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بغداد - أسامة نجاح:
أك��د املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 
الوزراء حي��در ألعبادي يوم أمس، 
االثنني ، إن احلكومة االحتادية غير 
مس��ؤولة عن أي عق��ود أبرمتها 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان مع 
شركات أجنبية من خارج العراق 
مب��ا يخ��ص احلق��ول النفطية أو 
غيره��ا وهي من تتحم��ل كافة 
التبعات املادية والقانونية مهما 

كانت .
وق��ال املتح��دث باس��م املكتب 
اإلعالم��ي لرئيس الوزراء س��عد 
خ��اص  حدي��ث  ف��ي  احلديث��ي 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
إن" اللق��اء األخي��ر ال��ذي جمع 
بني رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
ورئيس حكومة اإلقليم  نيجرفان 
بارزاني مت التأكيد فيه على جملة 
مبادئ وأساس��ها حل املشاكل 
ب��ني بغ��داد واربي��ل مب��ا يخ��ص 
مل��ف تصدير النفط من احلقول 
الواقعة في االقليم ، مشيرا الى 
ان " املل��ف س��يادي يخضع إلى 
سلطة احلكومة االحتادية ويجب 
ان يتم استالمه من قبل شركة 
التس��ويق النفطي��ة العراقي��ة 

س��ومو التابع��ة ل��وزارة النفط 
العراقية ".

نفطي��ة  عق��ود  أي  ان"  وأك��د 
كانت او أس��تثمارية قد أبرمتها 
حكومة اإلقليم خ��الل الفترات 
احلكوم��ة  عل��م  دون  س��ابقة 
االحتادي��ة ه��ي غي��ر مس��ؤولة 
عنه��ا وتتحمل حكومة اإلقليم 
كل التبع��ات املادية والقانونية ، 
الفتا إلى إن"  اي عقد يبرم يجب 
للحكوم��ة  يك��ون خاضع��ا  أن 
االحتادي��ة ووزارة النفط العراقية 
وبدرايتهم��ا وعلمهما وأي عمل 
خارج هذا اإلطار، ليس لها شان 

فيه .
وكش��ف احلديث��ي ، ع��ن وج��ود 
وف��رق متخصصة  فني��ة  جل��ان 
متكون��ة م��ن ش��ركة س��ومو 
النفطية التابع��ة لوزارة النفط 
وجلنة الطاقة في مجلس الوزراء 
ف��ي  املعني��ة  اجله��ات  وبع��ض 
حكوم��ة االقلي��م ، مبين��ا بان" 
تفعيل  عملها س��يقتصر على 
االتفاقية الت��ي مت التوصل إليها 
وترجمتها على  بني احلكومت��ني 
ارض الواقع خالل الفترة املقبلة.
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تسويق نفط كردستان عبر "سومو"

مكتب العبادي: ننتظر مواقف جديدة
تترجم التفاهمات مع اإلقليم

محادثات أولية لتفاهمات محتملة

أحزاب المعارضة تشكل جبهة عريضة
لهب عطا عبد الوهاب : ارتفاع2لخوض االنتخابات البرلمانية المقبلة

7أسعار النفط يهيمن على 2018

بغداد - الصباح الجديد:
حذر خبراء م��ن االصرار على تعديل 
شرط الش��هادة اجلامعية للترشح 
إلى عضوية مجلس النواب، مؤكدين 
أن احملكم��ة االحتادية العليا وضعت 
مب��دأ ال ميكن جتاوزه، مش��يرين إلى 
أن الع��ودة إلى الش��هادة االعدادية 
س��يكون مصيره��ا الطع��ن لعدم 

دستوريتها.
وقال اخلبير القانوني حيدر الصوفي 

في حديث إلى "الصباح اجلديد"، إن 
"احملكمة االحتادية العليا حس��مت 
املرش��ح،  ش��هادة  بش��أن  اجل��دل 
وأوجب��ت أن تكون جامعية اس��وة 

بالوزير".
وأض��اف الصوفي ان "ه��ذا التوجه 
يعني أن شرط الش��هادة اجلامعية 
لعضوي��ة  للترش��ح  واجب��اً  ص��ار 
البرملان، وف��ق قانون االنتخابات رقم 

(45( لسنة 2013 املعدل".

وأك��د ان "االح��كام الص��ادرة ع��ن 
القض��اء الدس��توري ف��ي الع��راق 
نهائية وملزمة في واقعة الشهادة 
والوقائ��ع  للمرش��حني،  اجلامعي��ة 

االخرى ايضاً".
وطالب الصوف��ي مجلس النواب ب� 
"ع��دم االلتفاف على القرار، واصدار 
قوانني وتش��ريعات تخالفه حتت اي 

ظرف".
وبني اخلبير القانوني أن "للمتضررين 

من تعديل شهادة املرشح، وكذلك 
جهاز االدعاء احلق ف��ي اقامة دعوى 
للطع��ن ب��اي توج��ه يخال��ف قرار 

احملكمة االحتادية العليا".
 وأكد الصوفي أن "االحكام الصادرة 
عن احملكمة االحتادية تشكل سوابق 
قضائي��ة وال ميك��ن التراج��ع عنها، 
وهي وفقاً للدس��تور اصبحت ورقة 

عمل على االخرين اتباعها".
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بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مس��ؤول محل��ي، أمس 
االثن��ني، ع��ن تفاصي��ل اكب��ر في 
زال��ت  م��ا  عس��كرية  عملي��ة 
مس��تمرة لتطهير صحراء االنبار 
باجتاه احلدود م��ع اململكة العربية 
الس��عودية، مبيناً أنه��ا اعتمدت 
على عنص��ر املباغتة في مالحقة 
بقاي��ا تنظي��م داع��ش االرهاب��ي، 
مش��يراً إل��ى دور كبي��ر للتحالف 
الدول��ي من خالل الطلعات اجلوية 

واستهداف أوكار العدو.

ابراهيم  الرم��ادي  قائممقام  وقال 
إل��ى  حدي��ث  ف��ي  العوس��ج 
"قي��ادة  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
عمليات االنبار شنت اكبر عملية 
تطهير اس��تخبارية ف��ي صحراء 
احملافظ��ة باجتاه اململك��ة العربية 

السعودية".
وَأض��اف العوس��ج ان "معلوماتنا 
افادت بوجود عشرات من التنظيم 
االرهابي فروا من االقضية الغربية 
وراوه  م��ن عن��ة  للب��الد وحتدي��داً 
والقائ��م باجت��اه الصح��راء الت��ي 

ترب��ط محافظتي االنب��ار واملثنى 
من جه��ة، والس��عودية من جهة 

اخرى".
وأشار إلى أن "تلك الصحراء تقدر 
الكيلومترات،  ب��آالف  مس��احتها 
اقام��ة  داع��ش  لعناص��ر  وميك��ن 
وأن  فيه��ا،  له��م  معس��كرات 
تواجده��م هن��اك يس��بب قلق��ا 
الط��رق  عل��ى  واملاري��ن  للرع��اة 

اخلارجية".
ولف��ت العوس��ج إل��ى أن "قيادة 
بالهجوم  باش��رت  االنبار  عمليات 

مع قي��ادة عمليات اجلزيرة والبادية 
والق��وات الس��اندة م��ن احلش��د 
الط��وارئ  واف��واج  العش��ائري 

والشرطة االحتادية".
وحت��دث املس��ؤول احمللي ع��ن "دور 
مه��م وكبي��ر لق��وات التحال��ف 
الدولي من خ��الل الضربات اجلوية 
التي اس��همت في قتل العشرات 
من االرهابيني في الصحراء فضالً 
عن تدمير عجالته��م ومعداتهم 

العسكرية".
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أكدوا ان مصيره طعن المحكمة االتحادية به
خبراء يحذرون من االصرار على

تعديل شرط الشهادة لمرشح البرلمان
استمرار مالحقة "داعش" في أكبر عملية لتطهير صحراء األنبار

مشاركة مؤثرة لطيران التحالف الدولي في تأمين الحدود مع السعودية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

تامي��ز"  "نيوي��ورك  س��ّلطت صحيف��ة 
األميركية الضوء على تقارير استخبارية 
أميركية وغربية تتح��ّدث عن فرار آالف 
مقاتلي تنظيم الدولة من سوريا، وهم 
بانتظار ما قالت إنه جولة قتال جديدة.

وأّكدت الصحيفة أن كثيراً من مقاتلي 
التنظيم فّروا من س��وريا باجتاه جبهات 
أخ��رى، على حّد وصف تلك التقارير، وأن 
بعضهم اس��تقّر قرب دمش��ق، بعد أن 
تس��ّللوا من مواقع القتال، ما يعني "أن 
احلديث عن هزمي��ة التنظيم ما زال أمراً 

مبّكراً".
وحسب تلك التقارير، فإن املقاتلني فّروا 
من مواق��ع القتال إلى اجلن��وب والغرب 
م��ن خ��الل خطوط جي��ش النظ��ام، إذ 
متّكن��وا م��ن التس��ّلل، مش��يرًة إلى أن 
"الكثي��ر منه��م بانتظار األوام��ر التي 
ميكن أن تأتيهم من قادتهم عبر رسائل 

مشّفرة".
وتؤّكد التقارير االستخبارّية أن مقاتلي 

التنظيم دفعوا آالف الدوالرات للمهّربني 
م��ن أج��ل إجالئهم خ��ارج احل��دود إلى 
تركيا، وم��ن هناك انطلق الكثير منهم 

في رحلة العودة إل��ى أوطانهم، خاصة 
إلى أوروبا.

وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن التقييمات 

االس��تخبارّية ج��اءت عل��ى الرغم من 
حديث وزي��ر الدف��اع األميركي، جيمس 
ماتي��س، عن أن ق��وات التحالف الدولي 

)بقيادة الواليات املتحدة( تعمل من أجل 
تطويق مقاتلي التنظيم وإبادته.

وفي ه��ذا اإلطار قال وزير األمن الداخلي 
ف��ي  نيلس��ن،  كريس��تني  األميرك��ي، 
تصريحات صحفية األسبوع املاضي: إن 
"اجلهاديني يسيرون حتت األرض بحثاً عن 
م��الذات آمنة"، مبّين��اً أن الكثير منهم 

عادوا إلى بلدانهم األصلية.
وأش��ار اجلنرال بول جي س��يلفا إلى أنه 
"على الرغم من استمرار عمل التنظيم 
فإن��ه لم يعد قوي��اً كما كان س��ابقاً"، 
خاص��ة بعد هزميته في املوصل ش��مال 
بغ��داد، على يد اجلي��ش التركي املدعوم 

من التحالف الدولي.
ويقول محللون إن التنظيم بعد أن فقد 
األراضي التي كان يسيطر عليها سيلجأ 
إل��ى ح��رب العصابات من أج��ل ترهيب 
املدنيني، مشيرين إلى أنه سيتحّول إلى 
منّظمة سّرية تعمل بشكل أكبر على 
تكتيكات غير متماثلة، مثل التفجيرات 
االنتحارية، كم��ا حصل في بغداد خالل 

الفترة املاضية.
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الدواعش في مسارات آمنة تحت األرض
يتسربون عبر تركيا وصوال ألوروبا 

تقرير

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
كش��ف الناطق باس��م املكتب 
اإلعالم��ي لرئي��س ال��وزراء ي��وم 
احلكوم��ة  ان   ، االثن��ني   ، أم��س 
العراقية قدمت طلبا إلى اجلانب 
األميركي لغرض س��حب بعض 

من قواتها من األراضي العراقية 
وع��دم احلاجة لإلع��داد املوجودة 
على أراضيه والتي تقدر ب5000 
وخبي��ر  جن��دي  ب��ني  ش��خصا 

ومستشار .
الناط��ق باس��م مكت��ب  وق��ال 

رئيس الوزراء س��عد احلديثي في 
حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘  إن" األع��داد املتواجدة 
من اجلنود واملستش��ارين واخلبراء 
االمي��ركان على األراض��ي والذي 
يصل عددهم إلى 5000 شخصا 

الحتتاجه��م حكومة العراق االن، 
وخاص��ة بع��د االنتص��ارات التي 
حققتها القوات العراقية بكافة 
صنوفها عل��ى اإلرهاب والقضاء 
عل��ى داع��ش ومبس��اعدة هؤالء 
اخلبراء فضال ع��ن الغطاء اجلوي 

ال��ذي كان يوفرون��ه للقطع��ات 
العس��كرية ،  مش��يرا إل��ى ان" 
التواج��د  وطبيع��ة  مس��توى 
األميركي على األراضي العراقية 
س��وف يكون اقل مم��ا كان عليه 
أثناء احلرب ض��د اإلرهاب وخاصة 

بعد ما طلبت احلكومة العراقية 
م��ن اجلان��ب األميرك��ي ذلك الن 
املتطلبات التي كانت تس��تدعي 
وج��ود هذا الع��دد لم يع��د لها 

وجود " .
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خفض عديد القوات األميركية في العراق بطلب من الحكومة
النتفاء الحاجة اليها بعد حسم المعارك

جانب من احلدود السورية التركية "ارشيف"

بغداد - الصباح الجديد 
حذر األمني العام حلزب املؤمتر الوطني 
العراقي آراس حبي��ب، اليوم االثنني، 
م��ن مقاطع��ة االنتخاب��ات املقبلة، 
املق��رر إجراءه��ا ف��ي 12 اي��ار 2018، 
مؤكدا ان مقاطعة االنتخابات تعني 

بقاء نفس الوجوه.
وق��ال حبي��ب ف��ي بي��ان صحفي ان 
"ح��ان الوقت أن نطبق م��ا وعدنا به 
ش��بابنا ف��ي أن يتقدم��وا الصفوف 
للقيادة وحتمل املسؤولية في مواقع 
القرار والسلطة"، مبينا ان "التغيير 
لن يتحق��ق إال بالزحف نحو صناديق 
االنتخ��اب، فاملقاطع��ة تعن��ي بقاء 

الوجوه والوعود نفسها".
وأضاف ان��ه "برغ��م كل املالحظات 
على العملية السياسية مبن في ذلك 
الفشل أو اإلخفاق هنا أو هناك فإنها 
قادرة على استيعاب قدر معقول من 
التغيير، ولع��ل االنتخابات  مفاهيم 
التي ل��م يعد يفصلنا عنها س��وى 
بضعة ش��هور تبدو ق��ادرة أكثر من 
ال��دورات الثالث املاضي��ة على طرح 
بدائل إيجابية في احلياة السياسية 
العراقي��ة، وطبقاً له��ذا التصور فإن 
تس��ريع عملية االنتق��ال نحو البناء 
املؤسس��اتي الصحي��ح يكم��ن في 

املشاركة ال في املقاطعة".

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الكهرب��اء، االثنني، اجور 
اس��تهالك الكهرباء للفئات )املنزلي 

والتجاري والزراعي والصناعي (.
وقال املتحدث باس��م الوزارة مصعب 
امل��درس في بي��ان له تلق��ت الصباح 
اجلدي��د نس��خة من��ه ان "تخفيض 
اسعار استهالك الطاقة الكهربائية 
جاءت بن��اًء على املقت��رح املقدم من 
قب��ل وزارة الكهرباء، ال��ذي أكد زيادة 
فئ��ات  ومراع��اة  احلكوم��ي  الدع��م 
االس��تهالك  ذات  املنزل��ي  الصن��ف 
املتوس��ط،  واالس��تهالك  احمل��دود، 
وتص��ل نس��بة تخفيض التس��عيرة 
اجلديدة الى )%50( مقارنة بالتسعيرة 

السابقة". واضاف املدرس ان "الوزارة 
قلصت الفئات املنزلية من سبع فئات 
الى اربع فئات وحس��ب االس��تهالك 

الشهري".
1 - الفئ��ة االول��ى ذات االس��تهالك 
احمل��دود )١-١٥٠٠( وح��دة كيل��وواط/
الساعة، بسعر عشرة دنانير للوحدة 
الواحدة، اي ان املنزل الذي يس��تهلك 
)١٥٠٠( وحدة تك��ون قائمته)١٥٠٠٠( 
خمس��ة عشر الف دينار ، وهي تقابل 
اس��تخدام اجهزة كهربائية )مكيف 
األجه��زة  وجمي��ع  ط��ن   ١ بحج��م 
املنزلي��ة(، مل��دة )٢٤(س��اعة لش��هر 

كامل.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��د وزي��ر امل��وارد املائي��ة حس��ن 
أن لي��س ام��ام  اجلناب��ي األح��د، 
البص��رة خي��ارات لتوفي��ر مي��اه 
إنش��اء  خ��الل  م��ن  اال  الش��رب 
محط��ات لتحلي��ة مي��اه البحر، 
ناصح��ا بتنفيذها، فيم��ا أوضح 
أن هكذا مش��اريع يلقى تنفيذها 
على عات��ق احلكومة احمللية ووزارة 

اإلسكان والبلديات.
وقال اجلنابي إن "ملوحة مياه شط 

الع��رب حقيقة واقعة، والش��ط 
يتس��م من��ذ تس��عينيات القرن 
املاضي بامللوحة جراء قلة إيرادات 
العذب��ة"، مؤك��دا "ضرورة  املياه 
إنش��اء محط��ات لتحلي��ة مياه 
البحر ف��ي البص��رة، كونها احلل 
الوحيد ف��ي احلاضر واملس��تقبل 
لتوفير مياه الشرب في احملافظة، 
وه��ذا احلل كان ينبغ��ي تطبيقه 

قبل 14 سنة في األقل".
تفصيالت أوسع ص2

المؤتمر الوطني يحذر: مقاطعة 
االنتخابات تعني بقاء "الوجوه نفسها"

تخفيض أجور الكهرباء الى 
نصف التسعيرة المقرة سابقًا

"الموارد المائية": محطات 
تحلية مياه البحر خيار البصرة 

لتوفير مياه الشرب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أطلق��ت الش��رطة اإليراني��ة 
الن��ار عل��ى ش��خص يحمل 
احلاجز  س��اطورا حاول عب��ور 
األمنى مبحيط مقر الرئاس��ة 

اإليرانية امس االثنني.
إيرانية،  إعالم  وقالت وس��ائل 
أن املهاجم ال��ذى كان يحمل 
س��اطورا ويرتدي كفن��ا، عبر 
احلاج��ز األمن��ي الثان��ي ف��ي  
مق��ر الرئاس��ة، ول��م يكترث 
لتحذي��رات رج��ال األم��ن مم��ا 
اضطرهم إلطالق النار جتاهه.

وق��ال نائب محاف��ظ طهران 
لوكالة "فارس" اإليرانية أنه مت 
اعتقال املهاجم بعد محاولة 
الرئي��س،  ملكت��ب  التس��لل 
معرف��ة  "نح��اول  مضيف��ا 

هويته ودوافعه".
أف��اد مص��ادر اعالمي��ة ف��ي 
ب��أن محي��ط مق��ر  طه��ران 
الرئاسة اإليرانية شهد إطالق 

نار إثر محاولة شخص يحمل 
ساطورا عبور حاجز أمني.

ونقل مراس��ل RT عن مصادر 
مطلعة أن املهاجم )35 عاما( 
ال��ذي كان يحم��ل س��اطورا 
الثاني  األمن��ي  احلاج��ز  اجتاز 
في مقر الرئاسة، ولم يكترث 
لتحذي��رات رج��ال األم��ن مم��ا 
اضطرهم إلطالق النار جتاهه، 
بع��د أن تس��بب بإصابات في 
صف��وف قوى األم��ن في مقر 

الرئاسة.
وق��ال نائب محاف��ظ طهران 
للش��ؤون األمني��ة، إن رج��ال 
املهاج��م  أصاب��وا  األم��ن 
بجروح إثر إط��الق النار عليه، 
والتحقيق��ات جاري��ة ملعرفة 

هويته ودوافعه.
ويأت��ي هذا الهج��وم قبل يوم 
واحد من عقد الرئيس حسن 
روحان��ي مؤمت��را صحفيا في 

ذات املقر.

إطالق نار في محيط
مقر الرئاسة اإليرانية
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

في إط��ار التنافس االنتخابي احملموم 
ال��ذي يش��هده إقلي��م كردس��تان، 
بأح��زاب  تع��رف  بات��ت  م��ا  تعق��د 
املعارضة وغرميتها أحزاب الس��لطة 
لتأس��يس  متواصل��ة،  اجتماع��ات 
حتالفات سياسية، وتقدمي مرشيحن 
مقبولني ل��دى املواطنني في اإلقليم 
لالنتخابات البرملانية، التي من املقرر 
أن جت��رى في 12 من آي��ار مايو املقبل 

في البالد.
أح��زاب املعارض��ة )حرك��ة التغيير، 
حتال��ف  االس��المية،  اجلماع��ة 
عق��دت  والعدال��ة(  الدميقراطي��ة 
اجتماع��اً مبحافظة  االثن��ني  ام��س 
االوض��اع  لدراس��ة  الس��ليمانية 
ف��ي  مش��اركتها  والي��ة  الراهن��ة، 

االنتخابات املقبلة.
واعل��ن رئي��س حتال��ف الدميقراطية 
والعدال��ة برهم صال��ح في تصريح 
للصباح اجلديد عق��ب االجتماع، ان 
القوى السياسية اجملتمعة ناقشت 
مجمل االوضاع الراهنة في االقليم 
والس��بل الكفيلة مبعاجل��ة االزمات 

املستفحلة التي مير بها.
واض��اف صالح ان اط��راف التحالف 
جبه��ة  تش��كيل  عل��ى  اتفق��ت 
االنتخابات  للمشاركة في  موسعة 
املقبلة، وهي في حوار مس��تمر مع 
كافة ش��رائح اجملتمع والشخصيات 

املستقلة لالنضمام اليها.
وش��ارك في االجتماع وهو االول بني 
احزاب التحالف اجلديد بعد تشكيل 
القوائم للمش��اركة ف��ي انتخابات 
البرملان العراقي، كل من عمر س��يد 
علي وجالل جوهر عن حركة التغيير 
وعل��ي بابي��ر ومحم��د حكي��م عن 
اجلماع��ة االس��المية وبرهم صالح 
وآرام ق��ادر عن حتال��ف الدميقراطية 

والعدالة.
ويه��دف االجتماع الثالثي بحس��ب 
معلومات مص��ادر مقربة من احزاب 
املعارض��ة ال��ى التحضي��ر للحملة 

االنتخابي��ة وآلي��ة املش��اركة ف��ي 
االنتخاب��ات، واق��رار امليزانية اخلاصة 

للحملة من قبل االطراف الثالثة.   
الوطن��ي  االحت��اد  اعل��ن  ب��دوره 
الكردس��تاني عن االنتهاء من حتديد 
صعي��د  عل��ى  مرش��حيه  اس��ماء 

االقليم واملناطق املتنازع عليها.
وقال ش��ورش اس��ماعيل مس��ؤول 
مكتب االنتخابات في االحتاد الوطني، 
ان اسماء مرشحي االحتاد لالنتخابات 
املقبل��ة جاهزة وسيس��لمها احلزب 
ال��ى املفوضي��ة العلي��ا املس��تقلة 
لالنتخابات ف��ي مكاتبها مبحافظة 
االقليم، في موعده احملدد في العاشر 
من شهر ش��باط اجلاري وهو املوعد 
النهائ��ي ال��ذي حددت��ه املفوضي��ة 

الستالم اس��ماء مرشحي الكيانات 
البرملانية  لالنتخاب��ات  السياس��ية 

املقبلة.
وعلمت الصباح اجلديد من مصادرها 
اخلاص��ة، ان قائم��ة االحت��اد الوطني 
في كرك��وك تخلو من اس��م رئيس 
كتلت��ه الس��ابق اال طالباني عضو 
اجمللس القيادي ف��ي االحتاد الوطني، 
نظ��را لعدم قدرتها على الترش��يح 
لش��غلها منصب نائب ف��ي البرملان 

العراقي لثالث دورات متالية.
واش��ارت املص��ادر الى ان املنافس��ة 
اش��تدت بني النائب ريبوار طه الذي 
رشح نفس��ه مجددا للدورة املقبلة 
الذي يحظى بدعم مركز تنظيمات 
احلزب ف��ي كرك��وك، والقي��ادي في 

تنظيمات االحت��اد الوطني مبحافظة 
كرك��وك روند م��ال محم��ود، الى ان 
املصادر اش��ارت ال��ى ان النئب ريبوار 
ط��ه االوف��ر حظ��ا للظف��ر مبنصب 
رئي��س قائم��ة االحت��اد الوطن��ي في 

كركوك.
م��ن جانبه اعلن احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني بانه لم يدخل حلد االن 
ضم��ن اي حتال��ف انتخاب��ي ال على 
مس��توى االقلي��م او الع��راق خلوض 

االنتخابات البرملانية املقبلة.
واضاف في بيان انه س��يعتمد على 
مس��توى م��دى اس��تعداد االطراف 
التي سيتحالف معها الحقا لتلبية 
مطال��ب االقليم ومعاجل��ة االزمات 

التي مير بها.

نافيا وجود اي حتالف مسبق او اتفاق 
مع اية جهة او طرف سياسي عراقي 

حلد االن.   
بدوره��ا اعلن��ت املفوضي��ة العلي��ا 
لالنتخاب��ات املس��تقلة لالنتخابات 
عن مش��اركة ) ٢٠٥( كيان سياسي 
وتشكيل )٢٧( حتالفا للمشاركة في 

االنتخابات البرملانية املقبلة.
وقال نائب رئيس املفوضية املستقلة 
لالنتخابات رزكار حمه محيدين، في 
تصري��ح للموقع الك��ردي في صوت 
امري��كا تابعته الصب��اح اجلديد، ان 
املئ��ات م��ن الكيان��ات السياس��ية 
واالح��زاب  التحالف��ات  وعش��رات 
السياس��ية سجلت اس��ماءها في 
كافة مناطق العراق للمشاركة في 

االنتخابات املقبلة.
وتابع محيدين ان املفوضية سجلت 
)٢٠٥( كيانا سياسيا نظمت نفسها 
عبر 27 حتالفاً معلنا عن حصول 40 
حزب��ا عل��ى اجازات تاس��يس بهدف 

املشاركة في االنتخابات املقبلة.
واالح��زاب  الق��وى  وكان��ت  ه��ذا 
ق��د  الكردس��تانية  السياس��ية 
الس��ابقة  االنتخابات  ف��ي  حصلت 
على 65 مقع��دا في مجلس النواب 
العراق توزعت بني احلزب الدميقراطي 
بواق��ع 25 مقع��دا واالحت��اد الوطني 
ب 21 مقع��دا، بينما حصلت حركة 
التغيير على 10 مقاعد تالها االحتاد 
االس��المي 4 مقاعد، فيما حصلت 
اجلماعة االسالمية على 3 مقاعد.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
عّد وزير املوارد املائية حس��ن اجلنابي 
األحد، أنه ليس أمام البصرة خيارات 
لتوفي��ر مي��اه الش��رب إال من خالل 
إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، 
ناصح��ا بتنفيذها، فيم��ا أوضح أن 
هكذا مش��اريع يلقى تنفيذها على 
عاتق احلكومة احمللية ووزارة اإلسكان 

والبلديات.
وقال اجلنابي إن »ملوحة مياه ش��ط 
الع��رب حقيق��ة واقع��ة، والش��ط 
الق��رن  تس��عينيات  من��ذ  يتس��م 
املاض��ي بامللوحة جراء قل��ة إيرادات 
املياه العذبة«، مؤكدا »ضرورة إنشاء 
محط��ات لتحلي��ة مي��اه البحر في 
البص��رة، كونه��ا احل��ل الوحيد في 
احلاض��ر واملس��تقبل لتوفي��ر مي��اه 
الشرب في احملافظة، وهذا احلل كان 
ينبغ��ي تطبيقه قبل 14 س��نة في 

األقل«.
وأض��اف اجلنابي، أن »ال��وزارة تطمح 
ال��ى توف��ر كميات كافية م��ن املياه 
العذبة لش��ط العرب م��ن أجل دفع 
امل��د امللحي جنوب��اً وليس ش��ماالً، 
وحتقيق ذلك يحتاج الى عمل وتعاون 
وصبر«، الفتا الى أن »الوزارة حريصة 
عل��ى مضاعفة حص��ة البصرة من 
املي��اه، وخ��الل العام��ني الس��ابقني 
انخفضت امللوحة بشكل كبير في 
ش��ط العرب مقارنة باألع��وام التي 

قبلهما«.
وب��ني أن »حص��ة البص��رة يجب أن 
حتترم، وهي قضية حاكمة بالنسبة 
لن��ا«، موضح��اً أن »هكذا مش��اريع 
يلقى تنفيذها عل��ى عاتق احلكومة 
والبلديات،  اإلس��كان  ووزارة  احمللي��ة 
ونصيحتن��ا لهم��ا هي توفي��ر مياه 

الشرب عبر مشاريع التحلية«.

يذك��ر أن محافظة البص��رة تواجه 
2007 تك��رار مش��كلة  من��ذ ع��ام 
ملوح��ة مي��اه ش��ط الع��رب خالل 
فصل الصيف بسبب تقدم اللسان 
امللح��ي )اجلبهة امللحية( من اخلليج 
ف��ي مج��رى الش��ط نتيج��ة قل��ة 
اإليرادات املائي��ة الواصلة عبر دجلة 
والفرات، وتع��د أقضية الف��او وأبي 
الع��رب  اخلصي��ب )جنوب��اً( وش��ط 
)ش��رقاً( أكث��ر املناط��ق تض��رراً من 
تلك الظاهرة، حيث يعاني سكانها 
من��ذ أعوام م��ن ملوحة املي��اه، كما 
جفت فيها العش��رات م��ن بحيرات 
تربية األس��ماك، ونفقت الكثير من 
احليوان��ات احلقلية، كما تراجع إنتاج 
النخيل من التمور الى أدنى مستوى، 
وهلك��ت معظ��م بس��اتني احلن��اء، 
بحيث أصيب الواقع الزراعي بش��لل 
ش��به تام، إال أن األنش��طة الزراعية 

في القاطع الصحراوي من احملافظة 
لم تتض��رر من جراء تل��ك الظاهرة، 
وذل��ك ألن امل��زارع الواقع��ة ضم��ن 
قضاء الزبي��ر يعتمد ريها على املياه 
اجلوفية، كما لم تتأثر كثيراً املناطق 
الزراعي��ة الواقعة ش��مال احملافظة 

لعدم وصول اللسان امللحي لها. 
على صعيد متص��ل اعلنت مديرية 
امل��وارد املائية ف��ي احملافظ��ة عن أن 
شط العرب شهد حتسناً في نوعية 
انحس��ر  أن  بع��د  وكمي��ة مياه��ه 
منس��وبه في االس��بوع املاضي الى 
أدنى مستوى منذ أعوام، وتوقعت أن 
تستمر حالة التحسن خالل األشهر 

املقبلة.
وقال مدير املوارد املائية  فرع البصرة 
مفي��د عبد الزه��رة إن »وض��ع مياه 
شط العرب يتسم حالياً باالستقرار 
من حيث التصاريف وتراكيز األمالح، 

وكذلك منسوب قناة البدعة أصبح 
أفض��ل«، مبين��اً أن »هذا التحس��ن 
حتقق عل��ى الرغم من بل��وغ اخلطة 
الزراعية الشتوية ذروتها واالنخفاض 
احل��اد ف��ي تصاري��ف املي��اه ل دجلة 

والفرات من دول اجلوار«.
ولف��ت عب��د الزه��رة ال��ى أن »حالة 
انخفاض منسوب مياه شط العرب 
بش��كل ح��اد الت��ي حصل��ت خالل 
االس��بوع املاضي كان��ت ناجمة عن 
اش��تداد الرياح الشمالية تزامناً مع 
حال��ة جزر ح��اد«، مضيف��اً أن »هذه 
احلال��ة حتدث كل ثالث��ة أو أربعة أيام 
في السنة، وال عالقة لها بتصاريف 

املياه«.
يذك��ر أن مش��كلة ملوح��ة املي��اه 
ناجمة ع��ن ظاه��رة طبيعية كانت 
تع��د ن��ادرة احل��دوث، إال أن البص��رة 
أخ��ذت تتع��رض لها ف��ي كل فصل 

صيف من��ذ ع��ام 2007، وهي تقدم 
اللس��ان امللح��ي )اجلبه��ة امللحية( 
الواصل من اخلليج في مجرى ش��ط 
الع��رب نتيجة قلة اإلي��رادات املائية 
الواصلة عب��ر دجلة والفرات، بحيث 
ع��ادة ما تصل خ��الل فصل الصيف 
نس��ب التراكيز امللحية الذائبة في 
مياه الش��ط الذي تروى منه معظم 
األراضي الزراعية في احملافظة وجتهز 
من��ه الكثير من املناطق الس��كنية 
الى أكثر من 8000 جزء باملليون، في 
حني يفت��رض أن ال تزيد ملوحة مياه 
الري عل��ى 2500 ج��زء باملليون، واما 
املي��اه منخفضة امللوح��ة الواصلة 
من خ��الل قن��اة البدعة فه��ي غير 
كافية لسد االحتياجات السكانية، 
ولذلك يت��م خلطها أحياناً مع مياه 
شط العرب قبل ضخها الى املناطق 

السكنية.

أحزاب المعارضة تشكل جبهة عريضة
لخوض االنتخابات البرلمانية المقبلة

تنافس انتخابي محموم في اإلقليم بين أحزاب السلطة والمعارضة عبد الزهرة محمد الهنداوي

كلم��ا س��افرنا إل��ى دولة م��ن دول العالم  نش��عر 
بالغصة واأللم ونحن نشاهد ذلك التطور والعمران 
الذي تنعم به تلك البلدان ، وبعضها جتاورنا .. ويزداد 
همنا اكثر اذا ما سنحت لنا الفرصة بزيارة مصنع او 
معمل السيما تلك املصانع العمالقة املتخصصة 
بإنت��اج الس��لع واألجهزة وامل��واد الغذائية بش��تى 
اصنافها .. وحني نعود إل��ى بلدنا نبدأ باحلديث عما 
ش��اهدناه هناك عبر اعم��دة ومقاالت صحفية في 
محاولة منا الستفزاز مالدينا من امكانات وإطالقها 
م��ن مكامنه��ا.. واحلقيقة انها ليس��ت كذلك ، اذ 
شاءت املصادفة ومن خالل مهمة  عمل قادتني إلى 
محافظ��ة بابل ، وفيها وجدت ما يبعث في النفس 
االم��ل بوجود قدرة ل��دى العراقيني في االنبعاث من 
جديد مث��ل طائر الفينيق اجلمي��ل  .. وهنا ال اتبنى  
دعاي��ة مجانية جلهة ما .. ولكن مارأيته بهرني وهو 
يس��تحق ان نس��لط االضواء عليه النه ميثل اضاءة 
مهم��ة في واقع التنمية واالس��تثمار ف��ي العراق ، 
وحديثي  عن ش��ركة  االحت��اد  للصناعات الغذائية 
، املكونة من مصنعني  احدهما لصناعة  الس��كر 
والثان��ي لصناعة الزيوت النباتية .. ونتيجة لكفاءة 
انت��اج الس��كر ومطابقت��ه للمواصف��ات العاملية 
والكميات التي ينتجها املصنع ، فقد اصدر مجلس 
الوزراء قرارا الزم ب��ه وزارة التجارة بالتعاقد مع هذا 
املصنع  لتجهيز البطاقة التموينية مبادتي  السكر 
، وق��د جنح فعال في ذلك خالل الثالثة اعوام املاضية 
، ال ب��ل جنح في س��د حاجة الس��وق احمللية  وجتهيز 
الش��ركات الصناعية وخصوصا مصانع املشروبات 
الغازي��ة والعصائ��ر ، وكان هن��اك فائ��ض باإلنتاج 
بكميات ليس��ت قليلة  صدرت إل��ى اخلارج ، يعمل 
في هذا املصنع  اكثر من 1500 موظف ومعنى هذا 
ف��ان  1500 عائل��ة تعيش على عجل��ة هذا املصنع 
فاذا كان متوس��ط االس��رة هو 6 افراد فان هناك 9 
االف انسان يستفيدون من مصنع السكر ، ناهيك 
عن عجلة احلياة التي تدور في املناطق القريبة منه 

 .
اما اذا حتدثنا ع��ن املصنع الثاني املتخصص بتكرير 
الزيوت النباتية فهو اليقل ش��أنا ع��ن االول اذ تبلغ 
طاقت��ه االنتاجي��ة 3 االف و600 ط��ن يوميا ويعمل 
في��ه نحو  1500 عامل ايض��ا وهذا املصنع مصمم 
لس��د احلاجة احمللية والبطاق��ة التموينية من مادة 

الزيت  .. 
وبصراحة احتدث ، انني عندما جتولت على مدى ثالث 
س��اعات  في اروقة الشركة املشيدة على مساحة 
179 دومنا  ، فعال ش��عرت بالفخر وغمرني احساس 
ان هذا املصنع العمالق ليس في العراق امنا في دولة 
متقدم��ة ، فقد كان كل ش��يء يس��ير بنظام عال 
وتقنيات متطورة وكم هو مفرح ان تشاهد  اكياس 
الس��كر الناصعة البياض  او عبوات الزيت  االصفر 
شديد النقاء وهي تتهادي بغنج فوق تلك اخلطوط 
املتحركة تعلوها تلك العبارة الس��احرة )صنع في 

العراق( .. 
ان قصة جن��اح متكاملة مثل ه��ذه القصة ينبغي 
تعضيدها وتبنيها ليكون باإلمكان استنس��اخها 
م��رة اخرى وف��ي جانب اخ��ر من جوان��ب الصناعة 
والتنمية وهذا االمر يتطلب توفير البيئة االيجابية 
لالس��تثمار ، فه��ذه البيئة متتاز بدرج��ة عالية من 
اخلصوبة ، فأحد االس��باب الت��ي حالت دون  انطالق 
االس��تثمار عل��ى الرغم م��ن وجود قان��ون يعد من 
افض��ل القوان��ني االس��تثمارية في املنطق��ة ، هو 
ان البيئ��ة االس��تثمارية كانت طاردة ، فاملس��تثمر 
يتعرض للكثي��ر من الضغوط تضط��ره في نهاية 
املطاف إل��ى العودة من حيث ات��ي .. ومن املؤكد ان 
لدينا قصص جناح اخرى حتتاج إلى تس��ليط الضوء 

عليها لتنير لنا الطريق إلى غد افضل . 

السمن والسكر.. 
حكاية عراقية

تقـرير

دومينيك مويسي*

بعن��وان  كتاب��ه  ف��ي   – باري��س 
“االستراتيجية الكبرى لإلمبراطورية 
البيزنطية”، يشير العالم السياسي 
أن ط��ول عم��ر  إل��ى  لوت��واك  إدوارد 
راج��ع  البيزنطي��ة  اإلمبراطوري��ة 
لنوعية دبلوماسيتها. ويقول لوتواك، 
إنه م��ن خالل االعتماد عل��ى اإلقناع 
والتحالفات واالحتواء، بدال من القوة، 
الرومانية  اإلمبراطورية  اس��تطاعت 
الش��رقية الصم��ود لثماني��ة قرون- 
مرتان ِضعف اإلمبراطورية الرومانية 
التي نش��أت منها. وبينما حتاول دول 
مثل تركيا والوالي��ات املتحدة اجتياز 
الوض��ع املعق��د أو “البيزنط��ي” في 
سوريا، س��يكون من اجليد أن يأخذوا 
التطور الدبلوماس��ي لبيزنطة بعني 

االعتبار.
إن الهجوم الذي شنه اجليش التركي 
عل��ى األراض��ي في ش��مال س��وريا، 
بقيادة األكراد - أقرب شركاء ألميركا 
في معركة تنظيم الدولة اإلسالمية 
التعقي��د  الض��وء عل��ى  - يس��لط 
احلقيق��ي لألزمة الس��ورية. وتواجه 
تركي��ا والواليات املتح��دة اآلن، وهما 
عضوان مؤسس��ان في حلف شمال 
األطلسي، خطرا حقيقيا يتمثل في 
تصعيد س��يؤدي بدوره إلى مواجهة 
مباشرة بني قواتهما املسلحة - وهي 

مواجهة ستراقبها روسيا بارتياح.

كم��ا تستس��لم تركي��ا للحس��اب 
التفاضل��ي ف��ي الش��رق األوس��ط: 
األراضي تس��اوي السلطة. بالنسبة 
بتاريخه��ا  الفخ��ورة   - لتركي��ا 
اإلمبراط��وري، فه��ي قلق��ة بش��أن 
فق��دان مجدها الس��ابق - ليس من 
حق سكانها األكراد، حتت أي ظرف من 

الظروف، االستيالء على أراضيها.
وفي العقود األخي��رة، أصيبت جهود 
تركي��ا الرامي��ة إلى حتقي��ق حلمها 
العثماني اجلديد املؤثر بش��كل كبير 
في منطقته��ا بخيبة أم��ل. وبينما 
كان العدي��د م��ن اإلصالحيني العرب 
يأمل��ون أن تصبح تركي��ا بعد بداية 
الربيع العربي في ع��ام 2010 منوذجا 
للدميقراطي��ة احلديث��ة، إال أن األمور 
س��ارت بش��كل مختلف عم��ا كان 

مخططا له.
أما بالنس��بة لتركي��ا، فقد توجهت 
من��ذ ذل��ك احلني نح��و الس��لطوية، 
ويرج��ع ذل��ك جزئي��ا إل��ى التوظيف 
الفعال للرئيس رج��ب طيب أردوغان 
للقومي��ة. لقي مسلس��ل ملحمة 
وه��و مسلس��ل  العم��ارة”،  “ك��وت 
تلفزيوني تركي يحكي قصة انتصار 
العثماني��ني خ��الل احل��رب العاملي��ة 
البريطاني��ة  الق��وات  األول��ى عل��ى 
الغازية، جناحا كبيرا بني املش��اهدين 
األتراك. وتزداد ش��عبية أردوغان عادة 
عند تصاعد التوتر العسكري، حيث 
اقت��رح بعض املعلقني السياس��يني 
في تركي��ا إمكانية إج��راء انتخابات 

مبكرة لتعزيز النظام، مثل ما حدث 
بعد االنقالب الفاشل الذي حدث في 

عام 2016.
وقد س��اعد ذلك في إبعاد تركيا عن 
االحت��اد األوروب��ي. والواق��ع أن نظ��ام 
أردوغ��ان تخلى ع��ن التظاهر بإقامة 
عالقات أوثق مع تلك الكتلة، بدال من 
مضاعفة التزامه بتعزيز موقفه في 

الشرق األوسط. وتكمن أولويات تركيا 
في منع تش��كيل منطقة مستقلة 
مخصص��ة لألكراد الس��وريني على 
حدودها - وهي نتيجة ميكن أن تلهم 
التركي،  الكردس��تاني  العمال  حزب 
ال��ذي كان وراء العديد من الهجمات 
اإلرهابي��ة عل��ى األراض��ي التركي��ة، 

للمطالبة بنفس الشيء.

ومن احملتمل أن  تؤدي مغامرات تركيا 
العس��كرية في س��وريا إل��ى نتائج 
عكس��ية - على س��بيل املث��ال، في 
حال وجود خس��ائر بش��رية كبيرة أو 
انتصار اخلصم الذي يعتبر أقل شأنا. 
إن األنظمة االستبدادية أكثر عرضة 
للمغام��رات العس��كرية الفاش��لة 
من األنظم��ة الدميقراطية. لكن، في 

الوقت الراهن، يب��دو أردوغان ملتزما 
ب��ني  جتم��ع  الت��ي  بإس��تراتيجيته، 

األهداف الهجومية والدفاعية.
وقد خلق كل هذا معضلة بالنسبة 
للوالي��ات املتحدة الت��ي أجبرت على 
االختيار بني حليفها الرسمي )تركيا( 
وش��ركائها الفعلي��ني )األكراد(. ومن 
املرجح أن يذهب والء اجليش األمريكي 
إلى األكراد الذين وقفوا بشجاعة في 
“الدولة اإلس��المية” وكثيرا  معركة 
ما فقدوا أرواحهم. ومن ناحية أخرى، 
فإن الدبلوماسيني والسياسيني هم 
أكثر اس��تعدادا للتضحي��ة باألكراد 
من أجل احلف��اظ على عالقات جيدة 
م��ع تركيا، باعتبارها حليفا هاما من 
حلف ش��مال األطلس��ي، وإن كانت 

أكثر برودة وأكثر صعوبة.
من الناحية املثالي��ة، ميكن للواليات 
املتح��دة أن جت��د وس��يلة لتهدئ��ة 
األك��راد.  ع��ن  التخل��ي  دون  تركي��ا 
ولكن، مع التزام األكراد باس��تخدام 
نفوذهم الذي حتقق مبش��قة األنفس 
لتعزي��ز املناط��ق الكردي��ة املتمتعة 
باحلك��م الذاتي في ش��مال س��وريا 
والع��راق، س��يكون م��ن الصعب، إن 
لم يكن من املس��تحيل، تنفيذ هذه 

اإلستراتيجية.   
إن الوض��ع احلالي في س��وريا معقد 
أردوغ��ان اخلطوات  ويتخ��ذ  للغاي��ة. 
أن  س��لطته.غير  لتعزي��ز  الالزم��ة 
الوالي��ات املتح��دة، في ه��ذه األثناء، 
بش��ركائها  للتضحي��ة  مس��تعدة 

اخمللص��ني، وباألكراد، وذل��ك من أجل 
مصلحة الدولة.

أن  مب��كان  الس��خرية  م��ن  لك��ن 
الفائ��ز احلقيق��ي ف��ي ه��ذه اللعبة 
اإلس��تراتيجية ه��و فالدميي��ر بوت��ني 
وروس��يا. لق��د أضحى التوت��ر داخل 
النات��و اآلن أكث��ر تصاع��دا م��ن أي 
وق��ت مض��ى. وإذا أصبحت س��وريا 
س��احة قتال لعضوين في التحالف، 
ف��إن العواقب على الغرب  س��تكون 
روس��يا  عل��ى  والفوائ��د   - وخيم��ة 

ستكون ضخمة.
إن املتضرري��ن هم الس��كان املدنيون 
والضحاي��ا الرئيس��يون ف��ي لعب��ة 
الشطرجن الدموية هذه. كما أن ذلك 
سوف يزيد من معاناتهم. ومع إراقة 
الكثير من الدماء، أصبح العالم أقل 

حساسية.
أصدقائ��ي  أح��د  ل��ي  أك��د  وق��د 
الدبلوماس��يني أن دوره اجلدي��د ف��ي 
اخلدم��ة الس��رية ل��م يع��زز إميان��ه 
باإلنس��انية. إن التعامل مع املسألة 
الكردي��ة في س��وريا يؤك��د موقفه 

السلبي.

* دومينيك مويس��ي هو مستش��ار 
ب��ارز في معهد مونت��ن في باريس. 
“اجلغرافي��ا  كت��اب  مؤل��ف  وه��و 

السياسية و انتصار اخلوف”.
** تنش��ر باالتف��اق م��ع بروجك��ت 
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الجنابي: محطات تحلية مياه البحر خيار البصرة لتوفير مياه الشرب
كان ينبغي تطبيقها قبل 14 سنة في األقل 

قوات اجليش التركي في شمالي سوريا



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
ام��س االثنني، بأن خمس��ة أش��خاص 
س��قطوا بني قتي��ل وجري��ح بتفجير 

شمالي العاصمة بغداد . 
وق��ال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب طري��ق قرب 
س��وق ش��عبي مبنطق��ة احلمامي��ات 
التابعة لقضاء التاجي شمالي بغداد، 
انفج��رت، صب��اح يوم امس ما اس��فر 
عن مقتل مدن��ي وإصابة أربعة آخرين 
بج��روح متباينة" ، الفتا ال��ى ان "قوة 
امنية نقلت املصابني الى مستشفى 
قريب لتلقي العالج، وجثة القتيل الى 
دائرة الطب العدل��ي، وفتحت حتقيقا 

في مالبسات احلادث".

ديالى – اعتقال مطلوب 
اعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق 
الركن مزه��ر العزاوي امس االثنني، عن 
اعتقال رئيس اخطر عصابة للخطف 
في محافظة ديالى، فيما اش��ار الى ان 
املعتق��ل متورط باكثر من 10 عمليات 

خطف وابتزاز.
وق��ال الفريق الركن العزاوي ان "ابطال 
ش��رطة ديالى جنح��وا وبجه��د امني 
ممي��ز من اعتقال رئي��س اخطر عصابة 
الش��مالية  االج��زاء  ف��ي  للخط��ف 
للمحافظة بعملية نوعية" ، مضيفا 
ان "املعتق��ل مت��ورط باكث��ر م��ن 10 
عملي��ات خط��ف وابت��زاز للمدنيني"، 
مؤكدا ان "العملي��ة متثل ضربة قوية 
للجرمي��ة املنظمة الت��ي عملنا بجهد 
كبي��ر النهاءه��ا داخ��ل ديال��ى لدعم 

االستقرار واالمان".

كركوك – سقوط قذائف 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس االثنني، بأن منزلني تابعني 
لعناص��ر ف��ي احلش��د الش��عبي دمرا 
بسقوط قذائف هاون غربي احملافظة. 

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
بتنظي��م  "عناص��ر  إن  اس��مه   ع��ن 
داع��ش هاجموا، فجر ي��وم امس قرية 
البوس��يف، )65 ك��م غ��رب كركوك(، 
بالهاونات ما أس��فر عن تدمير منزلني 
لعنصرين في احلش��د الش��عبي، دون 
وق��وع إصابات بش��رية" ، مش��يرا الى 
أن "ق��وة أمنية انتش��رت في املنطقة 

لتعقب منفذي الهجوم". 

بابل – عملية دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 

محافظة بابل ام��س االثنني عن إلقاء 
القبض على تاجر مخدرات كبير خالل 
عملي��ة ده��م وتفيش وس��ط مدينة 
احللة بعملية اس��تندت الى معلومات 
استخبارية دقيقة ، مشيرًة الى ضبط 

كميات من اخملدرات بحوزته.
واف��اد املص��در االمن��ي ان مف��ارز من 
مكت��ب مكافحة اخملدرات باالش��تراك 
مع  قوات النخبة من س��ريتي س��وات 
وفض الشغب متكنت من القبض على 
تاج��ر مخدرات في منطقة املاش��طة 
وس��ط مدينة احللة، مش��يرة ، مشيرا 
الى  ضبط  كميات من مادة الكرستال 
واألقراص واملؤثرات العقلية فضال عن 
مادة بلورية زرقاء اللون مجهولة النوع 
ومواد أولية اخرى تستعمل في صناعة 

اخملدرات بحوزته .

صالح الدين – صواريخ كاتيوشا 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس االثن��ني ان القوات 
صاروخ��ني  عل��ى  عث��رت   االمني��ة 
"كاتيوش��ا" في س��امراء التابعة الى 

محافظة صالح الدين.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان قوة من ف��وج الطوارئ 
الثان��ي التابع ال��ى مديرية الش��رطة 
املش��ارك حاليا ضم��ن عمليات قاطع 
سامراء، عثر على صاروخني كاتيوشا" 
، الفتا الى ان "العث��ور مت بعد عمليات 
تفتيش في منطقة الركة"، مبينة أن 
"القوة قام��ت بتأمني املواد املضبوطة 

وتسليمها الى اجلهات اخملتصة".

االنبار – عملية امنية  
كشف مصدر عسكري في محافظة 

األنبار امس االثن��ني، بتدمير مضافتني 
ل�"داعش" واعتقال س��بعة اشخاص 
مش��تبه به��م بعملية أمني��ة غربي 

مدينة الرمادي.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه إن "قوة مشتركة 
من ل��واء 28 بالفرقة الس��ابعة ولواء 
مبس��اندة  اجلزي��رة  عملي��ات  مغاوي��ر 
العش��ائر نفذوا واجب في وادي حوران 
جنوب حديثة )180 كم غرب الرمادي(" 
الفتا الى ان "الق��وة متكنت من تدمير 
مضافت��ان لداع��ش واعتقال س��بعة 
اش��خاص م��ن املش��تبه به��م خالل 

الواجب".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اك��د مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة كرب��الء ام��س االثن��ني، ان 

مفارز امنية القت القبض على 33 من 
املطلوبني للسلطات القضائية بتهم 

جنائية مختلفة.
وقال املصدر إن "مفارز مكافحة اجرام 
كرب��الء واملراك��ز االمني��ة التابعة الى 
قسم شرطة البلدة واقضية الهندية 
وعني التمر واحلس��ينية، القت القبض 
على عدد م��ن املطلوبني للقضاء وفق 
م��واد جنائي��ة ومخالف��ات متنوع��ة 
بعملي��ات تفتي��ش امني��ة واحترازية 
في عم��وم انحاء احملافظ��ة"، مبينا ان 
"مف��ارز وتش��كيالت القي��ادة متكنت 
خ��الل عملي��ات تفتي��ش أمني��ة من 
القبض على 33 متهما بجرائم جنائية 
ومخالفات قانونية متنوعة مطلوبني 
ال��ى القض��اء"، مش��يراً ال��ى "احالة 
املتهمني للجهات اخملتصة الستكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهم".
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقام��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياجات 
اخلاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ندوة تعريفية ع��ن القانون اخلاص ب��ذوي االعاقة 
يوم امس االثنني في دائرة الصحة العامة التابعة 
ل��وزارة الصح��ة بحض��ور مدي��ر ش��عبة املراكز 
الصحية وطب االسرة الدكتور صباح خضير ياس 
ومدير ش��عبة التاهيل اجملتمعي / قسم التأهيل 
والوقاي��ة م��ن العوق وممثل��ني عن دائ��رة الصحة 

العامة.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة عم��ار منع��م ان احملاضري��ن قدموا 
شرحا وافيا عن قانون رقم 38 لعام 2013 املادة 15 
التي تخص وزارة الصحة وكيفية اتباع الوس��ائل 
الناجحة لتفعيل جميع الفقرات التي تعنى بها 
وزارة الصح��ة من ضمنها تق��دمي خدمات وقائية 
وعالجي��ة وتأهيل املراك��ز الطبية ووض��ع برامج 
تثقيفية صحية حتد من انتشار العوق في اجملتمع 
والتعاون املش��ترك بني وزارة الصح��ة وهيئة ذوي 
االعاقة.واض��اف منع��م ان اجملتمع��ني اكدوا على 
ضرورة تش��كيل جلنة دائمية تتاب��ع تنفيذ جميع 
االمتي��ازات ال��واردة في القانون وخاص��ة املادة 15 
لك��ون وزارة الصح��ة اجلهة املعنية ملنع انتش��ار 
االعاقات والكشف املبكر عنها و ورعاية االطفال 
م��ن خ��الل اللقاح��ات الدوري��ة واج��راء الفحص 
الطب��ي للمقبلني على الزواج للحد والس��يطرة 
على مس��ببات االعاقة الذهنية والعقلية فضال 
عن نش��ر ثقافة تقبل العوق وط��رق الوقاية منه 
ودمج االفراد من ذوي االعاقة في اجملتمع وجعلهم 
اش��خاصاً نافعني ومنتجني لهم حقوق وعليهم 

واجبات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النقل عن ارتفاع نسب نقل البضائع 
والش��حنات الداخلة واخلارجة في الشحن اجلوي 
التابع��ة للش��ركة العام��ة للخط��وط اجلوي��ة 

العراقية. 
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس مي��ران فريد 
ان ادارة الش��ركة قامت مبضاعف��ة وتيرة العمل 
لتك��ون على مدار الس��اعة لدميومة انس��يابية 
تس��لم وتس��ليم البضائ��ع والش��حنات ضمن 

السقف الزمني احملدد .
واضاف املدي��ر العام ان الش��ركة اعتمدت ايضا 
ضمن خطتها للعام اجلديد وبناء على توجيهات 
وزير النقل الكابنت كاظم فنجان احلمامي خطة 
لتطوير قرية الشحن اجلوي وذلك بأضافة مخازن 
حديثة ل��ه وتطوير الس��ابقة الس��تيعاب اكبر 
عدد من احلم��والت فضال عن اخلدم��ات املقدمة 
لش��ركات الطي��ران العربية واالجنبي��ة ويجري 
ذلك ضمن املواصف��ات العاملية وهو امر انعكس 
بشكل ايجابي على زيادة واردات الشركة املالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن مشاركة وفد التجارة 
الذي ترأس��ه وكيل ال��وزارة االقدم وليد حبيب 
املوس��وي بفعاليات املائدة الوطنية السابعة 
لتطويرالتعاون االقتصادي والتجاري بني العراق 
واي��ران اضافة الى املش��اركة ف��ي اجتماعات 
قمة الق��ادة االقتصاديني االيرانيني والعراقيني 
وذلك في القاعة الدولية للمؤمترات في مدينة 

مشهد االيرانية .
واوضح وكيل الوزارة بانه كان للوفد املش��ارك 
حركة دؤوبة وتواجد مكثف في هذه الفعالية 
االقتصادية املهمة من خ��الل احلضور الفعال 
ف��ي منص��ات الن��دوات واحل��وارات التي جرت 
والهادفة لتطويرالعالق��ات االقتصادية وزيادة 

حجم التبادل التجاري بني البلدين.
ولف��ت وكيل ال��وزارة االقدم الى ان مش��اركة 
الوف��د كان��ت بدعوة م��ن احلكوم��ة االيرانية 
حيث كان من ضمن تش��كيلة الوفد مديرعام 
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية قاسم 

حمود. 

تشكيل لجنة دائمية 
لتنفيذ قانون رعاية 

ذوي االعاقة

ارتفاع نسب نقل 
الشحنات التجارية في 

قرية الشحن الجوي

العراق يشارك في 
اعمال مائدة التعاون 
االقتصادي في مشهد

الملف األمني

مكتب العبادي: ننتظر مواقف 
جديدة تترجم التفاهمات مع 

اإلقليم
وأوضح بان" األجواء السائدة اليوم 
ب��ني احلكوم��ة االحتادي��ة واإلقليم 
ه��ي أفضل بكثير مم��ا كانت عليه 
في الس��ابق قبل االستفتاء فضال 
عن وج��ود تغير كبير ف��ي مواقف 
الدس��تور  ناحي��ة  م��ن  اإلقلي��م 
واحترام قرار احملكمة االحتادية حول 
االس��تفتاء  ، ون��وه ال��ى ان" ه��ذا 
التغيير يعتبر ايجابيا نحو األفضل 
وهو باالجت��اه الصحيح ولكن نحن 
بانتظار املواقف واملبادئ التي أعلن 
عنه��ا اإلقليم والتفاهم��ات التي 
مت التوص��ل إليه��ا م��ع حكومت��ه 
ف��ي اللقاءات الس��ابقة مع رئيس 
ال��وزراء العبادي من خ��الل إعطاء 
الصالحي��ات للج��ان الفني��ة كي 
تقوم بعملها بالش��كل الصحيح 
امللف��ات املش��تركة بني  وحس��م 

الطرفني" .

خفض عديد القوات األميركية 
في العراق بطلب من احلكومة

وأوض��ح بان" احلكومة تنس��ق مع 
لتفعي��ل هذا  األميرك��ي  اجلان��ب 
األمر وتقليل العدد وإبقاء البعض 
منهم حس��ب احلاج��ة ، الفتا إلى 
إل��ى  الي��وم بحاج��ة  الع��راق  إن" 
التع��اون م��ع بعض ال��دول ومنها 
الواليات املتحدة الستكمال قدرات 
الق��وات األمنية لك��ن هذا االمر ال 
يتطلب العدد ال��ذي كان متواجدا 
أثن��اء محارب��ة اإلره��اب والقضاء 
عليه وسيش��هد العدد تخفيضا 
بص��ورة  املقبل��ة  الفت��رة  خ��الل 
تدريجية ومرحلية ، منوها إلى ان" 
اجلان��ب العراقي س��يكون بحاجة 
إلى ع��دد مع��ني حت��دده احلكومة 

الق��درات  الس��تكمال  العراقي��ة 
األمنية ومواجهة بعض التحديات 
واس��تمرار عملي��ات االس��تطالع 
اجلوي لتلك املناطق التي حتدث بها 
بعض حاالت اإلرهاب لضمان عدم 

حصول اي خطر يهدد العراق"  .
يذكر ان وكالة االسيوش��يتدبرس 
ذكرت امس ان عشرات االميركيني 
ال��ى  العراقي��ة  األراض��ي  غ��ادروا 
أفغانس��تان في األسابيع األخيرة، 
وان م��ن املق��رر ان يج��ري خف��ض 
الق��وات األميركي��ة املتواجدة في 

العراق بنحو تدريجي

تخفيض أجور الكهرباء الى 
نصف التسعيرة املقرة سابقاً

2 - الفئة الثانية ذات االس��تهالك 
املتوس��ط )١٥٠١ - ٣٠٠٠( وح��دة 
كيل��و واط/الس��اعة بس��عر )٣٥( 
ديناراً، للوحدة الواحدة، اي ان املنزل 
وح��دة،   )٣٠٠٠( يس��تهلك  ال��ذي 
)٦٧٥٠٠( س��بعة  تك��ون قائمت��ة 
وس��تون ال��ف وخمس��مائة دينار 
، وه��ي تقاب��ل اس��تخدام اجهزة 
كهربائية )مكيفات عدد ٢ بحجم 
٢ط��ن وجمي��ع األجه��زة املنزلية(، 

ملدة )٢٤(ساعة لشهر كامل.
3 - الفئة الثالثة ذات االس��تهالك 
العال��ي م��ن )٣٠٠١ - ٤٠٠٠( وحدة 
كيلوواط/الس��اعة، اي املنزل الذي 
تك��ون  )٤٠٠٠(وح��دة  يس��تهالك 
مائ��ة وس��بع   )١٤٧٥٠٠( قائمت��ة 
واربع��ون ال��ف وخمس��مائة دينار 
، وه��ي تقاب��ل اس��تخدام اجهزة 
كهربائية )مكيفات عدد ٣ بحجم 
٢ط��ن وجمي��ع األجه��زة املنزلية(، 

ملدة )٢٤(ساعة لشهر كامل.
4 - الفئة الرابعة ذات االس��تهالك 
العال��ي ج��داً م��ن )٤٠٠١ - ٥٠٠٠( 
ان  اي  كيلوواط/الس��اعة،  وح��دة 

املنزل الذي يستهالك )٥٠٠٠( وحدة، 
تك��ون قائمت��ة )٢٦٧٥٠٠( مئت��ان 
وس��بع وس��تون الف وخمسمائة 
دينار ، وهي تقابل استخدام اجهزة 
كهربائية )مكيفات عدد ٤ بحجم 
٢ط��ن وجمي��ع األجه��زة املنزلية(، 

ملدة )٢٤(ساعة لشهر كامل.
واك��د امل��درس ان��ه "مت تعديل فئة 
وتعرفة الصن��ف التجاري من فئة 
واح��دة بس��عر ثاب��ت )١٢٠( ديناراً 
للكيلوواط/ساعة، الى ثالث فئات، 
)٦٠( دين��اراً، لالل��ف وح��دة االولى، 
و)٨٠( دين��اراً، لاللف الثانية، و)١٢٠( 
ديناراً، ملازاد عل��ى ذلك، اضافة الى 
تخفيض س��عر وحدة الكيلوواط/
الصناع��ي  لصنف��ي  س��اعة، 
والزراعي، م��ن )٧٠( ديناراً، الى )٦٠(

دين��اراً وتعديل الصن��ف احلكومي 
من )١٠٠( دينار لوحدة الكيلوواط/

ساعة، الى )١٢٠( ديناراً".
ال��وزراء واف��ق  يذك��ر ان مجل��س 
في وقت س��ابق، على طل��ب وزارة 
الكهرب��اء بعزل الديون الس��ابقة 
مراجعته��ا  لغ��رض  للمواطن��ني 
وايجاد احللول املناس��بة لها فيما 
يخص دعم الشرائح الفقيرة وذوي 
الدخل احمل��دود، وال��ذي مت تطبيقه 

فعال مع بداية هذا العام.

خبراء يحذرون من االصرار على
تعديل شرط الشهادة ملرشح 

البرملان
م��ن جانبه، أك��د اخلبي��ر القانوني 
االخ��ر، ط��ارق ح��رب ف��ي تصريح 
إلى "الصب��اح اجلديد"، أن "تعديل 
ش��رط  م��ع  االنتخاب��ات  قان��ون 
الش��هادة اجلامعي��ة ق��د وج��دت 
احملكمة االحتادية العليا إن له سند 

دستوري ومستمد منه".
وأض��اف حرب ان "مجل��س النواب 

بامكانه اصدار تشريعات مخالفة 
للدس��تور، لك��ن بام��كان اجلهات 
االخ��رى الطع��ن فيه��ا م��ن أجل 

الغائها".
التش��ريعية  "التجرب��ة  أن  وب��ني 
للسنوات املاضية اثبتت أن مجلس 
النواب قد ش��رع عشرات القوانني، 
لك��ن مت احلكم بعدم دس��توريتها 

بعد الطعن فيها".
واف��اد احملام��ي محم��د عل��ي في 
تعليق إل��ى "الصب��اح اجلديد"، ان 
"احملكمة االحتادية العليا ومن خالل 
احلكم الصادر عنها بشأن شهادة 
املرشح لم تقل بأن شرط الشهادة 
خيار تش��ريعي ميكن جمللس النواب 

تعديله متى شاء".
واضاف عل��ي أن "احلكم نص على 
مب��دأ دس��توري وه��و أن العم��ل 
التش��ريعي يتطلب فيه ش��هادة 
جامعي��ة وبالتال��ي ال ميكن جمللس 
النواب الركون مرة اخرى للشهادة 

االعدادية".
وحذر من "مض��ي مجلس النواب 
خلريج��ي  كوت��ا  من��ح  بحج��ة 
االعدادي��ة ألن مصيرها س��يكون 
االلغاء مبج��رد الطع��ن فيها امام 

احملكمة االحتادية".
ونوه بان "العراق سيكون هنا امام 
ازمة حقيقية ألننا س��وف نقترب 
اكثر م��ن االقتراع وهذا س��يخلق 
نوعاً م��ن الفوضى واع��ادة ترتيب 

االوراق مجدد".
يذكر أن عدداً م��ن اعضاء مجلس 
النواب كانوا قد طعنوا في التعديل 
االول لقان��ون انتخاب��ات مجل��س 
النواب رقم )45( لسنة 2013، لكن 
احملكمة االحتادي��ة العليا ردته كون 
العمل التش��ريعي يتطلب هكذا 

حتصيل علمي اسوة بالوزير.

استمرار مالحقة "داعش" في 
أكبر عملية لتطهير صحراء 

األنبار
واس��تطرد أن "قائد عمليات االنبار 
اللواء الرك��ن محمود الفالحي هو 
م��ن أجرى ش��خصياً اس��تطالعاً 
للمنطقة عبر الطيران العسكري، 
وجم��ع املعلوم��ات، اضاف��ة إل��ى 
م��ا حتصلن��ا عليه م��ن معلومات 
رع��اة،  به��ا  ادل��ى  اس��تخبارية 
واعتراف��ات متهم��ني ج��رى القاء 

القبض عليهم مؤخراً".
وأوض��ح قائممق��ام العوس��ج أن 
لعناصر  "الهج��وم ج��اء مباغت��اً 
التنظي��م، اخملتبئني ف��ي الصحراء 
بحيث لم يتوقعوا اب��داً بأن هناك 

من يتبعهم".
ونوه إلى "اس��تمرار العمليات من 
أج��ل تنظي��ف جمي��ع الصحراء، 
سيما وادي حوران واالودية القريبة 
الت��ي تربط ب��ني حدود الع��راق مع 
واالردن وس��وريا وصوالً  السعودية 

إلى محافظة نينوى".
وال يستطيع العوسج أن "يعطي 
تطهي��ر  النته��اء  مح��دداً  وقت��اً 
صح��راء الرمادي"، لكن��ه توقع أن 
"يتم االعالن ع��ن حترير كامل تلك 

املناطق خالل اسابيع".
من جانبه، ذكر القيادي في احلشد 
العش��ائري غس��ان العيث��اوي في 
تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 
"مدن االنبار تعيش استقراراً امنياً 
بفضل عملي��ات التحرير ولم يعد 

لتنظيم داعش يد فيها".
"الفاري��ن  أن  العيث��اوي  وأض��اف 
م��ن االرهابيني يقبع��ون حالياً في 
الصحراء، وهم يدرك��ون جيداً بان 
ايامه��م مع��دودة، وأن العملي��ات 
العس��كرية  للق��وات  املباغت��ة 
مستمرة من اجل القضاء عليهم 

نهائياً".
واشاد ب� "دور القطعات العسكرية 
واس��تمرارها ف��ي مالحق��ة العود 
حتى ابع��د نقط��ة في الع��راق"، 
مبيناً ان "قواتنا تس��عى للوصول 
إل��ى اماك��ن ل��م تتمك��ن منه��ا 

سابقاً".
ونب��ه العيث��اوي إل��ى أن "القوات 
العس��كرية بش��تى تش��كيالتها 
بات��ت تعتم��د بنح��و كبي��ر على 
اجلانب االس��تخباري في حتركاتها 
اضاف��ة إلى الدور الكبي��ر لطيران 
اجليش السيما في هجوم الصحراء 

االخير".
وكان رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العبادي قد اعلن العام املاضي عن 
انته��اء حترير جميع املدن العراقية، 
فيما ق��در التحال��ف الدولي تأثير 
التنظيم على الوضع االمني مبا ال 
يزيد على %5 عم��ا كان عليه قبل 

سنوات.

الدواعش في مسارات
آمنة حتت األرض

وال يُع��رف عل��ى وج��ه الدقة عدد 
املقاتل��ني الذين ف��ّروا م��ن مواقع 
الع��راق،  أو  س��وريا  ف��ي  القت��ال 
والذي��ن يُعتق��د أن بعضه��م اجّته 
إلى الصح��راء ب��ني البلدين، لكن 
االس��تخبارات األمريكية والغربية 
تشير إلى أن أعداد الذين فّروا ميكن 

أن تصل إلى آالف املقاتلني.
ولفتت الصحيفة إلى أن املقاتلني 
الذي��ن ع��ادوا إل��ى أوروبا وش��مال 
أفريقي��ا، أعدادهم أصغر بكثير مما 
كان متوّقع��اً، كما أن هناك أعداداً 
أخ��رى مت إلقاء القب��ض عليها من 
قب��ل الق��وات الكردي��ة )ش��مالي 
س��وريا( املدعومة )عس��كرياً( من 

الواليات املتحدة األميركية.

تتمات ص1

 
متابعة الصباح الجديد:

اك��دت وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة، انه��ا تتعامل مع 
أطف��ال "الدواع��ش" مبن فيهم 
األجانب كضحايا، لالرهاب الذي 
مارس��ه التنظيم في احملافظات 
الت��ي احتلها ع��ام 2014 ، فيما 
اش��ارت ال��ى انها ت��ودع اطفال 
اللواتي اصبحن حوامل  النساء 
جراء اغتصابهن من املس��لحني 

في دور االيتام.
وقال��ت مدي��ر ع��ام دائ��رة ذوي 
ف��ي  اخلاص��ة  االحتياج��ات 
ال��وزارة عبير مه��دي اجللبي في 
تصريح��ات صحفي��ة تابعته��ا 
" الصب��اح اجلدي��د" ان "الوزارة 
الدواعش  تتعامل م��ع أطف��ال 
مب��ن فيهم األجان��ب، بوصفهم 

ضحايا" .
وبين��ت املدير الع��ام ان "من بني 
األطف��ال الذين تعاملنا معهم، 
أبوي��ن  م��ن  دواع��ش  أطف��ال 
شيش��انيني، وبعد أن تأكدنا من 
ه��ذه املعلومات عن طريق وثائق 
قدمه��ا أهالي ه��ؤالء، وعرضوا 
عل��ى القضاء تق��ررت إعادتهم 
إلى دولتهم، حيث أرسل الرئيس 
الشيشاني مندوباً عنه لتسلم 
هؤالء األطفال" ، كما ان "طفال 
من أصول فرنس��ية ينتمي أبواه 
إل��ى تنظي��م داع��ش مت إرجاعه 
بالط��رق األصولية وبالتنس��يق 
الفرنس��ية في  الس��فارة  م��ع 

بغداد".
واوضحت املدير العام اما بشأن 
األطف��ال العراقيني مم��ن ينتمي 
أهاليهم إل��ى "داعش"، فقالت 
ان "هذا األمر يتعلق على األكثر 

بالنس��اء اإليزيدي��ات اللواتي مت 
اغتصابهن من قب��ل الدواعش، 
وكان��ت نتيج��ة ذل��ك حص��ول 
ح��االت حم��ل، حي��ث إن��ه في 
الوقت ال��ذي حصلت فيه هؤالء 
النس��وة على فت��وى من مرجع 
الدي��ن اإليزي��دي بع��دم قتلهن 
وإعادته��ن إلى أهاليهن مت رفض 
األمر  أطفالهن معه��ن،  ع��ودة 
ال��ذي جعلن��ا نودعه��م في دور 

األيتام إلى أن يتم إيجاد حل ملثل 
هذه األمور االجتماعية".

"الدول��ة  أن  اجللب��ي  وتابع��ت 
تتعام��ل م��ع ه��ؤالء االطف��ال 
بص��رف النظر ع��ن أي خلفيات 
بحك��م  أصب��ح  ألن��ه  أخ��رى، 
اليتيم"، الفتة الى انه "مت إيداع 
عدد كبير من النساء املنتميات 
إلى تنظيم داعش للس��جن في 
انتظار محاكمتهن ويصطحنب 

الثالث��ة  س��ن  دون  أطفاله��ن 
مبوجب القانون، في حني من كان 
أكب��ر م��ن ذلك يودَع ف��ي مكان 
خاص"، موضحة ان "هناك أكثر 
م��ن 600 طف��ل في مث��ل هذه 
احلالة، وال يتم دمجهم مع بقية 
األيتام؛ ألن ه��ؤالء يحتاجون إلى 
تأهيل نفسي ومجتمعي  إعادة 
خ��اص، كم��ا أن قس��ماً منهم 

يحملون أفكاراً داعشية".

عل��ى صعي��د متص��ل ذك��رت 
مص��ادر عراقية امني��ة، ان نحو 
100 طف��ل أملان��ي ف��ي الع��راق 
 ، DNA���يخضع��ون لفح��ص ال
كما ان "هناك مفاوضات حثيثة 
معقدة  بيولوجي��ة  واختب��ارات 
تطلبتها إج��راءات إعادة أطفال 
أوطانهم"  إل��ى  األجانب  داعش 
، واضاف��ت ان "هن��اك اكثر من 
مائ��ة طفل تعمل أملاني��ا حالياً 

م��ع احلكوم��ة العراقي��ة عل��ى 
تنفيذ فحوصات احلمض النووي 
اخل��اص به��م ال���)DNA( إلثبات 
صالت القراب��ة بآبائهم حاملي 

جوازات السفر األملانية".
أم  أو  ألب  طف��ل  أي  أن  يذك��ر 
أملانية، يولد خارج أملانيا يحصل 
عل��ى اجلنس��ية األملانية مبوجب 
قان��ون البالد ال��ذي يضمن حق 

نقل اجلنسية إلى األبناء.

مدير عام دائرة ذوي 
االحتياجات الخاصة: 
من بين األطفال 
الذين تعاملنا معهم، 
أطفال دواعش من 
أبوين شيشانيين، وبعد 
أن تأكدنا من هذه 
المعلومات عن طريق 
وثائق قدمها أهالي 
هؤالء، وعرضوا 
على القضاء تقررت 
إعادتهم إلى دولتهم، 
حيث أرسل الرئيس 
الشيشاني مندوبًا عنه 
لتسلم هؤالء األطفال

أطفال عناصر تنظيم داعش اإلرهابي "ارشيف" 

أودعت األمهات الحوامل في دور األيتام  

"العمل" تؤكد تعاملها مع أطفال الدواعش كضحايا لإلرهاب
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محليات 4
الفرق الفنية تواصل أعمالها برفع التجاوزات

متابعة الصباح الجديد:

الهندس��ية  امل��اكات  أجن��زت 
والفنية في مديرية توزيع كهرباء 
للمديري��ة  التابع��ة  ميس��ان 
العام��ة لتوزيع كهرب��اء اجلنوب 
االس��تباقية  الصيان��ة  أعم��ال 
ملغذي نهاوند )11 ك. ف ( شمال 

مدينة العمارة  .
واوضح املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب 
س��ري امل��درس ام��س االثنني ان 
االعمال تضمنت نصب محولة 
س��عة )400 ك.ف( عدد )2(, الى 
جانب نص��ب )6( اعمدة ضغط 
عالي مختلفة االنواع, ومد سلك 
أملنيوم )120 ملم(  مبسافة )400 
م(, اضاف��ة الى نصب )6( جنات 
حديد بط��ول)1,20 م و 1,40م  (, 
وكذلك مد سلك نحاس  حجم 
) 50مل��م ( بط��ول  )70 م( م��ع 

سحب أألساك املتدلية .
كم��ا تواص��ل امل��اكات املذكورة 
حماتها برفع التجاوزات احلاصلة 
عل��ى الش��بكة الكهربائية اذ مت 
رف��ع )361( حال��ة جت��اوز مصنفة 
عل��ى )172( منزلي��ا متجاوزا على 
خط واح��د و )54( منزليا متجاوزا 
عل��ى اكثر من خط و)58( متجاوزا 
منزليا نظامي��ا و )77( حالة جتاوز 
موزعة بني جتاري وزراعي وصناعي, 
فض��اً عن تنظيم )47( اش��تراكاً  
للمتجاوزين على خ��ط واحد من 
الصنف املنزلي, واخذ )5( تعهدات 

للمتجاوزين على اكثر من خط . 
تواصل  الس��ياق نفس��ه  وف��ي 
امل��اكات الهندس��ية والفني��ة 
كهرب��اء  توزي��ع  مديري��ة  ف��ي 
للمديري��ة  التابع��ة  البص��رة 
حماته��ا  املذك��ورة  العام��ة 
برف��ع التج��اوزات احلاصلة على 
الش��بكة الكهربائية, اذ مت رفع 
)200( حالة جتاوز على الش��بكة 
منطق��ة  ف��ي  الكهربائي��ة 
الى جان��ب تنظيم  اجلمعي��ات, 
)25( معاملة جديدة للمواطنني 

عل��ى النظام االصول��ي, اضافة 
ال��ى نصب ع��دد م��ن املقاييس 
الكهربائي��ة واس��تبدال التالف 

منها .
عل��ى صعي��د متص��ل وتنفيذا 
الكهرب��اء  وزي��ر  لتوجيه��ات 
الفه��داوي  قاس��م  املهن��دس 
واخلط��ة اإلعامية التي وضعها 
مكتب اإلعام واالتصال احلكومي 
في الوزارة وباش��راف مباشر من 
قب��ل مدير ع��ام املديرية العامة 
لنق��ل الطاق��ة الكهربائية في 
اجلنوب نظ��م قس��م العاقات 
واالع��ام ف��ي املديري��ة العامة 
املذك��ورة بالتعاون م��ع املديرية 
العام��ة لتوزيع كهرب��اء اجلنوب 
واملديرية العام��ة النتاج كهرباء 
البصرة ندوة تثقيفية ملنتسبي 

املديرية لش��رح مفهوم مشروع 
الش��راكة م��ع القط��اع اخلاص 

)عقود اخلدمة واجلباية(.
وحتدث ف��ي الندوة مدير قس��م 
العاق��ات واالعام ف��ي املديرية 
العامة لنقل الطاقة في اجلنوب 
كنع��ان حمي��د خل��ف ومدي��ر 
قس��م العاق��ات واالع��ام في 
العام��ة لتوزيع كهرباء  املديرية 
اجلنوب صفاء عبد اخلضر ومدير 
قس��م العاق��ات واالع��ام في 
البصرة  النت��اج  العامة  املديرية 
عاء حليم, ش��رحا ف��ي اثنائها 
والغاي��ة  املش��روع  تفاصي��ل 
واله��دف من��ه وم��دى فائدت��ه 
للمواطن, وما حتقق بعد تسلم 
للمناطق املشمولة  الش��ركات 
بعقود اخلدم��ة واجلباية و كيف 

األحم��ال  انخف��اض  إل��ى  أدى 
والوف��رة  الضائع��ات  وتقلي��ل 
ف��ي جتهي��ز الطاق��ة, فضاً عن 
حتقي��ق العدال��ة ف��ي التوزي��ع 
وتقن��ني االس��تهاك، كي ينعم 
مواطنونا بساعات جتهيز أفضل 
واس��تقرار التي��ار الكهربائ��ي ، 
مؤكدي��ن, أن التس��عيرة ثابت��ة 
الدولة بنس��بة  ومدعوم��ة من 
%94 وان ما يثقل كاهل املواطن 
هو مايس��دده للمولدات وليس 
مايس��دده لوزارة للكهرباء ، وان 
هذا املش��روع ليس بخصخصة 
يدعيها بعض  الكهرب��اء كم��ا 
املغرضني بل هو مشروع شراكة 
مع القط��اع اخلاص ف��ي تنفيذ 
مش��روع اخلدمة واجلباي��ة ، في 
ان مفه��وم اخلصخص��ة  ح��ني 

يعني بيع جميع ممتلكات الدولة 
للقطاع اخلاص.

باش��رت  ال��وزارة  ان  واوضح��وا 
بهذا املشروع في بعض املناطق 
وحققت جناحاً كبيراً وان الهدف 
منه هو القضاء على التجاوزات 
وتقليل نسبة الضائعات وانهاء 
احلاصل��ة  الكبي��رة  الفج��وة 
ب��ني اإلنت��اج والتوزي��ع بس��بب 
اإلس��راف في استهاك الطاقة 
الكهربائية والتجاوزات املنتشرة 
عل��ى الش��بكة الكهربائية في 
قط��اع التوزي��ع, فض��اً ع��ن ان 
حج��م االنت��اج ال يتناس��ب مع 
اجلباية مقارن��ًة بكمية  مبال��غ 
االنتاج مع التوزيع ، مشيرين الى 
ان قائمة األجور تصدر من الوزارة 
وان الش��ركة هي فق��ط حلقة 

وصل بني الوزارة واملواطن.
امل��اكات  اجن��زت  جانبه��ا  م��ن 
الهندس��ية والفني��ة املديري��ة 
العام��ة لتوزيع كهرباء الرصافة 
اعم��ال تأهيل محط��ة القاهرة 
الرصافة  ف��ي جان��ب  الثانوي��ة 

مبحافظة بغداد. 
وقال املدرس ان االعمال تضمنت 
اس��تبدال املع��دات القدمية نوع 
فرنس��ي )ش��نايدر( الى معدات 
جدي��دة ن��وع س��يمنس املان��ي 
GIS م��ع زي��ادة س��عة احملط��ة 
باس��تبدال احملولت��ني 2×16 الى 
محولت��ني MVA 31.5×2 ، ال��ى 
جانب اس��تحداث مغذيات عدد 
)2( لتخفي��ف األحمال ومعاجلة 
االختناق��ات عن محلت��ي )307، 

و311(. 

توزيع كهرباء الجنوب تنجز أعمال الصيانة االستباقية لمغذياتها 

تواصل المالكات 
الهندسية والفنية 
في مديرية توزيع 

كهرباء البصرة 
التابعة للمديرية 

العامة المذكورة 
حمالتها برفع 

التجاوزات الحاصلة 
على الشبكة 

الكهربائية

أعمال الصيانة
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بغداد - الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  أطلق��ت 
االجتماعي��ة ي��وم االح��د البرنامج 
النقدي��ة  لاعان��ات  التجريب��ي 

املشروطة ملنطقة 
الص��در/2 الذي تنف��ذه بالتعاون مع 
البن��ك الدولي ومنظم��ة الطفولة 
والش��ركاء  )يونيس��يف(  العاملي��ة 
احمللي��ني وزارات ) التربي��ة، والصحة، 

والتخطيط، واملالية(. 
وذكر مدير عام تكنولوجيا املعلومات 
في هيئة احلماية االجتماعية بوزارة 
العم��ل رئي��س الفري��ق التنفي��ذي 
للمش��روع املهن��دس جم��ال عب��د 
الرسول ان الوزارة اطلقت البرنامج 
للعائ��ات املس��تفيدة م��ن روات��ب 
االعانات االجتماعية واملسجلني في 
قاع��دة البيانات والس��اكنني ضمن 

قطاع الصدر/2 حصرا. 
واكد عبد الرس��ول ان عدد العوائل 
املتعاق��د معه��ا بل��غ خ��ال اليوم 
االول مل��دة التعاقد املمتدة لعش��رة 
اي��ام  )190( عائلة م��ن اصل )1230( 

استوفت شروط االشتراك بالبرنامج 
، مشيرا الى ان املستفيدين اعتذروا 
عن احلض��ور النتقالهم من منطقة 

الصدر/2. 
وبني مدير عام تكنولوجيا املعلومات 
ف��ي هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية ان 
عملي��ة التعاق��د جرت بانس��يابية 
عالي��ة جلميع العائ��ات التي كانت 
البرنام��ج  لطبيع��ة  متفهم��ة 
التجريب��ي والغرض م��ن اطاقه مما 
يعك��س ايجابية احلمل��ة االعامية 
املتوازن��ة التي قام بها قس��م اعام 
الهيئ��ة وه��و االم��ر الذي اش��اد به 
ممثلو البنك الدولي وكذلك العائات 

املستفيدة من البرنامج. 
من جهته ذكر املتحدث باسم هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة عم��ار منعم 
لاعان��ات  التجريب��ي  البرنام��ج  ان 
النقدية املشروطة يتضمن برنامجاً 
الكتروني��اً حديث��اً ملتابع��ة انتظام 
اطفال املتعاقد معهم في الدراسة 
وكذلك االنتظام في برنامج متابعة 
احلوام��ل واللقاح��ات الدوري��ة م��ن 
اج��ل تكوي��ن ص��ورة متكاملة عن 
مدى تعاونهم في تطبيق البرنامج 

ال��ذي يه��دف اص��ا ال��ى مكافحة 
املتس��ربني  االطفال  واع��ادة  االمية 

من الدراس��ة باعم��ار )9-14( اي من 
مرحل��ة الراب��ع االبتدائ��ي ولغاي��ة 

الثالث متوسط .
كم��ا يه��دف البرنام��ج الى حتصني 

االس��ر الفقي��رة ضد االم��راض من 
اج��ل خل��ق جيل متعل��م ومحصن 
صحيا ، مؤكدا ان الغاية االساسية 
من البرنامج هو ع��دم توارث الفقر 

واالمراض واالمية . 
على صعي��د متصل افتت��ح وكيل 
االجتماعية  والش��ؤون  العمل  وزارة 
لش��ؤون العمل الدكتور عبد الكرمي 
عبد اهلل الدورة التدريبية ملفتش��ي 
العم��ل ممن مت تعيينه��م مؤخرا في 
دائ��رة التقاعد والضمان االجتماعي 
بحض��ور مدي��ري دائرتي التش��غيل 
والق��روض والتقاع��د والضمان في 
الوزارة وعلى قاعة السامة املهنية 

مبشاركة )57( مفتشا.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل ان 
الدورة تأتي من اجل تعزيز ودعم جهاز 
تفتيش العمل املسؤول عن تطبيق 
قانون العمل رقم 37 لس��نة 2015 
والقاض��ي بضرورة حص��ول العمال 
على حق الضمان االجتماعي فضا 
ع��ن توعي��ة املفتش��ني بصاحي��ة 
القس��م وواجابات��ه وايضا صاحية 
املفتش ومهامه عل��ى وفق القانون 
الناف��ذ ، مبين��ا ان الدورة س��تقدم 

ش��رحا وافيا ع��ن مضام��ني قانون 
العمل وش��روط الصحة والسامة 
املهنية ودور الشركاء االجتماعني في 
اللجان التفتيش��ية وكذلك احكام 
تش��غيل النس��اء وقواعد انضباط 
العم��ل . وب��ني الوكيل عب��د الكرمي 
ان ال��دورة تتضم��ن ايض��ا التعربف 
بكيفية اعداد التقارير التفتيش��ية 
واملتابعة والش��مول اجلديد ، مشيرا 

الى ان الدورة تستمر السبوعني. 
يذكر ان قس��م تفتي��ش العمل في 
دائرة التش��غيل والق��روض يختص 
باج��راء عملي��ات التفتي��ش عل��ى 
املشاريع الصناعية والزراعية وشتى 
املهن ، وايضا يعان��ي من قلة اعداد 
املفتش��ني جراء عدم وجود تعيينات 
وم��ع هذا عم��ل القس��م وماكاته 
عل��ى حتقيق اي��رادات مالي��ة جيدة 
خاصة بعد تفعي��ل عمله وترجمة 
توجيه��ات وزي��ر العم��ل املهن��دس 
محمد ش��ياع الس��وداني القاضية 
بض��رورة  تنظيم عمل القس��م مبا 
يضمن املتابعة للمشاريع والتعريف 
بحق��وق العام��ل في ح��ق احلصول 

على الضمان له. 

تقرير

العمل تطلق البرنامج التجريبي لإلعانات النقدية المشروطة 
بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف 

»الفرات« تحقق تطورا 
في مبيعاتها من حامض 

الكبريتيك المركز 

حملة جديدة إلزالة التجاوزات 
في الحرية والشعلة 

بغداد - الصباح الجديد:
حقق��ت ش��ركة الف��رات العام��ة للصناعات 
الكيمياوي��ة واملبي��دات احدى تش��كيات وزارة 
الصناعة واملعادن تطورا في إنتاجها ومبيعاتها 

خال شهر كانون الثاني املاضي . 
واكد مدير عام الش��ركة املهندس علي قاسم 
الش��مري ف��ي تصري��ح للمرك��ز االعامي في 
الوزارة أن ش��ركته وبدعم ومتابعة مباشرة من 
وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني متكنت من حتقيق تط��ور في كمية 
اإلنتاج ملادة حامض الكبريتيك املركز في شهر 
كانون الثاني لعام 2018 بنس��بة )%18( مقارنة 
بنفس الش��هر من العام املاض��ي 2017 اضافة 
الى حتقي��ق تطور ف��ي حجم املبيع��ات للمادة 
نفس��ها وللش��هر ذاته بنس��بة )%30( مقارنة 

بشهر كانون الثاني لعام 2017 . 
ولف��ت املدير العام إلى ان هذا اإلجناز جاء نتيجة 
للخطط التي اعتمدتها الش��ركة في توسيع 
املس��احة التسويقية لتش��مل جميع املناطق 
في عموم الباد موزعة على اجلهات املستفيدة 
في شركات ووزارات الكهرباء والنفط والصناعة 
والقط��اع اخلاص واخملتل��ط ، مضيفا بأن حتقيق 
هذا التطور جاء ايضا حصيلة إلعمال الصيانة 
والتأهي��ل الت��ي أجري��ت على مع��دات مصنع 
حامض الكبريتيك مطلع هذا العام مااس��هم 

بشكل كبير في زيادة اإلنتاج .

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت أمانة بغداد حملة جديدة إلزالة التجاوزات 
ع��ن احلدائق واملتنزهات ضمن قاط��ع دائرة بلدية 

الشعلة ».
وبينت مديرية العاقات واالعام ان »ماكات دائرة 
بلدية الش��علة بالتعاون مع مديرية احلراس��ات 
واالمن وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت 
حمل��ة الزالة التج��اوزات احلاصلة عل��ى احلدائق 

واملتنزهات في منطقتي احلرية  والشعلة ».
واضاف��ت ان م��اكات الدائرة قام��ت بأعمال رفع 
االنق��اض م��ن املواقع وباش��رت اعم��ال التأهيل 
والتطوي��ر عبر اعادة زراعة تل��ك االماكن وصيانة 
املماش��ي واملمرات عب��ر رصفه��ا باحلجر ونصب 
اماكن اجللوس وتشذيب االشجار ، مشيرة الى ان 
الدائرة باشرت ايضاً اعمال انشاء كابات واحواض 
زهري��ة في ش��ارع الش��علة الرئي��س وإحاطتها 
بحج��ر اجلراني��ت وفرش م��ادة الزمي��ج للتهيئة 

ألعمال الزراعة في املوسم الربيعي املقبل .

النقل الخاص تعيد تأهيل 
مرأب واسط الداخلي

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص امس 
االثنني عن أعادة تأهيل مرآب واسط الداخلي بعد 
إخاء احملال والبس��طيات العشوائية التي كانت 

تؤثر على مسارات النقل.
وقال مدير عام الش��ركة قيس امليالي انه مت إزالة 
التج��اوزات بالكام��ل بع��د تعوي��ض املتجاوزين 
بإيجاد أماك��ن بديلة من قب��ل البلدية وتنظيف 
مس��ارات خط��وط النقل داخل امل��رآب ، مضيفا 
أن فرق القس��م قامت بحملة واسعة لتنظيف 
امل��رآب وتبلي��ط أرضيته وإدامة مرافقه، مش��يراً 
الى: انه مت إنش��اء س��ياج خارجي ملنع التجاوزات 

واخملالفات واحلفاظ على أمن املرآب.
وأك��د مدير ع��ام الش��ركة ان مرآب واس��ط من 
أهم مفاص��ل النقل اخلاص ف��ي جنوبي العراق ، 
كونه يوفر مركبات النقل املتنوعة جلميع شرائح 
اجملتمع على شتى خطوط النقل الداخلي، مؤكدا 
أن الشركة أولت إهتماماً كبيراً بهذا املرآب نظرا 
لألعداد الكبيرة املتوافدة عليه وتعدد خطوطه .
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متابعة الصباح الجديد
أك��د مدي��ر ع��ام الش��ركة العامة 
الدولي��ة  الش��بكة  خلدم��ات 
للمعلوم��ات أح��د تش��كيات وزارة 
االتص��االت املهندس عل��ي القصاب 
ان الوزارة اخذت عل��ى عاتقها اتخاذ 
االج��راءات الت��ي م��ن ش��أنها توفير 
البدائل الس��ريعة ومعاجلة مشكلة 
انقط��اع الكابل البحري وتاثيره على 

جتهيز خدمة االنترنت في العراق. 
وبنينّ مدير عام الشركة في تصريحات 
صحفي��ة ان وزارة االتص��االت اعدت 
خطط بديل��ة بهذا اخلص��وص ، من 
خال ام��رار ح��زم االنترنت م��ن دول 
اجل��وار ) تركي��ا، اي��ران، والكوي��ت (، 
مضيفاً ان ه��ذا املوضوع عزز احلاجة 

لوج��ود بن��ى حتتي��ة متكامل��ة كما 
 scis ( هو احلال في مش��روع شبكة
لأللياف الضوئية ( ، لكونه س��يقوم 
بتوفير خدمة انترنت مستقرة بجودة 
عالية مع مميزات مهمة اخرى كتوفير 
عدة مسارات بديلة في حالة حدوث 
االنقطاعات، وامكانية امرار س��عات 
كبيرة من ح��زم االنترنت، اضافة الى 
رب��ط الع��راق ب��دول اجلوار عب��ر هذه 

الشبكة 
على صعيد متص��ل قامت إتصاالت 
النج��ف األش��رف بإجراء الكش��ف 
امليداني عل��ى ملعب النجف الدولي 
وبحض��ور وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
عبد احلس��ني عبطان من أجل إيصال 
خدم��ات اإلتص��االت واالنترن��ت عبر 

الكاب��ل الضوئي وبالتالي س��يحقق 
إي��رادات لصال��ح الش��ركة العام��ة 

لإلتصاالت . 
م��ن جانبها اجرت مديري��ة اتصاالت 
املثنى احدى مديريات الشركة العامة 
لاتصاالت ب��وزارة االتصاالت فحصا 
جتريبيا للش��بكة النفاذ الضوئي مع 
بغداد وبع��ض احملافظات وكذلك مع 
اوروبا واميركا كصوت وخدمة انترنت 
لتجهيز املواطنني بخدماته من خال 
االتقاق مع ش��ركة اسوار الكرم وهو 
املشغل الرس��مي لهذا املشروع في 
احملافظة والتي بدات عملها بانش��اء 
مكاتب لتس��ويق خدماته��ا اضافة 
لتبنيه��ا حلم��ات تروي��ج اخلدم��ات 
املتعددة لهذا املشروع مثل القنوات 

املشفرة والعاب الفيديوية التفاعلية 
وخدمة انترنت عالي السرعة وغيرها 
وس��يتم الترويج من خال االعانات 
التي ستنشرها في الطرق الرئيسة 

والشوارع املهمة
العم��ل  ب��دا  املش��روع  ان  يذك��ر 
ح��ي  مناط��ق  لتغطي��ة  بتنفي��ذه 
العس��كري واجلمه��وري والش��هداء 
والذجري��ة في  واحليدري��ة  والعم��ال 
مركز محافظة املثنى بس��عة تقدر 

بخمسة االف خط .
من جانب أخر قامت الفرق الهندسية 
والفنية في ش��عبة التراسل مبديرية 
إتصاالت واس��ط وبالتعاون مع وزارة 
الداخلي��ة بنص��ب أجه��زة البطاقة 
محط��ة  ف��ي  املوح��دة  الوطني��ة 

الدجيل��ي ف��ي احملافظ��ة إلدخاله��ا 
للخدم��ة ، وكذل��ك مت رب��ط هوائ��ي 
على ب��رج الكوت إليصال اخلدمة إلى 
مجمع العروب��ة وأيضا نصب هوائي 
ف��ي مجم��ع إتص��االت احل��ي بهدف 
تش��غيل محطة إتصاالت البش��ائر 

التابعة لقضاء احلي . 
كما قامت ماكات مديرية اتصاالت 
النج��ف باج��راء الكش��ف امليداني 
مللعب النجف الرياضي اجلديد ، حيث 
التقت مع وزير الرياضة والشباب عبد 
احلس��ني عبطان في موق��ع امللعب، 
لبح��ث آلي��ات التنس��يق والتع��اون 
اخلدم��ة  ايص��ال  به��دف  املش��ترك 
واالنترن��ت وبقية اخلدمات  الهاتفية 
عبر الكابل الضوئي ، مما يس��هم في 

التوسع في تقدمي خدمات االتصاالت 
واملؤسس��ات  للمواطنني  واالنترن��ت 
والدوائ��ر احلكومية ،وحتقي��ق ايرادات 

مالية كبيرة للوزارة .
مديري��ة  قام��ت  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
اتص��االت الديوانية بحملة واس��عة 
إلزال��ة التج��اوزات عل��ى الش��بكة 
رص��د  بع��د   ، الضوئي��ة  الهاتفي��ة 
ح��االت متعددة لوج��ود جتاوزات على 
الش��بكة الضوئية في ح��ي الزيتون 
مبركز مدين��ة الديوانية وتوجيه انذار 
الصحاب االب��راج املتج��اوزة والتي مت 
ازالتها بشكل نهائي، حيث تعد هذه 
اإلج��راءات ضمن سلس��لة اجراءات 
تق��وم به��ا املديري��ة الزال��ة جمي��ع 

التجاوزات في عموم احملافظة .

إعالم صحة الكرخ
أعل��ن مدي��ر مدين��ة اإلمام��ني 
الكاظم��ني )ع( الطبية الدكتور 
عب��د الرحمن اس��ماعيل جودة 

احملم��داوي عن جتهي��ز وتنصيب 
املدين��ة  ف��ي  اش��عة  جه��ازي 
الطبي��ة نوع س��يمنس صناعة 
اسبانية ذات مواصفات متطورة 

وبدعم من قب��ل مدير عام دائرة 
صح��ة بغ��داد الك��رخ الدكتور 

جاسب لطيف احلجامي.
واضاف احملمداوي لقد مت تنصيب 

اح��د ه��ذه األجه��زة ف��ي ردهة 
قس��م  ف��ي  واألخ��ر  الكس��ور 
األش��عة ومتت��از تل��ك األجه��زة 
بأنها متنقلة ويتم التصوير عن 

بعد بواس��طة رميونت كونترول ، 
حتتوي على شاش��ة رقمية تقرأ 
تأثير األشعاع كما ان قوة اجلهاز 
تت��راوح ماب��ني -240 100 فولت 

واخي��راَ متتل��ك ه��ذه األجه��زة 
بطاري��ة تخزي��ن للكهربائي��ة و 
به��ذا يس��تغنى عن اجه��زة ال 

. UPS

االتصاالت تسعى الى توفير بدائل سريعة النقطاع الكابل البحري

نصب أجهزة أشعة حديثة ومتطورة في مدينة اإلمامين الطبية 
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الصباح الجديد - وكاالت :
أعلن املتحدث العسكري باسم اجليش املصري 
تامر الرفاعي، امس االثنني، عن تصفية إرهابي 

والقبض على 2 آخرين شمالي سيناء.
وق��ال الرفاعي في بيان نش��ره على صفحته 
الرس��مية في »فيس��بوك«: »متكن��ت قوات 
إنفاذ القانون باجليش الثالث امليداني بالتعاون 
م��ع الق��وات اجلوية من القض��اء على عنصر 
إرهاب��ي، والقبض على 2 آخرين من املش��تبه 
بهم وجار التحقيق معهما بواسطة اجلهات 

األمنية«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أفاد بيان للجي��ش اللبناني بأن قواته داهمت 
مخبأ إلسالمي متشدد مشتبه به في مدينة 
طرابل��س بش��مال البالد في س��اعة متأخرة 
ام��س االول األح��د مما جن��م عنه اش��تباكات 

مسلحة قتل فيها جندي واملتشدد.
وأضاف البيان املنشور على املوقع اإللكتروني 
للجيش أن مداهمة منزل في منطقة التبانة 
مبدين��ة طرابلس كانت به��دف إلقاء القبض 
على ش��خص يدع��ى هاجر العب��د اهلل لكن 
قوات اجليش قوبلت مبقاومة وتعرضت إلطالق 

نار وقنابل يدوية.
وتابع البيان أن االشتباكات أسفرت عن مقتل 
العب��د اهلل وجن��دي وإصابة عدد م��ن اجلنود 
واعتق��ال بالل العبد اهلل ش��قيق العبد اهلل. 
وأضاف أن اجليش صادر أمواال وأسلحة وذخيرة 

وعتادا عسكريا في املنزل.
وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عددا 
من الهجم��ات التي كان يدب��ر لها تنظيم » 
داعش »وش��بكات للتنظيم منذ آخر هجوم 
كبي��ر له ف��ي الب��الد وكان تفجي��را انتحاريا 

مزدوجا في بيروت عام 2015.
وجنا لبنان بشكل كبير من هجمات املتشددين 
في أنحاء الش��رق األوسط التي أثارتها احلرب 
في س��وريا اجمل��اورة ل��ه كما أجب��ر مقاتلي » 
داع��ش » العام املاضي عل��ى اخلروج من جيب 

على احلدود اجلبلية بني البلدين.

الجيش المصري 
يقتل مسلحًا ويعتقل 

2 آخرين في سيناء

مقتل جندي لبناني ومتشدد 
في مداهمة بطرابلس

الصباح الجديد - وكاالت:

غاراتها  الروس��ية  الطائرات  كثفت 
على بل��دات ومدن يس��يطر عليها 
مقاتلو املعارضة في محافظة إدلب 
بشمال س��وريا في وقت متأخر من 
امس االول بعد يوم واحد من إسقاط 
قوات املعارضة طائرة حربية روسية 

وقتل قائدها.
وقال��ت مص��ادر بالدف��اع املدني إن 
الغارات اجلوي��ة قصفت بلدتي كفر 
نب��ل ومعصران باإلضاف��ة إلى مدن 
س��راقب ومعرة النعمان وإدلب وإنه 
مت اإلب��الغ ع��ن س��قوط العديد من 
القتلى وعشرات من اجلرحى مع رفع 

رجال اإلنقاذ األنقاض.
وقال ش��هود وسكان إن مستشفى 
أصي��ب في مع��رة النعم��ان وهناك 
مخ��اوف م��ن أن يك��ون م��ا ال يقل 
ع��ن خمس��ة أش��خاص ق��د ُقتلوا 
في هج��وم آخر أحلق أض��رارا ببناية 

سكنية في كفر نبل.
وظه��ر في ش��ريط مصور س��جله 
رجال اإلنقاذ قيام رجال الدفاع املدني 
بإخ��راج أطف��ال على محف��ات من 
الذي تعرض للقصف  املستش��فى 
في الوقت الذي كان فيه رجال إنقاذ 

آخرون يكافحون إلخماد حريق.
وف��ي مدين��ة إدل��ب قال ش��اهد إن 
مبن��ى مؤلف��ا من خمس��ة طوابق 
ُس��وي باألرض وإن هناك مخاوف من 
أن يكون ما ال يقل عن 15 ش��خصا 

قد لقوا حتفهم.
وش��ن اجليش الس��وري مع فصائل 
مدعوم��ة م��ن إي��ران وس��الح اجلو 
الروس��ي هجوما ضخما في كانون 
ف��ي  أراض  عل��ى  للس��يطرة  األول 
محافظ��ة  آخ��ر  إدل��ب  محافظ��ة 
مازالت حتت سيطرة قوات املعارضة 

بشكل أساسي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية ومقاتلو 
املعارضة الس��ورية إن طائرة روسية 
من ط��راز س��وخوي25- أُس��قطت 
السبت املاضي في منطقة شهدت 
قت��اال عنيف��ا عل��ى األرض وغ��ارات 
جوية مكثفة اس��تهدفت جماعات 
املعارضة املس��لحة للرئيس بش��ار 

األسد.
وينظر الس��وريون املعارضون لألسد 

إل��ى روس��يا عل��ى أنها ق��وة غازية 
ويلقون عليها باللوم في مقتل آالف 
املدني��ني منذ أن انضمت موس��كو 
للحرب إلى جانب احلكومة السورية 

في عام 2015.
الروس��ية  الدف��اع  وزارة  وتنف��ي 
اس��تهداف املدني��ني وتق��ول إنها ال 
تس��تهدف أح��دا س��وى املقاتل��ني 

اإلسالميني املتشددين في سوريا.
وقال رج��ال اإلنقاذ إن الغارات اجلوية 
التي ُش��نت الس��بت املاض��ي بعد 
إس��قاط الطائرة أدت إلى س��قوط 
م��ا ال يقل عن عش��رة قتلى بينهم 
أطفال في خان الس��بل قرب املكان 
الذي س��قطت فيه الطائرة. وقالت 
هيئ��ة محلية للدف��اع املدن��ي إنه 
مت انتش��ال جثث أس��رة مؤلفة من 
س��بعة أفراد من حتت األنقاض بعد 

هجوم آخر في بلدة معصران.
وق��ال أحم��د ه��الل وهو مس��عف 
ف��ي الدفاع املدني »انتش��لنا اجلثث 
من حتت األس��قف املهدمة. الروس 

ينتقم��ون من األهالي الكثير منهم 
أص��ال م��ن املهجري��ن والنازحني من 

القصف على قراهم«.
الس��وري وحلفاؤه  وحق��ق اجلي��ش 
م��ن الفصائ��ل املدعومة م��ن إيران 
سلسلة من املكاسب في األسبوع 
املاضي بعد الس��يطرة على قاعدة 
جوية رئيس��ية جعلتهم ال يبعدون 
س��وى 12 كيلومترا عن سراقب أول 
مدينة ذات كثافة س��كانية تصبح 

في متناول يدهم في إدلب.
ويتقدم اجليش وحلفاؤه صوب طريق 
دمشق حلب الرئيسي والذي ستؤدي 
الس��يطرة عليه إلى قطع خطوط 
إمداد قوات املعارضة وتفتح الطريق 

أمام دخول اجليش قلب احملافظة.
فيما كشف دبلوماسي غربي عن أن 
الواليات املتحدة طلبت امس االثنني، 
على األرجح، عقد جلسة مفتوحة 
جمللس األم��ن حول جتدد اس��تخدام 
األس��لحة الكيماوي��ة في س��ورية 
بعدما عّطلت روس��يا مشروع بيان 

أميرك��ي ين��دد باس��تهداف مدينة 
دوما ف��ي الغوط��ة الش��رقية بغاز 
الكل��ور، ويل��ّوح القرار باس��تخدام 
الفصل السابع من ميثاق املنظمة 
الدولي��ة ملنع ه��ذه الهجمات بكل 

الوسائل املمكنة.
واقترحت املندوبة األميركية الدائمة 
ل��دى األمم املتح��دة، نيك��ي هايل��ي، 
مش��روع بي��ان في نهاية األس��بوع، 
آمل��ة ف��ي املوافق��ة علي��ه. غير أن 
نظيرها الروس��ي، فاسيلي نيبينزيا، 
رف��ض املوافق��ة ،حيث يحت��اج إلى 
إصدار أي بيان حتت البند السابع من 
مجل��س األمن إلى موافقة األعضاء 
ال���15 باإلجماع، خالًف��ا للقرار الذي 
يتطل��ب فق��ط غالبي��ة 9 أصوات، 
النق��ض  ح��ق  اس��تخدام  وع��دم 
»الفيت��و« من أي م��ن الدول اخلمس 

الدائمة العضوية.
ب��أن  الغرب��ي  الدبلوماس��ي  وأف��اد 
»الواليات املتحدة وغيرها من الدول 
املعنية بامللف الس��وري س��تغتنم 

الفرصة في جلسة املشاورات املقررة 
املغلق��ة امس اإلثن��ني، لطلب عقد 
جلس��ة مفتوحة بهدف وضع الرأي 
الع��ام الدولي في ص��ورة التطورات 

اخلطيرة في هذا امللف«.
اس��تخدام  »أي  أن  م��ن  ويح��ذرون 
قب��ل  م��ن  الكيماوي��ة  لألس��لحة 
الس��ورية  العربي��ة  اجلمهوري��ة 
تطوي��ر  حظ��ر  معاه��دة  ينته��ك 
وإنتاجه��ا  الكيماوي��ة  األس��لحة 
وتخزينها واستخدامها وتدمير هذه 
األس��لحة«، معّبرين ع��ن »قلقهم 
الش��ديد م��ن اخلط��ورة املتواصل��ة 
للعن��ف  املقب��ول  واملس��توى غي��ر 
ف��ي س��ورية، وحتديًدا ف��ي الغوطة 
ينبغ��ي ضم��ان  الش��رقية، حي��ث 

اإلجالء الطبي على الفور«.
ويعّب��رون كذل��ك ع��ن »الس��خط 
م��ن كل الهجم��ات ض��د املدنيني، 
العش��وائية،  الهجمات  إلى  إضافة 
ومنه��ا تلك التي تش��مل القصف 
املدفع��ي والقصف اجلوي«، مذكرين 

بأن��ه »يجب على كل أط��راف النزاع 
املس��لح أن ميتثلوا متاًما لواجباتهم 
الدول��ي  اإلنس��اني  القان��ون  حت��ت 

وحماية املدنيني«.
وق��ال نيبينزي��ا إن جلن��ة التحقي��ق 
اجلدي��دة »يج��ب أن تك��ون مهني��ة 
وغير مسيسة، وتعمل على أساس 
بيان��ات دامغة ال تش��وبها ش��ائبة، 
ش��فافة  بطريق��ة  جمعه��ا  يت��م 
وجدي��رة بالثقة«، مرك��زًا ب�«امتالك 
اإلرهابيني تقنيات تصنيع األسلحة 
الكيماوية« وعل��ى »ظاهرة اإلرهاب 
الكيم��اوي الت��ي ال تقتص��ر عل��ى 

األراضي السورية فقط«. 
له��ا  صح��ة  ال  »اتهام��ات  ونف��ى 
س��اقتها وزارة اخلارجي��ة األميركية 
مفادها أننا نعرقل عمليات التحقق 
م��ن ح��االت اس��تخدام األس��لحة 
الكيماوي��ة في س��ورية«. واعتبر أن 
»الواليات املتحدة أظهرت حقيقتها 
أمام اجملتم��ع الدولي بأنها ال تريد أي 

آلية مهنية مستقلة للتحقيق«.

روسيا تصعد غاراتها الجوية على إدلب اثر خسارتها طائرة

الواليات المتحدة تهدد بالفصل السابع للحد من األسلحة الكيماوية في سوريا

االدعاءات بأن 
الدولة السورية 

قد استخدمت غاز 
الكلور تارة وغاز 

السارين تارة 
أخرى، تثبت أنها 
ال تعدو كونها 

أكاذيب

الواليات املتحدة تهدد بالفصل السابع
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الصباح الجديد - وكاالت:
ق��ال متح��دث ام��س إن وزي��ري 
خارجية مصر والسودان ورئيسي 
جهازي اخملابرات العامة بالبلدين 
القاه��رة  ف��ي  س��يجتمعون 
اخلميس املقبل  لبحث العالقات 
الثنائية والتنسيق بشأن قضايا 

إقليمية.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
اخلارجية املصري��ة أحمد أبو زيد 
ف��ي بي��ان تلقت رويترز نس��خة 
منه "القاهرة سوف تستضيف 
يوم اخلميس  8املقبل  )ش��باط( 
لوزيري  رباعي��ا  اجتماعا  اجل��اري 
جه��ازي  ورئيس��ي  اخلارجي��ة 
اخملابرات مبصر والس��ودان لبحث 
مس��ار العالق��ات الثنائي��ة بني 
البلدين والتنس��يق بش��أن عدد 
ذات  اإلقليمي��ة  القضاي��ا  م��ن 

االهتمام املشترك".

وأض��اف أن االجتم��اع الرباع��ي 
سيس��بقه اجتم��اع ب��ني وزيري 
اخلارجي��ة واجتماع بني رئيس��ي 
ويلي��ه مؤمتر  اخملاب��رات  جه��ازي 

صحفي لوزيري اخلارجية.
املاضي��ة  الفت��رة  وش��هدت 
توت��را ف��ي العالقات ب��ني مصر 
اخلرطوم  اس��تدعت  والس��ودان 
على أثره س��فيرها في القاهرة 
الش��هر املاضي للتشاور بسبب 
ن��زاع البلدين على مثلث حاليب 
وشالتني احلدودي وخالفات بشأن 

استخدام مياه نهر النيل.
ويطالب الس��ودان مبثلث حاليب 
وش��التني منذ عام 1958 وتقول 
القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت 
في 2016 بدء مفاوضات لتحديد 
احلق في الس��يادة على املنطقة 
أو اللجوء إلى التحكيم الدولي 

بشأنها.

لكن الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيس��ي اجتمع م��ع الرئيس 
الس��وداني عمر حس��ن البشير 
ف��ي أديس ابابا أواخر يناير كانون 
الثاني على هام��ش قمة االحتاد 
األفريق��ي فيم��ا بدا أن��ه تقارب 

جديد بني الدولتني.
وق��ال املتحدث باس��م اخلارجية 
املصري��ة إن اجتم��اع اخلمي��س  
املقب��ل ف��ي القاهرة س��يعقد 
أصدره��ا  لتوجيه��ات  تنفي��ذا 
عق��ب  والبش��ير  السيس��ي 

محادثاتهما في أديس ابابا.
وأض��اف أن الرئيس��ني اتفقا في 
أدي��س ابابا عل��ى إنش��اء "آلية 
تش��اورية رباعي��ة ب��ني وزارت��ي 
اخملاب��رات  وجه��ازي  اخلارجي��ة 
العام��ة ف��ي البلدين، ف��ي إطار 
الت��ي  االس��تراتيجية  العالق��ة 

جتمع بينهما".

الصباح الجديد - وكاالت: 
وصل صالح عبد السالم العضو 
الوحيد في اجملموع��ات اجلهادية 
التي نفذت هجم��ات باريس في 
13 تش��رين الثان��ي 2015، ال��ى 
قصر العدل في بروكس��ل حيث 
ميثل ام��ام القضاء في جلس��ة 
علنية للمرة االولى امس االثنني 
بتهم��ة املش��اركة ف��ي تب��ادل 
اط��الق النار مع رجال الش��رطة 
خ��الل مطاردت��ه ف��ي العاصمة 

البلجيكية في آذار 2016.
وه��ذه احملاكمة ليس��ت س��وى 
متهي��د حملاكمته في فرنس��ا في 
قضي��ة االعت��داءات الت��ي اودت 
لكنه��ا  ش��خصا.   130 بحي��اة 
تنتظر بترقب ش��ديد ملعرفة ما 
اذا كان عب��د الس��الم س��يخرج 
ع��ن الصمت ال��ذي يلتزمه امام 

احملققني الفرنسيني.
وغادر عبد الس��الم امس االثنني 
س��جن فل��وري ميرجي��س ف��ي 
منطقة باريس، ال��ذي نقل اليه 
في نهاية نيسان 2016، كما قال 

مصدر قريب من امللف.
وهذا الفرنسي من اصل مغربي 
البالغ من العم��ر 28 عاما وكان 
احل��ي  مولنبي��ك،  ف��ي  يعي��ش 
الش��عبي اخملتلط في بروكسل، 
كان ينتم��ي عل��ى ما يب��دو الى 

خلية جهادي��ة تورطت في ثالثة 
ارهابي��ة كب��رى عل��ى  ملف��ات 

االقل.
الفدرالي��ة  النياب��ة  وتق��ول 
امللف��ات  ه��ذه  ان  البلجيكي��ة 
باري��س  باعت��داءات  املتعلق��ة 
ف��ي تش��رين الثان��ي 2015، ثم 
اعتداءات بروكس��ل ف��ي 22 آذار 
2016 والهجوم الذي احبط على 
قطار بني امس��تردام وباريس في 
آب 2015، »قد تك��ون تندرج في 
اط��ار عملية واح��دة« لتنظيم« 

داعش« .
وتع��ود الوقائع التي س��يحاكم 
عبد السالم بشأنها في جلسات 
تس��تمر من االثنني الى اجلمعة 
املقبل��ة مع توق��ف االربعاء، الى 

15 آذار 2016.
محقق��ون  فوج��ىء  ويومه��ا 
فرنس��يون وبلجيكيون باطالق نار 
خالل عملية دهم روتينية في احد 
مخابئ خلية بروكسل في شارع 

دريس في حي فوريست.
وج��رح ثالثة ش��رطيني بينما قتل 
اجلهادي اجلزائ��ري محمد بالكايد 
مواجهته��م  خ��الل  عام��ا(   35)
الش��رطة بالرشاش��ات لتغطية 
فرار عبد الس��الم وشريك تونسي 
له يدعى سفيان عياري )24 عاما( 

وسيحاكم في بروكسل ايضا.

ال��ى تس��ريع  وأدى ه��ذا احل��ادث 
عملي��ة البحث عن عبد الس��الم 
الذي عثر على آثار حلمضه النووي 

في الشقة.
وق��د اعتقل بع��د ثالثة اي��ام مع 
عياري ف��ي 18 آذار ف��ي مولنبيك 
اعتبرها  توقي��ف  خ��الل عملي��ة 
احملقق��ون عام��ال حفز اعت��داءات 
22 آذار 2016 عندم��ا فج��ر ثالثة 
انتحاري��ني انفس��هم ف��ي املطار 

وفي مترو العاصمة البلجيكية.
وطالبت جمعية للضحايا انشئت 
في بلجيكا بع��د الهجمات »في 
اوروب��ا« مؤخ��را ب��ان تش��ارك في 
الدعوى املدنية ف��ي قضية امس 
االثنني، معتبرة بحسب محاميها 
غي��وم لي��س ان »اط��الق النار في 
ش��ارع دريس يندرج في اطار حترك 
مستمر من 13 تشرين الثاني الى 

22 آذار ».
ه��ذه  انضم��ام  يثي��ر  ان  وميك��ن 
اجلمعي��ة ف��ي اللحظ��ة االخيرة 
اس��تياء محام��ي املتهمني، لكن 
مص��ادر في املل��ف تس��تبعد اي 

تأجيل جديد.
ف��ي  ارجئ��ت  اجللس��ة  وكان��ت 
إلتاح��ة  االول  كان��ون  منتص��ف 
الوقت لسفني ماري محامي عبد 
الس��الم الذي كان ق��د مت توكيله 

للتو، لالطالع على امللف.

وزيرا خارجية ورئيسا مخابرات
 مصر والسودان يجتمعون بالقاهرة 

محاكمة اولى لصالح عبد السالم 
المشتبه به الرئيسي في باريس

متهم بقضية اودت بحياة 130 شخصًا
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للمرة األولى منذ ما يزيد على ثالث 
س��نوات تخط��ئ مزيج خ��ام برنت 
)املرجع��ي( حاج��ز الس��بعني دوالرا 
للبرميل وان كان لفتره قصيرة )11 
يناير كان��ون الثان��ي 2018(. ويعزى 
االرتفاع في األس��عار لتضافر عدد 
م��ن العوامل لعل من أبرزها الزيادة 
ف��ي الطل��ب العاملي عل��ى النفط 
والتزام ال��دول النفطية في خفض 

اإلنتاج.
ان االرتف��اع ف��ي األس��عار وان كان 
»نعم��ة«  بصفت��ه   الي��ه  ينظ��ر 
ملوازن��ات ال��دول األعض��اء، بيد انه 
س��الح ذو حدي��ن، فه��و »نعم��ة« 
م��ن  والعدي��د  االحتادي��ة  لروس��يا 
الدول النفطي��ة األعضاء في أوبك 
التي س��عت ال��ى خف��ض اإلنتاج 
للمحافظ��ة على ارتفاع األس��عار 
دون ان يفض��ي ذلك الى زيادة كبيرة 
م��ا يع��زز انت��اج الوق��ود الصخري 

وبدائل الطاقة املتجددة.

البت��رول  انت��اج   :1 رق��م  ج��دول 
برمي��ل  ,أل��ف   2016 والس��وائل 

يوميا        
كمية اإلنتاج      الدولة          رقم
1 الواليات املتحدة   14,865
2 السعودية    12,387
3 روسيا االحتادية    11,240
4 الصني          4,865
كندا                  5  4,594
6 العراق             4,448

املص��در: إدارة معلوم��ات الطاق��ة 
االمريكية 

النشرة اإلحصائية، أوبك 

االحتياط��ات   :2 رق��م  ج��دول 
النفطي��ة املثبت��ة ,2016 ,ملي��ار 

برميل                      
الدولة            رقم احلجم  

1 فنزويال        300
2 السعودية    262
كندا                3  171
إيران                 4  185

5 العراق             143

األسباب الكامنة وراء
خفض اإلنتاج احلالي 

للفترة ب��ني 2014 حتى مطلع عام 
2017 قام��ت كل م��ن الس��عودية 
وروس��يا ودول نفطي��ة اخ��رى زيادة 
لالرتفاع��ات  اإلنت��اج لوض��ع ح��د 
الس��عرية واحلد بالتال��ي من إنتاج 
الوالي��ات  ف��ي  الصخ��ري  النف��ط 
املتح��دة، اذ س��يصبح إنتاجه غير 

مج��د اقتصادي��ا. وخ��الل الفت��رة 
العامل��ي  املع��روض  زاد  املذك��ورة 
للنفط عن الطل��ب العاملي مبقدار 
2 مليون برميل يومي��ا، كما ازدادت 
اخملزون��ات النفطية بش��كل مطرد 
.وقد ازداد اخمل��زون النفطي التجاري 
في الواليات املتحدة في مطلع عام 
2017 على سبيل املثال بنسبة 48 
% مقارنة مبعدلها في مطلع كانون 

الثاني يناير 2014 . 
وللعم��ل على اس��تقرار األس��واق 
النفطية ولوضع حد لنزيف االنزالق 
في األسعار فان تبني استراتيجية 
جدي��دة من قب��ل ال��دول األعضاء 
اضحى في غاية األهمية. وقد اثبتت 
االستراتيجية اجلديدة جناعتها الى 
ح��د كبير. بي��د ان اخمل��زون التجاري 
األميركي ما يزال اعلى من معدالته 
مبا يزيد على %28 مقارنة بالسنوات 
االربع��ة املنصرم��ة. وهن��ا تكم��ن 
محنة ال��دول األعض��اء. والتي ترى 
لزاما العمل عل��ى خفض اخملزونات 
التجاري��ة، اال ان أس��عار النفط رمبا 
تكون قد ارتفعت بش��كل س��ريع 

استجابة لذألك.

ملاذا ارتفعت أسعار النفط؟

خالل النص��ف األول من عام 2017 
فان التخفيضات ف��ي اإلنتاج التي 
اضطلعت به��ا الس��عودية ودولة 
ودول  االحتادي��ة  وروس��يا  االم��ارات 
أخ��رى، ح��د منه��ا بش��كل جذري 
الزي��ادة في انت��اج النف��ط الليبي 
والنيجي��ري.. وف��ي ذات الوقت فان 
االزمة االقتصادية والسياسية التي 
عصفت بفنزويال اثرت بشكل كبير 
وملم��وس ع��ل طاقته��ا اإلنتاجية 
مع انخفاض اإلنتاج الى مستويات 
لم تعهده��ا منذ عام 2002. ويقدر 
انتاج فنزويال احلالي عند 1.7 مليون 
برمي��ل يوميا بانخف��اض قدره 100 

ألف برميل يوميا.
ام��ا في جانب الطل��ب من املعادلة 
فهن��اك ما ينب��ئ باس��تمرار زخم 
الطل��ب مدفوع��ا بنم��و االقتصاد 
العامل��ي وال��ذي مقدر ل��ه ان ينمو 
مبقدار 3.3 % حسب تقديرات البنك 
الدولي مدفوع��ا بالنمو االقتصادي 
والى درجة كبيرة النمو االقتصادي 

في الصني والهند على التوالي. 

 ثورة الوقود الصخري
ان االرتفاع في األسعار سيجعل من 
االس��تثمارات في الوقود الصخري 

في الواليات املتح��دة أكثر جاذبية. 
ويتم ت��داول خ��ام غرب تكس��اس 
مع��دالت  عن��د  حالي��ا  الوس��يط 
تصل 60 دوالرا للبرميل وألس��ابيع 
عديدة متتالية. وحس��ب تقديرات 
إدارة معلوم��ات الطاقة االمريكية، 
ف��ان اإلنت��اج األمريك��ي مدفوع��ا 
بزخم الزيادة ف��ي النفط الصخري 
س��يصل ال��ى 10.3 ملي��ون برميل 

يوميا، كمعدل خالل عام 2018. 
خالصة القول: فان أس��عار النفط 
املرتفعة ستهيمن على اغلب عام 
2018 م��ادام هناك درجة كبيرة من 
االنضب��اط م��ن قب��ل دول األعضاء 
في األوبك ودول خ��ارج أوبك )يصل 
عدده��م ال��ى 24 دول��ة منه��ا 14 
أوب��ك و10 دول  دول��ة عض��و ف��ي 
بقيادة روس��يا االحتادي��ة من خارج 
أوب��ك(. على الصعي��د االخر هناك 
أراء متضاربة حول مدى اس��تدامة 
الزيادة في انت��اج الواليات املتحدة، 
اذ هن��اك م��ن املراقب��ني م��ن ي��رى 
ان ج��ل الزي��ادة ج��اءت عل ش��كل 
س��وائل الغاز الطبيعي واملكثفات 
)الهيدروكربون��ات اخلفيف��ة والتي 
عن��د  والبيوت��ان  البروب��ان  تض��م 
تكريرها. بيد ان هذه الس��وائل هي 

اق��ل أهمية من الغازول��ني والديزل 
وتوجه عل��ى االغلب الى األس��واق 
بأس��عار  تب��اع  حي��ث  اخلارجي��ة 

رخيصة.

العراق وزيادة األسعار
يع��د الع��راق، كم��ا ه��و مع��روف، 
العضو املؤس��س ملنظم��ة األقطار 
املصدرة للنفط،أوبك )انش��ات في 
بغداد في أيلول 1960 وكانت تضم 
في حينها 4 دول فقط إضافة  الى 
العراق كل م��ن ايران والس��عودية 

وفنزويال(.
ويصن��ف االقتص��اد العراقي وفقا 
اقتصاد  بأنه  االقتصادي��ة  لألدبيات 
ريع��ي اح��ادي اجلان��ب لذل��ك تتأثر 
املوازن��ة العام��ة للدول��ة هبوط��ا 
وصع��ودا بالتقلب��ات ف��ي أس��عار 
النفط . وقد شهدت امليزانية عجزا 
كبيرا في الس��نوات األخيرة بيد ان 
ارتفاع األس��عار سيعمل على احلد 
من العجز بشكل ملموس السيما 
ان شركة تس��ويق النفط )سومو( 
تبيع النفط حاليا على أس��اس 57 
دوالرا للبرمي��ل مقارنة بي 42 دوالرا 
لع��ام 2017. ووفق��ا لوزي��ر النفط 
العراقي )جب��ار لعيبيي( فان العراق 

عاق��د العزم عل��ى االلت��زام باتفاق 
أوب��ك األخير خف��ض اإلنتاج حيث 
تعهد الع��راق خفض انتاجه مبقدار 
205 ألف برمي��ل يوميا. رغم تطلع 
الع��راق لزيادة الطاق��ة التصديرية 
للنفط وقد بلغ انتاج العراق مؤخرا 
5 ملي��ون برمي��ل يومي��ا، منها 4.6 
ملي��ون برمي��ل يوميا م��ن اجلنوب. 
ويعم��ل الع��راق على زي��ادة اإلنتاج 
من حقول نفط كركوك )750 ألف 
برمي��ل يومي��ا(. كما يأم��ل العراق 
الوص��ول باحتياطاته النفطية الى 
175 ملي��ار برمي��ل في الس��نوات 

املقبلة.
ويتطلع الع��راق باهتم��ام كبير ان 
يتمخ��ض اجتم��اع ال��دول املانحة 
في الكويت )12-14 ش��باط -فبراير 
اجلاري ( عن نتائج ملموسة، السيما 
وان الع��راق س��يقدم الئح��ة م��ن 
املش��اريع التنموية واالس��تثمارية 
تص��ل الى 100 ملي��ار دوالر بحاجة 
الى متويل .. وان غدا لناظره لقريب.

 
املص��در: إدارة معلوم��ات الطاقة 

االميركية 
النشرة اإلحصائية أوبك 

* اقتصادي عراقي 

التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية

ارتفاع مزيج خام برنت عند عتبة تقترب من 70 دوالرا للبرميل

ان االرتفاع في 
األسعار ينظر اليه 
من قبل العديد من 
الدول المنتجة داخل 
أوبك باإلضافة الى 
روسيا االتحادية بشي 
من الشك والريبة 
باعتباره طوق النجاة 
لالستثمار المباشر 
في النفط الصخري 
في الواليات المتحدة 
كما يعمل على تعزيز 
االستثمارات في 
الطاقات البديلة

زيادة ملحوظة في الطلب العاملي على برنت

بغداد ـ الصباح الجديد:
ال��زم البنك املركزي العراقي امس االثنني، املصارف 

بخمس ساعات لتقدمي طلباتهم لشراء العملة.
وق��ال البنك املرك��زي في بيان اطلع��ت » الصباح 
اجلديد« على نس��خة منه إن »على املصارف اجملازة 
كافة وشركات التحويل املالي تقدمي طلبات نافذة 
بيع العملة االجنبية من الساعة 9 صباحا ولغاية 

الساعة 2 بعد الظهر«.
واضاف البنك في بيانه انه »سيتعذر على النافذة 
تنفي��ذ هذه الطلبات في ح��ال ورودها قبل او بعد 

هذا الوقت«.
يذك��ر أن البنك وضع ش��روطا وتعليم��ات جديدة 
على املصارف وش��ركات التوس��ط للدخ��ول الى 
نافذة بيع العملة ملنع عمليات الفس��اد واملتاجرة 

بالعملة الصعبة.

الخرطوم ـ ا ف ب:
أعلن »بن��ك الس��ودان املركزي« ام��س االثنني أنه 
س��يخفض قيم��ة العملة احمللية ال��ى 30 جنيها 
لل��دوالر الواحد ليكون االنخف��اض اجلديد لقيمة 

اجلنيه هو الثاني خالل أسابيع.
وف��ي وقت س��ابق، جرى ت��داول اجلنيه الس��وداني 
بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدوالر الواحد. وهوت 
قيمة اجلنيه في الس��وق السوداء، وبلغت أمس ما 
بني 40 و43 جنيها لل��دوالر الواحد ، وطالب البنك 
املركزي من البنوك التجارية التنسيق اجليد وحسن 
اس��تخدام العمالت االجنبية من اجل »املساعدة 

في استيراد االحتياجات االساسية«.
وراجت جتارة تبديل العمالت في الس��وق الس��وداء 
بش��كل واس��ع، منذ ان رفع��ت الوالي��ات املتحدة 
عقوب��ات اقتصادية في 12 تش��رين االول )اكتوبر( 
املاضي فرضتها طوال 20 عام��اً. وكان من املتوقع 
ان يتحسن سعر صرف اجلنيه بعد رفع العقوبات، 
لك��ن حدث العك��س. وم��ا زالت تضع واش��نطن 

السودان في الئحة الدول الراعية لالرهاب.
وأكد مس��ؤولون حكوميون أن البنوك العاملية ما 
زال��ت لديها حتفظ��ات حيال التعام��ل مع البنوك 

السودانية، على رغم رفع احلظر االميركي.

بوينس ايرس - رويترز: 
أعلنت الواليات املتحدة امس االثنني أنها تدرس 
فرض قيود عل��ى واردات النفط اخلام الفنزويلي 
وصادرات املنتجات املكررة األميركية إلى فنزويال، 
للضغط على رئيس��ها االش��تراكي نيكوالس 

مادورو من أجل »العودة إلى الدستور«.
وق��ال وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون 
خ��الل مؤمتر صحافي ف��ي بوينس أي��رس »أحد 
جوانب دراسة فرض عقوبات نفطية يتعلق مبدى 
تأثيرها على الشعب الفنزويلي. هل هي خطوة 
قد تضع نهاية لهذا األمر بش��كل أسرع؟«، في 
إش��ارة إلى األزمة االقتصادية والسياسية في 

فنزويال.
ويقوم تيلرس��ون بجولة في أمي��ركا الالتينية، 
تش��مل أيضاً زيارة املكس��يك وبيرو وكولومبيا 
وجاميكا. وأثار الوزير الدهش��ة اجلمعة املاضي، 
حني أش��ار إلى أن اجلي��ش الفنزويلي قد يطيح 

مبادورو.
وفي ح��ال فرض��ت قيود عل��ى قط��اع النفط، 
أهم القطاع��ات في فنزويال، ف��إن هذه اخلطوة 
ستكثف الضغوط املالية على عضو »منظمة 
الدول املصدرة للنف��ط« )أوبك( الذي يعاني من 

نقص حاد في الغداء والدواء.

»المركزي« يلزم المصارف 
بخمس ساعات لتقديم 
طلبات شراء العملة

السودان يخفض عملته الى 
30 جنيها للدوالر الواحد

واشنطن تدرس فرض 
عقوبات على قطاع 

النفط الفنزويلي

القاهرة ـ رويترز :

تُص��در مص��ر س��ندات دولي��ة تت��راوح 
قيمته��ا ب��ني 4 بالي��ني دوالر و5 بالي��ني 
األس��بوع املقب��ل، عل��ى وفق م��ا توقع 
وزير املال املصري عم��رو اجلارحي، معلناً 
مناقش��ة هذا األمر مع رئيس احلكومة 

شريف إسماعيل.
وأشار وزير املال في مؤمتر صحافي عقده 
في مق��ر هيئة االس��تثمار، إلى »ارتفاع 
أس��عار الفائ��دة العاملي��ة ف��ي الفترة 
املاضية«. وقال إن برنامج طرح السندات 
»يحتاج إلى ترتيب في ش��كل جيد وأن 
يكون متوس��ط األجل«. وأف��اد بأن رأس 
املال السوقي »يصل إلى 20 في املئة من 
الناجت، ونستهدف زيادته إلى 60 في املئة  
في الس��نوات اخلم��س املقبلة«. وعد أن 
»حتسن البورصة املصرية ناجت من تعافي 

األداء االقتصادي«.
وفي قط��اع النف��ط، أكد وزي��ر البترول 
والث��روة املعدني��ة طارق املال ف��ي مؤمتر 
صحاف��ي عق��ده االحد إلع��الن تنظيم 
الدورة الثانية ل� »مع��رض ومؤمتر مصر 
الدولي للبترول« )إيجبس 2018( برعاية 
الرئي��س عبد الفتاح السيس��ي في 12 
ش��باط )فبراير( اجل��اري، أن إنت��اج الغاز 
الطبيع��ي »ازداد 1.6 بليون قدم مكعبة 
يومي��اً الع��ام املاضي، ليتج��اوز 6 باليني 
قدم مكعب��ة نهاية هذه الس��نة، بعد 
إجن��از 4 مش��اريع منه��ا حقول ش��مال 

اإلس��كندرية »ت��ورس وليب��را« و »أتول« 
و»ن��ورس« و»حق��ل ُظهر« الذي بوش��ر 
في��ه اإلنتاج املبك��ر أخي��راً«. وأوضح أن 
إنتاج الغاز الطبيعي »ارتفع في السنة 
املنتهي��ة ف��ي كان��ون األول )ديس��مبر( 

املاضي إلى 5.5 بليون قدم مكعبة«.
لقط��اع  التنفي��ذي  الرئي��س  وأوض��ح 
الطاقة ف��ي ش��ركة »DMG« املنظمة 
للمؤمتر كريستوفر هادسون، أن »خطط 
العم��ل الت��ي ينفذه��ا قط��اع البترول 
وضع��ت مص��ر مح��ط أنظ��ار العالم، 
م��ا يدع��م خططها في التح��ول ملركز 

إقليمي للطاقة«.
إل��ى ذلك، افتتح ملتق��ى »مصر الثالث 
لالس��تثمار« أعماله في القاهرة، وأعلن 
وزي��ر التج��ارة والصناع��ة ط��ارق قابيل 
ممثالً رئي��س مجلس ال��وزراء، أن »اخلطة 
االقتصادي��ة تركزت على ثالث��ة محاور، 
األول يتمث��ل بتطوي��ر البني��ة حتتي��ة«. 
والثان��ي يتص��ل بالش��ق املال��ي »عب��ر 
حتري��ر س��عر الص��رف واحلص��ول عل��ى 
القرض م��ن صندوق النق��د الدولي مع 
تبني األخير خطة اإلص��الح االقتصادي 
ومتابعة تنفيذها، ورف��ع الدعم تدريجاً 
عن الس��لع األساس��ية وتوفي��ر حزمة 
ضمان اجتماعي بقيمة 85 بليون جنيه 

للمستحقني«.
وأك��د قابي��ل أن ه��ذه اجله��ود »أثمرت 
مؤشرات اقتصادية مشجعة، من بينها 
انخف��اض عجز املوازنة بنس��بة 9.5 في 
املئ��ة ومع��دل البطال��ة م��ن 13.9 إلى 
11.9 في املئة، وزي��ادة الصادرات وتراجع 

الواردات بنس��بة 20 في املئة« ، وش��دد 
وزير التموي��ن والتج��ارة الداخلية علي 
مصيلحي، على »أهمي��ة خطط تعزيز 
التجارة الداخلية بني احملافظات املصرية 

ف��ي دع��م اإلنت��اج وتوفير أس��واق لبيع 
املنتجات باجلملة«.

وأشار رئيس االحتاد العام للغرف التجارية 
املصري��ة أحم��د الوكيل، إل��ى »أهمية 

موقع مصر ومواردها البش��رية الشابة 
وثرواتها الطبيعية وما متتلكه من أراض 
غير مستغلة، فضالً عما حصلت عليه 
من منح ومعونات فنية وقروض ميسرة، 

فاقت قيمتها 23 بليون دوالر«.
ورأى رئي��س احت��اد الغرف العربي��ة نائل 
الكباريت��ي، أن مص��ر »أثبت��ت قدرته��ا 
عل��ى جتاوز التحديات«، مش��يراً إلى »ما 
حتقق من تطوير في البنى التش��ريعية 
واألساسية وما طرح من مشاريع أجُنزت 

في وقت قياسي«.
وأعلن الرئي��س التنفيذي في مجموعة 
»االقتصاد واألعم��ال« رؤوف أبو زكي، أن 
اس��تمرار جه��ود احلكومة الس��تكمال 

عملية اإلصالح »تدعو إلى التفاؤل«.
وأوضح نائب رئيس احتاد الغرف األوروبية 
رئيس احتاد الغرف التركية رفعت أوغلو، 
أن الغ��رف التجاري��ة األوروبي��ة »متث��ل 
أكث��ر م��ن 20 مليون مؤسس��ة وتضم 
حتت مظلتها نح��و 1700 غرفة محلية 
وإقليمية، وتساهم في خلق 120 مليون 

فرصة عمل«.
العام��ة  الش��عبة  رئي��س  وحت��دث 
للمس��تثمرين في احتاد الغرف املصرية 
محمد أبو العينني، عن »خطة التطوير 
الشاملة على مس��توى احملافظات عبر 
تأس��يس عواص��م إداري��ة وط��رح مدن 

صناعة جديدة وأخرى ذكية«.
وعرض رئي��س اللجن��ة االقتصادية في 
البرملان عمرو غ��الب، اجلهود التي بذلها 
البرملان إلصدار تش��ريعات جديدة، وكان 
م��ن بينه��ا قان��ون االس��تثمار اجلديد، 
وقانون اإلفالس الذي اس��تمر في األدراج 

لنحو 15 عاماً«.
وأش��ار رئي��س االحتاد املص��ري جلمعيات 
املس��تثمرين محمد فري��د خميس، إلى 

دور مجموعته »عبر االستثمار في نحو 
11 بل��داً م��ن بينه��ا مص��ر بتوظيفات 

بلغت 2.1 بليون دوالر«.
وكشف املدير العام للمؤسسة العربية 
لضمان االس��تثمار وائتم��ان الصادرات 
فهد راش��د اإلبراهيم، أن مصر »جنحت 
الكامن��ة  اجلاذب��ة  العناص��ر  وبفض��ل 
فيها في اس��تقطاب استثمارات عربية 
وأجنبية مباش��رة تزيد على 102 بليون 
دوالر، متث��ل نح��و 12.3 ف��ي املئ��ة م��ن 
األرصدة املتراكمة ل��دى الدول العربية، 
وفقاً ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

)أونكتاد(«.
وقال »اس��تقطبت مصر في الس��نوات 
ال���15 املاضي��ة 675 ش��ركة أجنبي��ة 
مهمة من 61 دولة، نفذت 947 مشروعاً 
اس��تثمارياً جديداً، ف��ي قطاعات أبرزها 
والصناعات  والغ��از  والنفط  العق��ارات 
والفندق��ة  والس��ياحة  الغذائي��ة 
واالتصاالت واخلدمات املالية، ومبتوس��ط 
كلفة استثمارية للمشروع يقدر ب�200 
ملي��ون دوالر. وأوضح أن »حجم عمليات 
الضم��ان الت��ي قدمتها املؤسس��ة بني 
عام��ي 2008 و2017، واس��تفادت منها 
لالس��تثمار  مضيف��ة  كدول��ة  مص��ر 
ومستوردة للسلع بلغ نحو 1103 ماليني 

دوالر«.
إل��ى ذل��ك، نقل��ت »رويترز« ع��ن البنك 
املرك��زي املص��ري، أن االحتياط��ات م��ن 
النقد األجنبي »زادت إلى 38.209 بليون 
دوالر نهاي��ة كانون الثاني )يناير( املاضي، 

من 37.020 بليون في كانون األول«.

تقـرير

مصر ُتصدر سندات دولية بـ 5 باليين دوالر األسبوع المقبل
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الفترة الماضية

مبنى البنك املركزي املصري
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن س��وق العراق ل��الوراق املالية 
ام��س االثنني، عن ت��داول اكثر من 
20 مليار سهم وبقيمة جتاوزت ال� 
21 مليار دينار متقدما فيها قطاع 

املصارف في حجم التداول.
وقال املدير التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد الس��الم في بيان تلقت 
" الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
إن "س��وق الع��راق ل��الوراق املالية 
نظم 22 جلس��ة تداول في ش��هر 
كان��ون الثاني 2018 حيث بلغ عدد 
الش��ركات املتداولة اسهمها في 

السوق 59 شركة".
واض��اف املدير التنفي��ذي ان "عدد 
العقود املنفذة خالل الش��هر ذاته 
جتاوز الثمانية االف عقد فيما جتاوز 
العشرون  املتداولة  االس��هم  عدد 
مليار سهم وجتاوزت قيمتها واحد 
وعش��رون ملي��ار دين��ار اي مبع��دل 
ت��داول يومي بل��غ ملي��ار دينار في 

اجللسة الواحدة".
واش��ار عبد السالم الى أن "مؤشر 
السوق ISX60 اقفل في اول جلسة 
من الشهر على 577 نقطة واقفل 
في اخر جلس��ة من ش��هر كانون 

الثان��ي املاضي  عل��ى 584 نقطة 
وبذلك تظهر حركة املؤشر "تفسير 
وج��ود طل��ب فع��ال ق��اده ارتفاع 
معدل دوران االسهم خصوصا في 
بعض ش��ركات القط��اع املصرفي 
والصناع��ي واخلدم��ي واالتصاالت 
م��ن قب��ل املتعامل��ني االجانب مع 
انحس��ار واض��ح في عدد اس��هم 
وقيمة الصفقات الكبيرة في زمن 

اجللسة االضافي".
وأوض��ح عب��د الس��الم أن��ه "من 
نشرة التداول الشهري يظهر تركز 
الت��داول على اس��هم الش��ركات 

التالي��ة حيث كان مص��رف بغداد 
س��هم  ملي��ار   4 اس��هم  بع��دد 
للمش��روبات  بغ��داد  وش��ركة 
الغازية بعدد اس��هم 2.542 مليار 
س��هم، ومصرف الش��رق االوسط 
بعدد اس��هم 2.257 مليار سهم، 
ومصرف القابض االس��المي بعدد 
اس��هم 1.8 مليار س��ه، وش��ركة 
املعم��ورة لالس��تثمارات العقارية 
بعدد اس��هم 1.573 مليار سهم، 
ومص��رف اخللي��ج التج��اري بعدد 
اسهم 1.438 مليار سهم، وشركة 
اله��الل الصناعي��ة بعدد اس��هم 

1.132 مليار سهم" .
غي��ر  املس��تثمرين  ت��داول  وع��ن 
العراقيني بني عبد السالم ان "عدد 
االسهم املش��تراة لغير العراقيني 
بلغ 6.864 مليار س��هم نفذت من 
خ��الل 1199 صفقة ش��راء وبلغت 
قيمته��ا 11.189ملي��ار دين��ار من 
تداول اسهم 25 شركة مساهمة 
"ع��دد  ان  ال��ى  الفت��ا  مدرج��ة"، 
االسهم املباعة من غير العراقيني 
فبل��غ 5.863 ملي��ار س��هم نفذت 
من خ��الل 512 صفقة بيع وبلغت 

قيمتها 9.2 ".

يذكر ان سوق العراق لالوراق املالية 
الت��داول  انظم��ة  اس��تخدم  ق��د 
املرك��زي  واالي��داع  االلكترون��ي 
من��ذ ع��ام 2009 ويس��عى الطالق 
االنترني��ت  عب��ر  الت��داول  نظ��ام 
للمس��تثمرين, وينظ��م خمس��ة 
جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
ال��ى اخلمي��س, وم��درج في��ه 101 
ش��ركة مس��اهمة عراقي��ة متثل 
واالتص��االت  املص��ارف  قطاع��ات 
والتام��ني  والزراع��ة  والصناع��ة 
والس��ياحة  املال��ي  واالس��تثمار 

والفنادق. 

سوق األوراق يتداول بأكثر من 20 مليار سهم الشهر الماضي
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س��تفرض إدارة ترامب صفقتها لهذا 
الق��رن عل��ى الفلس��طينيني، وه��ذه 
الصفق��ة »على وش��ك أن تتضح وال 
تزال بحاجة إلى بعض امللح والبهارات، 
وإعالنها س��يتم قريباً«، ه��ذا ما قاله 
املبع��وث األميرك��ي لعملية الس��الم 
جيس��ون غرينبالت لدى اجتماعه في 
الق��دس احملتلة مع القناصل األوروبيني 
املعتمدين لدى إس��رائيل، حس��ب ما 
تناقلته وس��ائل اإلعالم اإلس��رائيلية، 
إالّ أن صحيف��ة »األي��ام«، نقلت أمس 
الس��بت عن مس��ؤول أميرك��ي كبير، 
نفيه نية واشنطن عدم عرض »خطة 
الس��الم« الت��ي تعدها عل��ى اجلانبني 
الفلس��طيني واإلس��رائيلي، ذل��ك أن 
هذه اخلطة � حس��ب قول هذا املصدر، 
»لم يتم استكمال عناصرها بعد ولم 
يتقرر واحلال هذه كيفية عرضها، كما 
أننا في واشنطن ال نعرف ماذا سيحدث 
ف��ي حال مت رفضها م��ن أحد الطرفني، 

ورغم التقارير اخلاطئة عن هذه اخلطة، 
إالّ أنن��ا ندرك أنها � اخلطة � س��تكون 

مفيدة لكال اجلانبني والشعبني«!
رغم هذه الفوضى التي حتيط بصفقة 
الق��رن، أو بخطة واش��نطن للس��الم، 
الفلس��طيني ال ميل��ك  اجلان��ب  ف��إن 
س��وى التحرك على كافة املس��تويات 
واألصع��دة، خاصة في االط��ار الدولي، 
جملابه��ة كاف��ة االحتم��االت، وهكذا مت 
الس��عي لدى االحت��اد األوروبي إلقناعه 
بتش��كيل صيغ��ة )5+1( مثلم��ا احلال 
مع االتفاق الن��ووي اإليراني عام 2015، 
هذا املسعى الذي مت تأجيل االستجابة 
له حتى اس��تجالء املوق��ف األميركي 
الرس��مي، األم��ر الذي عزز م��ن ضرورة 
التوج��ه الفلس��طيني إل��ى مزيد من 
التأثي��ر في اإلطار الدولي، وهذا ما يتم 
ترجمته من خالل حدثني بارزين، يتمثل 
األول، بالزي��ارة املرتقبة للرئيس عباس 
إل��ى موس��كو ف��ي الثاني عش��ر من 

الش��هر اجلاري لالجتماع م��ع الرئيس 
بوتني، بعد أن التقى في رام اهلل قبل أيام 
قليلة بسكرتير مجلس األمن القومي 
الروسي نيكوالي باتروشيف ونائب وزير 

اخلارجية ميخائيل بوغدانوف.
أما التط��ور الثان��ي، فيتعلق بخطاب 
للرئي��س عباس أم��ام مجل��س األمن 
بعد أس��بوع من القمة الفلسطينية 
� الروس��ية ف��ي موس��كو، ف��ي ظ��ل 
تس��لم دول��ة عربي��ة، دول��ة الكويت، 
للرئاس��ة الدورية جملل��س األمن، وذلك 
خ��الل االجتم��اع الش��هري للمجلس 
بشأن الشرق األوس��ط، وعلى األغلب 
ف��إن الرئيس س��يطالب ف��ي خطابه 
أمام اجملل��س العضوية الكاملة لدولة 
فلس��طني، مع التأكي��د أن أية عملية 
تفاوضي��ة على امللف الفلس��طيني � 
اإلسرائيلي فعالة ومجدية، لن تتحقق 
إالّ من خالل جلن��ة دولية تقود احملادثات 
واملفاوض��ات عل��ى هذا املل��ف، بعدما 

أخرجت الواليات املتحدة نفس��ها من 
هذا الدور إثر قرارها باالعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل وتشجيعها الدولة 
العبري��ة، على اتخاذ خط��وات عملية 
لضم الضفة الغربية احملتلة والتراجع 

العملي عن »حل الدولتني«.
وباعتقادنا أن مهمة الرئيس عباس في 
موسكو ستكون بالغة الصعوبة، ذلك 
أن روسيا تقدمت أكثر من مرة مببادرات 
متكررة لعقد مؤمتر دولي في موسكو 
حول الش��رق األوس��ط وعلى األخص 
على امللف الفلسطيني � اإلسرائيلي، 
إالّ أن ه��ذه املب��ادرات ل��م يُكت��ب لها 
النجاح أو االستجابة من قبل الواليات 
املتحدة في ظل إدارة أوباما، وإسرائيل، 
والوض��ع اآلن أكثر تعقي��داً مبا ال يتيح 
اجمل��ال في ظل إدارة ترام��ب على تقبل 
الروس��ي،  لالحت��اد  ال��دور  ه��ذا  مث��ل 
يضاف إلى ذل��ك، فإن تعقيد العالقات 
الروس��ية � األميركي��ة الس��ورية، لن 

يش��جع موس��كو على مزيد من هذه 
التعقيدات جراء امللف الفلسطيني � 
اإلسرائيلي، كما أن ما تسرب من لقاء 
نتنياهو � بوتني قبل أيام في العاصمة 
الروسية، يش��ير إلى أن روسيا تسعى 
إلى التهدئة ف��ي املنطقة انطالقاً من 
تس��ويات ذات طبيعة أمنية، ستكون 
الدول��ة العبرية طرفاً أساس��ياً فيها، 
األم��ر ال��ذي ال يت��رك ملوس��كو املرونة 
الكافي��ة واإلرادة الفعلية في لعب دور 
قد ال يضيف لها الكثير بينما تكتنفه 

العديد من التوترات.
مع ذلك، ف��إن التحرك الفلس��طيني 
برئاس��ة أبو مازن، سيش��كل ضغطاً 
على الواليات املتحدة ويرس��ل رسالة 
فلس��طينية إلى واشنطن، تشير إلى 
أن اجلان��ب الفلس��طيني ل��ن يرض��خ 
اإلس��رائيلية،   � األميركي��ة  ل��إرادة 
بإزال��ة ملف��ي الق��دس والالجئني من 
أجن��دة أي��ة مفاوض��ات قادم��ة، رغم 

القرارات االبتزازية التي أعلنتها اإلدارة 
األميركي��ة بش��أن تقلي��ص دعمه��ا 
املالي لوكالة غوث وتش��غيل الالجئني 

الفلسطينيني.
وفي سياق هذه املواجهة، هناك غياب 
حقيقي لدع��م عربي فاع��ل للحراك 
الفلس��طيني على الصعي��د الدولي، 
باس��تثناء بع��ض البيان��ات املتفرقة، 
يبدو أن احلديث عن أن »صفقة القرن« 
م��ا ه��ي إالّ صفق��ة ش��املة لعموم 
املنطق��ة، وأن الط��رف الفلس��طيني 
أحد أطرافها ليس إالّ، إش��ارة واضحة 
رمب��ا إل��ى أن احلديث يجري ح��ول مؤمتر 
دول��ي � إقليمي، يضم أطراف��اً عربية 
وإقليمية ودولية، تش��ارك به إسرائيل 
إس��رائيل وصاحب��ة صفق��ة الق��رن، 
الوالي��ات املتحدة، يهدف إلى ترس��يم 
ه��ذه الصفق��ة، األم��ر ال��ذي يعتب��ر 
تراجع��اً واضحاً م��ن الناحية العملية 

عن املبادرة العربية!!\
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

أين الجهد العربي لدعم الحراك الفلسطيني على الصعيد الدولي ؟!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

كريستوفر واكر                                                                  

ينشر باالتفاق 
مع جريدة االيام 

الفلسطينية

* نائب رئيس 
الدراسات والتحليالت 

في الوقف الوطني 
للديمقراطية.

في السنوات األخيرة، صبت روسيا والصني 
قدرا كبي��را من املوارد ف��ي ميادين ترتبط 
ع��ادة مبا يس��مى »القوة الناعم��ة«، وهو 
املصطلح الذي صاغه العالِم السياسي 
األميرك��ي جوزي��ف س. ناي، وال��ذي ُفِهم 
عل��ى  التأثي��ر  عل��ى  »الق��درة  بوصف��ه 
اآلخري��ن عن طريق اجل��ذب واإلقناع«. وقد 
َكرََّس��ت كل من هاتني الدولتني املليارات 
من ال��دوالرات لزيادة نفوذه��ا العاملي من 
خالل وس��ائط اإلعالم، والثقافة، واملراكز 
الفكرية، واألوساط األكادميية، وغير ذلك 

من اجملاالت.
ولكن على الرغم من هذه االس��تثمارات 
الهائلة، راح املراقب��ون �� ومنهم جوزيف 
ناي ذاته �� يتساءلون متحيرين ملاذا تظل 
ه��ذه األنظم��ة االس��تبدادية تعاني من 
عجز شديد في القوة الناعمة، حتى على 
الرغم من تعاظم نشاطها على الصعيد 

الدولي.
متيل كل من روس��يا والص��ني إلى حتقيق 
نتائج سيئة في استطالعات الرأي العام 
ومؤشرات القوة الناعمة، مما يعزز الفكرة 
القائل��ة ب��أن اجل��ذب واإلقن��اع ال يتفقان 

م��ع االس��تبداد. وعلى املس��توى الدولي، 
»ال يف��وز احل��كام املس��تبدون بالقل��وب 
والعق��ول«. وم��ع ذل��ك، تواص��ل روس��يا 
والصني، وغيرهما من األنظمة الطموحة 
الوفيرة املوارد، اس��تعراض قدر من النفوذ 
خارج حدودها أكبر من أي وقت مضى في 
الذاكرة احلديثة �� وليس في األساس من 
خالل ما يس��ميه ناي »الق��وة الصارمة«: 
القوة العس��كرية أو القس��ر االقتصادي 

الفج.
من املؤكد أن روس��يا اس��تخدمت القوة 
العس��كرية بنم��ط متك��رر ف��ي العقد 
املاضي �� في جورجيا، وأوكرانيا، وسوريا، 
على سبيل املثال. لكن املقاتالت الروسية 
النفاثة والدبابات ليس��ت هي التي تدفع 
طف��رة النف��وذ العامل��ي التي تش��هدها 
موس��كو. عل��ى نح��و مماثل، تس��تعرض 
الص��ني عضالته��ا العس��كرية في بحر 
الص��ني اجلنوب��ي وعل��ى ط��ول حدوده��ا 
املتن��ازع عليه��ا مع الهن��د. ولكن مثلها 
كمثل روس��يا، كانت الصني أكثر نشاطا 
في اس��تخدام أش��كال أخرى من النفوذ 

على مدار العقد املنصرم.

ولهذا، أصبح املنظ��رون في ورطة: فهذه 
األنظم��ة ال تعتمد أساس��ا عل��ى القوة 
الصارم��ة، وهي غي��ر ناجحة ف��ي توليد 
الق��وة الناعمة، ولكنه��ا تظل رغم ذلك 
قادرة على فرض نفوذ حقيقي في اخلارج. 
ونظ��را لع��ودة االس��تبداد إلى االنتش��ار 
ف��ي مختلف أنح��اء العالَم، ف��إن الوقت 
مناس��ب اآلن للتأم��ل في ه��ذه املفارقة 

الظاهرية.
الحظت صحيفة فايننش��ال تاميز مؤخرا 
أن الصني، ف��ي »جهودها الرامية إلى بناء 
ق��وة ناعمة خ��ارج حدودها«، حتت��اج إلى 
»حتري أس��اليب أكثر لطفا وسلوك نهج 
أكثر تبادلية وأقل استبدادا«. وفي تعليق 
حدي��ث، يبدي جوزيف ناي مالحظة مماثلة 
مفادها أن »الصني قادرة على توليد املزيد 
م��ن الق��وة الناعم��ة إذا خفف��ت بعض 
الشيء من س��يطرة حزبها احملكمة على 
اجملتمع املدني«. وبوس��عنا أن نقول نفس 
الشيء عن روسيا وغيرها من الدول التي 
تقودها حكومات تعطي األولوية لسيطرة 
الدولة قبل االنفتاح، والثقافة املستقلة، 
واجملتم��ع املدني �� وكل هذا ميثل مكونات 

بالغة األهمية للقوة الناعمة.
لك��ن مثل ه��ذه النصائ��ح املوجهة إلى 
م��ن  والروس��ية  الصيني��ة  الس��لطات 
احملتم أن جتد آذان��ا صماء. ذلك أن أي حترير 
ملموس س��وف يتناقض مع االحتياجات 
األنظم��ة وهدفه��ا  له��ذه  السياس��ية 
املتمثل ف��ي احلفاظ على الس��يطرة بأي 

ثمن.
يتمث��ل الفخ التحليلي هن��ا في افتراض 
مف��اده أن احلكومات االس��تبدادية، التي 
وحري��ة  السياس��ية  التعددي��ة  تقم��ع 
التعبي��ر من أجل احلفاظ على الس��لطة 
في الداخل، قد تكون مّيالة إلى التصرف 
على نحو مختلف في الس��احة الدولية. 
فق��د تبنت ه��ذه األنظمة بده��اء بعض 
أش��كال الق��وة الناعم��ة، ولك��ن لي��س 
جوهره��ا. وأفضل وصف ملا متارس��ه هذه 
األنظمة هو »القوة احلادة«، التي تتلخص 
سماتها األساس��ية في الرقابة املوجهة 
إلى اخل��ارج، والتالع��ب، واإلله��اء، وليس 

اإلقناع واجلذب.
وفي حني تش��كل »حرب املعلومات« جزءا 
من ذخيرة األنظمة االستبدادية، فإنها في 

حد ذاتها ال تَُعد وصفا وافيا للقوة احلادة. 
والواقع أن قدرا كبيرا من األنش��طة التي 
متارس��ها األنظمة االس��تبدادية �� سواء 
تلك الت��ي متارس��ها الصني ف��ي أميركا 
الالتينية، أو روس��يا في أوروبا الوس��طى 
���� تقع خ��ارج نطاق ه��ذا التعريف، كما 
َعرَض��ت أن��ا وبع��ض زمالئ��ي ف��ي تقرير 
 2017 األول  ديس��مبر/كانون  ف��ي  ص��در 
بعنوان »القوة احلادة: النفوذ االس��تبدادي 

الصاعد«.
عندم��ا ننظ��ر اآلن إل��ى أح��داث املاضي، 
نس��تطيع أن نرى بوضوح الفهم اخلاطئ 
ال��ذي اس��تقر في نهاي��ة احل��رب الباردة، 
عندم��ا افت��رض احمللل��ون التقليديون أن 
األنظمة االستبدادية س��تتحرر وتتحول 
إلى الدميقراطية. فقبل ما يقرب من ثالثة 
عقود من الزمن، عندم��ا خرجت الواليات 
املتح��دة م��ن احل��رب الب��اردة باعتباره��ا 
ق��وة مهيمنة ونش��أ مصطل��ح »القوة 
الناعمة«، لم يضع احملللون السياس��يون 
في االعتبار بالقدر الكافي احتمال نشوء 
أنظمة كتلك التي تس��يطر على روسيا 

والصني اليوم.

وكم��ا كتب��ت أن��ا وزميلت��ي جيس��يكا 
لودفي��ج ف��ي مجل��ة ف��ورن أفي��رز ف��ي 
نوفمبر/تش��رين الثان��ي، »كان اطمئن��ان 
الدميقراطي��ات إل��ى تط��ور الق��وة احلادة 
اخلبيثة مستندا إلى اعتمادها على منوذج 
القوة الناعمة«. واحمللل��ون الذين ينظرون 
إلى س��لوك األنظمة االستبدادية في ما 
يتص��ل باجلهود التي تبذلها لتعزيز القوة 
الص��واب ويخاطرون  الناعمة »يجانبهم 

بإدامة شعور زائف باألمان«.
الواقع أن التش��خيص الس��ليم ضروري 
اس��تجابة  اس��تنباط  م��ن  لتمكينن��ا 
االس��تبدادية  فاحلكوم��ات  مناس��بة. 
ال تلع��ب وفق��ا للقواع��د الت��ي حتك��م 
الدميقراطي��ات. فالقم��ع املنهج��ي ه��و 
بطاق��ة تعري��ف األنظمة االس��تبدادية، 
و«القوة احلادة« التي تولدها هذه األنظمة 
من غير املمكن حش��رها قس��را في إطار 
املطمئ��ن.  املأل��وف  الناعم��ة«  »الق��وة 
وف��ي غياب مصطلح أكث��ر دقة، فال أمل 
لدميقراطي��ات العالَم ف��ي مقاومة نفوذ 
هذه الدول الذي يكتس��ب أوجها متعددة 

على نحو متزايد.

الغرض من القوة الحادة
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب 

عودة السلة التشريعية 
الى البرلمان

هذا ما ترش��ح مما يدور في البرملان مس��اء يوم 
2018/2/4 حي��ث اجته��ت تصريح��ات اعض��اء 
البرملان وما ميكن اس��تنتاجه م��ن قول معالي 
رئيس البرملان اذ اتفق��ت االقوال على ان يكون 
بس��لة واحدة  والس��لة التش��ريعية الواحدة 
مت اللجوء اليها س��نة ٢٠٠٨ وفي هذا الش��هر 
بالذات حيث مت التصويت على ثالثة قوانني في 
س��لة واح��دة اي بتصويت واح��د وبقول واحد 
نع��م او ال وعل��ى القوان��ني الثالث��ة حيث كان 
تش��ريع هذه القوانني بكلم��ة واحدة هي نعم 
وه��ذه النعم الواحدة ع��دت تصويتا باملوافقة 
على تش��ريع القوان��ني الثالث��ة بكلمة واحدة 
وبنعم واحدة ومبوافقة واحدة وبتصويت واحد 
فقط اذ كانت هنالك بداية س��نة ٢٠٠٨ ثالثة 
قوان��ني ه��ي قان��ون املوازنة ال��ذي كان يطلبه 
التحال��ف الكردس��تاني بس��بب نس��بة ١٧٪ 
وكان التحالف الس��ني يريد قان��ون العفو ١٩ 
لس��نة ٢٠٠٨  وكتلة شيعية كانت تريد قانون 
احملافظ��ات )٢١( لس��نة ٢٠٠٨ وهك��ذا حصل 
االتفاق عل��ى التصويت بنعم واحدة على هذه 
القوانني الثالثة وكما مستعمل شعبياً لفظ 
) گوت��ره( ذلك اللف��ظ االيران��ي والتركي الذي 
يستعمل عندما تشترى او تباع جميع السلع 
اخملتلفة بس��عر واحد م��ن دون وضع ثمن لكل 
س��لعة وهذا ما س��يحصل غ��دا كلمة نعم 
واحدة للموافقة على جميع التعديالت وكلمة 
ال واحدة عل��ى جميع التعدي��الت واعتيادي ان 
ذل��ك ال ميكن قبوله دس��توريا ومبوجب النظام 
الداخلي جمللس النواب وس��تبتعد النتيجة عن 
احلقيق��ة وس��تكون اقرب الى نع��م وموافقة 
الن كل مجموع��ة م��ن النواب تري��د احد هذه 
التعديالت فاملوضوع محسوم سلفا اذا طبقت 
هذه الطريقة بالتصوي��ت اذ ان املوافقة ونعم 
مضمون��ة وال مجال للقول ال والرفض اذ جمع 
عش��ر مجموعات كل مجموعة تريد مطلبها 
يعن��ي املوافقة على كل التعديل اذ ان البعض 
من النواب يريد ما يتعلق بالش��هادة وقس��م 
يريد منع الفاسدين وال يريد موضوع الشهادة 
وقس��م يريد ما يتعلق مبزدوجي اجلنس��ية وال 
يريد السابقات وقسم يريد ما يتعلق بالدرجات 
اخلاصة وال يريد ماسبق  وقسم يريد ما يتعلق  
بالنزاهة وال يريد السابقات ولكن كل واحد ممن 
يريد واحدة سيقول نعم جلميع التعديالت الن 
قوله هذا يكون للكل واذا قال كال فانه س��وف 
يع��د رفض��ا للجميع مبا في��ه التعدي��ل الذي 
يريده واملوجود مع التعديالت االخرى وهو حتى 
لو يرف��ض التعديالت االخ��رى باجمعها لكنه 
س��يقول نعم مادام ان النعم تعني  شمول ما 
يري��ده وال نعلم ممن مت اخ��ذ هذا املبدأ العجيب 

مبدأ ) اخلرده فروش والگوتره(.
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قراءة

مقال

قصيدةاصدار

جالل حسن

»رج��ب  م��ع  الق��ارئ  تعاط��ف  مثلم��ا 
إس��ماعيل« وأخته »أنيس��ة« في  رواية 
ش��رق املتوس��ط للكاتب »عبد الرحمن 
مني��ف« الت��ي تتح��دث عن الس��جون 
والهزائ��م واملناف��ي ، تعاط��ف أيضا مع 
البطل العاش��ق و« ليلي��ان« في رواية » 
قصة حب مجوس��ية« التي تتحدث عن 
احلب واألمل واالنتظ��ار واحليرة واإلحباط 

والسخط على القدر.
والرواي��ة باختصار: قصة رجل ش��اء له 
اله��وى ان يقع ف��ي حب ام��رأة متزوجة 
اس��مها ليلي��ان، التقاه��ا مصادفة في 
رحل��ة يقض��ي فيها إج��ازة، فاش��تعل 
لهيب احلب في قلبه م��ذ رآها ألول مرة، 
وتعاي��ش مع هذا احلب بداخل عقله بعد 
ان ملك��ت قلب��ه حتى بع��د رحيلها عن 

املكان وعودته الى املدينة. 
ان رواي��ة قص��ة ح��ب مجوس��ية ت��زج 
القارئ في تس��اؤالت كثيرة. ما احلب؟ ما 
االختي��ار؟ ما اخلطيئة؟ م��ا اإلعجاب؟ ما 
احلياة؟ ما الدين؟ ما اجلنون؟ ما احلظ؟ ما 
اليأس؟ ثمة أشياء كثيرة في احلياة ليس 
لها أي تفس��ير، واقعا نلتقي بأشخاص 
للمرة األولى لكن ندرك أننا نعرفهم منذ 
زمن بعيد. وبالعكس نلتقي بأش��خاص 
يومي��ا لك��ن نش��عر بالغرب��ة واالبتعاد 
عنهم، احلب مش��اعر إنس��انية تخضع 
لظروف وخسائر وإحباط وظفر وانشراح 
وتقب��ل ورفض في كينونة هذا اإلنس��ان 

العجيب.
وفق عبد الرحمن منيف في عنوان روايته 
وكان ذكي��ا في اختي��اره، عنوان ملفت » 
قصة حب مجوس��ية«  يش��د في داللة 
النار املقدس��ة، ألن اجملوس��ية تقوم على 
الن��ار، تلك النار املش��تعلة ف��ي املعابد 
والتي ال تنطفئ أبدا، النار املقدسة التي 
تذي��ب الفروقات ب��ن البش��ر. وأن احلب 
املق��دس ال يعترف بالفروق��ات وال تخمد 

ناره أبدا كالنار. 
يب��دأ عب��د الرحمن مني��ف الرواي��ة: )ال 
أطلب منك��م الرحمة وال أريد عطفكم 
أذا كنتم محسنن فامنحوا صدقاتكم 

للمتس��ولن. فأن��ا لس��ت متس��والً وال 
مس��كينا , كما ال أعتبر نفسي لصاً أو 
قاط��ع طريق ومع ذلك فإن لي مش��كلة 
ومش��كلتي دون كلم��ات كبيرة أن األلم 
يعتصر قلبي ليس هذا جديدا بالنس��بة 
للحي��اة التي أعيش��ها لك��ن األمر في 
حلظ��ات معين��ة يبل��غ حد ال أس��تطيع 
احتماله وما دام األمر هكذا فأن الكلمات 
وسيلة إلنقاذي لست متأكداً أتصور ذلك 
ويحتمل أن يكون احلديث خاصة معكم 
أملاً جدي��داً أتلقاه في عيونك الس��اخرة 
ال يهم قولوا أي ش��ئ ومع ذلك يجب أن 

أتكلم؟(
الرواية بس��يطة بحكايتها جتعل القارئ 
يس��مع وينصت بأسلوب متميز بضمير 
ومح��اوراً  متعاطف��ا  ويك��ون  اخملاطب��ة 

ومعاتبا وغاضبا وحزينا وس��اخطا على 
األعراف. تتناول الرواية احلب العاثر واحلظ 
السيئ، لكن البطل يجد مخرجات حلبه 
فوق الي��أس من خ��ال ق��وة يبديها من 
داخل عقل��ه بالتعايش مع احلب بوصفه 
قيمة إنسانية، أنه عشق ضمن االحتياج 
الروح��ي ل��ه. أنه الظافر ح��ن ينظر الى 
معشوقته من بعيد، ألنه يعتقد ال هزائم 
باحل��ب بل ميكن اس��تنطاق تلك الهزائم 
بعاج مائ��م، أنه حوار متواصل بس��رد 
يعتمد عل��ى البناء بلغة ش��اعرية يبن 
فيها قيمة ذاتية ممزوجة برؤى فلس��فية 
وعقاني��ة تدي��ر أح��داث الرواي��ة. لذلك 
يتعاطف الق��ارئ معه ويحزن ويش��فق 
على العاش��ق الذي يعذب نفس��ه، وما 
أصعب احلب على قلب رجل وجد ضالته 
في خريف العمر بعد ان ذهبت س��نينه 
هباًء منث��ورا. لكنه يج��دد احلياة باألمل 

واالنتظار. 
يقول مني��ف في آخر الرواي��ة: )اآلن وقد 
انتهي��ت أش��عر أن الكلم��ات واحل��روف 
يائس��ة لدرجة أنكر أن تكون ليليان في 
مثل ه��ذه الكلم��ات، ليلي��ان أكثر رقة 
أكثر فرح��ا وحزنا من كل ما ذكرته لكم 
, لكن ماذا أفعل إزاء تلك اللغة البائسة 
الذليلة؟ ال أملك ش��يئا م��ا زالت ليليان 
ش��امخة راكضة ف��ي ذاكرتي تتس��لق 
دمي ف��ي كل حلظ��ة تبكين��ي تفرحني 
ال أيه��ا الناس أنه��ا تنتظرني في احملطة 
القادم��ة نع��م احملطة القادم��ة ال أعرف 
محطة الباص ولكنها تنتظر في مكان 
م��ا، تنتظر س��ألتقي بها، وال تس��خروا 

بالتأكيد سألتقي بها(؟
اس��تخدم عبد الرحمن منيف أس��لوب 
السهل املمتنع لكي يوصل  ثيمة الرواية 
عبر لغة يتناغم فيها اإلحساس واخليال 
لكي يربط وش��ائج ص��ور ناطقة وحوار 
حميم��ي كأنه يكتب قصي��دة حب في 
جتليات عاش��ق حزين بن حروفه واملكان 
لينتج حتفة نادرة بواقعية سحرية تشد 
القارئ للتوغل في عالم رومانس��ي أخاذ 
في متع��ة القراءة، عالم رومانس��ي من 
العش��ق اخلارج عن املألوف في تفاصيل 
واقعية عاش أحداثها كثير من العشاق. 
أن��ه عالم مختل��ف يدفع للش��عور بان 

القارئ معن��ي بكل التفاصي��ل، وهناك 
صوت ينطق على النص، لذا كان الس��رد 
ينط��ق على لس��ان الكاتب وه��و يبتعد 
ق��در اإلمكان ع��ن االنفعالي��ة بل هناك 

تداخل في مدلوالت حس��ية مع الاوعي  
ما يش��يع اآللف��ة والتجانس م��ع ثيمة 

الرواية.
 لقد جلأ منيف الى تنويع أس��لوب احلوار 

لضمان اس��تمرار االسترس��ال في فهم 
الواق��ع م��ا أضف��ى دالالت م��ن التن��وع 
واالنتقاالت والتي أضافت تشويقاً حمل 
جان��ب من الش��د ال��ى معرف��ة اخلامتة 
ومعرفة اكنمال املعنى واتس��اع الصور 
اجلمالية في السرد في كثير من املواقف 
التي رس��مها ناطق��ة بالتعبير الواضح 
عما يجول في ذهن العاش��ق، ما دفعت 
ال��ى مش��اهد حس��ية لإلفص��اح ع��ن 
الوصول ال��ى اخلامتة، لذا يكون األمل في 
ثنايا االنتظار، هذا االنتظار الذي يش��عل 
جذوة األمل لتبقى هاجس��ا متجددا وال 
ينطف��ئ. لذا يبق��ى الترق��ب يتمدد في 
ش��غاف املرأة املعش��وقة كما في رواية 
» ش��رق املتوس��ط« حيث استخدم قلق 
االنتظ��ار وحركة االنفع��ال لكي يحبك 
خيوط الرواية من أولها حتى اخلامتة، أنها 
لعب��ة التعايش في األحداث التي تش��د 
القارئ ال��ى معرفة املزيد م��ن التعايش 
داخل الرواية، كأن القارئ جزء من الرواية 
بل يش��ارك قلق الكات��ب بحبكة عالية 
ترس��م حدود الرواية بدق��ة من الوصف 

ومحكم عبر أفكار جذابة.
 اس��تطاع مني��ف ان يص��ف كل ش��ئ 
حتى التفاصيل الصغي��رة عبر تنقاالت 
سرد العاشق بعد ان دب لهيب احلب في 
قلب��ه، وظل هذا احلب يس��تعر من قلبه 
حتى بعد ان ترك الفندق وعاد الى املدينة 
الكئيبة، لكن » ليلي��ان« جعلته يقطع 
عاقته مع النساء بعد أن رأى املرأة التي 
س��يطرت عل��ى قلب��ه وأس��رت وجدانه 
فصار يتفاعل مع صورة تسكنه لتصبح 
جزء من��ه حتت تأثير ذل��ك احلب الذي لم 
يس��تطيع ان يفس��ره. حتى صار نار من 
املش��اعر اجلياش��ة التي حتت��رق بحطب 

االنتظار.
 أن رواية » قصة حب مجوس��ية« وعلى 
الرغم من قصرها لكن تبقى تثير أسئلة 
في عاقة النار بالقدس��ية بذلك الوهج 
من املش��اعر اإلنس��انية كأنه��ا صخرة 
» س��يزيف« أمام ش��علة  احل��ب الذي ال 
ينطف��ئ والذي يرى أبع��د من العواطف 
في أغوار النفس البش��رية املعذبة التي 
تتعرض الى شحن الس��ؤال في الترقب 

وفي إدراك األحاسيس.

صدر ف��ي طهران دي��وان »أخض��ر أحمر« 
للش��اعر اإليران��ي ص��ادق رحمان��ي ف��ي 
ترجمة عربية من 84 صفحة عن دار نشر 
»اجلار- همسايه«، قام بترجمته إلى اللغة 
العربية وتقدميه الش��اعر العراقي محمد 
األم��ن الكرخي، وحم��ل تصميم الغاف 
توقي��ع الفنان��ة التش��كيلية الهولندية 

لوس بومتان.
في هذه اجملموعة الش��عرية، وهي الثانية 
بالعربية للش��اعر نفسه بعد »كل شيء 
أزرق«، تضرب القصائ��د جذورها في أكثر 
ش��كل من أش��كال الش��عر الفارس��ي 
الكاس��يكي مثل قصيدة البيت الواحد 
والرباعي��ة، وه��ي دع��وة إلع��ادة التفكير 
مبوضوعات كبرى عبر تفاصيل هامش��ية 
م��ن خ��ال لغ��ة بس��يطة َمبني��ة على 
مف��ردات مألوف��ة، ونبرة غنائي��ة خافتة، 
وبنية ش��عرية تأّملية، حت��رص على البوح 
تارة، وعلى احلفاظ على جانب من الّس��ّر، 
مونول��وغ مج��ّزأ أو حّب��ات عق��د ثم��ن، 
انتشرت على بياض صفحات هذا الديوان 
الذي َعّده النّق��اد اإليرانيون إضافة بالغة 
األهّمّية في القصيدة الفارسية املعاصرة، 
تضاهي جت��ارب لش��عراء معاصرين كبار. 
كم��ا ُوصفت بع��ض القصائ��د بقصائد 
الش��عر  ف��ي  نضج��اً  األكث��ر  الهايك��و 

الفارسي املعاصر. 
وتضم��ن الكت��اب ق��راءة نقدي��ة بقل��م 
الشاعر الس��وري عماد الدين موسى جاء 
فيه��ا: »تش��به قصيدة الش��اعر اإليراني 
صادق رحماني تغريدة الدورّي عند الفجر، 
تل��ك التنهيدة الس��احرة ف��ي اختزالها 
لبراءة وجمالّي��ة الطبيعة الصرفة؛ فيما 
التكثيف اللغوي الشديد باستخدام أقّل 
ق��در من املف��ردات، إلى جان��ب العمق في 

التعبير من أبرز سمات قصيدته«.
 ودي��وان »أخضر أحم��ر« هو ثان��ي إصدار 
نش��ر  »دار  اجل��ار  ملنش��ورات  بالعربي��ة 
لترجم��ة  سلس��لة  ضم��ن  مس��تقلة« 
الش��عر الفارس��ي إل��ى العربي��ة، مبوازاة 
سلس��لة أخرى خصصتها الدار لترجمة 
دواوي��ن الش��عراء الع��رب املعاصرين إلى 

الفارسية.
 من أجواء اجملموعة:

على السطيحة، إيقاع املطر
على كف الزقاق منزل األب.

أمي غارقة في النوم، أمي حتت أثرى.
الشاعر صادق رحماني

ُول��د الش��اعر اإليران��ي ص��ادق رحمان��ي، 
واسمه احلقيقي محمد صادق رحمانيان، 
ف��ي 1964 مبدينة ك��راش التابعة حملافظة 
ف��ارس، ومركزه��ا ش��يراز. حص��ل عل��ى 

املاجس��تير ف��ي األدب الفارس��ي. يكتب 
واملقالة  التاريخي��ة  والبح��وث  القصيدة 

الصحفية والبرامج اإلذاعية.
يعم��ل موّظف��اً ف��ي مؤّسس��ة اإلذاع��ة 

والتلفزيون، وله دار نش��ر خاّصة به. نشر 
خم��س مجامي��ع ش��عرية، وعناوينه��ا: 
الرّم��ان وك��ّوة اله��واء، به��ذه املف��ردات 
املألوفة، كل شيء أزرق، أخضر، أحمر. وله 
ُكُتب أخرى مثل »تاريخ مدينة الرس��تان« 

و«لغة املذياع«.  

املترجم محمد األمن الكرخي
ش��اعر من العراق مقيم ف��ي هولندا وهو 
م��ن مواليد بغ��داد ع��ام 1971. عمل في 
الصحافة األدبية منذ مطلع التسعينيات، 
وساهم في إصدار عدد من اجملات الثقافية 
مثل »الهامشيون« و«مجلة شيراز«. كما 
أشرف على القسم العربي في قناة »زوم 

ان تيفي« الهولندية.
ترجم إلى الفارس��ية الكثير من الش��عر 
العربي املعاص��ر، ونقل إلى اللغة العربية 
قصائ��د لرواد احلداثة الش��عرية اإليرانية. 
مم��ا صدر له: »س��هراب س��بهري: األبدية 
ف��ي األغصان- مختارات ش��عرية 2005«، 
ف��روغ فرخزاد - مختارات ش��عرية 2005«، 
و«مختارات من الش��عر الفارسي املعاصر 
بش��قيه اإليراني واألفغان��ي/2005«. وعن 
منشورات املتوسط صدر له ترجمة ديوان 
:«ريح وأوراق« للش��اعر واخملرج السينمائي 

عباس كيارستمي.

كثيراً م��ا فكرت وأنا أهم بإهداء نس��خة 
م��ن كتاب إل��ى صديق أو صديق��ة، وأثبت 
توقيعي املتواضع عليه��ا، أن هذا التقليد 
سيتاشى إلى األبد، ويصبح أثراً من اآلثار. 
فحينم��ا ت��ؤذن )ش��مس( ال��ورق باملغيب، 
ويغدو الكتاب املطبوع س��لعة منقرضة، 
ويك��ون على القارئ أن يلتصق بالشاش��ة 
البيضاء، أو الهاتف املتنقل الصغير ليقرأ 
ما يتيس��ر له من الصفح��ات، عندها لن 
يتمك��ن من كتاب��ة كلمة إه��داء صغيرة 

عليه.
إن عادة إهداء الكتب املطبوعة هي واحدة 
م��ن التقالي��د اجلميلة التي مات��زال حية 
حت��ى اآلن. ولواله��ا لبقيت ه��ذه الكتب 

مكدس��ة في أرفف مكتبات بيوتنا، أو في 
غرف نومنا. فليس ثمة من يستهويه هذه 
األيام شراء الكتب. وليس هناك من يتكبد 
املش��اق للحصول على نسخة منها. وقد 
ذه��ب ذلك الزم��ن ال��ذي كان يتقاتل فيه 
الن��اس القتن��اء مطب��وع ما، وب��ات مجرد 
ذكرى جميلة. على أن ع��ادة إهداء الكتب 
إلى األصدقاء ف��ي طريقها لانقراض هي 
األخرى، مثل عش��رات التقالي��د الثقافية 
التي اندثرت دون ضجيج أو عويل!  فاحلداثة 
ماضية في طريقها ش��ئنا ذل��ك أم أبينا، 
رغبن��ا فيه��ا أم عزفنا عنه��ا. تقبلنا هذا 

املصير أم أشحنا بوجوهنا عنه! 
وفي خزانتي الكثير من الكتب التي حتمل 

إه��داءات أصحابه��ا إل��ى أصدق��اء لهم. 
وبعض هؤالء من املش��اهير الذين اضطروا 
للتخل��ي عنه��ا لظ��رف ط��ارئ، أو لزه��د 
أبناؤه��م فيها بع��د رحيلهم ع��ن الدنيا، 
أو غي��ر ذل��ك من األس��باب. ورمب��ا ال يعلم 
البع��ض أن احملب��ن في ذلك الزم��ن الغابر 
كانوا يتهادون الكت��ب التي يقتنونها من 
األس��واق كلم��ا دن��ت مناس��بة، أو حلت 
ذكرى. ول��م يكن من الض��روري أن يكونوا 
ق��راء مدمنن، كي يؤث��روا الكتاب على ما 
س��واه. فالكلم��ة اجلميل��ة املطبوعة بن 
دفتي غاف جميل كانت تستهوي اجلميع، 
وهي س��لعة خالدة ال تبلى مبرور الس��نن، 
وال تفق��د رواءه��ا بتق��ادم العه��ود، مثل 

باقي الس��لع )غير املعم��رة( من األطعمة 
واملشروبات واملفروشات!

على أن هناك تقليداً آخر درج عليه كتابنا 
القدام��ى على وجه اخلص��وص، ثم انتقل 
إل��ى الغربي��ن، وم��ازال )س��اري املفعول( 
إل��ى زمننا ه��ذا، وهو تق��دمي الكتاب حال 
االنته��اء منه هدية إلى األمير أو احلاكم أو 
السلطان أو األب أو األم أو الزوجة! وكان في 
األصل يهدى إلى أول��ي األمر لنيل احلظوة 
أو الش��رف أو امل��ال. فباألخي��ر وحده يحيا 
اإلنس��ان! وملا أصبح هؤالء أق��ل كرماً من 
أسافهم، واشد حرصاً على املال العام من 
أجدادهم. وجد املؤلفون أن اآلباء واألمهات 
واألزواج أولى بهذه )املكرمة( من س��واهم. 

وب��ات الرزق على اهلل الواحد القهار وحده، 
يحصلون عليه من عمل أو وظيفة أو جتارة 

أو إرث أو غير ذلك من األمور!
يب��دو مثل ه��ذا الصني��ع عم��اً نبياً في 
املق��ام األول، على الرغم م��ن أنه ال يجلب 
منفع��ة وال يدر دخاً. فاإله��داء اخلالي من 
اجل��دوى االقتصادية مج��رد تقليد رمزي، ال 
يقي من ع��وادي الزمن وال يؤمن من عثرات 
األقدار. وال يس��هم في قلي��ل أو كثير، في 
دف��ع حركة الثقافة والتألي��ف إلى األمام. 
ومثل هذا التقليد س��يندثر هو اآلخر مثل 
س��ابقه حينما تدور عجل��ة الزمن، ويزهد 
الناس في كل ش��ئ ميت للكتاب بصلة أو 

رباط!

قصة حب مجوسية ... 

الحب بين األمل واالنتظار للروائي عبد الرحمن منيف
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إهداءات

محمد زكي ابراهيم

أخضر أحمر ..كتاب بالعربية 
للشاعر اإليراني صادق رحماني

عباس ثائر
اذكر مرة:

باعت والدتي"كاروك" أخي الشاعر
وخوفاً على رأسِه ؛

كان والدي يلعُن قصائَد أخي!
قال لنا الطيُر:

املوادُ القدميُة التي تُباع تُصير
أسلحًة

سكت الطيُر!
جاءنا جندٌي

ومعُه أخي بتابوٍت

ال يليق بشطٍر من قصيدتِه!
انزوى اجلندُي بأبي

أجبرُه على دفِع ثمِن
الرصاصات!!!
أيقنا بعدها

ضياَع أخي و "كاروكِه"
والثمِن الذي قبضناُه سلفاً.

ومذاك تُسائُل والدتي:
لم القتل في بادي 

ال تأخُذُه ِسَنٌة وال نوم؟

العراق بسريره القديم

من اعمال بتول الفكيكي

غالف الكتاب

غالف الرواية

وفق عبد الرحمن منيف 
في عنوان روايته وكان 

ذكيا في اختياره، عنوان 
ملفت » قصة حب 

مجوسية«  يشد في 
داللة النار المقدسة، 
ألن المجوسية تقوم 

على النار، تلك النار 
المشتعلة في المعابد 

والتي ال تنطفئ أبدا، النار 
المقدسة التي تذيب 

الفروقات بين البشر. وأن 
الحب المقدس ال يعترف 

بالفروقات وال تخمد ناره 
أبدا كالنار. 



مجتمع عمان في تسعينيات القرن 
العشرين

حمدي التكمة جي من اقدم من س��كن 
عمان م��ن جيلنا م��ن العراقي��ن ، ولذا 
فان مكتب��ه وبيته اعتب��را قبلة للكثير 
من العراقي��ن في عم��ان . فالكثير من 
االصدق��اء يت��ردد عل��ى مكت��ب حمدي 
صباحا أما للس��ام أو إلجناز عمل معن 
. اس��تعملت مكت��ب األخ حم��دي كما 
استعمله العديد من أصدقائه مشكورا 
طيلة فترة بقائي في عمان حيث قدم لي 
جميع ما طلبته من مساعدات وعلّي ان 
اذكر انه اودع  45 الف دينار في حس��ابي 
املصرف��ي مؤقتاً لتمكين��ي من احلصول 
على االقامة ف��ي اململكة االردنية فألف 
ش��كر ألخ��ي الكرمي اخملل��ص  أبي عباس 
.اما في االمس��يات  فان ام عباس تهيئ 
مضي��ف حمدي الس��تقبال العديد من 
االصدق��اء القدماء واحملدث��ن يؤمون هذا 
املضيف العامر س��واًء وصلوا من بغداد 

أو من انحاء العالم . 
وام��ا باس��ل اجلادرج��ي فق��د جمعتن��ا 
اجللس��ات املس��ائية أحيانا ف��ي داره مع 
ف��ي  للتح��دث  الكيان��ي   ...... زوجت��ه 
املواضي��ع االدبية احيان��ا واجملتمع احيانا 
اخ��رى. يس��كن ف��ي عم��ان الكثير من 
االصدق��اء والزماء الذي��ن ال ميكن تعداد 
اس��مائهم والذي��ن كون��وا مجتمعن��ا 
آنذاك ولكن اذكر منهم الرسام املشهور 
ابراهي��م العبدل��ي والرس��ام س��يروان 
باران واالس��تاذ باسم مش��تاق ويقضان 

اجلادرجي . 
كان��ت حياتن��ا االجتماعي��ة ف��ي عمان 
نش��طة بن األصدقاء واألقارب ومعارفنا 
م��ن االردني��ن . كان لدى زوجتي س��هى 
مع��ارف عديدون م��ن العراقيات ومنهم 
جنلة الكياني ونهى الراضي والعراقين 
ولذا كنا مرتبطن ليا بصورة مس��تمرة 
بزيارة صديق او صديقة أو يلتقي االصدقاء 
لدينا في ش��قتنا في اول ش��ارع مكة . 
من الزيارات الت��ي اذكرها هي زيارة نائب 
اجلمهورية طه مع��روف حيث حضر في 
زيارة رس��مية الى عمان . لدي شخصيا 
معرف��ه بهذا الرجل الك��رمي كما اتضح 
لزوجتي ونه��ى الراضي كذل��ك معرفة 
ب��ه . قررن��ا دعوت��ه على العش��اء . عند 
مخابرت��ه والتحدث معه ، رحب بالدعوة 
عل��ى ش��رط ان ال ندعو أح��داً غيرنا وان 
اذهب الصطحابه من مقرة الرسمي في 
ش��ارع زهران الى شقتنا في شارع مكة 
دون علم أحد . قضينا نحن الثاثة معه 
امسية لطيفة متحدثن عن الكثير من 
االم��ور االجتماعية والذكري��ات القدمية 
. اطلعته على عدد م��ن الصور املأخوذة 
ل��ه عندما كان س��كرتيرا في الس��فارة 
العراقية في طهران في الوقت الذي عن 
خالي بهاء الدين نوري سفيرا في طهران 
والصورة تب��ن انه في مرحلة الش��باب 
يسير خلف خالي لزيارة ضريح رضا شاه 
بهلوي امبراطور اي��ران. طلب مني عدداً 

من تلك الصور لاحتفاظ بها .  
متي��زت عاقاتن��ا م��ع صديق��ي الق��دمي 
وزميل االعدادية املركزية ، سفير العراق 
املتقاعد في ماليزيا هش��ام الطبقجلي 
وعائلت��ه. جمعتن��ا عاقاتن��ا العائلي��ة 
جمعي��ة  طري��ق  وع��ن  اوال  والعراقي��ة 
اصدق��اء اآلثار في عم��ان . هذه اجلمعية 
املتميزة والنشطة التي اهتمت بتعريف 
اعضائه��ا م��ن االردني��ن والغالبية من 
األجان��ب  على املواق��ع االثري��ة االردنية 
ومعاملها حضرنا محاضرات علماء اآلثار 

الذين مروا  باألردن وعلماء اآلثار
 املقيم��ن أو الزائري��ن . وف��رت لن��ا هذه 
اجلمعية الفرصة للتع��رف على معالم 
وآثار احلض��ارات الروماني��ة و البيزنطية 
واالس��امية في االردن . زرنا معالم هذه 
احلض��ارات في ج��رش و البت��را و وادي رم 
وقلعة صاح الدين و عجلون بالقرب من 

ام قيس .  
في السنة الثالثة قررت عدم االستمرار 
مع كارل برو لعدم حتقيق مش��روع رئيس 
ول��ذا انصرفت ال��ى العمل م��ع حمدي 
التكم��ه ج��ي  وأم��ن زوين ف��ي العراق 
ملساعدتهم أثناء فترة احلصار في متكن 
الشركات الصينية والروسية في العمل 
على مش��اريع تطوير املعامل الصناعية 
العراقي��ة ومش��اريع الكهرب��اء املدمرة 

نتيجة احلروب . 

العودة من عمان الى بغداد
لم تس��تمر حيات��ي الزوجية بالش��كل 
الذي كن��ت أحلم . اكتش��فت تدريجيا 
أن س��هى ترغب في ادخال اس��مها في 
حساباتي املصرفية والعقارات في بغداد 
وغيرها . أرادت كما تصورت أن تس��تحوذ 
على اكبر مبلغ ميكنها بتشجيع من ابن 
اخته��ا ، وهذا ما نبهتني اليه محاميتي 
في لن��دن وتأكدت منه عندما أعادت لي 

اختها ملع��ان البكري مبالغ مس��حوبة 
من حس��اباتي عل��ى اعتبار انه��ا إلجراء 
عملي��ات جراحي��ة وهمية.  اس��تنفذت 
احتياطيات��ي املالية في عمان ولذا قررت 
أن أع��ود الى بغداد بع��د أن اتضح لي ان 
خافاتي مع زوجتي ال ميكن ان حتسم اال 
باالنفصال أو الطاق . س��جلت سيارتي 
باس��م س��هى كيما تبيعها وخصصت 
لها مبلغاً من املال لتمشيه امورها ملده 
أش��هر وعدت الى بغداد وكنت قد قررت 
الطاق من زوجتي س��هى. عندما قررت 
في أحد األيام أن ننظف السجاد االيراني 
ل��دي في اخملزن اتضح ل��ي أن هناك اكثر 
من 18 س��جادة من االنواع اجليدة  »قم« 
و«كاش��ان« و«اصفه��ان« مفق��ودة من 
اخمل��زن . عندم��ا خابرت س��هى اعلمتني 
أنها ف��ي بيتها. لم أعثر على الس��جاد 
الذي جمعته على مدى سنن عديدة من 
هوايتي في حب ه��ذا النوع من األعمال 
الفنية املتميزة . نصح العديد من اقارب 
س��هى أن تعترف مب��اذا حل بالس��جاد .  
طلب العديد من أقارب س��هى اليها أن 
تع��دل عن هذه التصرف��ات ، اال أنها مع 
األس��ف لم تعدل ع��ن تصرفاتها ، وهذا 
موضوع آخر دعاني ان  افقد الثقة بهذه 
السيدة .  رتبت مع نسيبي سعد شاكر 
امور احملكمة والطاق وحتدثنا مع احلاكم 
. لم توافق س��هى على الط��اق اال بعد 
أن رأت اص��راري على ذلك بش��كل قاطع 
. منحته��ا ما ارادت من ماي��ن الدنانير 
العراقية كحق متأخر لها وحضرنا أمام 

القاضي الذي شهد بالطاق واصدر أمر 
احملكمة. أوصلتها الى بيتها في الصليخ 
وودعتها ال��وداع  األخير. بالرغم من أملي 
م��ن هذا املوض��وع إال أنني كنت أش��عر 
في تل��ك اللحظة أني كس��بت حريتي 
وتخلصت م��ن عاقة زوجي��ة لم أرغب 
بها بهذا الش��كل أب��دا ، دامت زهاء أربع 

سنوات. 

العمل االستشاري في بغداد في 
سنة 2000 و محاوالت الشركات 

الروسية 
ترك��زت أعمالنا ف��ي س��نة 2000 على 
الشركات التي تعمل مع وزارة الصناعة 
صديق��ي  عاق��ة  كان��ت   . والكهرب��اء 
املهن��دس الكهربائ��ي أم��ن زوي��ن م��ع 
مهندس��ي الصناعة والكهرب��اء جيده 
وعاقتن��ا العملي��ة جي��دة كذل��ك مع 
حم��دي التكمه ج��ي الذي ل��ه عاقات 
جي��دة م��ع الش��ركات الروس��ية كونه 
حص��ل على ش��هادة الدكت��وراه منها. 
كان��ت اهداف حم��دي وه��و يعمل ممثل 
لش��ركات عاملي��ة ، ان يك��ون ممثا لتلك 
الشركات في مشاريع محددة. أما أمن 
زوين فلدي��ه مكتب هندس��ي كهربائي 
يه��دف ال��ى عاق��ات عم��ل مختلف��ه 
وكنت أش��عر أحيانا انه يعمل كوسيط 
ب��ن طرفن. مبا أن ذلك يق��ع خارج نطاق 
العمل االستش��اري ، لم أدخل مع أمن 
اال مببدأ التعاون في االعمال الهندس��ية 
االستش��ارية من اتفاقيات��ه . أما هدفي 

ف��كان  تق��دمي مكتب��ي »دار العم��ارة« 
للعمل مع الشركات العاملية في العمل 
كتصامي��م  االستش��اري  الهندس��ي 
الهي��اكل االنش��ائية لألبنية واالس��س 

والطرق واخلدمات وأعمال املوقع. 
كان��ت ش��ركة »تكنوب��روم« الروس��ية 
العماق��ة ق��د حصل��ت س��ابقا عل��ى 
العدي��د من مش��اريع الكهرباء من وزارة 
الصناع��ة والكهرباء. لم يكن ش��ريكي 
أم��ن متحدث��ا جيدا  باللغ��ة االجنليزية 
وال حم��دي يتكلمها بطاقه. لذا وجدت 
نفس��ي أعم��ل عل��ى جان��ب العاقات 
الش��ركات  م��ع  االستش��ارية  الفني��ة 
العاملي��ة وكذل��ك التفاه��م واالتفاقات 
باللغة االجنليزية ووجدت نفس��ي دائما 
ف��ي وس��ط كل األعم��ال واالتفاق��ات . 
س��اعدتني خبرت��ي املاضي��ه باألعم��ال 
االستش��ارية عل��ى عملي بكف��اءة مع 
الش��ركات الروس��ية والصينية . كانت 
احلكوم��ة العراقي��ة تعم��ل ج��ادة على 
كس��ر احلصار واالتف��اق مع الش��ركات 
الروس��ية أو الصينية للعمل في العراق 
. وبحكم ك��ون تلك الدولتن أعضاء في 
مجلس األمن فقد كانت شركاتها ترغب 
بالعم��ل في الع��راق عن طريق ش��ريك 
ثالث أو وس��يط ميكن��ه القيام باألعمال 
دون احراج في مجلس األمن الذي رس��م 
سياس��ة احلصار على الع��راق . بالطبع 
تؤي��د س��فارات ال��دول هذه ش��ركاتها 
بالعم��ل ف��ي الع��راق من ناحي��ة , لكن 
من الناحية االخرى متنع سياس��اتها من 
العمل رسميا مع العراق . لذا كان كسر 
هذا الطوق عن طريق الوسطاء هو اخملرج 

الوحيد للحصول على عمل كبير .
 من االعمال التي أذكرها مع الش��ركات 
الروس��ية هو ان حمدي اعلمنا بأن وفدا 
من نحو 8 خبراء  من شركة »تكنو بروم« 
س��يحضر  الى العراق لدراس��ة التعاون 
م��ع  وزارة الصناع��ة إلص��اح محطات 
الكهرباء في الهارثة والبصرة والناصرية 
. بعد أيام من اجتماعاتنا في بغداد هيأنا 
انفس��نا وانطلقنا بالسيارات من بغداد 
بأجت��اه الك��وت والبص��رة . توقفن��ا في 
»محطة كهرباء الهارثة« املش��يدة من 
قب��ل ش��ركة »متسوبيش��ي«  الواقعة 
بن العمارة والبصرة حيث اصيبت ابراج 
التبريد بضربات صاروخية مباش��رة من 

الطائرات األمريكية .
 قام اخلبراء باملس��ح الس��ريع لدراس��ة 
وأخ��ذ  وامكان��ات تصليحه��ا  االض��رار 
الص��ور املطلوب��ة والت��داول م��ع مدراء 
احملطة للتعرف على متطلبات التصليح 
مبوجب مفاهيم ال��وزارة.  قضينا الليلة 

في عشار البصرة. 
البص��رة ف��ي تلك األي��ام ليس��ت كما 
البص��رة الت��ي نعرفها وخبرن��ا جمالها 
واهاليه��ا الكرام,  البص��رة التي رأيناها 
محصن��ة باملتاري��س من اكي��اس الرمل 

امام محطات الوقود واألبنية الرئيس��ية 
باملدين��ة كم��ا لم ترف��ع النفاي��ات من 
ش��وارعها الرئيس��ية من أيام , وياحظ 
على أبنيتها آثار القصف املدفعي خال 
احل��رب االيراني��ة وتوج��د بع��ض األبنية 
املدم��رة التي ل��م يتم اصاحه��ا بعد . 
وف��ي اليوم التالي زرن��ا »محطة كهرباء 
»النجيبية« وهي احملطة القدمية التي مت 
تشييدها في خمسينات القرن العشرين 
بطاقة 125 ميجاواط على غرار محطة 
معسكر الرش��يد ومتوقفة عن العمل 
منذ فترة طويل��ة ، اال ان فكرة اصاحها 
ظه��رت مع عملي��ات تصلي��ح احملطات 
االخ��رى. بن��اء محط��ة النجيبي��ة جيد 
ومتميز ويصلح أن يك��ون جزءاً من تراث 
البناء في خمس��ينات القرن العش��رين.  
مت تع��رف اخلب��راء على فض��اءات احملطة 
ومتطلباتها وتس��جيل م��ا هو مطلوب 
إلصاحها او تبديل مكوناتها وتشغيلها 
. في اليوم التالي وبعد أن تأكدت من عدم 
وج��ود عمليات عس��كرية ف��ي منطقة 
االه��وار، وهي العمليات التي اس��تعمل 
فيه��ا قص��ي ص��دام حس��ن ، بتخويل 
من والده ، االس��لحة الثقيلة ليكتسح 
األه��وار لتنظيفها من اجلن��ود الهاربن 
من اخلدمة واملتمردي��ن على النظام في 
تل��ك الفترة ،  اس��تمرت مس��يرتنا الى 
مدين��ة القرنة حيث التق��اء نهري دجلة 
والفرات مع ش��ط العرب. تناولنا الغداء 
في دار استراحة هذا املوقع اجلميل الذي 
يق��ع متاما وعلى أمتار م��ن األنهر الثاث 

. اس��تعرضنا إجنازاتنا ف��ي التعرف على 
احملطات املضروب��ة ومتطلبات اصاحها 
واس��تمرت مس��يرتنا في طريق العودة 
الى محطة كهرباء الناصرية . الناصرية 
املدينة البسيطة والواقعة على ضفاف 
األهوار من ناحية وش��رقي الصحراء من 
ناحية اخري لم يكن مش��هدها احسن 
من مش��هد مدينة البص��رة ابدا ، وعند 
التجول في بعض طرقها شعرت وكأمنا 
مدين��ة الناصري��ة اهمل��ت عم��دا حلن 
تنظي��ف االهوار جنوبها م��ن العمليات 

العسكرية.
مت  والت��ي  الناصري��ة  محط��ة كهرب��اء 
تش��ييدها من قبل الش��ركات الروسية 
س��ابقا ، لم تصب بأضرار كبيرة وتعمل 
حالياً بنحو نصف طاقتها . بعد مراجعة 
اخلبراء العراقين والتحدث معهم وقيام 
اخلبراء ال��روس بالكش��ف الكامل على 
متطلبات اعادة اعمار احملطة كاملة من 
جدي��د ، التقيت مع بعض املهندس��ن 
العراقي��ن الذين بدأوا في تس��لم املواد 
االحتياطي��ة املص��درة م��ن روس��يا الى 
الع��راق لصيانة احملط��ات , واتضح لهم 
ان معظم املوتورات واملعدات املس��تلمة  
هي عبارة عن معدات قدمية ومستعملة 
في روس��يا اعيدت ال��ى املعامل واجريت 
عليها عمليات صيان��ة وتصليح وصبغ 
مج��ددا  اللم��اع  الش��كل  واعطائه��ا 
لتظهر حديثة الصنع ، اال أنها لم تثبت 
كفاءته��ا أب��دا بالعمل , كم��ا ان العمر 
التشغيلي لها غير محدد مما يستوجب 

ابداله��ا وبالتالي ال يوج��د ضمان عملي 
لهذه املواد املس��توردة حديثا من روسيا.  
ونح��ن في طري��ق الع��ودة ، بحثت هذه 
األمور مع رئيس اخلبراء الروس ، ولم يكن 
منه اال أن يسجل هذه املاحظة ألخذها 

الى معاملهم في روسيا. 
استعرضنا نتائج زيارتنا الى البصرة مع 
كب��ار خب��راء وزارة الصناعة ف��ي بغداد، 
ومت توضيح اطار االتفاق��ات املمكنه مع 
الش��ركات الروس��ية للقي��ام باألعمال 
املطلوبة إلص��اح احملط��ات الكهربائية 
التي متت تغطيته��ا.  وبحكم كون هذا 
الوف��د الفن��ي واملس��توى العال��ي الذي 
يتمتع ب��ه ، مت التوقيع مع م��دراء الوزارة 
العام��ن عل��ى بروتوك��ول تع��اون ينص 
عل��ى أنه بعد اس��تام عرض ش��ركة » 
تكنو ب��روم » إلصاح احملط��ات التي متت 
زيارته��ا ، ان يت��م التع��اون بالعمل على 
املش��اريع االخرى ومنها محطة كهرباء 
اليوسفية بطاقة 1250 ميجاواط . قدم 
عرض ش��ركة تكنو بروم بش��روط حتقق 
متطلب��ات الوفد الروس��ي للعمل على 
املش��اريع الت��ي متت زيارته��ا ، اال اننا لم 
نسمع بعد اسابيع وأشهر عن أي اتفاق 

نهائي أبدا. 
ل��م تع��ِط احلكوم��ة الروس��ية  الضوء 
األخضر لشركاتها في العمل عن طريق 
طرف ثالث أي لم تتجرأ ان تكسر احلصار 
، ول��ذا رغم وج��ود الرغب��ة واحلاجة لدى 
الطرفن ، لم يستمر العمل رغم اشهر 
م��ن احملاوالت والكثير من النفقات ، لكن 
احلصار الظال��م على الع��راق والذي لم 
تستطع دولة من دول العالم أن تكسره 
، قد حطم الشعب العراقي ولم يحطم 
صدام حس��ن ال��ذي دخل ال��ى الكويت 

ودمر االرض واهلها . 

شركة البشائر والشركات الروسية
اش��تد احلصار االقتص��ادي على العراق 
خال فترة التسعينات من القرن املاضي 
، وت��ردى االقتص��اد العراق��ي الى درجة 
كبيرة . أثر ذل��ك كثيرا على الصناعات 
العسكرية املتخصصة في تلك الفترة 
. وأن��ا في عم��ان حيث كنا نتع��اون أنا 
وزميل��ي أمن زوين م��ع الدكتورحمدي 
التكمةج��ي وه��و ف��ي عم��ان ، عل��ى 
مساعدة الشركات الروسية للحصول 
على عق��ود الص��اح محط��ات توليد 
الكهرباء املتضررة من القصف املريكي 

في األحداث السابقة .
 اتص��ل ب��ي أم��ن م��ن بغ��داد طالب��ا 
مس��اعدته لاتصال بش��ركات جتهيز 
اطارات الس��يارات لرئاس��ة اجلمهورية 
مبواصفات معينة . األطارات مبواصفات 
تختل��ف ع��ن االعتي��ادي لتك��ون ضد 
االطاق��ات الناري��ة وتتحمل س��رعات 
كبي��رة . وفي مرة اخ��رى ، وأنا في لندن 
اتصل ب��ي ام��ن طالبا املس��اعدة في 
احلص��ول عل��ى ع��رض جتهيز س��يارات 
مدرعة لصحفين كويتين في بغداد ) 
ملاذا من بغداد وهم كويتيون؟( . اتصلت 
بصديق��ي د. مثنى كبة في سويس��را 
، وس��ألته املس��اعدة في هذا املوضوع 
ال��ذي كان يعمل علي��ه آنئذ . وان حاول 
مثنى مساعدتي ، باعطائي معلومات 
معين��ة ح��ول ه��ذه الطلبي��ة ، إال أنه 
نصحن��ي بع��دم التدخل به��ذه االمور 
لكونه��ا خط��رة ج��دا ومس��ؤولياتها 
عالية . الس��بب في ذل��ك اننا ال نعرف 
متام��ا ان كانت الس��يارات مدرعة ضد 
أي نوع م��ن االطاقات الناري��ة وأي درع 
مستعمل في الس��يارة وتقاوم اي نوع 
من االسلحة وهل تلك مغطاة بالتأمن 
أم ال ؟ أبلغت أمن زوين في بغداد بهذه 
املعلومات بتفاصيلها وشرحت خطورة 

هذه االمور. 
وف��ي لقاء آخ��ر ونحن ، أم��ن وأنا ، في 
مقابلة مع مدير ش��ركة البش��ائر في 
بغداد ، التي تقع مكاتبها على ش��ارع 
أب��ي ن��واس ، ويتض��ح هي م��ن احدى 
الش��ركات العائدة الى شبكة اخملابرات 
العراقي��ة ، فاحتنا رئس الش��ركة قائا 
انه��م يرغبون في ان نتعاون معهم في 
فتح مكتب في دول��ة االمارات العربية 
املتحدة باسم »مكتب إماراتي« هدفه 
ان يتع��اون بواس��طتنا مع الش��ركات 
العاملية ف��ي احلصول على خبراتها في 
انشاء املش��اريع الصناعية الهندسية 
في العراق . ونحن في فترة احلصار اجلائر 
عل��ى الع��راق مندفعن في مس��اعدة 
احلكوم��ة للتخل��ص من ه��ذا احلصار 
اجلائ��ر... فكرنا مليا ان كان هذا املقترح 
ينسجم مع أهداف العمل االستشاري 
؟ قررنا ان نستمر لفترة كيما نكتشف 
األهداف . مت االتصال مع إحدى شركات 
االمارات في أبو ظب��ي ، التي ترغب في 
تكوين عاقة عمل م��ع العراق وحددنا 

منهجاً لزيارتي الى هناك . 

11 كتب

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

ساعدتني خبرتي الماضية باألعمال 
االستشارية على عملي بكفاءة مع 
الشركات الروسية والصينية . كانت 
الحكومة العراقية تعمل جادة على 
كسر الحصار واالتفاق مع الشركات 
الروسية أو الصينية للعمل في العراق

استعرضنا نتائج زيارتنا الى البصرة مع 
كبار خبراء وزارة الصناعة في بغداد، 

وتم توضيح اطار االتفاقات الممكنة 
مع الشركات الروسية للقيام 

باألعمال المطلوبة إلصالح المحطات 
الكهربائية التي تمت تغطيتها. 

الحلقة 44

ابراهيم العبدلي وليلى الشمري صاحبة كالري حمورابي سهى وهشام زياد ودلير

هشام الطبقجلي وهشام املدفعي في متحف ام قيس مع عاملة االثار االملانية

انا وسهى مع ابنتها تالة وكاكا آزاد عند زواجها

هشام واملعمارية تالة واملهندس آزاد في مرحلة انتظار الهجرة الى نيوزلندا من االبواب الرومانية املصنوعة من احلجر

في بيت النحات املشهور محمد غني
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متابعة الصباح الجديد:

هناك العديد من األمور املنتش��رة 
حول العال��م، التي يعّدها البعض 
جتل��ب احلظ الس��يء ونذير ش��ؤم، 
ومن بني هذه األمور أشياء اتسمت 

بالغرابة الشديدة.
من أغرب ما يجلب احلظ الس��يء 

ما يلي: 

املقص املفتوح
من بني أش��هر اخلراف��ات املعروفة 
بجلب احلظ الس��يء، ترك املقص 
مفتوحا، أو فتحه وإغالقه من دون 
أي داٍع، إذ يقال أن هذا األمر يساعد 
على اإلصابة باملصائ��ب والويالت، 
و هذا رمبا نتج ألن بعض الس��حرة 
املق��ص  تعلي��ق  عنه��م  انتش��ر 
املفتوح على األب��واب، وهناك عدد 
من اخلرافات األخرى ارتبط باملقص، 
وكان من بينها أن وضع مقص حتت 
الوس��ادة مينع الكوابيس، وكذلك 
وضعه جنب الطفل الرضيع يطرد 

األرواح الشريرة واحلسد عنه.

اختالج العني
م��ن بني األمور الغريبة التي يقتنع 
بها البع��ض، حركة اختالج العني 
أو رفة العني، ف��إذا اختلجت العني 
اليس��رى فيعد البع��ض هذا نذير 
شؤم، و إذا اختلجت العني اليمنى 
فيعني األمر انتظار بشارة سعيدة، 
ف��ي حني أن األمر رمبا ينتج عن قلة 
الن��وم أو إجهاد العني، و غيرها من 

األمور التي ال عالقة لها باحلظ .

السّلم اخلشبي
وم��ن ب��ني األم��ور الت��ي يتش��اءم 
منه��ا الكثي��ر من األش��خاص وال 
س��يما في أوروبا املرور حتت س��لم 
خش��بي، و يرجع السبب في ذلك 
إلى أن أحكام اإلعدام في العصور 
الوس��طى، كانت تتم ع��ن طريق 
اس��تعمال س��لم خش��بي يت��م 
إس��ناده على احلائط، ومنه يتدلى 

حبل الشنق.

إشعال ثالث سجائر 
من عود ثقاب واحد

من بني أشهر وأغرب جالبات احلظ 
الس��يء، إش��عال ث��الث س��جائر 
من عود ثق��اب واح��د، ويرجع هذا 
األم��ر إل��ى عص��ر احل��رب العاملية 
األول��ى، ففي أثناء تواجد جنود في 
أح��د اخلنادق، ق��ام اثنان بإش��عال 

الثقاب  س��يجارتيهما م��ن ع��ود 
نفسه، وعندما أشعل ثالث جندي 
س��يجارته م��ن عود الثق��اب ذاك، 
بالصدفة  الرص��اص علي��ه  أطلق 
يتش��اءمون  مما يجعلهم  البحتة، 

من هذا األمر.

البومة
تتصدر البومة قائمة الشؤم حول 
العالم، ويعود السبب في التشاؤم 

من الب��وم أنها غالب��اً تتواجد في 
األماكن املهج��ورة واملتهالكة، مما 
جعل الن��اس يعتق��دون أنها عند 
وف��اة ش��خص م��ا تتلب��س روحه 
فيها، لتأت��ي ملنزله وتص��رخ حزنا 
على جس��ده الذي دفن، فضالً عن 

استعمالها  في السحر.

الغراب
أم��ا عن الغراب فيعرف في ش��تى 

و  والش��رقية،  الغربية  احلض��ارات 
ترتبط ب��ه العديد م��ن القصص، 
ومن بني ه��ذه القصص ش��هوده 
حل��ادث مقت��ل هابي��ل، حي��ث أن 
القاتل لم يتمكن من تورية جسد 
أخي��ه إال بع��د أن رأى الغراب، ومن 
هن��ا ارتب��ط ش��كل الغ��راب عند 

األشخاص باملوت.
    

قص األظافر ليالً
م��ن ب��ني اخلراف��ات املنتش��رة في 
العدي��د من األماك��ن، والتي حاول 
البع��ض إس��نادها عل��ى الدي��ن، 
يك��ره البعض قص األظاف��ر ليالً، 
ويق��ال إن هذا األمر يكره بس��بب 
كان  حي��ث  بالس��حر،  ارتباط��ه 
الس��حرة يعتادون على أخذ بعض 
األمور التي لها عالقة بالشخص، 
لدرجة أن البعض ذهب إلى ضرورة 
دفنها بعد القص، لتجنب اإلصابة 

بالسحر.

سكب املاء الساخن في احلمام
عن��د  راس��خ  اعتق��اد  هن��اك 
الكثيري�ن أن احلمام، مسكن اجلن 
وم��كان نوم�ه، ولذل���ك يتجن�ب 
ف��ي  املك��وث  كث��رة  األش��خاص 
احلمام، وتنظيف�ه بامل�اء الساخن، 
ظنا منهم أنهم ق���د ي�ؤذوا هذه 
الكائن��ات غي��ر املرئية ب��ه، وبنحو 
امل���اء  إذا نس��ي س��اكب  خ��اص 
التع�وذ م�ن الشيطان الرجيم، مما 
يؤدي إل��ى انتقام اجلني لألذى الذي 
تع��رض له، واجلدي��ر بالذكر أن هذا 
االعتقاد راس���خ بنحو كبي�ر عند 

العرب.

أغرب الخرافات عن الحظ السيء المعروفة في العالم
جولي تحشد الدعم للتصدي
للعنف الجنسي في الحروب

دع��ت أجنيلين��ا جول��ي املبعوث��ة اخلاص��ة ملفوضية األمم 
املتحدة العليا لش��ؤون الالجئني حلف شمال األطلسي 
إل��ى املس��اعدة في وق��ف اس��تعمال العنف اجلنس��ي 
كس��الح في احلرب، مع س��عي جنمة هولي��وود لتكثيف 

جهودها الدولية حلماية حقوق النساء.
وقدمت جولي هذه املناش��دة جمللس احلل��ف، أعلى هيئة 
لصنع القرار في التحال��ف الذي تقوده الواليات املتحدة، 
في بروكس��ل ثم التق��ت بالقادة العس��كريني للحلف. 
وكانت جولي زارت هذا األسبوع مخيما لالجئني السوريني 

في األردن.
وقال��ت جول��ي ف��ي مؤمت��ر صحف��ي مبقر حلف ش��مال 
األطلسي إلى جانب األمني العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
»العنف ضد النس��اء واألطفال، خاصة العنف اجلنسي، 

أصبح سمة متزايدة للصراع«.
وأضافت »ه��ذا االغتصاب يس��تعمل س��الحاً لتحقيق 
أه��داف عس��كرية أو سياس��ية، إن��ه يؤثر عل��ى الرجال 

والفتيان وكذلك على النساء والفتيات«.
وتابعت أنها التقت بضحايا العنف اجلنسي في الصراع 

وحتاول أن تكون صوتهم الذي يعبر عنهم.

قطار ياباني يصدر صوت نباح الكلب
لتفادي االصطدام بالحيوانات 

توص��ل فريق م��ن الباحثني اليابانيني مبعه��د تكنولوجيا 
السكك احلديد اليابانية، إلى طريقة علمية وعملية حلل 
مش��كلة تصادم القطار مع احليوان��ات البرية التي تعبر 

قضبان السكك احلديد بحثاً عن الطعام.
وش��رح فريق البحث في صحيفة »آس��اهي ش��يمبون«، 
اس��تعمال جه��از يطلق ص��وت نباح الكلب ف��ي عربات 
القطار لينبه احليوان باخلط��ر عند محاولة عبور قضبان 

السكك احلديد.
وفس��رت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي س��ي«، ظهور 
حيوانات على قضبان السكك احلديد، برغبتها في تناول 
ب��رادة احلدي��د الناجتة عن احت��كاك عج��الت القطار مع 

قضبان السكك احلديد.

 ملك للرمال يحتفل بمرور
22 عاًما على توليه العرش

احتف��ل أول ملك على عرش الرمال ف��ي العالم، مبرور 22 
عاًم��ا على جلوس��ه على العرش، بأحد ش��واطئ مدينة 

»ريو دي جانيرو« بالبرازيل.
وبحس��ب صحيف��ة »ديل��ي مي��ل« البريطاني��ة، نصب 
»ماريكو ميزال«، البالغ من العمر 44 عاًما، نفس��ه ملًكا 
للرمال، ليصب��ح أول رجل يعتلي هذا العرش في العالم، 
ويقطن »ميزال« بقلعت��ه املصممة بالكامل من الرمال، 
والتي تتكون من حجرة واحدة جدرانها مغطاة بالكتب.

وصرح »مي��زال« للصحيفة أنه ولد ونش��أ مبدينة تدعى 
»غواناب��ارا«، بالقرب من »ريو«، م��ا لبث أن غادرها متجًها 

لدي جانيرو، حيث نصب نفسه ملًكا للرمال.
وعلى غ��رار التزام��ات امللوك م��ن حول العال��م، يحرص 
»مي��زال« عل��ى أداء الواجب��ات املن��وط بها عل��ى أكمل 
وجه، والتي تش��مل تنظيم الشاطئ، ومس��اعدة الزوار 

واملصطافني وإرشادهم.

بغداد وشوارعها »عدسة: زياد متي«لقطة

ســؤال

ألفري��د بيرد الذي ولد 15 ديس��مبر 1811، كان 
صانعاً للطعام وكيميائيا، إجنليزي األصل، وقد 
ول��د بإجنلترا، وكان بيرد مخترعاً لعدة منتجات 
م��ن األطعم��ة، وكان والده محاض��راً في علم 
الفلك بكلية إتون، واستكمل أخوه عمل والده 

بعد موت والده.

وظيفة ألفريد بيرد
س��جل ألفريد بيرد كصيدلي ف��ي  برمنغهام 
عام 1842، وخدم في فترة التدريب املهني لدى 
“فيليب ه��اري” من تلك املدينة، وكان كيميائيا 
مؤه��ال، وفتح متجرا كيميائيا جتريبيا بش��ارع 
بول، ويع��د ألفريد بي��رد أول مخترع أساس��ي 
للكاس��ترد اخلال��ي من البيض، وذل��ك في عام 
1842، حي��ث اس��تعمل  دقيق ال��ذرة بداًل من 
البيض، إلنتاج نوع مبتكر من الكاسترد، والذي 
صنعه خصيص��اً لزوجته إيزابي��ال، التي كانت 
تعان��ي من احلساس��ية من البي��ض واخلميرة، 
واستعمل بيرد مسحوق الكاسترد عندما زاره 
بعض الضيوف، وقدمه لهم في وجبة العشاء، 
والقى هذا االختراع الكثير من االستحسان، ثم 
الحظ بيرد أن اختراعه استعمل  بعد ذلك على 
نطاق واسع، ثم أسس شركته بعد ذلك والتي 

نالت شهرة كبيرة باسم ”كاسترد بيرد”.

ل��م يقصد بي��رد إحداث ث��ورة جذري��ة عندما 
اخترع الكاسترد، ولكنه أراد ذلك عندما أخترع 
البيكنج بودر عام 1843، فاخترع خبزا يخلو من 
اخلمي��رة لزوجته، والتركيبة التي اس��تعملها  
لصنع هذا اخلبز هي التركيبة املطورة نفسها 

اآلن.

كاسترد بيرد
يع��رف كاس��ترد بي��رد بأن��ه االس��م التجاري 
للمس��حوق األصل��ي للكاس��ترد اخلال��ي من 
البي��ض، ومس��حوق الكاس��ترد أو مس��حوق 
الكاسترد سريع الذوبان هي األسماء التجارية 
لكثير من املنتجات املمثالة واملنافسة، ويعتمد 
ه��ذا املنتج عل��ى دقيق ال��ذرة، وال��ذي يصبح 
اخلليط املكثف عند مزجه باحلليب وتسخينه.

استعمال مسحوق الكاسترد
ف��ي بع��ض املناطق مث��ل أس��تراليا واململكة 
املتحدة، تعرف هذه التحلية ببس��اطة باسم 
“كاسترد”، والتي تشير غالباً ملسحوق “كاسترد 
بيرد”، أكثر من احللوى التقليدية املصنوعة من 
البيض، إضافة إلى ذلك فكاس��ترد بيرد وبقية 
األنواع األخرى تعرف بصورة شائعة في الهند، 
والذي يس��تعمله  نط��اق عريض من اجلماهير، 

الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي.
في هذه اآلون��ة، جند أن املنتجات اجلديدة حتتوي 
عل��ى مس��حوق احللي��ب والس��كر وتتطل��ب 
املاء الس��اخن فق��ط لتحضيره��ا، كما يوجد 
األوان��ي  العل��ب،  داخ��ل  اجلاه��ز  الكاس��ترد 
البالستيكية والكرتون، وأصبحت هذه األنواع 
أكثر ش��هرة ومنتشرة بصورة كبيرة لسهولة 

احلصول عليها.
وقام ألفريد بيرد بتأس��يس ش��ركته بعد جناح 
إكتش��افه ، في برمنغهام ع��ام 1843 ، وكانت 
هذه الش��ركة تصنع مس��حوق البيكنج بودر 
أيضاً إلى جانب الكاسترد ، وفي عام 1844 قام 

بتعزيز مسحوق الكاسترد وطنيا .
 وفي عام 1895 قامت الشركة بإنتاج مسحوق 
بالنس��ماجن ، مس��حوق اجليللي وبديل البيض ، 
ومت تزويد القوات املسلحة البريطانية مبسحوق 

الكاسترد .

وفاة ألفريد بيرد
توفي ألفريد بيرد 15 ديس��مبر 1878 في كينج 
نورت��ون، بورسترش��اير ، ومت دفن��ه في كي هيل 
ف��ي برمينغه��ام ، ونعي ف��ي جري��دة “اجملتمع 
الكيميائ��ي ” ، والتي قامت مبناقش��ة مهاراته 

ودراساته . 

متابعة الصباح الجديد :
ق��د تس��بب اإلنفلون��زا الوفاة 
بالفع��ل لك��ن دراس��ة جديدة 
تش��ير إل��ى أن خط��ر اإلصابة 
بأزمة قلبية يزيد ست مرات في 
أثناء إصابة اإلنسان باإلنفلونزا.

وقال الدكتور جيفري ووجن كبير 
معدي هذه الدراس��ة »فوجئت 
إلى ح��د ما بقوة ه��ذه الصلة. 
ال ترى كل يوم زيادة ستة أمثال 
في اخلطر خالل األيام الس��بعة 
اإلصاب��ة  تأكي��د  م��ن  األول��ى 

باإلنفلونزا«.

وأضاف »فوجئنا أيضا بتالش��ي 
ه��ذا اخلطر متاماً بحل��ول اليوم 

الثامن وما بعد ذلك«.
واكتش��ف هو وفريقه البحثي 
اجله��از  أم��راض  أن  الكن��دي 
التنفسي األخرى قد تزيد فرص 
اإلصابة بأزمة قلبية لكن ليس 

بهذه الدرجة.
وقال الدكت��ور ووجن الذي يعمل 
ف��ي معهد علوم تقيي��م األداء 
السريري في تورنتو إن الدراسة 
اجلديدة تع��زز أهمية التطعيم 
ضد اإلنفلونزا وإجراءات الوقاية 

مث��ل غس��يل األي��دي بانتظام 
للوقاي��ة من اإلنفلون��زا وغيرها 

من األمراض املعدية.
ويش��ك األطباء في وجود صلة 
ب��ني اإلنفلونزا واألزمات القلبية 
كان  لك��ن  الثالثيني��ات  من��ذ 
يصعب خالل هذه الفترة معرفة 
إن كان في��روس اإلنفلونزا أو أي 
م��رض آخر مماثل أص��اب املريض 

قبيل تعرضه ألزمة قلبية.
واس��تعمل ووجن وفريقه حاالت 
مؤكدة م��ن اإلنفلون��زا وحللوا 
364 حالة إصاب��ة بأزمة قلبية 

منذ منتصف ع��ام 2008 حتى 
منتصف عام 2015 بني س��كان 
إقليم أونتاريو في سن اخلامسة 
والثالث��ني وأكبر من املس��جلني 
ف��ي برنام��ج التأم��ني الصحي 

الذي متوله احلكومة.
دخ��ول  مع��دل  أن  وتب��ني 
املستش��فى بس��بب اإلصاب��ة 
بأزمة قلبية أسبوعياً في األيام 
الس��بعة األولى من تشخيص 
اإلصاب��ة باإلنفلون��زا كان 20.0 
خ��الل  أس��بوعياً   3.3 مقاب��ل 
52 أس��بوعاً قب��ل اإلصابة و51 

أس��بوعا بعد اليوم السابع من 
اإلصابة.

اإلصاب��ة  احتم��ال  وانخف��ض 
بش��دة ف��ي الي��وم الثامن من 

التشخيص.
ومن بني 332 مريضاً شملتهم 
الدراس��ة وأصيبوا بأزمة قلبية 
واح��دة ف��ي األق��ل ف��ي أثن��اء 
التعاف��ي من اإلنفلونزا لم يكن 
69 باملئة منهم قد مت تطعيمه 
ض��د اإلنفلونزا. وكانت تلك أول 
أزم��ة قلبي��ة لنح��و 76 باملئ��ة 

منهم.

وأش��ار الباحثون إلى أن املرضى 
الدراس��ة  ش��ملتهم  الذي��ن 
ل��م يكون��وا مصاب��ني بأعراض 

إنفلونزا خفيفة.
»ه��ؤالء  ووجن  الدكت��ور  وق��ال 
األش��خاص كان��وا مرضى جدا 
للطبي��ب  الذه��اب  ح��د  إل��ى 
وش��عر الطبيب بقل��ق لدرجة 
إجراء مس��ح للمريض« الختبار 

الفيروس.
وأض��اف »ال نعلم إن كانت تلك 
النتائج تس��ري عل��ى املصابني 

بعدوى أقل حدة«.

 من هو مخترع مسحوق الكاسترد ؟  
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خطر التعرض ألزمة قلبية يتضاعف ست مرات خالل اإلصابة باإلنفلونزا

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: مش��كلة إدارية لم تكن في احلسبان 
لكن��ك تتمكن م��ن التخلص منها س��ريعاً 
بحكمتك وذكائك عاطفياً: امتنع عن الكالم 
حتت وطأة الغضب واالنفعال وابتعد قليالً عن 

الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك

مهنياً: يحّذرك هذا اليوم من خداع أو مناورات 
وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية عاطفياً: 
ي��وم ضبابي مع الش��ريك لكنه ال يس��تحق 
الذكر، وم��ن األفضل تقدمي بع��ض التنازالت 
لتخطيه بسالم حاول ان تكون اكثر سالسة 

بتعاملك معه

مهني��اً: عليك أن تكون واعياً جداً في العمل، 
فالزم��الء يترقب��ون أق��ل هفوة لإليق��اع بك 
عاطفي��اً: تش��عر باالس��تقرار ف��ي عالقتك 
بالش��ريك، وتعرف جيداً الى أين تقودك هذه 

العالقة وخصوصا أن أفقها واضح

مهنياً: إذا واجهتك مش��كالت مستجدة مع 
الزم��الء في العم��ل، فإّن ذل��ك يفرض عليك 
مزيداً من اجله��د لتجاوز العقب��ات عاطفياً: 
يخضعك الش��ريك الختبار قاس، وخصوصاً 

بعد تلقيه أخباراً عن نيتك في هجره

مهني��اً: التزم احلذر وابتعد عن االس��تفزازات 
والتحدي��ات مهم��ا كانت الظروف قاس��ية 
عاطفي��اً: جمي��ل أن تك��ون على اس��تعداد 
دائ��م لتلبي��ة كل ما يطلبه منك الش��ريك، 
لك��ن عليك التمه��ل أحياناً ملعرف��ة إلى أين 

سيقودك

مهنياً: لن جتد نفس��ك إال متفوق��اً على آراء 
اآلخري��ن وتك��ون األمور ملصلحت��ك عاطفياً: 
العتاب هو غس��يل القلوب، ويستحس��ن أن 
تضع كل أوراقك على الطاولة إليجاد احللول 

مع الشريك

مهني��اً: يتح��دث ه��ذا اليوم عن رومنس��ية 
تول��د في مجال عملك، أو ع��ن إرباك وحتّفظ 
عاطفياً: اإلمكانات التي متتلكها تس��اعدك 
على مواجهة أي عائق، وهي في الوقت نفسه 

تكون حتذيراً للمصطادين في املاء العكر

مهنياً: يس��مح لك مرك��زك اجلديد بتحديد 
اجتاهات��ك وإعادة النظر في بعض املش��اريع، 
عاطفياً: التق��ارب في وجه��ات النظر بينك 
وب��ني الش��ريك يخفف م��ن حدة التش��نج، 

وتكون أصداؤه جيدة على العالقة

مهنياً: قد تتسّبب مبشكالت قانونية وبعض 
املتاع��ب، يج��ب ان تأخذ ه��ذا التحذير بعني 
االعتب��ار عاطفياً: قد تنته��ي من املاضي مع 
الشريك وتطل على املستقبل بثقة بالنفس 

ومعنويات عالية

مهني��اً: ي��وم حاس��م لتحديد مس��تقبلك 
املهني، وفي حال تخطيت املوضوع فإن املقبل 
م��ن األيام س��يكون أكث��ر إش��راقاً عاطفياً: 
مهمة صعبة إلقناع الش��ريك بالسير معك 
حتى النهاية، وخصوصاً أن جتاربك الس��ابقة 

مع غير مشجعة

مهني��اً: عراقي��ل تط��رأ في حيات��ك املهنية، 
وتتراخى أمامها  والس��بب إهمالك املتمادي 
عاطفياً: ال حتاول إرضاء الش��ريك مبا ال تقتنع 
به ش��خصياً، فذلك قد تكون له انعكاسات 

سلبية الحقاً

الحوتالجديالدلو

مهنياً: تش��كو متلمالً ف��ي املعامالت وبلبلة 
وتفتق��د احليوية، ح��اول ان تكون اكثر حدية 
وصب��ر عاطفي��اً: ينتابكم��ا تراج��ع معنوي 
مترافقاً مع بعض القلق الذي يجبركما على 

احلسم قبل تفاقم األمور

حظك اليـوم

عمودي أفقي

1 – مدينة باكستانية
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اإلمتحان 
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أعالم العرب القدماء 
5 – ضعيفة – حرف مكرر 
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مركز مؤسسة عاملية – من 
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– مماثالن
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العواصم ـ وكاالت:
حافظ��ت الدمناركي��ة كارولني 
ص��دارة  عل��ى  فوزنياك��ي، 
اجلدي��د  العامل��ي  التصني��ف 
احملترف��ات،  التن��س  لالعب��ات 
الصادر أمس لألس��بوع الثاني 
عل��ى التوال��ي، رغ��م تقليص 
سيمونا  الرومانية  منافستها 
هاليب، للفارق ليصل إلى 349 

نقطة فقط.
وكان��ت فوزنياكي ق��د توجت 
بلق��ب  املنص��رم  األس��بوع 
للم��رة  املفتوح��ة  أس��تراليا 
األولى في تاريخه��ا، لتقتنص 
الص��دارة من هالي��ب، وصيفة 

البطلة.
ولم يش��هد تصنيف الالعبات 
تغيي��ر  أي  األولي��ات،   10 ال��� 
باس��تثناء خ��روج الفرنس��ية 
من  مالدينوفيتش  كريس��تينا 
القائمة، ودخول األملانية جوليا 
روبرت��س لتحل عاش��رة.. وجاء 

التصنيف كالتالي: الدمناركية 
تلته��ا  فوزنياك��ي،  كارول��ني 
الرومانية س��يمونا هاليب، ثم 
األوكراني��ة إلينا س��فيتولينا، 
واإلسبانية جاربيني موجوروزا.. 
كارولين��ا  التش��يكية  ث��م 

بليس��كوفا،  الالتفي��ة يلين��ا 
والفرنس��ية  أوس��تابينكو، 
كارول��ني جارس��يا.. األمريكية 
واألملاني��ة  ويليام��ز..  فين��وس 
أجنليك��ه كيرب��ر، ث��م األملانية 

جوليا روبرتس.

العواصم ـ وكاالت:
املصري��ون  الالعب��ون  ع��اش 
احملترف��ون خ��ارج الب��الد، يوم��اً 
س��عيداً بع��د أن تألق��وا ف��ي 
مباري��ات األحد بش��كل الفت، 
الرائع  األداء  ليستمر مسلسل 

للطيور املهاجرة املصرية.
وكالعادة تصدر املشهد النجم 
محمد صالح، ه��داف ليفربول 
ومنتخ��ب الفراعن��ة، بع��د أن 
سجل ثنائية في مرمى توتنهام 
انته��ت  الت��ي  املب��اراة  خ��الل 
بالتع��ادل بهدفني لكل منهما 
باجلولة  »أنفيل��د«  على ملعب 

ال� 26 للدوري اإلجنليزي.
صالح رفع رصيد أهدافه إلى 21 
هدفاً ف��ي البرميييرليج، بجانب 
أنه نال هتافات مدوية من جانب 
مشجعي ليفربول الذين يثبت 
لهم كل يوم أنه جنم الش��باك 

في صفوف الريدز.
ل��م يك��ن ص��الح وح��ده الذي 
س��جل ثنائي��ة ف��ي مباري��ات 
األح��د على مس��توى الالعبني 
املصري��ني خارج الب��الد، فالعب 
الوسط محمود حسن الشهير 
هدفني  س��جل  ب�«تريزيجي��ه« 
في مباراة فريقه قاس��م باشا 
بالدوري  آكهيس��ار  بلدية  أمام 

الترك��ي ليرف��ع رصي��ده إلى 6 
أهداف باملوسم احلالي.

وردة مهاج��م  وش��ارك عم��رو 
املنتخب املصري في لقاء فريقه 
أتروميتوس أم��ام الميا بالدوري 
اليوناني، وظهر مبس��توى طيب 
بينما لعب أحمد س��يد »زيزو« 
كبديل مع فريقه موريرينس��ي 
ال��دوري  ف��ي  توندي��ال  أم��ام 
البرتغال��ي في آخ��ر 16 دقيقة 

وفاز فريقه بنتيجة 1-2.
الس��عودي  ال��دوري  وش��هد 
لالع��ب عم��رو  األول  الظه��ور 
بركات املع��ار من النادي األهلي 

وش��ارك  للش��باب،  املص��ري 
كبديل في مب��اراة فريقه أمام 

الرائد بعد مرور 65 دقيقة.
وشارك أيضاً محمود عبد الرازق 
شيكاباال مع الرائد كبديل بعد 
م��رور 74 دقيقة، بينما ش��هد 
ديربي جدة ب��ني األهلي واالحتاد 
ال��ذي انته��ى بالتع��ادل ب��دون 
أهداف مش��اركة محمود عبد 
املنعم كهربا م��ع االحتاد خالل 
املب��اراة حت��ى نهايته��ا، بينما 
ش��ارك مؤمن زكريا مع األهلي 
بعد م��رور 68 دقيق��ة من عمر 

املباراة.
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مدريد ـ وكاالت:

جّن��ب املداف��ع الدول��ي جي��رار 
بيكيه فريقه برشلونة املتصدر 
من تلق��ي اخلس��ارة األولى في 
املوسم  هذا  اإلس��باني  الدوري 
بع��د أن أدرك التع��ادل في وقت 
متأخر في مرمى جاره إسبانيول 
1-1 مساء أول امس في املرحلة 

الثانية والعشرين.
وكان إسبانيول في طريقه إلى 
حس��م دربي كاتالونيا بتقدمه 
عبر جيرارد مورينو في الدقيقة 
66، قب��ل أن يع��ادل بيكيه في 
الدقيقة 82.. وهو التعادل الرابع 
لبرش��لونة مقاب��ل 21 فوزاً في 
البطولة حتى اآلن فرفع رصيده 
إلى 58 نقطة، بفارق 12 نقطة 
أمام أتلتيكو مدريد الثاني الذي 
يستضيف فالنسيا الثالث )40 

نقطة( .
ثالث  عل��ى  برش��لونة  وينافس 
جبه��ات إذ بل��غ ثم��ن نهائ��ي 
دوري أبط��ال أوروب��ا أيضاً حيث 
بط��ل  تشيلس��ي  س��يواجه 
انكلت��را ف��ي 20 ش��باط ذهاباً 
و14 آذار إياب��اً، ونص��ف نهائ��ي 
الكأس احمللية حيث تقدم على 
ذهاباً.ويس��عى   0-1 فالنس��يا 
الفري��ق الكاتالوني إل��ى إحراز 
الثالثي��ة ه��ذا املوس��م للمرة 
الثالثة في تاريخ��ه بعد 2009 

و2015.
ويعّد إسبانيول الفريق الوحيد 
الذي فاز على برش��لونة محلياً 
هذا املوسم عندما تغلب عليه 

في ذهاب ربع نهائي مس��ابقة 
ال��كأس -1صفر، لكّن ميس��ي 
نص��ف  إل��ى  تأهل��وا  ورفاق��ه 

النهائي لفوزهم إياباً -2صفر.
وأقيم��ت املباراة وس��ط أمطار 
غزيرة ح��دت كثي��راً من حركة 
الكرة خاصة في الشوط الثاني 

م��ا أثر على هجم��ات الفريقني 
وقّلل الفرص على املرميني.

أتلتيك��و مدريد بصعوبة،  وفاز 
عل��ى ضيفه فالنس��يا، بهدف 
دون رد، ضم��ن اجلولة ال�22 من 
الليج��ا، عل��ى ملع��ب »وان��دا 
أم��س..  أول  ميتروبوليتان��و«، 

أنخي��ل  األرجنتين��ي،  وس��جل 
كوريا، هدف اللقاء الوحيد، في 
الدقيق��ة 59، ليرف��ع األتليت��ي 
رصيده إل��ى 49 نقطة، متأخرا 
البارس��ا،  ع��ن  نق��اط  بتس��ع 
صاح��ب الص��دارة، بينما جتمد 
رصيد فالنس��يا عن��د النقطة 

40، ثالًثا بجدول ترتيب الليجا.
من جان��ب اخر، اس��ترد نابولي 
ص��دارة ال��دوري اإليطالي، بعد 
الفوز علي مضيف��ه بينفينتو 
بهدفني نظيف��ني باملباراة التي 
»س��انتا  ملع��ب  احتضنه��ا 
أم��س  أول  مس��اء  كولومب��ا« 

ضم��ن اجلول��ة ال�23 م��ن دوري 
اإليطالي لكرة  األول��ى  الدرجة 

القدم.
وسجل البلجيكي درايز ميرتنز 
ف��ي  لفريق��ه  األول  اله��دف 
)ق20(، قب��ل أن يتمك��ن القائد 
السلوفاكي، ماريك هامسيك، 
من تسجيل الهدف الثاني في 

)ق47( من عمر املباراة.
وبهذا االنتصار يستعيد نابولي 
التي فقدها لساعات  الصدارة 
يوفنت��وس  اكتس��اح  عق��ب 
بس��باعية  ساس��ولو  لضيفه 
نظيف��ة، بعدم��ا رف��ع رصيده 
ل���60 نقط��ة وبف��ارق نقط��ة 
وحي��دة أم��ام »البيانكونيري«، 
فيما جتمد رصيد بينفينتو عند 

7 نقاط في ذيل الترتيب.
م��ن جانب��ه، أمط��ر يوفنتوس 
ساس��ولو  ضيف��ه  ش��باك 
أم��س،  أول  أه��داف،  بس��بعة 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة 
والعش��رين من بطول��ة الدوري 

اإليطالي.
وأصب��ح رصيد يوفنت��وس بعد 
هذا االنتصار الكبير 59 نقطة، 
ف��ي ص��دارة ال��دوري اإليطالي 
بش��كل مؤقت، وينتظر نتيجة 
لق��اء نابول��ي أم��ام بينيفنت��و 
مس��اء أول أم��س، بينما جتمد 
رصيد ساسولو عند 22 نقطة 
في املركز اخلامس عشر.. سجل 
أليك��س  يوفنت��وس  أه��داف 
بيانيت��ش،  ميرالي��م  س��اندرو، 
وس��امي خضيرة »هدفني«، في 
حني س��جل جونزالو هيجواين 

»هاتريك« في الشوط الثاني.

في الدوريات األوروبية بكرة القدم

بيكيه ينقذ برشلونة من السقوط األول 
في الليجا.. ونابولي يستعيد صدارة الكاليتشيو

بيكيه يحتفل بهدف في شباك إسبانيول

فوزنياكي

محمد صالح

الدوحة ـ وكاالت:
قرر أم صالل تعيني املغربي طالل القرقوري مديرا 
فني��ا لفريق الكرة، خلفا للمصري محمود جابر 

الذي أنهت إدارة النادي عقده بالتراضي.
جاء قرار أم صالل بعد التعادل األخير مع العربي 
بدون أهداف، مساء أمس في إطار مباريات اجلولة 
15 م��ن الدوري.ووجه الش��يخ حمد بن ناصر آل 
ثان��ي رئيس ن��ادي أم صالل الش��كر حملمود جابر 
على الفت��رة التي قضاها في قيادة الفريق نحو 

احلصول على املركز السادس املوسم املاضي.
وأش��ار رئيس النادي إلى أن تراجع نتائج الفريق 
خ��الل الفترة احلالي��ة أدى إلى ض��رورة التغيير، 
خاصة وان اإلدارة لديها طموح كبير هذا املوسم 
بالوص��ول إلى املربع الذهبي ف��ي ظل املقومات 

الكبيرة التي ميتلكها الالعبون.

نيويورك ـ وكاالت:
كلل فري��ق فيالدلفيا إيغلز كفاح��ه وحقق لقب 
الس��وبر بول للمرة األولى ف��ي تاريخه عقب فوزه 
على نيو إنغالند باتريوتس حامل اللقب 41-33 في 
املواجهة الكبرى التي أقيمت على ملعب »يو إس 
بان��ك« في مدينة مينيابوليس بوالية مينيس��وتا 

صباح أمس..
وهذا ه��و التواجد الثالث إليغلز في الس��وبر بول 
عقب عام��ي 1980 و2004 علماً ب��أن الفريق يعد 
م��ن أعرق ف��رق كرة الق��دم األميركية إذ تأس��س 
ف��ي الثامن من متوز ع��ام 1933، وتأهل الفريق إلى 
املواجهة الكبرى بعد ف��وزه بلقب ال�«NFC« عام 

2017 للمرة الثالثة في تاريخه
من جانبه تأهل باتريوتس إلى »س��وبر بول 2018« 
عق��ب ف��وزه بلقب ال��� »AFC » لع��ام 2017 وهو 
اللقب العاش��ر في تاريخه عق��ب أعوام ) 1985 – 
-2014-2011-2007-2004-2003-2001  –  1996
2016(، علماً بأن الفريق تأسس في السادس عشر 

من تشرين الثاني عام 1959.
وبالذه��اب إلى اللقاء الكبير جن��د أن العبي إيغلز 
س��يطروا على أحداثه منذ دقائقه األولى منهيني 
الرب��ع األول )9-3( فيما ج��اءت نتيجة الربع الثاني 
لصاحله��م أيض��اً )13-9( وكان التق��دم الوحي��د 
لصال��ح باتريوتس في الربع الثال��ث والذي انتهى 
لصاحلهم )14-7( بينما شهد الربع الرابع واألخير 
قمة اإلثارة والندية بني الفريقني إذ انتهى ملصلحة 

إيغلز )7-12(.

القرقوري يخلف جابر 
في تدريب أم صالل

فيالدلفيا يحرز النسخة 
52  لسوبر بول 
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الرباط ـ وكاالت:
أح��رز منتخ��ب املغرب لق��ب بطولة 
افريقي��ا للمحليني بفوزه على نظيره 

النيجي��ري 4-0، في املب��اراة النهائية 
الت��ي أقيم��ت عل��ى مرك��ب محمد 

اخلامس في مدينة الدار البيضاء.

بالنس��خة  املغ��رب  منتخ��ب  ت��ّوج 
اخلامس��ة لبطول��ة إفريقي��ا لالعبني 
احملليني "ش��ان" لك��رة الق��دم بفوزه 

على نظي��ره النيجيري 4-0، أول أمس 
في الدار البيضاء في املباراة النهائية.

وسجل زكرياء حذراف )45 و64( ووليد 

 )74( الكعب��ي  وأي��وب   )61( الكرت��ي 
النيجيري  االهداف. وأكم��ل املنتخب 
املباراة بعش��رة العب��ني منذ الدقيقة 

48 بعد ط��رد احلكم غالمب��ي بكاري 
غاس��اما للمهاج��م بيت��ر إينيج��ي 

موزيس لتلقيه االنذار الثاني.

المغرب بطل أفريقيا للمحليين 

فوزنياكي تحافظ على صدارة
 ترتيب محترفات التنس

صالح وتريزيجيه األبرز في جولة
 مميزة للمحترفين المصريين



بغداد ـ رحيم الدراجي
أك��د ام��ن ع��ام اللجن��ة االوملبية 
الوطني��ة، حيدر حس��ن علي، دعم 
املكتب التنفي��ذي ملنتخبنا الوطني 
لكرة الس��لة الذي تنتظره مباراتان 
ال��ى  املؤهل��ة  التصفي��ات  برس��م 

نهائيات كاس العالم .
وقال عل��ي، خالل اس��تقباله رئيس 
واعضاء احتاد كرة السلة: ان اللجنة 
االوملبي��ة تض��ع كل ثقته��ا بالعبي 
منتخبن��ا الوطن��ي، وه��و يخ��وض 
املواجهات املهمة بإي��ران في الثاني 
والعش��رين من الش��هر اجلاري ضد 
مواجهة  تليه��ا  القط��ري،  نظي��ره 
اصح��اب االرض نظي��ره االيراني في 
اخلام��س والعش��رين م��ن الش��هر 
اجلاري، عل��ى حتقيق نتائ��ج ايجابية 
تضمن تأه��ل العبينا ال��ى نهائيات 

كاس العالم املقبلة .
من جانبه، قدم رئيس احتاد الس��لة، 
الدكتور حس��ن العميدي، الش��كر 
والتقدي��ر ال��ى ام��ن ع��ام اللجنة 
املكتب  واعضاء  ورئيس��ها  االوملبية 

التنفيذي نيابة عن احتاد كرة السلة 
حلس��ن االس��تقبال والدعم لالحتاد 
ومنتخبنا الوطني بكرة السلة الذي 
تنتظ��ره مواجهات عالية املس��توى 
املؤهل��ة لكاس  التصفيات  برس��م 
العال��م ض��د املنتخب��ن القط��ري 

وااليراني هذا الشهر.
يذكر ان منتخبنا الس��لوي قد غادر، 
أم��س االثنن، ال��ى تركي��ا للدخول 

ف��ي معس��كر تدريب��ي ميت��د لغاية 
20 من ش��هر ش��باط اجلاري يخوض 
خالل��ه مواجه��ات حتضيري��ة ع��دة 
م��ع منتخب��ات الس��عودية وعمان 
واالردن، وكذل��ك م��ع ف��رق تركي��ة، 
بغي��ة الوصول الى قم��ة التحضير 

للمباراتن الرسميتن.

* إعالم اللجنة األوملبية

إعالم اتحاد الكرة
بدأت أمس في احت��اد الكرة املركزي 
الدولي��ة  املباري��ات  تنظي��م  دورة 
يحاضر فيها األردني طالل الساملن، 

وتستمر ليومن.
 ذك��ر ذل��ك مدي��ر إدارة احت��اد الكرة 
املرك��زي، زهي��ر ناظ��م، مبين��ا ان 
قاع��ة املؤمترات الرئيس��ة في احتاد 

الك��رة حتتضن ال��دورة التنظيمية 
للمباريات الدولي��ة، وقال ناظم ان 
15 مش��اركاً م��ن االحت��اد العراقي 
و10 م��ن وزارة الش��باب والرياض��ة 
يش��اركون في الدورة التي حصلت 
املوافقة عل��ى تنظيمها من االحتاد 
اآلس��يوي، مش��يراً إل��ى ان الدورة 
تش��مل تنظيم املباري��ات الدولية 

واجلوانب الفنية واإلعالمية واألمنية 
واإلدارية واألمور االخرى التي ترتبط 

بنجاح وتنظيم املباريات.
 واضاف: قد وصل صباح امس االول 
احملاض��ر االس��يوي طالل الس��املن 
الى العاصمة بغداد وحضر القامة 
احملاض��رة االولى ال س��يما ان الدورة 

تشمل اجلانبن النظري والعملي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحضور رس��مي كبير من قبل ممثل 
وزي��ر الش��باب و الرياضة د. حس��ن 
الوزير لشؤون  احلسناوي مستش��ار 
الرياض��ة، ومعاون املدير العام لدائرة 
ش��ؤون االقاليم واحملافظات سوالف 
املوهب��ة  قس��م  ومدي��ري  حس��ن 
و  رؤوف  الكاب��ن بس��ام  الرياضي��ة 
الشؤون اإلدارية حامد حنون ، فضال 
عن الس��ادة املديرين العامن وممثلي 
الدوائر املتعاونة. اقام املركز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضي��ة للرياضة 
اجلوية على ارض ملعب علي حسن 

ضمن املركز الوطني اللعاب القوى ، 
احتفالي��ة خاصة بتخرج ١٢ مظلياً 
ف��ي دورة القفز املظلي األساس��ية 
 ، اجلدي��د(  الفج��ر  دورة   ( االول��ى 
وبالتعاون مع االحت��اد اجلوي العراقي 
االحتفالي��ة  تضمن��ت  و  املرك��زي، 
العديد من الفقرات و االلعاب اجلوية 
تنوعت بن القفز باملظالت و الطيران 
الش��راعي و الطائ��رات املس��ّيرة ، و 
اختتم��ت بتوزيع ش��هادات التخرج 
و تك��رمي عدد من احلض��ور والضيوف 
بش��هادات تقديري��ة و دروع املرك��ز 

الوطني للرياضة اجلوية.
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عبد القادر وعودة في 
كورس مقيمي حكام آسيا

ترحيب بمبادرة نادي 
المنامة اللعب في كربالء

استقالة المالك التدريبي 
لكرة نفط الوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
يبدأ، اليوم الثالثاء، مقوما التحكيم اآلس��يوي 
لكرة القدم، الدكتور ع��الء عبد القادر وكاظم 
عودة، مش��اركتهما في كورس مقيمي حكام 
آسيا في العاصمة املاليزية كواالملبور ويستمر 
5 أيام، إذ يش��هد الكورس أح��دث قوانن عمل 
مقوم��ي ح��كام الك��رة املعتمدة ل��دى االحتاد 
اآلسيوي. صرح بذلك مقيم التحكيم االسيوي، 
كاظم ع��ودة، وق��ال: ان االحتاد اآلس��يوي لكرة 
القدم يعمل بصورة دائمة على تعزيز معلومات 
املقومن الذين يعتمدهم ف��ي البطوالت التي 

ينظمها على صعيد املنتخبات او األندية.
وذكر ع��ودة: أنه س��يكون مقيم��اً على حكام 
مب��اراة فريق��ي ذوب أه��ن أصفه��ان اإليران��ي 
وضيفه لوكوموتيف طش��قند األوزبكي التي 
ستجرى في الس��اعة احلادية عشرة والنصف 
من صباح يوم 19 ش��باط اجل��اري ضمن اجلولة 
الثانية للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا. 
مشيراً إلى: ان طاقم حتكيم من الصن سيقود 
املباراة التي س��تكون ضمن اجملموع��ة الثانية، 
وتضم ايض��ا فريقي الوحدة اإلماراتي والدحيل 

القطري.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
جددت وزارة الش��باب والرياض��ة دعمها لنادي 
الزوراء الرياضي، ومش��اركة فريقها في بطولة 
كأس االحتاد اآلس��يوي بكرة القدم 2018، فيما 
رحب��ت مببادرة نادي املنامة البحريني اللعب في 

ملعب كربالء الدولي.
واكدت الوزارة ان وقوفها م��ع االندية العراقية 
التي س��تخوض مباريات كاس االحتاد االسيوي، 
يأتي م��ن منطل��ق اهتمامها ودعمه��ا للكرة 
العراقي��ة وتس��هيل مهم��ة حصوله��ا على 
املراكز االولى ورفع اسم العراق عاليا في احملافل 

الدولية.
وقدم��ت ال��وزارة ش��كرها وتقديرها ال��ى نادي 
املنام��ة البحريني ملوافقت��ه اللعب في العراق، 
اذ س��تكون مباراته مع ال��زوراء في كاس االحتاد 
االس��يوي في الس��ادس من اذار املقب��ل، ايذانا 
بقص ش��ريط املباري��ات الرس��مية في ملعب 

كربالء الدولي 30 الف متفرج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم مدرب نفط الوسط، عادل نعمة، استقالته 
بش��كل رس��مي، من تدريب الفريق، مساء أول 
أمس بعد التعادل مع الطلبة، حيث كانت هذه 

املباراة السادسة للنفط، من دون أي فوز.
وقال نعمة، ف��ي تصريحات صحفي��ة »قدمنا 
كجهاز فني استقالتنا، لقناعتنا التامة بعدم 
التوفي��ق، والنح��س الذي رافقنا ف��ي مهمتنا، 
برغم أن الفريق في جميع مبارياته، كان الطرف 
األفضل، إال أن إضاعة كم هائل من الفرص، وراء 

خسارتنا وتعادلنا في اجلوالت املاضية«.
وأش��اد نعمة بدعم اإلدارة، والتزامها املالي مع 
الالعبن، واجلهاز الفني، متابًعا: »لكن احلقيقة 
أن احلظ لم يقف معنا، وندرك أن اإلدارة مطالبة 
بالنتائج، وبالتالي جاء قرار االستقالة، إلفساح 

اجملال إليجاد مدرب بديل«.
من جهتها، وافقت إدارة النادي على االستقالة، 
وقدمت ش��كرها للجهاز الفن��ي، مثنيًة على 
التزامه، وتفانيه بالعمل.. وتناقش اإلدارة حالًيا، 
ع��ددًا م��ن األس��ماء املطروح��ة، خلالف��ة عادل 

نعمة.

الشارقة ـ نبيل الزبيدي* 

أح��رز العراق وس��امن نحاس��ين 
عن طري��ق الالعب عل��ي ليث فئة 
املتقدم��ن رج��ال والالع��ب احمد 
جزا ضمن فئة حتت 14 س��نة رجال 
ف��ي اختت��ام منافس��ات األوملبياد 
العربي الثاني بالش��طرجن بفعالية 
الكالسيك والتي حتضتنه الشارقة 
اإلماراتي��ة فيما تّوج البلد املضّيف 
بلق��ب البطول��ة وحصل��ت اجلزائر 
عل��ى املرك��ز الثان��ي واألردن ثالث��ا 

فرقيا.
وحصل��ت الالعب��ة ريت��اج س��عد 
محس��ن عل��ى املركز الراب��ع بفئة 
حتت 8 سنوات نساء وحصلت على 
جائزة الالعبة املثالية بعد حتقيقها 
نتائج امام العبات مصنفات عربية، 
واختارت جلنة املس��ابقات احلكمان 
الدوليان س��عد محس��ن وحسن 
كاظ��م االفضل ف��ي البطولة من 
بن 45 حكم��ا عربيا، واحرز الالعب 
زي��د ع��الء املرك��ز الس��ادس بفئة 
حتت 12 س��نة، وجاءت كارين كمال 
باملرك��ز الس��ابع بفئ��ة املتقدمات 
نس��اء. واخف��ق علي لي��ث وكارين 
كمال في حتقيقة نتيجة متقدمة 
في منافس��ات اخلاطف والس��ريع 
اللتان اقيمت��ا بالتزامن مع بطولة 
لفئ��ة  ويس��مح  الكالس��يك 
املتقدمن فقط االشتراك فيها من 

الرجال والنساء.
وق��ال محمد محمد احلكيم رئيس 
الوفد العراقي: ان البطولة شهدت 
مشاركة واسعة من الدول العربية 
وانحص��رت  منتخب��ا   17 وبلغ��ت 
املنافس��ة بن فرق االمارات واجلزائر 
واالردن بسبب مش��اركاتهم بوفد 

كبي��ر ض��م اكث��ر م��ن 20 العب��ا 
وباملقابل  العمرية  الفئات  مبختلف 
كان��ت املش��اركة املصري��ة بثالثة 
العب��ن ومش��اركتنا بثالثة العبن 
والعبت��ن وكانت ه��ذه فرصة جيد 
للبل��د املنظ��م م��ن اج��ل خطف 
اللق��ب مبينا ان عل��ي ليث حصل 
عل��ى املركز الثال��ث بعد ان جمع 6 
نقاط فيما حصل على املركز االول 
اجلزائري محمد حدوش برصيد 6.5 
نقاط وحل االماراتي سعيد اسحاق 
ثانيا برصيد 6 نق��اط، وبالتالي فان 

العبن��ا عل��ي لي��ث كان االقرب في 
حصد الذهب لوال تعثره في اجلولة 
م��ا قبل االخيرة موضح��ا ان احمد 
جزا حصل على املركز الثالث بفئة 
حتت 14 س��نة وحص��د 6.5 نقطة 
فيم��ا ت��وج باملرك��ز االول االماراتي 
برصيد 8 نقاط وثاني��ا اجلزائري زياد 

بوقال وجمع 6.5 نقطة.
واش��ار احلكي��م: ان ه��ذه التجمع 
يع��د فرصة طيبة لتعارف الالعبن 
على بعضهم خارج اجواء املباريات 
واملنافس��ة خالل جلوس��هم على 

الطع��ام او تواجدع��م ف��ي صالة 
الفن��دق وكذلك تب��ادل املعلومات 
والتواصل فيم��ا بينهم عبر مواقع 
التواصل االجتماعي هذا االمر يرفع 
روح االخ��وة ب��ن الرياضين العربي 

بالشطرجن.
م��ن جانب��ه اك��د احلك��م الدولي 
سعد محسن الكناني انه يفختر 
وزميلي��ه احلك��م الدولي حس��ن 
كاظ��م حس��ن بحصولهما على 
لق��ب االفضل ف��ي االوملبي��اد من 
بن مجموعة متمي��زة من احلكام 

الع��رب وه��و متثي��ل جي��د للعراق 
ف��ي هذا االس��تحقاق املهم مبينا 
ان اختياره��م م��ن قب��ل اللجن��ة 
املش��رفة دلي��ل على م��دى تطور 
لعب��ة الش��طرجن في الع��راق فنيا 
وحتكيمي��ا وتوج��ه بالش��كر ال��ى 
االحتاد املركزي للعبة على دعمهم 
لرياض��ة الش��طرجن ومنتس��بيها 
وتهيئ��ة الفرص أمامه��م لتطوير 
مستواهم الفني سواء لالعبن او 
احل��كام او االجهزة االدارية والفنية 
من خ��الل التواجد ف��ي البطوالت 

الدولي والرسمية. وكان قد اشترك 
في حتكيم بطولة العالم للشباب 
ع��ام 2013 وبطولة آس��يا للفئات 
العمرية عام 2013 وبطولة مدارس 
آس��يا عام 2016، وجميع بطوالت 
الع��راق الدولي��ة املاضي��ة وحاليا 

مدير إدارة احتاد الشطرجن.
بفئ��ة حت��ت 20 س��نة رج��ال االول 
االمارات��ي ابراهيم س��لطان بينما 
جاء ثانيا اجلزائري عبد الوهاب أوريت 
وثالثاً التونس��ي اش��رف حباش��ة، 
ومبنافسات فئة حتت 18 سنة االول 
االماراتي سلطان الزعابي بينما حل 
باملركز الثاني املص��ري محمد زيان  
وثالث��ا االردني يزن البش��ايرة، وفي 
فئة حتت 16 س��نة أح��رز االماراتي 
عمران احلوس��ني املركز االول فيما 
جاء ثانيا االردني لؤي س��مير وثالثا 

االماراتي سيف احمد الزرعوني.
وف��ي منافس��ات ف��ردي النس��اء 
فازت اجلزائرية أمينة مزيود باملركز 
االول وحل��ت ثانيا األردني��ة غيداء 
العط��ار، وجاءت ثالث��ة مواطنتها 
بشرى الش��عيبي، وبفئة حتت 10 
س��نوات نس��اء االول��ى االماراتية 
روضة عيس��ى الس��ركال وجاءت 
ثانيا اجلزائرية تينهاينن عبد العزيز 
والثالثة التونس��ية غادي شيهي، 
االول��ى  س��نة   14 حت��ت  وبفئ��ة 
االماراتية وافية املعمري واجلزائرية 
لينا ناصر في املركز الثاني، وحلت 
االماراتي��ة فاطم��ة الوهابي ثالثا، 
وفي فئة حتت 18 سنة االولى ودمية 
الكلبان��ي وج��اءت ثاني��ا اجلزائرية 
رانيا ناصر، وثالثا االماراتية عائشة 

سرحان املعيني.

* موفد االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

العراق يحرز وسامين والالعبة المثالية وأفضل حكم
اإلمارات تتّوج بلقب األولمبياد العربي بالشطرنج

حضور عراقي فعال في البطولة

أمني عام األوملبية يلتقي وفد السلة

جانب من فعاليات القفز املظلي

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواص��ل فري��ق ن��ادي ال��زوراء صدارت��ه 
لترتيب ف��رق دوري الدرج��ة املمتاز بعد 
انته��اء اجلولة 13 من املرحلة االولى وله 
35 نقطة،ب ف��ارق نقطتن عن مطارده 
24 نقط��ة  الش��رطة، فيم��ا للنف��ط 
باملرك��ز الثال��ث وللكهرب��اء 22 نقطة 
رابع��اً متفوقاً بف��ارق األهداف عن فريق 
القوة اجلوية خامس الالئحة التي تضم 

20 فريق.
وف��ي ص��دارة الهدافن يواص��ل احملترف 
العاج��ي أب��و بك��ر كونيه الع��ب فريق 
الكهرب��اء صدارته ول��ه 9 أهداف، فيما 
ملنافس��ه العب نفط ميس��ان وس��ام 
س��عدون 7 أهداف، ويش��ترك 4 العبن 
برصي��د 6 أهداف ف��ي املرتب��ة الثالثة، 
وهم ثنائي الشرطة واملنتخب الوطني 
عالء عب��د الزهرة ومهن��د علي، والعب 
الديوانية محم��د حامت وعالء عباس من 

نفط الوسط.
من جانبها، اعلنت جلنة املسابقات في 
احتاد الكرة، مواعيد مباريات اجلوالت 14 
و15 و16 من املرحلة االولى للدوري، وتبدأ 
اجلولة 14، اليوم الثالثاء بلقاء الديوانية 

واجلوي��ة في ملعب عفك، وجتري يوم غٍد 
االربعاء مب��اراة واحدة بن فريقي الزوراء 
والنجف ف��ي ملعب الش��عب الدولي، 
وتق��ام اخلمي��س 3 مباري��ات، اذ يلع��ب 
نفط اجلنوب وكرب��الء في ملعب الزبير، 
والكهرب��اء يضيف البح��ري في ملعب 
التاج��ي، ويتقابل في ملعب الش��عب 
الدول��ي الش��رطة وأمان��ة بغداد.وجترى 
اجلمعة 4 مباريات، ففي ملعب الشعب 
يلتقي الطلبة وامليناء، ويضيف السماوة 
ف��ي ملعبه فريق نفط الوس��ط، وتقام 
مباراة زاخو والصناعات الكهربائية في 
ملع��ب دالل، ويلتقي في ملعب التاجي 
فريقا احلس��ن ونفط ميسان، وتختتم 
مباري��ات اجلول��ة بلقاء احل��دود والنفط 
في ملع��ب التاجي.ام��ا مباريات اجلولة 
15، فس��تنطلق يوم االربعاء املقبل 15 
ش��باط اجلاري باقام��ة مباراتن، ملعب 
النجف س��يكون مس��رحا للق��اء أهل 
ال��دار ونفط اجلنوب، فما يضيف ملعب 
الزبي��ر لق��اء البح��ري وكرب��الء، وجترى 
اخلمي��س 5 مواجه��ات، حي��ث يضيف 
نفط ميسان في ملعبه فريق الشرطة، 
ويلتق��ي ف��ي ملع��ب الصناع��ة فريقا 
الصناع��ات الكهربائية واحل��دود، وتقام 
مباراة الكهرب��اء والديوانية في ملعب 

التاجي، في حن يضيف نفط الوس��ط 
فري��ق أمانة بغداد ف��ي ملعب النجف، 
وفي ملع��ب املدينة الرياضية مبحافظة 

البصرة تقام مباراة امليناء والسماوة.

وتق��ام يوم اجلمعة مبارات��ان، االولى بن 
فريق��ي النف��ط واحلس��ن ف��ي ملعب 
الصناعة، والثاني��ة بن الطلبة والزوراء 
ف��ي ملعب الش��عب الدول��ي، وتختتم 

اجلولة يوم الس��بت 17 ش��باط باقامة 
مباراة اجلوية وزاخو في ملعب الش��عب 

الدولي.
وفي مباري��ات اجلول��ة 16 يلعب االثنن 

19 ش��باط فريقا نفط اجلنوب والبحري 
في ملع��ب الزبير، ويتقاب��ل الثالثاء 20 
ش��باط كرب��الء والديوانية ف��ي ملعب 
األول، وأمانة بغداد يضيف فريق امليناء، 
اما في ي��وم االربعاء فتق��ام 4 مباريات، 
اذ يالقي فريق النج��ف ضيفه الطلبة، 
ويلع��ب الس��ماوة والزوراء ف��ي ملعب 
االول، ويتواجه احلدود واجلوية في ملعب 
التاج��ي، ام��ا مباراة الش��رطة والنفط 
فس��تقام في ملعب الش��عب الدولي، 
وفي ي��وم اخلمي��س 22 ش��باط يلتقي 
نفط الوسط ونفط ميسان في ملعب 
النج��ف، ويضيف ملعب التاجي مباراة 
فريقي احلسن والصناعات الكهربائية، 

ويلعب زاخو في ملعبه امام الكهرباء.
إلى ذل��ك، رجح علي جبار النائب الثاني 
لرئي��س احت��اد ك��رة القدم رئي��س جلنة 
املس��ابقات انته��اء منافس��ات الدوري 
املمتاز في النصف االول من ش��هر متوز 
املقب��ل، فيما س��يكون موع��د انطالق 
منافسات املوس��م املقبل 2019-2018 
ف��ي النص��ف االول م��ن ش��هر ايل��ول 
املقب��ل، مش��يرا ال��ى ان موع��د انتهاء 
املرحلة االولى لهذا املوس��م س��يكون 
في السادس عش��ر من الشهر املقبل، 
على ان تنطلق املرحلة الثانية بعد ذلك 

باسبوعن في االول من شهر نيسان.
واوضح جب��ار ان مدة االس��بوعن التي 
تفص��ل ب��ن املرحلتن االول��ى والثانية 
ستش��هد اقام��ة البطول��ة الرباعي��ة 
املق��ررة ان جت��ري في محافظ��ة كربالء، 
فيما س��نحاول كلجنة مسابقات اجناز 
م��ا وعدنا به ف��ي بداية املوس��م بعدم 
تأجيل اي��ة مب��اراة باس��تثناء مباريات 
ال��زوراء والق��وة اجلوية املش��اركن في 
بطول��ة كاس االحت��اد االس��يوي، عل��ى 
ان تلع��ب تل��ك املباريات ف��ي مواعيد مت 

حتديدها مسبقا.
وتاب��ع جب��ار ان موعد انهاء ال��دوري لن 
يتج��اوز منتص��ف مت��وز املقب��ل بهدف 
منح الفرق املشاركة فرصة االعداد ملدة 
ش��هرين على ابعد تقدي��ر، ما يعني ان 
نبدأ املوس��م املقبل في وقت برغم انه 
ل��ن يكون ف��ي موعد انط��الق الدوريات 
العربية والعاملية االخرى، اال انه سيكون 
في موع��د قريب س��نحاول ان نتجاوزه 
بعد املوسم املقبل، على امل ان تتمكن 
جلنة املسابقات من اقامته منتصف اب 
من كل عام، وبش��كل يضمن للجميع 
مواعيد ثابت��ة قبل التفرغ العتماد الية 
جدي��دة ميك��ن ان تص��ل بف��رق الدوري 

املمتاز الى 16 ناديا كعدد مثالي.

الجولة 14 تبدأ اليوم بلقاء الديوانية والجوية

الزوراء يواصل صدارته لدوري الكرة الممتاز

تقرير

من منافسات دوري الكرة املمتاز
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الصين تايبيه ـ عدي صبار *
يواج��ه منتخبن��ا للص��االت بكرة 
الق��دم بالس��اعة احلادي��ة عش��ر 
والنصف صباح��ا بتوقيت بغداد ) 
الرابع��ة والنصف عص��را بتوقيت 
الص��ن تايبي��ه (  الي��وم الثالث��اء  
نظيره االيران��ي  في صالة جامعة 
تايوان الرياضية، ضمن منافس��ات 
اجلول��ة األخي��رة م��ن ال��دور األول 
باجملموع��ة الثالث��ة لبطولة كأس 
نهائيات آسيا 2018 السيما بعد أن 
ضمن��ا بطاقتي التأهل الى دور ربع 
النهائي مع انتهاء مباريات اجلولتن 
اللت��ن حققهما  والثانية  األول��ى 
األسود بالفوز على الصن وميامنار 

) 2 - 4 (  و) 3 - 2 ( . ف��ي حن تغلب 
منتخب إيران على ميامنار  والصن 

) 14 - 0 ( و) 11 – 1(.
هذه املباراة ليس��ت بذات األهمية 
بالنس��بة ملنتخبنا ، بعد ان ضمن 
 ، النهائ��ي  تواج��دة ف��ي دور رب��ع 
باإلضافة إلى احتمال تصدر لبنان 
ف��رق اجملموع��ة الرابع��ة ، وبالتالي 
س��يقابل الع��راق لبن��ان، في حال 
حصولنا على مركز الوصيف ، وهو 
خيار مهم وناجح بالنسبة جلهازنا 
الفني ، بسبب تقارب املستوى بن 
الفريقان ومعرف��ة نقاط وقوة كآل 
منهما بع��د ان تقابال قبل بضعة 

أيام في بيروت وديا .

إتصل رئيس األحت��اد العراقي لكرة 
القدم عبد اخلالق مسعود ، بأفراد 
البعثة، مباركآ لهم احلصول على 
بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي 
، مش��يدا بال��روح القتالي��ة التي 
ظهر عليها الالعبن ، وحسمهم 
العبور إل��ى الدور الثان��ي مبكرا ، 
ووع��د مبكافاة مجزي��ة للمنتخب 
بع��د وصولة إل��ى ه��ذه املرحلة ، 
مؤكدا عن مضاعفة هذه املكافأة 
ف��ي حال��ة الوص��ول إل��ى املرب��ع 

الذهبي.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت

اليوم.. وطني الصاالت يالقي إيران
 في تحديد بطل المجموعة الثالثة

»األولمبية« تدعم منتخب السلة

السالمين يحاضر في تنظيم المباريات الدولية

تخّرج متدربي دورة القفز المظلي األساسية األولى



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ثوالن الصحافة واإلعالم

جمال جصاني

تطرقن��ا م��راراً ال��ى ح��ال الصحاف��ة واإلعالم لدين��ا قبل 
"التغيي��ر" وبعده، وال��ى ذلك احلطام الهائ��ل من اخمللوقات 
التي مسخت بعد عقود من عمليات التدجني واالرتزاق على 
حس��اب الوظائف النبيلة للس��لطة الرابعة. اليوم أحاول 
تس��ليط الضوء على نوع آخر من اخمللوقات التي استهوتها 
"مهنة املتاعب" هذه؛ أال وهي ش��ريحة "الثوالن" وهي عبر 
مظهرها اخلارجي وسلوكها تبدو بريئة وبعيدة عن اجملاميع 
الت��ي أدمنت على نق��ل عدتها من كتف لكت��ف آخر وفقاً 
ملتطلبات اللحظة الدس��مة. صحيح أن املتابعة الدقيقة 
ملالمح وتصرفات طائفة الثوالن، ال ميكن أن تخطأ ما حتمله 
من مؤش��رات الباله��ة والغب��اء واخل��واء، إال أن خطورتهم 
وأدواره��م ال تق��ل فتكاً عم��ن ضمته اصطب��الت التدجني 
مختلف��ة الوظائف واألغ��راض. عند الث��والن العاملني في 
مؤسس��ات الس��لطة الرابعة تتعرض املعلومة الى أفدح 
األض��رار، بع��د أن يفهموه��ا )املعلوم��ة( وفق��اً لقدراتهم 
ومعاييره��م املتناف��رة وأبس��ط متطلب��ات ه��ذه املهن��ة 
التي وضع��ت بصمتها املميزة في عال��م اليوم. إن تعاظم 
خطورة هذا النوع من املنتس��بني مليدان الصحافة واإلعالم، 
يأت��ي من ازدي��اد الطلب على م��ا يتمتعون ب��ه من مواهب 
فطرية وحماس��ة في التصدي ملا يعه��د لهم من مهمات 
ومس��ؤوليات، اس��تعدادات تتناس��ب وما حتتاجه الطبقة 
السياس��ية التي تلقف��ت مقاليد أمور عراق م��ا بعد زوال 
النظ��ام املباد، حيث لم يختل��ف األمر كثيراً عما كان عليه 
احل��ال زمن ذلك الذي انتش��ل مذعوراً من جح��ره األخير، إال 
في العدد الكبي��ر من الصحف واملطبوع��ات والفضائيات 
واإلذاع��ات واملواق��ع واملنص��ات التي طفحت على مس��رح 

األحداث، من دون أن تشذ عما رسمته الرسائل اخلالدة.
عندما نحاول فك طالسم شيئاً من غرائبية املشهد الراهن، 
س��نصطدم ال محالة بالدور الذي لعبته وما زالت وس��ائل 
اإلع��الم اخملتلف��ة وعلى رأس��ها الصحافة، حي��ث ابتعدت 
غالبيتها العظم��ى عن روح الس��لطة الرابعة ووظيفتها 
األساس )الوصول الى املعلومة وإيصالها بأمانة الى املتلقي( 
هذه الوظيفة التي تتطلب س��بيكة من اخلصال واملواهب 
والقيم على رأس��ها الذكاء واالس��تعداد والتوازن العقلي 
واملس��ؤولية وروح اإليث��ار، باإلضافة طبع��اً ملعايير املهنية 
واملوضوعية واالس��تقاللية في اتخاذ القرار. باستثناء عدد 
مح��دود جداً م��ن احلاالت الفردية القريبة م��ن هذه املعايير 
والقيم السليمة التي أش��رنا اليها، فان الغالبية املطلقة 
لطفح املؤسسات "اإلعالمية" هذه، تهيمن عليها مناخات 
ط��اردة ل��كل ما له عالقة ب��روح وقيم اإلع��الم احلر واملهني 
واملس��تقل. لهذه األس��باب وغيرها الكثير جند غالبية هذه 
املناب��ر واملواقع واملنص��ات واملطبوعات ال عاج��زة عن تقدمي 
الع��ون للعراقي��ني في محنته��م املتواصلة من��ذ أكثر من 
نصف قرن وحس��ب، بل هي نفسها باتت عاجزة عن إصالح 
حالها وعيوبها، بعد أن حتولت الى تقاليد راسخة ومتوارثة. 
لذل��ك كل��ه عج��ز العراقيون وبالرغ��م من م��رور أكثر من 
14 عام��اً عل��ى زوال "العصر الزيتوني" ف��ي مهمة صناعة 
ش��بكة مؤسس��ات إعالمية تليق بقدراته��م ومواهبهم 
وتطلعاتهم املش��روعة للحاق برك��ب األمم احلرة. إن اإلصرار 
على إعادة حنديري األدجلة واملعايير التي عفى عليها الزمن، 
الى ه��ذا احلقل احليوي )الس��لطة الرابع��ة( وضخها بهذا 
الكم الهائل م��ن الثوالن والنكرات )نظري��اً وعملياً( وبقايا 
الفل��ول واخمللوقات الت��ي أدمنت دور الذيول؛ س��يحبط كل 
مبادرة أو مشروع للنجاة من هذه القسمة العاثرة، والتي ال 
ينتهي نفق نهاياتها بغير العجاج واخليبات والعويل... يقول 
أناتول فرانس: )الغباء أخطر بكثير من الش��ر، فالشر يأخذ 

إجازة من حني آلخر أما الغباء فيستمر(. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

القاهرة: حيدر ناشي:
احم��د عب��د ال��وارث فن��ان مص��ري، 
ق��دم الكثير م��ن االعمال املس��رحية 
والتلفزيونية والس��ينمائية، متيز عبد 
ال��وارث بحيويت��ه ف��ي ادواره وايصال 

رسالته من دون تكلف او تصنع.
وف��ي ح��واره م��ع الصب��اح اجلديد في 
واملس��رح  الدرام��ا  تن��اول  القاه��رة 

املصريني:

* هل جتد الدراما التلفزيونية املصرية 
اليوم، كما كانت عليه في السابق؟

 الدرام��ا التلفزيوني��ة املصري��ة مرت 
مبراحل متعددة، وق��د عاصرت اغلبها، 
اذ انني ارتبطت بالفن من خالل املسرح 
املدرس��ي، ث��م دخلت املعه��د العالي 
للدراس��ات املسرحية، بعد ذلك جاءت 
مرحل��ة االحتراف الفن��ي، وطوال هذه 
املراحل، منذ اخلمسينيات والستينيات، 
لغاية بداي��ة ثمانينيات القرن املاضي، 
احت��وت االعم��ال التلفزيونية عناصر 
اخلل��ق واالبت��كار، وكان فيه��ا انتم��اء 
وارتب��اط باجملتم��ع املص��ري وناقش��ت 

مش��كالته وهمومه، إال انها تدهورت 
بعد ذلك الى ح��ٍد كبير، ولم يخرج إال 
النزر اليس��ير من بني الكم الهائل من 
االعمال التي تُع��رض، وبطبيعة احلال 
فان الفن مرتبط بالظرف السياس��ي 
املعاش، الذي يلقي بظالله عليه سواًء 

سلباً ام ايجاباً.
وع��ن دخول بع��ض الفنان��ني املعترك 

السياسي قال:
- أرى ان م��ن اخلطأ ول��وج الفنان عالم 
السياس��ة، لك��ن البد ان يك��ون لديه 
رأي سياس��ي، الن من واجب��ات الفنان 
وبالتال��ي عليه  االرتب��اط مبجتمع��ه، 
التعبير ع��ن تطلعات الناس في الهم 
الوطن��ي والقوم��ي، وكذل��ك اعتق��د 
بوجوب عدم انتمائه الى حزٍب سياسي 
كي ال يرتب��ط بأيدولوجية احلزب التي 

حتد من االبداع احياناً.

حتدثت ع��ن أهمي��ة وتأثير املس��رح 
املدرس��ي بالفن والذائقة الفنية، ما 
الس��بب من الذي ادى الى القطيعة 

بني اجلمهور بنحو عام واملسرح؟ 

-  س��بب هذا االختالل غياب املس��رح 
املدرس��ي، فهو برغم بساطته قياساً 
ان��ه يعب��ئ  باملس��رح االحتراف��ي، إال 
الطالب بأساسيات ومعلومات البأس 
به��ا ع��ن ماهي��ة املس��رح ودوره ف��ي 
اجملتم��ع، ولو تتاب��ع البل��دان املتطورة 
س��تجد ان��ه اح��د اس��باب وصوله��ا 
املراحل املتقدم��ة في الفن بنحو عام، 
واملسرح على وجه اخلصوص، عاصرت 

الفترة املس��رحية املزده��رة في مصر، 
وكانت جميع املسارح تعمل سواًء في 
القطاع العام، او اخل��اص، الن التأهيل 
الفك��ري يبدأ م��ن هذا اجمل��ال، واغلب 
الفنان��ني الذي��ن لديه��م بصم��ة في 
مس��يرة املس��رح العربي تخرجوا من 
حاضنته، ومن يعتقد ان هذه االنشطة 
تؤث��ر عل��ى املس��توى التعليمي فهو 
واهم، ب��ل العكس ه��و الصحيح الن 

املسرح ينمّي الطاقات الكامنة داخل 
االنسان.

 * م��اذا عن االتفاق بش��أن املش��روع 
مش��ترك  فيل��م  إلنت��اج  املش��ترك 
)عراقي- مصري( عن الش��اعرة )نازك 
الكات��ب  م��ع  بالتع��اون  املالئك��ة( 

العراقي )خضير ميري(؟ 
العزي��ز  الصدي��ق  روح  اهلل  رح��م   
الكاتب والفن��ان خضير ميري صاحب 
الش��خصية الفري��دة م��ن نوعها في 
ثقافته وقلم��ه واختياراته للمواضيع 
غي��ر التقليدي��ة واملؤث��رة، ان حزني ال 
يوص��ف لرحيله املؤلم. ف��ي احلقيقة 
ه��و كان املب��ادر لفكرة ه��ذا التعاون، 
وبالتأكي��د ناب��ع ه��ذا من حب��ه ملصر 
وحبي للعراق، فأقترح املوضوع بش��أن 
الش��اعرة نازك املالئكة، واحد اسباب 
ه��ذا االختي��ار انها كان��ت حتب مصر 
وجسدته في طلبها ان تدفن هنا، وقد 
بدأنا العم��ل ووصلنا ملراحل متقدمة، 
اذ كت��ب املرحوم ميري س��يناريو ممتازاً، 
لك��ن وقفت عقبة البح��ث عن منتج 

للعمل حائال دون اكمال املشروع. اذ ان 
الكثير من املنتج��ني تخوفوا من عدم 

احلصول على ارباح في هذا العمل.

 ماذا في اجلعبة من اعماٍل مقبلة؟ 
- حالي��اً أُحض��ر ان��ا وصديق��ي املنتج 
والكاتب )حسني نوح( عددا من االعمال 
الفنية للسينما والتلفزيون واملسرح، 
والعمل املقبل هو مس��رحية )هرتله( 
التي تط��رح وجه��ة نظر سياس��ية، 

وتناقش اوضاع مصر احلالية.
 وبشأن األوضاع في العراق قال الفنان 

عبد الوارث:
 الش��عب العراق��ي، ش��عب حضاري 
ل��ه تاريخ عريق، وان��ا حزين ملا حدث له 
املفروضة  السياسية  الظروف  بسبب 
علي��ه قس��راً، لكن��ي اع��رف ان لهذا 
الش��عب العريق تاريخا ف��ي الصمود 
والقوة، ومتثل ذلك باالنتصارات االخيرة 
التي حققه��ا اجليش العراق��ي والتي 
ستكون حافزاً للوحدة الوطنية، وجل 
م��ا امتناه ع��ودة الع��راق ال��ى مكانته 

كمؤثر فاعل في عاملنا العربي.

أحمد عبد الوارث: من الخطأ تبّني الفنان السياسة 

أحمد عبد الوارث

الش��هير  اخمل��رج  اس��تقر 
كوينت��ني تارانتين��و عل��ى 
بالكاتب "جون  االستعانة 
لوج��ان"، كاتب س��يناريو 
"Skyfall"، من أجل كتابة 
الذاتي��ة  الس��يرة  فيل��م 
"ليون��اردو  الرس��ام  ع��ن 
دافنش��ي"، واملقرر أن يؤدي 
دور البطول��ة في��ه النجم 
العاملي ليوناردو دي كابريو.

عل��ى صعي��د آخ��ر، يعود 
ليون��اردو دي كابري��و م��ن 
خالل فيلم جديد سيكون 
م��ن بطولته وم��ن إخراج 
كوينتني  الش��هير  اخمل��رج 

تارانتين��و، وت��دور أحداث��ه 
ع��ن واح��دة م��ن اجلرائ��م 
الت��ي ه��زت ال��رأي الع��ام 
في الس��تينيات من القرن 
دور  املاضي، وسيلعب فيه 
ممث��ل كبير الس��ن، ويكون 

أيضاً عاطل عن العمل

املتكررة  النجاح��ات  بع��د 
الت��ي حص��ل عليه��ا من 
الدرامي��ة  اعمال��ه  خ��الل 
التلفزيوني��ة وكان اخره��ا 
العاشق،  موالنا  مسلسل 
يص��ور النج��م مصطفى 
ف��ي  مش��اهده  ش��عبان 
مسلس��ل "أي��وب"، املقرر 
عرض��ه في موس��م دراما 
مبدين��ة  املقب��ل  رمض��ان 
املشاهد  وجتمع  الس��ينما 
بينه وبني الفنانة اينت عامر، 
وهن��ا الزاه��د، وبقية فريق 
التصوير  العمل، واس��تمر 
ف��ي الديكور نفس��ه ملدة 
ثالث��ة أي��ام وينتق��ل فريق 
العم��ل غدا إلى ديكور آخر 

الستكمال التصوير.

ويشارك في بطولة العمل 
إضافة الى اينت عامر وهنا 
زاه��د مجموعة كبيرة من 
الفنان��ني منه��م محم��د 
لطفي، وميريهان حس��ني، 
ومحمد دياب، وزكي فطني 
عب��د الوهاب، واملسلس��ل 
تأليف محمد س��يد  م��ن 
تامر مرسي،  وإنتاج  بشير، 

وإخراج أحمد صالح.

كشفت الفنانة الشابة رمي 
مصطفى أنها سعيدة مبا 
حققته حتى االن من جناح 
في فن التمثيل، مش��يرة 
إلى أنها سعدت بالتعاون 
مع ع��دد كبير من النجوم 
العمل معهم مبنزلة  كان 
حقيقية  مي��الد  ش��هادة 
لها، موضحة أن أول هؤالء 
إمام، مؤكدة  الفنان عادل 
أن بعد وقوفها مع الزعيم 
أصبح��ت أكث��ر ثق��ة في 
نفس��ها، الفتة إل��ى أنها 

متفائل��ة بالع��ام اجلدي��د 
وباألعمال التي س��تعرض 
الع��ام،  ه��ذا  ف��ي  له��ا 
منه��ا مسلس��ل نصيبي 

وقسمتك.

ليوناردو دي كابريو

ريم مصطفى

مصطفى شعبان

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد-وكاالت:
اس��تغل مؤس��س "فيس بوك" للتواص��ل االجتماع��ي، مارك 
زوكربي��رغ، احتفال موقعه، بعيد ميالده ال�14، لينش��ر رس��الة 

"تفكير وتأمل" بشأن ما مضى وما سيأتي.
وحتدث زوكربيرغ، في الرس��الة التي نش��رها على صفحته في 
فيس بوك، عما حتقق خالل الس��نوات ال�14 املاضية، وما يتطلع 

إليه خالل املدة املقبلة.
وق��ال "إنها حلظ��ة للتفكير فيما وصلنا إلي��ه، من داخل غرفة 
الن��وم ف��ي جامعة هارف��ارد، حيث ب��دأ املوق��ع، والتطلع جلعل 
العالم أقرب بصورة أكبر، كما أنها حلظة للتفكير فيما اذا كنا 

نحتاج إلى القيام به على نحو أفضل".
وأضاف "ف��ي بعض األحيان يس��أل الناس عم��ا تعلمته طوال 
شوطي مع فيسبوك، كنت أبلغ من العمر 19 عاًما حني أسست 
فيس بوك، كنت آنذاك ال أعرف أي ش��يء عن تأسيس شركة أو 
خدم��ة اإلنترنت العاملية. قم��ت بالعديد من األخطاء خالل كل 
هذه السنوات، التقنية منها واإلدارية.. وضعت ثقتي في الناس 
اخلطأ، وعين��ت املوهوبني في املناصب اخلاطئ��ة، وأخطأت بحق 

آخرين.. كل هذه األمور جعلتني ما أنا عليه اليوم ".
وتابع زوكربيرغ "منصتنا تتواجد اليوم ليس ألننا جتنبنا األخطاء، 
ب��ل ألننا نثق فيما نفعله وفي التحديات التي س��نواجهها في 
املس��تقبل ". وأكد في ختام الرس��الة أن فيس بوك ما يزال في 
بداية الش��وط، مش��ددا على أن "الرحلة مس��تمرة لتحس��ني 

الوضع واالستمرار في القمة".

"تفكير وتأمل".. رسالة 
لمرتادي فيس بوك 

الصباح الجديد - وكاالت:
راغ��ب  اللبنان��ي  الفن��ان  انته��ى 
عالم��ة، م��ن وض��ع صوت��ه عل��ى 
أغنيت��ه املصري��ة اجلدي��دة "اللي 
باعن��ا"، اح��دى أغني��ات ألبوم��ه 
الغنائ��ي اجلديد املتوق��ع أن يطرح 

في األسواق في أعياد الربيع.
أغني��ة "الل��ي باعنا" م��ن كلمات 
الش��اعر محم��د البوغ��ة، واحلان 
محم��ود اخليام��ي، وتوزيع مدحت 

خمي��س، وه��ي ثان��ي تع��اون بني 
عالمة والبوغ��ة، بعد ان قدما معا 
أغني��ة "أحضني أكت��ر" في البوم 
"حبي��ب ضحكات��ي" ع��ام 2014، 
والتعاون الثامن م��ع اخليامي بعد 
أن قدم��ا معا أغني��ات "قربك نار"، 
و"بعش��قك"،  بعضن��ا"،  و"م��ع 
و"مابه��زرش"، و"احضن��ي اكتر"، 
و"ش��فتك  م��رة"،  و"ملي��ون 

اتلخطبت".

عالمة حضر للقاهرة إلحياء حفل 
غنائي بالقاهرة، واس��تغل تواجده 
من اجل وض��ع صوته على اغنيته 
اجلدي��دة بإس��توديو "أم س��اوند" 
مبصر اجلديدة مع مهندس الصوت 

هاني محروس.
 رافق عالمة خالل تسجيل االغنية، 
ش��قيقه ومدي��ر أعمال��ه خض��ر 
عالمة، وامللحن محم��ود اخليامي، 
ومهندس الص��وت هاني محروس، 

والصحفي 
د  مح��م���و

الرفاعي.
يذك��ر أن عالم��ة 

إلحياء جولة  يستعد 
بالواليات  كب��رى  غنائي��ة 

منتصف  االميركية  املتحدة 
والتي سيزور  املقبل  الش��هر 
الوالي��ات  م��ن  ع��دد  فيه��ا 

األميركية.

ألبوم جديد لراغب عالمه

الصباح الجديد - وكاالت:
ش��ارك الش��اب إيالي دياجيليف البالغ من 
العمر 22 عاما في مس��ابقة ملكة جمال 
كازاخس��تان على أن��ه فتاة تدع��ى "أرينا 
أليف��ا"، وكاد أن يحرز اللق��ب لوال اعترافه 

في اللحظات األخيرة أنه رجل.
وعندما وصل الشاب إلى املرحلة النهائية، 
أوض��ح أنه اتخذ ق��رار االعت��راف بأنه ذكر، 
وبع��د إق��راره بذل��ك، مت اس��تبعاده " م��ن 
املس��ابقة ليس��تبدل مبش��اركة أخرى لم 

يحالفها احلظ بالوصول إلى النهائيات.
وق��ال دياجيلي��ف  "عندم��ا وصل��ت إل��ى 
النهائ��ي قررت كش��ف هوية الفت��اة أرينا 
أليفا، بعدم��ا أدركت أني قطعت ش��وطا 

كبيرا في املسابقة". 
وأضاف بحسب وسائل إعالم روسية: "في 
البداية كان هناك نحو 4،000 طلب لفتيات 
من جميع أنحاء كازاخس��تان، وكان شيئا 

رائعا أن أصل  إلى املرحلة النهائية ".
وشدد  دياجيليف على أنه من دعاة "اجلمال 
الطبيع��ي" بعيدا عن عملي��ات التجميل 

واألساليب املبالغ بها إلظهار جمال املرأة.

وفي ه��ذا الصدد قال: "أنا وأصدقائي غالبا 
م��ا كنا نخ��وض العدي��د من  النقاش��ات 
بش��أن ماهية اجلمال وأسسه، لذلك قررت 

أن اشارك بتلك املسابقة".
وتابع: "لقد كنت دائما أؤمن مبعايير اجلمال 
الطبيع��ي. حاليا ت��رى أن الفتيات أصبحن 
نسخا متشابهة، بالزينة واملكياج نفسه، 
والنمط نفس��ه الش��ائع حالي��ا للجمال، 
وب��ات الن��اس يعتق��دون أن امل��رأة ال تكون 
جميلة اال إذا سارت على هذا النهج، وهذا 

ما أرفضه".

بغداد - الصباح الجديد:
تقيم دائرة الفنون املوس��يقية احتفالية 
فنية بعنوان )أيام زمان(، تقدم فيها فرقة 
بي��ت املقام في بغداد مجموعة من ألوان 
املقام العراقي يوم غد األربعاء في الساعة 
السادس��ة مس��اًء على قاعة الش��هيد 

عثمان العبيدي )الرباط سابقاً(.
واملق��ام العراقي، من الفنون املوس��يقية 
العربي��ة القدمي��ة )منذ نحو 400 س��نة( 
في العراق( يعده البعض أرقى شكل من 

أشكال املقام(.
العراق��ي كمث��ال مق��ام  املق��ام  أدوات   
اجلالغ��ي البغدادي هي ثالث��ة عازفني، آلة 
الس��نطور، واجلوزة، والطبلة، او الة الرق، 

إضافة إلى القارئ.
 ويترك��ز معظم ن��ص أو ش��عر االغنية 
باللهج��ة العراقي��ة. واملق��ام العراق��ي 
قريب الش��به بكل من املقام االذربيجاني 
والردي��ف اإليراني، ويقت��رب ايضا ببعض 
الصفات من املقام الطاجيكي واالوزبكي، 
ولكن��ه يختل��ف عن كل ه��ذه املقامات 

بصفات أخرى.
ويقتص��ر وج��ود املق��ام العراقي على 
بالدنا فقط، وهو ميث��ل الفن الغنائي 
املوس��يقية  بالش��فافية  اخل��اص 

احلضرية ملدن العراق، وقد برز وبصورة 
ملموس��ة في بغداد ث��م في كل من 
كركوك واملوصل، ومن ابرز الس��اللم 
النغمية املشتركة بني العالم العربي 
واالس��المي ه��ي الرس��ت، والبي��ات، 
واحلجاز، واليكاه، والصبا، واحلس��يني، 

والنوى، والكرد، واخملالف.
 وتتمي��ز املقام��ات العراقي��ة م��ا ع��دا 
باألجناس  خضوعه��ا لقواعد تتحك��م 

باحت��رام  وتصويره��ا،  املوس��يقية 
اخلصوصية التي تفرضها 

املقام  صبغ��ة 
العراقي.

كازاخستاني يشارك 
بمسابقة ملكات الجمال

"أيام زمان" لبيت المقام العراقي

الصباح الجديد - وكاالت:
يكاد االرق يكون مرض العصر اذ يعاني منه 
الغالبية العظمى ومن شتى االعمار، ولم 
يقتصر على س��ن معينة كم��ا كان احلال 
في الس��ابق. وفي هذا الصدد نش��ر موقع 
"بيزنيس إنسايدر" س��ت نصائح يقدمها 
اخلبراء والباحثون لألشخاص الذين يعانون 
م��ن صعوب��ة ف��ي الن��وم، وهو املش��كل 

الصحي املعروف ب�"األرق".
• انهض من فراشك: يقول اخلبراء في حال 

مكثت في فراشك ملدة طويلة ولم تتمكن 
من الن��وم، غّير املكان "ف��ي احلال" واذهب 

لقراءة كتاب ما.
• ال تس��تعمل أي جه��از ذك��ي وأنت على 
الفراش: ذكر علماء أن التحديق في الضوء 
األزرق املنبع��ث م��ن شاش��ة هاتفك مينع 
الدماغ من اإلفراج ع��ن هرمون امليالتونني، 
الذي تفرزه الغدة الصنوبرية في املخ، الذي 

يساعد على النوم.
•  امنح نفسك 30 دقيقة قبل الذهاب إلى 

الفراش: جّرب املطالعة، أو ممارسة 
متارين االسترخاء النفسي، وبعد 
مهلة قصيرة س��تجد نفس��ك 

متعبا وأنه بات بإمكانك النوم.
•  ال تفك��ر ف��ي الن��وم: أثبت��ت 
دراس��ات أن التفكير ف��ي النوم 
"يذه��ب الن��وم"، لذل��ك ينصح 

األخصائي��ون بع��دم تردي��د عبارة 
"يجب أن أن��ام يجب أن أنام"، ألنها 

تأتي بنتائج عكسية.

تغلب على األرق
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