف 
صدام قائالً: » ماذا س��يكون جوابنا 
 :533-SH-PDWN-D-000 أنظر:   « إذاً؟ 
»  صدام يجتمع بالوفد السوفييتي 

»، 6 تشرين األول )أكتوبر( 1990. 
) 12( رمبا س��عد عب��د اجمليد الفيصل 
التكريتي، أمني سر القيادة القطرية 
حلزب البعث. )هذا املنصب غير دقيق 
ومشكوك فيه. كان الفيصل بدرجة 
] عضو ش��عبة [ وعمل محافظاً ل� ] 

صالح الدين [ – م. (

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 44« 

عزت: سيادتك سيدي 
الرئيس، إن ما أدلى 

به الرفيق علي بشأن 
توقيت الهجوم 

الواسع صحيح. إنه 
شيء صحيح أنه أحدث 
حالة من الخوف في 

المجتمع. أعني، إن هذا 
من الممكن أن يخلق 
حالة كهذه. وحتى 
اآلن، هكذا حالة من 

الخوف توجد في وسط 
بعض القطعات

صدام: ألن الصاروخ 
األول زرع الخوف في 

نفوسهم، هذا الخوف 
تالشى بعد أن فحصوا 
الصاروخ وأدركوا أنه 
ال يحتوي على تأثير 
كيماوي. بعضهم 

اختنقوا في أقنعتهم 
وحين حصل هذا، 
اعتقدوا أنه بسبب 

الكيماوي وماتوا حتى 
قبل أن يموتوا
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الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

هيكل خارجي يجنب المسنين السقوط
يعمل باحثون على استحداث هيكل خارجي من شأنه السماح 
لألش��خاص املس��نني باحلفاظ على توازنهم وتفادي الس��قوط، 
ليش��كل بالتالي بديالً عن العصى التقليدي��ة، على ما أظهرت 
دراس��ة حديث��ة نش��رت نتائجها مجلة “نيتش��ر س��اينتيفيك 

ريبورتس”.
ويشكل هذا املشروع، بحسب املروجني له سابقة، ألن هذا النوع 
من الهياكل يُستعمل عادة ملرافقة احلركة العادية أو حتسينها، 
ولي��س لتعويض حركة غي��ر متوقعة كفقدان التوازن املس��بب 

للسقوط.
طورت هذا الهيكل اخلارجي كلية “س��كوال سانتاتا” في إيطاليا 
ومدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في مدينة لوزان السويسرية، 
وهو شبيه بعدة التسلق ويوضع على اخلصر ومربوط بالفخذين 

بواسطة ركائز قابلة للتحريك.
وف��ي ب��ادئ األمر، يحل��ل الهي��كل اخلارج��ي البالغ وزن��ه نحو5 

كيلوغرامات خصائص املشي لدى الشخص الذي يحمله.
وبعد إدخال البيان��ات في ذاكرة اجلهاز، يصبح الروبوت قادراً على 
رصد احلركات التي تختلف عن تلك املعتمدة خالل عملية املشي 
العادية، كما هو احلال مثالً عندما يتعثر الش��خص ويكون على 

وشك السقوط.
عندها تبدأ احملركات بالعمل، وهي تعوض احلركة غير الطبيعية 
من خ��الل حتري��ك الفخذين ع��ن طري��ق الركائز، كي يس��تعيد 

الشخص توازنه.

ابتكار جديد لشحن هواتف اآليفون
ق��ام حرفي م��ن مدين��ة أوفا الروس��ية باخت��راع مول��د متعدد 
االس��تعماالت موصول بوصلة USB حي��ث يقوم بتوفير الطاقة 

املطلوبة لشحن الهواتف.
وقام أي��در خايرولني بصنع فرن فريد م��ن نوعه يعتمد على حرق 

األخشاب لتوليد الطاقة.
والف��رن مصنوع م��ن النحاس ويق��وم بتوليد طاق��ة التي ميكن 
االس��تفادة منها م��ن خالل وصل��ة مخصصة معلق��ة بالفرن 

لتوليد الطاقة.
وقد قدم أيدر مشروعه هذا في مسابقة البحوث والتنمية الذي 

عقد في إحدى املدن الروسية.

طفل هندي يبتكر انموذجًا
ألصغر قمر صناعي بالعالم

ابتك��ر صبي هندي يبلغ من العمر 18 عاماً امنوذجاً لقمر صناعي 
يبل��غ حجم��ه أصغر م��ن الهاتف الذك��ي حيث أعلن��ت وكالة 

الفضاء األميركية ناسا عن نيتها إطالقه يوم 21 حزيران.
ومتكن رفعت شروق، الذي يعيش في مدينة تشيناي جنوبي الهند 
وهو في الصف الثاني عش��ر، من املشاركة في إحدى املسابقات 
العلمي��ة التي س��ميت “مكعبات في الفض��اء” والتي نظمتها 
وكال��ة الفضاء األميركي��ة بالتعاون مع مؤسس��ة إيدودالرنينغ 

إنك، وهي شركة عاملية للتعليم.
وس��يتم تصنيع القم��ر الصناعي الذي أطلق عليه اس��م كالم 
س��ات من خ��الل الطباع��ة ثالثية األبع��اد، كما س��يتم إطالقه 
عل��ى منت صاروخ من طراز إس آر 4 من منش��أة والوبس للرحالت 

الفضائية في فيرجينيافي الواليات املتحدة األميركية.
يذك��ر أن إطالق اس��م القمر الصناعي كالم س��ات على اس��م 
العالم النووي الهندي والرئيس السابق إيه بي جي عبد الكالم.

وقال ش��روق إن القمر الصناعي املصنوع من البوليمر املقوى من 
ألي��اف الكربون سيش��كل ظاهرة تكنولوجية ف��ي رحلته التي 
تستغرق 12 دقيقة ويوفر قوة دفع كبيرة في التخطيط للبعثات 

الفضائية قليلة التكلفة في املستقبل.
وين��درج االختراع هذا ضمن تصنيف مجموعة ال� “فيمتو” حيث 

يقل وزنه عن 0.1 كيلوغراماً.

13 الثالثاء 16 آيار 2017 العدد )3696(منوعات

Tue. 16 May 2017 issue )3696(

بغداد - الصباح الجديد: 

اس��تقبل وزير الثقافة االيطالي داريو 
الرس��مي  مبكتب��ه  فرانچيس��كيني 
وزي��ر الثقافة والس��ياحة واالثار فرياد 
روان��دزي وِفي اللقاء الذي اس��تمر ٤٥ 
دقيقة س��ّلم الوزير االيطالي التقرير 
النهائي للمسح اجلوي لآلثار العراقية 
املدم��رة م��ن قبل داعش ف��ي املوصل 
واملناطق االخرى في العراق املؤلف من 

أكثر من 500 صفحة.
ويأتي إع��داد هذا التقري��ر نتاج عمل 
فريق إيطالي بالتنسيق مع اليونسكو 
واالث��ار  والس��ياحة  الثقاف��ة  ووزارة 
استمر من آب ٢٠١٥ ولغاية اذار ٢٠١٧. 
ويتضم��ن التقرير املص��ور وإحصائية 
كاملة باملناط��ق اإلثارية التي دمرتها 
داعش في املوصل واملناطق االخرى من 
العراق. واتفق الوزير رواندزي مع الوزير 
االيطال��ي وبحضور اجلن��رال فابريتزيو 
پارل��ي رئيس ق��وات ال��درك االيطالي 
ه��ذا  ف��ي  االس��تمرار  )كارابيني��ري( 
املش��روع ودراس��ة إمكانية اعادة بناء 
وترميم وتأهيل االثار املدمرة في نينوى 
والنم��رود واحلضر وس��امراء وتكريت، 

واملناطق االخرى في العراق.
بالعم��ل  فرانچيس��كيني  ووع��د 
املش��ترك في هذا اجملال، منوهاً الى ان 
هذا العمل يحتاج إضافة الى العمل 
املش��ترك الى جهد دولي مشترك في 

هذا اجملال.
 واتف��ق اجلانب��ان على االس��تمرار في 
تدري��ب الش��رطة العراقي��ة من قبل 
الفني��ني م��ن ال��درك االيطال��ي على 

حماية االث��ار وكذلك كيفية مالحقة 
املتاجرين بها.

 واتف��ق الوزير م��ع قائد ال��درك على 
التدريب بصورة مس��تمرة  اس��تمرار 
على مدار السنة من خالل وجود اثنني 
م��ن الضباط املتخصص��ني بالتدريب 

في العراق.
 وط��رح الوزي��ر روان��دزي عل��ى الوزير 
االيطالي فكرة تشكيل حتالف ثقافي 
دولي على غرار التحالف العس��كري 
الدولي ملواجهة فكر التطّرف وثقافته 
من خالل التحشيد الثقافي والفكري 

الدول��ي ض��د داع��ش، ووع��د الوزي��ر 
االيطالي بدراس��ة الفكرة والتنسيق 
م��ع اجلان��ب العراقي واالخري��ن بهذا 

الصدد.
 واطلع رواندزي الوزي��ر االيطالي على 
تفاصيل توقيع عمل بعثات التنقيب 

اإليطالي��ة والعراقي��ة العامل��ة ف��ي 
الع��راق وعلى جتدي��د االج��ازات لكل 
م��ن بعثات مرك��ز تورينو في واس��ط 
وجامع��ة روم��ا ف��ي موق��ع زرغل في 

الناصرية وجامعة كا فاسكاري.
آور واملقب��رة   وح��ول صيان��ة زق��ورة 

امللكية فيه��ا ومعب��د )دب الل ماخ(، 
طل��ب روان��دزي م��ن الوزي��ر االيطالي 
ب��دء العمل فيها بعد ان اس��تكملت 
البعث��ة اإليطالية جميع الدراس��ات 
حول املنطقة، ووع��د الوزير االيطالي 
باس��تمرار العم��ل فيه��ا عل��ى وفق 

خطة مشتركة.
وحول مش��اركة العراق ب ٤٠ قطعة 
اثرية في بينالي البندقية، أثني الوزير 
االيطال��ي على ه��ذه اخلط��وة ومتنى 
االس��تمرار في عرض االث��ار العراقية 
في إيطاليا، السيما سيدة الوركاء في 
كل من املتحف الوطني في البندقية 

وِفي الصالة الرئاسية في روما.
يذك��ر ان هذه اول مرة يتم فيها عرض 
االث��ار العراقية ف��ي إيطاليا منذ عام 
١٩٨٤ عندما شارك العراق في معرض 

تورينو ب ٢٥ قطعة.
 ووج��ه الوزي��ر روان��دزي الدع��وة الى 
الع��راق  لزي��ارة  فرانچيس��كيني 
واملش��اركة بافتتاح القاعة املرجانية 
في املتحف الوطني ف��ي بغداد خالل 
الفت��رة املقبل��ة، الس��يما ان القاعة 
أنش��أت من قبل احلكومة اإليطالية، 
ووع��د الوزي��ر بتلبية الدع��وة وحتديد 
املوع��د كي يتوافق م��ع موعد افتتاح 

هذه القاعة.
وف��ي ختام اللقاء ق��دم الوزير رواندزي 
االيطال��ي  الثقاف��ة  لوزي��ر  هدي��ة 
فرانچيس��كيني عب��ارة ع��ن خارطة 
الع��راق مؤش��ر عليه��ا أب��رز املعالم 
األثرية املهمة حلضارة وادي الرافدين. 

وحض��ر اللقاء م��ن اجلان��ب العراقي 
السيد احمد بامرني السفير العراقي 

في روما.

بالتنسيق مع اليونسكو ووزارة الثقافة والسياحة واآلثار

رواندزي يتسّلم في إيطاليا تقريرًا تفصيليًا عن اآلثار المدمرة

من فعالية التسليم

لقطة

بطاقة شخصية

شارع الكفاح في بغداد »عدسة: زياد متي«

 Agatha( كريس��تي  أجاث��ا 
مي��ري  أجاث��ا  أو   )Christie
 Agatha Mary( كالريس��ا 
Clarissa( وتعرف أيضا السيدة 

 .)Lady Mallowan( مالوان
ه��ي كاتبة إجنليزية اش��تهرت 
بكتابة رواي��ات اجلرائم وكتبت 
أيضاً روايات رومانس��ية باسم 
مستعار هو ماري ويستماكوت 

.)Mary Westmacott(
تع��د أعظ��م مؤلف��ة رواي��ات 
جرائ��م ف��ي التاري��خ أذ بيعت 
أكثر م��ن ملي��ار نس��خة من 
رواياتها التي ترجمت ألكثر من 

103 لغات.
ول��دت أجاثا كريس��تي من 15 
أيل��ول 1890، م��ن أب أميركي 
وأم اجنليزيه، عاش��ت في بلدة 
)س��اوباولو( معظم طفولتها، 
كريس��تي وصف��ت طفولتها 
بأنها »س��عيدة ج��دا«، وكانت 
محاطا مبجموعة من النس��اء 

القوية واملس��تقلة منذ س��ن 
مبكرة. 

إنن��ي  نفس��ها:  ع��ن  تق��ول 
قضي��ت طفولة مش��ردة إلى 
الس��عادة،  درج��ات  أقص��ى 
ت��كاد تك��ون خالية م��ن أعباء 
لي  فكان  اخلصوصية،  الدروس 
متس��ع من الوقت لكي أجتول 
ف��ي حديقة االزهار الواس��عة 
وأسيح مع االس��ماك ما شاء 
ل��ي اله��وى. !! وإل��ى والدت��ي 
يرجع الفضل ف��ي اجتاهي إلى 
التأليف، فقد كانت سيدة ذات 
ش��خصية س��احرة، ذات تأثير 
ق��وي وكان��ت تعتق��د اعتقاداً 
أن أطفاله��ا قادري��ن  راس��خاً 
وذات  كِل ش��يء  فع��ِل  عل��ى 
ي��وم وق��د أصبت ببرد ش��ديد 
ألزمن��ي الفراش قال��ت لي:   � 
خي��ر ل��ِك أن تقطع��ي الوقت 
بكتابة قصة قصيرة وأنت في 
فراش��ك.   فكان جوابي ولكني 

ال أع��رف.   ال تقول��ي ال أع��رف، 
  وحاول��ت ووج��دت متع��ة في 
احملاول��ة، فقضي��ت الس��نوات 
أكتب قصصاً  التالية  القليلة 
مي��وت   !! للص��در.  قابض��ة 
معظم أبطالها. !! كما كتبت 
مقطوعات من الش��عر ورواية 

طويلة احتشد فيها، عدد هائل 
من الش��خصيات بحيث كانوا 
لش��دة  ويختفون  يختلط��ون 
الزحام، ثمَّ خط��ر لي أن أكتب 
رواي��ة جرائم، ففعلت واش��تد 
بي الفرح حينما قبلت الرواية 
ونش��رت، وكنت ح��ني كتبتها 
تابع  متطوعة في مستشفى 
للصلي��ب األحم��ر إب��ان احلرب 

العاملية األولى.  
خدمت كريتسي فاملستشفى 
خالل احلرب العاملية االولى قبل 
زواجها وتكوين اسرة في لندن. 
وقال��ت ان بدايتها غير ناجحة 

في نشر اعمالها.
 ولك��ن في عام 1920 مت نش��ر 
روايته��ا )قضي��ة غامضة( في 
صحيف��ة رئي��س بدل��ي وم��ن 
هنا كانت انطالقة مس��يرتها 

األدبية.
توفيت أجاثا كريس��تي في 12 

كانون الثاني 1976.

أجاثا كريستي

أجاثا كريستي

لندن ـ وكاالت: 
كشف باحثون بريطانيون من جامعة 
حديث��ة  دراس��ة  ف��ي  كينغس��تون 
نش��رتها صحيفة ديلي ميل أن قراءة 
الكت��ب جتع��ل األش��خاص لطيفني 
وحنون��ني وأكث��ر تعاطف��ا وتفهم��ا 
لآلخرين وأعم��ق رؤية لوجهات النظر 

املتعددة.
وأشار فريق الدراس��ة بحسب موقع 
»العربية ن��ت »الباحث��ون أن للقراءة 
أو مش��اهدة التلفزي��ون آث��ارًا عل��ى 
ش��تى س��مات الش��خصية، وأجاب 
املشاركون في الدراسة عن استبيان 
بشأن تفضيلهم للكتب والتلفزيون 

واملسرحيات.
ومت من بعد اختبارهم بشأن مهاراتهم 
الشخصية، مثل إلى أي مدى يضعون 
مشاعر اآلخرين في اعتبارهم، وما إذا 

كانوا قد قاموا مبساعدة اآلخرين.
وق��ال الباحثون إن األش��خاص الذين 
يق��رأون األدب مييل��ون إل��ى التصرف 
بطريق��ة اجتماعي��ة إيجابي��ة أكثر 
م��ن الذين يقض��ون وقت��ا طويال في 

مشاهدة التلفزيون.
الذي��ن  األش��خاص  ف��إن  وباملقاب��ل 
يفضل��ون مش��اهدة التلفزيون على 
القراءة أصبحوا أق��ل ودا، وأقل فهما 

آلراء اآلخرين.

وفي دراسة سابقة عرضت في مؤمتر 
عقد في برايتون أش��ار باحثون إلى أن 
ق��راءة الكتب تتيح لألش��خاص رؤية 
األش��ياء من وجه��ات نظ��ر اآلخرين، 
األمر ال��ذي يجعلهم أكثر قدرة على 

فهم اآلخرين.
ووجدت دراس��ة أخرى أن ق��راءة األدب 
الكالس��يكي جتعل الشخص أفضل 

في التعرف على العواطف.
وأوض��ح علم��اء نفس من املدرس��ة 
احلديث��ة للبح��وث االجتماعي��ة في 
نيوي��ورك بقي��ادة دكت��ور ديفيد كيد 
ودكت��ور إميانوي��ل كاس��تانو، أنه في 
ح��ني أن الروايات الش��هيرة متيل إلى 

وش��خصيات  صي��غ  ذات  تك��ون  أن 
»مسطحة«، فإن اخليال األدبي يضم 
أم��ورا أكث��ر تنوع��اً، وأف��راداً جديرين 
باالهتمام النفسي، وهي األمور التي 

على القراء بذل اجلهد لفهمها.
وأض��اف الباحثون »كما هي احلال في 
احلي��اة احلقيقية، فإن عوال��م اخليال 
املعقدي��ن،  باألف��راد  مليئ��ة  األدب��ي 
الذي��ن ن��ادراً ما يت��م متيي��ز حياتهم 
الداخلية ولكنها تتطلب التفس��ير. 
واخليال الش��عبي، الذي هو أكثر قرباً 
لعقل القارئ، مييل إلى رس��م العالم 
والش��خصيات بنحو متس��ق داخلياً 

وميكن التنبؤ بهم«.

قراءة الكتب تجعلك أفضل في التعرف على العواطف

علوم
  و تكنولوجيا

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مس��اعدتك لبعض األش��خاص قد تك��ون بدون 
مقاب��ل وه��ذا ل��ن يك��ون لصاحلك. قد يس��تغل 
البعض طيبة قلبك فكن حذرا، ولكن هذا ال يعني 
أن تكون أنانيا. اهتمامك بشؤون األسرة يجعلهم 

يشعرون أنهم ال ميكنهم العيش بدونك.

لديك العديد من األمور يجب أن تنتهي منها 
اليوم، ولك��ن ما أن ينتهي أم��ر حتى تتفاجأ 
بأم��ر آخر. ي��وم مره��ق بعض الش��يء لكن 
بس��متك لن تختفي ، فأنت تش��عر بالراحة 

نفسيا. 

إذا كان من حولك واث��ق أنك قادر على موجهة 
أي حتدي��ات، فيحب أن تعطي نفس��ك الفرصة 
الكافي��ة الس��تغالل ه��ذه القدرات؟ ابتس��م 
وتفائل دائما. ثق في نفس��ك وف��ي قدراتك وال 
تظهر ضعفك للخصم مهما كانت الظروف.

أن��ت اليوم ال تس��تطيع حتدي��د وجهتك إلى 
أين، وماذا س��وف تفع��ل، الكثير م��ن األمور 
حت��دث حولك، مم��ا يجعلك تش��عر بأنك تائه 
وخصوصا ف��ي فترة الظهيرة، ل��ذا انتبه وال 

تتخذ أي قرار. 

انته��ت فت��رة املعاناة الت��ي أملت بك ف��ي الفترة 
املاضية، وها أنت تسترجع قوتك هذا اليوم وحتاول 
حل بعض املش��اكل العالقة ف��ي فترة الصباح.
املس��اء هادئ بعض الش��يء، فتفك��ر في القيام 

بزيارات عائلية لم تقم بها منذ وقت طويل.

تش��عر بقليل من امللل بسبب سير األحداث 
بشكل عادي دون حدوث أي تغييرات. شعورك 
بامللل يجعلك ال تس��أل وال تهتم بأي ش��يء. 
تضطر إلى فتح بعض املوضوعات الش��ائكة 

هذا املساء مع الشريك.

تستمتع اليوم بشعورك بالرضا عن نفسك. 
احتفل ولكن دون مبالغة! لديك غدا العديد 
م��ن امله��ام واألعم��ال الش��اقة، فح��اول أن 
تستريح بقدر اإلمكان اليوم. على الرغم من 

أن يومك هادئ وخال من أي مشاكل.

كل م��ا تفعله اليوم س��يكون لصاحل��ك، ال تخف 
ب��ل تقدم س��واء ف��ي العم��ل أو في املن��زل، احلظ 
إل��ى جانب��ك اليوم ويدعم��ك بكل قوة. س��تتخذ 
قرارات مهمة تغير حياتك العاطفية. في املس��اء، 
ستستمتع بجلسة مع األصدقاء في مكان هادئ.

انتبه في العمل واحذر من الوقوع في اخلطأ، 
وخصوصا إذا كنت محاسبا أو إن كان عملك 
له عالقة باملال، وحتديدا في فترة الظهر. فترة 
املس��اء ممتازة جدا للتقرب للحبيب أو شريك 

حياتك.

تزيد ضغوطك النفس��ية، وخصوصا في فترة 
الظهي��رة فاحت��رس مما ق��د تقول��ه أو تفعله، 
ففكر جيدا ألن أي شيء قد يحسب ضدك. في 
املساء، ينقذك أحد أصدقائك من امللل بدعوته 

لك للخروج لكن مزاجك لن يتحسن.

يوم ع��ادي ي��ا مول��ود الدل��و، وه��ادئ بعض 
الش��يء، فليس��ت هنالك أح��داث مميزة في 
الصباح والظهيرة، قد تتعرض الستفزاز من 
أحد األش��خاص الذين يعملون معك، لكنك 

سوف تسيطر على أعصابك.

الدلو الحوتالجدي

يجب أن تركز على املهام الضرورية التي يجب 
أن تق��وم بها اليوم. قم بعمل صيانة لبعض 
األجهزة املتوقف��ة عن العمل في منزلك. إذا 
ح��اول أحد األصدقاء تغيير وجهة نظرك في 

قضية ما، ال تتخل عن وجهة نظرك أبدا.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. قائم في الليل o حب شديد

2. تتك��ون م��ن اس��كتلندا واجنلت��را 
وويلز

3. سكني o القمر وقت اكتماله
4. طي��ر خرافي o بني جبلني )مبعثرة( 

o صفار
5. عاصمة رومانيا

6. عكس حزن o تدفع ألهل امليت
7. فاكهة صفراء o وعاء

8. أتباع
 o 9. يهب��ط ب��ه اجلندي م��ن الطائرة

ضرس
10. جبل راس��خ o لبسه الناس أيام 

األتراك خصوصا

 o صاح��ب ش��يء o 1. ق��ذف بالكلم��ات
معنوياته في احلضيض

2.أكبر أهرامات مصر o حرف عطف
3. يغطي الطيور o في القالدة o جواب

4. توضع فيها الصور o تقال عند الشعور 
بالبرد o متشابهان

5. ح��ارس o يتعاط��اه بع��ض الرياضي��ني 
لتحقيق الفوز

6. حيوان منقرض
7. جتب��ر وتكب��ر وظلم o اس��م مب��دأ في 

الرياضيات )للقوة( o قال كالما صريحا
8. موسيقى اميركية o تلف في دائرة

 o عملة اليابان o 9. سائل حي أحمر اللون
نصف سوشي

10. قص��ة ممثلة أمام اجلمهور o أصبح غير 
عاقل لألشياء حوله

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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مدريد ـ وكاالت:
تعرض ن��ادي غرناطة اإلس��باني، 
خلس��ارة جدي��دة في منافس��ات 
الليجا، والتي ودعها الفريق، حيث 
س��يهبط إل��ى الدرج��ة الثاني��ة 
املوس��م املقب��ل باحتالل��ه املركز 
األخير ف��ي الليج��ا، قب��ل نهاية 

املسابقة بجولتني.
وقالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية 
إن جييرمو أوتش��وا، ح��ارس فريق 
غرناطة، دخل التاريخ السلبي في 
الليج��ا اإلس��بانية، حيث أصبح 
أكثر ح��ارس تلقًيا لأله��داف في 

موسم واحد في الليجا.
وتلق��ى احلارس أوتش��وا 80 هدًفا، 
ف��ي الليج��ا ه��ذا املوس��م ف��ي 
36 مب��اراة، خاضه��ا م��ع الفريق، 

وكسر رقم احلارس السابق لفريق 
س��االمنكا  إيناكي أيزب��وروا، في 
موس��م 95 � 96 ، حيث استقبل 

في ذلك املوسم 79 هدًفا.
وعل��ى الرغ��م من أن أوساس��ونا 
ه��و أضعف دف��اع ف��ي البطولة 
ب���89 هدف��ا ف��ي ش��باكه، إال أن 
أوساس��ونا اس��تعمل 4 ح��راس 
البطول��ة، وكانت  مرم��ى خ��الل 
األهداف التي اس��تقبلها الفريق 

موزعة عليهم.
وعلى الرغم من أنه احلارس األكثر 
تلقًي��ا لأله��داف في الليج��ا، إال 
أنه كان مح��ط ثقة ثالثة مدربني 
م��روا على غرناطة هذا املوس��م، 
ه��م باكو خيميز ، لوكاس ألكاراز 
وتوني أدامز املدرب احلالي للفريق.

لندن ـ وكاالت:
أنطلق البريطاني لويس هاميلتون، 
م��ن  »مرس��يدس«،أمس،  س��ائق 
جائ��زة  س��باق  ف��ي  األول  املرك��ز 
إس��بانيا الكبرى، املرحلة اخلامسة 
العال��م لس��باقات  م��ن بطول��ة 
)فورموال1(،  األولى  الفئة  س��يارات 
بعد تصدره التجارب الرسمية، أول 

أمس.
وتعد هذه املرة الثالثة هذا املوسم 
التي ينطلق فيها هاميلتون، بطل 
العالم ثالث مرات ووصيف البطولة 
العام املاض��ي، من املركز األول هذا 
املوسم، وال�64 في مشواره، بعدما 
س��جل على حلبة كتالوني��ا زمًنا 

قدره دقيق��ة و19 ثانية و149 جزًءا 
من األلف م��ن الثانية.وينطلق من 
املرك��ز الثاني األملاني سباس��تيان 
فيت��ل، س��ائق »في��راري«، متصدر 
البطولة حالًيا وبط��ل العالم مع 
»ريد بول« أربعة مواس��م متتالية، 

آخرها في 2013 .
والراب��ع  الثال��ث  املركزي��ن  وم��ن 
بوتاس  فالتيري  الفنلن��دي  ينطلق 
كيم��ي  ومواطن��ه  )مرس��يدس(، 
رايكون��ني )فيراري( عل��ى الترتيب.. 
اخلام��س  املرك��ز  م��ن  وأنطل��ق 
الهولندي ماكس فيرس��تابن )ريد 
ب��ول(، يلي��ه زميل��ه ف��ي الفري��ق، 
األسترالي دانييل ريتشاردو.وبعدما 

انسحب اإلسباني فرناندو ألونسو 
)مكالري��ن( أمس من التجارب احلرة 
األولى، بس��بب عطل في س��يارته 
الت��ي لم تس��مح له باس��تكمال 
أي من الس��باقات األربع��ة األولى 
باملوس��م، قدم بطل العالم مرتني 
رائًع��ا بس��يارته أم��س بع��د  أداًء 
تغيير محركها، وأنطلق من املركز 

السابع.
وخلف ألونس��و ينطل��ق من املركز 
الثامن املكس��يكي س��رخيو بيريز 
البرازيل��ي  يلي��ه  إندي��ا(،  )ف��ورس 
ث��م  )ويليام��ز(،  ماس��ا  فيليب��ي 
الفرنسي إس��تيبان أوكون )فورس 

إنديا( عاشرًا.

ميونيخ ـ وكاالت:
ه��ّدد وزي��ر العدل بوالية ش��مال 
األملاني��ة،  ويس��تيفاليا  الراي��ن 
توم��اس كوتش��اكي، رئيس نادي 
باي��رن ميوني��خ، أول��ي هوني��س، 
بإعادت��ه إل��ى الس��جن، بس��بب 
تصريحات صحفية أدلى بها في 
دولة ليشتنش��تاين، مذك��راً إياه 
بأنه ما يزال حت��ت وضع »االختبار 

القانوني«.
وقال كوتش��اكي، في مقابلة مع 
صحيفة »بيل��د« األملانية: »يجب 

عل��ى هوني��س أن يتوخ��ى احلذر، 
ألنه ما ي��زال حتت وض��ع االختبار 
التصريحات  القانوني.. مثل هذه 
قد تكون سبباً في بحث إمكانية 
إلغ��اء وق��ف التنفي��ذ )العقوبة 

بالسجن(«.
وأض��اف وزير العدل قائالً: هونيس 
لم يأخذ العبرة املرجوة خالل املدة 
التي قضاه��ا في هذا الس��جن، 
ال��ذي كان يغادره ف��ي كل نهاية 
أس��بوع.. وهذا ما يفسر تهكمه 
الضرائ��ب خ��الل  دافع��ي  عل��ى 

تصريحات��ه ف��ي امل��الذ الضريبي 
ليشتنشتاين«.

وتأتي حتذي��رات كوتش��اكي كرد 
فعل عل��ى تصريح��ات أدلى بها 
رئيس ن��ادي باي��رن ميوني��خ، في 
فادوتس عاصمة ليشتنش��تاين، 
قال فيها إنه هو »األملاني الوحيد 
ال��ذي قدم ش��كوى ضد نفس��ه 
التهرب الضريب��ي، ومع  بس��بب 
ذلك دخل الس��جن في حني كان 
م��ن األجدر أن يحصل على حكم 

البراءة«.

نيويورك ـ وكاالت:
سّجل جون وول، رمية ثالثية قاتلة، 
قبل 3.9 ثانية عل��ى النهاية ليفوز 
عل��ى   )91-92( وي��زاردز  واش��نطن 
بوسطن سيلتيكس، في لقاء مثير 
ومتقارب ب��األدوار اإلقصائية بدوري 
كرة الس��لة األمريكي للمحترفني، 
أم��س األول.. وتق��دم س��يلتيكس 
)91-89( بع��د رمي��ة ثنائية ناجحة 
م��ن أل هورفورد قبل 7.9 ثانية على 
نهاية الربع األخي��ر، وهي النتيجة 
الكافية حلسم السلسلة، والتأهل 
ملواجه��ة كليفالن��د كافاليرز، في 

نهائي القسم الشرقي.
لكن وول، أنق��ذ أصحاب األرض من 
اخلسارة بفضل رمية ثالثية ليتعادل 
الفريقان 3-3، في السلس��لة التي 

حتسم على أس��اس األفضل في 7 
مباريات. واحتفل وول بنحو صاخب 
مع املشجعني، عقب املباراة وصعد 
أعل��ى لوح��ة إعالنات بع��د إنعاش 
آم��ال ويزاردز في مواصلة مش��واره 
بالبطولة.وتأل��ق برادلي بيل، العب 
ويزاردز، وس��جل 33 نقطة، وأضاف 
وول 26 نقطة، وسجل أفيري برادلي، 
وإيزاياه توماس، ثنائي س��يلتيكس 

27 نقطة لكل منهما.
وف��ي القس��م الغرب��ي، س��يلعب 
جول��دن س��تيت وريورز، مع س��ان 
أنطونيو س��بيرز، في الدور النهائي 
ال��ذي يحس��م أيًضا على أس��اس 
األفض��ل ف��ي 7 مباري��ات وس��ط 
توقع��ات بأن يصعد الفائز ملواجهة 

كافاليرز حامل اللقب.
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ميونيخ ـ وكاالت:

أعل��ن االحتاد األوروب��ي لكرة القدم 
أم��س أن األملان��ي فيليكس بريش 
س��يكون احلكم الرئيسي لنهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا املقررة 
في الثالث من حزيران بني يوفنتوس 
اإليطال��ي وريال مدريد اإلس��باني 

حامل اللقب.
وس��بق للحكم األملاني البالغ 41 
عام��اً أن ق��اد خم��س مباريات في 
النس��خة احلالي��ة من املس��ابقة 
القارية، وس��تكون مباراة كارديف 
بويل��ز املب��اراة النهائي��ة القاري��ة 
الثانية له بعدما قاد نهائي الدوري 
األوروب��ي »يوروبا ليغ« ع��ام 2014 
بني اش��بيلية اإلس��باني وبنفيكا 
ب��ركالت  األول  )ف��از  البرتغال��ي 
الترجي��ح بع��د تعادلهم��ا صفر-

صفر(.
وسيتفاءل يوفنتوس خيراً باحلكم 
األملان��ي الذي قاد مباراته في ذهاب 
الدور الثاني من النس��خة احلالية 
ضد مضيفه بورتو البرتغالي حيث 
خرج بط��ل ايطاليا فائ��زاً -2صفر 

)فاز اياباً -1صفر(.
وإلى جان��ب مباريات��ه اخلمس في 
دوري األبط��ال، قاد بري��ش، احلكم 
الدول��ي من��ذ ع��ام 2007، مب��اراة 
ذه��اب ال��دور رب��ع النهائ��ي م��ن 
مسابقة »يوروبا ليغ« بني أندرخلت 
يونايتد  ومانشس��تر  البلجيك��ي 
اإلنكليزي )1-1(، وهو كان الصيف 
املاض��ي م��ن ح��كام كأس أوروب��ا 
2016 وقاد مبارات��ي دور اجملموعات 
ب��ني الس��ويد-بلجيكا وانكلت��را-

ويل��ز، ومب��اراة رب��ع النهائ��ي بني 
البرتغال وبولندا.. وسيعاون بريش 
في مهمته مواطن��اه مارك بورش 

وشتيفان لوب.

كم��ا أعل��ن االحت��اد الق��اري أيضاً 
تعيني السلوفيني دامير سكومينا 
حكماً لنهائ��ي »يوروبا ليغ« املقرر 
في 24 أيار اجلاري في ستوكهولم 
بني مانشس��تر يونايتد اإلنكليزي 

وأياكس امستردام الهولندي.
وق��اد س��ومينا )40 عام��اً(، احلكم 
الدولي منذ 2003، س��ت مباريات 
ف��ي دوري األبط��ال هذا املوس��م، 

بينها لق��اء اياب الدور ربع النهائي 
بني موناكو الفرنس��ي وبوروس��يا 

دورمتوند األملاني )1-3(.
وسيكون نهائي ستوكهولم أهم 
مباراة في مس��يرته التحكيمية، 
ألن��ه لم يس��بق له أن ق��اد مباراة 
على اللقب لكن قاد ست مباريات 
ف��ي نص��ف نهائ��ي املس��ابقتني 
القاريتني خالل املواس��م اخلمسة 

األخي��رة، كما كان من حكام كأس 
أوروبا 2016 وق��اد أربع مباريات في 
فرنس��ا، بينها تلك التي فازت بها 
ايس��لندا عل��ى انكلترا ف��ي الدور 
ثم��ن النهائ��ي، اضافة إل��ى لقاء 
رب��ع النهائ��ي بني ويل��ز وبلجيكا.. 
وس��يعاون س��ومينا ف��ي مهامه 
وروبرت  برابروتنيك  ي��وري  مواطناه 

فوكان.

إلى ذلك، يحظى ريال مدريد بدعم 
17 ألف و518 مش��جعا في نهائي 
دوري األبطال األوروبي، حيث يواجه 
يوفنت��وس في الثالث م��ن حزيران 
املقب��ل ف��ي كارديف، أق��ل مبعدل 
ألف��ني و32 مش��جعا م��ن نهائي 

ميالنو 2016 أمام أتلتيكو مدريد.
وتبلغ س��عة ملعب ويلز الوطني، 
الذي يس��تضيف النهائي بني ريال 

مدريد حامل لقب التشامبيونزليج 
أل��ف   74 اإليطال��ي،  ويوفنت��وس 
و500 مقعد ولكن مت تقليص عدد 
احلضور ل�66 ألف متفرج فحسب 

لدواع أمنية وأسباب أخرى.
وس��يكون ل��دى الفري��ق امللك��ي 
تذاكر دخول من أربع فئات وسبعة 
أس��عار مختلفة تت��راوح بني 53.5 
يورو و464.01 يورو، حس��بما أعلن 

النادي اإلسباني.
وسيخصص النادي 14 ألف و645 
تذك��رة للجمه��ور، بينم��ا تذهب 
ألفني و873 تذكرة لالعبني واملدربني 
واملؤسس��ة  والرع��اة  واملوظف��ني 
وأشخاص آخرين ذي صلة بالكيان 

امللكي.
من جان��ب اخ��ر، أبدى البوس��ني 
ميرالي��م بيانيت��ش العب وس��ط 
يوفنت��وس ثقت��ه في ف��وز فريقه 
بدوري أبطال أوروب��ا عندما يواجه 
البطول��ة  بنهائ��ي  مدري��د  ري��ال 
ف��ي الثال��ث م��ن حزي��ران املقبل 

بكارديف.
وق��ال بيانيتش لصحيف��ة »آفاز«: 
كأس  برف��ع  يحل��م  الع��ب  »كل 
دوري األبط��ال، ونحن ف��ي الطريق 
ذلك. س��أبذل  لتحقيق  الس��ليم 
قص��ارى جه��دي م��ن أج��ل الفوز 

بالبطولة«.
وأضاف الدولي البوسني )27 عاما( 
»س��نلعب بطريقتن��ا. يوفنت��وس 
نادٍ كبي��ر ويج��ب أن نتصرف على 
النح��و«.. وتأه��ل يوفنتوس  ه��ذا 
لنهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا بعدما 
أقصى موناكو الفرنسي بالتغلب 
علي��ه بنتيج��ة )4-1( في مجموع 

املباراتني.
على اجلانب اآلخر وصل ريال مدريد 
لنهائي دوري أبط��ال أوروبا، بالفوز 
عل��ى أتلتيك��و مدري��د )4-2( ف��ي 

مجموع املباراتني.

مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس

األلماني بريش يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

بريش

وولأوتشوا

لشبونة ـ وكاالت:
أح��رز بنفيكا بطولة البرتغ��ال في كرة القدم للمرة 
السادس��ة والثالثني والرابعة توالياً، بفوزه أول أمس 
على ضيف��ه فيتوريا غيماري��ش -5صفر في املرحلة 

الثالثة والثالثني قبل األخيرة.
وابتعد بنفيكا في الصدارة برصيد 81 نقطة، بفارق 
ثمان��ي نقاط عن بورتو الذي يس��تقبل باس��وش دي 
فيريرا.. وسجل لبنفيكا األرجنتيني فرانكو سيرفي 
)11( واملكسيكي راوول خيمينيز )16( ولويس ميغيل 
ألفونس��و فرنانديز »بيت��زي« )37( والبرازيلي جوناس 

غونسالفيش أوليفييرا )45 و67 من ركلة جزاء(.
من جهته خس��ر س��بورتينغ لش��بونة عل��ى أرض 
مضيف��ه فيرينس��ي 2-1، حي��ث تق��دم غيلس��ون 
مارتين��س بداي��ة )19(، قبل أن يقل��ب صاحب األرض 
النتيج��ة بهدفي تياغو س��يلفا )25 ومن ركلة جزاء 

.)69

روما ـ وكاالت:
قاد امل��درب اإليطالي جي��ان بييرو جاس��بريني فريق 
أتالنتا لتحقيق إجناز تاريخي بوصول الفريق رس��مًيا 
إل��ى بطولة ال��دوري األوروبي بعد تأم��ني موقعه في 
أحد املراكز املؤهل��ة للدوري األوروب��ي بالتعادل أمام 

مضيفه ميالن مساء أول أمس بنتيجة 1-1.
التعادل رف��ع رصيد أتالنتا إل��ى 66 نقطة في املركز 
اخلامس بفارق 7 نق��اط كاملة عن فيورنتينا صاحب 
املركز الس��ابع ما يعني استحالة اللحاق به ومن ثم 
إنهاء املوس��م على أس��وأ تقدير في املركز السادس 
الذي يقود صاحبه لبطولة ال��دوري األوروبي.ويتأهل 
صاح��ب املركز الس��ادس لل��دوري األوروبي بس��بب 
وصول فريقي يوفنتوس والتس��يو إل��ى نهائي كأس 
إيطاليا علما بأن األول س��يتأهل إل��ى دوري األبطال 
والثاني إل��ى الدوري األوروبي بس��بب مركزيهما في 

جدول الدوري اإليطالي.
جماهي��ر أتالنت��ا احتفلت بنحو جنوني باملش��اركة 
األوروبية والعودة للبطوالت القارية بعد غياب طويل 

مع العبيها مبجرد إطالق احلكم لصافرته.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أصدر الش��يخ نهي��ان بن مب��ارك آل نهي��ان، وزير 
الثقاف��ة وتنمية املعرفة، ورئي��س الهيئة العامة 
لرعاية الشباب والرياضة، أول أمس، قرارًا بإشهار 
وتش��كيل مجلس إدارة احت��اد اإلمارات للمواي تاي 

والكيك بوكسينج.
ونص القرار رقم 35 لسنة 2017 في مادته األولى، 
على إش��هار احتاد اإلم��ارات للكيك بوكس��ينج، 
وإضاف��ة لعبة امل��واي تاي إليه، ليصبح مس��ماه 
احتاد اإلمارات للمواي تاي والكيك بوسكينج، حتت 

رقم 47 احتادات وجمعيات رياضية.
ويقضي في مادته الثانية بتش��كيل مجلس إدارة 
احتاد اإلم��ارات للم��واي تاي والكيك بوكس��ينج، 
اعتبارًا م��ن تاريخه وحت��ى نهاية ال��دورة احلالية 
2016 � 2020، من عبد اهلل س��عيد عامر النيادي 
رئيًس��ا، وعضوية كل من ياسر سالم صالح علي 
الساعدي، وفهد خلفان جاسم العبدولي، وطارق 
محمد س��يف هزمي املهيري، وفرح س��الم سعيد، 
وم��رمي س��الم القبيس��ي، وخالد محم��د يحيى 

محمد السويدي.

بنفيكا يحرز لقب البرتغال 
للمرة السادسة والثالثين

أتالنتا يضمن مقعدًا 
في الدوري األوروبي

تشكيل اتحاد اإلمارات للمواي 
تاي والكيك بوكسينج

العواصم ـ وكاالت:

توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب 
بطول��ة مدريد لتنس األس��اتذة للمرة 
الثاني��ة عل��ى التوالي.. وف��ازت هاليب 
املصنف��ة الثالثة في املب��اراة النهائية 
للبطولة على الفرنس��ية كريس��تينا 
مالدينوفيتش املصنفة 14 مبجموعتني 
مقاب��ل مجموع��ة وبواقع أش��واط 7/ 
5 و6 /7 و6 /2.واحتاج��ت هالي��ب إل��ى 
س��اعتني و44 دقيق��ة حلس��م الف��وز 
على منافس��تها الفرنسية أول أمس.
وحص��دت هالي��ب أول لق��ب له��ا في 
ع��ام 2017 واللقب اخلامس عش��ر في 

مسيرتها.
وحققت الالعب��ة الرومانية فوزه ال�22 
ف��ي أخر 25 مب��اراة لها عل��ى املالعب 
الرملي��ة حي��ث تش��ارك ف��ي بطولة 
فرنسا املفتوحة في وقت الحق الشهر 
اجل��اري بصفتها أحد املرش��حات بقوة 
لنيل اللقب.. وسجلت هاليب مسيرة 
جيدة في بطول��ة مدريد مجددا برغم 

أنه��ا واجه��ت العدي��د م��ن املباريات 
الصعبة حي��ث فازت عل��ى اإليطالية 
روبرتا فينش��ي ثم أطاحت باألستراليا 
سمانتا ستوسور ثم هزمت األمريكية 
تتخط��ى  قب��ل  فاندي��واج  كوك��و 
اناستاسيا سيفاستوفا من التفيا في 

املربع الذهبي.
جتدر اإلش��ارة إلى أن هاليب وصلت إلى 
املرب��ع الذهبي ملنافس��ات الزوجي في 
مدري��د حيث تتع��اون م��ع مواطنتها 

إيرينا بيجو.
وأب��رزت الروماني��ة س��يمونا هالي��ب، 
املتوج��ة بلقبه��ا الثاني عل��ى التوالي 
في بطول��ة مدريد املفتوح��ة للتنس، 
حال��ة احلب املتب��ادل بينه��ا والبطولة 
اإلسبانية، بعدما حصدت لقبني خالل 
ثالث��ة نهائي��ات، وذلك بعدم��ا تغلبت، 
في املب��اراة النهائية على الفرنس��ية 
كريستينا مالدينوفيتش.وفازت هاليب 
على مالدينوفيتش مبجموعتني لواحدة 
خ��الل  و2-6،  و7-6)7-5(   5-7 بواق��ع 
س��اعتني و44 دقيق��ة، ف��ي نهائي هو 

األطول واألشرس في تاريخ البطولة.

ويع��د هذا ه��و اللقب الثال��ث لها في 
التن��س  رابط��ة محترف��ات  بط��والت 
املمت��ازة، بعد إندي��ان ويلز ف��ي 2015، 
ف��ي  املاضي.وقال��ت  الع��ام  ومدري��د 
تصريحات عقب انتهاء اللقاء مباشرًة: 
اللحظ��ة  به��ذه  االس��تمتاع  »أري��د 
بأقصى شكل ممكن.. أشعر بالسعادة 
وبأحاس��يس رائعة للغاية«. وأش��ارت 
الالعب��ة الروماني��ة إل��ى أنه��ا م��رت 
ب�«أحاس��يس كثيرة« خ��الل النهائي، 
وتقدم��ت باعت��ذار إللقائه��ا املضرب.
كما وصفت صاحبة ال�25 عاًما املباراة 
الفرنس��ية  الالعب��ة  قدمته��ا  الت��ي 
لق��د  »كيك��ي،  قائل��ًة:  ب�«الرائع��ة«، 
قدمت مب��اراة رائعة«، وأضافت باللغة 
اإلس��بانية: »أش��كر اجلميع«.وتابعت: 
»أعد اجلماهير بتعلم كلمة إس��بانية 

أخرى خالل تواجدي العام املقبل«.
الفرنس��ية  اعترف��ت  جانبه��ا،  م��ن 
كريستينا مالدينوفيش بعد خسارتها 
في نهائ��ي بطولة مدري��د للتنس بأن 
الف��وز به��ذه البطولة م��ن تخصص 
هاليب.وقال��ت  س��يمونا  الروماني��ة 

الالعب��ة الفرنس��ية: »س��يمونا، هذه 
بطولت��ك. مب��روك. إن��ك قوي��ة حق��ا 
هنا«.وأك��دت الالعبة الفرنس��ية، بعد 
اللقاء أنها لن تنسى هذا األسبوع في 

مدريد.
بلغ��ت  الت��ي  مالدينوفيت��ش  وأب��دت 
نهائ��ي مدريد للم��رة األولى ثقتها في 
االس��تمرار في عيش فت��رات عظيمة 
ه��ذا املوس��م.وتوجت مالدينوفيت��ش 
في 2017 ببطولة س��ان بطرس��بورج، 

وبلغت نهائي شتوجتارب وأكابولكو.
إل��ى ذلك، توجت السويس��رية مارتينا 
يوجن جان-تش��ان  والتايوانية  هينجي��ز 
بلقب زوجي س��يدات مدريد املفتوحة 
للتن��س عقب فوزهم��ا أول أمس، على 
الثنائ��ي املكون من اجملرية تيميا بابوش 
والتش��يكية أندريا هالفس��كوفا.وفي 
75 دقيق��ة، تغلبت هينجيز ويوجن جان-
تش��ان على الثنائي اجملري التش��يكي 
أن  بالذك��ر  و6-3.جدي��ر   4-6 بنتيج��ة 
الالعبتني السويس��رية والتايوانية قد 
توجتا س��ويا ف��ي نفس هذا املوس��م 

بزوجي إنديان ويلز األميركية.

هاليب تحصد لقب بطولة مدريد للتنس وتشيد بمستوى مالدينوفيتش
مارتينا هينجيز ويونج جان تفوزان بلقب زوجي سيدات مدريد تقرير

هاليب

9:45 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

أرسنال ـ سندرالند
مان سيتي ـ بروميتش

الدوري اإلنجليزي

أوتشوا يسجل رقمًا سلبيًا في تأريخ الليجا

وزير ألماني يهدد رئيس نادي هاميلتون ينطلق من المركز األول في سباق إسبانيا
بايرن ميونيخ بإعادته إلى السجن

وول ُينقذ ويزاردز من وداع دوري السلة األميركي



بغداد ـ الصباح الجديد:
جن��ح الطاق��م الدول��ي العراق��ي 
الق��دم،  بك��رة  آس��يا«  »نخب��ة 
املؤلف م��ن علي صباح للوس��ط 
ومس��اعداه أمي��ر داود وحيدر عبد 
احلسن للمشاركة في إدارة مباراة 
فريقي كوانزو الصيني وسامسوجن 
الكوري اجلنوبي الت��ي اقيمت يوم 
9 من ش��هر آيار اجل��اري في الصني 
م��ن  السادس��ة  اجلول��ة  ضم��ن 
منافس��ات اجملموعة السابعة في 
دوري أبطال آسيا وانتهت بالتعادل 

.2 � 2
وذكر احلكم الدولي املساعد حيدر 
عب��د احلس��ن، ان املهم��ة اجلديدة 
العراقيني  القضاة  بقدرات  اعترافاً 
ف��ي احملاف��ل اخلارجي��ة، مبين��ا ان 
الطم��وح كبير في اثب��ات اجلدارة 
ف��ي قي��ادة املب��اراة إلى ب��ر األمان، 
منوها ًإل��ى ان املباراة متيزت بطابع 
الندية واالثارة كما توقع لها، حيث 
هي مب��اراة املتص��در ووصيفه في 
اجملموعة، فضالً على ان اللقاء االول 
انتهى بالتع��ادل 2 � 2، وهذا يؤكد 

تقارب املستوى الفني للفريقني.
وتاب��ع ان املهمة هي اخلامس��ة له 

بعد انضمامه ه��ذا العام لقائمة 
نخبة حكام آس��يا، حي��ث اوضح 
ان بني الواجب��ات التي كلف بها 3 
مباريات ف��ي بطول��ة دوري أبطال 
القارة، ومب��اراة واحدة ضمن كاس 

االحتاد اآلسيوي.
وقال انه منس��جم بنحو كبير مع 
الطاق��م املؤل��ف من عل��ي صباح 
للوس��ط ومس��اعده أمير داود، وال 
سيما ما افرزته املباريات السابقة 
الت��ي مت تكليفهم به��ا من تناغم 
ودق��ة في اتخ��اذ القرار املناس��ب 
ف��ي اللحظة املناس��بة والوصول 

باملباري��ات إل��ى بر االمان وكس��ب 
اخلاص��ة  التق��ومي  نق��اط  اعل��ى 

باحلكام.
وذك��ر انه انض��م لقائم��ة احلكام 
الدولي��ني في هذا الع��ام، ليلتحق 
مباشرة باختبارات اقيمت في دبي 
اإلماراتية الختي��ار طواقم حتكيم 
نخبة آسيا، حيث اجتاز االختبارات 
بثق��ة، منوه��اً إل��ى ان ذل��ك جاء 
بفضل الدعم الذي تلقاه من جلنة 
احلكام وتش��جيع القضاة الكبار، 
فضال ًعل��ى حرصه عل��ى النجاح 

والسعي إلى التميز.

بانوك ـ عدي صبار*

يلتقي منتخبنا الشبابي لكرة الصاالن 
اليوم الثالث��اء مع نظيره البحريني في 
الس��اعة احلادية عشر صباحا بتوقيت 
بغ��داد » الثالث��ة« بتوقي��ت بانكوك » 
ف��ي أول مبارياته ضم��ن بطولة  كأس 
آسيا املقامة في تايلند وتستمر لغاية 
الس��ادس والعش��رين م��ن ش��هر ايار 
احلالي ، وذلك حلس��اب اجملموعة االولى 
التي تض��م أيضا منتخب��ات البحرين 

وبروناي وأفغانستان وماليزيا وتايلند .
وتكتس��ب املواجهة أهمي��ة بالغة وال 
تقبل اخلس��ارة وهو األم��ر الذي يجعل 
الف��وز اليوم مطلبا أساس��يا وال بديل 
عنه من أجل اإلبقاء على فرصة التأهل 

إلى الدور الثاني .
فإن العراق إذا ما أراد الصعود إلى الدور 
الثاني ينبغي علي��ه حتقيق الفوز على 
البحرين ،خصوصا ان مباريات منتخبنا 
تك��ون بش��كل يوم��ي وملدة خمس��ة 
أي��ام متتالي��ة،  باملقابل ف��إن املنتخب 
البحريني من جانبه يس��عى هو أيضا 

ال��ى حتقيق االنتصار عل��ى فريق عدته 
اللجن��ة املنظمة من أقوى املرش��حني 

وأقصد املنتخب العراقي.
ولعل فرصة منتخبنا كبيرة في حتقيق 
الفوز ألنه حقيقة ميلك من اإلمكانيات 
ما يجعله يتفوق على نظيره البحريني 
ولك��ن في الوق��ت نفس��ه يجب على 
منتخبنا تقدمي مس��توى أفضل واحلذر 
من الوقوع في  األخط��اء وإهدار فرص 
التس��جيل ، ومن هذا املنطلق يتحتم 
عل��ى العبين��ا  االنتب��اه واللعب بحذر 
مطب��ق  ، اذا م��ا علمن��ا أن املواجهات 
اخلليجي��ة دائما م��ا يكون له��ا طابع 
خاص وقد ال تخض��ع للمعايير الفنية 
بقدر األمور األخرى النفسية واملعنوية 
وم��دى التركي��ز ولذلك ف��إن منتخبنا 
مطال��ب بتق��دمي أفضل م��ا ميكن في 
س��بيل تخط��ي العقب��ة البحريني��ة 
واملضي قدما في مشواره نحو احلصول 
عل��ى أحد بطاق��ات التأهل إل��ى الدور 

الثاني .
وبش��كل عام منتخبن��ا يبدو في وضع 
جيد لتحقيق االنتصار اليوم خصوصا 
وأن��ه ميلك الرغبة الش��ديدة في الفوز 

.. وف��ي ح��ال ق��دم املنتخب املس��توى 
يعك��س اإلمكان��ات احلقيقية لالعبني 
فإن فرصته بالتأكي��د كبيرة في الفوز 
وه��و األمر املتوق��ع في الواق��ع لوجود 

عناصر مميزة في جميع مراكز اللعب .
وأك��د يحي��ى زغير رئي��س الوف��د : أن 
بالتأكي��د  ف��رق مجموعتن��ا،  جمي��ع 
تس��عى لتقدمي أفضل م��ا عندها، من 
أجل حتقيق الفوز وضم��ان وأهلها إلى 

الدور الثاني .
وش��دد عل��ى أهمي��ة حتقي��ق النتائج 
الطيب��ة ف��ي ه��ذا احملفل األس��يوي ، 
مش��يراً إلى أن جميع االحتماالت واردة 
واحلق مش��روع للجميع، مضيفا لدينا 
الثقه بالعبينا وجهازهم الفني  لتقدمي 
األفضل والتمثيل املش��رف للعبة كرة 
الصاالت العراقية ، »وتابع : نحن نحرص 
على التواجد في هذا احملفل بطموحات 
وآمال عريضة لتحقيق أفضل النتائج 
ونس��تهدف من مش��اركتنا املنافسة 

على إحدى املراكز األولى.
وج��دد املدرب علي طالب محمد الثقة 
بالعبي��ه، مؤكدا انه��م يدركون حجم 
املس��ؤولية امللقاة عل��ى عاتقهم في 

هذه البطولة والتي متثل احملطة املهمة 
ملستقبل كرة الصاالت في العراق .

وكان منتخبن��ا الش��بابي ق��د أج��رى 
حص��ة تدريبية مس��اء أم��س االثنني 
على أرض صالة بانكوك الدولية ، وركز 
اجله��از الفني خ��الل التدريب��ات، على 
التي س��يتبعها  التكتيكية  اجلوان��ب 
املب��اراة،  مجري��ات  خ��الل  منتخبن��ا 
وخصوص��اً ف��ي النواح��ي الهجومية 
بصناعة وتس��جيل األهداف، باإلضافة 
إلى اس��تغالل الف��رص والضغط على 

في مناطق املرمى. 
وعق��د صب��اح ام��س املؤمت��ر الفن��ي 
للمنتخبات ال 21 املشاركة في بطولة 
كأس آس��يا ،حي��ث حضر ع��ن اجلانب 
العراق��ي مدي��ر املنتخب عقي��ل عبد 
الزهرة ،ومت خالل املؤمتر مناقشة العديد 
م��ن القضاي��ا الت��ي تخ��ص البطولة 
،إضاف��ة إل��ى التوجيه��ات التي تهتم 
باجلان��ب الفني واالمني والطبي ، ايضا 
مت عرض قمصان املنتخبات ) األساسي 

واالحتياط  (.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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الدفاع المدني 
يرتدي حلة جديدة

بدعوة كرمية من إدارة نادي الدفاع املدني، حضرنا صباح 
أمس، افتتاح املقر اجلديد لنادي الدفاع املدني الرياضي، 
الذي يات��ي افتتاحه تزامناً مع افراح جمهورنا الرياضي 
برف��ع احلظر اجلزئي عن مالعب البص��رة وكربالء وأربيل 

بقرار »الفيفا«.
لقد اثبتت إدارة نادي الدفاع املدني التي يرأس��ها اللواء 
كاظ��م س��لمان بوه��ان، حرصه��ا على اي��الء األلعاب 
الرياض��ي اهتمام��اً، بفضل ما متلكه م��ن عمق فكري 
إداري مثالي مقرون بروحية الشباب، اإلدارة اعلنت بعد 
افتتاحه��ا املقر ال��ذي يضم قاعات لإلدارة واحلس��ابات 
واخملزن وقاعات رياضية حملت أس��ماء شهداء مديرية 
الدفاع املدني تثمنياً وعرفاناً مبا قدمه الش��هداء الذين 
أرت��وت بدماءه��م الزكي��ة ارض العراق، كم��ا وضعت 
أرشيف صور العمل ومراحله في بناية النادي، وكيفية 

الوصول بها مرحلة تسر الناظرين.
تش��كيلة الهيئ��ة اإلدارية التي تضم كاظم س��لمان 
بوهان رئيس��اً وأس��عد يوس��ف دحام نائباً واكرم والي 
اميناً للس��ر ومنير عباس اميناً مالياً وعضوية حسني 
ج��ار اهلل ومحمد هاش��م، متل��ك االصرار ف��ي العمل 
واالس��تفادة من خبرات الرياضيني الكبار، حيث اعلنت 
اإلدارة في حفل االفتتاح انها س��تضع حجر االس��اس 
لبن��اء ملع��ب كرة الق��دم املكش��وفة دعماً ملس��يرة 
فريقه��ا الكروي الذي يلعب ضمن أندية الدرجة األولى 
البغدادية، كما منحت النجم الدولي الس��ابق سمير 
كاظم عضوية فخرية في تشكيلة اإلدارة، فيما أكدت 
تعزيز تعاونها مع األندية االخرى في اطار السعي على 

االرتقاء بالقطاع الرياضي الشباب نحو األفضل.
مق��ر النادي اجلدي��د الواقع في منطقة الش��عب قرب 
شارع عدن، اعيد تاهيله بجهود ذاتية، منتسبي النادي 
الذي تأس��س في العام 2005، ش��مروا عن سواعدهم، 
مدربني والعبني ومبساندة إدارية حريصة، فتم النهوض 
مبلج��أ رق��م 28 وتاهيله بالنح��و اإليجاب��ي، صعوبات 
وتعب وجه��ود واضحة تكللت في تق��دمي صورة بهية 
لبناي��ة ارتدت حلة جديدة، س��تكون نقط��ة انطالقة 
جديدة وفصل من فص��ول التألق للنادي املنضوي حتت 

لواء وزارة الداخلية.
ف��ي احلديث عن منتس��بي النادي وجهوده��م، يبرز دور 
مش��رف األلعاب النش��يط، كمر حمادي، ال��ذي يبذل 
اجلهود املضاعفة، في سبيل الوصول إلى تقدمي الصورة 
البيضاء عن النادي الذي ينتسب أليه منذ العام 2003، 
واضعاً خبراته ووقته في خدمة الرياضيني، ليفوز بحب 

اجلميع.
حتية جلميع منتس��بي نادي الدفاع املدني، مبارك لهم 
افتت��اح مقر النادي اجلديد، امنياتنا ان تتعزز النجاحات 
في املشاركات املقبلة، بوجود مقراً مثالياً وإدارة جديرة 
باألهتمام ومدربني ومنتس��بني ورياضي��ني يعملون يداً 

بيد من أجل حتقيق األهداف ومعانقة التميز.

عمان ـ أحمد الغزالي:
افتتح��ت ظه��ر أول أم��س دورة دبل��وم احملترف��ني )برو( 
للمدربني الت��ي ينظمها االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم 
بالتعاون مع االحتاد االردني في قاعة هال في مقره وسط 
العامصة عمان، باش��راف احملاضر الدولي الكويتي بدر 
عب��د اجلليل مبس��اعدة احملاضر االس��يوي االردن��ي زياد 
عكوبة، ويش��ارك في الدورة 25 مدرباً من ش��تى الدول 
العربية بينهم 6 مدربني عراقيني. وقال احملاضر الكويتي 
بدر عبد اجلليل ان البداية كانت ذو انطباعات جيدة عن 
مستوى املدربني املشاركني للوصول الى درجة االحتراف 
في عال��م تدريب كرة القدم، وبرغ��م ذلك وجدنا انهم 
متعطشني للمعلومات احلديثة االمر الذي يحفزنا في 

الدخول في االمور االعلى وهي التكتيكية.

افتتاح دورة )برو( 
للمدربين المحترفين

باكو - مؤنس عبد اهلل*

الع��راق  منتخ��ب  العب��ا  تأه��ل 
ناص��ر  باملالكم��ة حس��ن عل��ي 
وزن 49 كغ��م وعم��ار جب��ار وزن 
60 كغ��م ال��ى االدوار النهائي��ة 
فعالي��ات  ضم��ن  للمس��ابقة 
دورة الع��اب التضامن االس��المي 
اذربيج��ان  ف��ي  حالي��ا  املقام��ة 
والعشرين  الثاني  لغاية  وتستمر 
من ش��هر ايار احلالي فيما خسر 
املالك��م جعفر عبد الرضا وزن 57 
كغم فرصة الفوز بأحد االوسمة 
حس��ن  املالك��م  متك��ن  فق��د   ،
عل��ي ناص��ر من هزمية منافس��ه 
القيرغستاني افاتوف رخمانكول 
بنتيجة 3-2 ليضمن بذلك الفوز 
املنوعة، وكذلك  االوس��مة  بأحد 
فاز زميله عمار جبار وزن 60 كغم 
عل��ى منافس��ه عب��د اهلل نعمة 
اهلل م��ن باكس��تان بنتيجة 1-4 
وليضم��ن هو االخر الصعود على 
خس��ر  التتويج،فيم��ا  منص��ات 
املالك��م جعفر عب��د الرضا امام 
منافس��ه يعق��وب مي��ردوف من 
تركمانس��تان والذي تغلب عليه 
الن��زاالت  4-1، وحض��ر  بنتيج��ة 
الثالث��ة رئي��س اللجن��ة االوملبية 
رعد حمودي واالمني العام للجنة 
االوملبية حيدر حسني علي ورئيس 
البعثة العراقية بش��توان مجيد 

نادر.
م��ن جه��ة اخ��رى، احت��ل العب 
منتخ��ب العراق بالرماية س��يف 
ع��الوي املركز الس��ابع )م��ا قبل 
االخي��ر( ف��ي منافس��ات فعالية 
م،   50 ملس��افة  احل��ر  املس��دس 
الذهبي  الوس��ام  تركيا  واح��رزت 
في املنافس��ات فيما كان الوسام 
الفض��ي م��ن نصي��ب س��لطنة 
عمان وحصلت ايران على الوسام 
النحاس��ي، وكان الالعب س��يف 
عالوي ق��د تأهل ع��ن التصفيات 
زمي��اله  خ��رج  فيم��ا  االولي��ة 
الالعب��ني علي مال��ك وزيد طارق 
م��ن التصفيات ول��م يتمكنا من 

التأهل الى النهائيات.
وق��ال م��درب املنتخ��ب الوطني 
عالوي مسير ان املنافسات صعبة 
ج��دا نتيج��ة مش��اركة ابط��ال 
العال��م ف��ي اللعب��ة وخصوصا 

االتراك وااليرانيني.
واضاف مس��ير ان العبي املنتخب 
مش��اركة  تنتظره��م  العراق��ي 
ف��ي  )الثالث��اء(  الي��وم  مهم��ة 
املس��دس  فعالي��ة  منافس��ات 

الهوائي ملسافة 10 م .
واوع��ز رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة 
الوطني��ة العراقي��ة رعد حمودي 
بتك��رمي خ��اص للجه��از الفن��ي 
للمنتخ��ب الوطن��ي لك��رة اليد 
وجمي��ع الالعب��ني نتيج��ة االجناز 
الذي حتقق من خ��الل حصولهم 

عل��ى الوس��ام النحاس��ي ضمن 
التضامن  الع��اب  دورة  فعالي��ات 
االس��المي اجلاري��ة احداثه��ا في 
العاصمة االذربيجانية باكو واعدا 
اياهم بتكرمي خاص في العاصمة 
بغ��داد وف��ي اق��رب وق��ت ممكن، 
كما كرم رئي��س اللجنة االوملبية 
العبي منتخ��ب املالكمة االبطال 
حس��ن علي ناص��ر وزن 49 كغم 
وعم��ار جبار وزن 60 بعد ان ضمنا 
الفوز بأحد االوس��مة املنوعة في 
املس��ابقة وش��مل التكرمي ايضا 
املدربني علي شاكر وعماد سعيد 
عب��د احلس��ني وس��يكون هنالك 
الذي��ن  تكرمي��ا خ��اص لألبط��ال 
االوسمة  وس��يحصدون  حصدوا 
دورة  منافس��ات  ف��ي  املنوع��ة 

التضامن االسالمي.
واحتل الرباع سجاد عباس املركز 
الرابع في منافسات وزن 62 كغم 
وكان قريب��ا م��ن حتقيق الوس��ام 
النحاسي بعد ان حقق رقما قدره 
264 كغ��م فقد رف��ع 117 كغم 
في اخلط��ف و147 كغم في النتر 
وبفارق بس��يط عن صاحب املركز 
الثالث والوس��ام النحاسي الذي 
احرزه العب سعودي فيما حصل 
على الوس��ام الذهب��ي العب من 
اندونيسيا واحرز الوسام الفضي 
العب من مصر وحضر املنافسات  
رع��د  االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س 
الع��ام للجنة  واالم��ني  حم��ودي 
االوملبي��ة الس��يد حيدر حس��ني 
عل��ي ورئي��س البعث��ة العراقية 

السيد بشتوان مجيد نادر.
ف��ي حني، اجب��رت االصاب��ة التي 
منتخ��ب  الع��ب  له��ا  تع��رض 
املصارعة لفعالية احلرة مصطفى 
عبد الباس��ط وزن 74 كغم على 
مغ��ادرة القري��ة الرياضي��ة ف��ي 
العاصم��ة باكو والع��ودة بخفي 
حنني ال��ى العراق إلج��راء تداخل 
م��ن  التخل��ص  بغي��ة  جراح��ي 
االصاب��ة التي تع��رض لها خالل 
احدى الوحدات التدريبية االخيرة 
للمنتخب قبل الشروع في خوض 
مبس��ابقة  اخلاص��ة  املنافس��ات 

املصارعة.
)الثالث��اء(  الي��وم  صب��اح  تب��دأ 
منافس��ات عروس االلع��اب بدورة 
بنس��ختها  االس��المي  التضامن 

ف��ي  حالي��ا  واملقام��ة  الرابع��ة 
باك��و  االذربيجاني��ة  العاصم��ة 
وتس��تمر حتى الثاني والعش��رين 
م��ن ش��هر اي��ار احلال��ي، اللجنة 
املنظمة للدورة حددت املدة ما بني 
السادس عش��ر والعشرين موعدا 
إلقامة منافس��ات الع��اب القوى، 
ويتأل��ف الوفد العراقي املش��ارك 
في ه��ذه املنافس��ات م��ن فاضل 
عباس والدكتور علي صادق وهاني 
عب��د ولي��د وكاروخ صالح مدربني 
والالعب��ني علي محس��ن ومحمد 
س��عد ومصطف��ى كاظ��م داغر 
ومنتظر فالح وايهاب جبار وحسني 
فالح والالعبات دانه حسني وبجان 
خوش��في واالء حكمت ودلس��وز 

عبيد وشمام صمد.
اول املتس��ابقني س��يكون الع��ب 
منتخبنا الوطني مصطفى كاظم 
داغر الذي سيش��ارك في نهائيات 
سباق فعالية رمي القرص، وبعده 
االء حكمت  الالعبتان  ستش��ارك 
وبجان خوش��في ف��ي التصفيات 
اخلاصة بس��باق 100م ركض، على 
ان تقام النهائيات مساء اليوم في 
حال جتاوزت��ا االء وبجان التصفيات 

اخلاصة بالسباق.
ه��ذا واعتل��ت اذربيج��ان صاحبة 
االوس��مة  الضيافة صدارة جدول 
بانتهاء منافس��ات الي��وم الثالث 
حيث جمع��ت 50 وس��اما منوعا 
وبواق��ع 24 ذهبي��ا و17 فضي��ا و9 
باملركز  تركي��ا  نحاس��ية وج��اءت 
الثان��ي برصيد 59 وس��اما منوعا 
وبواق��ع 20 ذهبي��ا و24 فضيا و15 
نحاسيا وتلتها اوزبكستان باملركز 
الثالث بعد ان جمعت 21 وس��اما 
منوعا وبواق��ع 5 ذهبية و4 فضية 
اندونيسيا  واحتلت  و12 نحاس��يا 
املرك��ز الراب��ع برصيد 23 وس��اما 
منوعا وبواقع 4 ذهبية و10 فضية 
و9 نحاس��ية وتلتها اي��ران باملركز 
اخلامس برصيد 17 وس��اما منوعا 
و8  و5 فضي��ة  4 ذهبي��ة  وبواق��ع 

نحاسية.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

أذربيجان تتصدر جدول أوسمة »التضامن اإلسالمي«

قفازات العراق تبلغ النهائيات.. وعروس األلعاب تبدأ سباقاتها اليوم

حسن علي ناصر يتفوق في باكو »عدسة: قحطان سليم«

حيدر عبد احلسن في إحدى املهمات القارية
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ضمن أولى مبارياتهم في نهائيات آسيا 
تقرير

اليوم.. »شباب الصاالت« يواجهون البحرين 

منتخب الشباب بكرة الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى الي��وم 4 مباري��ات في اجلولة 
12 من املرحلة الثانية لدوري الكرة 
املمتاز، حيث يلع��ب الكرخ ونفط 
ميس��ان ويلتقي السماوة واحلدود، 
في حني يضي��ف فري��ق الكهرباء 
منافسه البحري، ويتواجه الطلبة 
امام أمان��ة بغداد، ويلع��ب الزوراء 

أمام فريق احلسني.
وتق��ام يوم غ��ٍد 3 مباري��ات ايضاً، 
حيث يلتقي النفط املتصدر بفريق 
زاخو، ويشهد ملعب نفط الوسط 
مواجه��ة اه��ل الدار بش��قيقهم 
نف��ط اجلن��وب، ميا يضي��ف كربالء 

ملع��ب  ويش��هد  املين��اء،  فري��ق 
الش��عب الدولي قم��ة جماهيرية 
بني فريقي الشرطة والقوة اجلوية، 

وتاجلت مباراة كربالء وامليناء.
م��ن جان��ب اخ��ر أبع��دت الهيئة 
اإلدارية لنادي الطلبة ثالثة العبني 
م��ن الفريق ألس��باب فنية، ضمن 
حملة اإلدارة لتصحيح املسار بعد 
النتائج الس��لبية األخي��رة.. وقال 
مصدر مقرب م��ن النادي إن اجلهاز 
الفن��ي للفريق اس��تبعد كل من: 
الدولي السابق مهدي كرمي، ومثنى 
خالد، وحس��ني علي واحد، بسبب 
وانتفاء  الفن��ي  املس��توى  تراج��ع 

احلاجة خلدماتهم.
وأوض��ح أن اجله��از الفن��ي اجلديد 
وجه إنذارًا أيًض��ا لبعض الالعبني، 
داخ��ل  أكث��ر  بجدي��ة  وطالبه��م 
امللعب، مشيرًا إلى أن اجلهاز مثلما 
طالب اإلدارة بتوفي��ر مكافآت فوز 
فإنه  املالية،  املستحقات  وتسديد 
يطال��ب الالعب��ني بح��رص أكب��ر 
واجتهاد.. وس��يقود املدرب اجلديد، 
حبي��ب جعف��ر، ومس��اعده حيدر 
محمد علي، ومدرب حراس املرمى، 
وصفي جبار، الفريق في اجلولة 30 
من الدوري املمتاز، أمام فريق أمانة 

بغداد.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
 قال رئي��س اللجن��ة الباراملبية 
الدكت��ور  العراقي��ة  الوطني��ة 
عقيل حميد ان رئاس��ة مجلس 
الن��واب العراقي وبضمنها جلنة 
الش��باب والرياض��ة البرملاني��ة 
وبالتفاتة كرميه من رئيس اجمللس 
الدكتور سليم اجلبوري استقبل 
في مق��ر البرملان العراقي ابطال 
االجن��از ال��ذي حققت��ه اللجنة 

العراقية  الوطني��ة  الباراملبي��ة 
ف��ي باراملبياد ري��ودي جانيرو في 

البرازيل 2016 .
واضاف: ان رئي��س جلنة الرياضه 
جاس��م  البرملاني��ه  والش��باب 
محم��د جعف��ر وعض��وا جلن��ة 
الفايز  الش��باب والرياضة عامر 
وس��وزان بك��ر حض��روا حف��ل 

االستقبال .
واشار الى ان اللقاء شهد تكرمي 

ابط��ال باراملبياد ري��و جانيرو في 
مقر البرمل��ان العراقي , مضيفا 
الى انه يشكر اجلميع على هذه 
االلتفاتة التي تدلل على احلرص 

رغم املشاغل الكثيره .
واك��د ان رئيس مجل��س النواب 
الدكت��ور س��ليم اجلب��وري وعد 
العالقة  املالية  املشكالت  بحل 
م��ع وزارة املالي��ة والت��ي تعاني 

منها اللجنة الباراملبية .

خمس مواجهات في الدوري الممتاز

البرلمان يكّرم أصحاب إنجاز ريو دي جانيرو

راية حيدر عبد الحسن تنجح 
في خامس مهمة بنخبة آسيا
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ري��اض  الفن��ان  كش��ف 
اخلول��ي، أن��ه يق��وم اآلن 
ال��ى  عودت��ه  بدراس��ة 
املس��رح، من خ��الل عمل 
مس��رحي يتح��دث ع��ن 
الزعيم جمال عبدالناصر، 
قائالاً إنه مفتقد املس��رح 
كثيراًا بسبب ابتعاده عنه 
م��دة من الوق��ت، نتيجة 
من  مبجموعة  انش��غاله 
األعم��ال الفني��ة، آخرها 
"سلس��ال  مسلس��ل 
الدم"، الذي شغله طوال 

4 أعوام.
أن��ه  اخلول��ي،  وأوض��ح 
خام��س  ج��زء  يوج��د  ال 

للمسلس��ل، مشيراًا إلى 
أنه يوج��د مجموعة من 
إذاعتها  س��يتم  احللقات 
عقب شهر رمضان املبارك 
املقب��ل، وع��ن تفاصي��ل 
مشروعه املسرحي، لفت 
إل��ى أن��ه هو ال��ذي يقوم 

بكتابة النص حالياًا.

محّم��د  النج��م  حص��ل 
حماقي على جائزة أفضل 
مط��رب عربي، ف��ي حفلة 
 ،"2017 دور  "موريك��س 
اّل��ذي مت��ت إقامت��ه، ف��ي 
 ،"CasinoDu Liban"
الثاني عش��ر  في  اجلمعة 
من ش��هر أيار/مايو 2017، 
عل��ى صعي��د أخ��ر يُغّني 
حماقي، ش��ارة مسلسل 
"سبع صنايع"، بصوته من 
الغنائي  الش��اعر  كلمات 

أحمد علي موسى.
وأوض��ح محم��د حماقي 

ف��ي حوار مع اح��د املواقع 
الفني��ة، بأنه يه��دي هذه 
اجلائزة بالدرجة األولى، إلى 
زوجته، وال��ذي عادت املياه 
إلى مجاريها، بعد الطالق  

الذي حصل بينهما.

كشفت املمثلة السورية 
عب��ر  مرجت��ى  ش��كران 
عل��ى  اخل��اص  حس��ابها 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
االجتماع��ي، ع��ن ص��ورة 
ملنزله��ا ف��ي س��وريا بعد 
أن دمرت��ه احل��رب الدائ��رة 

هناك.
مرجتى علقت على الصورة 
بالتال��ي: "هنا تربيت، هنا 
املش��وار،  بدأ  حلمت، هنا 
هنا ثاروا كما ثاروا في كل 
آثارهم، هنا  س��وريا، هذه 

سأكبر، وهنا سأموت".
وأضاف��ت: "بيتن��ا ببقني، 
احلم��د هلل ع كل ش��يء، 

أحس��ن م��ن غيرن��ا، ورح 
نعمرها".

من ناحية أخرى س��تطل 
املمثلة الس��ورية شكران 
مرجتى في رمضان املقبل، 
من خالل مسلس��ل "ورد 
جوري"، واجل��زء اجلديد من 

مسلسل "باب احلارة". 

رياض الخولي

شكران مرتجى

محمد حماقي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - ميثم الالمي:
نظم املركز العراقي للتنمية االعالمية 
ي��وم االح��د 14-5 2017- وبالتعاون مع 
مؤسس��ة عمار العاملية اخليرية، ورشة 
عم��ل "لدراس��ة تثبي��ت االه��وار ف��ي 
التراث العاملي، واضافة اثار بابل للتراث 
نفس��ه"، وذلك على قاعة "ديوان" في 
نادي العلوي��ة في بغداد، بحضور نخبة 
من االعالميني واألكادمييني والناشطني 
في اجملتمع املدني. ورحب الدكتور عدنان 
الس��راج في بداية الورش��ة الت��ي ادار 
فيها اجللس��ة االولى باجلميع، مش��يرا 
ال��ى ض��رورة تكات��ف اجلميع م��ن اجل 
تطوير التراث العراقي، واش��اعة ثقافة 
اً  احملافظ��ة عليه، موك��دا ان لإلعالم دورا

اً في هذا املوضوع. كبيرا
 بعدها الق��ت البارونة اميا نيكلس��ون 
كلم��ة باملناس��بة، عب��رت فيه��ا ع��ن 
سعادتها بتواجد مجموعة من النخب 
والثقافي��ة،  واألكادميي��ة،  اإلعالمي��ة، 
ملناقش��ة ملفات مهم��ة كملف االثار، 

وااله��وار، واالس��تفادة م��ن خبراته��م 
وجتاربهم في هذا اجمل��ال، تالها الدكتور 
قحط��ان اجلبوري ممثل رئيس اجلمهورية 
بكلمة، ش��رح فيها اآللي��ات واملواقف 
التي رافقت الوف��د العراقي عند تقدمي 
مل��ف االه��وار ال��ى اليونس��كو، وفرح 

العراقيني بعد حتقيق هذا اإلجناز.
 ب��دأت اعمال الورش��ة ببحث للدكتور 
عل��ي الالم��ي، املستش��ار البيئ��ي في 
مكت��ب رئيس الوزراء والذي كان بعنوان 
"اه��وار الع��راق ومتطلب��ات مرحلة ما 
بعد االدراج ف��ي الئحة التراث العاملي"، 
ش��دد فيها على اهمية استثمار ادراج 
االهوار في الئحة التراث العاملي بصورة 
صحيحة، عن طريق تنفيذ ما مت االتفاق 
عليه م��ع منظمة اليونس��كو، معلال 
اً من املتطلبات  ذلك عل��ى ان هناك عددا
الت��ي يج��ب االلت��زام بها، ك��ي حتظى 
االه��وار بفرصة للظه��ور الى الواجهة 
العاملي��ة بص��ورة مثالية، ال س��يما ان 
الع��راق مقبل على تق��دمي ملف لضم 

اثار بابل ايضا الى الئحة التراث العاملي، 
بعدها قدمت السيدة سميرة الشبيب 
مدير عام دائ��رة انعاش االهوار في وزارة 
امل��وارد املائية، عرضا ألهم اخلطط التي 

تق��وم به��ا مديريته��ا من اج��ل اعادة 
االه��وار ال��ى بيئته��ا الطبيعية، حيث 
اكدت عل��ى ان الوزارة لديها الكثير من 
املشاريع التي سبق ان قامت بتنفيذها 

خالل املرحلة السابقة، وكذلك اخلطط 
املس��تقبلية التي من املؤمل تنفيذها 
في املرحلة املقبلة.  من جانبها حتدثت 
املهندس��ة هيفني حس��ن، عن كيفية 
معاجلة بعض املياه اجلوفية والسطحية 
الت��ي تتعرض لها آثار بابل، موضحة ان 
الس��يد الوزير يولي اهمية كبيرة لهذا 
املوضوع، وان هناك تعاونااً ما بني الوزارة، 
ووزارة الثقاف��ة إلجناح تقدمي ملف ادراج 
باب��ل ضم��ن الئح��ة الت��راث العامل��ي. 
الثاني��ة االس��تاذ  ادار اجللس��ة  فيم��ا 
باس��م الش��يخ رئيس حتري��ر صحيفة 
الدس��تور، وش��ارك فيها االستاذ علي 
الشاله رئيس ش��بكة االعالم العراقي، 
والنائبة ميس��ون الدملوجي، رئيس��ة 
جلنة الثقافة واالثار البرملانية، والدكتور 
اياد محمد ممثال عن وزارة الثقافة، حيث 
طالب رئيس ش��بكة االع��الم العراقي 
اجلميع وكّل حس��ب مس��ؤوليته، على 
دعم ملف ترش��يح مدينة بابل االثرية، 
ال س��يما انها متثل ثقال حضاريااً عامليااً، 

اال انها عانت من االهمال طيلة احلقب 
الس��ابقة، وان جن��اح ادراج ه��ذا امللف، 
س��يكون دافع��ا كبي��را للتعريف اكثر 
بقيمة هذه املدينة، مضيفااً الى ضرورة 
االس��تعانة باخلبرات االجنبية في هذا 
اجملال، اما رئيس��ة جلن��ة الثقافة واالثار 
النيابية، فتحدثت عن ان املواقع االثرية 
في العراق محتاجة الى وضع ميزانيات 
خاصة بها إلعادة تأهيلها، ال س��يما ان 
إرهابي��ي داعش، قد تس��ببوا في تدمير 

الكثير منها.
 فيم��ا أكد ممث��ل وزارة الثقافة، على ان 
وزارة البيئ��ة وضع��ت خطط��ااً علمية 
رصينة إلع��ادة تأهي��ل املواق��ع االثرية 
بنح��و علم��ي يتناس��ب م��ع قيمتها 
اً  التاريخية، كما ش��هدت الورشة عددا
من املداخالت القيمة من قبل الس��ادة 
التوصيات  بإلق��اء  لتختت��م  احلض��ور، 
واملق��ررات التي من املؤمل االس��تفادة 
منها في خدمة االهوار، واملواقع االثرية 

العراقية.

مطالبات بضم آثار بابل للتراث العالمي
المركز العراقي للتنمية اإلعالمية ينّظم ورشة عمل

ورشة عمل لدراسة تثبيت األهوار في التراث العاملي

أول فتاة عراقية تقود طائرة 
مدنية بصفتها قبطان

كارا ميكوليك تتوج ملكة 
جمال الواليات المتحدة

مروحية تهبط على 
ماكدونالد لطلب وجبة طعام

الصباح الجديد - وكاالت:
هنأ وزي��ر النقل كاظ��م فنج��ان احلمامي، يوم األح��د، قائدة 
الطائرة العراقية، اآلنس��ة ورتي بابكر علي، مبناس��بة جناحها 
وحصوله��ا على رخصة قيادة طائرة بوينغ من طراز 737-800 
م��ن احلجم الكبير.  وقال احلمامي في برقية تهنئة "ان الوزارة 
تبنت جميع مس��تلزمات النجاح والتفوق، وفي أرقى املعاهد، 

وعلى نفقتها، داعيا قائدة الطائرة إلى مزيد من التقدم.
وع��د الوزير حصول ورت��ي على الترخيص، انه س��يفتح اجملال 
أم��ام العنصر النس��وي للدخ��ول إلى معترك قط��اع النقل 
اً الى انها ستباشر بعملها في شركة اخلطوط  اجلوي، مش��يرا
اجلوية العراقية.  من جهتها قالت الوزارة ان ورتي تعد اول فتاة 

عراقية حتصل على ترخيص قيادة طائرة مدنية.

الس فيجاس-رويترز: 
توج��ت العامل��ة كارا ميكوليك البالغة م��ن العمر 25 
عام��ا، والتي تقط��ن منطقة كولومبيا ف��ي العاصمة 
األميركي��ة واش��نطن، بلق��ب ملك��ة جم��ال الواليات 
املتحدة ي��وم األحد، لتحتفظ واش��نطن باللقب للعام 

الثاني على التوالي.
وتفوق��ت ميكوليك التي درس��ت الكيمياء، وتعمل في 
جلن��ة الرقابة النووي��ة األميركية، على 50 متس��ابقة، 
لتف��وز في املس��ابقة الت��ي أقيمت في مرك��ز مؤمترات 

مانداالي باي، في الس فيجاس.
وفي ردها على س��ؤال عن حقوق الرعاية الصحية قالت 
ميكولي��ك: إن الرعاي��ة الصحي��ة التي تكون بأس��عار 
معقول��ة، تعد ميزة مل��ن يعملون في االماك��ن املعنية 

بها.
وُوجهت بعض االنتقادات الالذعة مليكوليك، بسبب ردها 
على وسائل التواصل االجتماعي مثل موقع تويتر، لكن 

كانت هناك أيضا وجهات نظر مدافعة عن هذا الرد.
كم��ا انُتق��دت ميكولي��ك، ألنه��ا قالت إنه��ا ال تصف 
نفسها بأنها مدافعة عن املرأة، وتفضل "املساواة" قبل 
أن تضيف "أيتها النس��اء، نحن متس��اوون مع الرجال، 

خاصة في أماكن العمل".
وس��تمثل ميكولي��ك الوالي��ات املتحدة في املس��ابقة 

السنوية الختيار ملكة جمال الكون.

الصباح الجديد - وكاالت:
هبط��ت مروحية ق��رب مطع��م "ماكدونال��دز" في 
مدينة س��يدني األس��ترالية، مثيرة حالة من الهلع، 
قبل أن يفاجئ األش��خاص في املنطقة بسبب إقدام 

الطيار على هذه اخلطوة.
وعلى وفق فيديو جرى تداوله على نطاق واس��ع على 
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، ظه��ر طي��ار يغادر 
طائرته، ويتوجه نحو املطعم األميركي الشهير بعد 

ظهر السبت.
وبعدها بلحظات عاد الطيار حامال وجبة طعام، يبدو 
أن��ه طلبها م��ن ماكدونالدز، وهو ما يعن��ي أنه وجد 
نفس��ه مضطرا للهب��وط باملروحية ق��رب املطعم، 

بعدما شعر بجوع شديد.
ونقل��ت صحيفة "الدايلي مي��ل" البريطانية، األحد، 
عن ش��خص صودف وجوده في املنطق��ة، قوله "في 

الواقع اعتقدت أن هناك حالة طارئة".
وقال��ت هيئة س��المة الطي�ران املدني���، إن ما فعله 
الطي��ار غي����ر قانون�ي، فيم��ا ذكرت الس��لط��ات 
احمللي���ة أن ال�هب����وط قانون���ي، م���ا دام أن لدي�ه 

"تصريح�ااً".

الصباح الجديد - وكاالت:
حصدت النجمة ش��يرين عبد الوهاب، 
"موريكس" أفضل مطربة عربّية لعام 
 ،"Murex Do’r 2017" 2016، في حفلة

اّلتي أقيمت في لبنان.
اً لنجوم  اً كبي��را  وش��هد احلفل حضورا
ومش��اهير لبناني��ني وع��رب، من جهة 
ثانية، حتيي شيرين حفلة غنائية، ضمن 
فعاليات "مهرجان��ات ضبية الدولية" 

في لبنان، اخلميس في الس��ادس عشر 
من ش��هر متوز/ يولي��و  2017، وتخّطت 
نسبة مش��اهدة "كوفر" أغنّية "على 
إيدك" الش��هيرة للنج��م الراحل عمر 
فتح��ي، اّلت��ي قدمته��ا عب��د الوهاب 
بصوتها، حاجز ال� 312 ألفااً على موقع 

"يوتيوب".
وأعرب��ت ش��يرين عب��د الوه��اب ف��ي 
ح��وار م��ع اح��د املواق��ع الفني��ة، عن 

فرحته��ا، وقال��ت بأنه��ا حصلت على 
ه��ذه اجلائزة، وأن لديه��ا عمالاً فنيااً هذا 
الع��ام، وش��كرت مدير أعمالها ياس��ر 
خلي��ل عل��ى وقوفه إل��ى جانبها، وعن 
الش��ركة املنتج��ة ألعماله��ا املقبلة، 
وأضافت شيرين، بأنها تضع اللمسات 
األخي��رة، عل��ى العمل، وهو م��ن إنتاج 
الش��ركة اجلديدة، التي تعاونت معها، 
وهي "جن��وم ريكوردز"، وكش��فت أنها 

ا، مدى حب الش��عب  ت��درك متاماً
اللبناني له��ا، وهي تبادله احلب 

إيدك"،  وأغني��ة "على  باحلب، 
من كلمات الشاعر: مجدي 

حج��اج  وحل��ن  النج��ار، 
عب��د الرحم��ن، وتوزي��ع 

وميكساج  موسيقي 
و ديجيت��ال ماس��تر   

.Tooma

شيرين عبد الوهاب ُتعرب عن سعادتها
لمشاركتها في حفلة "موريكس"

بغداد-الصباح الجديد:
التق��ى مدير عام دائ��رة العالق��ات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة فالح حس��ن شاكر، 
ف��ي مكتبه د. زين��ة القرغولي، مب��اركا لها 
تس��نمها مهام منصبها اجلديد كس��فيرة 
للطفولة في الع��راق، بحضور د. فاتن اجلراح 

ممثلة مكتب رعاية األطفال في اليونيسف.
وجرى خالل اللق��اء تدارس فتح آفاق التعاون، 
وتسهيل مهمة قرغولي في تقدمي مشروعها 
اإلنس��اني والثقافي، خدمة لهذه الشريحة 

املهمة في اجملتمع.
وبنّي ش��اكر إن القص��ور والبي��وت الثقافية 
املوزع��ة في عموم الع��راق، والتابع��ة لدائرة 
العالقات الثقافية العامة، تعد نوافذ مهمة 
لتس��هيل عمل س��فيرة الطفول��ة، وتقدمي 
مشروعها اإلنس��اني والثقافي عن طريقها، 
وت��دارس إقامة مش��اريع ثقافي��ة مخفضة 
التكاليف في املناطق احملررة، وتقدمي دراس��ة 
بحثية ع��ن املناطق التي تعرض��ت لإلرهاب، 
وإعادة التأهيل النفسي لفئة رياض األطفال 

في املناطق احملررة.

منص��ب  مه��ام  تس��نمها  موض��وع  وع��ن 
س��فيرة الطفولة ف��ي العراق قال��ت د. زينة 
القرغول��ي: مت اختياري من قب��ل هيئة رعاية 
الطفولة، وهي هيئة مكونة من عشر وزارات 
يترأسها وزير العمل محمد شياع السوداني، 
والهيئة تابعة ملكتب رئيس الوزراء مباش��رة، 
واليونيس��ف أيض��ا، وتعمل كج��زء من هذه 
الهيئ��ة، مضيف��ة: مت انتخابي لع��ام 2017، 
وانا بصدد تقدمي مشروع تنموي تربوي، يعّلم 
األطف��ال خالل مرحل��ة رياض، ح��ب الوطن، 
والتوعي��ة، وسنباش��ر به��ذا العم��ل بع��د 

العطلة الصيفية.

:BBC - الصباح الجديد
أه��دى آنت وديك اجلائزة، التي فازا بها في 
مهرج��ان األكادميي��ة البريطانية لألفالم 
والتلفزيون "بافت��ا"، إلى امللكة إليزابيث 

الثانية، ملكة بريطانيا.
وفاز مقدما البرامج واملمثالن البريطانيان 
دونيل��ي،  ودي��كالن  أنتون��ي مكبارتل��ني، 
بجائزة بافتا، ألفضل حدث مباش��ر على 
اله��واء ع��ن تقدميهما حف��ل عيد ميالد 
امللكة التس��عني، في مايو/ أيار من العام 

املاضي.
وكان م��ن املتوقع أن تذهب أه��م اجلوائز 
 The الت��اج  الدرام��ي  املسلس��ل  إل��ى 
Crown، الذي توزعه ش��ركة نيتفليكس 
لألفالم والبرام��ج التلفزيونية، حيث قاد 
املسلس��ل الترش��يحات جلوائ��ز البافتا، 

لكنه لم ينل أيا منها.
وق��ال دي��ك بع��د حف��ل تس��لم اجلوائز: 
"الليلة فازت امللكة أخيرا بجائزة بافتا".

وأض��اف ديك لبي بي س��ي: "إنها لم تفز 

ق��ط بجائزة بافت��ا، وقد منح��ت زمالة 
ش��رفية قبل بضع س��نوات، لكنها لم 

تفز بجائزة بافتا".
وردا على س��ؤال حول م��ا إذا كانا يعدان 
حقا أن امللكة هي مستحق اجلائزة، أجاب 
آنت: "نع��م بالطبع، لم يكن حفلنا لقد 

كان حفلها، عيد ميالدها".
وأضاف: "لقد كانت صاحبة الفضل في 
إعداد كل شيء، وكان احلفل في حديقتها 
في ويندس��ور، لذلك فإنها جائزتها، إنها 

تستحقها".
وتابع: "سنكون سعداء للغاية إذا 

م��ا حملنا اجلائ��زة إليها في أي 
وقت تريدها".

وف��از الرج��الن أيض��ا بجائزة 
أفض��ل برنام��ج ترفيهي، عن 
 Saturday Night برنامجهما 
Takeaway ال��ذي ي��ذاع على 
ش��بكة التلفزيون املس��تقل   

.ITV

سفيرة للطفولة في ضيافة مدير 
عام دائرة العالقات الثقافية العامة

آنت وديك يهديان جائزتهما 
"البافتا" إلى الملكة إليزابيث

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت إحصائية إدارة الضمان االجتماعي 
"دونال��د"  االس��م  اختي��ار  أن  األميرك��ي، 
للمواليد اجلدد، ش��هد تراجعا غير مسبوق 

في العام املنصرم.

ووفقا لإلحصائية، فقد تراجع اسم الرئيس 
األميرك��ي دونال��د 45 مرك��زا، حي��ث احتل 
املركز 488 بني األس��ماء اخملتارة في الواليات 

املتحدة.
اس��م  ش��هد  "ماش��بل"،  ملوق��ع  ووفق��ا 

"كايتلني" تراجعا كبيرا أيضا، وهو االس��م 
الذي ارتبط بنجمة تلفزيون الواقع، والبطلة 
األوملبية السابقة، والتي حتولت من رجل إلى 

امرأة.
واحتل اس��م "ن��واه" املرك��ز األول من حيث 

الشعبية، تاله اسمي "ليام" و"ويليام"، 
بني أسماء الذكور، اما بالنسبة للوالدات 
من اإلن��اث، فقد كان اس��م "إميا" األكثر 
اختيارا بني أس��ماء اإلناث، تلتها أس��ماء 

"أوليفيا" و"آفا".

تسمية "دونالد" تراجعت لدى المواليد الجدد بعد انتخاب ترامب رئيسًا
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