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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
ي��وم أمس األحد ، تطهير 25 قرية 
وتفجي��ر 20 عبوة ناس��فة خالل 
العملية التي انطلقت في ناحية 
مطيبيجة واملناط��ق اجملاورة لها ، 
مش��يرة إل��ى إن ، هنالك عمليات 
دهم وتفتيش ستنفذ في غضون 
األي��ام املقبلة ف��ي جزي��رة االنبار 
لتطهيره��ا  احلويج��ة  وقض��اء 

بالكامل من اجملاميع االرهابية .
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الركن يحيى 
رسول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘  إن " العمليات 
العس��كرية متضي بإشراف قيادة 
البرية ومبشاركة قطعات  القوات 
احلشد الشعبي وبإس��ناد طيران 

اجليش.
 وتاب��ع رس��ول " ان قي��ادات دجلة 
وس��امراء وص��الح الدي��ن نف��ذت 
عمليات مداهمة وتفتيش واسعة 
في منطق��ة مطيبيجة واملناطق 
والق��رى احمليط��ة به��ا  ملالحق��ة 
واإلجرامي��ة  اإلرهابي��ة  اجملامي��ع 

واملطلوبني للقضاء"
وأض��اف أن "العملي��ات أس��فرت 
ع��ن تفتي��ش وتطهي��ر 25 قري��ة 
وتفجير 20 عبوة ناس��فة إضافة 
إلى معاجلة خندق��ني اثنني وثالثة 
أنف��اق ومعب��ر يس��تعمله العدو 

دراجت��ني  إل��ى "تدمي��ر  "، الفت��ا 
ناريتني مفخختني من قبل طيران 
اجليش"، ومشيرا الى ان " عمليات 
أخرى ستجري خالل الفترة املقبلة 
في صحراء االنبار وقضاء احلويجة 
لتفتيش��ها بالكامل م��ن اخلاليا 

واجملاميع اإلرهابية .
وأكد رسول أن "عمليات التفتيش 
ماتزال مستمرة الى حني تطهيرها 

بالكامل من اجملاميع اإلرهابية ".
من جانبه أك��د قائم مقام قضاء 
س��امراء محم��ود خل��ف ، أم��س 
األحد ، أن العملي��ة األمنية التي 
انطلقت ف��ي منطقة مطيبيجة 
شرق س��امراء تأتي للقضاء على 
م��ا تبق��ى م��ن داع��ش وأنفاق��ه 

السرية.
وقال خل��ف لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "العملية التي شنتها 
القوات العراقية وفصائل احلش��د 
الشعبي تهدف الى تعقب اخلاليا 
النائم��ة ف��ي ناحي��ة مطيبيجة 

شرق سامراء".
وأضاف أن "هذه الناحية تبعد 50 
كيلو متر عن مركز مدينة سامراء 
وهي منطقة زراعية معقدة وفيها 
واألنفاق  النائم��ة  اخلالي��ا  بع��ض 
الس��رية لتنظيم داعش اإلرهابي 

وممتدة مع محافظة ديالى".
نائم��ة  خالي��ا  "وج��ود  أن  وب��ني 
عل��ى  إطالق��ا  يؤث��ر  ال  لداع��ش 

الوضع األمني في سامراء والقرى 
والوضع طبيعي  التابعة للقضاء 
ومس��تقر وليس��ت هنال��ك اي��ة 

خروقات أمنية".
من جهته قال القيادي في احلشد 
الش��عبي عل��ي احلس��يني يوم ، 

أمس األحد ، إن العمليات األمنية 
املش��تركة في مناطق مطبيجة 
بني صالح الدين وديالى تستهدف 

القضاء على بقايا داعش وتطهير 
املنطقة ولن تصل الى الطوز".
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في تعقبها لخاليا داعش النائمة

تطهير 25 قرية وتدمير معمل للعبوات
شديدة االنفجار في ناحية مطيبيجة

العمليات املشتركة في صحراء األنبار

األمم المتحدة تحثُّ العراقيين على انتهاز
3زخم االنتصار على داعش لبناء مستقبٍل أفضل أكراد يبيعون أعضاءهم البشرية

2لتأمين قوتهم اليومي وأجور مساكنهم

بغداد - وعد الشمري:
أك��د مجلس ال��وزراء، ام��س االحد، 
اس��تمرار الدع��م الدول��ي للع��راق 
برغ��م االنتصار عل��ى تنظيم داعش 
االرهاب��ي، فيم��ا أش��ار إل��ى أن ذلك 
الدعم غير مرتبط بانتهاء العمليات 
العس��كرية، الفت��اً إلى أنه يش��مل 
موض��وع اعادة اعم��ار املناطق احملررة 
وتقدمي اخلدمات إلى احملافظات كافة.

املكت��ب  باس��م  املتح��دث  وق��ال 

االعالمي جمللس الوزراء سعد احلديثي 
في تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، 
إن "رئي��س احلكومة حي��در العبادي 
مس��تمر في عقد لق��اءات مع قادة 
العال��م؛ ألنن��ا نعتق��د ب��ان العمل 
بالتع��اون والتنس��يق م��ع التحالف 
الدول��ي، وم��ع دول العال��م الفاعلة 
واملنطقة ايضاً ليس مرتبطاً باحلرب 
ضد االرهاب امنا له امتدادات مكملة 

ومتممة".

وأضاف احلديث��ي أن "حتقيق االنتصار 
عس��كريا امر اساسي ومهم، لكنه 
يبق��ى ناقص��اً م��ن دون اس��تكمال 
الدع��م الدول��ي للعراق ف��ي مجال 
اعادة االستقرار وتأهيل واعمار البلد 
الذي تع��رض الى دمار كبير بس��بب 

االرهاب".
وش��دد على ضرورة أن يشمل الدعم 
"جهود مجلس الوزراء في مس��ارات 
االصالح احلكومي وهو امر اساس��ي 

تع��رض  العراق��ي  االقتص��اد  ك��ون 
إل��ى ه��زات عنيفة خالل الس��نوات 
املاضية". وأوضح احلديثي أن "العراق 
مس��تمر في العمل مبا يضمن تنويع 
مص��ادر الدخ��ل، وف��ي الوق��ت ذاته 
نستعني باخلبرات الداعمة في مجال 
اص��الح املنظومتني االداري��ة واملالية 
بوصفهم��ا م��ن خطط احل��رب ضد 

الفساد".
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استمرار الدعم الدولي للعراق بالرغم
من انتهاء العمليات العسكرية الواسعة

وكاالت ـ الصباح الجديد:
اش��ارت صح��ف ووس��ائل اع��الم 
اس��رائيلية، أم��س االح��د، الى ان 
قضايا الفساد املتهم فيها رئيس 
الوزراء، بنيامني نتانياهو، قد جتبره 
على االستقالة، ورمبا جتبر الرئيس 
االميركي، دونالد ترامب ايضا على 
تأجي��ل نقل الس��فارة االميركية 

من تل ابيب الى القدس.
وقالت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، 
م��ع  حقق��ت  "الش��رطة  أن 
"نتنياه��و" ي��وم اجلمع��ة املاضي، 
املال��ى  بته��م تتعل��ق بالفس��اد 
للم��رة الس��ابعة معه من��ذ عام 
2016، حي��ث رك��زت التحقيقات 
على ش��بهات الفساد فى امللفني 
املعروفني باس��م ملف 1000، وهو 
حصول��ه عل��ى هداي��ا ثمينة من 
رجال أعمال أجانب وإس��رائيليني، 
وملف 2000 املته��م فيه نتنياهو 
بالتف��اوض م��ع مال��ك صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" اإلس��رائيلية، 
ارن��ون موزي��س للحص��ول عل��ى 

إخبارية تفضيلية مقابل  تغطية 
التضييق على صحيفة "إسرائيل 

هيوم" املنافسة.
واوضحت اإلذاعة، أنه ينبغي على 
الش��رطة اإلس��رائيلية، أن توصي 
للحكومة  القانون��ى  املستش��ار 

أفيخ��اى مندلبليت، بتقدمي الئحة 
اته��ام كامل��ة ض��د نتنياهو قبل 
الش��روع ف��ى محاكمت��ه، وه��ذا 
يعن��ى أن "نتنياهو" سيس��تقيل 

من احلكومة حملاكمته.
وتن��ص بعض بن��ود القان��ون فى 

إس��رائيل على أن "رئيس احلكومة 
وأي م��ن وزرائ��ه يجبر عل��ى تقدمي 
اس��تقالته في ح��ال وجهت إليه 
تهم بالفس��اد بش��كل رس��مي، 
النتخاب��ات  مباش��رة  والدع��وة 
مبك��رة، ويت��م دع��وة الناخب فى 

إسرائيل الختيار احلزب الذى ميثله 
ف��ى الكنيس��ت وبعده��ا يكلف 
احل��زب صاح��ب أعل��ى األص��وات 

لتشكيل حكومة جديدة".
يأتي ه��ذا في الوق��ت الذى أجرت 
فيه ش��بكة FM 103 اإلسرائيلية 
اس��تطالعا للرأى، أظه��ر أن 59% 
م��ن اإلس��رائيليني ي��رون أن رئيس 
نزيه،  احلكوم��ة "نتنياه��و" غي��ر 
ويس��تحق احملاكمة ف��ى القضايا 
املتهم��ة فيه��ا ولدي��ه انحرافات 
مالية، األمر الذى دفع كال من وزير 
الدف��اع أفيج��درو ليبرم��ان، الذى 
يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير 
املالي��ة موش��ية  كحل��ون، زعيم 
ح��زب "كوالن��و" إلى االس��تعداد 
النتخاب��ات برملاني��ة جدي��دة م��ن 
أج��ل احلصول عل��ى أعلى مقاعد 
فى الكنيست لتشكيل حكومة 
أن  م��ن  التأك��د  بع��د  جدي��دة 
"نتنياه��و" ل��ن يفلت م��ن جرائم 

الفساد املوجة إليه.
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فساد نتنياهو قد يجبر ترامب
على تأجيل نقل السفارة األميركية للقدس

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ي��درس رئي��س ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات املسلحة مع غرفة العمليات 
املش��تركة وجهاز اخملاب��رات الوطني، 
قي��ادة  توصي��ات  الوطن��ي  واالم��ن 
عمليات بغداد بشأن رفع السيطرات 

الثابت��ة ف��ي العاصم��ة بغ��داد قبل 
منتصف 2018.

وكش��ف مص��در مطل��ع ف��ي قيادة 
العمليات املش��تركة، قائال ان "قيادة 
عمليات بغداد واللجنة املكلفة بفك 
االختناقات في العاصمة توصلت الى 

تكثيف اجلهد االستخباري، الذي أدى 
في الفترة األخي��رة الى تفكيك 90% 
من اخلالي��ا النائم��ة لتنظيم داعش، 

وتأمني معظم مناطق حزام بغداد".
وأض��اف ان "التوصي��ات اك��دت على 
تكثي��ف اجله��د االس��تخباري أيضا 

اجلرمي��ة  عصاب��ات  عل��ى  للقض��اء 
املنظم��ة في ع��دد م��ن الب��ؤر التي 
تتواجد فيها هذه العصابات، ال سيما 
ف��ي محيط العاصم��ة وضواحيها"، 
مش��يرا الى ان اكثر من 180 سيطرة 
وس��ط العاصمة بغداد تشكل عبئاً 

إضافي��اً على الش��وارع، ودائ��رة املرور 
العامة".

وتابع املصدر "بحسب التوصيات فأن 
الس��يطرات س��ترفع بالكام��ل قبل 
حل��ول منتصف الع��ام اجلديد 2018، 
للقضاء على نحو %55 من االختناقات 

املروري��ة داخ��ل بغ��داد"، مضيف��ا ان 
"قي��ادة عملي��ات بغ��داد رفع��ت في 
اآلون��ة األخي��رة جمي��ع الس��يطرات 
الفرعية باملناطق، وابقت السيطرات 
الرئيس��ة الى حني الب��ت بالتوصيات 

املرفوعة الى رئيس الوزراء".

العبادي يدرس رفع جميع السيطرات قبل منتصف العام المقبل

نتنياهو وترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير الداخلية قاسم االعرجي، 
تش��كيل  ال��ى  االح��د،  أم��س 
منظومة أمنية عربية واسالمية 
حملارب��ة االرهاب والتط��رف، فيما 
طالب بغلق القن��وات الفضائية 
القائمني  ومحاس��بة  املتطرف��ة 

عليها.
وق��ال االعرج��ي الذي ي��زور قطر 
حاليا في بيان صدر أمس، وتلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه انه 

"يجب تش��كيل منظومة أمنية 
عربية واس��المية حملاربة االرهاب 
والتط��رف بكل انواع��ه ومعاجلة 
اس��بابه"، مش��ددا عل��ى ضرورة 
"جتفي��ف منابع االرهاب الفكرية 

واملالية وفضح املتاجرين به".
وطالب االعرجي ب�"غلق القنوات 
الفضائية املتطرفة التي تنش��ر 
احلق��د والكراهية بني الش��عوب 
الى  داعيا  ومصادرة ممتلكاته��ا"، 

"محاسبة القائمني عليها".

يذك��ر ان كثيرا من السياس��يني 
واملس��ؤولني في الوط��ن العربي 
اعت��ادوا غم��ز فضائي��ة اجلزي��رة 
القطري��ة عل��ى انه��ا واحدة من 

الفضائيات التي تروج لالرهاب
واعلن��ت وزارة الداخلي��ة، ام��س 
األول الس��بت، عن وصول وزيرها 
قاس��م األعرج��ي ال��ى قطر في 
زي��ارة رس��مية، فيما بين��ت أنه 
س��يبحث خاللها "تعزي��ز األمن 

العربي ومكافحة اإلرهاب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
العام��ة جملل��س  االمان��ة  اعلن��ت 
الوزراء، امس االحد، موافقة اجمللس 
عل��ى مش��روع قان��ون العفو من 
العقوب��ات الضريبي��ة الذي دققه 

مجلس الدولة.
وذك��رت االمان��ة ف��ي بي��ان تلقت 

"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
ان "مجل��س ال��وزراء واف��ق عل��ى 
مشروع قانون العفو من العقوبات 
دقق��ه مجلس  ال��ذي  الضريبي��ة 
الدولة، واحاله الى مجلس النواب 
اس��تناداً الى اح��كام املادتني )61/

البن��د اوالً و80/ البن��د ثاني��اً( م��ن 

الدستور".
واضافت ان "هذا القرار جاء من اجل 
إعط��اء فرصة للمكلفني حلس��م 
جرائمه��م،  وتس��وية  موقفه��م 
وبغية حس��م اجلرائ��م الضريبية 

من قبل السلطة املالية".
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وزير الداخلية يطالب بغلق
القنوات الفضائية المتطرفة

مجلس الوزارء يوافق على مشروع
قانون العفو من العقوبات الضريبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، 
اإلس��راع  أهمي��ة  األح��د،  أم��س 
في احلوار ب��ني احلكوم��ة االحتادية 
وحكوم��ة إقلي��م كردس��تان حلل 
جميع املشكالت العالقة، موضحا 
أن رئاس��ة اجلمهوري��ة تعمل على 
تهيئة الظروف املناس��بة لالنتهاء 

من األزمة الراهنة. 
وقال مكتب معصوم في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم 

اس��تقبل، الي��وم، س��فير روس��يا 
االحتادية مكسيم مكسيموف". 

ونق��ل البي��ان عن معص��وم قوله، 
إن "جمي��ع األط��راف، س��واء ف��ي 
احلكوم��ة االحتادي��ة أو ف��ي إقليم 
كردس��تان، يؤم��ن بض��رورة احلوار 
ومقتنع��ون أن ال حل س��واه، لكن 
ه��ذا يتطل��ب اإلق��دام م��ن ه��ذه 
األطراف ملباش��رة احلوار والتفاهم 
على أسس وطنية دستورية تراعي 

مصالح اجلميع".
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السليمانية ـ الصباح الجديد:
كش��ف املتحدث الرسمي بإسم 
الكردس��تاني  الوطن��ي  االحت��اد 
سعدي أحمد بيرة، أمس االحد، عن 
تأييد االحتاد الوطني الكردستاني 
للمب��ادرات الدولي��ة التي طالبت 
إقليم  ف��ي  االس��تفتاء  بتأجي��ل 
اقامت��ه،  ي��وم  كردس��تان قبي��ل 
فيما دعا رئيس اقليم كردس��تان 
مسعود البارزاني الى تنفيذ وعده 

باعالن فشل االستفتاء.
وقال بيرة في إجتماع مع تنظيمات 
االحتاد الوطني الكردستاني بأربيل 
وتابعت��ه "الصب��اح اجلدي��د" أنه 
"في يوم��ي 22 و23 أيلول املاضي 
الذين س��بقا يوم االستفتاء اعلن 

الكردس��تاني في  الوطني  االحتاد 
إجتم��اع م��ع احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني، تأييدن��ا للمبادرات 
الدولي��ة الت��ي طالب��ت بتأجي��ل 
اجرائه"، موضحا  قبل  االستفتاء 
كردس��تان  اقلي��م  "رئي��س  أن 
البارزان��ي أجابن��ا )ملاذا  مس��عود 
لم تتكلموا عن ه��ذا املوقف في 
وقت س��ابق واآلن تأخر ومب��اذا نرد 
على مواطني أربيل والسليمانية 

ودهوك(".
وأض��اف بي��رة أن "البارزان��ي قال 
أن��ه س��نجري االس��تفتاء وحتى 
إن كان��ت ف��ي محافظت��ي أربيل 

ودهوك مهما يحدث".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس مجل��س االنبار احمد 
حمي��د العلواني، أم��س األحد، أن 
احلدود العراقية السورية أصبحت 
مؤمنة بالكام��ل، الفتا الى وجود 
تنس��يق عاٍل بني األجهزة األمنية 

لبسط األمن في احملافظة. 
تصري��ح  ف��ي  العلوان��ي  وق��ال 
صحفي، إن "االنب��ار تنعم باألمن 
واألمان بعد ط��رد داعش اإلرهابي 
من احملافظة"، مبينا أن "احلدود بني 
العراق وس��وريا مؤمن��ة بالكامل 

من قبل اجليش العراقي".

وأضاف العلواني، "هناك تنس��يق 
عاٍل ج��دا ب��ني األجه��زة األمنية 
في عم��وم مناط��ق األنبار لغرض 
بسط األمن في املدن احملررة، فضال 
املس��اهمة بإعادة افتت��اح الدوائر 
اخلدمات  وتوفير  فيه��ا  احلكومية 

لسكان تلك املدن".
يذكر أن القوات األمنية والعشائر 
واحلش��د أكملوا حترير جميع مدن 
األنب��ار من "داع��ش" وآخرها عنه 
وراوه والقائم، فيما يواصل اجلهد 
الهندس��ي تطهيرها من األلغام 

والعبوات الناسفة.

معصوم يؤكد أهمية تعجيل 
الحوار بين بغداد وأربيل

قيادي كردي يدعو البارزاني الى 
تنفيذ وعده بإعالن "فشل" االستفتاء

تأمين الحدود العراقية 
السورية بالكامل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس األحد، 
اخملتص��ة  اجلناي��ات  محكم��ة  أن 
النزاهة أص��درت حكماً  بقضاي��ا 
غيابياً بالسجن ملدة خمس عشرة 
عام��ا ملدير مص��رف الرافدين فرع 
اإلعمار واإلس��كان س��ابقاً، ألنها 
وتس��ببت  وظيفته��ا  اس��تغلت 
بض��ررٍ عم��دي باملال الع��ام، فيما 
قضت محكمة جنايات الرصافة، 
بالس��جن س��بعة أع��وام بح��ق 

موظ��ف ف��ي الش��ركة العام��ة 
للمنتجات الكهربائية، بعد إدانته 

بإهدار 340 مليون دينار. 
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
إن " محكم��ة اجلناي��ات اخملتص��ة 
بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت 
حكماً غيابياً بالسجن ملدة خمس 
عش��رة عاما على املتهمة كرامة 
حس��ن علوان"، مؤكدة أن "املدانة 
الهاربة أحدثت ض��رراً باملال العام 

 )1,400,808,099( قيمت��ه  بلغ��ت 
ملي��ار دينارٍ؛ عب��ر قيامها باالتِّفاق 
واالش��تراك م��ع متهم��ني آخرين 
بابتياع أربع��ة صكوٍك مزورة على 
أساس أنها مسحوبٌة من الشركة 
ملصلح��ة  للفوس��فات  العام��ة 
أحد املتهمني أثن��اء عملها مديرة 
ملص��رف الرافدي��ن ف��رع اإلعم��ار 

واإلسكان".
"احملكم��ة  أن  الهيئ��ة،  وأضاف��ت 
�العها على أقوال كل من  بع��د اطِّ

املمثل القانون��ي ملصرف الرافدين 
الذي طلب الشكوى ضد املته�مة 
الهارب��ة، والتحقي��ق اإلداري الذي 
أوص��ى مبقصريته��ا، إضاف��ًة إلى 
الصك��وك وأوليَّات الصرف وقرينة 
القناع��ة  إل��ى  هروبه��ا، وصل��ت 
الكافية واملُقنعة بإدانتها استناداً 
ألح��كام امل��ادَّة 315/ الش��قِّ األول 
م��ن قانون العقوب��ات بداللة مواد 

االشتراك 47 و48 و 49 منه".
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السجن 15 عامًا لمديرة مصرف حكومي
إلضرارها بمليار و400 مليون دينار

للمساعدة في اإلعمار وتقديم الخدمات



جيمس جيفري*

أعل��ن اجلي��ش األميرك��ي مؤخ��راً ع��ن 
انتش��ار 2000 من عناصره في س��وريا، 
»ق��وات  م��ع  مبعظمه��م  يعمل��ون 
س��وريا الدميقراطي��ة«، وه��ي اجملموعة 
الش��املة ذات األغلبي��ة الكردي��ة التي 
ح��ررت مس��احًة كبيرة م��ن احملافظات 
الش��رقية للب��اد م��ن قبض��ة تنظيم 
»الدولة اإلس��امية«. واآلن، وبعد انتهاء 
العملي��ات العس��كرية التقليدية ضد 
يُول��ى   ، أساس��ي،  بش��كٍل  التنظي��م 
املزي��د م��ن االهتمام ملس��تقبل القوات 
األميركية  املرس��لة وما يق��در بحوالي 
40 إلى 50 ألف مقاتل من »قوات سوريا 
الدميقراطي��ة« املرتبط��ن به��ا. وميك��ن 
للقوات األميركية أن تؤدي دوراً مهماً في 
التوصل إلى حل سوري واحملافظة كذلك 
عل��ى املصالح األميركي��ة في املنطقة. 
إال أن ذل��ك يتطل��ب م��ن واش��نطن أن 
تتعامل مع مختلف التحديات، بدءاً من 
صياغة مهّمة نش��ر القوات األميركية 
وإلى توضيح أساسها القانوني وحتديد 
خارط��ة جغرافية دبلوماس��ية من أجل 

استدامتها الفعلية. 

ما هي املهمة؟
يتمثل احل��ل األمثل بالنس��بة للواليات 
املتحدة في االستمرار في تبرير وجودها 
في س��وريا )والعراق( من خال التشديد 
عل��ى ضرورة من��ع عودة ظه��ور تنظيم 
»الدولة اإلس��امية« ويعن��ي ذلك إقناع 
كل م��ن الكونغ��رس األميركي واجملتمع 
الدول��ي ب��أن التهدي��د القائ��م كبي��ر، 
فضاً عن احلرص على املصالح التركية 
والعراقي��ة مب��ا في��ه الكفاي��ة لتجنب 
االعتم��اد على أي منهم��ا، مما يحول دون 
أي س��حب مفاجئ له��ذه القوات. فقد 
يش��كل س��حب الق��وات ضرب��ة مريرة 

للجه��ود األمريكي��ة ض��د إي��ران، األمر 
الذي يعزز فرص إس��رائيل أو السعودية 
ملواجهة طهران ووكائها بطرقهم التي 

ال ميكن السيطرة عليها.
وف��ي 11 تش��رين الثاني/نوفمب��ر، وبعد 
مرور أش��هر على انته��اء برنامج الدعم 
للمتمردي��ن  األمريك��ي  العس��كري 
الس��ورين، وّق��ع الرئي��س ترام��ب بياناً 
مش��تركاً م��ع نظيره الروس��ي فادميير 
بوت��ن و بدا وكأنه اس��تمرار لسياس��ة 
أوبام��ا الفاش��لة املبني��ة عل��ى جتّن��ب 
املواجه��ة م��ع روس��يا الحت��واء اجلهود 
اإليرانية في س��وريا. وعلى الرغم من أن 
مصالح موس��كو ال تتواءم مع مصالح 
طهران بش��كل كام��ل، إال أن كلتيهما 
تهدفان إلى تعطيل عملية جنيف حتت 
رعاية األمم املتحدة والتي تهدف إلى إنهاء 
احلرب، وتقويض النظام األمني اإلقليمي 

الذي تقوده الواليات املتحدة.
إال أن��ه ف��ي 13 تش��رين الثاني/نوفمبر، 
ص��ّرح وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جيمس 
ماتيس للصحفين أن القوات األميركية 
ف��ي س��وريا »لن تخ��رج ببس��اطة اآلن 
قب��ل انط��اق عملية جنيف... وس��وف 
نحرص على وض��ع الظروف املائمة حلل 
دبلوماس��ي«. ويقين��اً أن��ه كان حريصاً 
أيضاً عل��ى التش��ديد عل��ى أن املهمة 
األساس��ية ]للوج��ود العس��كري[ هي 
احل��ؤول دون إعادة ظهور تنظيم »الدولة 
اإلس��امية«، وتبدو هذه املهمة احملدودة 
اخلط��وات  أن  إل��ى  بالنظ��ر  منطقي��ًة 
األميركي��ة على  للسياس��ة  اخلاطئ��ة 
النطاق األوس��ع س��اهمت في املأس��اة 
الس��ورية، وس��هلت التوس��ع اإليراني، 
وس��محت لروس��يا بدخول نط��اق أمن 
الشرق األوس��ط من جديد بثمن زهيد. 
وتش��مل ه��ذه اخلط��وات اخلاطئة عدم 
اتخ��اذ إجراءات  بش��أن »اخل��ط األحمر« 
ال��ذي فرضت��ه الوالي��ات املتح��دة حول 
األس��لحة الكيميائية عام 2013، وعدم 

دعم القوات املتمردة املعتدلة نسبياً.
وع��اوًة عل��ى ذل��ك، ما زالت واش��نطن 
وش��ركاءها ميلك��ون أص��والً قوي��ة في 
وعليهم استغالها  السورية،  الساحة 
بشكل كامل. ومن الناحية العسكرية، 
حتتل الوالي��ات املتحدة مرك��زاً قوياً في 
الش��مال الش��رقي عبر »قوات س��وريا 
الدميقراطية«، بينما تتمتع تركيا بوجود 
عس��كري في الشمال، وتعمل إسرائيل 
بشكل متكرر ضد أهداف إيرانية وأهداف 
ل� »حزب اهلل« داخل سوريا. ومن الناحية 
االقتصادي��ة، تس��يطر »ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة« على الكثي��ر من حقول 
النفط في الباد، وال ميكن التفكير حتى 
في إعادة اإلعمار على نطاق واس��ع بعد 
احلرب بدون مساعدة غربية كبرى، األمر 
ال��ذى حتجبه واش��نطن بحكمة إلى أن 

يظهر تقدم في محادثات السام.

اخملاطر احملتملة
بالطبع، إن وجود أس��باب وأصول كافية 
ال يعني أن املهمة س��تكون سهلة. فإذا 
ق��ررت واش��نطن احلفاظ عل��ى وجودها 
العس��كري في س��وريا ، فسوف تواجه 

العديد من اخملاطر.
أوالً، إن أي مسعى من هذا القبيل سوف 
يكون بالضرورة طوي��ل األمد، وفوضوياً، 
وغير مؤكد، ومن دون وضع نهائي واضح 
فيما يتخط��ى احتواء إيران. ومع اقتراب 
هزمي��ة تنظي��م »الدول��ة اإلس��امية«، 
رددت روس��يا مطالبة األسد بانسحاب 
الوالي��ات املتحدة بش��كل كامل، بينما 
طفيف��ة  هجم��ات  إي��ران  وكاء  ش��ن 
ومزعج��ة ضد الق��وات األميركية وتلك 
املتحالف��ة معها. إن ه��ذه املضاعفات 
متازم��ة، وميكن التس��امح معها، في 
عملي��ة محدودة الثمن و«طفيفة األثر« 

كالوجود األميركي في س��وريا. وبالرغم 
من ذلك، وكما رأينا في بنغازي والنيجر، 
للكونغ��رس  الع��ام  للغض��ب  ميك��ن 
األميرك��ي وال��رأي الع��ام أن يعل��و جداً 
عندم��ا ينحرف هذا النوع من العمليات 
عن مساره الصحيح، لذلك على البيت 

األبيض أن يستعد ملواجهة العاصفة.
وثم��ة مش��كلة ثاني��ة ه��ي مس��ألة 
القانونية. فنش��ر واشنطن  الس��لطة 
لقواتها في س��وريا ودعمه��ا ل� »قوات 
س��وريا الدميقراطية« يعتمد على عدة 
آلي��ات وه��ي: »اإلذن باس��تخدام القوة 
العس��كرية ض��د تنظي��م »القاع��دة« 
تنظي��م  أن  إل��ى  )نظ��راً   »2001 لع��ام 
»الدول��ة اإلس��امية« يع��ود في األصل 
إلى تنظيم »القاع��دة«(؛ وطلب العراق 
للمس��اعدة األميركية مبوج��ب »اتفاق 
اإلط��ار االس��تراتيجي«  الثنائ��ي لع��ام 

2008؛ وح��ق الع��راق ف��ي الدف��اع ع��ن 
نفس��ه وفقاً ل��� »املادة 51« م��ن ميثاق 
املتع��ددة  والس��لطات  املتح��دة؛  األمم 
للبنتاغ��ون ف��ي التدري��ب والتس��ليح 
فيم��ا يتعلق مبكافح��ة اإلره��اب. وبناًء 
على ذل��ك، خطط وزير الدفاع األمريكي 
مس��تمر  عس��كري  لوج��ود  ماتي��س 
م��ن أج��ل هزمية م��ا تبقى م��ن تنظيم 
»الدول��ة اإلس��امية«، وتعزي��ز القوات 
احمللي��ة للتعام��ل م��ع مع��اودة ظه��ور 
التنظيم، وتس��هيل عملية جنيف من 
أج��ل من��ع مع��اودة ظه��ور التنظيم. 
إال أن الكونغ��رس األمريك��ي قد س��بق 
وش��كك في دور »اإلذن باستخدام القوة 
العسكرية الصادر عام 2001« في إدامة 
»احلرب التي ال نهاية لها«، فقد يعترض 
على اس��تخدام هذا اإلذن لتبرير الوجود 
العس��كري إل��ى أجل غير مس��مى في 
س��وريا أو لعمليات محددة تس��تهدف 
نظام األس��د وإيران )على س��بيل املثال، 
االش��تباكات منخفض��ة احل��دة الت��ي 
وقعت ف��ي أيار/مايو وحزيران/يونيو(.  أما 
عل��ى الصعيد الدولي، فيمكن لألس��د 
أن يع��زز مطالباته املتزاي��دة والصارمة 
بانس��حاب القوات األمريكية من خال 
عرض املسألة للنقاش في األمم املتحدة.

ثالثاً، س��وف تواجه أي وحدة عس��كرية 
اخملاط��ر  م��ن  كبي��راً  ع��دداً  أميركي��ة 
اللوجيستية. ففي حن متكنت القوات 
األمريكية من إقام��ة حفنة من اجليوب 
الس��ورية الصغيرة املتاخمة لألردن، فإن 
الوج��ود األمريك��ي الرئيس��ي يقع في 
شمال شرق الباد، حيث ال ميكن الوصول 
إلي��ه إال عبر الع��راق أو »حكومة إقليم 
كردس��تان« أو تركيا. وفي الوقت احلالي، 
ال يش��كل الطيران ملسافة طويلة فوق 
األراض��ي التي تقع حتت س��يطرة نظام 
األس��د خياراً معقوالً ألن��ه ينطوي على 
حتدي مباش��ر لكل من النظام والوكاء 
اإليراني��ن احلليفن له والدفاعات اجلوية 

الروس��ية. وس��يترتب عن عبور األراضي 
اخلاضع��ة للنظ��ام مواجهة مش��اكل 
مماثلة. إال أن الط��رق العراقية والتركية 
تفرض مش��اكل خاصة به��ا. فالطريق 
الرئيسي احلالي الذي مير بأراضي »حكومة 
إقليم كردستان« هو طريق مهزوز نظراً 
ملطال��ب بغداد بالس��يطرة على املراكز 
احلدودي��ة واملطارات واجملال اجلوي الكردي 
أو مراقبته��ا عقب االس��تفتاء الكارثي 
التي أجرته »حكومة إقليم كردس��تان« 
حول االس��تقال الكردي الذي أجري في 
أيلول/سبتمبر. وبش��كل عام، إن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي مواٍل للسياس��ات 
األميركية، لكنه سيحتاج إلى مواصلة 
السير بحذر نظراً للنفوذ اإليراني الكبير 
في بغداد. ومن غير الواضح إلى أي مدى 
سيس��مح للوالي��ات املتح��دة باحلفاظ 
على وجود لها في س��وريا، ذلك الوجود 
الذي يزيد من الضغط اإليراني عليه دون 

أن يستفيد منه مباشرة.
وم��ن جانبها، تش��ارك تركي��ا مصلحة 
واشنطن في احتواء إيران، لكنها تعتبر 
حتالف الواليات املتحدة مع »قوات سوريا 

الدميقراطية« مبثابة لعنة. 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن ق��رار واش��نطن 
الواضح  بوقف عمليات نقل األس��لحة 
إل��ى »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« قد 
س��اعد على اس��ترضاء أنق��رة إلى حد 
م��ا، إال أن واش��نطن لم تنجح بش��كل 
ع��ام ف��ي إدارة التع��اون الترك��ي ف��ي 
س��وريا. وبالتال��ي، س��وف حتت��اج إدارة 
ترامب إلى توضي��ح أهدافها مع »قوات 
األوسع  الدميقراطية« وخططها  سوريا 
لس��وريا إذا كانت تأمل في كسب دعم 
تركي فعال الستمرار الوجود العسكري 

األمريكي في سوريا.

*جيم��س جيف��ري.. زمي��ل متميز في 
زمال��ة »فيليب س��ولوندز« في معهد 

واشنطن. 

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

علمت الصب��اح اجلديد م��ن مصادر 
طبية عن تسجيل اكثر من 15 حالة 
لبيع الكلى واالعضاء البشرية جّراء 
الفاقة وتعذر تأمن موارد العيش في 

اإلقليم.
وقال مصدر صح��ي مطلع للصباح 
اجلدي��د، ان قرابة 14 مس��تأجرا جلأوا 
الى بيع احدى كاه��م، مؤخرا، نظرا 
لع��دم قدرتهم عل��ى تأم��ن االجور 
الشهرية للمساكن التي يقطنوها.

وبينم��ا تهيم��ن االح��زاب احلاكم��ة 
وعائاتها على موارد االقليم وتقتسم 
ثروات��ه يعيش املواطن��ون في اوضاع 
معيشية ومعاشية صعبة، تفاقمت 
معه��ا االوضاع االقتصادي��ة واملالية 
تده��ورا، ادت ال��ى ب��روز العدي��د من 
الظواهر الش��اذة واحلاالت السلبية، 
التي تهدد الس��لم االهل��ي والواقع 
ارتف��اع نس��ب  االجتماع��ي، منه��ا 
البطالة وح��االت الطاق والس��رقة 
والقت��ل والهجرة التي ارتفعت بنحو 
ملح��وظ، خلفته��ا هيمن��ة احلزبن 
احلاكمن على مفاصل ومؤسس��ات 
االقلي��م وتس��خير م��وارده، لتثبيت 
اركان حك��م قبلي عائل��ي بعيدا عن 

القيم واملبادئ الدميقراطية.
وعل��ى صعيد ذي صل��ة يقول هيمن 
احمد ال��ذي ميتلك مكتب��اً للطيران 
وتوفير تأش��يرات الس��فر مبحافظة 
ان  اجلدي��د،  للصب��اح  الس��ليمانية 
املئات من املواطنن يس��افرون يومياً 
تاركن االقليم الى دول اوروبا واميركا 

وكندا.
ويضي��ف احم��د ان تفاق��م االوضاع 
املس��توى  وانخف��اض  املعيش��ية 
املعاش��ي وتراجع اخلدم��ات في مدن 
وهيمن��ة  االقلي��م،  ومحافظ��ات 
السلطة  االحزاب وس��يطرتها على 
وتسخيرها لتثبيت اركان حكم غير 
دميقراطي، دفع باملواطنن من ش��تى 
الش��رائح الى التفكير بترك االقليم 

واللجوء الى احدى الدول املتحضرة.
واض��اف احم��د انه ع��دا ذوي الدخل 
الدخ��ول  ذوي  اغل��ب  ف��ان  احمل��دود، 
املرتفع��ة يستفس��رون يومي��اً ع��ن 
امكانية احلصول على تأشيرة الحدى 
الدول االوروبية، معلنن استعدادهم 
لبيع ممتلكاتهم كافة للحصول على 

جلوء في احدى الدول االوروبية.

واش��ار ال��ى ان املئات م��ن املواطنن 
يترك��ون االقليم ويس��افرون بطرائق 
ووسائل متعددة الى اية دولة يجدون 
فيها نوعا من االس��تقرار االقتصادي 
وتأمن مس��تقبل اطفاله��م، بعيدا 
ع��ن التج��اوزات اليومي��ة والتدهور 
االقتصادي والسياس��ي واالجتماعي 
ال��ذي يش��هده االقلي��م، وخصوصا 
بعد اجراء االس��تفتاء، الذي تس��بب 
بالقض��اء عل��ى اي ام��ل باالص��اح 
االقتصادي��ة  االوض��اع  ومعاجل��ة 
املتدهورة، األمر الذي تسبب بسخط 
املواطنن وبعض األحزاب الكردية التي 
قررت اعان احتجاجها بنحو مباشر، 
اذ دع��ت هذه األح��زاب املواطنن الى 
املشاركة في التظاهرات التي تنطلق 
اليوم االثنن ويؤمل ان يش��ترك فيها 
آالف املواطنن من املوظفن واملاكات 
التدريس��ية واح��زاب املعارض��ة، في 
محافظات ومدن االقليم في مسعى 
منهم، لتغيير نظام احلكم ومحاربة 
الفساد وتش��كيل حكومة انتقالية 

تأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا ترمي��م البنى 
التحتي��ة املدم��رة ومعاجل��ة ازم��ات 
االقلي��م السياس��ية واالقتصادي��ة 

املتراكمة. 
االوض��اع االقتصادي��ة والسياس��ية 
االقلي��م  به��ا  الت��ي مي��ر  الصعب��ة 
نتيجة للتعنت السياس��ي وهيمنة 
باالحتاد  الدميقراط��ي، مدعوما  احلزب 
الوطني الكردس��تاني على مفاصل 
ومؤسس��ات االقلي��م، والتف��رد في 
اتخ��اذ الق��رارات املصيري��ة، وانعدام 
الشفافية في ملفات النفط واملوارد 
املالي��ة، وم��ا ترت��ب عليها م��ن ديون 
هائلة يعج��ز االقليم عن االيفاء بها، 
دفع��ت باملواطنن الى اع��ادة النظر 
السياس��ية  العملية  ف��ي مجم��ل 
والعم��ل س��حب الثقة م��ن احلزبن 
احلاكم��ن وانهاء هيمنتهم��ا واعادة 
بناء مؤسسات االقليم وفقا السس 
جدي��دة بعيدا عن الهيمن��ة احلزبية 

واحلكم العائلي.
سياسة احلزبن خال فترة حكمهما 

املاضي��ة الت��ي اس��تمرت زه��اء 26 
عام��اً، ترت��ب عليه��ا فق��دان اكث��ر 
م��ن نص��ف اراضي االقلي��م لصالح 
الت��ي  العاملي��ة،  النف��ط  ش��ركات 
وسعت اس��تثمارتها لتستولي على 
النفطية ومس��احات  ثروات االقليم 
الزراعي��ة  االراض��ي  م��ن  شاس��عة 
بحجة احتوائها على حقول للنفط 
مس��تغلة جهل وتواطؤ مس��ؤولن 
بارزين في حكومة االقليم، وخصوصا 
وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، 
الذي وصف��ه رئيس واعضاء في جلنة 
الطاقة واملالية ببرمل��ان االقليم بانه 
رم��ز الفس��اد والس��بب الرئيس وراء 

االزمات التي يواجهها االقليم.    
موظفو االقلي��م واملواطنون وبعد ان 
ف��اض به��م الغيض ووصل الس��يل 
الزب��ى، وبع��د ان فق��دوا االم��ل باية 
اج��راءات الص��اح حقيق��ي تقوم به 
احلكوم��ة احلالي��ة، ق��رروا مقاطعة 
الدوام الرس��مي واخل��روج بتظاهرات 
الفس��اد  ج��ذور  القت��اع  ش��عبية 

العقوب��ات  وانه��اء  املستش��ري 
االقتصادي��ة، التي قال��وا ان حكومة 
االقليم تفرضها عليهم بداعي عدم 
كفاي��ة واردات النفط ال��ذي تصدره 

الى االسواق العاملية.
وقال الدكت��ور احم��د محمد رئيس 
منظمة الدفاع ع��ن حقوق املاكات 
التدريس��ية ف��ي جامع��ات ومعاهد 
االقليم في حدي��ث للصباح اجلديد، 
ان اللجوء الى التظاهر والشارع يأتي 
بس��بب فقدان املاكات التدريس��ية 
واملوظفن االم��ل بحكومة االقليم، 
الت��ي ق��ال انها فاق��دة للش��رعية، 
وفش��لت على مدار الس��نوات االربع 
املنصرم��ة م��ن حتقيق ادن��ى قدر من 
الوع��ود التي قطعته��ا للمواطنن، 
االزم��ات  معاجل��ة  ع��ن  ناهي��ك 
االقتصادية واالدارية واملالية واخلدمية 

التي يعانون منها.
واضاف ان التدريس��ين في اجلامعات 
واملعاه��د واملعلم��ن، وجه��وا طلبا 
ف��ي  االحتادي��ة  للحكوم��ة  عاج��اً 

بغداد للتدخ��ل ملعاجلة ازم��ة رواتب 
التدريسين واملوظفن بنحو عام، كما 
طالبوا عبر ممثلي اقليم كردستان في 
مجلس النواب العراقي، بلقاء رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، للتش��اور معه 
ف��ي الس��بل الكفيلة مبعاجل��ة ازمة 

رواتب املوظفن في االقليم.
وكان��ت امل��اكات التدريس��ية ف��ي 
محافظ��ات الس��ليمانية وحلبج��ة 
وادارتي كرميان ورابرين قد خرجت في 
تظاهرات حاشدة بداية شهر اكتوبر 
املنص��رم، مطالب��ن بالغ��اء نظ��ام 
االدخار االجباري ومنح مستحقاتهم 
الوظيفية ورواتبهم املتأخرة، اال انهم 
ل��م يتلق��وا أي رد عملي من حكومة 
االقلي��م، التي جلأت قب��ل عامن الى 
تطبي��ق نظام االدخ��ار االجباري، بعد 
انخفاض اس��عار النفط عاملياً، الذي 
اتى على ثاثة ارب��اع رواتب املوظفن 
ف��ي االقليم، فضا عن فش��لها في 
توزي��ع رواتب املوظف��ن املتأخرة منذ 

اشهر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزيرة الصحة والبيئة، عديلة 
حمود، امس األحد، عن اكمال الفرق 
املتخصصة في دائرة الطب العدلي 
باجراءات الفحص واملطابقة للوجبة 
19 من رفات ضحايا مجزرة سبايكر 

والت��ي مت اس��تخراجها من منطقة 
تكري��ت  ف��ي  الرئاس��ية  القص��ور 

مبحافظة صاح الدين.
تلق��ت  بي��ان  ف��ي  حم��ود  وقال��ت 
»الصب��اح اجلديد« نس��خة منه، إن 
»هذه الوجبة ضمت 30 ش��هيدا مت 

فحصهم ومطابقتهم مع احلمض 
الن��ووي لذويه��م م��ن قب��ل الفرق 
املتخصصة في دائرة الطب العدلي 
ليصبح مجموع الش��هداء الذين مت 
التعرف عليهم 814 ش��هيدا فيما 
ستواصل الفرق املتخصصة اجراءات 

الفح��ص واملطابق��ة للمتبقي من 
الرفات وعددها 330 ».

الفتة إل��ى أن » الرف��ات املفحوصة 
س��يتم تس��ليمها الى وزارة الدفاع 
لتق��وم هي االخرى بتس��ليمها الى 
ذويهم«. يشار إلى أن مجزرة سبايكر 

وقع��ت ع��ام 2014 بعد أس��ر طاب 
الق��وة اجلوية العراقية وعس��كرين 
آخرين ف��ي قاعدة س��بايكر اجلوية، 
وذلك إثر سيطرة داعش على مدينة 
تكريت في العراق، بعد يوم واحد من 
سيطرة عناصره على مدينة املوصل، 

حيث أسروا )2000-2200( طالباً في 
الق��وة اجلوي��ة العراقية وعس��كريا 
واقتادوه��م إلى القصور الرئاس��ية 
ف��ي تكريت، وقام��وا بقتلهم هناك 
وفي مناط��ق أخرى رمي��اً بالرصاص 

ودفنوا بعضا منهم أحياء.

إكمال فحص ومطابقة الوجبة 19 من رفات ضحايا سبايكر

أكراد يبيعون أعضاءهم البشرية
لتأمين قوتهم اليومي وأجور مساكنهم

تنامي الحاالت والظواهر السلبية جّراء األزمة االقتصادية

تصري��ح املوظف��ة ف��ي األمم املتح��دة الذي نش��رته 
وس��ائل االع��ام بخص��وص موقفه��ا م��ن عقوبة 
االع��دام يوم 2017/12/16بع��د تنفيذ حكم االعدام 
في س��جن الناصري��ة لعدد م��ن اجملرم��ن ال يوافق 
اح��كام القانون الدول��ي اذ عليه��ا مراجعة احكام 
القان��ون املذك��ور وال��ذي يق��ف موقف��ا يخالف ما 
قالته ه��ذه املوظفة فامل��ادة الثمانون م��ن اتفاقية 
روما لس��نة ١٩٩٨  واضح��ة وصريحة في منح احلق 
للدولة في ان يتضم��ن قانونها عقوبة االعدام وفي 
منح القضاء س��لطة اصدار عقوبة سلب احلياة اي 

عقوبة االعدام.
 ولس��لطات الدول��ة تنفيذ حكم االع��دام وعقوبة 
االعدام مازالت نافذة وتطبق في الدول االكثر تقدما 
واستقراراً في العالم املتمتعة بظروف امنية راقية 
وم��ن هذه ال��دول التي تأخ��ذ بعقوبة االع��دام عدد 
م��ن الوالي��ات االميركي��ة واالحتاد الروس��ي والصن 
والس��عودية وايران ومصر والقائم��ة طويلة وياليت 
ان بادن��ا تتمتع بجزء مما تتمتع ب��ه هذه الدول لكنا 
اول م��ن نن��ادي بالغاء عقوب��ة االعدام م��ن النظام 
القانون��ي العراق��ي ولكن ظ��روف الع��راق واحواله 
وهجم��ة داع��ش والوجه االمن��ي يبرران ويس��وغان 
بق��اء االعدام  كعقوبة خاص��ة اذا علمنا ان االعدام 
في نظامنا القانوني مقررة  على اجلرائم اجلس��يمة 
واخلطي��رة جدا كاجلرائم االرهابية التي جرمتها االمم 
املتحدة التي تنتمي اليها املوظفة التي اصدرت هذا 
التصريح وبامكانها مراجعة العش��رات من قرارات 
مجلس االمن الدولي الصادرة طبقا للفصل السابع 

من ميثاق االمم املتحدة.
 كذل��ك ف��ان املوظف الدول��ي البد ان يق��رأ املوقف 
الدول��ي اي موقف الدول والب��د ان املوظفة املذكورة 
لها ما يحمل جنس��يتها مع داعش وتسأل نفسها 
ملاذا لم تطلب اية دولة في العالم من العراق تسليم 
االرهابين الذين يحملون جنسيتها مبا فيهم الدولة 
التي حتمل املوظفة جنسيتها اي ملاذا لم تطلب اية 
دولة من العراق تسليمها االرهابين الذين يحملون 
جنس��يتها ال بل ان الدول ال تسأل عنهم حتى على 
الرغم من ان ال��دول تتفقد مواطنيها املوقوفن في 
دول��ة اخرى وحت��ى زيارتهم بالس��جون فلم تطلب 
بريطاني��ا وفرنس��ا وغيرها ذلك عل��ى الرغم من ان 
كثيرا م��ن االرهابين يحملون جنس��ية تلك الدول 
الب��ل ان بعض الدول التي يحمل جنس��يتها بعض 
االرهابي��ن الذي��ن مت اعتقالهم اص��درت تصريحات 
بوجوب اعدامهم م��ن دون محاكمة وهذه املوظفة 
الدولية التي اصدرت التصريح بخصوص االعدام ال 
نعلم ماهو موقفها لو كانت في مكتب االمم املتحدة 
الذي تول��ى االرهاب تفجيره س��نة ٢٠٠٣ وقتل فيه 
ممثل االمم املتحدة واملوظفون الدوليون في شارع قناة 
اجلي��ش وتوفيت في هذا االنفج��ار املوظفة الدولية 
التي حتمل اجلنسية االميركية عالية شقيقة علي 
وحيدر ابناء العالم العراقي الشهير الدكتور احمد 
سوس��ة اليه��ودي الذي اس��لم بداي��ة الثاثينيات 
وسمى ابناءه الثاثة على اسم االمام علي ولو قرأت 
التاري��خ والواقع ملا اصدرت ه��ذا التصريح فكما ان 
حقوق االنس��ان ين��ادون بها للمجرم��ن من داعش 
فأن للضحايا اول حقوق االنس��ان وه��و احلق باحلياة 
ومل��اذا يتم ترديد حقوق االرهابين وال يتم ذكر حقوق 

الضحايا ؟!
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بغداد – حملة دهم وتفتيش 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
مكافحة اجرام بغ��داد امس االحد 
ان مفارزها ودورياتها املنتش��رة في 
عموم مناطق العاصمة متكنت من 
القاء القبض على عدد من املتهمني 
واملطلوبني للقض��اء على وفق مواد 

قانونية وجنائية مختلفة.
وب��ني املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان املتهمني 
الق��ي القب��ض عليهم عل��ى وفق 
مواد تتعلق بجرائم القتل واخلطف 
والتس��ليب والس��رقة ، فض��ا عن 
اعتقال احد املطلوبني للقضاء على 
وفق اح��كام املادة الرابعة من قانون 

مكافحة االرهاب .

كركوك – اعتقال مطلوبني 
اك��د مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة كركوك ام��س االحد بان 
قوة امنية اعتقلت منفذي الهجوم 
التركماني��ة  اجلبه��ة  مق��ر  عل��ى 

شمالي احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اس��مه ان "قوة امنية 
جنح��ت، مس��اء ي��وم ام��س االول ، 
م��ن اعتقال مهاجم��ي احد مقرات 
اجلبهة التركمانية في حي املصلى 
ش��مال كركوك"، مبيناً ان "سرعة 
االستجابة مكنت القوة من اعتقال 

املهاجمني" . 

صالح الدين – حظر جتوال 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظة ص��اح الدين امس االحد 
بأن��ه مت فرض حظ��ر للتج��وال في 

قضاء الشرقاط.
وق��ال املص��در  ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان "القوات 
للتجوال  األمني��ة فرض��ت حظ��را 
في قضاء الش��رقاط، يستمر حتى 
اش��عار اخر"، مضيفا ان "ذلك جاء 
بع��د ورود انب��اء عن وج��ود انتحاري 
في احدى األحياء الس��كنية وسط 

القضاء".

االنبار – ضبط متفجرات 
اعلن��ت مص��در ف��ي وزارة الدف��اع 
ام��س األحد، عن إلقاء القبض على 
مطل��وب وضب��ط وتفجي��ر كمية 
كبيرة من األعت��دة واملواد املتفجرة 

في مناطق متفرق��ة من محافظة 
األنبار.

وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "مقاتلي 
الفرق���ة العاش���رة متكن���وا م�ن 
تفجي���ر )10( قن�ابر ه���اون عي��ار 
ف���ي  ناس��ف�ة  عب���وة  و)50(   ،٨١
الى  الصوفي��ة، اضاف�ة  منطق���ة 
تفجي��ر )9( قناب��ر ه��اون عي��ار ٨٢، 
و)10( عب��وات ناس��فة، تفجي�ر )7( 
عبوات ناسفة نوع جلك�ان، تفجير 
عبوت�ني عب�ارة عن اس��طوانة غاز، 
ص��اروخ   )2( منس��اوي،  ص��اروخ   )2(
كاتيوشا، مضيف�ا كم�ا ت��م إلقاء 
القب��ض عل��ى مطلوب عل��ى وفق 

املادة ٤ ارهاب".

النجف – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
امس  واملنش��آت  النجف  محافظة 
االحد، باعتقال زعي��م عصابة بعد 
ساعة من مطاردته داخل احملافظة.

وذك��ر املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه أن "مف��ارز 
مكافحة اجرام النج��ف وبالتعاون 
م��ع مكافح��ة اجرام بغ��داد قامت 
مبط��اردة زعي��م عصاب��ة مطل��وب 
ف��ي  جرائ��م  الرتكاب��ه  للقض��اء 
محافظة بغداد" ، موضحا ان اجملرم 
بعد مطاردته ملدة ساعة في النجف 
مت القاء القبض عليه وتسليمه إلى 
اجلهات اخملتصة لغرض اس��تكمال 

االجراءات القانونية بحقه".

نينوى – مقتل انتحاري
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س االحد عن 
مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناس��فا 
في اثن��اء محاولته تفجير نفس��ه 

في ناحية القيارة جنوبي املوصل.
وأف��اد املص��در االمني ال��ذي رفض 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان" إح��دى 
القناب��ل اليدوية التي كان يحملها 
االنتح��اري انفجرت علي��ه في اثناء 
محاولته تفجير نفس��ه امام منزل 
والد قائممقام املوصل الس��ابق في 
قري��ة رفيلة بناحي��ة القيارة جنوب 
املوص��ل، ما أدى إل��ى مقتله قبل أن 
يفج��ر حزامه الناس��ف" ، مش��يرا 
ال��ى" عدم وقوع ضحاي��ا أو إصابات 

في صفوف املدنيني .

البصرة – حمالت دهم 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
واملنش��ات امس  البصرة  محافظة 
االحد بالق��اء القبض على عدد من 
مرتكب��ي اجلرائم اجلنائي��ة اخملتلفة 
في عموم احملافظة بضمنهم اربعة 
متهم��ني بجرائ��م قت��ل و مته��م 
باخلطف ومتهم بالتزوير وخمس��ة 

متهمني بالسرقة.
واوضح املصدر الذي رفض الكشف 
عل��ى  ذل��ك ج��اء  ان  اس��مه  ع��ن 
ض��وء ما تق��وم به مديرية ش��رطة 
محافظة البصرة واملنشات بجميع 
مديرياته��ا وأقس��امها م��ن حملة 
مكثف��ة وواس��عة ش��ملت جميع 
مناطق احملافظة ملاحقة العصابات 

اإلجرامية . 

اعتقال عدد من المطلوبين والمتهمين في العاصمة بغداد * فرض حظر للتجوال  في الشرقاط شرقي صالح الدين 
ضبط وتفجير أعتدة متنوعة بمناطق متفرقة من األنبار * مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الداخلية، أمس االحد، اعتقال 246 
مطلوب��اً خ��ال عملية دهم جرت ف��ي منطقة 

البتاوين وسط العاصمة بغداد . 
وقالت الوزارة في بي��ان تلقت "الصباح اجلديد"، 
نس��خة من��ه ان "الوزي��ر قاس��م األعرجي وجه 
عددا من مفارز وتش��كيات الوزارة املتخصصة، 
بتنفي��ذ حمل��ة تفتيش واس��عة ف��ي منطقة 
البتاوين بهدف تعزيز األمن واالستقرار ومكافحة 

اجلرمية".
واضاف��ت ال��وزارة ان "احلملة أس��فرت عن القاء 
القب��ض عل��ى ٢٤٦ مطلوب��ا"، مش��يرة الى ان 

"هؤالء اعتقلوا بتهم مختلفة".
يذك��ر ان وزير الداخلية قاس��م االعرجي، امر في 
وقت سابق، بتشكيل جلنة تعزيز األمن اجملتمعي 
ومكافح��ة اجلرمية من مختل��ف مفاصل الوزارة 

التخصصية.

متابعة الصباح الجديد:
تس��لمت دائ��رة صحة نين��وى، ام��س االحد، 20 

سيارة اسعاف من برنامج االمم املتحدة االمنائي.
وق��ال مدي��ر الصح��ة لي��ث حبابة ف��ي تصريح 
صحفي ان "الصحة تس��لمت م��ن برنامج االمم 
املتحدة االمنائي 20 س��يارة اس��عاف"، مبينا انه 

"سيتم تدريب 20 فريقا عليها".
واضاف ان "اهمية تلك السيارات تكمن في انها 
مبثابة مستشفى ميداني يتم تخصيصه ملناطق 

املوصل ومحيطها الذي ال يضم مستشفى".
وتابع ان "هذه العج��ات ميكنها ان تقدم جميع 
االس��عافات االولي��ة للمصابني قب��ل وصولهم 
الى املستشفيات في املوصل وهي النقطة ذات 

االهمية فيها".
يذكر ان معاون مدير صحة نينوى، أوس احلمداني، 
ذكر ف��ي وقت س��ابق، أن مدين��ة املوصل تعاني 
من نق��ص ش��ديد في األجه��زة واملس��تلزمات 
الطبية، مش��يرًا إلى أن نسبة الدمار في املراكز 

واملستشفيات بلغت 80%. 
وقال احلمداني "إن مدينة املوصل بالكامل تعاني 
م��ن عدم وجود أجهزة الفحص الطبية، كالرنني 
املغناطيسي واملفراس واألجهزة األخرى املتطورة، 

ما يستدعي سفر املريض إلى أربيل أو بغداد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت احملكمة االحتادي��ة العليا، امس األحد، 
اعتزامها عقد جلسة بحضور األعضاء كافة 
للنظر في تسع دعاوى دستورية مدرجة على 

جدول أعمالها، اليوم االثنني. 
وقال املتحدث باسم احملكمة إياس الساموك 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، 
إن "احملكم��ة س��تنظر ف��ي جلس��تها اليوم 
دعويني للطعن بعدم دس��تورية املادة )2( من 
قانون إعفاء الش��ركات األجنبي��ة واملقاولني 
الثانوي��ني األجان��ب املتعاقدي��ن ف��ي جوالت 
التراخي��ص م��ن الرس��وم رقم )46( لس��نة 

."2017
وأضاف الس��اموك، أن "إحدى هاتني الدعوتني 
نُظرت في جلسات س��ابقة وكلفت احملكمة 
خبيراً لتقدمي تقرير يتضم��ن اجلوانب الفنية 
"احملكم��ة  أن  موضح��ا  الطع��ن"،  ملوض��وع 
س��تنظر دع��وى للطع��ن بع��دم دس��تورية 
اس��تمرار محافظ صاح الدي��ن في منصبه، 
ودعوى بطل��ب احلكم بعدم دس��تورية نظام 
املراس��م رقم )4( لس��نة 2016، ودعوى أخرى 
بطل��ب احلك��م بإلغاء نص امل��ادة )39/ 3( من 
قانون األحوال الش��خصية رقم )188( لسنة 
1959 املع��دل، املتضمن��ة أح��كام الط��اق 

التعسفي".
وأوضح الساموك، أن "جدول األعمال تضمن 
أيضا أربع دعاوى بطلب احلكم بعدم دستورية 

بعض مواد قانون احملاماة".
يذك��ر أن احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا تعق��د 
جلس��ات بنح��و مس��تمر للنظر بع��دد من 
الدعاوى املدرجة على جدول أعمالها، وإصدار 

أحكام في أخرى.
        

اعتقال 246 مطلوبا
في البتاوين وسط بغداد

نينوى تتسّلم 20
سيارة إسعاف من

األمم المتحدة

غدًا.. 9 دعاوى دستورية 
أمام المحكمة االتحادية

الملف األمني

تطهير 25 قرية وتدمير معمل 
للعبوات شديدة االنفجار في 

ناحية مطيبيجة
وأضاف احلسيني لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘  أن " القوات األمنية تستعد 
إلطاق عمليات في مناطق حدودية 
بني كركوك وديالى وصاح الدين من 
طرف قض��اء الطوز للقض��اء على 
اجملامي��ع الكردية املتطرفة املعروفة 

بأصحاب الرايات البيضاء".
وأوض��ح إن " القض��اء عل��ى تل��ك 
إل��ى جه��د  يحت��اج  ل��ن  اجملامي��ع 
عس��كري كبير بس��بب قلة العدد 
فض��ا عن إمكانياته��م الضعيفة 
مقارنة بعصاب��ات داعش اإلجرامية 
الت��ي مت القض��اء عليه��ا بس��رعة 

قياسية".
احلش��د  ق��وات  ذل��ك عث��رت  ال��ى 
الش��عبي، أمس االحد، على معمل 
لصناع��ة العب��وات الناس��فة تابع 
منطق��ة  ف��ي  الوهاب��ي  لداع��ش 
مطيبيجة شرقي سامراء فيما قام 
جهده الهندسي بتدميره بالكامل.

وذكر بيان إلعام احلش��د الش��عبي 
حصلت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
على نس��خة منه، إن" ق��وات اللواء 
الش��عبي عثرت،  باحلش��د  الثان��ي 
صب��اح ي��وم أم��س ، عل��ى معم��ل 
الناس��فة في  لصناع��ة العب��وات 
مطيبيجة شرقي س��امراء”، مبينا 
ان “امل��واد ش��ديدة االنفج��ار كانت 
داخ��ل املعم��ل حي��ث ق��ام اجله��د 
الهندس��ي التاب��ع لل��واء بتدمي��ر 

املعمل بالكامل”.
 ، وأعلن��ت خلي��ة اإلع��ام احلرب��ي 
السبت املاضي ، عن انطاق عملية 
عسكرية للقضاء على خايا داعش 
النائم��ة ف��ي منطق��ة مطيبيجة 

شرقي قضاء سامراء .

معصوم يؤكد أهمية تعجيل 
احلوار بني بغداد وأربيل

وبني معصوم، أن "رئاسة اجلمهورية 
تعم��ل بجهد حثيث من أجل تهيئة 
الظروف املناس��بة للش��روع سريعا 
بفتح قنوات احل��وار البناء واإليجابي 
الذي يساعد في الوصول إلى النتائج 
املرجوة لانتهاء من األزمة الراهنة". 
وبشأن العاقات بني جمهورية العراق 
وروس��يا االحتادي��ة، ثم��ن معص��وم 
"حس��ن اهتم��ام القيادة الروس��ية 
بتعزي��ز عاقات الصداق��ة والتعاون 
ب��ني البلدين، ولدور روس��يا في دعم 
العراق س��واء في حربه على اإلرهاب 

أو في تعزيز عملية البناء". 
م��ن جانب��ه أك��د الس��فير "حرص 
القيادة الروسية على أمن واستقرار 
العراق وعلى أهمية حل املش��كات 
العالقة عب��ر احلوار الوطن��ي البناء 
ومب��ا يس��اعد الع��راق في املباش��رة 
بإعادة بناء املناط��ق املتضررة باحلرب 
ضد اإلرهاب ويس��هل عودة النازحني 

إليها". 
وكان نائ��ب وزي��ر اخلارجية الروس��ي 
ميخائي��ل بوغدانوف أك��د في وقت 
س��ابق، دعم باده لوحدة وس��امة 
أراض��ي الع��راق وتدعو إل��ى االلتزام 

بدستور الباد.

قيادي كردي يدعو البارزاني الى 
تنفيذ وعده بإعالن "فشل" 

االستفتاء
مبينا "اننا قلن��ا له أنت من تتحمل 
املسؤولية فابلغنا باملوافقة على ان 
ال نطلب من املواطنني عدم املشاركة 

في التصويت".
وتاب��ع بي��رة أن "البارزان��ي أبلغنا أنه 
إذا فشل االس��تفتاء فسأظهرعلى 
االع��ام وأعلن ذل��ك"، مش��يرا الى 

أن��ه "اآلن انا أرغب برؤيت��ه ألقول له 
إذهب ونفذ الوعد الذي أطلقته على 

شاشات التلفاز".
واكد بيرة أن "القصد من هذا الكام 
لس��ي للقول من كان مع االستفتاء 
أو ض��ده ألن قي��ادة االحت��اد الوطني 
كان��ت م��ع االس��تفتاء"، الفت��ا الى 
ان "هن��اك العديد من ال��دول تدعم 
إقليم كردس��تان وتدع��و للحوار بني 

بغداد واربيل".
ويعان��ي إقليم كردس��تان م��ن أزمة 
سياس��ية داخلية واقتصادية عقب 
إجراء اس��تفتاء االس��تقال في 25 
أيل��ول، فيم��ا تش��هد العاق��ة بني 
احلكومة االحتادية وإقليم كردس��تان 
األخي��ر  إج��راء  توت��را كبي��را، بع��د 
استفتاء على االنفصال في اخلامس 
والعش��رين م��ن أيل��ول املاض��ي، ما 
دف��ع رئيس احلكوم��ة املركزية حيدر 
العب��ادي إل��ى ف��رض إج��راءات عدة 
بينها إيق��اف الرح��ات الدولية في 
مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة 
اإلقلي��م بتس��ليم املناف��ذ احلدودية 

البرية كافة.

استمرار الدعم الدولي للعراق 
بالرغم من انتهاء العمليات 

العسكرية الواسعة
وفيم��ا اف���اد املتح���دث الرس��مي 
جملل���س ال���وزراء ب���أن "اجله�ود قد 
تس��فر عن متوي�ل مباشر للع�راق"، 
لكن��ه ال يتوق���ع بأن "تك��ون هناك 
مبال��غ كبي��رة"، وأرج���ع ذل��ك إلى 
االقتصادي���ة  االزم���ة  "ظ����روف 
الت���ي تعان��ي منها اغل���ب بل�دان 

العال��م".
وأك��د أن "اجله��د الدول��ي ق��د يبدو 
واضح��اً ف��ي دع��م احلكوم��ة ف��ي 
محارب��ة  ف��ي  ورؤيته��ا  برنامجه��ا 

الفس��اد وتق��دمي اخلب��رات الدولي��ة 
وكذلك االنفتاح االستثماري للعمل 
في العراق س��واء على صعيد اعادة 
اعم��ار املدن احمل��ررة أو تقدمي اخلدمات 
جلمي��ع احملافظ��ات الت��ي تعاني من 

نقص".
وأكم��ل احلديث��ي بالق��ول إن "جزءاً 
من سياس��تنا اخلارجية التي عملنا 
عليها س��ابقاً ومس��تمرين بها هي 
طرح موضوع اعم��ار العراق في كل 
محفل دولي لضمان ابقاء االهتمام 
به وجعله محوراً للتباحث واستمرار 

الدعم".
بدوره، أشاد النائب عن حتالف القوى 
العراقي��ة كامل الغريري باملس��اندة 
الدولية للعراق في محنته الس��يما 
عل��ى صعيد املعارك ض��د االرهاب"، 
مبين��اً ف��ي حدي��ث إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "احملافظات املتضررة من 
االره��اب بانتظ��ار تخصيص االموال 
الكافية الجل تأم��ني عودة النازحني 

واعمار مدنهم".
ولفت الغريري إلى أن "احلكومة وبعد 
التخلص من تنظيم داعش االرهابي 
عليها التوجه لبناء دولة املؤسسات 
ايضاً، من أجل استكمال العمل مع 

الدعم الدولي".
ونّوه إلى أن "حتالف القوى يؤكد على 
ضرورة اس��تمرار اجلهود الدولية في 
موضوع مس��اعدة الع��راق، وكذلك 
قيام الدولة مبجموعة اجراءات تخص 
تق��دمي اخلدم��ات للمواطن��ني وانهاء 
املؤسسة  وتقوية  املسلحة  املظاهر 

العسكرية".
ومض��ى الغري��ري إل��ى أن "املرحل��ة 
املقبل��ة يج��ب أن تكون لبن��اء دولة 
اجملاميع  والقضاء على  املؤسس��ات، 
اخلارجة عن القانون، ونزع االس��لحة 

من العشائر".

السجن 15 عاماً ملديرة مصرف 
حكومي إلضرارها مبليار و400 

مليون دينار
مبينة أن "قرار احلكم تضمن إصدار 
أم��ر قب��ض بح��ق املدان��ة الهاربة، 
وإج��راء التفتي��ش األصولي بحقها، 
إضافة إلى تأييد احلجز على أموالها 
املنقولة وغير املنقول��ة، واالحتفاظ 
للجه��ة املتضررة مص��رف الرافدين 
أم��ام  بالتعوي��ض  املطالب��ة  بح��ق 
احملاك��م املدنيَّة بعد اكتس��اب قرار 

احلكم الدرجة القطعية". 
على صعيد متصل قضت محكمة 
جنايات الرصافة، بالس��جن س��بعة 
أع��وام بح��ق موظف في الش��ركة 
الكهربائي��ة،  للمنتج��ات  العام��ة 
عازية السبب الى إدانته بإهدار 340 

مليون دينار. 
وقال املتحدث باسم مجلس القضاء 
األعلى عبد الس��تار بيرقدار في بيان 
نس��خة  اجلديد"  "الصب��اح  تلق��ت 
من��ه، إن "محكمة جنايات الرصافة 
املتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت، 
اليوم، حكما بالسجن سبعة أعوام 
لرئي��س مهندس��ني ف��ي الش��ركة 
العامة للمنتج��ات الكهربائية بعد 
إهداره مبالغ كبيرة من املال العام".

وأضاف بيرقدار، أن "املتهم كان يرأس 
جلنة املشتريات في الشركة وتسبب 
ف��ي إهدار وض��رر باملال الع��ام مببلغ 
مقداره 430 ملي��ون دينار"، مبينا أن 
"احملكم��ة أدانت��ه وفق أح��كام املادة 

340 من قانون العقوبات العراقي". 
يذك��ر أن الس��لطة القضائية تعلن 
بني احلني واآلخر صدور أحكام بسجن 
أش��خاص أدينوا بالفساد واستغال 
املناصب أو تعمد اإلضرار باملال العام 

لتحقيق مصالح شخصية.

فساد نتنياهو قد يجبر ترامب
على تأجيل نقل السفارة 

األميركية للقدس
وق��د تكون قضاي��ا الفس��اد املتهم 
فيه��ا نتنياه��و، عقبة كبي��رة أمام 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب 
لنق��ل الس��فارة األميركي��ة من تل 
أبي��ب للقدس الش��ريف، حيث أعلن 
أنه س��يبت في القرار بعد 6 أش��هر، 
وخال تلك املدة ستش��هد الساحة 
تغي��رات  اإلس��رائيلية  الداخلي��ة 
كبي��رة من خال تق��دمي الئحة اتهام 
ض��د "نتنياه��و" في قضايا فس��اد، 
وفى ح��ال تقدمي��ه للمحاكمة فإنه 
سيضطر لتقدمي استقالته والدعوة 
النتخاب��ات مبكرة، وهو م��ا يعنى أن 
"ترمب" س��يضطر ه��و اآلخر تأجيل 
اتخ��اذ ق��راره بنق��ل الس��فارة إل��ى 
القدس لعدم وجود حكومة رسمية 

فى إسرائيل.
يذك��ر ان البي��ت األبي��ض ق��د أعلن 
تأجي��ل نق��ل الس��فارة األميركي��ة 
ملدة 6 ش��هور، وذلك فى أعقاب قرار 
"ترم��ب" بش��أن االعت��راف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل.
يذك��ر ان الكونغرس األميركي اصدر 
فى عام 1995 تش��ريعا يقضى بنقل 
الس��فارة األميركية للق��دس، إال أن 
رؤساء الواليات املتحدة اعتادوا تأجيل 

القرار كل ستة أشهر.

مجلس الوزارء يوافق على مشروع
قانون العفو من العقوبات 

الضريبية
يذك��ر ان قانون العفو العام ش��مل 
بعض اجلرائم االقتصادية، وهي جرائم 
الته��رب الكمركي وجرائ��م ضريبة 
الدخل وجرائم قان��ون تنظيم االدارة 

وجرائم قانون حماية املستهلك.

تتمات ص1

النجف ـ الصباح الجديد: 

أّك��دت األمم املتحدة ف��ي مؤمتٍر حول 
املصاحل��ة الوطني��ة ف��ي النج��ف 
األش��رف ان انتص��ار الع��راق عل��ى 
إرهابي��ي داعش يُتي��ح فرصًة للباد 
للتخلُِّص من املاضي املؤلم واملُضّي 
بثق��ٍة في طريق الس��ام والتنمية، 
وحّثت العراقيني بجميع انتماءاتهم 
عل��ى انتهاز الزخ��م والبن��اء عليه 
لضمان مس��تقبٍل مزده��ٍر لألجيال 

القادمة.
وجاءت ه��ذه الدعوة خال جلس��ٍة 
حواري��ٍة جمع��ت أطرافاً عش��ائريًة 
وسياس��يًة  وأكادميي��ًة  وديني��ًة 
وأطراف��اً فاعل��ًة في اجملتم��ع املدني 
م��ن محافظت��ي النجف األش��رف 
والديواني��ة ب��وو لبول نائ��ب املمثل 
اخل��اص ل��ألمم املتح��دة ف��ي العراق، 
للتعّرف على آراء العراقيني من جميع 
أنحاء الباد ومعاجلة التحديات التي 
تواجه املصاحل��ة الوطنية العراقية 

في مرحلة ما بعد داعش.
وهذه هي اجللسة احلوارية السادسة 
واألخيرة من سلسلة جلساٍت مماثلٍة 
ُعقدت في شتى املناطق في العراق 
حت��ت عن��وان "التس��وية الوطنية: 
آف��اٌق وحتدي��ات" منذ أيل��ول املاضي 
، وس��تعزز توصيات هذه اجللس��ات 
إلى تسويٍة  العملية التي س��تقودُ 
وطنيٍة ش��املٍة تنتقُل بالعراق نحو 
املس��تقبل بعد س��نواٍت من النزاع 
واالنقسامات. وشاركت في تنظيم 
هذه االجتماعات نائُب املمثل اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة في العراق 
واالنتخابية  السياس��ية  للش��ؤون 
ألي��س وولبول وجلنُة متابعة وتنفيذ 
مكت��ب  ف��ي  الوطني��ة  املصاحل��ة 
رئي��س مجلس ال��وزراء وبتمويٍل من 

حكومتي أملانيا وهولندا.

وافتت��ح ممثل جلنة تنفي��ذ ومتابعة 
املصاحلة الوطنية في مكتب رئيس 
مجلس الوزراء علي عباس االجتماَع 
في النجف األش��رف بتق��دمي نظرٍة 
عامٍة على وثيقة التسوية الوطنية، 
والتي أوضح أنها تُش��ّكُل األساَس 

للمصاحلِة الوطنية.
وق��ال: "ال بدي��َل ع��ن التس��وية أو 
املصاحل��ة. إنه��ا ض��رورٌة، ف��ا خيار 
غيرها س��وى عدم االستقرار وغياب 
األمن والتنمية ، وأضاف أن مناقشة 
التسوية الوطنية يجب أن تشترك 
فيه��ا جمي��ع املكّون��ات والفئ��ات، 

وأن تك��ون منفتح��ًة عل��ى األفكار 
واملقترحات، شرط أن تكون جميعها 

متمّشيًة مع الدستور.  
وهم  للمش��اركني  وف��ي كلمته��ا 
68 رج��ا و28 امرأة م��ن محافظتي 
والديواني��ة،  األش��رف  النج��ف 
أش��ارت نائب املمثل اخل��اص وولبول 
إل��ى أهمي��ة النجف األش��رف في 
املصاحلة، حيث وصفت هذه املدينة 
بأنها معروفٌة بروح التسامح وقبول 
اآلخر ، وقالت وولبول إن هزمية داعش 
تتي��ح الفرص��ة للمض��ي ُقدماً في 
الطري��ق نحو الس��ام الدائم لكي 

يتسّنى للبادِ تركيُز جميع طاقاتِها 
ومواردِها على إعادِة اإلعمار.

وش��ّددْت نائُب املمثل اخلاص بالقول 
"إن املصاحلَة عمليٌة طويلة ، وعلينا 
العم��ُل معاً لوض��ع رؤي��ٍة واضحٍة 
ملس��تقبٍل أفضَل للعراق." وأضافت 
"نح��ن نعتقد أن جمي��ع العراقيني 
بحاج��ٍة إل��ى االس��تفادة م��ن هذا 
للتعاي��ش  أس��اٍس  وبن��اء  الزخ��م 

السلمي."
وس��ّلط املش��اركون الض��وء عل��ى 
حتدي��ات ما بعد داع��ش فيما يتعلق 
باملصاحل��ة الوطني��ة. وتنّوعت اآلراء 

بني تشخيص العلل في الباد وُسُبل 
املُضّي ُقُدماً في معاجلتها والدعوات 
العدالة  الفس��اد وضمان  ملكافحة 
ومس��اءلة مرتكب��ي اجلرائم وس��ّن 
والعمل من  السياسية  اإلصاحات 

أجل التنمية االقتصادية. 
ودع��و إل��ى مش��اركٍة قوي��ٍة ل��ألمم 
املتح��دة ف��ي اجمل��االت السياس��ية 
والتنموي��ة مبا في ذل��ك االنتخابات 
والتعلي��م فضاً عن بن��اء القدرات، 
مش��يرين إلى خبرة األمم املتحدة في 
الدول األخ��رى وكيفية تطبيق ذلك 
في الع��راق ، مؤكدة أن األمم املتحدة 

ملتزمٌة مبساعدة احلكومة العراقية 
والشعب العراقي في التغلب على 

العديد من التحديات.
وقال��ت نائب املمثل اخل��اص: "هناك 
حاجٌة حقيقيٌة للح��وار البّناء على 
كل املستويات. وأنا على ثقٍة من أن 
العراق ومن خ��ال اجلهود املتضافرة 
لقادته وقواه السياس��ية وش��عبه 
بجميع مكونات��ه العرقية والدينية 
ووطنيته��م، وبالدعم املتواصل من 
اجملتمع الدولي، س��يكون قادراً على 
التغلب على حتديات مرحلة ما بعد 

داعش وبناء مستقبٍل أفضل." 

عقدت الجلسة 
الحوارية للتعرّف 
على آراء العراقيين 
من جميع أنحاء البالد 
ومعالجة التحديات 
التي تواجه المصالحة 
الوطنية العراقية في 
مرحلة ما بعد داعش

احتفاالت النصر على "داعش"

في جلسة حوارية نّظمت في النجف جمعت أطرافًا فاعلة في المجتمع

األمم المتحدة تحثُّ العراقيين على انتهاز
زخم االنتصار على داعش لبناء مستقبٍل أفضل
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اعالم المحافظة 
وج��ه محاف��ظ واس��ط احلقوق��ي 
محمود عب��د الرضا مال طالل خالل 
جول��ة ميدانية ف��ي مدينة الكوت، 
برفقة مدي��ر املرور ومدي��ر البلدية، 
بإع��داد دراس��ة لتطوي��ر وتوس��يع 
بعض الش��وارع في وس��ط املدينة 

لفك االختناقات املرورية.
واكد احملافظ على ضرورة اعداد هذه 
الدراس��ة بالس��رعة املطلوب��ة من 
اجل توسيع عدد من شوارع املدينة 
لفك االختناقات املرورية وتس��هيل 

حركة السير فيها .

بغداد - الصباح الجديد:
تنفي��ذاً لتوجيه��ات وزي��ر الكهرباء 
الفهداوي  املهندس قاس��م محمد 
مت تش��كيل خلية ادارة ازمة الطاقة 
حم��ل  فت��رة  خ��الل  الكهربائي��ة 
برئاس��ة وكي��ل  الش��توية  ال��ذروة 
ال��وزارة لش��ؤون االنتاج واملش��اريع 
املهندس عادل كاظم جريان ملتابعة 
عم��ل محط��ات االنت��اج ومعدالت 
احمال جتهي��ز الطاق��ة الكهربائية 
للمواطنني ف��ي وقت حم��ل الذروة 

الشتوية .
كما ستقوم اللجنة التي ضمت في 
عضويته��ا كل من مدير ع��ام دائرة 
انتاج الطاق��ة الكهربائية املهندس 
ماج��د مه��دي حنت��وش ومدير عام 
دائرة التخطيط والدراسات املهندس 
عالء الدين صيهود شنان ومدير عام 
الغازية  للمش��اريع  العامة  املديرية 

املهن��دس ياس��ر فرحان كزي��ر وعدد 
م��ن معاوني املديريات واملهندس��ني 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  اخملتص��ني 
الكهربائية مبتابع��ة عمل محطات 
االنت��اج ومع��دالت احم��ال جتهي��ز 
الطاق��ة الكهربائية للمواطنني في 
وقت حمل الذروة الشتوية ، وكذلك 
متابع��ة اعم��ال صيان��ة الوح��دات 
التوليدي��ة ف��ي احملط��ات االنتاجية 
املنظوم��ة  عم��ل  الس��تمرارية 
الكهربائية بش��كل مس��تمر ، الى 
جان��ب معاجلة اي خلل فني في تلك 

الوحدات بالسرعة املمكنة . 
على صعيد متصل وباشراف مباشر 
العام��ة  الش��ركة  مديرع��ام  م��ن 
لفحص وتأهي��ل منظومات الطاقة 
الكهربائية املهندس صالح سلمان 
كاظم ، تواصل املالكات الهندسية 
والفنية ف��ي معمل تصنيع معدات 

املراجل التابع 
ازال��ة  أعم��ال  املذك��ورة  للش��ركة 
مس��خنة الهواء التالفة واخراجها 
م��ن الوح��دة الثالث��ة ف��ي محطة 
كهرباء الدورة احلرارية واس��تبدالها 

باخرى جديدة بدال عنها.
اجل��زء  ازال��ة  االعم��ال  وتضمن��ت 
العلوي والسفلي واجلوانب واعصاب 
املس��خنة ، وكذل��ك ازال��ة احلاضن 
)الدك��ت ( م��ع رفع الهيدروش��فت 
وبناء ستركبر اسفل الهيدروشفت، 
أضاف��ة ال��ى ازال��ة %60 م��ن الدرام 
اخلارجي, الى جانب صيانة مسخنة 
جديدة ب��دالً من القدمي��ة من خالل 
تهيئ��ة االرضي��ة اخلاص��ة بأعم��ال 
تطبيق مسخنة الهواء وتصفيرها, 
فض��الً ع��ن تصميم احمل��ور الوهمي 
وتنصيب��ه ف��ي املرك��ز م��ع تقطيع 

ودرفلة اجلدار اخلارجي للمسخنة. 

بابل - الصباح الجديد:
متكنت دراس��ة علمية في كلية 
العلوم بجامع��ة بابل للدكتورة 
زهراء قيس سلمان, من تسجيل 
أول عزل��ة عراقي��ة م��ن بكتيريا 
ال��� B.fragilis ف��ي بنك اجلينات 

. GeneBank  العاملي
وقال��ت الباحثة زه��راء قيس، إن 
هذا الكش��ف عن نوع البكتيريا 
في العراق مكنها من تس��جيل 
 )B.fragilis(�عزلة من بكتيريا ال
في بن��ك اجلين��ات العاملي وذلك 
ع��ن طري��ق نتائ��ج بحثه��ا عن 

جزيئية وبكتريولوجية لبكتيريا 
)Bacteroides fragilis( املعزولة 
من النس��اء املصاب��ات بالتهاب 

املهبل في مدينة احللة.
وأوضحت الباحثة أنها شخصت 
املهبلية  بااللتهاب��ات  اإلصاب��ة 
 Bacteroides نتيجة لبكتيري��ا 
والصعب��ة  الالهوائي��ة   fragilis
النم��و على األوس��اط الزراعية, 
بعد اس��تعمالها مسحات من 
املهبل للتش��خيص باستعمال 

الطرق التقليدية واجلزيئية .
وتوصل��ت الباحث��ة إل��ى وج��ود 

بي����ن  معنوي����ة  عالق���ة 
بامل��رض  واإلصاب��ة  الطف����رة 
التطورية بني  العالق��ات  وحتليل 
 B.fragilis الع����زالت احمللية من
البكتريا  م��ن  العاملية  والعزالت 
حيث اظه�ر تسلس��ل احلمض 
الن��ووي له��ذه اجلينات تش��ابه 
ب��ني الع��زالت احمللي��ة املعزول��ة 
والع��زالت العاملي��ة في ش��جرة 
التطور وتس��جيل هذه العزالت 
 GeneBank اجلين��ات  بن��ك  في 
كأول عزلة عراقي��ة من بكتيريا 

.B.fragilis �ال

بغداد - الصباح الجديد:
واإلس��كان  اإلعم��ار  وزي��رة  زارت 
د.  العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
مهندس آن نافع أوس��ي، الورش��ة 
الهندس��ية التابعة لشركة سعد 
العام��ة في بغ��داد املنفذة ألعمال 
الهي��كل احلدي��دي جلس��ر املوصل 
احلديدي) القدمي (، ضمن سلس��لة 
جوالته��ا امليداني��ة ملتابع��ة س��ير 
العم��ل في املش��اريع التي تنفذها 

الوزارة .
موق��ع  زي��ارة  ان:«  الوزي��ر  وأك��دت 
الورشة الهندسية التابعة لشركة 
س��عد العامة تهدف ال��ى متابعة 
س��ير العمل في  أعم��ال الهيكل 
احلديدي جلس��ر املوص��ل احلديدي ) 
الق��دمي ( في محافظة نينوى والذي 

دائ��رة  بأش��راف  الش��ركة  تنف��ذه 
الطرق واجلس��ور التابعت��ني للوزارة 
وبتموي��ل من البن��ك الدولي ألعادة 
اعم��ار املناطق احملررة ، وهو من اقدم 
جس��وراملوصل اخلمسة التي تربط 
ضفتي املدينة حيث يربط منطقتي 
الفيصيلية في الس��احل االيس��ر 
ومنطقة امليدان في الساحل االمين 
بطول اجمالي للجس��ر يبلغ )300(

م»
واضافت الوزير:« مت تقس��يم العمل 
في املش��روع  ال��ى مرحلتني األولى 
ف��ي موقع اجلس��ر وتتضمن اعمال 
رفع االنق��اض واعادة االج��زاء التي 
بها ضرر قليل، ام��ا املرحلة الثانية 
فهي في الورش��ة الهندس��ية في 
بغداد حيث يتم تصنيع الفضاءات 

احلديدية ب��دالً من املتض��ررة، وهي 
ثالثة فضاءات حي��ث مت اجناز تنفيذ 
اعمال الفض��اء االول بصور نهائية 
وال��ذي س��يتم نقل��ه ال��ى مدينة 
املوص��ل خالل االس��بوعني املقبلني 
بتركيبه موقعياً،  املباش��رة  لغرض 
ام��ا بقي��ة الفض��اءات فيتواص��ل 
العمل به��ا وس��يتم اجنازها خالل 
الش��هر االول م��ن الع��ام املقب��ل 

  .«2018
يذك��ر ان ش��ركة س��عد العام��ة 
وبأش��راف دائ��رة الط��رق واجلس��ور 
باش��رت باملش��روع في 2017/8/29 
وبكلف��ة تعاقدي��ة بلغ��ت مليارين 
دين��ار  ال��ف  و300  مليون��ا  و980 
وبتموي��ل من قرض البن��ك الدولي 

ألعادة اعمار املناطق احملررة .

تمهيدا لتشريعه 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

صادق��ت االمان��ة العام��ة جمللس 
ال��وزراء عل��ى الصيغ��ة النهائية 
لقان��ون امل��دن الصناعي��ة ال��ذي 
اعدته وزارة الصناعة بالتنس��يق 
أن  وبع��د  التخطي��ط  وزارة  م��ع 
ناقش��ته الهيئ��ات الث��الث ف��ي 
مجل��س ش��ورى الدول��ة والدائرة 
القانوني��ة ف��ي االمان��ة العام��ة 
جمللس الوزراء، متهيدا لعرضه على 

مجلس النواب.
     اعل��ن ه��ذا وزي��ر الصناع��ة 
واملع��ادن املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني والذي قال:« أن الوزارة 
فري��ق يض��م  بتش��كيل  قام��ت 
مدير ع��ام الدائ��رة القانونية في 
ال��وزارة ومدير عام املديرية العامة 
للتنمي��ة الصناعي��ة وممث��ال عن 
القس��م القانون��ي ف��ي املديرية 
لغرض مناقش��ة فق��رات القانون 
»، الفتا الى ان:« الفريق حضر عدة 
جلس��ات وبتوقيتات مختلفة في 
بهيئاته  الدول��ة  مجلس ش��ورى 
الثالث ملناقش��ة واعداد املس��ودة 
على  وعرضها  للقان��ون  النهائية 
الدائ��رة القانوني��ة ف��ي االمان��ة 
العامة جمللس الوزراء التي اقترحت 
بدورها عددا م��ن التعديالت التي 
قامت ال��وزارة مبعاجلتها وارس��ال 
الصيغ��ة النهائي��ة للقانون بعد 

التعديل مبوجب كتاب رسمي ».
واش��ار الوزير الى ان:« هذا القانون 
يع��د م��ن القوان��ني االقتصادي��ة 
املهمة ف��ي الوقت احلاض��ر نظرا 
للحاج��ة امللح��ة ال��ى تش��ريعه 
انش��اء وتطوي��ر  بغي��ة تنظي��م 
وادارة امل��دن الصناعية وصيانتها 
وفق��ا لتجارب معاص��رة وتنظيم 
عمل املطورين واملستثمرين فيها 

داخل العراق اسوة ببلدان العالم 
ودول اجل��وار فض��ال عن تش��جيع 
وتعزيز  اخلاص  االستثمار  وتوسيع 
ق��درات االقتص��اد الوطني وجذب 
االستثمارات االجنبية وخلق فرص 
العمل وحتقيق التنمية املستدامة 
سيس��هم  بأن��ه:«  موضح��ا   ،«
باعطاء السند القانوني الستثمار 
هذه املدن وتشغيلها الستقطاب 
وتش��غيل  الصناعي��ة  املش��اريع 
االي��دي العاملة احمللي��ة والقضاء 
عل��ى البطالة الس��يما مع وجود 

خط��ة ش��املة النش��اء وتنفيذ 
مدينة صناعية في كل محافظة 

من محافظات العراق. »
وتابع السوداني:«  املديرية العامة 
للتنمي��ة الصناعية تق��وم حاليا 
تنفي��ذ مدينتني  باالش��راف على 
صناعيتني في كل من محافظتي 
البص��رة وذي ق��ار تص��ل نس��ب 
 %)78( و   %)54.8( ال��ى  اجنازهم��ا 
على التوالي حيث يقام مش��روع 
املدين��ة الصناعي��ة ف��ي ذي ق��ار 
 )2000( على مس��احة اجمالي��ة 

دومن لغرض انش��اء )950( مقسما 
الصغي��رة  للصناع��ات  صناعي��ا 
مرحلت��ني  وعل��ى  واملتوس��طة 
ش��ملت تهيئة محطات الصرف 
الصحي واملي��اه الثقيلة ووحدات 
وش��بكات  والتصفي��ة  املعاجل��ة 
واالنارة  واالنترنت  والكهرب��اء  املاء 
واالتص��االت ومحط��ات الكهرباء 
املدين��ة  تق��ام  فيم��ا  وغيره��ا 
الصناعية ف��ي محافظة البصرة 
على مس��احة تقدر ب��)200( دومن 
موزعة على )60( مقسما صناعيا 

وعلى ثالث مراحل ش��ملت تنفيذ 
الس��ياج اخلارجي واعم��ال الطرق 
واالس��تعالمات  االدارة  وبناي��ة 
وامل��اء  اجمل��اري  مي��اه  وش��بكات 
اخل��ام واالمطار واحلري��ق واالعمال 

الكهربائية وغيرها ».
وزارة  أن:«  ال��ى  الوزي��ر  ولف��ت 
الصناعة واملعادن تهدف الى نشر 
املدن الصناعية احلديثة في جميع 
انح��اء الع��راق لغ��رض تش��جيع 
القطاع اخلاص على اقامة املشاريع 
الصغيرة واملتوس��طة لالس��هام 

في خدمة االقتصاد الوطني وخلق 
فرص العمل في احملافظات املزمع 
انشاء هذه املدن فيها اضافة الى 
كونها مطلب��ا اجتماعيا وتنمويا 
الس��هاماتها االكي��دة في حتقيق 
النهض��ة التنموية في احملافظات 
التي تق��ام على ارضه��ا وقد متت 
االستعانة بش��ركات كفوء وذات 
مه��ارات كبي��رة ولها خب��رة في 
مج��ال اع��داد دراس��ات اجل��دوى 
لغ��رض  والتنفي��ذ  والتصامي��م 

اقامة هذه املدن».

مجلس الوزراء يصادق على قانون المدن الصناعية 

 تشريع قانون المدن 
الصناعية يكتسب 

أهميته من الحاجة 
الملحة الى تنظيم 

انشاء وتطوير وادارة 
المدن الصناعية 

وصيانتها 

جانب من جلسة مجلس الوزراء

مناشدة 

امام انظار مدير عام مصرف الرافدين احملترم 
بعد التحية 

ناش��د عدد من الصحفيني واالعالميني ادارة مصرف 
الرافدين الصدار البطاقة الذكية لهم ) املاستر كارد 

( احدى ادوات الدفع االلكتروني الدولية .
واف��اد الصحفيون ف��ي مناش��دتهم ان ادارة مصرف 
الرافدين عودتنا على تقدمي اخلدمات املتعددة لشرائح 
اجملتمع ولذا فأنهم يطالبون باصدار البطاقة الذكية 
لالعالميني الذين ل��م يحصلوا عليها من اجل تقدمي 
التس��هيالت املصرفي��ة لهم الس��يما وانهم كثيرو 
االس��فار داخ��ل الع��راق وخارج��ه حلض��ور املؤمترات 
والندوات احمللية والعربية والدولية ، ويحتاجون حرية 
التداول املالي في املصارف ونوافذ الصرف االلي ، كما 
انه��ا تس��اعدهم على توطني رواتبه��م في املصارف 
االهلية واحلكومية ومن بينها فروع مصرف الرافدين 
الت��ي تختصر املعام��الت الورقي��ة وجتنبهم خطورة 

حمل النقود .

واهلل املوفق وهو املستعان   

تسديد كامل مستحقات 
الفالحين والمزارعين 

المسوقين لمحصول الحنطة

»العمل« تناقش 
المرتسم الوطني للصحة 

والسالمة المهنية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة السبت عن اطالق تسديد كامل 
مس��تحقات الفالحني واملزارعني املس��وقني حملصول 
احلنط��ة في جمي��ع مناط��ق البالد لالع��وام 2014-

.2016-2015
واوضح الدكتور سلمان اجلميلي وزير التجارة وكالة 
بأن الوزارة تس��عى الى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء 
الدكتور حيدر العبادي باطالق مستحقات الفالحني 
واملزارعني لالعوام الثالثة املاضية وجلميع محافظات 
الب��الد ام��ا محافظ��ات اقلي��م كردس��تان فتصرف 
مس��تحقات الفالحني لعام 2016  قبل نهاية العام 

احلالي .
واشار اجلميلي بان شركة احلبوب استكملت جميع 
االجراءات القانوني��ة واالدارية واملالية وتدقيق جميع 
املستندات من خالل ديوان الرقابة املالية ومت االنتهاء 
م��ن عمليات التدقيق لغرض املباش��رة بتس��ديدها 
ملس��تحقيها م��ن الفالح��ني واملزارعني ف��ي جميع 
مناطق البالد باستثناء احملاضر غير املدققة امنياً من 
قبل االم��ن الوطني للمحافظات التي دخلها داعش 
االرهابي. واشار الوزير في معرض حديثه الى ان وزارة 
التج��ارة س��بق ان اطلقت عدة وجبات ملس��تحقات 
الفالح��ني واملزارعني من تلك االع��وام ، ودعا اجلميلي 
جميع الفالحني واملزارعني الى مراجعة فروع الشركة 
العامة لتجارة احلبوب ف��ي بغداد واحملافظات لغرض 
تس��لم مس��تحقاتهم وفي حالة وجود اشكاليات 
او مخالف��ات مراجع��ة الدوائ��ر الرقابي��ة واملالي��ة 
املنتش��رة في بغداد واحملافظات لتقدمي شكاواهم او 

مالحظاتهم.

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزي��ر العم��ل املهن��دس محم��د ش��ياع 
الس��وداني تقيم دائ��رة التش��غيل والقروض في 
الوزارة اليوم االثنني ورشة عمل ملناقشة املرتسم 
الوطن��ي للصح��ة والس��المة املهني��ة وكذل��ك 

مناقشة ملف  تفتيش العمل . 
وذكر املتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الورشة 
س��تقام بالتع��اون مع منظم��ة العم��ل الدولية 
بحض��ور امينها الع��ام الدكتور ام��ني الويردات ، 
مبين��ا  ان الورش��ة س��تناقش املرتس��م الوطني 
للصحة والس��المة املهنية الذي وضع مجددا من 
اجل حتديث اخلارطة الوطنية للصحة والس��المة 
املهني��ة ، موضح��ا ان الورش��ة س��تناقش ايضا  
املل��ف الوطني لتفتي��ش العم��ل واهميته واخذ 
دوره الفع��ال لضمان حقوق العمال وارباب العمل 

وكذلك احلق العام. 
يذكر ان دائرة التش��غيل والقروض قد شاركت في 
ورش��ة عمل )اكادميية إنفاذ االمتثال( بوفد يرأسه 
مدي��ر ع��ام الدائ��رة املهن��دس عمار عب��د الواحد 
وعضوية مدير قس��م العرب واالجانب وممثلني عن 

قسم تفتيش العمل في الدائرة . 
وذك��ر رئيس الوفد املش��ارك املهن��دس عمار عبد 
الواحد ان الدائرة ش��اركت في ورشة العمل التي 
تقيمها )اكادميية إنف��اذ االمتثال( اخلاصة بتطوير 
آليات عمل مفتش��ي العمل وتطبيق اشتراطات 
الصحة والس��المة املهني��ة املقامة ف��ي مدينة 

)تورينو( اإليطالية. 
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 بغداد - الصباح الجديد:  

جهزت وزارة التجارة مناطق القائم 
وراوة ومناط��ق الكرابل��ة والعبيدي 
والرمانة بكمي��ات جديدة من املواد 
الغذائية من الطحني والرز والسكر 
والزيت ضمن حملة واس��عة تهدف 
لتل��ك  الغذائ��ي  الوض��ع  لتأم��ني 

املناطق. 
واوض��ح الدكتور س��لمان اجلميلي 
وزي��ر التج��ارة وكال��ة ان ش��ركات 
الوزارة واصلت عملية جتهيز مناطق 
القائ��م وراوة والعبي��دي والرمان��ه 
بجميع املفردات الغذائية التي جتهز 
ضمن نظام البطاقة التموينية في 
إطار اجلهود احلكومية لتأمني الوضع 
الغذائ��ي ومعاجلة املش��كالت التي 

خلفه��ا داعش اإلرهاب��ي ومن خالل 
حم��الت قام بها أس��طول ال��وزارة 
والش��ركات الس��اندة االخرى وهي 
مستمرة الى حني استكمال حاجة 

أبناء شعبنا في تلك املناطق.
م��ن جهته أك��د املهندس قاس��م 
حمود مدي��ر عام الش��ركة العامة 
لتجارة امل��واد الغذائية بان مالكات 
الش��ركة تواص��ل عملي��ات جتهيز 
الس��كر  م��ن  الغذائي��ة  املف��ردات 
وزي��ت الطعام الى مناط��ق القائم 
وراوة والكرابل��ة والعبيدي والرمانه 
للمرة الرابعة وبكميات تسد حاجة 
تل��ك املناط��ق التي عان��ت من جور 

التنظيمات اإلرهابية .
مؤكدا ب��ان خلية األزم��ة في ديوان 
لتأم��ني  خط��ة  وضع��ت  ال��وزارة 
إيصال املواد الغذائي��ة الى املناطق 

احملررة اجلديدة وأبرزه��ا القائم وراوة 
واملناط��ق التابعة لهم مش��يرا ان 
تلك املناطق ستكون أسوة مبناطق 
البالد االخ��رى في عمليات التجهيز 
بعد ان يعاد العمل بالية عمل وكالء 
املواد الغذائي��ة والتدقيق بالعائالت 
العائ��دة واملوج��ودة داخ��ل املناطق 
ضمن الرقع��ة اجلغرافية حلدود تلك 

األقضية 
ال��ى ذلك ذك��ر مدير عام الش��ركة 
العام��ة لتصنيع احلب��وب املهندس 
طه ياس��ني عباس ان ه��ذه الدفعة 
متث��ل الوجب��ة الرابع��ة الت��ي جتهز 
الى تل��ك االقضي��ة واملناطق احملررة 
م��ن محافظ��ة االنبار بع��د عملية 
التحري��ر حيث كانت الش��ركة قد 
باشرت بتجهيز الوجبة االولى منذ 
االي��ام االول��ى التي تل��ت حترير هذه 

املناطق بن��اءا على توجيه الس��يد 
وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان 
اجلميلي ، مش��يراً ال��ى ان اجمالي 
الكمية اجملهزة بل��غ )11( الفا و600 

كيس طحني.
 من جانب��ه اوضح كم��ال محم�د 
صال����ح مدي����ر ف�رع الش��رك�ة 
ف��ي االنبار املش��رف عل��ى عملية 
املناقل��ة والتوزيع ان الكمية اجملهزة 
ضمن الوجب��ة الرابع��ة مت انتاجها 
محافظ����ة  مطاح��ن  بواس��طة 
باب��ل ونقل��ها الى ساحة التبادل 
ف��ي مطحن��ة االنب��ار احلكومي��ة 
الش��ركة  اس��طول  بواس��طة 
التجهي��ز  ان  عل����ى  مش����ددا 
مس��تمر حس��ب خ��ط��ة التوزيع 
اخلاصة باملناط��ق احملررة حلني اكمال 

الدورة التجهيزية .

تقرير

التجارة تجّهز مناطق القائم وراوة بكميات جديدة من المواد الغذائية
ضمن حملة واسعة تهدف لتأمين الوضع الغذائي

جانب من جولة احملافظ في مدينة الكوت

محافظ واسط يتفقد عددًا من شوارع الكوت

»الكهرباء« تشكل خلية إدارة أزمة 
الطاقة في حمل الذروة الشتوية

وزيرة اإلعمار تطلع على سير العمل
 في هيكل جسر الموصل الحديدي

تسجيل أول عزلة عراقية لبكتيريا 
B.fragilis في جامعة بابل 
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متابعة الصباح الجديد: 

حموراب��ي  ش��ركة  اعلن��ت 
اح��دى  االنش��ائية  للمق��اوالت 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان 
الس��بت عن  العامة  والبلدي��ات 
اجناز مقطع  املم��ر الثاني )طريق 
ديواني��ة – عف��ك - ال بدي��ر( في 

نهاية العام احلالي .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس س��عد الدي��ن محمد 
ف��ي  البرزجن��ي  عب��داهلل  ام��ني 
تصريح��ات صحفي��ة ان مالكات 
الش��ركة حرصت على اجناز جزء 
من املش��روع باس��رع وقت ، اذ ان 
املدة املتعاقد عليها هي 6 اشهر 
ومت تقليصه��ا الى ش��هر ونصف 
الش��هر قبل نهاية العام احلالي 
املطلوبة  املبال��غ  بعد تخصيص 
والبالغ��ة ملياري دين��ار من قبل 
محافظ��ة ومجل��س محافظ��ة 
الديواني��ة ومتابعة النائبني جواد 
البوالن��ي وعلي البديري وس��الم 
الديواني��ة  احلس��ناوي محاف��ظ 
االول  النائ��ب  وحس��ني جاس��م 
حملاف��ظ الديوانية على تخصيص 

املبلغ للمشروع .
وق��ال املدي��ر الع��ام لقد س��بق 
وبنس��ب  اجن��زت  ان  للش��ركة 
متفاوته عام 2014 من املش��روع 
والبال��غ طول��ه 52 كيل��و مت��را 
وتوقف العمل به بس��بب االزمة 
املالية وعملت مالكات الش��ركة 
بهمة عالي��ة ومت فتح العمل في 
جمي��ع مقاط��ع الطري��ق بحيث 
كانت اعمال التبليط مس��تمرة 
في بع��ض املقاطع وف��ي الوقت 
نفس��ه تس��تمر اعمال الترابية 
والقناط��ر  اخلاب��ط  واحلص��ى 
وانش��اء  والصندوقية  االنبوبي��ة 
ع��دد م��ن اجلس��ور الصغيرة في 
مقاط��ع اخ��رى ، اال انه وبس��بب 
وهبوط  املالي��ة  الس��يولة  قل��ة 
اس��عار النف��ط الى مس��تويات 
متدني��ة توقف��ت جمي��ع اعمال 
الش��ركة ابتداء من عام 2014 اال 
ان ذلك لم يث��ن من اصرار وعزمية 
اصح��اب القرار ف��ي وزارة االعمار 
العام��ة  والبلدي��ات  واالس��كان 
وش��ركة حموراب��ي العام��ة في 
اس��تئناف العم��ل ف��ي الطريق 
احلي��وي وامله��م كلم��ا تيس��رت 

املالية ولهذا وبجهود  الس��يولة 
حثيثة من عدد من السادة ممثلي 
الشعب في الديوانية من النواب 
وقي��ادات ال��وزارة وعلى رأس��هم 
الوزيرالدكت��ورة آن ناف��ع اوس��ي 
ومدي��ر ط��رق وجس��ورالديوانية 
ومدي��ر مختبرات االنش��ائية في 
احملافظ��ة  وجميع اخليرين واحملبني 
للعراق مت تخصيص  مليار ونصف 
امللي��ار دينار خالل ع��ام 2016 ومت 
انفاق��ه عل��ى اجن��از )8 ( كم من 
املمر الثاني م��ن الطريق بجهود 

استثنائية وبوقت قياسي.
واض��اف املدير العام انه وبتواصل 
اجله��ات  قب��ل  م��ن  املس��اعي 
الس��ابقة نفس��ها فق��د امكن 
احلص��ول عل مبلغ ملي��اري دينار 
العمل  اضافية بهدف اس��تمرار 
وع��دم توقفه ، فقامت دوائر وزارة 
االعمار واالس��كان ف��ي احملافظة 
) دائرة الطرق واجلس��ور / مديرية 
طرق وجسور الديوانية ( باالشراف 

ودائرة مختبر الديوانية االنشائي 
وامل��الكات الفني��ة والهندس��ية 
وم��الكات  الفحوص��ات  باج��راء 
شركة حمورابي والياتها في ادارة 
الديوانية  الش��ركة في  مشاريع 
والي��ات  م��الكات  ال��ى  اضاف��ة 
مش��روع املرور السريع العادة الى 
ش��ركتنا ايض��ا باملباش��رة فورا 
لتنفيذ مقطع اخ��ر من الطريق 
بطول ) 7( كم اضافة الى املقطع 
االول بط��ول )8( ك��م ال��ذي نفذ 
خالل ع��ام 2016 وف��ي هذا اجملال 
ف��ان قي��ادات وم��الكات ش��ركة 
حمورابي تتعهد ان تكون سباقة 
في عملها وان تواصل العمل ليال 
ونهارا من خالل استعمال اجهزة 
االن��ارة الليلية الكم��ال االعمال 
ضمن املقطع الثاني البالغ طوله 
) 7( ك��م خ��الل هذا الع��ام وقبل 

. 2017/12/31
واوضح مدير عام شركة حمورابي 
االعمال  ان  االنشائية  للمقاوالت 

اجلاري تنفيذها في مش��روع املمر 
الثاني لطري��ق ) ديوانية -عفك- 
ال بدير ( وهو من املشاريع املهمة  
لتقليل احل��وادث املروري��ة وفيها 
نش��ير الى ان الطريق الذي يربط 
والبص��رة  العم��ارة  محافظت��ي 
بالنج��ف  الناصري��ة  واط��راف 
االش��رف م��رورا بالديواني��ة ه��و 
مبمر واحد ومتر اع��داد كبيرة جدا 
من املركبات ذهاب��ا وايابا وهي ما 
تتس��بب في الكثي��ر من احلوادث 
التزام  .وع��دم  ااملروع��ة  املروري��ة 
مس��تعملي الطريق من سائقي 
س��يارات النقل اجلماعي بقواعد 
امل��رور والس��رعة املطلوبة وعدم 
االنتب��اه دائم��ا ما تكون اس��بابا 
رئيس��ة حل��وادث اجمل��ازر املروري��ة 
اضاف��ة ال��ى ان الطري��ق املذكور 
املعتم��د  الرئي��س  هوالطري��ق 
الستعماله من قبل الزوار الكرام 
الذين يتوجهون الحياء املناسبات 
الدينية ف��ي محافظتي النجف 

االشرف وكربالء املقدسة ويتجاوز 
وخ��الل هذه  املالي��ني  تعداده��م 
الزيارات تتضاعف احلوادث املرورية 
و تتضمن  اكمال االعمال الترابية 
لبع��ض املقاط��ع و اكمال جتهيز 
وفرش احلص��ى اخلابط للمقاطع 
غير املنجزة و اكمال انشاء جسر 
نف��ر بفض��اء واح��د وقنطرت��ني 
صندوقيتني وف��رش ثالث طبقات 
تبليط مزيج اس��فلتي بطول )7( 
ك��م لكل طبقة وع��رض )89 ( م 
م��ع العرض ب��أن الط��ول الكلي 
للطري��ق يتج��اوز ال��� ) 100( كم 
حي��ث ان اجناز الطري��ق بالكامل 
مبمرين يؤدي الى تقليص احلوادث 
املروري��ة بنس��بة كبيرة ج��دا او 
انعدامها وبالنتيجة احلفاظ على 
ارواح مواطنين��ا االع��زاء وال��زوار 

الكرام 
واشار املدير العام الى ان مشروع 
املمر الثاني ملدخل قضاء الصويرة 
- الصويرة ومشروع انشاء طريق 

سعيد بن جبير في واسط ) قضاء 
احلي ( و مشروع اعادة اعمار جسر 
بغداد الكبير ومنتسبي الشركة 
وه��م ينف��ذون اعمالهم ميلؤهم 
ح��ب العمل واالخالص ل��ه لبناء 
وطنه��م كم��ا وان االدارة العليا 
في الشركة حترص دوما ان تكون 
دائما في طليع��ة العاملني وهي 
تس��تعمل وس��ائل التخطي��ط 
احلديثة وبرام��ج العمل املتجددة 
ملشاريعها لتعزيز شبكة الطرق 
واجلسور في وطننا الغالي كما ان 
الش��ركة تقوم باعمال الصيانة 
للمئات من مشاريعها التي تطرز 

خارطة الوطن.
ودعا مدير عام ش��ركة حمورابي 
للمقاوالت االنشائية الى شمول 
مشاريع اعمار املناطق احملررة من 
القرض الدولي الى شركات وزارة 
االعمار واالس��كان ملا متتلكه من 
خب��رة متراكة في مجال االعمال 

والبناء.

بعد توقف العمل بالمشروع بسبب األزمة المالية

»حمورابي« تنجز مقطع  الممر الثاني لطريق ديوانية - عفك - آل بدير

حرصت مالكات 
الشركة على إنجاز 
جزء من المشروع 
بأسرع وقت، إذ أن 
المدة المتعاقد عليها 
هي 6 أشهر وتم 
تقليصها الى شهر 
ونصف الشهر قبل 
نهاية العام الحالي 

املهندس سعد الدين محمد

التجارة تتجه إلى 
تأهيل مطحنة العمارة

السكك الحديد في الموصل 
تسعى إلى تأهيل خطوطها

ميسان - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب في وزارة 
التج��ارة ب��ان امل��الكات الهندس��ية والفني��ة في 
الشركة ستباش��ر باعادة تأهيل مطحنة العمارة 

احلكومية حال االنتهاء من نقل معداتها .
وقال مدير عام الشركة املهندس طه ياسني عباس 
خالل اس��تقباله عضو مجلس محافظة ميس��ان 
رئيس��ة جلنة التجارة واملالي��ة باجمللس ليلى حميد 
بانه مت اس��تحصال موافق��ة وزارة التخطيط على 
نق��ل معدات املطحنة رق��م 5 املوجودة في مخازن 
مطحن��ة التاجي الى مطحن��ة العمارة احلكومية 
العادة تأهيلها حيث ستتولى املالكات الهندسية 
والفني��ة م��ن منتس��بي القس��م الفن��ي وف��رع 
الش��ركة في ميس��ان عملية النص��ب والتركيب 

لتلك املعدات. 

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجي��ه م��ن وزي��ر النق��ل كاظ��م فنج��ان احلمامي 
ومتابعة مدير عام الش��ركة العامة للسكك احلديد 
املهندس  س��الم جبر س��لوم قامت الفرق الهندسية 
والفنية والتش��غيلية بالكش��ف املوقعي على خط 
س��كة احلديد الراب��ط بني محطة املوص��ل ومحطة 
القي��ارة لتقييم حج��م األضرار قب��ل تأهيل خطوط 

السكك لتسيير القطارات. 
واش��ار املدير الع��ام الى انه مت تش��كيل جلنتني األولى 
تتفقد خط السكة الرابط بني محطة املوصل باجتاه 
محطة قطار الش��ورى واملش��راق والقيارة، والقسم 
الثان��ي يتفقد الس��كة ما ب��ني محطة القي��ارة إلى 
محطة قطار املوصل س��يرا على األقدام بالتنس��يق 
م��ع الق��وات األمنية واحلش��د الش��عبي والش��رطة 
االحتادي��ة لتقييم م��دى صالحية اخلط��وط لتأهيلها  
الستقبال قطارات املس��افرين والبضائع لعودة احلياة 
لهذه املناطق. ولفت املدير العام للش��ركة ان اللجان 
متكنت من الكشف على محطة قطار حمام العليل 
التي كانت حتت سيطرة عصابات داعش وقد حصرت 
أضرار خطوط الس��كك واإلش��ارات واالتصاالت وجرد 

العربات والشاحنات. 

»التنمية الصناعية« تواصل 
منح إجازات التأسيس 

للمشاريع الجديدة
اعالم الصناعة 

تواصل املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة 
ل��وزارة الصناع��ة واملعادن منح اجازات التأس��يس 

للمشاريع الصناعية اجلديدة .
وق��ال املهن��دس س��الم س��عيد احمد مدي��ر عام 
املديرية في تصريح ملركز االعالم والعالقات العامة 
ف��ي الوزارة ان املديرية منحت)22( اجازة لتأس��يس 
مش��اريع صناعي��ة ، ومنح��ت ايض��اً )7( هوي��ات 
للمش��اريع الصناعية اجلديدة ، فيما خصصت)9( 
قط��ع اراض ملش��اريع صناعي��ة اخ��رى ، مبين��اً ان 
املديرية ماضي��ة باجراء الكش��وفات الدورية على 
املش��اريع الصناعي��ة اجمل��ازة من قبله��ا حيث بلغ 

عددها )15( كشفاً.
واضاف املدير العام ان عدد التأييدات التي وجهتها 
املديرية الى اجلهات ذات العالقة بلغت )189( كتابا 
متعلقة باالم��ور القانونية ونق��ل امللكية وغيرها 
لتقدمي الدعم الصحاب املشاريع لتسهيل اجراءات 
اكمال مشاريعهم الصناعية ، الفتا الى ان املديرية 
العامة للتنمية الصناعية تعد اجلهة الوحيدة في 
العراق التي متنح القطاع اخلاص اجازات لتأس��يس 
مش��اريع صناعي��ة بامكانه��ا ان تس��هم في رفد 

وتعزيز االقتصاد الوطني.

بغداد - الصباح الجديد:
عق��د املهن��دس ص��ادق خزع��ل 
ابراهيم مدير ع��ام دائرة التدريب 
املهني ف��ي وزارة العمل اجتماعا 
م��ع ممثل��ة مؤسسس��ة عم��ار 
حس��ني  فاض��ل  رواء  اخليري��ة 
ملناقشة انشاء مراكز مجتمعية 
تدريبي��ة ف��ي البصرة وميس��ان 
وبغداد لتدريب )6000( مستفيد 

من كال اجلنسني. 
وذكر املدير الع��ام انه جرى خالل 

االجتماع االتف��اق على ان تتولى 
الدائرة متابعة الدورات التدريبية 
التي س��تقام للمستفيدين في 
احملافظات املذكورة آنفاً واالشراف 
على العملية التدريبية كالتأكد 
التدريب  اماك��ن  م��ن صالحي��ة 
واملناه��ج  واملع��دات  واالجه��زة 
التدريبية املس��تخدمة في ضوء 
املعايي��ر املعتم��دة ف��ي الدائ��رة 
فض��ال ع��ن ضواب��ط وتعليمات 
واالم��ور اخلاص��ة مبن��ح  ال��وزارة 

الشهادة. 
واضاف املدير العام انه جرى ايضا 
االتف��اق عل��ى تزويد املؤسس��ة 
الدائرة،  ف��ي  املعتمدة  باملعايي��ر 
وقائمة املهن الرائجة في س��وق 
العمل لدراس��تها ، مش��يرا الى 
انه من املؤم��ل عقد اجتماع اخر 

الحقا ملناقشة تفاصيل اخرى. 
من جانبها اثنت ممثلة املؤسسة 
ممثل��ة  العم��ل  وزارة  دور  عل��ى 
ف��ي  املهن��ي  التدري��ب  بدائ��رة 

تنفي��ذ البرامج، ش��اكرة اجلهود 
املبذول��ة م��ن قبله��ا، الفتة الى 
ان االجتماع س��ادت روح التعاون 
واجلدي��ة في ظل اجواء ش��فافة. 
وف��ي نهاية االجتم��اع قام الوفد 
بجول��ة س��ريعة لالط��الع على 
ورشة )صيانة املوبايل( في مركز 
بالوزيرية، ودورة  التدريب املهن��ي 
)احلرف اليدوية واالكسس��وارات( 
الك��وري  العراق��ي  املرك��ز  ف��ي 

للتدريب املهني. 

بغداد - الصباح الجديد:
ح��ددت أمانة بغداد يوم غد الثالثاء 
التاس��ع عش��ر م��ن ش��هر كانون 
األول اجل��اري إلقام��ة كرنف��ال يوم 
بغداد الس��نوي الذي يتضمن عدداً 
م��ن الفعالي��ات الفني��ة والتراثية 

والفلوكلورية .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
ان » الكرنف��ال س��يقام امام بناية 
القش��لة وس��يتضمن ع��دداً م��ن 

والفني��ة  الثقافي��ة  الفعالي��ات 
والفلكلوري��ة وفعاليات اخرى تقام 
في عم��وم العاصمة طوال )4( ايام 
» ، وتابع��ت ان » من ابرز الفعاليات 
بانوراما مس��رحية بعنوان  ع��رض 
)بغددة( من تأليف الش��اعر رحيم 
العراق��ي وإخراج الدكتور حس��ني 
علي هارف ي��ؤدي أدوارها نخبة من 
عمالقة الفن العراقي جتسد حملات 
م��ن حياة )20( ش��خصية بغدادية 

كان له��ا حض��ور فاعل ف��ي احلياة 
العام��ة والسياس��ية والثقافي��ة 
واالجتماعي��ة » . وأضافت املديرية 
ان » الكرنف��ال س��يتضمن أيض��اً 
مس��يرة للس��يارات الكالسيكية 
القدمي��ة ابتداًء من س��احة امليدان 
مروراً بش��وارع الرشيد وحسان بن 
ثابت وحس��ن باش��ا اجملاور لسياج 
القشلة ثم الى شارع املتنبي بإجتاه 
س��احة الش��اعر معروف الرصافي  

ثم الى جس��ر الش��هداء للتجوال 
في ش��وارع ومناطق بجانب الكرخ  
بالتنسيق مع مديرية املرور العامة 
» . كما س��يتضمن الكرنفال أيضاً 
باع��ة االطعم��ة  لعرب��ات  عرض��اً 
واملش��روبات البغدادية التراثية في 
ش��ارع الرش��يد  وإط��الق األلعاب 
النارية في س��ماء العاصمة ، هذا 
ودأبت امانة بغ��داد االحتفال بيوم 

بغداد السنوي كل عام«.

 بغداد - الصباح الجديد:
اقر مجلس ادارة الشركة العامة 
اس��عار  تخفي��ض  لالتص��االت 
بطاقات الدفع املس��بق للهواتف 
االرضية والعمومية بنسبة 10% 
عند شراء بطاقات تعبئة االرضي 
والعمومي بقيمة 100 الف دينار 

وياتي هذا الق��رار لتقدمي خدمات 
مناس��بة  باس��عار  االتص��االت 
بالواق��ع  للنه��وض  والس��عي 
الهوات��ف  التس��ويقي خلدم��ات 

العمومية واالرضية .
وذكر مصدر في الشركة العامة 
لالتصاالت ان الش��ركة باش��رت 

باتخ��اذ عدد م��ن الق��رارات التي 
من شأنها النهوض بعمل قطاع 
وتق��دمي  احلكوم��ي  االتص��االت 
الدع��م له وازال��ة املعوقات التي 

تعرقل سير العمل .
واوضحت الش��ركة ان هذا القرار 
اكد مبدا التواص��ل مع مديريات 

التع��اون  روح  لتعزي��ز  الش��ركة 
املش��ترك  العم��ل  وتش��جيع  
حيث جاء ذلك اس��تجابة ملقترح 
تقدم��ت ب��ه مديري��ة اتص��االت 
كربالء املقدس��ة ليصبح مبتناول 
الراغب��ني بش��راء البطاقات لقاء 

تخفيض قدره 10% .

العمل تبحث إنشاء مراكز لتدريب 6 آالف مستفيد

غدا الثالثاء موعد إقامة كرنفال يوم بغداد 

تخفيض أسعار بطاقات الدفع المسبق للهواتف 10 % 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغ��داد عن إزالة اكثر 
من )12( الف جتاوز في جانبي الكرخ 
والرصافة خالل شهر تشرين الثاني 

املاضي".
واألعالم  العالق��ات  ونقلت مديرية 
عن تقرير اعدته مديرية احلراس��ات 
واالمن في امانة بغداد أن" احلمالت 
املش��تركة ب��ني الدوائ��ر البلدي��ة 

وقيادة عمليات بغداد اس��فرت عن 
إزال��ة )12.668( جت��اوزا ف��ي جانبي 
الكرخ والرصافة خالل شهر تشرين 

الثاني املاضي".
واضاف��ت ان" احلم��الت الصباحية 
واملس��ائية والليلي��ة الت��ي نفذت 
م��ن   )7100( إزال��ة  اس��فرت ع��ن 
احمل��ال  ومس��قفات  األكش��اك 
عل��ى  جت��اوزا  و)3964(  التجاري��ة 

اعالني��ة  لوح��ة  و)452(  األرصف��ة 
و)420( موقع��ا لبيع االغنام و)164( 
لوق��وف  )115( س��احة  و  س��ياجاً 
الس��يارات غير رسمية و )134( دارا 
س��كنيا في مرحلة االنشاء و)77( 
كتل��ة كونكريتي��ة و)52( موقع��ا 
لبيع امل��واد االنش��ائية و)41( جتاوزا 
على اخلطوط الناقلة ملياه الصرف 

الصحي ".

ذي قار - الصباح الجديد:
طالب النائب األول حملافظ ذي قار عادل 
الدخيلي وزارة الزراعة بإعفاء فالحي 
احملافظ��ة من بدالت االيجار بس��بب 
تضررهم من أزمة املياه املستعصية 

واصابة أراضيهم باجلفاف .
وق��ال الدخيل��ي » إنه أبرق إش��عاراً 
إلى وزي��ر الزراعة طال��ب فيه إعفاء 
فالح��ي احملافظة من ب��دالت االيجار 

املترتب��ة على املزارع��ني من االراضي 
املؤجرة لصال��ح الوزارة وف��ق قانون 
الزراع��ي  االص��الح  اراض��ي  ايج��ار 
للش��ركات واالفراد ، نتيجة لتفاقم 
أزمة ش��ح املياه التي أحلق��ت ضرراً 
كبيراً بالبس��اتني واحملاصيل احلقلية 
واصابتها بالهالك وتس��ببها بكارثة 

بيئية » .
وأض��اف » أن معظم اخلطة الزراعية 

للموسم الزراعي ) -2017 2018 ( لم 
تنف��ذ وبخاصة محصول��ي احلنطة 
والش��عير لعدم قدرة املزارعني على 
سقي أراضيهم ، سيما الرّية األولى 
للمحاصي��ل » ، ودع��ا الدخيلي إلى 
حماية املمتلكات واملنتجات الزراعية 
للمزارعني ومساندتهم لدعم قطاع 
الزراع��ة ورف��ع ال��روح املعنوية لهم 

للتحضير للمواسم املقبلة .

 انطالق حملة جديدة إلزالة 12
 ألف تجاوز في العاصمة 

 الدخيلي يطالب بإعفاء الفالحين من 
بدالت اإليجار بسبب شح المياه



متابعة ـ الصباح الجديد 
اس��تخدمت عفيف��ة س��ليمان، هذا 
لتخفي شخصيتها،  املستعار  االسم 
وهي فتاة تبل��غ من العمر 23 عاما من 
عرق اإليغ��ور، من ش��ينغيانغ، الصني، 
حيث انضّمت الع��روس الصغيرة إلى 
تنظيم »داع��ش« املتطرف، وقد غادرت 
الصني قبل 8 س��نوات، هربا من بطش 
الس��لطات بع��د أعمال الش��غب بني 
السكان املسلمني واحلكومة الصينية، 
حيث عّلقت »نزحنا سيرا على األقدام 
ملدة عام��ني من خ��الل بورم��ا وتايالند 

وماليزيا«.
ه��ي  املط��اف  نهاي��ة  ف��ي  ووصل��ت 
وأس��رتها إلى تركيا، وتعيش في مركز 
نازحي اإليغور، واس��تقرت هناك لعدة 
س��نوات، وتزوج��ت رج��ال م��ن اإليغور 
وبدأت مش��كالتها تتالش��ى، حتى قرر 
زوجها عبور احلدود إلى س��ورية للقتال 
في صف��وف »داع��ش«، وألقي القبض 
عليه��م وطفليهما من قب��ل القوات 
الكردي��ة بالق��رب من مدينة دي��ر الزور 
السورية، واآلن زوجها في السجن، وقد 

تركت موجة احل��رب املتراجعة عفيفة 
س��ليمان وأطفالها في وض��ع قانوني 
معقد، وكذلك مئات األطفال األجانب 
الذين أنظم��ت عائالتهم إلى »داعش« 
وتقطع��ت به��م الس��بل في ش��مال 
س��ورية، وقالت »أنا فق��ط أريد العودة 
واالس��تقرار في تركيا، ولكن ليس لدي 
أي وثائ��ق وال أع��رف أين زوج��ي، وما إذا 
كان قد جن��ا بعد إلق��اء القبض عليه، 
وأنا أع��رف إذا عدت إلى الصني س��وف 
تقتلني الس��لطات ألنني كنت عضوة 

في جماعة إرهابية«.
وتوج��د خمس أس��ر م��ن اإليغ��ور في 
معس��كر ع��ني عيس��ى ف��ي ش��مال 
س��ورية وهم ف��ي وضع خطي��ر، حيث 
قوان��ني الصني في مكافح��ة التطّرف 
تعد األكث��ر خطورة ف��ي العالم، وهي 
بلد مؤيد رئيس��ي لعقوبة اإلعدام ألي 
ش��خص مرتب��ط مبنظم��ة متطّرفة، 
وهناك ما يقرب من 50 عائلة أخرى من 
مقاتلي »داعش« األجانب يعيشون في 
اخمليم مع 18 ألف من النازحني السوريني، 
وتقدمت بعض البلدان لتسهيل إعادة 

املقاتل��ني األجانب إلى وطنهم، وهو ما 
تعتبره س��ورية مش��كلة دولية وليس 
مش��كلتها، وم��ع ذل��ك هن��اك بعض 
األس��ر ترفض العودة إلى ديارها، حيث 
قال ندمي حوري، مدير هيومان رايتس » ال 
يوجد نظام أو عملية ثابتة إلعادة هذه 
العائ��الت األجنبي��ة من س��ورية، وهي 
مجرد سلس��لة من اجلهود اخملصصة، 
وأحيانا م��ن دول فردية، ولكن في كثير 
من األحيان تفضل بعض األسر العيش 
في اخل��ارج بدال من الع��ودة إلى بالدها 
األصلية«، وأضاف أّن »السبب في ذلك 
برام��ج مكافحة اإلرهاب التي ال تظهر 
رغبة في التعام��ل مع هذه القضية«، 
ويوجد في عني عيس��ى األس��ر والذين 
راح ذويه��م ضحاي��ا ف��ي احل��رب ف��ي 
صفوف »داعش« ، وتش��مل هذه األسر 
األوغ��ور والروس والشيش��ان واملغاربة 
وأمل��ان، ومواطن هولندي واح��د، وأفراد 

من داجستان.
وق��ال قائد م��ن الق��وات الدميقراطية 
السورية الكردية  في دير الزور إن رجاله 
ألق��وا القبض عل��ى إم��رأة بريطانية 

م��ع أطفاله��ا األربعة هذا األس��بوع، 
حني س��قطت إحدى معاقل »داعش« 
األخيرة في الصحراء على طول احلدود 
العراقي��ة الس��ورية، وكان��ت الق��وات 
اخلاص��ة البريطاني��ة تعم��ل بجان��ب 
األك��راد ف��ي القتال ض��د »داعش« في 
شمال س��ورية منذ عام 2015، ويوجد 
أكثر من 800 بريطاني ذهبوا لاللتحاق 
بتنظيم »داعش« ، ولكن الوحيد الذي 
مت القب��ض عليه في س��ورية هو جاك 
ليت��س، 22 عاما، واتهمته الس��لطات 

الكردية باالنتماء إلى »داعش« .
وتواف��ق  معظم احلكوم��ات األجنبية 
عل��ى أن مواطنيه��ا الذي��ن التحق��وا 
بداع��ش يج��ب أن يواجه��وا احملاكمة 
العادل��ة ف��ي م��كان إلق��اء القب��ض 
محتمل��ة  ع��ودة  أي  قب��ل  عليه��م، 
إل��ى بالده��م، ولكن املوق��ف القانوني 
واألطفال  بالزوج��ات  اخلاص  واألخالقي 

يختلف كثيرا.
وأفادت أم براء، 29 عاما، زوجة تونسية 
»مت  بأّن��ه  مس��جون،  أجنب��ي  ملقات��ل 
التحقي��ق م��ع هؤالء األش��خاص هنا، 

ومت إدانته��م بارت��كاب جرائ��م حرب«، 
وتضيف » جئت إلى سورية كمرأة تريد 
أن تكون مدعومة باملبادئ اإلس��المية، 
ولكن سرعان ما أصبت بالرعب بسبب 
عمليات اإلع��دام والقتل التي ارتكبها 
»داع��ش« ، ولك��ن كان قد ف��ات األوان 
ملغ��ادرة الب��الد، وكان��ت العقوبة على 
األس��ر األجنبية الت��ي حاول��ت الفرار 
ش��ديدة، وفي كثير م��ن األحيان قتلت 
»داعش« مقاتليها املش��تبه في أنهم 
غي��ر مخلص��ني«، وتعمل أم ب��راء اآلن 
منسقة لعائالت املقاتلني األجانب في 
مخيم عني عيسى، وال تريد العودة إلى 
تونس، حيث أكدت أفضلية البقاء في 
س��ورية بعد إطالق س��راح زوجها من 
الس��جن، بدال م��ن العودة إل��ى الديار 

وسجنها هناك.
مقاتل��ي  زوج��ات  اس��تجواب  ويت��م 
»داع��ش« بع��د اعتقاله��ن م��ن قب��ل 
وحدات االس��تخبارات الكردية احمللية، 
والبريطانية،  القوات األميركية  برفقة 
حيث قالت إحداهن » مت استجوابي من 
قبل جندي��ني أميركيني عدة مرات بعد 

إلق��اء القبض عل��ي«، وبالنس��بة إلى 
وضع مقاتلي »داعش« الروس، يس��عى 
الكرمل��ني إل��ى إع��ادة بع��ض زوجات 
وأطفال املقاتلني، ولكن بعض الزوجات 
ال يرغنب ف��ي العودة م��رة أخرى، حيث 
يؤك��دن أن الرئي��س الروس��ي، فالدميير 
بوتني، س��وف يرس��لهن إلى الس��جن، 
ومع وج��ود هؤالء الزوجات في املنطقة 
التي يسيطر عليها األكراد، فال يتمتع 
األك��راد باعت��راف قانوني رس��مي، وال 
توج��د قنصليات أجنبية على أرضهم، 
لذلك قد يتمرد الزوجات عليهم، وعالوة 
على ذل��ك، لن يكون لألطفال املولودين 
اجلدد وثائق، لع��دم وجود ممثل لبالدهم 

على األراضي الكردية.
ع��ن  الكردي��ة  الس��لطات  وأعلن��ت 
موقفها من عائ��الت مقاتلي »داعش« 
املش��اركة  الرئيس��ة  قال��ت  حي��ث   ،
للمجل��س املدن��ي ف��ي الرق��ة ليل��ى 
مصطفى، إّنه »لن نرسل العائالت إلى 
بالدهم إذا شعرنا بوجود خطر عليهم، 
وأش��ك أن الصليب األحمر سيساهم 

في إعادتهم«.

واشنطن ـ وكاالت:
 

تعتبر ظاه��رة األطباق الطائرة من أكثر 
املوضوعات إثارة ب��ني اجلمهور، فال تكاد 
متر فت��رة إال وتطالعن��ا بعض الصحف 
واجمل��الت ف��ي مختل��ف أنح��اء العالم 
بقص��ص مثي��رة عنها وعن أش��خاص 
ش��اهدوها، ولك��ن ما حقيقته��ا، وهل 
موجودة حق��ا؟،ال أحد يعل��م بالضبط 
حقيق��ة ه��ذا األم��ر، فهناك م��ن يؤيد 
وجودها، وهناك م��ن ينفي نفيا قاطعا، 
وتبقى بني هذا وذاك، عالمات استفهام 
كبيرة عن هذا املوضوع، على الرغم من 
أن هن��اك املئات من املش��اهدات التي ال 
ميكن تفسيرها منطقيا، جنبا إلى جنب 
م��ع كثير م��ن األخبار والص��ور ألطباق 

طائرة كاذبة منتشرة على اإلنترنت. 
وفي هذا الس��ياق يجب ذكر أن ميزانية 
وزارة الدف��اع األميركية تبلغ 600 مليار 

دوالر س��نويا، وأنفق��ت منه��ا مبلغ 22 
مليون دوالر أميركي، على برنامج حتديد 
التهدي��دات املتقدم��ة للفض��اء اجلوي، 
وهو م��ا أراده البنتاغون أن يس��ير على 
هذا النحو، وعلى مدى س��نوات، ساهم 
البرنام��ج ف��ي التحقي��ق ف��ي تقاري��ر 
األجسام الطائرة اجملهولة الهوية، وذلك 
وفقا ملس��ؤولي وزارة الدف��اع، ومقابالت 

مع املشاركني في البرامج والسجالت.
وأدار هذا البرنامج  مسؤول االستخبارات 
العس��كرية، لويس إليزون��دو، منذ عام 
2007، مبّيًن��ا أّن البرنامج اس��تمر حتى 
بع��د توق��ف التموي��ل في ع��ام 2012، 
وغ��ادر إليزون��دو البنتاغون في تش��رين 
أول/أكتوب��ر املاض��ي، واس��تمر برنامج 
العمل 5س��نوات منذ عام 2007 وحتى 
2012 داخل البنتاغون، ولم تعترف وزارة 
الدفاع من قبل بوجود البرنامج، وواصل 
املس��ؤولون التحقيق في احللقات التي 
قدمها له��م أعضاء اخلدم��ة، وما تزال 

أج��زاء من البرنامج س��رية، وكان بداية 
متويل��ه بناء عل��ى طلب من ه��اري ريد، 
س��يناتور دميقراط��ي عن والي��ة نيفادا، 
وال��ذي كان زعي��م األغلبية في مجلس 
الش��يوخ ف��ي ذل��ك الوق��ت، ويهت��م 

بالظواهر الفضائية.
وذهب معظم املال على أبحاث الفضاء 
التي يديرها رجل أعمال ملياردير صديق 
الس��يد ريد، روبرت بيغيلو، والذي يعمل 
حالي��ا مع وكالة ناس��ا إلنت��اج مركبة 
تسمح لإلنس��ان الوصول إلى الفضاء، 
وق��ال الس��يد بيغليو، ف��ي آي��ار/ مايو 
املاضي، إن��ه كان مقتنع��ا متاما بفكرة 
وجود األطباق الطائرة التي زارت األرض، 
وبالتع��اون مع ش��ركة بيغل��و في الس 
فيغ��اس، أنتج البرنامج أف��الم وثائقية 
تصف مشاهد الطائرات التي يبدو أنها 
تتحرك بس��رعات عالية ج��دا مع عدم 
وجود عالم��ات واضحة للدف��ع، أو التي 
حتوم دون أي وسيلة واضحة للرفع، كما 

درس مس��ؤولون في البرنامج أش��رطة 
فيديو ملقابالت بني أجسام غير معروفة 
وطائ��رات عس��كرية أميركي��ة، مبا في 
ذل��ك طائرة أطلقت في آب من جس��م 
بيض��اوي أبي��ض، ح��ول حج��م طائرة 
جتاري��ة، ومطاردته��ا طائرت��ان مقاتلتان 
من ط��راز« F » A-18تابعة للبحرية من 
حاملة الطائرات نيميتز قبالة س��احل 

سان دييغو في عام 2004.
وقال ري��د إنه فخ��ور بالبرنامج، كما أن 
األمر ليس محرجا أومخجال، مؤكدا أنه 
قدم خدمة لبالده وفعل شيئا لم يفعله 
أحد من قبل، ودع��م البرنامج إثنني من 
أعضاء مجلس الش��يوخ، وكبار أعضاء 
اللجن��ة الفرعي��ة لإلنف��اق الدفاع��ي، 
تيد س��تيفنز، وهو م��ن اجلمهوريني في 
أالسكا، ودانيال اينوي، وهو دميقراطي في 
ه��اواي، بدعم البرنامج، وتوفي الس��يد 
س��تيفنز في عام 2010، والس��يد إنوي 
في عام 2012، في حني لم تتناول سارة 

س��يغر، وهي عامل��ة فيزي��اء فلكية في 
معهد ماساتشوس��تس للتكنولوجيا، 
مزايا البرنام��ج، فقد حذرت من أن عدم 
معرفة أصل جس��م ما ال يعني أنه من 
كوك��ب آخر أو مج��رة أخ��رى، وأضافت 
»عندم��ا يدعي الناس أنهم يرون ظواهر 
غي��ر عادي��ة حقا، ف��إن األمر يس��تحق 
التحقي��ق بجدي��ة في بع��ض األحيان، 
ولكن م��ا ال يحص��ل علي��ه الناس في 
بع��ض األحي��ان ه��و العل��م، وغالبا ما 

يكون لدينا ظواهر ال تزال غير مبررة«.
وكش��ف مهندس مكوك فضاء سابق 
في ناس��ا ومؤل��ف 10 كت��ب على منت 
س��فينة الفض��اء ماغلي ي��و، جيمس 
اوب��رغ، أّن »هن��اك الكثير م��ن األحداث 
الس��اخرة والصفات اإلدراكية البشرية 
الت��ي ميك��ن أن متث��ل ه��ذه القص��ص، 
والكثي��ر من الن��اس ال يري��دون اآلخرين 
أن يعرف��وا ذل��ك، إنهم س��عداء بذلك 
التموية«، ومع ذلك، قال الس��يد أوبيرغ 

إنه رح��ب بالبح��ث، وأض��اف »ميكن أن 
يكون هناك لؤلؤة هناك«.

واعترف مسؤولو البنتاغون هذا الشهر 
بوج��ود البرنام��ج الذي ب��دأ كجزء من 
وكالة اخملابرات الدفاعي��ة، وأصروا على 
أن البرنام��ج قد انتهى بعد 5 س��نوات، 
ف��ي ع��ام 2012، وقال املتحدث باس��م 
البنتاغون، توماس كروسون، في رسالة 
بالبري��د اإللكترون��ي إّنه »لق��د تقّرر أن 
هن��اك قضاي��ا أخ��رى ذات أولوي��ة أكبر 
تس��تحق التمويل، وم��ن مصلحة وزارة 
الدفاع إج��راء تغييرات«، ولكن الس��يد 
إليزون��دو ق��ال إن الش��يء الوحيد الذي 
انتهى ه��و التمويل احلكوم��ي للجهد 
ال��ذي جف ف��ي ع��ام 2012، ومنذ ذلك 
احلني، قال الس��يد إليزون��دو في مقابلة 
إن��ه عمل مع مس��ؤولني م��ن البحرية 
و« C.I.A. » وواص��ل العم��ل من مكتبه 
ف��ي البنتاغ��ون حت��ى ش��هر تش��رين 
األول/ أكتوب��ر املاضي، عندما اس��تقال 

م��ن منصبه احتجاجا عل��ى ما وصفه 
بالسرية املفرطة واملعارضة الداخلية.

وكت��ب إليزوندو في رس��الة اس��تقالة 
لوزير الدفاع جي��م ماتيس«ملاذا ال ننفق 
املزي��د م��ن الوق��ت واجله��د ع��ل هذه 
القضي��ة؟«، وأكد أن اجلهود مس��تمرة، 
وهو األمر الذي رف��ض خليفته التأكيد 
عليه، وقال عضو سابق في الكونغرس، 
لصحيف��ة »بوليتيك��و«، إن البرنام��ج 
رمب��ا وضع ملراقبة التق��دم التكنولوجي 
للق��وى األجنبي��ة املنافس��ة، وأض��اف 
»فه��ل )مث��ال( حت��اول الصني أو روس��يا 
اختراع ش��يء ما أو نظ��ام دفع معني ال 
نع��رف عن��ه ش��يئا؟«، وفي أوائ��ل هذا 
الع��ام، نش��رت وكال��ة االس��تخبارات 
املركزية األميركية على اإلنترنت ماليني 
السجالت الس��رية، واحتوت السجالت 
عل��ى وثائق تتعل��ق بالبرنامج الس��ري 
ومجموعة من التقارير التي تتحدث عن 

األطباق الطائرة.
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إسالم اباد ـ رويترز :
قال مس��ؤولون باكس��تانيون إن مهاجمني اثنني 
فج��را قنبل��ة وفتح��ا الن��ار على املصل��ني داخل 
كنيس��ة في جنوب غرب البالد، امس األحد، األمر 
الذي أس��فر ع��ن مقتل 8 أش��خاص عل��ى األقل 

وإصابة 45 آخرين.
وأعلن وزير الداخلية لوالية بلوشس��تان س��ارفراز 
بوجتي إن مسلحني اقتحما الكنيسة في مدينة 
كويت��ا مع بداية قداس امس األح��د وفجرا قنبلة 

وأطلقا النار على املصلني.
وأضاف أن قوات الشرطة واجليش تطوق الكنيسة 

وتتبادل إطالق النيران مع املهاجمني.
من جهته أفاد مدير الشرطة احمللية معظم جاح 
أن نحو 400 ش��خص كانوا داخل الكنيسة حلظة 
الهجوم. وأض��اف: »لقد قضينا على أحدهما، أما 

الثاني ففجر نفسه بعد أن أصابته الشرطة«.
وأوض��ح أيض��ا أن الكنس��ية كان فيه��ا حراس، 
ألن األماك��ن املس��يحية غالب��ا ما تك��ون أهدافا 

للجماعات املتطرفة.

ملبورن ـ رويترز: 
قال��ت الش��رطة االس��ترالية ام��س االول األح��د 
إنه��ا اعتقلت رج��ال بتهم��ة العمل في الس��وق 
الس��وداء لبيع مكون��ات صواريخ وفحم حلس��اب 
كوريا الش��مالية وذلك في أول اتهام من نوعه في 

استراليا بشأن بيع أسلحة دمار شامل.
وأوضح��ت الش��رطة أن الرج��ل يواج��ه تهمت��ني 
مبوجب قانون منع انتش��ار أسلحة الدمار الشامل 
كما يواج��ه أربعة اتهام��ات أخرى مبوج��ب قانون 
تطبيق عقوبات األمم املتحدة واس��تراليا ضد كوريا 

الشمالية.
وقال��ت هيئة اإلذاعة االس��ترالية ووس��ائل إعالم 
أخ��رى إن الرج��ل من س��يدني ويدعى تش��ان هان 
تش��وي وعمره 59 عاما وإنه يعيش في اس��تراليا 

منذ ما يربو على 30 عاما وهو من أصل كوري.
وقال نيل جوجان مساعد رئيس الشرطة االحتادية 
للصحفي��ني »ه��ذا الرج��ل كان عمي��ال مخلصا 
لكوريا الش��مالية ويعتقد أنه عمل خلدمة بعض 

األهداف الوطنية الكبرى«.
وأض��اف »لم نش��هد مثل هذه القضي��ة من قبل 

على األراضي االسترالية«.
وستقول الش��رطة إن الرجل حاول التوسط لبيع 
مكون��ات صواري��خ، مبا ف��ي ذلك برنام��ج ألنظمة 
توجيه الصواريخ الباليس��تية، فضال عن محاولة 

بيع فحم لطرف ثالث في إندونيسيا وفيتنام.
وق��ال جوج��ان إن التجارة إذا مت��ت فكانت قيمتها 

ستصل إلى عشرات ماليني الدوالرات.

مقتل 8 أشخاص في
 األقل ّجراء هجوم على 

كنيسة في باكستان

أستراليا تعتقل رجال 
بتهمة بيع أجزاء صاروخية 

لحساب كوريا الشمالية
متابعة ـ الصباح الجديد:

ينظ��ر مجل��س االم��ن الدولي في 
مش��روع ق��رار يؤك��د ان اي ق��رار 
آح��ادي اجلانب ح��ول وضع القدس 
لي��س له اي مفعول قانوني ويجب 
ابطال��ه ردا عل��ى اع��الن الواليات 
املتحدة االعتراف باملدينة عاصمة 
اإلدارة  أعلن��ت  فيم��ا  الس��رائيل، 
األميركية أنها ترغب في استئناف 
عملية السالم بني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني. 
وطرحت مصر مشروع القرار امس 
االول السبت وقال دبلوماسيون ان 

اجمللس صوت عليه امس االثنني.
وكان الرئي��س االميرك��ي دونال��د 
ترام��ب أعلن ف��ي 6 كان��ون االول 
نقل الس��فارة االميركي��ة من تل 
ابيب الى القدس معترفا بالقدس 
عاصمة الس��رائيل، م��ا اثار موجة 

تنديد واسعة النطاق في العالم.
وتتواصل تداعيات قرار ترامب بشأن 
الق��دس الذي ش��كل خروجا على 
منذ  املتبعة  االميركية  السياسة 
عقود، م��ع تظاه��رات غاضبة في 
الدول العربية واالسالمية وكذلك 
الفلس��طينيني  ب��ني  صدام��ات 
والقوات االس��رائيلية في االراضي 

الفلسطينية احملتلة.
ومش��روع الق��رار ال��ذي حصل��ت 
وكال��ة فرانس برس على نس��خة 
منه يشدد على ان القدس مسألة 
»يج��ب حله��ا عب��ر املفاوض��ات« 
ويعبر »عن اس��ف شديد للقرارات 
االخيرة بخص��وص وضع القدس« 
دون االش��ارة حتدي��دا ال��ى خطوة 

ترامب.
ويؤك��د مش��روع الق��رار ان »اي��ة 
وكأنه��ا  تب��دو  واعم��ال  ق��رارات 
تغي��ر طاب��ع او وض��ع او التركيبة 
الدميوغرافي��ة« للقدس »ليس لها 
اي مفع��ول قانون��ي وه��ي باطلة 

ويجب الغاؤها«.
وقال دبلوماس��يون انهم يتوقعون 
ان تس��تخدم الواليات املتحدة حق 
النقض ضد مش��روع القرار ،فيما 
يرتق��ب ان تؤيد كل الدول االعضاء 

ال�14 االخرى النص.
املتح��دة  الوالي��ات  وج��دت  وق��د 
نفسها معزولة في مجلس االمن 
الدولي االسبوع املاضي حني نددت 
كل ال��دول االعضاء ال���14 بينها 
حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وايطاليا 

بالقرار املتعلق بالقدس.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية 
في عام 1967، واعلنتها عاصمتها 
االبدي��ة واملوح��دة ف��ي 1980 في 

خط��وة ل��م يعت��رف به��ا اجملتمع 
الدولي وضمن��ه الواليات املتحدة. 
ف��ي  الفلس��طينيون  ويرغ��ب 
جع��ل القدس الش��رقية عاصمة 

لدولتهم املنشودة.
ويش��كل وضع القدس احدى اكبر 
النزاع  الشائكة لتسوية  القضايا 

بني اسرائيل والفلسطينيني.
األميركية  اإلدارة  أعلن��ت  باملقابل 
أنه��ا ترغب في اس��تئناف عملية 
الفلس��طينيني  ب��ني  الس��الم 
واإلس��رائيليني، وكش��ف مسؤول 
أن  األميركي��ة  اإلدارة  ف��ي  رفي��ع 
دونالد  الرئي��س األميركي  مبعوث 
ترمب لعملية الس��الم في الشرق 
غرينب��الت،  جيس��ون  األوس��ط، 
س��يزور إسرائيل األس��بوع املقبل 
إلجراء محادثات متعلقة مبساعي 
السالم، ويسبقه إلى املنطقة نائب 
بنس،  األميركي ماي��كل  الرئي��س 
الذي يزور إس��رائيل ومصر، بعدما 
ألغ��ى زيارته إلى الضف��ة الغربية 
عقب رفض الرئيس الفلس��طيني 
محمود عباس استقباله في بيت 
حلم، ومن املقرر أن يؤكد بنس على 
الش��راكة األميركية مع إسرائيل 
خ��الل جولت��ه، كم��ا سيس��عى 
إل��ى تعزي��ز العالق��ات األميركية 
م��ع العالم العرب��ي، لكنه يواجه 
مقاطع��ة عربي��ة ف��ي إس��رائيل، 
وكذلك من مس��ؤولني دينيني في 

مصر.
حائط البراق«

ورفضت الرئاس��ة الفلس��طينية 
أي تغيي��ر عل��ى ح��دود »الق��دس 
احلدود  احملتل��ة، وه��ي  الش��رقية« 
املعروفة بحدود 1967، حني احتلت 
إس��رائيل الضف��ة الغربية، مبا في 
ذلك شرق القدس، وكشف الناطق 
باس��م الرئاس��ة الفلس��طينية، 
نبي��ل أبو ردينة، أّن��ه »لن نقبل بأي 
تغيير على حدود القدس الشرقية 
احملتل��ة عام 1967«، وج��اء تصريح 
أب��و ردينة رداً على أقوال مس��ؤول 
أميركي في البيت األبيض، ش��ّدد 
فيها على أّن الواليات املتحدة ترى 
في »حائط البراق«، الذي يس��ميه 
اليهود »حائ��ط املبكى«، جزءاً من 
إس��رائيل، كاش��فاً أن��ه يتوقع أن 
يض��اف إلى اعتراف ترمب بالقدس 
عاصمة إلس��رائيل، اعتراف البيت 
األبيض باحلائط الغربي للمسجد 
األقصى في البلدة القدمية كجزء 

من دولة إسرائيل. 
وق��ال بهذا اخلص��وص: »إن احلائط 
الغربي س��يكون ف��ي نهاية األمر 

جزءاً ال يتجزأ من إسرائيل«.
وع��د أب��و ردين��ة أن ه��ذا املوق��ف 
األميرك��ي »يؤك��د م��رة أخ��رى أن 
اإلدارة األميركي��ة احلالية أصبحت 
خ��ارج عملي��ة الس��الم بش��كل 
كامل«، مش��دداً على أن »استمرار 

هذه السياس��ة األميركية، سواء 
فيما يتعل��ق باالعت��راف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل أو نقل السفارة 
األميركي��ة إليه��ا، أو الب��ت ف��ي 
قضاي��ا احل��ل النهائي م��ن طرف 
واح��د، كلها خروج عن الش��رعية 
الدولي��ة، وتكري��س لالحتالل، وهو 
بالنس��بة لن��ا أمر مرف��وض وغير 
مقب��ول وم��دان«، وعم��ق اخل��الف 
الفلس��طيني - األميرك��ي اجلديد 
ع��ن حائ��ط الب��راق ح��دة التوت��ر 
والس��لطة  املتحدة  الوالي��ات  بني 
أعل��ن  بعدم��ا  الفلس��طينية، 
الرئيس األميركي القدس عاصمة 
الس��لطة  ق��ررت  إذ  إلس��رائيل، 
مقاطع��ة اإلدارة األميركية، وعدم 
االعتراف بها وسيطاً في العملية 

السياسية.
وأعل��ن مس��ؤولون فلس��طينيون 
أن اتف��اق أوس��لو انتهى بش��كل 
عمل��ي، وأن املفاوضات بش��كلها 
القدمي ولت إل��ى غير رجعة، إذ قال 
محم��ود العال��ول، نائ��ب الرئيس 
الفلس��طيني محمود عباس في 
قي��ادة حرك��ة فت��ح، إن اتفاقي��ة 
أوس��لو قد انتهت، ولم يبق منها 
إال االس��م، مؤك��داً على ش��رعية 
كل أش��كال املقاومة، في إش��ارة 
إلى دعم الس��لطة الفلسطينية 
وحرك��ة فت��ح احل��راك اجلماهيري 
على األرض، رداً على قرار ترمب، ورد 

اإلسرائيلية،  أعمال احلكومة  ممثل 
اجلن��رال يوآف بول��ي مردخاي، على 
العالول الحقاً، وهدده بالندم على 
أقواله، وقال مردخاي إن »التفوهات 
األخيرة بشأن شرعية كل أشكال 
املقاومة متطرفة على نحو خاص، 
الكلم��ات لها انعكاس��ات. ممنوع 
التف��وه بتصريحات تن��دم عليها 
الحقاً، أنصحك بتوضيح أقوالك«. 
وعل��ى الرغم م��ن إع��الن العالول 
القي��ادة  ف��إن  أوس��لو،  انته��اء 
الفلسطينية لم تتخذ قراراً بهذا 
الش��أن بع��د. واجتمع��ت اللجنة 
التنفيذي��ة ملنظمة التحرير، امس 
االثن��ني، التخ��اذ ق��رارات، وحتدي��د 
موع��د اجتم��اع اجملل��س املرك��زي 
أعلى هيئة فلس��طينية  بصفته 
تش��ريعية منوط بها اتخاذ قرارات 
حول العالقة مع الواليات املتحدة 
ومع إس��رائيل، ومستقبل عملية 
الس��لطة  ووظائ��ف  الس��الم، 

الفلسطينية.

مسار سياسي جديد 
الس��لطة  فإن  مراقبني،  وحس��ب 
إيج��اد  اآلن  تري��د  الفلس��طينية 
آلي��ة دولي��ة لرعاي��ة املفاوض��ات، 
بديالً ع��ن الواليات املتح��دة. وفي 
هذا السياق، ش��دد عضو اللجنة 
املركزية حلركة فتح محمد إشتية 
على أن النه��ج التفاوضي الثنائي 

انتهى بال رجعة، مبّيًنا أّن »القيادة 
الفلسطينية ستعمل مع اجملتمع 
الدول��ي، ودول كفرنس��ا وروس��يا 
والص��ني، لبناء مس��ار سياس��ي 
جديد حتت مظل��ة اجملتمع الدولي، 
يستند إلى القانون الدولي وقرارات 
األمم املتحدة كأساس للحل، وليس 

التفاوض«.
وأضاف أش��تية، خالل لقاء جمعه 
بالقنص��ل الفرنس��ي الع��ام في 
الق��دس بيي��ر كوش��ارد، أمس، أن 
الواليات املتحدة »أخرجت نفسها 
كوس��يط ف��ي عملي��ة الس��الم، 
عق��ب انحيازها لدول��ة االحتالل«، 
داعياً فرنس��ا الستكمال جهودها 
السياس��ية الدولي��ة، وأوض��ح أّن 
الفلس��طينية  القي��ادة  تعري��ف 
للس��الم الع��ادل ه��و م��ا ينه��ي 
الشعب  تطلعات  ويلبي  االحتالل، 
ألج��ل  ونضال��ه  الفلس��طيني 
احلرية، وحق��ه في تقري��ر مصيره 
وإقام��ة دولة فلس��طينية كاملة 
السيادة، تكون عاصمتها القدس 
الش��ريف عل��ى ح��دود الرابع من 
)حزيران(، وعودة الالجئني، مختتًما 
أّن »القي��ادة متتل��ك خط��ة حترك 
لتهيئة  ودبلوماس��ية  سياس��ية 
املس��ار الدول��ي اجلدي��د، بالتزامن 
مع إجن��از املصاحلة الفلس��طينية 
الت��ي حتصن البيت الفلس��طيني 
الداخلي، وتنهي فصل االنقسام«.

ال يفضلن العودة إلى بلدانهن خشية المحاكمة 

زوجات مقاتلي »داعش« في مأزق كبير بعد انهيار التنظيم في العراق وسورية

مجلس األمن يبحث إبطال اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل

يؤكد مشروع 
القرار ان »اية 

قرارات واعمال 
تبدو وكأنها 
تغير طابع او 

وضع او التركيبة 
الديموغرافية« 

للقدس »ليس لها 
اي مفعول قانوني 
وهي باطلة ويجب 

الغاؤها«

القدس

تقـرير
خّصصت له 22 مليار دوالر على مدى خمس سنوات

وزارة الدفاع األميركية أدارت برنامًجا للتحقيق في وجود األطباق الطائرة
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توافق معظم 
الحكومات األجنبية 

على أن مواطنيها الذين 
التحقوا بداعش يجب 

أن يواجهوا المحاكمة 
العادلة في مكان إلقاء 

القبض عليهم، قبل 
أي عودة محتملة إلى 

بالدهم، ولكن الموقف 
القانوني واألخالقي 
الخاص بالزوجات 

واألطفال يختلف كثيرا



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تراجعت مبيع��ات البنك املركزي 
العراق��ي من العمل��ة األجنبية، 
خ��ال م��زاد أم��س األح��د، إل��ى 
121.09 ملي��ون دوالر، في مقابل 
بي��ع 130.92 ملي��ون دوالر مب��زاد  
 9.83 اخلميس املاضي، بانخفاض 
مليون دوالر، بحسب بيان للبنك.

وأض��اف املرك��زي، في بيان��ه، أن 
س��عر الص��رف بل��غ 1190 ديناراً 
ل��كل دوالر، ف��ي امل��زاد املنعق��د 
مبشاركة 38 مصرفاً، و8 شركات 

للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي 
نتائ��ج املزاد املقرر الي��وم االثنني، 
موضحاً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ نحو 160.59 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املباعة لتعزيز 
أرص��دة املصارف ف��ي اخلارج نحو 
119.57 ملي��ون دوالر، ف��ي ح��ني 
ُق��درت كميات البي��ع النقدي ب� 

1.52 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في البيان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف 
ف��ي اخل��ارج يكون بس��عر 1190 
ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه.
في ش��أن آخر، أدخل��ت احلكومة 
عل��ى  التعدي��ات  م��ن  مزي��داً 
للمستثمرين  االقتراض  ش��روط 
وذل��ك  والزراعي��ني،  الصناعي��ني 
االس��تفادة  إط��ار تش��جيع  في 
من مب��ادرة البن��ك املركزي الذي 
بقيمة خمس��ة  خصص قروضاً 
مليارات دوالر، من دون أن تش��هد 

إقباالً.
وس��بق أن أعل��ن البن��ك املركزي 
العراق��ي تبن��ي أكب��ر مش��روع 
اقت��راض، م��ن خ��ال تخصيص 
أربع��ة ملي��ارات دوالر ل��كّل من 
والزراعي«  الصناع��ي  »املص��رف 
و«اإلس��كان« احلكومي��ني، لفتح 
ب��اب إق��راض أصحاب املش��اريع 
املتوس��طة والصغي��رة بفائ��دة 
ضئيلة جداً، ف��ي محاولة إلنقاذ 
االقتصاد العراق��ي املتراجع أمام 

هبوط أسعار البترول في األسواق 
العاملية.

ووجهت رئاسة الوزراء وزارة املالية 
أواخ��ر الش��هر املاض��ي، إلج��راء 
تعدي��ات على ش��روط اإلقراض 
التي تضمنت ثاثة بنود جوهرية، 
إضافة إلى بن��ود أخرى كنوع من 
الشروط  وُوصفت  التس��هيات. 
السابقة بأنها مجحفة وصعبة 

التحقيق من رجال األعمال.
ووفقاً ملص��در مواكب، قال رئيس 
جلنة االقتصاد واالستثمار النائب 
أحمد سليم الكناني، إن »اللجنة 
العلي��ا لق��روض البن��ك املركزي 
أجرت لقاءات م��ع رجال األعمال 
في القطاعني الصناعي والزراعي 

للوق��وف على أس��باب عزوفهم 
عن االقت��راض، وأج��رت تعديات 
وفقاً مل��ا طلب��وه م��ن اللجنة«. 
وأوضح أن »التعديل األول تضمن 
متديد فترة التس��ديد من خمس 
س��نوات إلى الفترة التي حتددها 
طبيع��ة املش��روع، خصوصاً مع 
وج��ود مش��اريع إنتاجي��ة تب��دأ 
بجني العائدات خ��ال فترة عام 
واح��د، في ح��ني يتطل��ب غيرها 

فترة عشر سنوات أو أكثر«.
أم��ا التعدي��ل الثان��ي فيتعل��ق 
بالضمان��ات املمنوح��ة، إذ كانت 
الش��روط الس��ابقة تقضي بأن 
يش��كل املش��روع ذاته نسبة 50 
باملائ��ة من��ه الضمان��ة، لترتفع 

ه��ذه النس��بة إل��ى 75 باملائ��ة، 
ويصب��ح في إم��كان املس��تثمر 
أو  عقاري��ة  ضمان��ات  تق��دمي 
خطابات ضمان لتغطية القيمة 

املتبقية.
الثالث املصارف  التعديل  وشمل 
األهلية واحلكومية، إذ بات ميكنها 
منح اعتمادات مستندية بعدما 
احلكومية،  عل��ى  كان��ت حك��راً 
إضافة إلى إمكان منح املقترض 
املبل��غ  م��ن  باملائ��ة   15 نس��بة 
املقت��رض، لتلبية حاج��ات أخرى 
غي��ر كلف��ة املعدات املس��توردة 
والت��ي كان��ت املص��ارف تغطي 

قيمتها مباشرة من بلد املنشأ.
وفيما يتعلق بأصحاب املش��اريع 

الذي��ن فقدوا اس��تثماراتهم في 
التي س��يطر عليها  احملافظ��ات 
تنظي��م »داع��ش«، ق��ال رئي��س 
هيئة االستثمار سامي األعرجي، 
إن »هن��اك اقتراحات تقدمت بها 
الشركات االس��تثمارية وجهات 
الفت��اً  ملس��اعدتهم«،  رس��مية 
إلى أن الفترة املقبلة ستش��هد 
لتأم��ني غط��اء  تش��كيل جل��ان 
مالي يس��اعد املستثمرين الذين 
تعرض��ت مش��اريعهم ألض��رار، 
بهدف إجنازه��ا ضمن املدة احملددة 
لضم��ان  االس��تثماري  بالعق��د 
ع��دم وقوعه��م في نط��اق دفع 

تعويضات التأخير.
ووفق��اً ل��وزارة التخطي��ط، فإنه 

مش��روع   6500 نح��و  يوج��د 
استثماري حكومي وخاص توقف 
العم��ل فيه��ا، منذ ب��دء األزمة 
املالية نتيجة هبوط أس��عار بيع 

البترول في األسواق العاملية.
وكان محاف��ظ البن��ك املرك��زي 
عل��ي العاق، قد أعل��ن في وقت 
س��ابق، حاجة العراق إلى نهضة 
اقتصادية قادرة على حتقيق موارد 
إضافية للبلد، معلناً إطاق أكبر 
عملية متويل لبرامج اإلقراض في 

العراق. 
وأش��ار إل��ى أنه��ا تخ��ص متويل 
القطاع��ات الصناعية والزراعية 
تدع��م  أنه��ا  واإلس��كان، كم��ا 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

تعديالت على شروط االقتراض للمستثمرين الصناعيين والزراعيين

121 مليون دوالر مبيعات المركزي العراقي

أدخلت الحكومة 
مزيدًا من 
التعديالت على 
شروط االقتراض 
للمستثمرين 
الصناعيين 
والزراعيين، وذلك 
في إطار تشجيع 
االستفادة من مبادرة 
البنك المركزي الذي 
خصص قروضًا 
بقيمة خمسة مليارات 
دوالر، من دون أن 
تشهد إقبااًل.

من داخل البنك املركزي »ارشيف«

القاهرة ـ رويترز:
ق��ال وزير البت��رول املصري طارق امل��ا لرويترز أمس 
األح��د إن ب��دء التش��غيل التجريبي حلق��ل الغاز 
املصري اجلدي��د العماق ُظهر يرفع إنتاج مصر من 

الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا.
وزاد إنت��اج مصر من الغاز إل��ى نحو 5.1 مليار قدم 
مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة 
في 2016 مع بدء إنتاج املرحلة األولى من مش��روع 

شمال االسكندرية الذي تتواله بي.بي.
وأضاف املا »مت فت��ح اآلبار في حقل ُظهر اخلميس 
املاض��ي.. فتحنا بئرين من إجمالي س��بعة آبار ومت 
بدء التش��غيل التجريبي حملط��ة املعاجلة اجلمعة 

املاضية«.
»اآلبار بدأنا اإلنتاج بطاقة 200 مليون قدم مكعبة 
يوميا على أن ترتفع في وقت الحق إلى 350 مليون 

قدم مكعبة يوميا«.
وتستهدف مصر إلى رفع إنتاج ظُهر بحلول حزيران 

املقبل ألكثر من مليار قدم مكعبة.
تس��عى مصر إل��ى تس��ريع اإلنتاج م��ن حقولها 
املكتش��فة حديث��ا وتس��تهدف حتقي��ق االكتفاء 

الذاتي خال 2018.

واشنطن ـ رويترز:
داف��ع الرئيس األميرك��ي دونالد ترام��ب عن خطة 
اإلص��اح الضريبي الت��ي قدمها حزب��ه اجلمهوري 
ووصفها الدميقراطيون بأنها لصالح األغنياء قائا 
إنها س��تكون »واحدة من هدايا عيد املياد الكبرى 
للطبق��ة الوس��طى« وذلك قبل أي��ام من تصويت 

الكوجنرس عليها.
وم��ع التصويت املرتقب يوم غ��د الثاثاء على أكبر 
تعدي��ل ضريبي ف��ي الوالي��ات املتحدة من��ذ ثاثة 
عقود يعكف احلزب اجلمهوري على ضمان مساندة 
أعضائه للتش��ريع ال��ذي يعارض��ه الدميقراطيون 

بشدة.
وأعل��ن احل��زب اجلمه��وري االنتهاء م��ن اخلطة يوم 
اجلمع��ة بعد أن تعهد الس��ناتور اجلمهوري ماركو 
روبي��و وزميله في احلزب أيضا بوب كوركر بتأييدها. 
إال أن هناك ثاثة أعضاء جمهوريني مبجلس الشيوخ 
هم س��وزان كولينز وجي��ف فليك وماي��ك لي لم 
يحسموا أمرهم وهو عدد كاف إلجهاض املشروع. 
ويس��يطر اجلمهوري��ون عل��ى مجل��س الش��يوخ 

بأغلبية بسيطة بنسبة 52 إلى 48 فقط.
وفي حالة إقرار هذا التعديل الضريبي في الكوجنرس 
فسوف يكون هذا أول نصر كبير لهم ولترامب منذ 

توليه السلطة في يناير كانون الثاني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التخطيط سلمان اجلميلي، أمس االحد، 
خال لقائه السفير السويسري في العراق واالردن 
هانز بيتر لين��ز، االنتهاء من اع��داد التقرير اخلاص 
مبس��ح وتقيي��م االضرار ف��ي املاطق احمل��ررة والذي 
س��يقدم خال مؤمتر الدول املانحة الذي س��يعقد 

في دولة الكويت خال شباط املقبل.
واوض��ح اجلميل��ي في بي��ان صحاف��ي، ان »حجم 
االضرار الت��ي حلقت بالبنى التحتية في احملافظات 
احملررة بلغ نحو 55 ترليون دينار اي ما يعادل 47 مليار 
دوالر«، مبين��ا ان ه��ذه االضرار تتعلق مبؤسس��ات 
الدولة فقط وس��يتم اعداد تقري��ر اخر عن حجم 
االض��رار التي حلق��ت بالقطاع اخل��اص، متوقعا ان 

يرتفع الرقم إلى اكثر من ذلك.
واضاف ان »الوزارة اعدت خطة وطنية إلعادة اعمار 
املناطق احملررة على مدى العشرة اعوام املقبلة وقد 
مت تقدي��ر الكلف االجمالية إلع��ادة االعمار ب�100 
مليار دوالر تش��مل اعادة البن��ى التحتية وحتقيق 
التنمي��ة في اجمل��ال االقتصادي، فض��ا عن العمل 

على حتقيق التنمية البشرية واالجتماعية«.
واوض��ح اجلميل��ي ان »اع��ادة االعم��ار س��تعتمد 
عل��ى م��ا س��يتم تخصيص��ه ف��ي اط��ار املوازنة 
العامة للدولة وكذلك فتح افاق االس��تثمار امام 
املس��تثمرين، فضا عما س��يحصل عليه العراق 

من منح واعانات دولية«.
وشدد على ان اجملتمع الدولي بات يتحمل مسؤولية 
انس��انية واخاقية وحتى قانوني��ة ازاء العراق الن 

تنظيم داعش كان يهدد العالم اجمع. 

إنتاج مصر للغاز 5.5 
مليار قدم مكعب يوميًا 

ترامب يدافع
عن خطة الضرائب

47 مليار دوالر حجم 
األضرار بالمناطق المحررة

الصباح الجديد ـ وكاالت:

التنقي��ب  قطاع��ات  تش��هد 
واالستكش��اف حالة من التنسيق 
والتع��اون العاملي، بعكس قطاعات 
أخرى في صناع��ة النفط والطاقة، 
وف��ي وق��ت ل��م يس��جل أي م��ن 
تركي��زاً  االقتصادي��ة  القطاع��ات 
استثمارياً متواصاً على غرار قطاع 

الطاقة العاملي.
ولفت��ت ش��ركة »نف��ط اله��ال« 
ف��ي تقريره��ا األس��بوعي، إل��ى أن 
التنقي��ب واالستكش��اف  خط��ط 
»احتفظ��ت بعاق��ة عكس��ية مع 
انخف�اض أسعار النفط والعائدات 
التي يخصص ج��زء منها للبح�ث 
اإلنتاجي��ة،  الق���درات  وتطوي���ر 
واستكش��اف مزي��د م��ن احلقول«. 
وبالتال��ي، ف��إن الضغ��وط املالي��ة 
واالقتصادي���ة »لم تؤث���ر في ضخ 
مزيد م���ن االس��تثمارات، ما يعني 
الكثير ألمن االمدادات على املستوى 

العاملي، وتس��هم في شكل مباشر 
وغي�ر مباش��ر باس��تقرار الس���وق 

واالقتص�اد العامليي�ن«.
والحظت أن املنتجني احلاليني »وفوا 
بالتزاماتهم جتاه أسواق واقتصادات 
ال��دول املس��توردة للنف��ط والغاز، 
والرامية إلى توفير اإلمدادات في كل 
الظروف، برغم التحديات والعقبات 

التي تواجههم«. 
في املقابل، »تقف الدول املس��توردة 
عل��ى احلي��اد أم��ام املش��هد العام 
ملس��ارات أس��واق النف��ط العاملية، 
واالقتصادي��ة  املالي��ة  والضغ��وط 
الت��ي تواجهها ال��دول املنتجة، في 
وقت تتخذ االكتش��افات النفطية 
اجلديدة منحى تراجعياً، وأن معظم 
الزيادة املس��جلة على اإلنتاج خال 
السنوات األخيرة، جاءت من احلقول 
احلالي��ة ولي��س م��ن االكتش��افات 

اجلديدة«.
وأشار التقرير إلى أن »احلّيز اإلجمالي 
للغاز س��يطر على املش��هد العام 
لاكتش��افات والق��درات اإلنتاجية 

اجلدي��دة. ووفق��اً له��ذه املعطيات، 
ف��إن أي تراج��ع ف��ي االكتش��افات 
اجلدي��دة يعني تس��جيل نقص في 
وارتفاعاً ملموس��اً  النفط  إمدادات 
ف��ي األس��عار إل��ى ح��دود يصعب 

السيطرة عليها«.
وأك��د ع���دم إمك���ان احلدي�ث هنا 
»ع��ن تراجع حج���م اإلنف��اق على 
استكش��اف  ومش��اريع  خط��ط 
النفط والغاز فق��ط، وإمن��ا ميكننا 
الق���ول إن احلص��ة املتزاي�دة حلجم 
اإلنف�اق بات�ت غير قابلة للتحق�ق 
نتيج���ة العجز املس��جل وتراج�ع 
خطط االستثمار الكلي وحصصها 
م��ن املوازنات العام��ة، على رغم أن 
املوازن��ات الس��نوية ال ت��زال تدعم 
االس��تثم�اري  اإلنف���اق  خط��ط 
وتش��جع القطاع��ات االقتصادي��ة 
اإلنتاجية، لتحقيق مزيد من قفزات 
املداخي��ل  عل��ى  والنم��و  التنوي��ع 
املنتج��ة  اإلجمالي��ة لاقتص��ادات 

للنفط«.
وال تزال البيان��ات املتداولة، وفقاً ل� 

»نفط الهال«، تفتقر إلى تسجيل 
أي تراجعات كبيرة في خطط اإلنفاق 
االس��تثماري من قب��ل املنتجني، ما 
يس��اعد في حتقيق اس��تقرار على 
قوى الع��رض والطلب ومس��تويات 
عادلة في األسعار لألطراف كافة«.

وفي اإلطار، يبدو أن »خطط احلفاظ 
عل��ى وتيرة االكتش��افات نش��طة 
وتتص��ل برغبة ال��دول املنتجة في 
اإلنتاجية  احلف��اظ عل��ى طاقته��ا 
احلالي��ة وعلى حصتها الس��وقية، 
تلبيًة للطلب املتزايد على املستوى 

احمللي«. 
ولم يغف�ل التقري�ر اإلش�ارة إل�ى أن 
التقديرات السابقة أظهرت إمك�ان 
من�و اإلنفاق على استكشاف النفط 
واس��تخراجه بنس��بة 33 في املئة 
ف��ي دول مجلس التع��اون اخلليجي 
م��ع نهاي��ة الس��نة، ما يض��ع دول 
املنطقة في طليعة البلدان املعنية 
العاملي��ة،  االقتص��ادات  باس��تقرار 
وضم��ان اس��تمرار اإلم��دادات عند 

مستويات الطلب احلقيقي«.

لالحتفاظ بحصصهم في سوق الخامتقـرير

منتجو النفط يعززون اإلنفاق على التنقيب واالستكشاف

من مواقع شركة »نفط الهالل« 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد اجمللس التنس��يقي العراقي 
- الس��عودي، عل��ى ض��رورة إجناز 
امللف��ات املتعلقة بتطوير املنافذ 
احلدودية، وإنش��اء سكك احلديد 
وتفعي��ل النقل اجل��وي والبحري 

نهاية الشهر اجلاري.
وعقد اجمللس، أم��س االحد، ممثاً 
باللجان التخصصية من اجلانب 
العراق��ي جلس��ته الثاني��ة في 

مكتب األمني العام جمللس الوزراء 
التخطيط، سلمان  وزير  برئاسة 
م��ن  ع��دد  وبحض��ور  اجلميل��ي 
أعضاء اجمللس الوزراء او من ينوب 
)النقل، الصناعة  عنهم لوزارات 
واملعادن، التعليم العالي والبحث 

العلمي، الزراعة، اخلارجية(. 
وقال منسق اجمللس األمني العام 
العاق،  ال��وزراء، مه��دي  جملل��س 
في بي��ان صحاف��ي، أن »املرحلة 

املقبلة من العاقات االقتصادية 
والتجارية بني البلدين ستشهد 
تعاونا كبيرا، يس��هم ف��ي زيادة 
التب��ادل التج��اري، ويوف��ر فرصا 
اس��تثمارية ف��ي اجمل��االت كافة، 
وفي مقدمته��ا اجملاالت التجارية 

والزراعية والصناعية«.
التنس��يق  أن »مجلس  وأض��اف 
العراقي-السعودي سيعمل على 
العوائق، ويش��جع  إزالة جمي��ع 

عل��ى ج��ذب االس��تثمار وتعزيز 
العاقات بني الرياض وبغداد«.

ومض��ى ال��ى الق��ول، بحس��ب 
البي��ان، أن اجملل��س »ناق��ش الية 
العمل اخلاصة ب��ه وحتديد مهام 
للتحضي��ر  واألعض��اء،  الّلج��ان 
والتنس��يق في حتدي��د ومراجعة 
املش��اريع الت��ي م��ن املؤم��ل ان 
ينفذه��ا م��ع اجلانب الس��عودي 

قريباً«.

وأكد على »ض��رورة اجناز امللفات 
العمل  اوارق  بتنفي��ذ  املتعلق��ة 
بش��أن تطوي��ر املناف��ذ احلدودية 
وانش��اء س��كك احلديد وتفعيل 
النق��ل اجل��وي والبح��ري نهاي��ة 

الشهر اجلاري«. 
يذك��ر ان اجملل��س قد عق��د أولى 
جلساته بالسعودية في تشرين 
األول املاضي، في اثناء زيارة رئيس 
مجلس ال��وزراء، حي��در العبادي، 

التواص��ل  لتعزي��ز  للمملك��ة، 
املس��توى  عل��ى  البلدي��ن  ب��ني 
الس��تراتيجي، وتعمي��ق الثق��ة 
السياس��ية املتبادلة، وفتح آفاق 
جديدة م��ن التعاون في مختلف 
اجمل��االت، وتنمي��ة الش��راكة بني 
القط��اع اخل��اص ف��ي البلَديْ��ن، 
وإتاحة الفرص��ة لرجال األعمال 
للتع��رف على الف��رص التجارية 

واالستثمارية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عّبرت أوساط اإلدارة األميركية في 
مجالسها اخلاصة، عن قلقها من 
إمكان إعادة إحياء »اتفاق الشراكة 
عبر الهادئ، في وق��ت تبدو اليابان 
مصممة على املضي في املصادقة 
عل��ى االتف��اق بني األعض��اء ال�11 
الباق��ني، برغم انس��حاب الواليات 

املتحدة.
عب��ر  الش��راكة  »اتف��اق  وكان 
الهادئ«، نّص على إمكان املصادقة 

علي��ه برغم انس��حاب أعضاء من 
الدول املوقعة، ش��رط أال ينخفض 
ع��دد األعضاء املتبقني عن س��تة، 
ومجموع الناجت احمللي في اقتصادات 
ه��ذه الدول ع��ن 85 ف��ي املئة من 

مجموع الناجت يوم التوقيع.
أم��ا س��بب الس��باق ب��ني أميركا 
والياب��ان، فيتعل��ق بالتباي��ن ف��ي 
تقتض��ي  إذ  البلدي��ن،  مصال��ح 
مصلح��ة الوالي��ات املتح��دة التي 
يش��كل ناجتها احمللي ربع االقتصاد 

العاملي، التوصل إلى اتفاقات جتارة 
ح��رة ثنائي��ة م��ع ال��دول، وتتمتع 
أمي��ركا بأفضلي��ة غير مس��بوقة 
ف��ي املفاوض��ات الثنائية بس��بب 
ضخامة حجمها، مقارنة باقتصاد 
أي حكومة قد تنخرط في محادثات 

ثنائية معها.
أما اليابان التي يساوي اقتصادها 6 
في املئة من االقتصاد العاملي، فهي 
حتتاج إلى االنخراط في اتفاقات مع 
تكت��ات اقتصادي��ة دولية، تعطي 

طوكي��و هامش مناورة أوس��ع في 
اي مفاوض��ات ثنائي��ة، مث��ل تلك 
املتوقع��ه م��ع واش��نطن. كما أن 
للياب��ان مصلحة في االنخراط في 
تكت��ات اقتصادية دولية تس��مح 
لها مبواجهة متدد النموذج الصيني، 
املبن��ي عل��ى احلج��م االقتص��ادي 
العس��كرية  والق��وة  والس��كاني 
مع ع��دم احت��رام قوان��ني احلماية 
الفكرية. في حني تس��عى اليابان 
إل��ى حماي��ة ب��راءات االختراع��ات 

العاملية والت��زام القوانني الدولية، 
في ش��كل يحمي مصالح التقدم 

التكنولوجي الياباني العاملي.
وف��ي غي��اب الوالي��ات املتحدة عن 
الزعام��ة الدولية مبا ف��ي ذلك في 
ش��رق آس��يا، رمبا تنجح اليابان في 
اجلنوبية،  إقناع منافس��تها كوريا 
ويربطها بأمي��ركا اتفاق جتارة حرة 
ثنائ��ي، ولم تنخرط في الش��راكة 
عب��ر اله��ادئ«، في االنضم��ام إلى 
االتف��اق بش��كله املتج��دد بغياب 

األميركيني.
ومث��ل الياب��ان، ترى كل م��ن كندا 
إل��ى  حاج��ة  وج��ود  واملكس��يك 
املصادقة على صيغ��ة جديدة من 
»الش��راكة عب��ر اله��ادئ«، حت��ى 
ألن  األميرك��ي،  االنس��حاب  بع��د 
ش��راكة م��ن ه��ذا النوع حتّس��ن 
واملكس��يكيني  الكنديني  موق��ف 
ف��ي املفاوضات املتوقع��ة لتعديل 
اتف��اق التجارة احلرة ل��دول أميركا 

الشمالية، واملعروف ب� »نافتا«.

»التنسيقي العراقي السعودي«: إنجاز ملف تطوير المنافذ المشتركة نهاية كانون األول

قلق أميركي من إحياء »الشراكة عبر الهادئ«

االثنني 18 كانون األول 2017 العدد )3840(

Mon. 18 Dec. 2017 issue )3840(



اعالن8 االثنني 18 كانون االول 2017 العدد )3840(

Mon. 18 Dec. 2017 issue )3840(



9 ندوات

من أجواء الندوة

استأنف معهد التقدم للسياسات 
وف��اة  بع��د  نش��اطاته  االمنائي��ة 
مؤسسه الدكتور مهدي احلافظ .. 
اذ عقد املعهد ندوة موسعة ضيف 
خالله��ا الدكت��ور مظه��ر محم��د 
صال��ح املستش��ار املال��ي لرئي��س 
الوزراء والسياس��ي الدكتور محمد 
احلاج حمود الوكيل االس��بق لوزارة 
اخلارجية واملتحدث الرس��مي لوزارة 
الهنداوي   ،عبدالزه��رة  التخطي��ط 
وحضرها نخبة من اخلبراء والباحثني 
االقتصادي��ة  بالش��ؤون  واملعني��ني 
وادار   ، واالعالمي��ة  والسياس��ية 
الندوة الش��اعر واالعالمي العراقي 

شوقي عبداالمير 
اث��ار  لق��راءة  الن��دوة  وخصص��ت 
املرحل��ة املاضي��ة من عم��ر معهد 
التقدم للسياس��ات االمنائية خالل 
اثني عشر عاما منذ تأسيسه عام  

 2005

يوم وفاء وعهد 
واستهل الشاعر شوقي عبداالمير 
الندوة بالقول ان هذا اللقاء يختلف 
ع��ن كل ماعرفن��اه والفناه في هذا 
املعه��د ، فه��ذا اللقاء ميث��ل وداعا 
ولقاء واستذكار ، فمنذ اثنتي عشرة 
س��نة أي ع��ام  2005 ق��رر الراح��ل 
الكبي��ر مهدي احلافظ ان يؤس��س 
معهد التقدم للسياسات ، مؤكدا 
ان الراحل لم يترك معهدا وحسب 
امن��ا ترك عائلة كبيرة وهو انتم ايها 
االخ��وة ، فهذا يوم ولق��اء مختلف 
مبعنى الكلمة وه��و وعد بالتواصل 
وان م��ا بناه احلافظ لن ينتهي مبجرد 

رحيله اجلسدي عن هذا العالم . 
صال��ح : احلاف��ظ وض��ع مرتس��ماً 

لالقتصاد العراقي
بعدها حتدث الدكتور مظهر محمد 
صال��ح املستش��ار املال��ي لرئي��س 
ال��وزراء ، مؤك��دا ان الراحل الدكتور 
مرتس��ما  وض��ع  احلاف��ظ  مه��دي 
ملس��تقبل االقتص��اد العراق��ي من 
خ��الل مذهب خاص وهذا املرتس��م 
ب��دأت احلكومة تس��تفيد منه االن 
في حتديد مس��ار االقتصاد الوطني 

، مبينا ان هذا االقتصاد غادر وصف 
املركزية الش��ديدة إلى دولة السوق 
، وخالل العش��رة س��نوات املاضية 
كان��ت عب��ارة عن محط��ات اختبار 
ف��ي معهد التق��دم ، فقد اعتمدت 
النفطية اساس��ا  الث��روة  الدول��ة 
لتأس��يس ش��يئا م��ن العدالة من 
ال��ذي  الهائ��ل  التوظي��ف  خ��الل  
حت��ول إلى س��وق عم��ل ، وكان هم 
الدول��ة هو التوزيع ولي��س االنتاج ، 
فبلغ منتس��بي احلكوم��ة بجميع 
اصنافهم نحو 8 ماليني انس��ان وان 
متوس��ط دخل املوظ��ف احلكومي 
هو ضعف متوس��ط دخل الفرد في 
الن��اجت احملل��ي االجمال��ي ، وهذا ادى 
فقدان جدول اعمال التنمية وغياب 
الرؤي��ة التنموي��ة ، ومعن��ى هذا ان 
الس��وق ملوجود هو س��وق هش النه 
ينش��د الربح الس��ريع الذي يندمج 
بالعوملة .. مش��يرا إل��ى ان ذلك إلى 
هرب رؤوس االموال ومنها البشرية 
فض��ال ع��ن االم��وال ، م��ا ادى إلى 

استقرار دالة االنتاج خارج البالد . 

شروط حتقيق السوق االجتماعي 
واكد صال��ح ان اعادة دال��ة االنتاج 
إل��ى البل��د يتطل��ب تواف��ر ثالث��ة 
ش��روط ، حتقيق السوق االجتماعي 
وخلق دولة تش��اركية وال تنظر إلى 
الس��وق بانه ملحق له��ا فهناك 6 
مالي��ني عام��ل في القط��اع اخلاص 
ميكن ان يرتفع العدد إلى 10 ماليني 
انس��ان وه��ذا يتطل��ب وج��ود رؤية 
واضحة ف��ي هذا اجلانب .. مش��يرا 
إل��ى ان ه��دف حتقي��ق العدالة من 
بالتوظيف  املتمث��ل  الدول��ة  قب��ل 
كان يزداد كلما زادت ايرادات النفط 
فتضاعف��ت الرواتب عدة مرات ولم 
يعد باالم��كان اعادتها إلى س��ابق 
عهدها بعد تراجع اس��عار النفط ، 
.. واخلطر يكمن في ان على القطاع 
اخلاص مس��ايرة القط��اع العام في 
زيادة االجور وه��ذا غير ممكن ما ادى 
إلى العزوف عن العمل فيه والتوجه 
نح��و القط��اع الع��ام .. مؤك��دا ان 
البطالة لم تنخفض دون العش��رة 
باملئة بس��بب املتالزم��ة اخلطرة بني 

القطاع��ني العام واخلاص .. مضيفا 
ان توج��ه الدولة اليوم هو نحو خلق 
السوق االجتماعي ، واجلانب الثاني 
هو متويل السوق وهذا مصدر مهم 
لالقتصاد العراقي من خالل التنويع 
االقتص��ادي بعي��دا ع��ن النف��ط ، 
باالضاف��ة إل��ى حماي��ة الس��وق .. 
مبين��ا ان الدول��ة حتت��اج إل��ى عدد 
فاعل من املوظف��ني والقضاء على 
الفس��اد وادامة التنافس��ية داخل 
اجملتمع االقتص��ادي .. مؤكدا ان هذا 
الرؤية تبل��ورت داخل معهد التقدم 

للسياسات االمنائية بقيادة الدكتور 
مهدي احلافظ . 

احلاج حمود : ثالثة محاور سار 
عليها احلافظ 

ثم حتدث السياسي الدكتور محمد 
احلاج حمود الوكيل االس��بق لوزارة 
اخلارجية ، مؤكدا ان املرحوم الدكتور 
مهدي احلافظ كان يؤكد على ثالث 
مسارات اساسية ، املسار االول هو 
االقتصاد بجميع فروعه ، والثاني هو 
الداخلي  السياس��ي  الوضع  محور 
القائم عل��ى الطائفية واحملاصصة 
فكان هاجسه ان يثير هذا املوضوع 
واملناقشات حول خطره على اجملتمع 
العراقي ، اما املسار الثالث فيتعلق 

مبحور العالقات الدولية .
واش��ار احل��اج حم��ود ان العالق��ات 
عالق��ات  عل��ى  تعتم��د  الدولي��ة 
الع��راق بالتي��ارات الدولي��ة املؤثرة 
وف��ي مقدمته��ا الوالي��ات املتحدة 
االميركية والتي��ار االيراني والصراع 
ب��ني الغرب والش��رق وه��ذا الصراع 
لي��س نظريا امن��ا ت��دور احداثه في 
داخ��ل الس��احة العراقي��ة لذل��ك 
ف��ان العراق يعاني م��ن هذا الصراع 
معاناة كبيرة ، فاميركا تعد العراق 
ف��ي  مهم��ا  اس��تراتيجيا  مرك��زا 
الشرق االوسط والعالم فهو مركز 
واقتصاد وثقافة ، ، وكذلك احلال مع 
ايران فهي تع��د عالقتها مع العراق 
مهم��ة ج��دا ويهمه��ا االقتص��اد 
العراق��ي ، وكان ه��ذا الص��راع من 
احمل��اور املهم��ة التي كان��ت تثار في 
معه��د التق��دم .. مؤك��دا اهمي��ة 
العالق��ات م��ع اي��ران وم��ع اميركا 
ولكن على وفقا للمصالح املتبادلة 
وه��ذه الصفة ش��به معدومة االن 
فالعالق��ات ه��ي م��ن ط��رف واحد 
واجلان��ب اآلخ��ر )الع��راق( ضعي��ف 

وينساق إلى الطرف األول. 
واض��اف احلاج حم��ود ان العراق ورث 
من النظام السابق مشكالت كثيرة 
في مقدمتها الفصل السابع التي 
تس��ببت بالكثي��ر م��ن التداعيات 
ومنها قضية الكوي��ت وايران ، وقد 
ح��دث التب��اس كبير ف��ي موضوع 

الكوي��ت ، . مبين��ا ان مجلس االمن 
الدولي تدخل بنحو سافر في الشأن 
العراق��ي مبوج��ب الفصل الس��ابع 
وم��ن ص��ور التدخ��ل الق��رار 687 .. 
واصفا هذا القرار باجلرمية التاريخية 
الكب��رى ف��ي تاري��خ االمم املتح��دة 
واجب��ر الع��راق على حتدي��د حدوده 
مع الكوي��ت من قبل جلن��ة وفرض 
عقوبات قاس��ية على العراق ، الفتا 
إلى ان الفساد كان واضحا في هذا 
القرار من خ��الل  التعويضات التي 
س��رقوا خاللها ملي��ارات الدوالرات 

من العراق حتى االمني العام كوفي 
عنان س��رق مبالغ كبيرة عن طريق 

احد اوالده 
وحت��دث احل��اج حم��ود ع��ن املالحة 
ف��ي مين��اء خ��ور عب��داهلل ، مبينا 
ان اتفاقي��ة املالحة في ه��ذا امليناء 
قس��مت املين��اء إلى قس��مني بني 
القس��م  وان   ، والكوي��ت  الع��راق 
العراق��ي ضحل اليصل��ح للمالحة 
للس��فن وحت��ى ال��زوارق الصغيرة 
فيم��ا يش��تمل القس��م الكويتي 
على املمر العميق الذي أنش��ئ في 
نهاية الثالثينيات من قبل احلكومة 
البريطانية متهيدا النش��اء ميناء ام 
قصر . .. مشيرا إلى اتفاقية املالحة 
تتضمن تش��كيل جلنة مش��تركة 
الدارة ش��ؤون املالحة ف��ي هذا املمر  
، وال عالقة له��ذه االتفاقية باحلدود 

بني البلدين. 
كما حتدث احل��اج حمود عن عالقات 
الع��راق مع اي��ران .. مبين��ا ان املمر 
املائي ب��ني البلدين اهم��ل منذ عام 
1980 حل��د االن واجله��ود اجلارية االن 
هي اعادة اخلط إلى ماقبل عام 1975 
.. مؤك��دا ان املف��اوض اذا ل��م يكن 
مدعوما م��ن حكومته سيفش��ل 
والتالي ستضيع سيادة البلد التي 
تقاس باالشبار .. مبينا ان مشكلة 
العراق في ش��ط العرب كبيرة جدا 
، ولك��ن االهم ان رئيس الوزراء داعم 

جلهود احلل واملعاجلة .

جتربة مجلة احلوار ودور
احلافظ في اجناحها  

إلى ذل��ك حتدث رئي��س حترير مجلة 
احلوار الت��ي يصدرها معهد التقدم 
للسياس��ات االمنائي��ة عبدالزه��رة 
الهن��داوي ، مس��تعرضا جتربته مع 
اجملل��ة على مدى 12 عاما .. مبينا ان 
جتربة مهمة وغنية الن اجمللة كانت 
تتبنى خطاب��ا عراقيا وطنيا تنمويا 
وتدع��و إل��ى ح��وار ناض��ج وتعنى 
بخيارات املس��تقبل .. موضحا انها 
عل��ى م��دى 55 عددا منها نش��رت 
والتقاري��ر  املق��االت  م��ن  الكثي��ر 
واستطالعات  والبحوث  والدراسات 
قاع��دة  مبجمله��ا  كون��ت  ال��رأي 

مهم��ة للباحثني .. مضيفا ان اجمللة 
الكتاب  الكثي��ر م��ن  اس��تقطبت 
املهم��ني ول��م تت��رك اي جانب من 
جوانب احلي��اة اال وتناولته بالبحث 
اجلمي��ع  كان  وله��ذا   ، والتحلي��ل 
يترق��ب صدورها بلهف��ة النها متثل 
طبقا س��اخنا وش��هيا لقراءها ملا 
تتضمن��ه من مواضي��ع وتقارير في 

غاية االهمية 
واك��د الهن��داوي ان مجل��ة احل��وار 
ستستمر بذات النهج الذي اختطه 
لها الراح��ل الدكتور مهدي احلافظ 
الذي كان حريصا جدا على صدورها 
واختيار املواضيع التي تنش��ر فيها 
بعناية وحرص ش��ديدين ، داعيا رواد 
معهد التقدم إل��ى تقدمي كل انواع 
الدعم واالسناد للمجلة وللمعهد 
ملواصلة املسيرة التي بدأها الراحل 

الدكتور مهدي احلافظ 

واقع ومستقبل معهد التقدم 
هذا وشهدت الندوة ايضا مناقشة 
واق��ع وظ��روف معهد التق��دم بعد 
رحي��ل مؤسس��ه الدكت��ور مهدي 
احلافظ .. وتعاق��ب في احلديث عدد 
من املشاركني وهم كل من الدكتور 
احت��اد  ورئي��س  العبي��دي  ابراهي��م 
رج��ال االعمال راغ��ب بليبل واخلبير 
االقتصادي باس��م انطوان وس��يدة 
االعمال زينب اجلنابي واختصاصية 
عل��م االجتم��اع الدكت��ورة فوزي��ة 
العطي��ة واملهن��دس االستش��اري 
ورئي��س  املدفع��ي  هش��ام  اخلبي��ر 
منت��دى اخملترعني زيدون الس��اعدي 
ومستش��ار رابطة املصارف اخلاصة 
س��مير النصيري واخلبي��ر املصرفي 
كاظم ناشور واملستشارة القانونية 
املصرفي  واخلبي��ر  اخلفاج��ي  هن��اء 
عبدالباق��ي رضا  واخلبير االقتصادي  

عبداهلل البندر .
واكد جميع املتحدثني واملش��اركني 
عل��ى ض��رورة اس��تمرار املعهد في 
عمله واحملافظة على اس��تقالليته 
والبحث عن مكان مناس��ب كمقر 
له ودعوة الهيئ��ة العامة للمعهد 
املس��تقبلية  السياس��ة  لرس��م 

للمعهد. 

الراحل الدكتور 
مهدي الحافظ وضع 
مرتسما لمستقبل 

االقتصاد العراقي من 
خالل مذهب خاص 

وهذا المرتسم بدأت 
الحكومة تستفيد منه 

االن في تحديد مسار 
االقتصاد الوطني ، 

مبينا ان هذا االقتصاد 
غادر وصف المركزية 

الشديدة إلى دولة 
السوق ، وخالل العشرة 
سنوات الماضية كانت 

عبارة عن محطات 
اختبار في معهد 

التقدم

ان العالقات الدولية 
تعتمد على عالقات 

العراق بالتيارات الدولية 
المؤثرة وفي مقدمتها 

الواليات المتحدة 
االميركية والتيار االيراني 

والصراع بين الغرب 
والشرق وهذا الصراع 
ليس نظريا انما تدور 

احداثه في داخل الساحة 
العراقية لذلك فان العراق 

يعاني من هذا الصراع 
معاناة كبيرة ، فاميركا 

تعد العراق مركزا 
استراتيجيا مهما في 

الشرق االوسط والعالم 
فهو مركز واقتصاد 

وثقافة

»معهد التقدم للسياسات اإلنمائية« يستأنف نشاطاته 
بندوة استذكارية الثني عشر عامًا من عمر المعهد

بعد وفاة مؤسسه الدكتور مهدي الحافظ
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قصة قصيرة

شعراصدار

من الع��راق وم��ن املانيا وبتع��اون متميز 
ونتب��ادل املعرف��ة الثقافي��ة ونح��اول أن 
نتعرف أكثر على االدوات واإلشكال التي 
تعتمدها املرأة العراقية في الكتابة وماذا 
تعني لها الكتاب��ة وهي خطوة أولى من 
سلسلة فعاليات وورش عمل نحاول من 
خاللها ترتي��ب الكتابة اإلبداعية ونحاول 
إيجاد عمليات إيفاد متبادلة بني البلدين 
ف��ي ه��ذا اجمل��ال علًما ب��أن فك��رة طيبة 
تكون��ت لدينا ف��ي النش��اط األول الذي 
أقمن��اه جملموع��ة أنآنا التي ص��درت عبر 
كتاب ض��م نصوًصا م��ن األدب العراقي 
ونتواص��ل  عراقي��ات  ألديب��ات  املعاص��ر 
مع ه��ذا املوضوع بإقامة الش��راكة عبر 

تش��جيع املرأة العراقية لتك��ون عنصرًا 
فاعاًل وبنحو اكبر واكبر في اجملتمع وكان 
ملعهد جوتة اخلط��وة الطيبة في الدعم 
املالي واللوجستي للوصول الى األهداف 
املطلوبة ونعمل على تشجيع كل اشكال 
التعبي��ر عن العالق��ات االملانيه العراقيه 
وخصوًصا مع ألبصره ومدى التفاعل بني 
املثقفات واملثقفني ف��ي العراق واضافت 
: ان معه��د غوتا االملاني ال��ذي يقدم لنا 
دعم��ا طيب��ا قد ج��اءت تس��ميته بهذا 
االسم كونه اسم لكاتب مشهور وروائي 
كبي��ر وكان يؤك��د دائما ف��ي أحاديثه ان 
الكتابة تس��اوي عن��دي احلي��اة فأصبح 
ش��عارنا هو الكتابة من اج��ل احلياة وقد 
كنا ومازلنا هنا نقوم بتش��جيع النساء 
العراقيات على الكتاب��ة اإلبداعية فهن 
االغلبي��ة في الع��راق ونس��بة تواجدهن 
ه��ي  %51 وانا اش��جع االغلبي��ة واليوم 
س��نعلن النصوص الفائ��زة من القراءات 
التي س��تتم بعد حلظات والب��د ان نذكر 
اننا في نش��اطنا االول ال��ذي اقمناه قبل 
سنوات حضرن 5 نساء الغير واآلن تكتظ 
بهن القاعة الى جانب الرجال وهذا شيء 

مفرح جدا بالنسبة لنا، 
بعدها حتدثت الش��اعرة سهاد عبدالرزاق 
مدي��رة ن��ادي الق��راءة ف��ي البص��رة عن 
انش��طة وفعاليات الن��ادي والدعم الذي 
تبديه الس��يدة برجيت لألرتق��اء بعملنا 
... وس��تكون لنا تغطية صحفية جديدة 
ال��ذي يلق��ى اهتمام��ا  الق��راءة  لن��ادي 
كبيرا من األوس��اط االبداعية والعلمية 

والتربوية .
ثم جلس��ت مبنصة القراءات الش��عرية 
والقصصية القاصة املبدعة عالية طالب 
والشاعر املبدع طالب عبد العزيز ليقدما 
الش��اعرات والقاصات ف��كان الدور االول 
للقاصة هاجر سالم  االحمد من املوصل  
ماجس��تير ادب عرب��ي وق��رأت قصته��ا 
بعنوان )بصيص أنا ( أعقبتها الش��اعرة 
نورس اجلاب��ري من بغداد ت��درس تقنيات  
وق��رأت قصيدته��ا زواي��ا األلم ث��م زينب 
جاس��م من العمارة وهي مهندسة وقد 
قرأت احدث قصصها ثم الش��اعرة مرمي 
حمي��د خريجة علوم سياس��ية جامعة 
بغ��داد و التي ق��رأت  نصه��ا ) أحاديثك( 
ث��م مآب أحم��د خريج��ة كلي��ة األعالم 
بأختص��اص صحاف��ة وقد ق��رأت احدى 
قصصها ثم الش��اعرة انتظار الش��مري 

الت��ي ق��رأت قصيدتها ذاك��رة عالقة ثم 
القاص��ة زينب حس��ن وه��ي طالبة اداب 
انكليزي املرحلة الثانية اعقبتها الشاعرة 
ن��ور العنزي بنصها مت��رد وهي طالبة في 
املرحل��ة الرابع��ة بكلي��ة اآلداب جامعة 
البصرة قس��م املعلومات واملكتبات ومن 
ثم القاصة س��جى أمني وهي مهندسة 
وناشطة وبعدها الشاعرة ايناس فيليب 
من بغداد والتي قرأت احدى قصائدها ثم 
جنوان حكمت الت��ي قرأت أحد نصوصها 
اعقبتها الش��اعرة ف��رح البطاط طالبة 
معهد تقني والتي ق��رأت نصها )البد أن 
نلتق��ي( وبعده��ا القاص��ة فاطمة علي 
املوسوي التي قرأت قصة بعنوان ) لست 
أبنة أبي( وآخر املشاركات القاصة طيبة 
عل��ي التي ق��رأت قصتها انطباع��ات .... 
بعد ذلك اعتلت املنص��ة الدكتورة كوثر 
جب��ارة وه��ي ناق��دة وأكادميي��ة وحتدثت 
ع��ن انطباعاتها حول مامت��ت قراءته في 

جلسة هذه الليلة.

وتواصلت اجللسة.....
وتخللت اجللس��ة معزوفات موس��يقية 
تراثية وأخرى من روائع املوسيقي العاملية 

للدكتور ثامر اخلياط وسامر املظفر .
وف��ي ختام اجللس��ة مت توزيع الش��هادات 

التقديري��ة على املس��اهمني ف��ي إقامة 
هذه الورشة الثقافية .

مت بع��د ذل��ك اع��الن أس��ماء املبدع��ات 
الفائ��زات م��ن قب��ل اللجن��ة املش��كلة 
له��ذا الغرض حي��ث حصلت الش��اعرة 
نور العنزي على املرتبة األولى والش��اعرة 
ن��ورس اجلاب��ري عل��ى الثانية والش��اعرة 
إين��اس فيليب على الثالثة أما في مجال 
القص��ة فقد حققن املرات��ب األربع زينب 
حس��ن وهاج��ر س��الم األحم��د وزين��ب 
جاسب ومآب عامر... فيما اكدت اللجنة 
بأننا نعد كل املش��اركات فائزات في هذه 

اجللسة فكلهن مبدعات.
وكان قصر الثقافة قد هيأ كل مستلزمات 
إجناح هذه الفعالية ومنذ ثالثة أيام ليكون 
جاهزا ألس��تقبال احلض��ور الكرمي وكانت 
جلنة امل��رأة والطف��ل في قص��ر الثقافة 
قد احتفت اليوم بالش��اعرات والقاصات 
املبدعات عبر حتقيق لقاءات طيبة معهن 
على هامش األمس��ية وقدم��ت اللجنة 
تبريكاته��ا ل��كل املش��اركات وترحيبها 
الطي��ب بتواجدهن في ه��ذه الليلة عبر 

القراءات الشعرية والقصصية.  
يذكر إن معه��د جوته هو املركز الثقافى 
الوحي��د جلمهورية أملاني��ا االحتادية الذى 
ميتد نشاطه على مستوى العالم اذ اكد 

مديره في تصريح صحفي له خالل زيارته 
للبصرة وحتدي��دا لقصر الثقافة والفنون 
ف��ي البصرة  : نحن ندع��م تعليم اللغة 
األملانية فى اخلارج و نرعى س��بل التعاون 
الثقاف��ي الدول��ي كما نس��هم فى نقل 
صورة ش��املة ألملانيا بتق��دمي معلومات 
ع��ن احلي��اة الثقافي��ة و االجتماعي��ة و 
السياسية بها و نحن نتولى كذلك املهام 
الرئيس��ية اخلاصة بالسياس��ة اخلارجية 
ثقافي��ة كانت أو التعليمي��ة، و ذلك من 
خالل شبكتنا املكونة من معاهد و مراكز 
جوته واجلمعيات الثقافي��ة ونحن ننهل 
م��ن الواجهة احلضارية املتنوعة جملتمعنا 
املفتوح و للثقافة األملانية املتجددة كما 
نرب��ط خب��رات وتص��ورات ش��ركائنا في 
داخل و خ��ارج أملانيا بإمكاناتنا في مجال 
تخصصن��ا و نعمل في من��اخ من احلوار 
املش��ترك و بهذا فنحن نق��دم اخلدمات, 
و نعد ش��ركاء لكل من له نشاط يتعلق 
بأملانيا و اللغة األملانية و الثقافة األملانية، 
ويعم��ل متحم��ال مس��ئووليته اخلاصة 
ومن دون ارتباطات سياس��ية نحن نواجه 
التحديات و نط��ور مفاهيم مبتكرة من 
أج��ل عال��م أكثر إنس��انية ينتش��ر فيه 
التفاهم و يقدر التنوع الثقافي باعتباره 

ثروة قيمة..

البصرة ـ سعدي السند: 
  

حت��ت ش��عار )الكتابة م��ن أجل احلي��اة(..
بدأت عص��ر اخلميس املاض��ي  وفي رحاب 
قاعة قصر الثقافة بالبصرة التابع لدائرة 
العالق��ات الثقافية العامة بوزارة الثقافة 
الق��راءات  فعالي��ة  واآلث��ار  والس��ياحة 
الش��عرية والقصصية ألديب��ات عراقيات 
ش��ابات حض��رن م��ن جمي��ع محافظات 
الع��راق للمش��اركة ف��ي ه��ذا النش��اط 
اإلبداعي الذي يعد امت��دادا لورش العمل 
الثقافية التي تتواصل منذ عدة س��نوات 
في احملافظات وفي أملانيا وبأشراف السيدة 
برجيت املستشارة الثقافيه بوزارة اخلارجيه 
األملانية و املش��رفة على الورش الثقافية 
لهذه الفعالية التي ج��اءت بتعاون فاعل 

مع مؤسسة البرملانات األملانية.
الفعالي��ة حضرها ع��دد من املس��ؤولني 
بالبصرة مع عدد كبي��ر من املبدعني ومن 
ش��تى التخصص��ات اإلبداعي��ة والذي��ن 
اكتظت بهم قاعة القص��ر بدأت بكلمة 
ترحيبي��ة القاه��ا عبد احل��ق املظفر مدير 
قصر الثقافة في البصرة قال فيها : جميل 
أن نلتق��ي هنا من أجل احلياة واألجمل من 
ذلك أن نكتب من أجل احلياة مش��يرا الى 
اننا بدأنا املش��وار في هذه الفعاليات عام 
2013 عندما احتفلنا سوية بتوقيع كتاب 
) عيون أنانا ( الذي ضم نتاجات املشاركات 
املبدعات ليأتي من بعده نشاط في املانيا 
ع��ام 2014 ينق��ل الين��ا مش��اهد احلياة 
اليومي��ة بص��ور ميداني��ة رائع��ة اجلمال 
وم��ن ثم مؤمت��ر الكتاب��ة من أج��ل احلياة 
ال��ذي متخض��ت عنه مجموع��ة من ورش 
متخصصة في مجالي الشعر والقصة ، 
وآخ��ر ثمار هذا التعاون ه��و اللقاء اجلميل 
اليوم لألحتف��اء مبجموعة م��ن الكاتبات 

الشابات العراقيات.

املستشاره الثقافيه بوزارة اخلارجيه 
االملانية تتحدث عن الفعالية

 وقبل بدء القراءات الشعرية والقصصية 
قالت السيدة برجيت املستشارة الثقافيه 
ب��وزارة اخلارجية األملانية و املش��رفة على 
ال��ورش الثقافي��ة له��ذه الفعالي��ة التي 
جاءت بالتع��اون مع مؤسس��ة البرملانات 
األملاني��ة وف��ي كلمة له��ا: اننا ف��ي هذا 
النشاط نؤسس لتبادل ثقافي بني كاتبات 

املُتخي��ل ف��ي الش��كل الس��ردي ال��ذي يروي 
ويتحرك ويُحرَك بنية النص الس��ردي الداخلية 
التي رسم حدودها كاتب النص، ولذلك فمهما 
حاولنا متث��ل وجود هذه الش��خصية املُتخيلة 
»الراوي« ف��ي الواقع، إاَل أن وجودها يبقى وجودا 

تصوري أكثر منه وجود حقيقي.
يُنهي املترجم كتابه بدراسة له بدراسة لرواية 
»موبي ديك« للروائي األمريكي اإلنكليزي األصل 
»هيرمان ميلف��ل التي صدرت ف��ي عام 1851، 
هي رواية تتح��دث عن ُقبط��ان يُدعى »أهاب«، 
له قدم خش��بية يتكأ عليه، رجل ش��ديد، كان 
يه��وى صيد احليتان ليس��تخرج منه��ا الزيت، 
ألن ه��ذا الزي��ت غ��ال الثم��ن، فإنطل��ق ومعه 
مجموع��ة الصيادين، ولكنهم ل��م يعلموا أن 
غاية »أهاب« لم تكن صيد احليتان كما يرومون، 
إمنا هي لإلنتقام من احلوت األبيض الذي تسبب 
بفقدان س��اقه، وقد أطلق عليه أس��م »موبي 
ديك«، وبعد قضاء ثالثة  أيام بلياليها في البحر 
يجد القبطان ضالته، ليكش��ف »ميلفل« عن 
صراع اإلنسان مع الطبيعة الالنهائي، ليقضي 
احل��وت »موبي ديك« عل��ى كل أفراد املركب من 
البحارة، ولم يبق منهم س��وى إسماعيل الذي 
يج��د له تابوتاً يختبئ ب��ه، فيكون هذا التابوت 

طوق النجاة له.
 ح��اول املترجم بدراس��ته لرواي��ة »موبي ديك« 
إظهار »الهوية املزدوجة« ب��ني »الراوي« واملروي 

له«، فمرة يكون إس��ماعيل هو »الراوي« وأُخرى 
يك��ون هو »املروي له«. ولكن »ال��راوي في رواية 
»موب��ي دي��ك« ال يتواجد في حقيق��ة األمر إاَل 
في داخل النص،... )لذلك(، فالتمييز بني القارئ 
وامل��روي له ُمناظٌر للتمييز ب��ني املؤلف والراوي، 
ولك��ن القارئ ه��و احلقيقي احلي الذي مُيس��ك 
الكتاب بني يديه، وليس للمروي إاَل وجود نصي« 

»ُمتخيل«.
اجلدير بالذكر:

� الراوي وامل��روي له والقارئ: مجموعة مؤلفني، 
ترجم عن الفرنس��ية: بشار س��امي يشوع، دار 
الرافدين، بغداد، بيروت، ط1، 1918. الكتاب من 

القطع املتوسط، عد صفحاته: 76. 
� املترجم: أس��تاذ األدب الفرنسي املساعد في 
كلية اآلداب في اجلامعة املس��تنصرية. يُترجم 
ع��ن الفرنس��ية، له ترجم��ة لكتاب س��لطة 
التف��اؤل آلالن ل��وي م��ك جينيس، ص��در أيضاً 
عن دار الرافدي��ن، بفداد/بيروت، ط1، 2017. وله 

بحوث ودراسات في األدب الفرنسي.

 
ص��در مؤخ��راً ع��ن دار الرافدي��ن كت��اب »الراوي 
واملروي له والقارئ« جملموعة مؤلفني، ترجمه عن 

الفرنسية بشار سامي يشوع* .
م��ا مُييز ه��ذا الكتاب أن��ه من الكت��ب القليلة 
التي تُرجمت عن النظرية الس��ردية عن اللغات 
األجنبي��ة عموماً وع��ن اللغة الفرنس��ية على 

وجه اخلصوص.
ح��اول املُترجم في ُمقدمته للكتاب أن يُس��لط 
الضوء على نتاج جيرار جينت الناقد الفرنس��ي 
الذي وضع نظرية في السرد حدد بها مستويات 
الس��رد الث��الث: احلكاية والقصة والس��رد، وقد 
 Figures(« إعتم��د املترجم عل��ى كتاب جين��ت
واملترج��م   1972 الص��ادر   )111 )أش��كال   )111
1999، وجلين��ت كتابان س��ابقان »أش��كال »11 
الصادر عام 1969، و قبله »أش��كال 11( الصادر 

عام 1966.
ح��اول جينت التمييز في نظريته الس��ردية في 
تقنيات كتابة أشكال السرد الثالث بني الكاتب 
وال��راوي والش��خصية، ف��ي تأكي��د من��ه على 
ضرورة الفصل بني األش��خاص احلقيقيني الذين 
يُش��اركون ف��ي عملي��ة التواص��ل، أي »الكاتب 
واجلمه��ور« وب��ني الش��خصيات املُتخيلة الذين 
يظهر لن��ا تواصلهم في النص »ال��راوي واملروي 
له«. فالكاتب هو الشخص احلقيقي الذي كتب 
الش��كل الس��ردي، أما الراوي، فهو الش��خص 

قصر الثقافة في البصرة يحتفي
باألديبات العراقيات الشابات

جانب من الفعالية الفعالية حضرها عدد من 
المسؤولين بالبصرة مع عدد 

كبير من المبدعين ومن شتى 
التخصصات اإلبداعية والذين 

اكتظت بهم قاعة القصر بدأت 
بكلمة ترحيبية القاها عبد الحق 

المظفر مدير قصر الثقافة 
في البصرة قال فيها: جميل 
أن نلتقي هنا من أجل الحياة 

واألجمل من ذلك أن نكتب من 
أجل الحياة مشيرا الى اننا بدأنا 

المشوار في هذه الفعاليات 
عام 2013 عندما احتفلنا سوية 

بتوقيع كتاب ) عيون أنانا ( 
الذي ضم نتاجات المشاركات 

المبدعات ليأتي من بعده نشاط 
في المانيا عام 2014 ينقل الينا 

مشاهد الحياة اليومية بصور 
ميدانية رائعة الجمال

محمد بتش مسعود

ّاف��ذة ميتد أفق بعي��د، موحش  خل��ف الن�
كئي��ب، كان يجل��س أبو حلية وق��د أثنى 
ركبتي��ه، تنس��اب حّب�ات املس��بحة بني 

أنامله. مطقطقة بني الفينة واألخرى.
تس�ّلل صوت بومة إلى أذنيه، لم يعره أّي 
اهتمام فأّمه كانت دوما تقول له أّن البوم 
أحسن منه حظّ�ا. إس��تغفر رّبه، تنّفس 
الّصع��داء وأرخى قدمي��ه العاريتني على 

حلٍس كان يفترشه.
ل��م يكن في الصّف س��وى بعض االفراد، 
لقد عِهد هذا املش��هد منذ س��نني، رغم 
خط��ب اإلم��ام املتكّررة ع��ن فضل صالة 
الفج��ر، لكن لم يكت��رث ألمره أحد. فقد 
ق��ال أحده��م ذات مّرة م��ا أع��ذب الّنوم 

واآلذان مرتفع.

راج��ت ف��ي القري��ة الّصغي��رة أقاوي��ل 
وأحادي��ث عجائز عن لّص فت��ك بدجاج 
القرية، قي��ل إّنه محت��رف بامتّياز، لقد 
أبكى عجائز القري��ة فمنهّن من فقدت 
دجاجة وأكث��ر. ورغم مح��اوالت اجلميع 
الّنيل منه إالّ أّن كل ّ ذلك باء بالفش��ل، 
لم يس��تطع أّي أحد أن يقبض عليه وال 
أن تُعرَف هوّيته. لقد كان ملث�ّ�ما عندما 

رآه أحد األوالد ذات مّرة.
عندم��ا كان أبوحلية-كم��ا اعت��اد أه��ل 

القرية مناداته فوجهه زّينته حلية
كثيف��ة- عائدا لبيت��ه ذات م��ّرة ترّجته 
عجوز وسألته إن كان قد رأى دجاجاتها، 
بحك��م عمله كبائ��ع متنّقل للمالبس، 
فهو يط��وف أرج��اء القرية يومّي��ا جاّرا 
عربته الّصغي��رة، كان صوته ميأل األرجاء 
.. فس��اتني .. فس��اتني .. فأه��ل القري��ة 

يعرفونه جّيدا.

ذات صب��اح قال له أح��د الّصبية .. لقد 
رأيُت س��ارق الّدجاج، لم يع��ره أّي انتباه، 
كّش��ر في وجهه وزمج��ر، رمقه بنظرة 
غض��ب قائال .. اذهب والعب مع أترابك .. 

فهذه األمور التعنيك يا ولد.
بقى في القرية بضع دجاجات الغير، لقد 
استراح الّس��ارق اجملهول هذه األّيام، رمّبا 
س��يعيد الكّرة من جديد حني يستعيد 

نشاطه وخططه فال أحد يعرفه.
لم يخرج أبوحلية ه��ذا اليوم، عند صالة 
الفجر س��أل عنه اإلمام، لكن الأحد رآه، 
ل��م يعرف أحد وجهته. م��ّرت أّيام وال أثر 

له .
ليلة مقمرة هادئ��ة تخّللها صراخ كبير 
وصّياح .. أمس��كوه .. أمس��كوه .. لقد 
عاد السارق من جديد، لكن حلسن حّظه 
تس��ّلل بخّفة مطلق��ا س��اقيه للّريح. 
تعالت صيحات الّدجاج من مكان قريب، 

إّنه بيت أبوحلية، قال أحدهم لم أس��مع 
يوم��ا أّن له دجاجا، ق��ال آخر حني يصبح 
الّدجاج قضّية .. رمّبا وضعها الّس��ارق .. 
قال آخ��ر ضاحكا وقد فقد جّل دجاجاته 
رمّبا س��رقها أبوحلي��ة .. تس��اءل اجلميع 

واحليرة متأل أفكارهم.
الضباب يكتسح األفق، جاء صوت صارخ 
من أطراف القرية .. فساتني .. فساتني .. 
سراويل .. خرجت العجائز وبعض الّرجال، 
لقد ع��اد ذو الّلحية، كان الّصوت يقترب 
روي��دا رويدا على أنغ��ام صدى الضباب .. 
أسرع أحد الّصبية نحوه وسرعان ما عاد 
راكضا وقد تقّطعت أنفاس��ه .. اليشبه 

أبوحلية أبدا .. إّنه رجل غريب.
حينه��ا كان الض�ّباب ي��زداد عتمة، ومّر 
الّرجل ب��ني جنبات البيوت ورزمة املالبس 
عل��ى كتفيه، لم يعرف��ه أحد .. لم يكن 

أبوحلية .. حتما لم يكن هو. من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

حتما لم يكن هو

باالشتراك مع المانيا

الراوي والمروي له والقارئ

جالل حسن

1
ال شاهد يبرئ القلب من مالمته

ال حجة تشطف الوهم من احلقيقة
وال دليَل ينطق بالبرهان

كل ما في األمر هناك امرأة ميتة
أخذتني عنوة الى الصحراء

ودفنْت فؤادي هناك
محموال فوق نعوش اخلسارات.

*****

2
حني تكتب لها

تغرق بالدخان
فيكثر األعداء حولك

العدو األول: صمتها الثقيل
 يدس األرق في عيون ال تنام

والثاني: غدر الغياب
 يلعق بقايا الصبر في أماني االنتظار

فلم يبق على املنضدة س��وى منفضة 
الرماد

وقلب يتلوى في محرقة الندم.

*****

3
عل��ى م��ن متلم��ل أيه��ا املدف��ون في 

البلوى؟
أنت تختنق

وشهودك رحلوا قبلك
لذا سيدون في شهادة الفراق:

أحتض��ر بس��كتة حب س��ببها جفاء 

احلبيب!
*****

4
العاشق الهائم

غريب الديار
القى حتفه في الهشيم

ال يهم من يؤدي له التحية
الذي يهم كيف صار ضحية.

 ما فعله الوجد

من اعمال الراحل أحمد الربيعي



الفصل الثالث عشر
اإلجنازات وحتقيق األهداف

افتتاح مشروع شارع حيفا ، افتتاح 
مشروع ماء الكرخ ، افتتاح مشروع 
طريق صالح الدي��ن االيوبي ، تطوير 
بغداد ، معايشة في جبهات القتال 
 ، التش��ييد  ورق��ة عم��ل قط��اع   ،
املس��توى  الصيانة على  مفاهي��م 

الوطني

نشاطات مقترحة في تطوير 
بغداد 

ان  العاصم��ة  امان��ة  عل��ى  وكان   
تعي��د تقيي��م ما وضع س��ابقا من 
دراس��ات لتخطي��ط مدين��ة بغداد 
 . اخ��رى  تفصيلي��ة  وتخطيط��ات 
يابانيني  ال��ى استش��اريني  فعه��د 
إلعادة تقييم ما يتطلب من دراسات 
وتهيئة دراسات تخطيطية حديثة 
تنس��جم م��ع متطلب��ات املدين��ة 
للسنوات )2010 ( و )2035( املقبلة.

  ل��م يك��ن أم��ني العاصم��ة عب��د 
الوهاب املفتي يولي اهتماما كبيرا 
بأم��ور املش��اريع املذك��ورة ، بل لم 
يك��ن يطمح بتطوي��ر خطط امانة 
مش��غوال  كان  فق��د   ، العاصم��ة 
بأم��ور مهم��ة اخ��رى فيه��ا اعمال 
اجله��د املدني ف��ي جبه��ات القتال 
وتبليط الطرق داخل احلدود االيرانية 
القطع��ات  عملي��ات  لتس��هيل 
العس��كرية  ، التق��ل اهمي��ة ع��ن 
مش��اريع االمانة ، لك��ن معظمها 
يق��ع خارج مس��ؤولياته ف��ي امانة 

بغداد .
  كان��ت احل��رب العراقي��ة االيرانية 
على قدم وس��اق ، واخبار معاركها 
الطاحن��ة ، وم��ا يخوض��ه اجلي��ش 
العراقي ، تصل الينا بكل تفاصيلها 
وبطوالتها ومالحمه��ا . فكان على 
سائر مس��ؤولي الدولة وموظفيها 
االستعداد الدائم ملا تتطلبه احلرب 
من جهد عس��كري ، باالضافة الى 
متطلب��ات العمل املتزايدة بس��بب 
املنه��اج الكبير الذي تعم��ل امانة 

العاصمة على تنفيذه . 
 لقد ش��هدت تلك الفترة ماسمي 
بحرب املدن ، اذ تس��اقطت صواريخ 
النظام االيراني ع��ل مدينة بغداد . 
اصاب الصاروخ االول عمارة مصرف 
الرافدين في ش��ارع الرش��يد ، ولم 
نك��ن نعرف يومذاك ه��ل كان االمر 
تخريبا داخليا من معارضي احلكومة 
املؤيدي��ن اليران ، ام هو ش��يء اخر . 
وس��قط صاروخ اخ��ر على منطقة 
قريبة من القصر اجلمهوري ، فاصاب 
دار صديقي برهان اجلاف ، وذهب هو 
ووالدته ضحية ذلك العمل اجلنوني 
. واص��اب صاروخ اخ��ر طريق محمد 
القاس��م ق��رب الباب الوس��طاني 
ذهب ضحيته آمر وحدة عس��كرية 
م��ع س��ائقه ، واخ��ر اص��اب عمارة 

سكنية قدمية في شارع حيفا .
  والواقع ، ان تلك الصواريخ لم تؤثر 
على معنويات الس��كان في بغداد ، 
ومنهم العاملون على مش��اريعنا ، 
بل اس��تمرت االعمال على وتيرتها 
الطبيعية ، واس��تمرت دوائر االمانة 
املواطن��ني  ال��ى  خدماته��ا  تق��دم 
بش��كل طبيعي . اس��تطيع القول 
ان اهالي بغداد قد صمدوا بش��كل 
شجاع جتاه تلك الصواريخ واصواتها 
الهائل��ة ، لكنهم ادرك��وا انها هي 
احل��رب ، وقد وصل��ت مدينتهم بعد 

نحو اربع سنوات من اندالعها .
  ذكر ل��ي احد مس��احي الكميات 
البريطاني��ني في منتص��ف 1982 ، 
ان الس��فارة البريطاني��ة في بغداد 
العامل��ني في  رعاياه��ا  اس��تدعت 
بغداد الى اجتماع طارئ بالس��فارة 
عصر اح��د االي��ام ، واوضحت لهم 
بأن مدينة بغداد اصبحت غير آمنة 
، وانه��ا في مدى الصواريخ االيرانية 
، وان عليه��م االبتعاد عن بغداد قدر 
االم��كان . اال ان معظ��م العاملني 
البريطانيني وبحكم عقودهم اجملزية 
واهمية اعمالهم ، بينوا لسفارتهم 
بانهم ليس��وا على استعداد لترك 
اعماله��م في مدينة بغداد ، وانهم 
عاشوا ظروفا اصعب في ايام احلرب 
العاملية الثاني��ة ومناطق اخرى من 
العالم ، فهم باقون في اعمالهم وال 
ترهبهم تلك الصواريخ الس��اقطة 

على بغداد .
م��ن مقترحاتي على ض��وء خبرتي 

للعدي��د  ومش��اهداتي  ودراس��اتي 
م��ن امل��دن العاملية اقت��رح ان تأخذ 
التالية  امانة العاصمة باملقترحات 

لتطوير عاصمتنا بغداد :
• ان تّك��ون امان��ة بغ��داد وح��دات 
اكثر عدداً او بلدي��ات خلدمة مدينة 
بغ��داد ضم��ن احملافظ��ة وان تكون 
للبلدية موازنتها اخلاصة واالقسام 
التخصصية االخرى فنياً وتنسيقياً 
واجمل��اري  والتنفي��ذ  كالتخطي��ط 
والبيئة  والتش��جير  والط��رق  واملاء 
والهندس��ة واالقتص��اد والبلديات ، 
وترتبط بأمانة العاصمة من النواحي 
التخطيطية واالستراتيجية ويكون 
رئيس هذه البلدية مس��ؤوالً كامالً 
ع��ن ادارة وتطوي��ر بلديت��ه خلدم��ة 

املواطن نيابة عن امني بغداد.  
العاصم��ة ه��و  ام��ني  يك��ون  ان   •
»رمز« ملدينة بغداد يس��اعده وكالء 
مس��ؤولون قانونياً ونياية عن االمني 
عن املش��اريع التطويرية الرئيسية 
والتخطي��ط  واالدارة  كاملوازن��ة 
واملش��اريع واملقاس��ات الت��ي تربط 
ب��ني البلدي��ات اخملتلف��ة وان يكونوا 
اخلط��ط  رس��م  ع��ن  مس��ؤولني 
املستقبلية للمدينة تعمل مبوجبها 

البلديات املذكورة اعاله.
• م��ن املهم جداً ان يخصص ملدينة 
بغ��داد م��ن البت��رو دوالر على ضوء 
م��ا يخصص للمحافظ��ات االخرى 
لتطوي��ر العاصم��ة ومتثي��ل الدولة 
واحلكومة بالش��كل الذي يتناسب 

مع نفوس العاصمة.
• ان تهت��م امان��ة بغ��داد باجلوانب 

الرئيسية التالية:
- اع��ادة تخطيط املدين��ة في ضوء 
منوها غير االعتيادي خالل السنوات 
االخيرة ليحم��ل التخطيط اجلديد 
كبي��رة  كدول��ة  الع��راق  مفه��وم 
عريقة تعبر ع��ن احلضارات القدمية 
واآلش��ورية  والبابلي��ة  الس��ومرية 
واحلضارة العربية االس��المية ومتثل 
الع��راق اجلديد من��ذ تكوين احلكم 

الوطني.
- ان تنفذ مشروع رفع مستوى املاء 
في نهر دجلة ليكون مس��توى ثابتاً 
عل��ى مدار الس��نة الس��باب بيئية 
ورياضية وتطويرية وسياحية  وذلك 

عن طريق انشاء س��دود على نهري 
دجل��ة وديال��ى وجنوب بغ��داد وآخر 

شمال بغداد قرب جسر املثنى.
- ان تتم بأس��رع وقت ممكن دراس��ة 
جدي��دة للم��رور في املدينة لرس��م 
مش��اريع الط��رق الس��ريعة واملترو 
والترام��واي والس��كك داخل حدود 

املدينة .
- تكوي��ن دوائ��ر الت��راث وتب��دأ فوراً 
للحفاظ على ما تبق��ى من التراث 
واعطاء بغداد مس��حة م��ن تراثها 
العريق وان تعيد بناء الرموز املهمة 

القدمية .
ان اش��تراك املؤرخ��ني والبلداني��ني 
والتراثي��ني واآلثاريني م��ن املعماريني 
واملهندس��ني  ه��و ام��ر مه��م في 

عمليات احلفاظ على تراث بغداد.  
- ان نباش��ر ف��وراً مبش��روع بث روح 
املواطنة في سكان املدن ومسؤولية 
املواطن في احلفاظ على داره وممثلة 
ومدينته . سبق وان وقعت عقد مع 
االمم املتحدة حول مش��روع مماثل في 
1985 اال انه لم يستمر مع االسف.

من أهم االجنازات في أمانة 
العاصمة 

التش��به امان��ة العاصم��ة اي��اً من 
ال��وزارات والدوائر االخ��رى مبالكاتها 
الثابت��ة وموظفيه��ا ذوي الس��نني 
الطويل��ة م��ن اخلدمة واخلب��رات ... 
لكون ام��ني العاصمه له صالحيات 
مطلقة لتحريك منتسبي  االمانه 
بس��هولة من موقع الى آخر ولكون 
امني العاصمه له صالحيات واسعة 
ج��دا ف��ي الص��رف على املش��اريع 
واردات  م��ن  املمول��ة  وباالخ��ص 

االمانة. 
ان تكوي��ن امانه العاصم��ة قانونياً 
بالوقت احلاضر ، وارتباطها برئاس��ة 
ال��وزراء وتنفي��ذ توجيه��ات رئي��س 
الوزراء مبوجب الصالحيات الواسعة 
املفتوح��ة احملص��ورة باألم��ني , كل 
ذلك دفع االمني ش��خصياً ان يكون 
هو اخملطط واملنفذ واملس��ؤول االول 
عن املدينة وبالتالي حدوث التسيب 

الذي نالحظه في العاصمة.
حاول��ت ان اب��ذل جهدي لتحس��ني 
مستويات االداء وتعديل قانون امانة 

العاصم��ة خلدمة املواط��ن واعترف 
بعدم متكني من ذل��ك .... ولكن من 
االمور املهمة التي اذكر قد حققتها 
أثناء فترة عمل��ي وكيال فنيا ألمانة 
العاصم��ة باإلضافة مل��ا مذكور في 

هذه املذكرات هي :
• كونت منظومه كفوءة لالش��راف 
على املشاريع وبالتالي اجنزت بكفاءة  

املشاريع التي ذكرتها سابقاً.
• تدري��ب أكبر عدد من املهندس��ني 
ل��دى املنظم��ات الدولي��ة واملعاهد 

وامتنى ان تستمر هذه النشاطات.
• مش��اركة بغ��داد الفعال��ة ف��ي 
العربي��ة  املنظم��ات  مؤمت��رات 

واالسالمية والعاملية .
• تكوين ن��واة في امان��ة العاصمه 
لتعمل على زيادة  ش��عور س��كان 
املدين��ة باملواطنة وبالتنس��يق مع 
االمم املتح��دة . تبن��ت االمم املتح��دة 
منهاجن��ا ه��ذا باعتب��اره منهج��اً 
رائ��داً ملدين��ة بغ��داد وه��و » تنمية 
روح املواطن��ة في املدينة » وعممته 

للتطبيق في دول اخرى .
• االهتمام في بيئة بغداد عن طريق 
البلدي��ة واحلدائق  تطوير اخلدم��ات 

والباركات .
• االستمرار بالعمل على تنمية روح 

املواطنة.

معايشة في جبهات القتال 
استمرت احلرب مع ايران فترة طويلة 
، فقررت القيادة العراقية ان يتعرف 
غير العسكريني من موظفي الدولة 
العس��كرية  احلياة  على صعوب��ات 
واحوال احلي��اة في جبه��ات القتال 
، واعط��اء ش��عور للعس��كريني ان 
الشعب كله في جبهة واحدة ، من 
خالل معايشة كبار موظفي الدولة 
في اجلبهات . فاملدير العام يتعايش 
م��ع آمر الف��وج ملدة ثالثة اس��ابيع 
، ووكالء ال��وزارات مع آم��ري اآللوية 
مل��دة اس��بوعني ، والوزراء م��ع قادة 
الفرق ملدة اسبوع ، وعلى كل منهم 
ان يق��دم تقريرا س��ريا مبش��اهداته 
وانطباعات��ه ومالحظاته خالل فترة 

التعايش .
وف��ق ذل��ك ، كان عل��ي ان التح��ق 
للمعايش��ة مرت��ني ، االولى س��نة 

1982 م��ع آمر ل��واء 506 في قاطع 
بدرة في لواء الكوت . والثانية سنة 
1985 م��ع آمر اللواء امل��درع 27 في 

جبهة العمارة . 
  القراءة ال تفارقني في حلي وترحالي 
، وهي في مقدم��ة اهتماماتي منذ 
وق��ت مبكر من حيات��ي ، وملا كانت 
فت��رة املعايش��ة تتخلله��ا اوق��ات 
طويلة من الفراغ ، فقد اصطحبت 
معي في املعايشة االولى مع اللواء 
506  عدداً م��ن الكتب والتقاريرعن 
موضوع احل��دود العراقية االيرانية ، 
ومش��كالت هذه احلدود هي س��بب 
اندالع هذه احلرب . كما اخذت معي 
مجموعة م��ن االدوية التي وضعها 
وهيأها لي طبيب أمانة العاصمة . 

فضال عن قنينتني من الويسكي . 
التقي��ت مع عدد من املدراء العامني 
ووكالء الوزارات في نقطة جتمع في 
احد مقرات اجليش الشعبي . وزعنا 
على ع��دد من الباص��ات وانطلقت 
بعقوب��ة وخانقني  باجت��اه  الباصات 
. من خانق��ني مت توزيع املتعايش��ني 
الت��ي  والوح��دة  الفرق��ة  حس��ب 

يلتزمون بها للمعايشة .
الباص��ات عل��ى طري��ق  انطلق��ت 
عسكري مش��يد على طول احلدود 
العراقي��ة االيراني��ة كان قد ش��يد 
بج��واره عل��ى احل��دود س��اتر ترابي 
مرتف��ع مينع تع��رض الباص��ات الى 

الرصد من قبل قطعات العدو.
وصلنا الى مقر الفرقة ومت تسليمي 
الى اللواء 506 . وصلت هذه الوحدة 
والتقي��ت بآمرها حي��ث مت التذاكر 
معه حول س��كني ومنهاج عملي 
واللقاءات املقترح��ة بيننا واجلوالت 
العمليات  قاط��ع  املقترحة ضم��ن 

احملدد اليه حالياً .
 خص��ص لي م��أوى يق��ع داخل تل 
مرتفع ، وهو ملجأ حديدي مس��بق 
الصن��ع ، ل��ه ممر الى اخل��ارج ليكون 
بعيدا ع��ن خطر القص��ف ، طوله 
خمسة امتار وعرضه متران ، مقسم 
الى غرفة نوم خلفية وحمام وغرفة 
مكت��ب امامية مع منض��دة وعدد 
من الكراسي ، وهاتف ، وانتدب احد 
اجلنود ليكون مبثابة مس��اعد يعني 

بترتيب اموري اليومية .

  كن��ت احضر يوميا اجتماع ضباط 
قيادة الل��واء 506 املكون من مقدم 
ركن الل��واء وضابط االس��تخبارات 
وأمراء مختل��ف االصناف في اللواء 
مس��اء. واجتول نهاراً م��ع آمر اللواء 
حول اخلط��وط االمامي��ة املتقدمة 
للجبهة املقابلة ملنطقة البسيتني 
ف��ي اجلان��ب االيران��ي . وعرف��ت ان 
اجليش االيراني مرابط على الهضبة 
االيراني��ة ، واجليش العراقي مختبئ 
في مالجئه حتت االرض طوال النهار 
. وطلب مني آمر اللواء مرة ان اطلق 
قذيفة مدف��ع 25 ملم على تقاطع 
للطرق في اجلانب االيراني ، فأصبت 
اله��دف . وق��د الحظ��ت ان االم��ور 
االدارية م��ن اوراق ومكاتب��ات تاخذ 
وقتا اليقل عن ساعتني من وقت آمر 
اللواء ليال ، وهو امر لم استحسنه 
. الحظت ان اخملططات التي يهيئها 
بع��ض الضباط بدائية التنس��جم 
مع التط��ور العلمي ف��ي ثمانينات 
الق��رن العش��رين وتقدم اس��اليب 

رسم اخلرائط . 
تعرفت بشكل واضح على اسلوب 
معيش��ة آم��ر الل��واء وم��ا يتعرض 
يومي��اً   القذائ��ف  م��ن  ل��واؤه  ل��ه 
كم��ا الحظ��ت مراقب��ة آم��ر اللواء 
للتعرضات اليومي��ة ليالً ونهاراً من 
قطعات العدو . الحظت وجود أجهزة 
»تنصت« اي السماع من بعيد وهو 
جهاز موزع عدد منه على القطعات 
االمامي��ة املتقدم��ة،  واق��رب ال��ى 
الع��دو وان »التنص��ت« على حركة 
افراده والترصد لهم . كتبت تقريري 
وقدمت نس��خة منه الى آمر اللواء 
شارحاً مالحظاتي خالل االسبوعني 
واكدت حماس افراد اجليش العراقي 
ومصاعبه الت��ي يالقيها من حقول 

االلغام املنتشرة في املنطقة.
وعن��د تواجدي في الل��واء املدرع 27 
ف��ي جبهة العم��ارة س��نة 1985 ، 
وجدت من قراءت��ي لتاريخ العالقات 
العراقية االيرانية ومش��كلة احلدود 
بينهم��ا ، ومعاهدات تنظيم احلدود 
، ان احلكوم��ة االيراني��ة دائما توافق 
عل��ى تثبي��ت احل��دود ، ولك��ن تلك 
االتفاقات توضع جانبا عند عرضها 
البرمل��ان  او  االم��ة  مجل��س  عل��ى 

االيراني للمصادق��ة عليها . اتضح 
ل��ي ان اتفاقية اجلزائر س��نة 1975 
بني اجلانب��ني ، ه��ي االتفاقية رقم ) 
22 ( بني حكومت��ي البلدين اجلارين 
من��ذ ق��رون م��ن الس��نني ، لكنها 
ل��م تثب��ت احل��دود بينهم��ا وحتقق 
االطماع االيرانية  ، واالمر نفسه في 
االتفاقيات السابقة . وهذا يعني ان 
البلدين بقيا على خالف حول احلدود 
، كما اتضح لي ان ايران تطمع ملا هو 

اكثر من احلدود احلالية في العراق.
ف��ي  احل��دود  عل��ى  اخل��الف  كان    
منطقة شط العرب هو ابرز مظاهر 
اخلالف بني البلدي��ن ، وهناك رأيان او 
تفس��يران للموض��وع . اولهم��ا ان 
مياه ش��ط العرب عراقية بالكامل 
وان خط احلدود هو الساحل االيراني 
، اي خط اتصال املياه مع اليابس��ة 
في اي��ران وهذا ه��و رأي جلنة احلدود 
البريطانية التي رسمت احلدود بعد 
احلرب العاملية االولى وعلى اعتبار ان 
مياه ش��ط العرب جميعها ولغاية 
احملم��رة تأتي من العراق . والثاني هو 
خط الثال��وك Thalouge وهو اخلط 
الذي يربط بني النقاط العميقة في 
ش��ط العرب . ومن هذه املنطلقات 
وتس��هيل حرك��ة امل��رور واملالح��ة 
في ش��ط العرب ، اقدمت حكومة 
االحت��الل البريطان��ي للع��راق ف��ي 
احلرب العاملية االولى على تش��كيل 
العراقي��ة  املوان��ئ  ادارة  مجل��س 
م��ن اعض��اء ميثل��ون الع��راق وايران 
وبريطاني��ا ، وان تك��ون ادارة املوانئ 

بريطانية عراقية في البصرة .

تقرير املعايشة 
االم��ور  ف��ي  خبرت��ي  ض��وء  ف��ي 
العامة  ومالحظاتي  التخطيطي��ة 
، فإنه مالم حتس��م قضية احلدود ، 
ف��إن ايران تتمكن م��ن الوصول الى 
بغداد في غضون ساعتني اذا عبرت 
احلدود من جهة ديالى ، وتس��تطيع 
الك��وت والعم��ارة  ان حتت��ل م��دن 
وش��رقي دجلة خالل فت��رات وجيزة 
ج��دا . كم��ا الحظت ان املتس��للني 
القرن��ة  ال��ى  يصل��ون  االيراني��ني 
بس��هولة متناهية ، واالمر نفس��ه 
تقريب��ا في جمي��ع مناط��ق احلدود 
االيراني��ة مع العراق ، مما يس��توجب 
وج��ود ق��وات عس��كرية على طول 
احلدود من الس��ليمانية الى جنوب 
البصرة بشكل مستمر . مما يشكل 
استنزافاً مستمراً للقدرات . من هنا 
عملت على كتابة تقرير وانا لم ازل 
في ملجأ املعايش��ة ، وطبعت منه 
نسخاً كافية ليوزع على املسؤولني 

قبل ان أنهي معايشتي مع اللواء.
  تضم��ن التقرير ش��رحا عاماً حول 
ومالحظاتي   ، احلدودي��ة  االتفاقيات 
حول اجلوانب االدارية للواء ، واحلقت 
التقرير مبقترحات تخطيطية بعيدة 
املدى للدف��اع عن احلدود ، حتى بعد 
االنته��اء من احل��رب القائمة يومئذ 
. وميكنن��ي ان اض��ع بعض اخلطوط 

الرئيسة لتقريري ، كما يلي :
• امتدحت شجاعة الضباط واجلنود 
العراقيني وصمودهم امام القصف 
االيراني اليومي ليال ، واستعدادهم 
للتقدم الى االمام متى طلب منهم 

.
• ولتغيير مفهوم وجود جيوش على 
طول خط احلدود م��ع ايران ولتوفير 
النفقات وإلبقاء التعايش السلمي 
بني البلدي��ن آخذين بنظ��ر االعتبار 
ضمان ام��ن املدن العراقية أقترح ان 
يخطط لتكوين مناطق وقرى زراعية 
على طول احلدود العراقية مع ايران ، 
ويستفاد منها كقرى منتجة زراعيا 
، ويكون سكانها وفالحوها مدربني 
ومس��لحني لصد الهجمة االيرانية 

االولى او مطاردة املتسللني .
• ان ترب��ط ه��ذه الق��رى واملناط��ق 
الزراعي��ة بطرق طولي��ة على طول 

احلدود .
• تش��ييد مدن جديدة تعتمد على 
االقتصاد الزراع��ي بعيدا عن احلدود 
الش��رقية ، وتط��ور امل��دن احلدودية 
احلالية مثل بدرة وزرباطية وش��يخ 
س��عد وعلي الغربي وعلي الشرقي 
والقرنة وغيرها ، ويس��لح سكانها 
ويدرب��ون جيدا للدف��اع عن مدنهم 
بدال من تكوين فرق وفيالق عسكرية 
على طول احلدود للدفاع عن مناطق 

شرقي دجلة .
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 32

في معسكر اللواء 506 حيث تعايشت مع آمر اللواء  ملدة اسبوعني مع اخرين من املتعايشني في دار استراحة الفرقة

مع قائد الفرقة وضابط ركن الفرقة في دار االستراحةفي معسكر اللواء 506



متابعة الصباح الجديد:
 

أينما ذهب اإلنس��ان، وجد فأرًا يطارده، 
يختبئ حتت الفراش، أو في شرفة املنزل 
املغلق��ة أبوابها فت��رات طويلة، أو في 
املطبخ، متس��بًبا في صراخ السيدات 
وركضه��ن. الف��أر بالفع��ل كاب��وس 
لإلنس��ان، كما أن اإلنس��ان ليس خبرًا 
جيًدا للفئران، فاإلنسان يقتله، ويطرده 
من دون شفقة، ويجري عليه التجارب، 
وينش��ر عنه الش��ائعات املُغرضة في 
بعض األحي��ان، رمبا أش��هرها أن الفأر 
يخ��اف القط��ط، وللتصحي��ح هو ال 
يعط��ي اهتماًما للقطة ، ورمبا يركض 
وراءها مهاجًم��ا، ولكن ما نتفق عليه 
أن اإلنس��ان يعيش في صراع دائم مع 
الفأر، وعلى الرغ��م من ذلك فمعظم 

الناس يعرفون القليل عن الفأر.

الفأر واإلنسان التشريح نفسه
على مدار عشرات السنني  لعب الفأر 
دورًا محوريًا في املعامل البحثية، حيث 
أجرى عليه اإلنسان آالف التجارب التي 
تهدف لصالح البشرية، ولكن السبب 
وراء ه��ذا لي��س الع��داوة األزلي��ة بني 
اإلنسان والفأر أو حجم الفأر الصغير 

والقابل للسيطرة فقط.
هناك سبب منطقي وليس تعسفًيا، 
وه��و أن اإلنس��ان والفأر عل��ى الرغم 
م��ن اخت��اف حجميهم��ا – إال أنهما 
اخلصائ��ص  بع��ض  ف��ي  يتش��اركان 

التشريحية والوظائف احليوية خاصة 
امل��خ واألعصاب، وهذا مين��ح الباحثني 
الثقة بأن ما ينجح تأثيره على الفئران 
ف��ي التجارب، ه��و بنس��بة كبيرة له 
تأثير فّع��ال على اإلنس��ان أيًضا، هذا 
إلى جان��ب أن نظرية التط��ور تعد أن 
البشر عاشوا منذ مايني السنني مع 
الفئ��ران باعتبارهم عائلة واحدة، قبل 
أن تنقس��م الرئيسيات والقوارض في 

سلسلة التطور البشري.
والفئ��ران ه��ي تل��ك الكائن��ات احلية 
املنب��وذة وج��دت ف��ي الهن��د مكانً��ا 
يحتويها وال يقتلها بل يقدسها أيًضا، 
معبد كارن��ي ماتا بالهن��د يعد منزال 
دافئ��اً ملا يزي��د عن 25 ألف فأر أس��ود، 
وه��ذا التقدي��س للفئ��ران ليس ألجل 
كونها فئرانًا فقط، ولكن إلميان بعض 
معتنقي الهندوسية أن هؤالء ليسوا 
فئرانًا من األساس، بل هم إعادة جتسيد 
لبعض أرواح األس��اف، وهذا املعتقد 
تعود أصوله إلى أسطورة شعبية عن 
اإللهة كارني ماتا، والتي هزمت جيًشا 
من األع��داء مكونًا من 20 ألف جندي، 
وبعد قتلهم أعادته��م إلى احلياة مرة 
أخرى على ش��كل فئ��ران، واعد اجلنود 

تلك اخلطوة هبة من كارني ماتا.
ق��رر اجلنود أن يعيش��وا بقية حياتهم 
فئرانً��ا ف��ي خدمته��ا، ولذل��ك ه��م 
يعيشون في املعبد اخملصص لعبادتها، 
ويأتي إليهم بش��كل متواصل الكثير 
من السائحني سواء بغرض الفضول، 
أو بغرض تقدمي االحترام واحلصول على 

البركة م��ن الفئران، وه��ذا عن طريق 
تن��اول الطعام الذي نقرته الفئران من 
قب��ل، فمن يحصل عل��ى تلك اللقمة 
الت��ي نقره��ا الف��أر، فه��و ش��خص 

محظوظ من وجهة نظرهم.
أحده��م ص��رح من قبل لإلع��ام : أنه 

يعتن��ي بالفئران في املعب��د إلميانه أن 
والده رمبا يكون واحًدا من تلك الفئران، 
 Rats« وقد تطرق الفيلم التس��جيلي
الفئران« له��ذا املعبد والفئ��ران التي 
تعيش فيه، والبش��ر الذين يقدس��ون 
تلك الكائنات احلية املنبوذة من العالم 

كل��ه، وحظ��ي ه��ذا املعب��د باهتمام 
العدي��د من وس��ائل اإلع��ام كحالة 

فريدة في معاملة الفئران.

الفئران تضحك  
»كما األطفال بالضبط  تشعر الفئران 

باحلماس��ة وامل��رح عندم��ا تدغدغها، 
وحت��اول أن متس��ك بي��دك لتمنعك« ، 
هكذا صرح عالم األعصاب ش��يمبي 
إيشياما لإلعام، مؤكًدا : أن الدراسات 
التي شارك فيها وأجريت على الفئران 
، منحتهم اليقني ب��أن الفئران لديها 
حس فكاه��ة مث��ل البش��ر، وعندما 
تدغدغهم يتحركون بنحو  حماس��ي 
ممي��ز س��ماه القائمون عل��ى األبحاث 
»قفزة البهجة«،  ألن هذا ما يشعر به 
الفأر عندم��ا تداعبه، واملثير لاهتمام 
أن��ه يص��در أصواتًا تش��به »قهقهة« 
الضح��ك ل��دى البش��ر، وم��ع الوقت 
يحب تلك الدغدغة وينتظرها، وحي�ن 
تتوق��ف اليد عن دغدغته يظل يبحث 
عنه��ا في األرج�اء حت�ى يس��تكم�ل 

امل�رح.
األصوات التي تصدرها بعض احليوانات 
رمب��ا ال يدركه��ا البش��ر إدراًكا كامًا، 
ولكنهم يس��تخدمونها في التواصل 
مع بعضهم البعض، وكذلك الفئران، 
ولذلك سيكون من الصعب أن تسمع 
صوت ضحكات الفأر بأذنك البش��رية 
الش��جاعة  متلكت��ك  إذا  العادي��ة 
ودغدغت��ه، ولكن باس��تخدام أجهزة 
متخصص��ة منحن��ا العلم��اء فرصة 
س��ماع »قهقه��ة« الفئ��ران عندم��ا 
تداعبه��م، ولكن ما أكده ش��يمبي ، 
أن الف��أر يضحك حت��ت تأثير الدغدغة 
عندم��ا يكون مزاجه جي��ًدا فقط، أما 
الف��أر املص��اب بالتوت��ر أو القل��ق من 
كث��رة التجارب عليه، فا يتمتع بحس 

الفكاهة ويرفض مداعبة البش��ر له، 
وكأنه يعبر عن اعتراضه على جتاربهم 
من خ��ال االمتناع عن املش��اركة في 

املرح.

أكثر حيوان مسؤول عن قتل البشر
م��ن الش��ائعات التي انتش��رت حول 
 »rabies الفأر، أنه حامل ل�»داء الكلب
وهو مرض نادر ولكنه قادر على الفتك 
باإلنس��ان م��ن خ��ال مهاجمة مخه 
واخلايا العصبية باجلسم، ولكن براءة 
الفأر من هذا املرض ال جتعل منه حيوانًا 
بريًئا صحًيا يصلح حيوانًا أليًفا، ففي 
دراس��ة أجري��ت ع��ام 2014 بالواليات 
املتحدة األميركية حتت إشراف جامعة 
كولومبي��ا أُثب��ت أن الف��أر خطر على 
حياة اإلنس��ان، حني كشفت الدراسة 
أن الفئ��ران التي تتخذ أنفاق املترو بيًتا 
لها؛ حتمل ما يزيد عن 18 فيروًس��ا لم 

يكتشف طبيعتهم العلم بعد.
وه��ذا جنًب��ا إل��ى جنب م��ع األمراض 
اخلطيرة التي اكتش��فها العلم مثل 
 hepatitis االلتهاب الكب��دي الوبائي«
C« وهو مرض قادر على قتل اإلنس��ان 

بعدما يهاجم كبده ويدمره.
ومن اجلدي��ر بالذك��ر أن الفئران قتلت 
ما يقرب من 25 مليون ش��خص خال 
خمس س��نوات حينما نش��رت مرض 
ف��ي   »bubonic plague »الطاع��ون 
القرن الرابع عشر، وبنحو عام، من بني 
الثدييات، ف�الفئران ه��ي أكثر حيوان 

مسؤول عن قتل البشر.

بيئة وعلوم12

كش��فت دراس��ة اجراها فريق م��ن الباحثني في 
جامع��ة » ب��وردو« الفرنس��ية، باالش��تراك م��ع 
زمائهم بكلية الهندس��ة اإلسبانية دي فاالنس: 

ان مخ النساء ال يخلد الى الراحة مثل الرجل.
وأوضحت الدراس��ة أن: »صور املخ ش��ملت شتى 
األعم��ار م��ن الش��هور األول��ى لل��والدة حتى 90 
عام��اً، ملعرفة مدى تطور أنس��جة مخ الرجل عن 
م��خ املرأة، فمخ املرأة لديه ق��درة ضعيفة مقارنة 

بالرجل، وذلك بسبب الهرمونات اجلنسية«.
وقال��ت الباحث��ة أدريان��ا مندريك املش��اركة في 
الدراس��ة إن: »الرجل يعمل بتركيز أكثر من املرأة 
وأن امل��رأة يظل مخها يعمل وال يخلد للراحة مثل 
الرجل، فهي دائم��ة التفكير فيما تريد عمله في 
الوقت احلالي أو في املس��تقبل، مم��ا يجعل لديها 
القدرة عل��ى القيام بالعديد من األعمال في وقت 

واحد«.
وأضاف��ت مندري��ك أن: » هرمون التستوس��تيرون 
الذك��وري ه��و مفت��اح اخت��اف بني م��خ الرجل 

واملرأة«.

توصلت دراس��ة، أجراها فريق م��ن الباحثني األملان 
برئاس��ة الباح��ث “كريس��توفر كيبا”، ف��ي مركز 
أبحاث اجليوفيزيقية في مدينة بوس��دام األملانية، 
إلى ارتفاع اإلض��اءة الصناعية في الكرة األرضية 
بنسبة بلغت %2 سنوياً في الفترة من 2014 إلى 

.2016
وأوضح العلماء أن “ملبات الديود تنتج كمية الضوء 
نفسه بأقل تكلفة، ما يجعل اخلبراء يعتقدون أن 
النفقات اخملصصة لإلضاءة في املدن حول العالم 
ستنخفض”، لكنهم يرون أن اقتصاد الطاقة عن 
طري��ق تكنولوجيا “الديود” يزيد م��ن تلوث البيئة 

ويهدد صحة اإلنسان.
وأصبح��ت الك��رة األرضي��ة غارق��ة ف��ي اإلضاءة 
الصناعي��ة، وه��ذه الظاه��رة تفاقم��ت بفض��ل 
التكنولوجي��ا اجلديدة التي تعتم��د على اللمبات 
“الدي��ود” اإللكتروني��ة، والتي تل��وث البيئة وتهدد 

الصحة العامة واحليوان والنبات.
وال تس��تطيع ثلثا البش��رية رؤية اجمل��رة الكونية 

بسبب تأثير تلوث اإلضاءة الصناعية في البيئة.

أج��رى العلم��اء بحثا جديدا كش��فوا من خاله 
ع��ن س��لوكيات يومي��ة بس��يطة وتعدي��ل في 
بعض العادات ميكن ان جتنب البش��ر ما يقرب من 
%40 من ح��االت الوفاة التي يتس��بب بها مرض 

السرطان.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن “إنقاذ 
تلك النسبة الكبيرة من وفيات السرطان يتوقف 
على اإلقاع عن التدخني وتناول الطعام الصحي، 
والتقلي��ل من تناول املش��روبات الكحولية، إذ أن 
إهم��ال هذه الع��ادات الثاث فقط مس��ؤول عن 
%30.4 من حاالت الوفيات بس��بب السرطان، أي 

نحو 2.5 مليون حالة سنويا”.
وتابع��ت الصحيفة انه “أما ع��ن العادات األخرى 
الت��ي يج��ب اتباعه��ا لتجن��ب الس��رطان بقدر 
املستطاع، فهي جتنب التعرض الزائد ألشعة فوق 
البنفسجية، وجتنب السمنة املفرطة، واملواظبة 
على ممارسة التمارين الرياضية، وينتج عن إهمال 
هذه الع��ادات الثاث %14.4 من حاالت الوفاة بني 

مصابي السرطان، أي نحو 1.2 مليون سنويا”.
وأوض��ح دكتور م��ن املعهد األس��ترالي لألبحاث 
النصائ��ح  “إهم��ال  إن  وايتم��ان،  QIMR ديفي��د 
الس��ابقة وإتب��اع العادات الس��يئة يس��فر عن 
%41 من وفيات الس��رطان م��ن الرجال و%34 من 

النساء”.

مخ المرأة يعمل
عكس الرجل

اإلضاءة الصناعية سبب 
في تلوث الكرة األرضية

سلوكيات بسيطة تنقذ 
40 % من حاالت الوفاة 

بمرض السرطان

متابعة الصباح الجديد: 

زي��ادة  ع��ن  دراس��ة  كش��فت 
كمي��ات النفاي��ات االلكترونية 
في أنح��اء العالم العام املاضي 
إل��ى مس��توى قياس��ي بلغ 45 
مليون طن، مش��يرة إل��ى أنها 
تض��م ذهباً ومعادن أخرى قّيمة 
وذلك نظ��راً لعدم إع��ادة تدوير 
س��وى عدد محدود م��ن أجهزة 
التلفزي��ون والهوات��ف احملمولة 

وغيرها من األجهزة.
وأوضحت الدراسة التي حظيت 
بدعم من األمم املتحدة أن ارتفاع 
وتراج��ع  الدخ��ول  مس��تويات 
املنتج��ات  أس��عار كثي��ر م��ن 
م��ن األلواح الشمس��ية وحتى 
املبردات تسبب في زيادة كميات 
الت��ي  االلكتروني��ة،  النفاي��ات 
ميكن تعريفها بأنها كل ش��يء 
به فتحة للكهرب��اء أو بطارية، 
بنس��بة ثماني��ة باملئ��ة من 41 
مليون طن في آخر تقييم أجري 

عام 2014.
وذكرت الدراس��ة الت��ي أعدتها 
جامع��ة األمم املتح��دة واالحت��اد 
ورابط��ة  لاتص��االت  الدول��ي 
النفاي��ات الصلب��ة الدولية: أن 
وزن النفاي��ات االلكتروني��ة في 
عام 2016، كان يع��ادل وزن برج 

إيفل نحو 4500 مرة.
وقالت الدراس��ة: إن املواد اخلام 
داخ��ل النفاي��ات املعدني��ة في 
تق��در قيمتها  املاض��ي  الع��ام 
بنحو 55 مليار يورو )64.61 مليار 

دوالر( ومنها معادن مثل الذهب 
والفض��ة والنح��اس والبات��ني 

والباديوم.
وقال روديجر كوير رئيس برنامج 
بجامعة  املس��تدامة  ال��دورات 
األمم املتح��دة: ان »األمر الذي ما 
يزال يصدمنا، هو أن 20 في املئة 
فقط م��ن الكمية يتم جمعها 
بنح��و رس��مي وتدخ��ل برامج 

إعادة تدوير«.
وأضافت الدراس��ة: أن النفايات 

االلكترونية مرشحة للزيادة إلى 
52.2 مليون طن في عام 2021. 
وأن الص��ني أكبر مص��در لهذه 
النفاي��ات والتي تص��ل إلى 7.2 

مليون طن في العام املاضي.
وحتتوي هذه النفايات على نسب 
عالي��ة من املواد الس��امة وغير 
والرصاص  الزئبق  املتحللة مثل 
والزرني��خ. وعندما جتد النفايات 
اإللكتروني��ة طريقها للمكبات 
اخلاصة فإن تلك املواد الس��امة 

تب��دأ بالتس��رب للخ��ارج األمر 
ال��ذي يتس��بب بتلوي��ث التربة 
وامل��اء والهواء، مما ي��ؤدي للكثير 

من املشكات الصحية.
وتع��د إع��ادة تدوي��ر أو تصنيع 
النفاي��ات اإللكترونية من أجل 
العالق��ة  اس��تخاص املع��ادن 
ما  اس��تعمال  وإعادة  داخله��ا، 
تبق��ى منها يعد اخلي��ار األمثل 
الذي ميك��ن من مواجهة تهديد 

النفايات اإللكترونية.

وح��ذر تقري��ر صدر ف��ي مارس/
منظم��ة  ع��ن  املاض��ي  آذار 
زي��ادة  العاملي��ة م��ن  الصح��ة 
النفاي��ات اإللكتروني��ة  تولي��د 
والكهربائي��ة بنس��بة %19 بني 
عامي 2014 و2018، لتصل إلى 
50 مليون طن متري بحلول عام 
2018، األمر الذي يهدد الصحة 
بنحو عام واألطف��ال على وجه 

اخلصوص.
وتتولد النفايات االلكترونية من 

أجهزة إلكترونية معطلة وغير 
مطلوبة من قبل املستهلكني، 
الكمبيوت��ر  أجه��زة  مث��ل 
والتلفزي��ون والهوات��ف اخللوية 
والطابعات والبطاريات وغيرها، 
وغالباً ما تس��تقر هذه األجهزة 
إم��ا ف��ي حاوي��ات النفاي��ات أو 
يتم حرقه��ا والتخل��ص منها، 
وتش��كل كلتا احلالت��ني خطرًا 
واضحاً على املستويني الصحي 

والبيئي.

متابعة الصباح الجديد: 
عث��ر العلماء ف��ي وكالة » ناس��ا« 
األميركية للفضاء، على نظام جنمي 
بعي��د يش��به نظامنا الشمس��ي، 
يتش��كل من ثماني��ة كواكب تدور 
ح��ول جنم يس��مى كيبل��ر90، مثل 
ع��دد الكواك��ب ف��ي مجموعتن��ا 

الشمسية.
العال��م  أن  العلم��اء:  وأوض��ح 
املكتش��ف حديثا صغي��ر مبا يكفي 
ليكون صخري��ا”، فيما اش��اروا الى 
ان “هذا أكبر ع��دد من العوالم يتم 
اكتش��افه على اإلط��اق في نظام 

كوكبي خارج نظامنا املعروف.
ف��ي  البرمجي��ات  وق��ال مهن��دس 
شركة غوغل، الذي اسهم في هذا 

االكتشاف كريستوفر شالو،: ان هذا 
االكتشاف يجعل كيبلر90- النجم 
األول الذي يستضيف أكبر عدد من 

الكواكب مثل نظامنا الشمسي.
اس��تعمل املهندس��ون م��ن غوغل 
نوعا من الذكاء االصطناعي يسمى 
تعلم اآللة، للعث��ور على الكواكب 
التي لم تصل إليها عمليات البحث 

السابقة.
ويق��ع النج��م على مس��افة 2545 
النظ��ام  لك��ن  ضوئي��ة،  س��نة 
الكوكب��ي الذي يدور حوله يش��به 
نظامنا الشمس��ي املع��روف، وفقاً 
للمعلومات التي رصدها تلسكوب 

الفضاء كيبلر، التابع لناسا.
وأف��اد باحث مش��ارك ف��ي جامعة 

تكساس في أوسنت أندرو فانديربورغ 
كيبل��ر90-  النج��م  نظ��ام   « إن   :
يشبه نس��خة مصغرة من نظامنا 
الشمسي، فهناك كواكب صغيرة 
في الداخل وكواكب كبيرة خارجها، 

لكنها جتري معا بإحكام » .
وملعرف��ة حجم الش��به بني النظام 
الكوك��ب  ف��إن  ونظامن��ا،  اجلدي��د 
اخلارجي ي��دور على نفس املس��افة 
ح��ول  األرض  فيه��ا  ت��دور  الت��ي 

الشمس.
ويكمل العال��م اجلديد، الذي يطلق 
عليه اسم كيبلر90- آى، دورة كاملة 
ح��ول النجم ف��ي 14.4 يوًما، وتقدر 
درج��ة احل��رارة الس��طح الس��اخن 

املواجه للنجم نحو 425 درجة.

متابعة الصباح الجديد: 
كش��فت أبحاث جديدة أن الواي فاي 
والهواتف اخللوي��ة تزيد خطر تعرض 
 50% بنس��بة  لإلجه��اض  النس��اء 

تقريبا.
وخال الدراس��ات عن اإلش��عاع غير 
املؤي��ن في اجملال املغناطيس��ي والذي 
ميك��ن أن ينت��ج أيض��ا ع��ن خطوط 
توصل  االتص��االت،  وأب��راج  الكهرباء 
العلم��اء إل��ى أن اإلش��عاع يس��بب 
ضغط��ا على اجلس��م مما ي��ؤدي إلى 
ض��رر جيني ق��د يس��بب اإلجهاض. 
وكان إشعاع اجملال املغناطيسي الذي 
يتع��رض ل��ه اجلميع تقريب��ا، مرتبطا 
باإلصاب��ة بالس��رطان، وق��د أوص��ت 
منظم��ة الصحة العاملية بدراس��ته 

ملعرفة مدى تأثيره على احلمل.
ويؤث��ر اإلجهاض على ما بني 15 و20% 
من حاالت احلمل في الواليات املتحدة، 
والتي تعرف بأنها فقدان للجنني الذي 
يقل عمره عن 20 أسبوعا في احلمل.

وق��ام باحث��ون م��ن قس��م أبح��اث 
“Kaiser Permanente” ف��ي أوكاند 
بوالي��ة كاليفورني��ا، بتحلي��ل بيانات 
913 ام��رأة في مراح��ل مختلفة من 
احلم��ل، وكان من بني املش��اركني في 
الدراس��ة م��ن عانني م��ن اإلجهاض 

سابقا ملرة واحدة في األقل.
ومت قي��اس التع��رض إلش��عاع اجمل��ال 
املغناطيس��ي لدى جميع املشاركات 
باستعمال عّداد “EMDEX Lite“، ملدة 
24 س��اعة، وقد مت تتبع النتائج طوال 

مدة حملهن.
ووجدت النتائج أن التعرض لإلشعاع 
الش��ديد يزي��د من خط��ر اإلجهاض 
بنس��بة تصل إل��ى %48 باملقارنة مع 
النس��اء اللوات��ي تعرض��ن ملس��توى 

إشعاعات أدنى.
واجلدي��ر بالذك��ر، أن التع��رض خلطر 
اإلجه��اض ل��م يك��ن مرتبطاً مب��ا إذا 
كان��ت املش��اركات في الدراس��ة قد 

تعرضن لإلجهاض في املاضي أم ال.
وق��ال املؤل��ف الرئيس��ي الدكتور دي 
كون لي: توفر لنا هذه الدراس��ة أدلة 
على أن تعرض البش��ر إلشعاع اجملال 
املغناطيس��ي غي��ر املؤي��ن ميك��ن أن 
يكون له آثار بيولوجية س��لبية على 

الصحة.

الواي فاي يسبب اإلجهاضالعثور على نظام نجمي من ثمانية كواكب

تحتوي على مواد سامة كالزئبق والرصاص والزرنيخ

النفايات اإللكترونية تهدد البيئة واإلنسان

إن المواد الخام داخل 
النفايات المعدنية في 

العام الماضي تقدر 
قيمتها بنحو 55 مليار 

يورو )64.61 مليار 
دوالر( ومنها معادن 
مثل الذهب والفضة 

والنحاس والبالتين 
والبالديوم

النفايات اإللكترونية

تقـرير

الفئران.. البعض يقّدسونها وآخرون يصارعونها بالكالب
أكثر حيوان مسؤول عن قتل البشر 

الفئران
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واشنطن ـ وكاالت: 
"املراك��ز  ف��ي  مس��ؤولون  ق��ال 
األم��راض  ملكافح��ة  األميركي��ة 
والوقاي��ة منها"، إن م��ا يصل إلى 
646 ألف ش��خص ميوتون بس��بب 
اإلنفلونزا املوس��مية ف��ي العالم 
س��نوياً، أي م��ا يزيد ع��ن تقديرات 
س��ابقة لعدد من يودي هذا املرض 

بحياتهم.
وأض��اف املس��ؤولون أن املع��دالت 
باإلنفلون��زا  للوف��اة  العاملي��ة 

املوسمية تراوحت على األرجح بني 
291 ألف��اً إلى 646 ألف ش��خص 
س��الة  لش��دة  وفق��اً  س��نوياً، 

اإلنفلونزا املنتشرة.
وأوض��ح املس��ؤولون ف��ي دراس��ة 
الطبية  دورية "النسيت"  نشرتها 
أن ه��ذا الع��دد يزي��د عل��ى تقدير 
سابق لعدد الوفيات تراوح بني 250 

ألفاً إلى 500 ألف.
ول��م تق��دم "املراك��ز األميركية" 
أس��باباً للزي��ادة ف��ي التقدي��رات، 

لكنه��ا قال��ت إن دراس��ة أجرتها 
بالتع��اون مع ش��ركاء عامليني في 
مجال الصحة استندت إلى بيانات 
م��ن عينة م��ن الدول أكب��ر وأكثر 
تنوعاً مقارنة بالدراسات السابقة. 
واس��تثنت الدراسة الوفيات خال 
حاالت التفشي الوبائي لإلنفلونزا 
واألمراض التي تفاقمها اإلنفلونزا 

مثل أمراض القلب.
لش��ؤون  املس��اعد  املدي��ر  وق��ال 
قس��م  ف��ي  العاملي��ة  الصح��ة 

اإلنفلون��زا في "املراكز األميركية" 
غو بريس��ي الذي شارك في إعداد 
الدراس��ة: "تذكرن��ا ه��ذه النتائج 
بخط��ورة اإلنفلونزا وبأنه يتعني أن 
تكون الوقاية من اإلنفلونزا أولوية 

عاملية بحق".
وخلصت الدراس��ة إلى أن العبء 
األكب��ر لوفي��ات اإلنفلون��زا يق��ع 
ف��ي املناط��ق األكث��ر فق��را ف��ي 
األكب��ر  البالغ��ني  وب��ني  العال��م 
س��ناً. واملعدالت األعل��ى للوفيات 

املتعلقة باجلهاز التنفسي بسبب 
اإلنفلونزا هي بني األشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 75 عاماً وأولئك 
الذين يعيشون في منطقة جنوب 

الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وق��ال الباحث��ون إن بل��دان ش��رق 
املتوس��ط وجنوب ش��رقي  البحر 
آس��يا بها معدالت أق��ل للوفيات 
املتعلقة باجلهاز التنفسي بسبب 

باإلنفلونزا، لكنها تظل مرتفعة.
لبرنامج  التنفي��ذي  املدي��ر  وق��ال 

الطوارئ ف��ي منظم��ة "الصحة 
العاملية" الدكتور بيتر س��امة إن 
النتائ��ج "تبرز أهمي��ة الوقاية من 
اإلنفلونزا خال التفشي املوسمي 
للتفش��ي  االس��تعداد  وكذل��ك 

الوبائي".
أميركي��ون  مس��ؤولون  ويتوق��ع 
 2018-2017 موس��م  ميث��ل  أن 
لإلنفلون��زا، ال��ذي ب��دأ لت��وه في 
النص��ف الش��مالي م��ن الك��رة 

األرضية، حتدياً بصورة خاصة.

اإلنفلونزا الموسمية تقصف حياة 646 ألفًا في العالم سنويًا
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متابعة الصباح الجديد: 

من بني 57 من »كالسيكيات ديزني«، 
هن��اك 11 نًصا أصلًي��ا فقط، هذا ما 
يؤكده تقرير في صحيفة »الباييس« 
يتناول التح��والت التي أجرتها ديزني 
عل��ى الروايات وقصص التراث لتقدم 

أفالمها الرائعة، وفًقا للتقرير.
 هناك شيء واحد يروق ألكبر صانعي 
األح��الم ل��دى تقدميه��م للعالق��ات 
ش��يء  كل  اخت��الق  الكالس��يكية، 
حرفًيا. فاألكثر من األغاني واحليوانات 
الناطقة والنطاق الزمني، ال تتمسك 
بالثقاف��ة الش��عبية كثيرًا،  ديزن��ي 

وتلغيها في الغالب.
اليوم يعتقد العالم أن بوكاهونتاس 
وجون س��ميث وقعا في احلب، وكانا 
يتجّوالن في ضوء القمر األزرق، وهما 
يسمعان من بعيد عواء الذئب. وهذه 
ه��ي اللحظ��ة املناس��بة لكش��ف 
الكذبة التي طامل��ا صدقناها، كذبة 
جميل��ة، لكنه��ا كذب��ة ف��ي نهاية 

املطاف!
أي��ن اخلدعة؟ يش��ير التقري��ر إلى أن 
مذكرات سميث لم تتناول أية عالقة 
حب جتمعه ببوكاهونتاس، فقد كانت 
تبلغ عشرة أعوام فقط، وكانت تناديه 
»األب«، ألن عم��ره كان 27 عاًم��ا، في 
الواق��ع لقد تزوجت بوكاهونتاس من 
كوكوم الذي كانت حتبه، وأنقذ حياة 
سميث حني أمس��ك برأسه، )وغالًبا 
لم يكن لديه مثل هذا الشعر الالمع 
مثلما كان في الفيلم(، بعد سنوات، 
وبعد ترّملها، س��افرت بوكاهونتاس 
إلى لندن، وتزوجت هناك، وتوفيت في 

الثانية والعشرين من عمرها.
ومنذ ذل��ك احل��ني تنامت أس��طورة 
حبه��ا جلون س��ميث، غّذته��ا ديزني 
وخفف��ت م��ن الذن��ب ال��ذي ارتكبه 
املس��تعمرون ضد السكان األصليني 
للعالم اجلدي��د، وصار ما حدث طبًقا 

لديزني أنهم: أبادوهم واستولوا على 
أرضهم، لكنهم أيًضا علموهم قوة 

احلب احلقيقي.

سندريال: لم حتب األمير..
كان متسلًطاً

نتح��دث عن فيل��م ديزني س��ندريال 
املأخوذ عن حكاية الفرنس��ي شارل 
بي��رو »س��ندريال« التي كتبه��ا عام 

.1697
أين اخلدعة؟ ف��ي حكاية بيرو حصل 
األمي��ر على س��ندريال )وكانت تدعى 
Aschenputtel( بسبب إصراره، بينما 
هي ل��م تكن لديها رغبة كبيرة، وقد 
طاردها في ثالث مناسبات مختلفة، 
لكنه��ا متكنت م��ن االختباء بفضل 

قدراتها السحرية.
في امل��رة الثالث��ة لم يدعه��ا األمير 
تتمك��ن من اله��رب، فأم��ر بتغطية 
س��اللم القصر بالق��ار حتى يلتصق 
به��ا ح��ذاء محبوبت��ه، ف��ي النهاية 
تزوجته س��ندريال بعد أن تأكدت من 
أنه��ا لن تتمكن من الفرار منه، األمر 
مختلف جًدا عم��ا حكته ديزني من 
أن األمي��ر الغن��ّي الوس��يم تزوج من 
ع��ذراء جميلة وفقي��رة، بعد أن وقعا 
في احلب، هكذا من دون أن يتبادال أية 

كلمة.

 هرقل: ألف فخ وفخ 
أنتجت��ه  ال��ذي  هرق��ل  فيل��م  ف��ي 
ديزني ع��ام 1997، وضعت الش��ركة 

األس��طورة اليوناني��ة ف��ي اخل��الط ، 
وأعطتن��ا ش��كاًل مختلًف��ا، بحي��ث 
م��ع  الوحي��د  الش��به  وج��ه  كان 
قصي��دة بيس��اندر املعروف��ة، الت��ي 
ُكتبت  في القرن السابع قبل امليالد، 
واس��ُتوحي  منها الفيلم، هو أسماء 

الشخصيات فقط.
أي��ن اخلدعة؟ في كل األج��زاء – وفًقا 
لألس��طورة – كان هرق��ل ابن املغامر 
– أو ميكننا القول: املغتصب أللكمني 
– زي��وس، وبني 100 اب��ن لزيوس الذين 
أجنبه��م م��ن نس��اء أخري��ات، كّنت 
زوجت��ه )وأخت��ه( هي��را كرًه��ا كبيرًا 
لهرقل، ولهذا أرسلت ثعبانني لقتله 
دون ج��دوى. وقبل أن يتم العش��رين 
عاًم��ا، كان ل��دى هركلي��ز 52 ابًن��ا، 

ولسوء احلظ في هجوم مجنون قتل 
اثنني م��ن أبنائه من ميج��ارا، زوجته 
األولى األقل جم��ااًل بكثير مما ظهرت 
عليه في الفيل��م. اجتمع هرقل مع 
ميجارا مع ابن عم��ه، وبدأوا في إجناز 
12 مهمة ليكون بريًئا من جرميته. وال 
حاج��ة للتوضيح بأنه لم تكن هناك 

جوقة من النساء السود.

كتاب األدغال: عنف ماوكلي وبالو
فيل��م ديزني كتاب األدغال عام 1967 
الذي أُخد عن حكاية االس��تعمار، أو 
االعتذار كما يسّميها بعض املؤرخني، 
والت��ي كتبه��ا رودي��ارد كيبلينغ عام 

.1894
قّلل��ت ديزن��ي م��ن العن��ف املوجود 

باحلكاي��ة األصلية، فقد دّمر ماوكلي 
في مناسبتني مختلفتني قرى بشرية 
رغبة من��ه في االنتقام، وعّلمه الدب 
بال��و أعمال الش��غب الت��ي صدمت 
احلكاية  وقّدم��ت  احليوان��ات،  بقي��ة 
أيًضا ش��خصية زعي��م القرود لوغو 
بنحو يفج��ر كل الصور الذهنية عن 
السود، حتى أنه يغني ملاوكلي »أريد 

أن أصبح مثلك«.
والتم��رد  الش��وارع  أعم��ال ش��غب 
االجتماعي على حق��وق املدنيني في 
مجتمع الس��ود، أثارت ه��ذه احملاكاة 
جداًل واعتقادًا بأن والت ديزني – وكان 
هذا آخر فيلم يش��رف عل��ى إنتاجه 
– أراد اس��تعمال الس��ينما في نشر 

رسالة شديدة التحفظ.

 عالء الدين: كسول ومجرم
في ع��ام 1992 أنتج��ت ديزني فيلم 
عالء الدين املس��توحى من »حكايات 
ألف ليلة وليلة« اجملموعة من التراث 

الشرقي حوالي عام 850.
يوض��ح التقرير، أن عالء الدين يطلب 
م��ن املارد في الن��ص األصلي طلبات 
مختلفة عما ج��اء في الفيلم، األول 
ه��و أن يُخرج��ه م��ن كه��ف الكنوز 
الرائ��ع، والثاني هو أن يقيم له مأدبة 
فاخرة له وألمه. في احلكاية األصلية 
تُوفي والد عالء الدين بسبب شعوره 
بالعار من ش��كل ابنه، وبع��د وفاته 

كان يبيع مع أمه املصابيح.
أم��ا الطل��ب الثال��ث، فه��و األكث��ر 
تعقيًدا؛ فقد كانت األميرة بدر البدور 
)ياس��مني في الفيلم( قد تزوجت من 
ابن الوزير، وطلب عالء الدين من املارد 
أن ينقلهم��ا له كل ليل��ة في غرفة 
نومه، حي��ث كان يحب��س الزوج في 
احلمام، ويترك األميرة، كان هدفه هو 
أال يتم ال��زواج، وحينه��ا يقوم امللك 
بتطليق ابنته م��ن ابن الوزير، وهكذا 
كان هذا الرجل ضحية حقيقية في 

القصة.

أكاذيب اختلقتها ديزني حتى ال تصدم األطفال
سندريال: لم تحب األمير.. كان متسلطًا

مشهد من الفيلم الكارتوني الذي جسد قصة سندريال

طفل يربح من يوتيوب 11 مليون دوالر 
سنوًيا

أصبح موقع الفيديو الشهير »يوتيوب« ساحة جديدة 
لتنمية املش��اهير، س��واء كانوا مدربي لياقة بدنية، أو 
متخصصني في احللقات الكوميدية، أو الطبخ مقابل 

كسب الكثير من املال.
ف��ي اآلون��ة األخي��رة انتش��رت مجموعة م��ن مقاطع 
الفيديو على يوتيوب، يظهر فيها طفل يدعى ريان يبلغ 
من العمر 6 س��نوات، ال يفعل ش��يئاً سوى أنه يعرض 

ألعابه مقابل 11 مليون دوالر في السنة.
احت��ل ري��ان املرتب��ة الثامن��ة ف��ي قائمة مس��تعملي 
اليوتيوب األعلى أجرًا في العام املاضي، مما جعل عائلته 
تبدي س��عادتها ملا يحققه ابنهما منذ أن أنش��أ قناته 

في عام 2015 عندما كان في الثالثة من عمره.

حريق يستمر 100عام
في أكبر حقل فحم بالهند

حق��ل جهاريا، أو حق��ل الفحم الذي يق��ع في منجم 
جهاري��ا، من أهم حق��ول الفحم في الهن��د، ويقع في 
منطقة دنباد بوالية جرخاند، تعرض منذ أكثر من مائة 

عام إلى حريق هائل لم يتم إخماده حتى اآلن.
تغط��ي حقول جهاريا أكثر م��ن 100 ميل مربع، واندلع 
احلريق فيها منذ عام 1916، أي في أواخر القرن التاس��ع 
عش��ر حتت احلك��م البريطان��ي، وبحلول 1980 انتش��ر 

احلريق في أماكن متفرقة.
وكانت احلرائق في كثير من األوقات عميقة حتت األرض، 
وتركه��ا املس��ؤولون بحجة أنها س��تخمد م��ن تلقاء 
نفس��ها، ولكن تعدد عمليات التعدين بها قضى على 

هذا األمل.
وس��اعدت ش��ركات التعدي��ن عل��ى عدم إطف��اء هذه 
احلرائ��ق ألنها حتص��ل عل��ى الفحم بس��رعة وبكلفة 
رخيص��ة، ولكن تدفق األوكس��جني عم��ل على تنمية 
اجلمر ونتج عنه حرائق ضخمة لن يس��تطيع إطفاءها 
أو حتى السيطرة عليها، كما وصل ارتفاع بعضها إلى 

60 قدًما.

االستمتاع بالحياة يبدأ بعد سن الـ 60
احلياة تبدأ بعد الستني أحياناً مقولة تؤكدها الدراسات 
الصحية اخملتلفة التي تشيد بالتأثير اإليجابي لإلحالة 

للتقاعد على صحة اإلنسان.
أح��دث م��ا ورد في ه��ذا اجملال، الدراس��ة الت��ي أجرتها 
جامع��ة »تورك��و« الفنلندي��ة، والتي خلص��ت إلى أن 
التقاعد يخلص اإلنس��ان من مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب وداء السكري والوفاة املبكرة.
الدراس��ة ش��ملت فحص وحتلي��ل بيانات نح��و 6 آالف 

متقاعد بني عامي 2000 و2011.
وبس��بب الدراس��ة فإن املوظفني بعد اإلحالة للتقاعد 
يبتع��دون ع��ن مش��اغلهم ومش��كالتهم املتعلق��ة 
بالعم��ل، ومن ثم تقل مش��كالتهم املتعلق��ة بالنوم 

ويتخلصون من األرق وغيره.
ووجد الباحثون أن النوم غير املريح واالس��تيقاظ مبكراً 
جداً ف��ي الصب��اح، وهو األم��ر االعتيادي ل��دى غالبية 
املوظفني، يتراجع بني املتقاعدين الذين كانوا يعانون من 

ضعف الصحة والتوتر بسبب العمل قبل التقاعد.
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فن

وداد حمدي
»الخادمة خفيفة الظل» 

وداد حمدي فنانة اش��تهرت بأدوار اخلادمة 
خفيفة الظل، التي تسعى لتجميع شمل 
األحبة وتوصيل الرس��ائل بينهم، وظهرت 

في أفالم عديدة بأدوار كوميدية.
ول��دت وداد ف��ي مدينة كفر الش��يخ عام 
1924، ب��دأت حياته��ا الفني��ة في معهد 
التمثيل، وظهرت بعد ذلك في فيلم »هذا 
جن��اه أبي«، وتزوج��ت من الفن��ان محمد 
الطوخ��ي ث��م محم��د املوجى ث��م صالح 

قابيل.
واعتزل��ت الفن بع��د ذل��ك، إال أن الفنانة 
الراحل��ة وردة قدمته��ا مرة أخ��رى للعمل 
الفني في مس��رحية »ش��هر زاد« بدالً من 

عقيلة راتب.
توفيت وداد حمدي في 26 مارس 1994، غدراً 
حيث قتلها الريجسير »متى باسيليوس« 
طعن��اً بالس��كني 35 طعنة ف��ي صدرها 
وبطنها، طمعاً في مالها بعد فش��له ف 
العثور على الفنانة يس��را كي يقتلها ومت 

القبض عليه وحكم عليه باإلعدام.

زينات صدقي
»العانس القبيحة»

أشهر عانس في السينما املصرية، صاحبة 
الوس��ادة اخلالي��ة، وجملته��ا الش��هيرة 
بالنغمة املمي��زة »كتاكيتو بني«، كثيرون 
لم يعرف��وا أن الت��ي ت��ؤدي أدوار »العانس 
املنبوذة«، التي يس��خر منها جميع أبطال 
الفيل��م، وخصوًص��ا الرجل الوس��يم هي 

اشهرهن عنوسة.
ب��دأت »زينات« حياته��ا كمطربة وراقصة 
في كازين��و بديعة مصابن��ي، بجوار حتية 
كاريوكا، في ثالثينيات القرن املاضي، حتى 
ش��اهدها جنيب الريحاني فرش��حها على 
الف��ور للعمل م��ع فرقته في مس��رحية 
»الدنيا جرى فيها إيه«، ومثلت بعدها عدة 

أدوار مع فرقة الريحاني.
بدأت ش��وطها السينمائي من فيلم »وراء 
الس��تار« ع��ام 1937، وقدم��ت دور خادمة 
س��ليطة اللس��ان، ال��دور ال��ذي أعج��ب 
اخملرج��ني وصن��اع الس��ينما للدرجة التي 
جعله يلتصق بها طوال مش��وارها تقريبا 

»الشخصية الفكاهية«، األمر الذي جعل 
اخملرج��ني آنذاك االعتماد عل��ى أزياء غريبة 
وقص��ات ش��عر مختلف��ة تظهره��ا أقل 

جماالً مما هي عليه في الواقع.
كانت زينات صدقي تتمتع بقوام متناسق، 
وعي��ون عس��لية فاحت��ة، وبش��رة صافية، 
وبرغم من ذلك استطاعت بصدق متثيلها 

إقناع اجلميع بأنها القبيحة العانس.

عائشة الكيالني
» القبيحة الطيبة» 

كرمية أو »جرمية« كما كان يفضل محمود 
عب��د العزيز مناداتها في فيلم »س��يداتي 
آنساتي«، ببس��اطة، ميكن أن نختصر كل 
أدوار عائش��ة الكيالني ف��ي دورها في هذا 
الفيلم، الس��يدة الطيب��ة، خفيفة الظل 
الت��ي تقب��ل كل ش��يء بصدر رح��ب، وال 
تتمت��ع بقدر كبير من اجلم��ال، وبرغم من 
ذلك هي ش��خصية ال تُنسى في أي فيلم 
مهم��ا صغر حجم ال��دور أو مدة ظهورها 

على الشاشة.
عائش��ة الكيالني محم��د، حصلت على 
بكالوري��وس ف��ي املعهد العال��ي للفنون 
املس��رحية )قس��م التمثيل( ع��ام 1987، 
عمل��ت ف��ي مس��رحيات عدي��دة منه��ا: 
البرنسيس��ة، ومن املسلس��الت عصفور 

النار، ومطلوب عروسة.
تعددت أدوار عائش��ة في ع��دة أفالم أخرى 
منه��ا فيلم لوالكي واملنس��ي عام 1993، 
ولص��وص خم��س جن��وم، وليل��ة القت��ل، 
والراي��ة حمرا ع��ام 1994، ووداعا للعزوبية 
ع��ام 1995، واإلرهاب والكب��اب عام 1996، 
واألنثى والدبور عام 1998، وكونش��رتو في 
درب سعادة عام 2000 والعديد من األفالم 

األخرى. 
وتابعت عائش��ة شوطها الفني في متثيل 
املسلس��الت، والت��ي من أهمه��ا العطار 
والس��بع بن��ات، وحد الس��كني، وحكايات 
مجنونة، ولن أمشي طريق األمس، واليقني، 

وفوازير ألف ليله وليله، والفرسان.
اختفت عائشة الكيالني عن األضواء لكن 
في نهاي��ة 2014، عادت بصوتها فقط من 
خالل مسلس��ل إذاعي بعن��وان »يوميات 

حنان وكمال«.

متابعة الصباح الجديد: 
ردت شركة فيس��بوك على انتقادات 
تعرض��ت له��ا م��ن جان��ب باحث��ني 
وعاملني فنيني في مجال تكنولوجيا 
املعلوم��ات قال��وا: إن أكب��ر ش��بكة 
ف��ي  االجتماع��ي  التواص��ل  ملواق��ع 
العال��م والش��ركات املنافس��ة لها 
تس��ببت في تغيير سلوكيات الناس 

وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم.
وقد وردت الشركة عبر إحدى املدونات 
التابع��ة له��ا : أن مواق��ع التواص��ل 
ف��ي  تك��ون  أن  ميك��ن  االجتماع��ي 
صالح إس��عاد الناس إذا اس��تعملوا 
التكنولوجيا بأس��لوب إيجابي، مثل 
التراسل مع أصدقاء، ونأوا بأنفسهم 
عن الس��لبية املتمثلة في أمور مثل 

االكتفاء مبطالعة ما ينشره اآلخرون.
وهذه امل��رة الثانية خالل أس��بوع ترد 
فيها فيس��بوك عل��ى انتق��ادات مما 
يعك��س رغبة في الدف��اع عن أمنوذج 
من األعمال يترجم اهتمام املشتركني 

إلى إيرادات عن طريق اإلعالنات.
وأص��درت فيس��بوك بيان��ا ردت فيه 
عل��ى مدي��ر تنفي��ذي س��ابق يدعى 

ق��ال خ��الل  باليهابيتي��ا،  تش��اماث 
مؤمتر )إن فيس��بوك »متزق النس��يج 

االجتماعي«(.
 وقالت فيس��بوك: إنه ترك الشركة 
منذ ست سنوات وال علم له باجلهود 
التحس��ينية التي بذلتها الش��ركة 

في اآلونة األخيرة.
لكن تش��اماث تراجع عما كتبه وقال 

في تدوينة على فيس��بوك أمس إنها 
»إحدى قوى اخلير في العالم«.

باحث��ون  نش��رها  دراس��ة  وكان��ت 
أميركي��ون ف��ي م��ارس/آذار توصلت 
إل��ى أن اس��تعمال مواق��ع التواصل 
ف��ي  س��اعتني  مل��دة  االجتماع��ي 
األقل يومي��اً يرتبط مبش��اعر العزلة 

االجتماعية.

واعترفت فيس��بوك في تدوينتها مبا 
وصفته بالبحث العلمي اجلاد واملقنع 
بشأن اآلثار السلبية ملواقع التواصل 
االجتماعي وأش��ارت إل��ى بحثني في 

هذا الصدد.
وبرغ��م م��ن ذل��ك قال��ت الش��ركة: 
»القص��ة  متث��الن  ال  الدراس��تني  إن 

الكاملة«. 

فيسبوك تقر بآثار سلبية للموقع عند سوء االستعمال

فنانات اشتهرن
بدور واحد

وداد حمدي

زينات صدقي

عائشة الكيالني

ملونشريط

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تفق��د الثقة ف��ي نفس��ك بس��بب تدهور 
األوض��اع العاطفية بش��كل مبالغ فيه. رمبا 
تش��عر بامللل طوال فترة الصباح. خفف من 
ضغطك وقلقك باالنشغال بأي نشاط ممتع 

أو باالستماع إلى املوسيقى الهادئة.

س��يكون ه��ذا الي��وم متاحا إلج��راء بعض 
املفاوض��ات واللقاءات مع أش��خاص مميزين، 
ولع��روض جيدة على األرج��ح. تربطك بأحد 
موالي��د برجك صداقة قدمية، قد تتحول إلى 

مشاعر أعمق ورمبا إلى حب. 

قد تك��ون متش��ائما الي��وم بس��بب تدهور 
األوضاع املالية. كنت تظن أن دخلك الشهري 
س��يزداد الي��وم ولكن كل ش��يء كان عكس 
توقعاتك. كنت تخطط لشراء شيء ما اليوم 

ولكن ستغير رغبتك بسبب هذه الظروف.

كن حذرا وال تفكر بهذه الطريقة السلبية. 
األمر ال يتعل��ق مبهارات��ك أو خبراتك. القلق 
الذي تش��عر به بسبب انش��غالك بوضعك 
االقتص��ادي وقد ينتج عن��ه تأجيل أو تعليق 

نشاط ما.

كن حذرا من تغيير بعض القرارات هذا اليوم. 
نحذرك من اخلالفات واملشاجرات. تعود األمور 
إل��ى طبيعتها م��ع الش��ريك بعدما تفهم 
وجه��ة نظرك. س��ارع إلى تنظي��م أعمالك 

وخذ قسطا وافرا من الراحة والنوم.

يع��دك ه��ذا الي��وم بالنج��اح واحل��ظ ف��ي 
مشاريعك ومساعيك، لكن حاول أن تتجنب 
اجلدال مع بعض الزمالء. ش��جارات ونزاعات 
مع الش��ريك على أمور غير ذات أهمية توتر 

األجواء بينكما. 

املعلومات التي ستس��معها أو تطلع عليها 
اليوم قد تكون غير دقيقة. قد يروج أحد الزمالء 
بعض الش��ائعات فك��ن ح��ذرا وال تصدقها. 
استمع إذا كنت تريد، ولكن ال تصدق ما يقال 

إال إذا تأكدت من صحته بنفسك.

صحتك في حالة س��يئة ج��دا هذا اليوم. 
رمب��ا تك��ون ذكري��ات املاض��ي هي س��بب 
أوجاعك اليوم. حاول أن تنسى املاضي يكل 
أحداث��ه والتف��ت إلى مس��تقبلك املهني 

والعاطفي. 

أم��ور طارئة تثي��ر بع��ض االنفعاالت،عليك 
القي��ام ببع��ض التعديالت لتالف��ي الوضع 
الحقا. األجواء احمليطة بالشريك تخلق نوعا 
من االرتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات 

سريعة.

تنشغل ببعض األعمال الطارئة وتعالج بعض 
التفاصيل املتعلقة بأحد البنود. تلبي رغبات 
من حتب محاوال تغيير بعض العادات ونسيان 
املاضي. تناول احلبوب الكاملة بانتظام، فهي 

تساعدك على الشعور باحليوية.

توقع عالقة واعدة مع أحد األش��خاص ورمبا 
تتفقان على أمور كثي��رة وتتحليان بالذكاء 
وح��ب املعرف��ة. عليك االهتمام بجس��مك، 
اخ��رج إل��ى الطبيع��ة واستنش��ق اله��واء 

النقي.

الدلو الحوتالجدي

تتوتر األجواء في محيط األسرة هذا اليوم. ال 
تتعجب أو تتفاجأ إذا وجدت أحد أفراد أسرتك 
يتش��اجر مع اآلخر. م��ن األفضل أن تبعدهما 
ع��ن بعضهم��ا ط��وال الي��وم إن أمك��ن. في 

املساء.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1 – مضي��ق يصل البح��ر اإليجي 

ببحر مرمرة
 2 – نس��بة إلى دولة أوروبية – من 

األحياء املائية
3 – عكس يسر – وساماً

4 – متشابهة
باألجنبي��ة  أرض  عكس��ها   –  5
عالم��و   – بحري��ة  عاصف��ة   –

موسيقية 
6 – يؤكد – مخلص أو وفّي

7 – أغني��ة لوديع الصافي – كلمة 
عتاب

8 – ممثل مصري
9 – متشابهان – إحدى القارات.

1 – ممثلة مصرية
غ��رب  ف��ي جنوب��ي  – مدين��ة   2

الواليات املتحدة
3 – محافظة سورية

4 – جواب – متشابهان
5 – كتاب الش��عر – األسم الثاني 

لرئيس لبناني أسبق
6 – للندبة – من أعمال الشيطان 
7 – عك��س مي��ني – األس��م الثاني 

ملمثلة فرنسية
8 – أبص��ر بط��رف عينه – أس��م 
حملة خمسة من ملوك أسبانيا 
أش��تهر  إيطال��ي  مغام��ر   –  9

بغرامياته.

كلمات متقاطعة



لندن ـ وكاالت:
أثبت مانشستر سيتي بأنه يسير 
بثبات نح��و التتوي��ج بلقب بطل 
الدوري اإلنكليزي املمتاز باكتساحه 
مس��اء أول أمس ضيف��ه توتنهام 
4-1 في املرحلة الثامنة عشرة من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 
52 نقطة مبتعداً مؤقتاً بفارق 14 
نقطة عن مانشستر يونايتد الذي 
يلعب غ��داً ضد وس��ت بروميتش 

ألبيون، وتشيلسي.
ول��م يتمكن أي من ف��رق املقدمة 
في الوق��وف في وجه مانشس��تر 
س��يتي، فس��قط ليفربول أمامه 
صف��ر1-،  وتشيلس��ي  صف��ر5-، 
وأرس��نال 1-3، ومانشستر يونايتد 
1-2. كما حقق انتصارات ساحقة 
على ستوك س��يتي 7-2، وواتفورد 
س��يتي  وسوانس��ي  -6صف��ر، 
-4صف��ر. وح��ده إيفرت��ون جنح في 
انتزاع نقطة منه هذا املوس��م في 

املرحلة الثانية بتعادله معه 1-1.
والفوز هو الس��ادس عشر لسيتي 
م��ن  القياس��ي  رقم��ه  ليع��ّزز 
االنتص��ارات املتتالي��ة والت��ي كان 
بف��وزه على سوانس��ي  حققه��ا 

األس��بوع.أّما  منتص��ف  س��يتي 
توتنه��ام ال��ذي كان ميّن��ي النفس 
باملنافسة على اللقب بعد اقترابه 
من ذل��ك في املوس��مني املاضيني، 
فتراج��ع إل��ى املركز الس��ابع وبدأ 
يواجه صراعاً كبي��راً الحتالل أحد 
املراك��ز األربعة املؤهل��ة إلى دوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وافتتح الس��يتيزينس التس��جيل 
بواس��طة الع��ب وس��طه األملاني 
إيل��كاي غوندوغ��ان ال��ذي انس��ّل 
وس��ط مجموع��ة م��ن مدافع��ي 
توتنهام وسّدد كرة رأسية تلقاها 

)14(.وأض��اف  م��ن ركل��ة ركني��ة 
الدولي البلجيكي كيفن دي بروين 
الثاني بتس��ديدة صاروخية فشل 
ح��ارس مرمى توتنهام الفرنس��ي 
هوغ��و لوري��س في التص��دي لها 
البدي��ل  أض��اع  أن  وبع��د   .)70(
ركلة  غابريال جي��زوس  البرازيل��ي 
جزاء س��ّددها في العارضة، أضاف 
رحيم س��تيرلينغ الهدفني الثالث 
والراب��ع ف��ي الدقيقت��ني 80 و90، 
قبل أن يرّد توتنهام بهدف ش��رفي 
عن طريق صان��ع ألعابه الدمناركي 

كريستيان إريكسن.

باريس ـ وكاالت:
تغلب باريس س��ان جيرمان، على 
مضيف��ه رين، بنتيج��ة 4-1، أول 
أمس، في املباراة التي أقيمت بني 
الفريقني، في إطار اجلولة 18 من 

عمر الدوري الفرنسي.
به��ذا الف��وز، ارتفع رصيد س��ان 
جيرمان إلى 47 نقطة، في صدارة 
جدول الترتيب، في حني جتمد رين 
عن��د 25 نقطة. س��جل أهداف 

س��ان جيرم��ان، نيم��ار )هدفني( 
ف��ي الدقيقت��ني 4 و76، وكيليان 
مبابي )17(، وكافان��ي )75( فيما 
حم��ل هدف رين توقي��ع ندومبي 

موبيلي.

سيدني ـ وكاالت:
فيكتوري��ا  إن  منظم��ون،  ق��ال 
أزارين��كا، الفائزة مرت��ني ببطولة 
للتن��س،  املفتوح��ة  أس��تراليا 
دع��وة،  بطاق��ة  عل��ى  حصل��ت 
للمش��اركة ف��ي نس��خة العام 

املقبل.
الت��ي توج��ت  أزارين��كا،  وع��ادت 
باللقب في ملبورن بارك، في 2012 
و2013، إل��ى بط��والت الالعب��ات 
احملترفات، في يونيو حزيران املاضي، 
بعد اإلجناب، لكنها دخلت في نزاع 
على حضانة ابنها، ولم تش��ارك 

في أي بطولة منذ وميبلدون.
وانس��حبت أزارينكا م��ن بطولة 
أمري��كا املفتوح��ة، ونهائي كأس 
االحت��اد لف��رق الس��يدات، حي��ث 
خس��رت روس��يا البيض��اء أم��ام 
الوالي��ات املتح��دة، وحتت��ل املركز 

210 على العالم حاليا.

وق��ال كري��ج تيلي، مدي��ر بطولة 
أس��تراليا املفتوح��ة، ف��ي بي��ان: 
احلالي صعب  »موقف فيكتوري��ا 

جدا بالنس��بة لن��ا، ولقد توصلنا 
إلى أننا س��نعرض عليها أي دعم 
فازت  »باعتبارها  ممكن«.وأض��اف: 
بلقب بطولة أستراليا مرتني، لقد 
منحناه��ا بطاقة دع��وة، ونتطلع 
إل��ى رؤيته��ا مجددا ف��ي امللعب، 

مبلبورن، في كانون الثاني.
تش��عر  أنه��ا  أزارين��كا  وأك��دت 
بس��عادة كبي��رة، بالع��ودة إل��ى 
املفتوح��ة،  أس��تراليا  بطول��ة 
وأضاف��ت: »أن��ا متحمس��ة جدا 
للمش��اركة  ملبورن،  إلى  للعودة 
في بطول��ة أس��تراليا املفتوحة، 
إنها البطولة املفضلة بالنس��بة 
اللق��ب  »أح��رزت  لي«.وتابع��ت: 
هن��اك مرت��ني، ودائم��ا ما أش��عر 
بالراحة بالوجود في امللعب، كما 
أن املدين��ة رائعة«.وتق��ام بطولة 
أس��تراليا املفتوحة، في املدة من 

15-28 كانون الثاني.
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العواصم ـ وكاالت:

متكن ريال مدريد من حتقيق اإلجناز 
املنتظ��ر بالف��وز ب��كأس العالم 
لألندي��ة، ليصب��ح أول ن��ادٍ يحرز 

اللقب في نسختني متتاليتني.
وبع��د أن ع��رف مس��توى الفريق 
ال��دوري  ف��ي  التذب��ذب  بع��ض 
اإلس��باني، لم يكن هناك أفضل 
من التتوي��ج بلقب مهم ككأس 
ليك��ون دفعة  لألندي��ة  العال��م 
معنوية قبل مباراة الكالس��يكو 

املنتظرة.
وبهذا الفوز، ق��د ينقلب اإلجهاد 
البدن��ّي جّراء كث��رة املباريات إلى 
طاقة إيجابية حتفز الالعبني على 

العطاء أكثر وتقدمي أداء أكبر.
والبداي��ة س��تكون أم��ام الغرمي 
التقليدي برش��لونة ف��ي اجلولة 
القادم��ة م��ن الليج��ا، ي��وم 23 
كان��ون الثان��ي اجل��اري.ال تق��ف 
مكاس��ب ريال مدري��د عند هذا 
احلد، فقد سمحت هذه البطولة 
للمدرب زيدان ولكل املش��جعني 
النجم  باالطمئن��ان على حال��ة 
الويل��زي جاري��ث بيل، ال��ذي بدأ 
املباريات شيًئا  يس��تعيد نس��ق 

فشيًئا.
فقد دخل بيل في الدقيقة 79 من 
املب��اراة وبدا بحال��ة بدنية وفنية 
جيدة، وقد يبدأ زي��دان باالعتماد 
القادم��ة  املرحل��ة  ف��ي  علي��ه 
الهام��ة، ورمبا يكون جاهزًا خلوض 

لقاء الكالسيكو املرتقب.
ومن مكاسب هذا التتويج كذلك 
أن النادي امللكي اس��تعاد أفضل 
اللمسات في وسط امليدان، وذلك 
بأن أكد الكرواتي لوكا مودريتش 
واس��تمرارية  القوي��ة  عودت��ه 
عطائه املمت��از مؤخرًا، إلى جانب 
األملاني توني كروس.وهذا الثنائي 
هو الذي كان يحمل الفريق على 
املراحل احلاس��مة  كتفي��ه ف��ي 
من املواس��م األخي��رة، ويبدو أنه 

عاد للقي��ام بهذا الدور مرة أخرى 
بصفة نهائية.

كم��ا أن كريس��تيانو رونالدو عاد 
ليؤكد م��رة أخرى أنه ق��ادر على 
التس��جيل في كل املالعب، وقد 
جاء هدف��ه في املب��اراة النهائية 
بعد ثنائيته في إش��بيلية، ضمن 
الدوري اإلسباني الذي استعصى 
عليه التس��جيل فيه في الفترة 
تأكي��د  يعن��ي  م��ا  الس��ابقة، 
وتأكي��د  التهديفي��ة،  صحوت��ه 

أحقيته بالكرة الذهبية.
 وهكذا ف��إن مونديال األندية رمبا 
لن يكون لقًبا يزين به ريال مدريد 
خزينت��ه فحس��ب، ب��ل إن تأثيره 
الفريق ويساعده  ليفيد  سيمتد 
على االستمرار في اإلجنازات خالل 

هذا املوسم ككل.

م��ن جانبه، عب��ر الفرنس��ي زين 
الدين زي��دان املدي��ر الفني لنادي 
ريال مدريد عن س��عادته البالغة 
عقب قيادة الفريق امللكي للفوز 
بلق��ب موندي��ال األندي��ة للعام 
الثان��ي عل��ى التوال��ي ف��ي إجناز 
تاريخي غير مس��بوق، كما حتدث 
عن بعض الس��لبيات التي عانى 
منها امللكي إضافة إلى تطلعاته 

في املستقبل.
وجن��ح ري��ال مدري��د في حس��م 
اللقب بعد التغلب بهدف نظيف 
على جرميي��و البرازيلي في املباراة 
النهائية التي أقيمت مس��اء أول 
أم��س ، على ملع��ب مدينة زايد 

الرياضية مبدينة أبو ظبي
وقال زيدان ف��ي املومتر الصحفي 
عقب املب��اراة النهائي��ة ملونديال 

األندية ف��ي حض��ور : »الالعبون 
تعاملوا مع املباراة بش��كل جيد، 
دخلن��ا اللقاء بق��وة وكثافة في 
الهجوم ساهمت في سيطرتنا، 
وكان للدف��اع دور ف��ي ذلك حيث 
جعل األمر معقًدا على اخلصم«.

وتاب��ع: »س��عيد بنجاحنا الكبير 
في كل النهائيات التي خضناها 
حيث تعودن��ا علي تقدمي مباريات 
قوية كما أنني س��عيد بالتتويج 
م��رة أخ��رى باللق��ب«. وردًا على 
س��ؤال ح��ول إمكاني��ة حتقيق 6 
ألق��اب العام املقب��ل بعد حتقيق 
اخلماس��ية هذا العام، قال زيدان: 
التطلع��ات  لدين��ا  »بالطب��ع 
أن  بع��د  ألق��اب  للف��وز بس��تة 
قائال:  اخلماس��ية«.وأردف  حققنا 
»سنواصل على نفس النحو لكن 

اآلن س��نذهب لنحتف��ل ونذهب 
لديارنا لنفكر في بقية املوسم«.
وبس��ؤاله عن أهم األلقاب التي 
ف��از بها كم��درب ق��ال: »آمل أن 
يك��ون اللق��ب األكب��ر ل��م يأت 
وبصفة عامة كل األلقاب مهمة 
لكن إذا خيرت باختيار لقب واحد 
فسيكون بال ش��ك لقب الليجا 
اإلسبانية فهو األصعب«.وأضاف: 
»نعيش فترة رائعة ليست عصرًا 
م��ا  كل  نحق��ق  لكنن��ا  ذهبًي��ا 
نطمح إليه م��ن ألقاب، وحققنا 
العديد من اإلجنازات وس��نواصل 
العم��ل ف��ي ه��ذا االجتاه«.وحول 
التعث��ر ف��ي بعض الفت��رات قال 
امل��درب الفرنس��ي: »رمب��ا عانينا 
بعض الوقت من س��لبيات لكن 
هذا أمر عادي يحدث كل موسم 

ه��ذا ش��يء طبيعي ف��ي خضم 
املوسم«.

وتعليق��ا عل��ى تصري��ح رونالدو 
برغبت��ه ف��ي البق��اء م��ع النادي 
امللك��ي ق��ال زي��دان: »نع��م أريد 
جتديد رونالدو وفي جميع األحوال 
هو العب أساس��ي بالنسبة لنا، 
هو يشعر أنه في بيته وما يفعله 

لن يعوضه أحد«.
 م��ن جانب��ه، اعت��رف البرازيل��ي 
ريناتو جواتشو املدير الفني لنادي 
جرميي��و بأن فريقه ل��م يكن على 
املستوى أمام ريال مدريد، ولكنه 
أعرب ع��ن فخره مبا قدمه الفريق 

البرازيلي«.
وقال جواتش��و: »لم نق��دم مباراة 
جيدة على اإلط��الق وعانينا كثيرا 
أمام خصم قوي فريال مدريد يعد 
األفضل في العالم«.وتابع: »الريال 
لعب بشكل جيد ويستحق الفوز 
لك��ن ف��ي نف��س الوق��ت الفوارق 
لم تكن كبي��رة وخرجنا مرفوعني 
ال��رأس، وال يس��عنا إال أن نعت��ذر 
»ري��ال  قائ��ال:  جلماهيرن��ا«.وأردف 
مدريد فريق ق��وي للغاية.. وقد فاز 
فقط بك��رة من ضربة حرة ، جاءت 

إثر خطأ منا.«
وأك��د مدرب جرميي��و وجود العديد 
من املش��اكل قب��ل املب��اراة قائال: 
»كان��ت لدين��ا بعض املش��كالت 
اخلاص��ة بلياق��ة الالعب��ني الذي��ن 
قدموا موس��ما طويال خاضوا فيه 
80 مب��اراة ويعد ه��ذا العامل أحد 
أهم العوام��ل املهمة في ظهورنا 
بهذا الش��كل«.واختتم قائال: »زاد 
األم��ر صعوب��ة ظه��ور ثالث��ة من 
العبين��ا خالل اللقاء بش��كل أقل 

كثيرًا من مستواهم املعهود«.
وم��ن جانب��ه، ق��ال املداف��ع بيدرو 
جيرومي��ل، وه��و واح��د م��ن أب��رز 
العناصر بالفريق البرازيلي: »خوض 
هذه املباراة كان أمرا يدعو للسرور، 
لس��وء احلظ، ل��م نحق��ق هدفنا 
املتمثل في انت��زاع اللقب، ولكننا 

قدمنا كل ما لدينا«.

زيدان: ال نعيش عصرًا ذهبيًا.. ونتطلع لتحقيق السداسية

مكاسب بالجملة لريال مدريد بعد التتويج بمونديال األندية

ريال مدريد يحتفل باإلجناز

القاهرة ـ وكاالت:
كش��ف هاني أب��و ريدة، رئي��س احتاد ك��رة القدم 
املص��ري، عن املباري��ات الودية، التي س��يخوضها 
الفراعنة، خالل الفترة املقبلة، اس��تعدادًا لكأس 

العالم.
وأوض��ح أبو ري��دة، ف��ي تصريح��ات تلفزيونية، أن 
املنتخ��ب س��يواجه البرتغال وبلغاري��ا، يومي 23 
و27 آذار املقبل، مش��يرًا إل��ى وجود مفاوضات، مع 
منتخبي صربيا وتش��يلي، من أج��ل مواجهتهما 

في آيار، إلى جانب ترتيبات للعب مع البحرين.
وتاب��ع: »كوب��ر رفض م��ن قبل مواجه��ة منتخب 
نيجيري��ا، لرغبته ف��ي اللعب م��ع منتخبات، من 
خ��ارج إفريقيا«.وأس��فرت قرع��ة كأس العال��م، 
ع��ن وقوع منتخب مصر ف��ي اجملموعة األولى، مع 

أوروجواي وروسيا والسعودية.

باريس ـ وكاالت:
أعلن نادي ليل، صاحب املركز الثامن عشر في الدوري 
الفرنس��ي لكرة القدم، أول أمس فسخ عقد مدربه 
األرجنتين��ي مارس��يلو بييلس��ا بعد أقل من س��تة 

أشهر على توليه املهمة.
وأك��د ليل في بي��ان عبر موقع��ه االلكتروني »وصل 
االجراء املتخذ بحق بييلسا إلى نهايته، ويفيد النادي 
بأنه فسخ العقد املوقع مع مدربه«.. وكان ليل أعلن 
في 22 تشرين الثاني ايقاف املدرب األرجنتيني بنحو 
مؤق��ت، مؤكداً أن��ه »ق��رر تعليق مهمة مارس��يلو 
بييلس��ا كم��درب للفري��ق في اط��ار اج��راء اتخذه 

النادي«.
وكان اجتم��اع مع جلنة من االحتاد الفرنس��ي للعبة 
الثالث��اء بهدف التوصل إلى حل بالتراضي بني املدرب 
والنادي، فش��ل ف��ي التوصل إلى نتيج��ة.. وجاء قرار 
االيق��اف بعد يومني من خس��ارة ثقيلة أم��ام أميان 
الصاعد من الدرجة الثانية صفر3- في مباراة معادة، 
وكانت اخلسارة السابعة له هذا املوسم مقابل ثالثة 
انتصارات وثالثة تعادالت، فتراجع الى املركز التاس��ع 
عشر قبل األخير وله 12 نقطة.. وأضاف ليل 6 نقاط 
إل��ى رصيده في املباريات األرب��ع التي خاضها بقيادة 
اجلهاز الفني اجلديد، من فوزين وخسارتني في الدوري 
الفرنس��ي، وتقدم مرتبة ليصبح ف��ي املركز الثامن 

عشر.
وأعل��ن ليل في 19 ش��باط أن��ه تعاقد مع بييلس��ا 
ملوسمني على أن يبدأ عمله في األول من متوز 2017.

مدريد ـ وكاالت:
أك��د نادي ليفانتي، أول أمس، توصله التفاق مع 
ش��الكه األملاني، يلعب مبوجب��ه الظهير األمين 
كوكي أندوخار، بصفوف النادي اإلسباني حتى 
نهاية املوس��م على سبيل اإلعارة.ويبدأ االتفاق 
ال��ذي توصل إليه الناديان، ف��ي األول من كانون 

الثاني 2018، وينتهي في 30 حزيران 2018.
وتأه��ل كوكي )30 عاما(، ف��ي صفوف نادي رايو 
فايكان��و، ال��ذي انتقل منه إلش��بيلية وحصد 

معه لقب الدوري األوروبي 3 مرات.

مصر تواجه 
البرتغال وديًا

ليل يفسخ عقد 
المدرب بييلسا

ليفانتي يستعير 
أندوخار

نيويورك ـ وكاالت:

حسم أوكالهوما سيتي ثاندر وجنمه 
راسل وس��تبروك املباراة مع مضيفه 
-119 فيالدلفيا س��فنتي سيكسرز 
117، ف��ي مواجهة مثيرة ضمن دوري 
كرة السلة األميركي، بقيت متقاربة 
حت��ى اللحظ��ات األخي��رة، وتطلبت 

ثالثة أشواط إضافية.
وكعادته، لم يتخلف وس��تبروك عن 
حتقي��ق »عالمته املس��جلة« في كرة 
الس��لة، بتحقي��ق »تريب��ل دبل« هي 
العاش��رة له هذا املوسم وال� 89 في 
مس��يرته، مع 27 نقطة و17 متابعة 

و15 متريرة حاسمة.
ومكن وس��تبروك وزمياله بول جورج 
وكارميل��و أنطون��ي )24 نقطة لكل 
منهم��ا(، فريقه��م من حتقي��ق فوزه 
الرابع عشر هذا املوسم في 28 مباراة، 
والثالث توالي��ا خارج أرضه. كما كان 
هذا الف��وز ال� 17 توالي��اً ألوكالهوما 

على حساب فيالدلفيا.
وإضافة الى ال� »تريبل دبل« )10 على 
األقل في ثالث من الفئات اإلحصائية 
الفردي��ة اخلم��س: نق��اط، متابعات، 
متري��رات حاس��مة، س��رقة الك��رة أو 

صده��ا(، كان وس��تبروك )29 عام��ا( 
حاس��ما في تقرير نتيج��ة املباراة، اذ 
م��رر التمريرة احلاس��مة التي أتاحت 
لزميل��ه أندري روبرتس��ون تس��جيل 

سلة الفوز ألوكالهوما.
وكان األخي��ر ق��د متت��ع بأفضلية في 
الش��وط األول، إذ صنع ف��ارق خمس 
نقاط في الرب��ع األول )28-23( وثالثة 
أن  إال   .)24-27( الثان��ي  الرب��ع  ف��ي 
املضيف ع��اد في الربع الثالث وقلص 
الف��ارق )30-26(، وأنه��ى الربع األخير 
بفارق مماث��ل )17-13( لتم��دد املباراة. 
األول  االضاف��ي  الش��وط  وانته��ى 

بنتيجة 8-8، والثاني 9-9.
وكان األفضل ف��ي صفوف فيالدلفيا 
جوي��ل إمبيد مع 34 نقطة، علماً أنه 
ش��ارك في 48 دقيقة من املباراة، وهو 
رقم قياس��ي ش��خصي ل��ه. وأضاف 
ج��اي ج��اي ريدي��ك 19 نقط��ة، وبن 

سيمونز 11 متريرة حاسمة.
ويحتل أوكالهوم��ا املركز الثامن في 
ترتي��ب املنطق��ة الغربي��ة، متقدما 
مبركز على يوتا جاز الذي حقق مفاجأة 
بفوزه على متصدر املنطقة الشرقية 
مضيفه بوسطن سلتيكس بنتيجة 

.95-107
إال أن ه��ذا الفوز كبد يوت��ا اثنني من 

العبيه األساسيني، اذ خرج الفرنسي 
رودي غوبير بسبب إصابة في الركبة 
بعد مرور نحو دقيقتني على البداية، 

وتعرض ديريك فايفورز الى جرح قرب 
عينه اليسرى.

وأنهى يوتا جاز بفضل أفضل مسجل 

ف��ي صفوفه ريكي روبي��و )22 نقطة 
و7 متابع��ات و5 متري��رات(، سلس��لة 
من أرب��ع هزائم متتالي��ة. كما متكن 

م��ن حتقيق ف��وزه األول عل��ى ملعب 
بوسطن منذ العام 2008.

حت��ول  نقط��ة  الثان��ي  الرب��ع  وكان 
أساس��ية في املب��اراة. فبعدما أنهى 
سلتيكس الربع األول متقدما بفارق 
خمس نق��اط )26-21(، توقف حامل 
الرق��م القياس��ي ف��ي ع��دد ألقاب 
ال��دوري األميرك��ي )17 لقبا( في عن 
التس��جيل ألكثر من عشر دقائق في 
الرب��ع الثان��ي )من أص��ل 12 دقيقة(، 
وفش��ل في 18 محاولة متتالية ضد 

سلة يوتا.
وأنه��ى األخير ه��ذا الربع بف��ارق 12 
نقطة )25-13(، ووسع الفارق بخمس 
نقاط في الرب��ع الثالث )33-28(. ولم 
يتمكن بوسطن في الربع األخير من 
الع��ودة الى أج��واء املب��اراة التي كان 
جنمه كايري إيرفينغ أفضل مس��جل 

فيها مع 33 نقطة.
أما متصدر ترتي��ب املنطقة الغربية 
هيوس��ن روكتس، فحقق فوزاً كبيراً 
عل��ى ثالث املنطقة نفس��ها س��ان 
أنتونتيو س��بيرز بنتيج��ة 109-124.. 
وفي مباراة حس��مت عمليا من الربع 
األول ال��ذي أنهاه هيوس��ن متقدما 
حق��ق   ،)16-31( نقط��ة   15 بف��ارق 
روكت��س ف��وزه ال� 12 توالي��اً وحافظ 

على أفضل س��جل في ال��دوري هذا 
املوسم )23 فوزا في 27 مباراة(.

ويعود الفضل بش��كل أساس��ي في 
ف��وز هيوس��ن إل��ى جنمي��ه جيمس 
هاردن وكريس بول مع 28 نقطة لكل 

منهما.
وواص��ل هيوس��ن بذلك حتقي��ق أداء 
الف��ت ه��ذا املوس��م، اذ لم يخس��ر 
منذ 14 تش��رين الثاني )أمام تورونتو 
رابت��ورز(، علماً أن تلك اخلس��ارة أتت 
ف��ي حينه بعد سلس��لة من س��ت 

انتصارات متتالية.
املنطق��ة  ثال��ث  تورونت��و،  وتغل��ب 
الشرقية، على بروكلني نتس بنتيجة 
120 - 87، محقق��اً ف��وزه ال� 19 هذا 
املوس��م ف��ي 27 مب��اراة. ال��ى ذلك، 
تف��وق دنفر ناغتس عل��ى نيو أورليانز 
بيليكان��ز 117 - 111 بع��د التمديد، 
بينم��ا تغل��ب ممفي��س غريزليز على 
أتالنت��ا هوكس 96 - 94، وش��يكاغو 
بول��ز عل��ى ميلووك��ي باك��س 115-

109، وميام��ي هيت على تش��ارلوت 
هورنتس 104-98، وديترويت بيستونز 
على انديانا بايسرز بالنتيجة عينها، 
وبورتالن��د ترايل باليزرز عل��ى أورالندو 
ماجيك 95-88، واشنطن ويزاردز على 

لوس أجنليس كليبيرز 100 - 91.

أوكالهوما يتفوق على فيالديلفيا بفضل وستبروك
في دوري السلة األميركي تقرير

جانب من منافسات دوري احملترفني بالسلة

مانشستر سيتي يعزز جدارته

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

إيفرتون ـ سوانزي

مالجا ـ ريال بيتيس

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

مانشستر سيتي »يجلد« توتنهام 
باألربعة ويؤّكد هربه بزعامة الدوري

نيمار يقود باريس سان جيرمان الكتساح رين

أستراليا تمنح بطاقة دعوة للبطلة أزارينكا

ازراينكا



بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتت��ح منتخبن��ا الوطن��ي لك��رة 
القدم مش��اركته في بطولة كأس 
اخللي��ج العرب��ي بنس��خته ال� 23 
املنتخب  مبواجه��ة  الكوي��ت،  ف��ي 
البحريني في الساعة 8 من مساء 
يوم السبت املقبل 23 الشهر اجلاري 
في ملعب اس��تاد الكويت، ويواجه 
املنتخ��ب القط��ري ي��وم االثنني 26 
من الش��هر ذاته في املكان والزمان 
نفس��يهما، فيما يلتقي اليمن في 
ي��وم اجلمع��ة 29 كان��ون األول في 
الساعة السادسة والنصف مساًء 

في امللعب نفسه.
وأص��درت اللجن��ة الفني��ة باالحتاد 
اخلليجي لكرة القدم جدول مباريات 
بطولة خليجي 23، التي ستنطلق 

اعتبارا من 22 كانون األول اجلاري.
 وس��يكون حفل االفتت��اح اجلمعة 
املقبل��ة عن��د اخلامس��ة والنصف 
مساء بتوقيت الكويت على إستاد 

جاب��ر الدول��ي بحض��ور أمي��ر دول 
الكويت الشيخ صباح األحمد.

جدي��ر بالذك��ر أن اجملموع��ة األولى، 
تضم الكويت والسعودية واإلمارات 
البحرين  والثاني��ة تض��م  وعم��ان، 
والع��راق واليمن وقط��ر.. إلى ذلك، 
رفضت إدارة نادي االتفاق السعودي 
مش��اركة العب منتخبن��ا الوطني 
أحمد إبراهيم في البطولة بسبب 

حاجته��ا خلدمات��ه في منافس��ات 
احملترف��ني الس��عودي لك��رة القدم، 
كم��ا رفضت تفري��غ الكويتي فهد 
الهاج��ري ملنتخ��ب بالده للس��بب 

نفسه.
الوطن��ي  منتخبن��ا  وخس��ر  ه��ذا 
العراق��ي أم��س اللقاء ال��ودي امام 
اإلم��ارات به��دف س��جله الالع��ب 

أحمد مال اهلل في الدقيقة 39.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظ��م املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
املوهب��ة الرياضية يوم 20 كانون 
تدريبي��ة  دورات  اجل��اري  األول 
ترقي��ة  واختب��ارات  حتكيمي��ة 
أحزم��ة، اعلن ذلك الدكتور خالد 
محم��ود مدير مركز التايكواندو، 

مبينا ان احملاضر الدولي التونسي، 
عبد اجللي��ل بن طي��ب الهرابي، 
س��يقوم بالقاء احملاض��رات التي 
س��تخصص أوالً ملدرب��ي مرك��ز 
الس��تة،  احملافظات  وفروع  بغداد 
حي��ث مت تعميم كتاب من املركز 
الوطن��ي إل��ى فروعه مبش��اركة 

مدرب ومساعد مدرب في الدورة 
التي تس��تمر م��ن 20 ولغاية 30 

هذا الشهر.
واوض��ح ان املركز قرر فتح الدورة 
ف��ي امل��دة الالحق��ة للمدرب��ني 
الراغبني ف��ي االنخراط فيها من 

جميع احملافظات واألندية.

 الهرابي يحاضر لمدربي »مواهب التايكواندو«

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن االحت��اد املرك��زي للمالكم��ة 
تواصل معسكره التدريبي الداخلي 
ملنتخب فئة الشباب ملواليد 2000/ 
2001 ف��ي قاع��ة املرك��ز الوطن��ي 
للمالكم��ة ف��ي املدينة الش��بابية 
ف��ي بطولة  للمش��اركة  حتضي��را 
تضيفه��ا  الت��ي  املقبل��ة  الع��رب 
جمهوري��ة مص��ر العربي��ة مطلع 
شهر شباط املقبل.. ذكر ذلك، أمني 
س��ر االحتاد املركزي للمالكمة، عبد 
الرضا علي، واش��ار إلى: انه يشرف 
على املنتخب الش��بابي إلى جانب 

البطل الس��ابق إس��ماعيل خليل، 
فيما يقود املنتخب املالك التدريبي 
املؤلف من )ماجد حميد ومحس��ن 
عبد احلس��ن ومحمد محل وعباس 
البدني��ة  اللياق��ة  وم��درب  كل��ف 
بالدور الذي  محمد قصي(. مشيداً 
يلعبه قسم املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية في دعم منتخب 
تهيئ��ة  عل��ى  والعم��ل  الش��باب، 
متطلبات جناح معسكره التدريبي.

16 العب��اً مت  وب��نينّ عل��ي: ان نح��و 
اختياره��م في ض��وء نتائج بطولة 
العراق التي اقيم��ت في محافظة 

يواصل��ون  وه��م   ، الس��ليمانية 
التدريب��ات في املعس��كر التدريبي 
املتواصل في بغداد، وسيتم اختيار 
10 مالكمني لالنتظام في املعسكر 
التدريبي اخلارجي الذي س��يقام في 
العاصمة اإليرانية طهران قبل بدء 
البطول��ة العربية بعش��رة ايام من 
أج��ل رفع درج��ة جاهزي��ة قبضات 
الش��باب لن��زاالت الع��رب من أجل 
أوس��مة  عل��ى حص��د  املنافس��ة 
التف��وق بفض��ل م��ا ميلكون��ه من 
مهارات فنية عالية في رياضة الفن 

النبيل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التخصصية  املدرس��ة  بواب��ة  من 
بك��رة الق��دم، ف��ي وزارة الش��باب 
والرياض��ة، انطلق الالع��ب مؤمل 
عباس عليوي، يشغل منطقة دفاع 
اليسار تأثراً بوالده العب املنتخبات 

الوطنية السابق واملدرب احلالي.
الكهرب��اء  أش��بال  لف��رق  لع��ب 
وناش��ئة الش��رطة، قبل التحاقه 
مؤخراً بصفوف فريق ش��باب نادي 
الق��وة اجلوية، اش��رف على تدريبه 
ف��ي املدرس��ة التخصصية، ماجد 
عباس، وفي الكهرباء أحمد حسن 
الش��رطة محمد  وفي  )احلجي��ة(، 
ي��ؤدي تدريباته  محس��ن، وحالي��اً 
املنتظمة في فريق ش��باب اجلوية 
باش��راف كاظ��م فليح وجاس��م 

سوادي واحمد كاظم.
يقول الالع��ب مؤمل: ك��رة القدم 
تس��تهويني، ووج��دت التش��جيع 
واملس��اندة م��ن والدي ال��ذي اعده 
مثلي اإلعلى في كل ش��يء، امتنى 
النج��اح ف��ي محطت��ي اجلدي��دة 
في ن��ادي اجلوية واللع��ب في دوري 
الكب��ار، وحلمي اللعب لفريق نادي 

الشرطة في املستقبل.
الس��نوات  كان��ت  ويضي��ف: 
املدرس��ة  ف��ي  امضيته��ا  الت��ي 
التخصصي��ة، مهمة ج��داً، حيث 
ط��ورت فيه��ا امكانات��ي بفض��ل 
التدريبي��ة  بالوح��دات  االلت��زام 
واملشاركة في املباريات التجريبية 
الت��ي جتريها ف��رق املدرس��ة امام 

املدارس االخرى او األندية.
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ويسدوم يلتحق 
بفريق النجف

نفط الوسط يستعد الستئناف 
الدوري بـ »الوديات»

»شباب الصدر« تنظم 
منافسات ألكاديميات الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل الالعب البنيني، س��الومون ويسدوم، إلى 
مدينة النجف، أول أمس، لالنضمام إلى الفريق 

احمللي.
وقال مدرب النجف، ناظم شاكر، في تصريحات 
صحفي��ة إن الالعب مت اختباره، أثناء املعس��كر 
التدريبي للفريق، في مدين��ة أنطاليا التركية، 
قبل انطالق املوسم، حيث متت جتربة 3 محترفني 
أفارق��ة، ومت االتفاق مع ويس��دوم، ليوقع حينها 

للنجف بشكل رسمي.
وأضاف املدرب: »الفريق يتمتع بإجازة بسيطة، 
لتوق��ف ال��دوري، وه��ي فرص��ة جي��دة لالعب، 
لالنسجام مع النجف، ورفع جاهزيته البدنية«.
وس��بق لويس��دوم أن لع��ب ف��ي س��لوفاكيا، 

ومالطا، والبحرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعاود نفط الوس��ط تدريباته، غ��ًدا األحد، في 
ملعب��ه مبدين��ة النج��ف، حتضيرا الس��تئناف 
الدوري، بعد االس��تراحة القصي��رة، ملدة 3 أيام، 
الت��ي منحها امل��درب لالعبني، ف��ي ظل توقف 

املسابقة.
وق��ال م��درب نفط الوس��ط، ع��ادل نعمة، في 
تصريحات صحفية، إن فترة التوقف، ستشهد 
تكثي��ف التدريب��ات، وخوض عدد م��ن املباريات 
التجريبية، م��ع األندية احمللي��ة، للحفاظ على 

جاهزية الفريق.
وتابع: »التوقف س��يمثل راح��ة جلميع األندية، 
لك��ن نأم��ل أال تتكرر التوقفات، ألنها س��تضر 
باملسابقة، وتضعف املنافسة، كما ستضغط 
األدوار الالحقة«.وأش��ار إلى أنه يسعى لتجهيز 
جميع الالعبني، من خ��الل املباريات التجريبية، 
نظرًا لضغط لقاءات الدوري، واحتياجها جلميع 
العناصر.. ويحتل نفط الوسط املركز اخلامس، 
في الئحة ترتيب الدوري العراقي املمتاز، برصيد 

10 نقاط.

بغداد ـ كريمة الركابي*
حتت ش��عار )بسواعد األبطال انتصرنا( وبرعاية 
مديريه ش��باب ورياض��ه مدينه الص��در ..أقام 
االحت��اد العراق��ي الكادميي��ات مدين��ه الص��در 
دوري ألكادميياته بنس��خته األولى وقد ش��ارك 
ف��ي البطول��ة 12 أكادميية قس��مت على ثالث 

مجموعات.
 اس��تعرضت الفرق املش��اركة وبعدها مت قراءه 
س��ورة الفاحتة عل��ى أرواح ش��هدائنا األبطال 
وعزف الس��الم اجلمهوري وبعدها ألقى حسام 
صاح��ب اجلزائ��ري كلمه باملناس��بة ث��م جرت 
مباراة افتتاحية بني أكادميية الشهيد الطالب 
وأكادميي��ة مدين��ه الص��در انته��ت بالتع��ادل 
االيجابي.. وكان احلضور على مس��توى عال من 
الش��خصيات الرياضية كمدي��ر املديرية رئيس 
أكادميية الصدر وطارق طعيمه رئيس أكادمييات 
الع��راق وكرمي حبتر مس��ؤول قس��م العالقات 
ومحمد عبداحلسني مدير ملعب 5 آالف والوجه 
الرياضي محمد رس��ن وحسني مانع املستشار 

القانوني لألكادميية وجواد هليل.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ إعالم األولمبية:

قرر االحتاد املركزي للريشة الطائرة 
الغ��اء املش��اركة ف��ي البطول��ة 
العربي��ة التي من املقرر ان تنطلق 
ال���27 م��ن  ال���20 ولغاي��ة  ف��ي 
ش��هر كانون االول اجلاري بس��بب 
تعليق اللجن��ة االوملبية الوطنية  
نش��اطها االداري واملالي االسبوع 
املنص��رم لعده��ا م��ن الكيان��ات 

املنحلة.
وق��ال االمني املالي الحتاد الريش��ة 
الطائ��رة ، الدكتور لؤي البكري: ان 
االحتاد قرر ايضا عدم املشاركة في 
بطول��ة ايران املؤهلة ال��ى اوملبياد 
وايضا  االرجنت��ني،  ف��ي  الش��باب 
الغاء املش��اركة في بطولة تركيا 
الدولي��ة للش��هر اجلاري بس��بب 
تعليق اللجن��ة االوملبية الوطنية  
نشاطها االداري واملالي، فضال على 
الغاء بطولة اندية العراق للنساء 
التي من املق��رر لها ان تنطلق في 

ال�25 من شهر كانون اجلاري .
وطالب االمني املالي الحتاد الريشة 
الطائ��رة وزارة الش��باب والرياضة 
واللجنة االوملبية وجلنة الش��باب 
والرياضة البرملانية بحلحلة االمر 
واخل��روج بحل��ول ناجعة تس��هم 
باحلف��اظ عل��ى س��معة الرياضة 
التي س��جلت حضورا  العراقي��ة 
طيبا ف��ي جميع االس��تحقاقات 
القارة  اخلارجي��ة عل��ى مس��توى 
الصفراء فضال عن التاهل الول مرة 
ال��ى اوملبياد ريودي جانيرو رس��ميا 
وم��ن دون احلاج��ة ال��ى البطاق��ة 
اجملانية مم��ا يدلل عل��ى ان اللجنة 

حتق��ق  ان  اس��تطاعت  االوملبي��ة 
هذه االجن��ازات برغم كل العقبات 
التي تعتري مهم��ة رياضة االجناز 

العالي.
م��ن جانب��ه، ق��رر االحت��اد املركزي 
دراس��ات  دورة  الغ��اء  للس��باحة 
احل��كام لكرة املاء الت��ي من املقرر 
انطالقها يوم غد الثالثاء وتستمر 
لغاية ال�22 من شهر كانون االول 

اجلاري حتت اش��راف احملاضر الدولي 
املص��ري اجلنس��ية الدكتور محي 

الدين علي فريد .
وقال امني س��ر احت��اد اللعبة، رائد 
فاض��ل: ان ال��دورة ق��د مت الغاؤها 
االوملبية  اللجن��ة  تعليق  بس��بب 
نش��اطها  العراقي��ة  الوطني��ة 
االداري واملال��ي بس��بب عدها من 
الكيانات املنحلة. مش��يرا الى: ان 

ذلك التعليق اليس��مح لنا كاحتاد 
منظ��وي حت��ت اللجن��ة االوملبية 
الوطنية مبواصلة عملنا الن هناك 

جتاوزا قانونيا سيحدث .
وطالب امني س��ر احتاد الس��باحة 
جمي��ع املس��ؤولني ع��ن احلرك��ة 
الفرصة  اغتن��ام  ال��ى  الرياضي��ة 
واجللوس على طاول��ة حوار تضم 
جمي��ع احلكم��اء من اج��ل اخراج 

اللجنة االوملبية من احلرج القانوني 
ال��ذي وضع��ت ب��ه ، لتجن��ب كل 
العواقب التي قد حتدث مستقبال 
الن الرياض��ة العراقية فوق جميع 
املس��ميات وه��ي تهم الش��عب 
العراقي باسره، ويكفانها املتنفس 
الوحيد للجماهير الرياضية والتي 
استطاعت ان حتقق ما لم يحققه 
السياسيون من توحيد العراقيني 

ف��ي اغل��ب االجن��ازات الرياضي��ة 
وابرزها الفوز بكاس اسيا .

ه��ذا وق��رر االحت��اد املرك��زي لكرة 
الطائ��رة تاجي��ل موع��د انط��الق 
املرحل��ة الثانية لل��دوري التي من 
املق��رر لها ان تنطلق في ال�25 من 

شهر كانون االول اجلاري.
وقال رئي��س احتاد الك��رة الطائرة، 
من��اف فاضل: ان االحت��اد قرر الغاء 
منافس��ات املرحلة الثانية للدوري 
العراقي تضامنا م��ع قرار اللجنة 
التي  العراقية  الوطني��ة  االوملبية 
واملال��ي  االداري  عمله��ا  علق��ت 
بع��د عدها م��ن الكيانات املنحلة 
. مش��يرا ال��ى : ان جميع القرارات 
الت��ي تتخذها االحت��ادات املركزية 
بعد قرار تعلي��ق اللجنة االوملبية 
س��تصبح ب��ال غط��اء قانوني ما 

يجعلنا في حرج قانوني.
واض��اف رئي��س االحت��اد املرك��زي: 
ان اللجن��ة االوملبي��ة ه��ي البيت 
الش��رعي الذي نحتم��ي به وفيه 
رم��وز رياضية جاءت ال��ى املكتب 
التنفيذي بطريقة شفافة ونزيهة 
ونح��ن  االقت��راع،  صنادي��ق  عب��ر 
جزء اليتج��زأ من تل��ك املنظومة 
باجللوس  اجلميع  االوملبية. مطالبا 
واالحت��كام ال��ى املنط��ق واخلروج 
بحلول ناجع��ة البعاد رياضتنا عن 
اي مطب��ات مس��تقبلية اليحمد 

عقباها.
إلى ذلك، أعلنت احت��ادات الرحالة 
وق��وة ال��ذراع والرياض��ة للجميع 
تعلي��ق اجراءاته��ا االدارية واملالية 
انس��جاما م��ع ق��رارات املكت��ب 
التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية 

العراقية.
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دبي ـ حسين الشمري*

بحصيل��ة بلغت )17(  وس��اما متنوعا 
وضعته ف��ي الترتيب الثاني عش��ر من 
مجم��وع ) 30( دول��ة عربية واس��يوية 
مشاركة اختتم  وفد اللجنة الباراملبية 
مشاركته في بطولة االسياد للشباب 
الت��ي اختتمت عل��ى ملعب ن��ادي دبي 

للمعوقني.
بلغ��ت حصيل��ة منتخب رف��ع االثقال 
س��بعة اوس��مة متنوعة اربع��ة منها 
ان ع��زز  ذهبي��ة وثالث��ة فضي��ة بع��د 
الرباعون مصطفى علوان وحسني عادل 
رصد فريقه الى س��بعة اوسمة بعد ان 
اض��اف كل منهما وس��اما فضيا االول 
من حصة مصطفى علوان في وزن )97( 
كغ��م بعد ان متكن من رفع )143( كغم 
والثاني من نصيب عادل حسني في وزن 
ف��وق الثقي��ل )107( كغم بع��د ان رفع 

)137( كغم.
واض��اف منتخب تنس طاول��ة املعاقني 
س��تة  اوس��مة جديدة متنوعة لتبلغ 
حصيلته عش��رة  اوسمة متنوعة بعد 
ان رف��ع الالع��ب عبد الرحم��ن حكمت 
رصي��د فريق��ه م��ن االوس��مة باضافة 
وس��ام ذهبي في فئ��ة )10( بع��د فوزه 
على منافس��ه املاليزي بثالثة اش��واط 
مقاب��ل الش��يء ثم حص��د العبنا عبد 
الرحم��ن س��لمان وس��اما فضي��ا في 
فئ��ة )6( بعد فوزه عل��ى زميله العراقي 
قتيب��ة حم��زة بثالث��ة اش��واط مقابل 

شوط واحد وبعدها رفعت العبتنا تقى 
يوسف رصيد فريقها من االوسمة الى 
س��بعة اوس��مة بعد ان نالت وس��اما 
برونزي��ا في فئ��ة )6( بع��د تغلبها على 
منافس��تها من تايلند بثالثة اش��واط 
مقابل الش��يء ورفع قتيب��ة حمزة غلة 
فريقه من االوسمة الى ثمانية اوسمة 
بع��د نيله وس��اما برونزيا جدي��دا كما 
حصل منتخبن��ا بتن��س الطاولة على 
وس��ام برونزي في فعالية زوجي النساء 
ال��ذي مثلن��ا فيه كل من زينب حس��ن 
وتقى يوس��ف  واختتم منتخبنا بتنس 
الطاولة اوس��مته  بوس��ام عاش��ر في 
فعالي��ة الفرق��ي الذي مثلن��ا فيه كل 
من عبد الرحمن حكمت وحسن حمزة 
ومحمد كاظم بعد فوزه على منافسه 
الكازاخس��تاني بثالثة اش��واط مقابل 

الشيء.
وق��ال رئي��س الوف��د العراق��ي الدكتور 
احمد العاني: نحن في غاية الس��عادة 
والس��رور  ونحن نحص��د هذه احلصيلة 
اجليدة من اوس��مة الفوز الثمينة وكان 
باالمكان ان نعزز عدد االوسمة لو كانت 
مشاركتنا اوسع من حيث عدد الالعبني 

والالعبات او عدد الفعاليات.
واض��اف العان��ي مع هذا نحن س��عداء 
ج��دا وبدوري ونيابة ع��ن اعضاء املكتب 
التنفيذي اقدم ش��كري وامتناني لكل 
اعض��اء الوف��د الذي��ن كانوا مبس��توى 
املس��ؤولية واحلدث في حصد اوس��مة 
الف��وز الذي اكدنا من خالله باننا مازلنا 
قادرون على صناعة االجناز برغم من كل 

الصعاب .
وق��ال رئيس بعثة الباراملبية عبيد عنيد 
كان باالمكان ان نحقق افضل مما كان لو 
شارك معنا منتخب العاب القوى اال ان 
اجلانب املادي وقف حائالً دون مشاركته.

واش��ار عني��د ال��ى ان ه��ذه احلصلي��ة 
من االوس��مة وف��ي ظل تل��ك الظروف 
الصعبة تضعنا امام مس��ؤولية كبيرة 
من اجل مضاعفة الهمة والعزمية كي 
يكون االجناز افضل في االس��تحقاقات 

اخلارجية املقبلة.

وق��ال رئيس احتاد تنس الطاولة س��مير 
عل��ي لطيف نبارك لالخ��وة في املكتب 
التنفي��ذي ه��ذا االجن��از وال��ى الالعبني 
والالعبات جميعا الذي��ن قدموا افضل 
املس��تويات برغم ان مرحلة االعداد لم 
تكن بالش��كل املطل��وب والصحيح اال 
ان عزمية هؤالء الرياضيني الصغار كانت 
اكبر في  مقارعة اقوى الفرق االسيوية 

والتغلب عليها.
واما م��درب رفع االثقال رافد القيس��ي 
ال��ذي ذرف دموع الفوز بع��د ان مت تقليد 

ابطاله اوس��مة الفوز فق��د حتدث الى 
املوف��د الصحفي قائال انا س��عيد جدا 
بهذا االجناز والفوز الكبير برغم من كل 
املعوقات التي واجهتنا من حيث عملية 
االعداد والتحضي��ر اال ان عطاء رباعينا 
الش��باب كان عالياً وكانوا جميعا على 
موعد مع منصات التتويج التي فتحت 

اذرعها لهم.
خال��ي  بالس��باحة  منتخبن��ا  وخ��رج 
الوفاض من اي وسام بعد ان كان اجلميع 
يتوق��ع له حصد اوس��مة الفوز بعد ان 

ش��ارك بثالثة س��باحني وهم حس��ني 
قاسم وحمزة عماد ورسول احمد فيما 
اس��تبعد التصنيف الطبي والوظيفي 
الس��باح الراب��ع حس��ني ع��ادل بعد ان 

رفض تصنيفه.
وق��ال رئي��س احتاد هاش��م ف��رز لكاتب 
السطور ان التصنيف الطبي والوظيفي 
قد ابعد واحدا من السباحني الذين كنا 
نعول عليه في حصد اوسمة الفوز بعد 

ان رفض تصنيفه.
واض��اف فرز اما االمر الثاني الذي عانينا 
منه هو اس��تخدام النظ��ام الفنلندي 
ف��ي البطولة اضافة الى عملية الدمج 
بني السباحني كل تلك االسباب ابعدت 
سباحينا عن منصات التتويج برغم من 

احتاللهم املراكز االولى في السباقات.
وكان منتخ��ب كرة الهدف للمكفوفني 
قد غادر املنافس��ات بعد تلقيه اخلسارة 
الثالثة واالخيرة امام منافس��ه االيراني 
خس��ر  ق��د  وكان  )صف��ر/9(  بنتيج��ة 
مباراتيه االول��ى والثانية امام منتخبي 
اليابان والص��ني بنتيجتي )15/8( و)9/1( 
على التوالي ليودع املنافسات اجملموعة

 وق��ال امني س��ر احت��اد اللعب��ة محمد 
هاش��م انا ال اريد ان ابرر اخلسارة ولكن 
القرعة لم تنصفنا ابدا بعد ان اوقعتنا 

في مجموعة قوية جدا.
واض��اف اعتقد ل��و كنا ق��د وقعنا في 
اجملموعة الثانية مع منتخبات السعودية 
وتايلن��د وكوريا اجلنوبية وكازاخس��تان 
ل��كان هناك ق��ول اخر ملنتخبن��ا ولكن 
احلمد هلل على كل ش��يء ونحن كاحتاد 

س��نعمل على دراسة اس��باب اخلسارة 
م��ن اج��ل الوص��ول للحل��ول الناجعة 
لتج��اوز االخف��اق ف��ي االس��تحقاقات 

اخلارجية املقبلة.
وقال مدرب البوتش��يا كاظم نتيش��ه 
ان خروجن��ا م��ن دون اوس��مة ف��ي ظل 
ش��باب  بالعب��ني  االول��ى  مش��اركتنا 
يش��اركون للم��رة االولى اج��ده نتيجة 

طبيعية .
واش��ار نتيشه الى ان عملية التصنيف 
الطب��ي والوظيف��ي ق��د ابع��دت احد 
العبين��ا وه��و لطي��ف عب��اس ولعبنا 
بالعبني احدهما خ��رج من دور الثمانية 
وهو س��جاد علي وزميل��ه االخر محمد 
حسني غادر من دوري اجملموعات. نأمل ان 
تكون املش��اركة املقبلة افضل السيما 
وانن��ا واجهن��ا العبني مبس��تويات فنية 

جيدة.  
ادارة منافس��ات بطول��ة  ش��ارك ف��ي 
االسياد للش��باب اربعة حكام عراقيني 
وه��م الدول��ي مزه��ر غ��امن والدكتورة 
كوثر حس��ني والدكتور سالم جنف في 
فعالية رفع االثقال والدولي س��عد عبد 
اجملي��د في فعالية ك��رة الهدف واحلكم 
احمد زغير ف��ي فعالية تنس الطاولة , 
وقد كانوا مميزين ف��ي ادائهم واكدوا ان 
احلكم العراقي يعد من احلكام اجليدين 
على املس��توى العربي واالسيوي وحتى 

العاملي.

لإلعللالم  العراقللي  االحتللاد  موفللد   *
الرياضي

بحصيلة بلغت )17( وسامًا متنوعًا

»البارالمبية« تقف بالترتيب الثاني عشر في ختام »آسياد الشباب«

تقرير

وفد كرة الطاولة في اآلسياد

االحتادات الرياضية تتضامن مع األوملبية

منتخبنا الوطني في لقاء سابق

»الوطني« يفتتح خليجي 23 .. بلقاء البحرين 
إيران تحضر قبضات الشباب لنزاالت العرب

مؤمل عباس.. كروي واعد يتمنى اللعب للشرطة  

األسود يخسرون ودية اإلمارات بهدف

مؤمل عباس



الصباح الجديد - وكاالت:
افتتح��ت الس��لطات الهندي��ة أول 
فندق في البالد من أجل الكالب، الذي 
يعد األول من نوعه في جنوب آسيا، 

."Critterati" وأطلق عليه اسم
وميك��ن ملالك��ي ال��كالب احلجز في 
الفندق بتكلفة 70 دوالرا في الليلة، 
الفندقي��ة  األجنح��ة  أفخ��م  ف��ي 
املزودة بفراش، وتلفاز، وشرفة تتميز 

بإطالالت رائعة.

ويوج��د ف��ي داخ��ل الفن��دق حمام 
وأطعم��ة  صح��ي،  ون��اد  س��باحة، 
خاصة بالكالب، ورعاية صحية على 

مدار 24 ساعة.
وأك��د املدي��ر التنفي��ذي للفن��دق 
"ديباك تش��اوال" أن الفندق يعرض 
بديال ترفيهي��ا وفاخرا للكالب التي 
ميلكها األثرياء، ويريدون جتربة فريدة 
له��ذه احليوان��ات األليف��ة، وميث��ل 
للعش��ق  انعكاس��ا  أيضا  الفندق 

املتزايد لدى س��كان 
آس��يا  اقتص��ادات 

للحيوان��ات  الكب��رى 
األليفة.

وم��ن اجلدي��ر بالذكر أن 
عدد األس��ر الت��ي متتلك 

كالبا في الهن��د قد ارتفع 
ع��ام  أس��رة  مليون��ي  م��ن 

2002 إلى نحو خمسة عشر 
مليونا في 2016.

 شكر وتقدير 
تتقدم " الصب��اح اجلديد" بوافر 
للزمي��ل  واالمتن��ان  الش��كر 
الدكت��ور خالد القيس��ي، مدير 
إعالم اجلامعة العراقية، ملواقفه 
الثرة برفد الصحيفة باللقاءات، 
والربورتاج��ات،  والتحقيق��ات، 
وبنح��و  الصحفي��ة،  واألخب��ار 
متواص��ل عل��ى م��ر الس��نوات 
دوام  ل��ه  متمن��ن  املاضي��ة، 
املوفقي��ة والنج��اح ف��ي عمله 

املثابر والدؤوب

 ومن اهلل التوفيق

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حص��دت النجم��ة أجنلينا 
جول��ي جائزة خ��الل حفل

 ،UNCA Global Citizen
ونش��اطها  دوره��ا  ع��ن 

اجملتمعي.
وظه��رت جول��ي مرتدي��ة 
أنيق��اً،  أس��ود  فس��تاناً 
وكذلك أبناؤها الذين أطلوا 
كالس��يكية،  بإط��الالت 
نفس��ه،  الل��ون  مرتدي��ن 
وذل��ك خ��الل حف��ل توزيع 
جوائ��ز الرابطة الصحفية 
نيويورك  بوالية  األميركية، 

األميركية.
يُذك��ر أن جول��ي حصل��ت 
جلائزت��ني  ترش��يح  عل��ى 
ب�"غولدن غل��وب" لألفالم 

التي أنتجته��ا، فقد أعلن 
عنهم��ا احت��اد الصحفيني 
األجانب في هوليوود، والتي 
مينحها في حفل كبير في 
الثان��ي املقبل، وقد  كانون 
 First They" رُشح فيلمها
Killed My Father" جلائزة 
غل��وب كأفض��ل  غول��دن 

فيلم ناطق بلغة أجنبية.

 أك��دت الفنانة الس��ورية 
كندا عل��وش، أنها اعتذرت 
عن بطولة مسلس��ل كان 
م��ن املفت��رض أن تُش��ارك 
ب��ه ف��ي رمض��ان املقب��ل، 
وبهذا تكون بنسبة كبيرة 
الرمضاني  املاراث��ون  خارج 
ف��ي 2018، ورفض��ت كندا 
تفاصي��ل  ع��ن  اإلفص��اح 
املسلس��ل، وال��دور ال��ذي 
له، خاصة  كانت مرشحة 
أن��ه تعاقدت علي��ه جنمة 
أخرى.وأشارت كندا علوش، 
خ��الل تصريح��ات لها الى 
أح��د املواقع الفني��ة، أنها 
لفيلم  اآلن س��يناريو  تقرأ 
جديد ستعلن عن تفاصيله 

مبج��رد أن تتعاق��د علي��ه. 
ومن جانب آخر، نفت كندا 
مشاركتها في فيلم "تراب 
امل��اس"، للمخ��رج م��روان 
حامد، واملؤلف أحمد مراد، 
متمنية التوفيق لصناعه، 
وأنها ستنتظر هذا العمل 
مع كل املشاهدين بلهفة 

شديدة.

األميركي  املمثل  يس��تعد 
ملسلس��ل  كلوني  ج��ورج 
فضيحة  يتن��اول  قصي��ر، 
السياس��ي  التجس��س 
الت��ي  "ووترغي��ت" 
اس��فرت ف��ي املاض��ي عن 
اس��تقالة رئي��س الواليات 
املتح��دة األميركي��ة ف��ي 
الس��بعينيات. ووفق��ا مل��ا 
ذكرت��ه مجل��ة "فاريت��ي" 
فان النجم ج��ورج كلوني، 
س��يكون املنتج التنفيذي 
له��ذا العمل، كم��ا يتوّلى 

الش��هير  الكاتب  الكتابة 
حي��ث  ش��ارمان،  م��ات 
املسلسل  هذا  سيتضمن 
8 حلق��ات فق��ط، يلّخص 

فيها األحداث املاضية.

انجيلينا جولي

جورج كلوني

كندا علوش

أخبــارهــــــــــم

ميدل ايست اونالين
أظهرت دراس��ة أميركية حديثة، أن شرب كوب من الشاي 
الس��اخن يومًيا، يقلل خطر إصابة العني باجللوكوما، أو ما 

يصطلح عليه باملياه الزرقاء.
الدراس��ة أجراه��ا باحثون بجامعت��ي ب��راون وكاليفورنيا، 
ونشروا نتائجها في دورية "بريتش جورنال اوف اوثاملولوجي" 

العلمية.
ولرصد تأثير الشاي على مرضى اجللوكوما، راجع الباحثون 
نتائج دراس��ة اس��تقصائية حكومية أجريت في املدة من 

2005-2006 لنحو 10 آالف شخص في الواليات املتحدة.
وأج��رى الفري��ق فحوص��ات الع��ني للمش��اركني، إضاف��ة 
إل��ي رصد عاداتهم بش��أن تناول املش��روبات مثل القهوة، 
والشاي الساخن، والشاي منزوع الكافيني، والشاي املثلج، 

واملشروبات الغازية.
ووج��دوا أن األش��خاص الذي��ن يش��ربون كوبًا من الش��اي 
الساخن يومًيا، ينخفض لديهم خطر اإلصابة باجللوكوما 

بنسبة %74، مقارنة مبن ال يشربون الشاي.
في املقابل، لم يجد الباحثون صلة بني شرب الشاي املثلج، 
والقه��وة االعتيادية ومنزوع��ة الكافيني، والش��اي منزوع 

الكافيني، واملشروبات الغازية، وتخفيض خطر اجللوكوما.
واجللوكوم��ا، م��رض يصيب العني عند التقدم في الس��ن، 
بس��بب تلف العصب البصري فيها، م��ا ينتج عنه ارتفاع 

ضغط العني، ومشكالت في الرؤية واإلجهاد البصري.

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلقت ش��ركة "س��مارت" نس��خة جديدة محدودة من 

 "forfour" موديل
وس��تنطلق مبيعات املوديل اجلديد في موس��كو، مطلع 
العام املقبل، بس��عر مرسيدس من فئة "A". فيما أعلنت 
الش��ركة أن موديله��ا اجلدي��د يصلح للس��ير في جميع 

الطرق.
وعلى الرغم من هذا اإلعالن، فإن السيارة ما زالت أمامية 

الدفع. كما أن ارتفاعها عن األرض انخفض ب� 10 ملم.
يذكر أنه مت الكش��ف عن هذه السيارة، التي يزيد سعرها 
عل��ى ثمن "براموس" ثنائية األب��واب ب� 5 آالف دوالر، خالل 

الربيع املاضي في جنيف.
ومت تزيني الس��يارة مبص��دات مميزة، وعجالت قياس��ها 16 
بوصة، صنعت من س��بائك خفيفة، وزودت بزجاج خلفي 

معتم، وأنبوب عادم من الكروم.
وسيدفع املشتري الروسي للحصول على السيارة مليونا 
و640 ألف روبل )أقل من 30 ألف دوالر(. وفس��رت الشركة 

الثمن املرتفع مبحدودية إنتاج هذا املوديل.
وتنوي الش��ركة طرح س��يارتها في روس��يا مبحرك تيربو 
واح��د بس��عة 0.9 لت��ر، ينتج ق��وة 90 حصان��ا، وصندوق 

."twinamic" السرعة األوتوماتيكي من طراز

كوب من الشاي يحمي 
العين من "الزرقاء"

موسكو بانتظار سمارت" 
أحالم يوسف:الفاخرة" بسعر مرسيدس

هن��اك مثل يق��ول "الذه��ب زينة 
وخزينة"، أي ان املرأة ميكن ان تتزين 
ب��ه، ووق��ت احلاج��ة ميك��ن لها ان 
تبيعه وتس��تفيد من أموال البيع، 
وكثي��رات ه��ن النس��وة اللوات��ي 
س��اعدن ازواجهن بش��راء قطعة 
ارض، او بنائه��ا، بأم��وال الذه��ب 

خاصتهن.
ف��ي الس��نني القليل��ة املاضي��ة، 
انتش��ر ف��ي األس��واق العراقي��ة 
يش��به  الذي  البرازيل��ي،  الذه��ب 
الى ح��د كبير لون وبري��ق الذهب 
احلقيق��ي، وق��د اقبل��ت النس��اء 
ف��ي العراق على ش��رائه للتباهي 
ببعض املناس��بات التي تستدعي 
ارتداء زينته��ن بالكامل، ومن دون 

صرف مبالغ كبيرة عليها. 
 بعض أصحاب محال بيع الذهب 
قالوا ان س��وق الذهب األصلي تأثر 
بهذا األمر، فهل العامل االقتصادي 
هو فقط ما يدفع املرأة الى الذهب 
البرازيل��ي، ام هنالك عوامل أخرى 

تدفعهن لشرائه؟
أبو كرار صاحب محل لبيع الذهب 
ف��ي مدين��ة الكاظمي��ة يق��ول: 
نعم بالنس��بة الي تأث��ر موضوع 
البيع لكن مل��دة وجيزة، حيث صار 
االقب��ال عل��ى الذه��ب البرازيل��ي 
بنح��و يقت��رب م��ن ح��د الهوس، 
اليوم، اختلف االمر بعض الشيء، 
وع��ادت النس��وة لش��راء الذهب، 
خاصة بعد ان س��هل العديد من 
أصح��اب احمل��ال وان��ا م��ن بينهم، 
موض��وع البيع بتقس��يط املبلغ، 
لكن طبعا بش��روط محددة منعا 
ننس��ى هن��اك  وال  للمش��كالت. 
موضوع مهم، يخ��ص املهر الذي 
يقدم��ه العري��س خلطيبت��ه، فال 
ميكن ان تقبل أي ع��روس ان يقدم 
البرازيلي،  الذه��ب  لها عريس��ها 
لذل��ك فال ميك��ن االس��تغناء عن 

شراء الذهب احلقيقي ابدا.
محم��د العبيدي صائغ من مدينة 
بغ��داد اجلدي��دة يق��ول: ال ميك��ن 
ان يح��ل الذه��ب البرازيل��ي محل 

الذه��ب احلقيق��ي، ألنن��ا عن��دم 
نق��ول ان الذه��ب زين��ة وخزين��ة، 
فه��ذا املنطق صحيح بالنس��بة 
غي��ر  لكن��ه  احلقيق��ي،  للذه��ب 
منطق��ي م��ع الذه��ب البرازيلي، 
لذلك فالكثير من النس��اء اقبلن 

على ش��راء الذهب البرازيلي، لكن 
من اجل زيادة اللون األصفر البراق 
ف��ي زينته��ن، الن العدي��د منهن 
يقم��ن بش��راء الذه��ب احلقيقي، 

يكون وغايته��ن األولى  ان  ه��ي 

"خزين��ة" فبدل ان حتتف��ظ باملال 
نق��دا، وقد تتأثر قيمته بالس��وق، 
تقوم بش��راء الذهب ال��ذي يقف 

بالتوازي مع السوق.
س��المة عب��د دخل��ت ال��ى أح��د 
أصح��اب احملال الت��ي تبيع الذهب 
البرازيلي، فس��ألناها عن السبب 
الذه��ب  يدفعه��ا لش��راء  ال��ذي 
البرازيل��ي فقال��ت: ان��ا ميس��ورة 
مادي��ا واحلمد هلل، ول��دي ما يعادل 
الكيلوي��ن من الذه��ب احلقيقي، 
لكن��ي ال ارتديه اال في مناس��بات 
االعراس، الذهب البرازيلي اشتريه 
ألرتديه ف��ي األي��ام االعتيادية، أي 
عندم��ا أزور أقرب��اء ل��ي، او جار، او 
أحيانا عن��د ذهابي الح��د املوالت، 
فه��و اكثر امن��اً ألني أخش��ى ان 
يق��وم أحده��م بس��رقته خاصة 

القالدة او احللق.
ويق��ول محم��د عبد الس��تار من 
حي اور: كثير من النساء يشترين 
الذهب البرازيلي بسبب اوضاعهن 
املالي��ة الضعيفة، وألنه��ا جتد ان 

اقاربه��ا او جاراته��ا م��ن النس��اء 
يرتدين الكثير من احللي املصنوعة 
من الذهب احلقيقي، فكي توازيهن 
منه��ن  ادن��ى  بانه��ا  تش��عر  وال 
اقتصادي��ا، تق��وم بش��راء الذهب 
وتبح��ث عن مصوغات  البرازيلي، 
تش��به الذهب احلقيقي الى درجة 
كبي��رة، يصع��ب معه��ا التفريق 
بينهما، إضافة الى ان هناك عددا 
من النسوة اللواتي يرتدين الذهب 
البرازيلي خوفا من اللصوص، وكي 
ال تصاب بصدمة  في حال س��رق 
منها قطعة م��ن احللي، قد يصل 

سعرها الى املليون او اكثر.
آراء الصاغة وآراء مقتنيات الذهب 
تطابقت بنحو كبير، وأيدت اغلبها 
ان اخمل��اوف من الس��رقة، وضعف 
القدرة الش��رائية، تدفع الى شراء 
يبق��ى   " لك��ن  املقل��د،  الذه��ب 
األصيل اصيالً فإما اشتريه واال فال 
" وهذا ما قالته فتاة زينت جيدها 
ومعصمه��ا ببعض اإلكسس��وار 

واخلرز امللون وبنحو رائق وجميل.  

الذهب البرازيلي زينة سقطت من صندوق الخزينة

ذهب برازيلي

الصباح الجديد - وكاالت:
رفضت الفنانة نادين جنيم، الكشف 
عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني 
املقب��ل، ال��ذي يجمعه��ا بالفن��ان 
عاب��د فهد، مكتفية باإلش��ارة إلى 
أنه يندرج حتت مس��مى املسلسل 
االجتماع��ي، ال��ذي تتخلله العديد 
قة للغاية، وهو  من األحداث املش��وّ

من إنتاج ص��ادق الصليح، في ثالث 
تعاون لهما.

وذك��رت نادي��ن: أن ع��ام 2017، كان 
من أفض��ل األعوام في مس��يرتها 
 ،2018 يك��ون  أن  ومتن��ت  الفني��ة، 
امت��دادا ل��� 2017، مش��يرة إلى أّن 
أكث��ر ما يهمها ه��و احملافظة على 
النج��اح ال��ذي وصلت إلي��ه، وحب 

الن��اس لها، متمني��ة أن يدوم ذلك، 
بفضل حرصها على تقدمي األعمال 

اجليدة.
 وع��ن دخولها عالم املوضة وتصميم 
األزي��اء قال��ت جني��م: إن اتب��اع آخ��ر 
صيح��ات املوضة، والظه��ور بإطاللة 
في منتهى األناق��ة واحلداثة، هو جزء 
ال يتجزأ من حي��اة الفنانة، وظهورها 

ومناس��بة،  أنيق��ة  بطريق��ة 
ه��و ج��زء م��ن احترامه��ا إل��ى 
جمهورها، لذل��ك يجب أن تبدو 
النجم��ة أنيقة ومش��رقة، من 
دون أن تصرف النظر عن الشيء 
األساس��ي، وه��و موهبتها في 
عالم التمثيل، واألعمال اجليدة 

التي تقّدمها.

ناديـن نجيـم: عـام 2017 أفضـل
 األعـوام فـي مسيرتـي الفنيـة

بغداد - الصباح الجديد:
تزامنا مع انتصارات جيشنا الباسل بإعالن 
ي��وم النصر، وبحضور وكي��ل وزارة الثقافة 
لش��ؤون الس��ياحة واآلث��ار قيس حس��ني 
رش��يد، احتفل فريق انقي��اء التطوعي مع 
مجموع��ة من األيتام بهذه املناس��بة، في 

مبنى املتحف العراقي.
وق��ال رش��يد ف��ي اثن��اء القائ��ه كلم��ة 
باملناسبة: استقبلنا بفرح هذا اليوم، باقة 
مزدانة من أطفال العراق، ممن فقدوا إباءهم 
أو أمهاتهم، وشعرنا باالمتنان لهم وإلدارة 
ال��دار الت��ي ينتمون له��ا، ولفري��ق انقياء 
التطوع��ي، الختياره��م أن يك��ون املتحف 
العراقي، م��كان احتفاله��م بعيد النصر، 
وق��د غنينا للعراق الواح��د، الذي نحلم أن 
يكون س��املاً معاف��ى، محتضن��اً أطفاله 

الذين يحملون أمالهم بغد مشرق.
وقال��ت أس��ماء الش��اجلي اح��د أعض��اء 
الفريق: نحن فريق أنس��اني يدعم املشاريع 

اإلنس��انية واالغاثي��ة ف��ي بلدن��ا احلبيب، 
وجاءت فك��رة احتفالن��ا بي��وم النصر مع 
مجموعة م��ن األيتام في املتحف العراقي، 
وذلك لتعريفهم بتاريخ بلدهم وأجدادهم، 
فالعراق بلد احلض��ارة، وبلد القيم والعلم، 

وليس بلد القتل واإلرهاب.
تخل��ل احلف��ل ق��راءة بعض األناش��يد مع 
املطرب ياسر حسن، والش��اعرة الصغيرة 

غفران فيصل.
ف��ي ختام احلفل ق��ام فريق انقي��اء بتقدمي 
درع للسيد وكيل الوزارة لشؤون السياحة 
امتنان��اً  رش��يد،  حس��ني  قي��س  واآلث��ار 
وتعبيراً عن ش��كرهم لُه، وتقدمي الش��كر 
للس��يدة مديرة قسم األعالم تنهيد علي، 
لتنس��يقها هذه الفعالية، والس��يدة ملى 
الدوري مديرة قسم اإلرشاد التربوي لسعة 
صدرهم وش��رحهم الواف��ي لألطفال في 
إثن��اء جتواله��م ف��ي املتحف، ول��كل أدارة 

املتحف.

الصباح الجديد - وكاالت:
مهرج��ان  الياباني��ني  م��ن  العش��رات  زار 
"شوكاتسو" الغريب في اليابان، حيث تنظيم 

فعاليات عدة تهيء زوار املهرجان للموت.
ووفقا لوكال��ة رابتلي، يض��م املهرجان ورش، 
وفعالي��ات عدي��دة، تبح��ث ف��ي موضوعات 
احلياة بعد املوت، واالستعداد جسديا للنهاية 
احملتم��ة. وقالت تش��اينا تاتش��يبانا، من إدارة 
التخطي��ط في املهرجان: "من املهم التفكير 
مس��بقا مبا س��يحصل بع��د امل��وت، وما هي 

األم��ور التي س��يمر به��ا املقرب��ون منك 
عندما تتركهم".

وأكدت تاتشيبانا أن عدد الزوار من األعمار 
الشابة في تزايد مستمر.

وتعني كلمة "شوكاتس��و" باللغة 
اليابانية "استعداد 

لش��خ������ص  ا
وقد  لنهايت��ه"، 

أقيم املهرجان 
ف��ي مناطق 
متعددة من 

اليابان.

فريق أنقياء التطوعي يحتفل 
مع األيتام بمناسبة يوم النصر

سوكاتشو يهيء اليابانيين 
لحياة ما بعد الموت 

فندق فاخر للكالب في الهند
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