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بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث رئي��س ال��وزراء العراقي 
حي��در العب��ادي واألم��ن العام 
حللف ش��مال األطلسي "ناتو" 
مس��ألة  س��تولتنبرغ،  ين��س 
دع��م  ف��ي  احلل��ف  اس��تمرار 
مؤسس��اته،  وتقوي��ة  الع��راق 
س��يما األمني��ة منه��ا، وفيما 
اك��د حي��در العبادي اس��تمرار 
الع��راق عل��ى مقاتل��ة تنظيم 
داع��ش اإلرهابي حت��ى تطهير 
كامل األراضي العراقية، أش��اد 
ستولتنبرغ بالنصر الذي حتقق 
على "داع��ش" وبوضوح الرؤية 

في قيادة العراق".
وأورد بي��ان ص��در ع��ن مكت��ب 
رئي��س ال��وزراء تلق��ت الصباح 
اجلديد نسخة منه، ان العبادي 
عل��ى  س��تولتنبرغ  التق��ى 
هام��ش مش��اركته ف��ي مؤمتر 
البيان  وأض��اف  لألمن،  ميونيخ 
"جرى بحث أهمية االس��تمرار 
بدع��م الع��راق وتعزي��ز وتقوية 
متطلبات  وتلبية  مؤسس��اته، 

والعم��ل  االس��تقرار،  إع��ادة 
عل��ى إنهاء بقاي��ا "داعش" في 
اإلره��اب،  ومحارب��ة  املنطق��ة 
وتدريب الش��رطة العراقية، مبا 

يعزز السلم اجملتمعي".
"هن��أ  س��تولتنبرغ  أن  وتاب��ع 
العب��ادي بالنص��ر ال��ذي حتقق 
عل��ى "داعش" وبوض��وح رؤيته 
ف��ي قي��ادة الع��راق"، الفتا إلى 
أنه "أعرب عن تقديره وإعجابه 

ببسالة العراقين".
وكان ستولتنبرغ أعلن في مؤمتر 
صحفي، قبي��ل انعقاد اجتماع 
وزراء دف��اع ال��دول األعضاء في 
حلف الناتو، الثالثاء املاضي، أن 
احللف "قرر استكمال عمليات 
التدريب في العراق ألننا لس��نا 
ببعيدين عن احلرب ضد اإلرهاب 
مضيف��ا  هن��اك"،  والقت��ال 
"نح��ن ب��كل تأكي��د نس��عى 
إلرس��اء االس��تقرار في العراق، 
وس��نواصل دعمه حتى يصبح 

دولة مستقرة".
تتمة ص3

العبادي مستمرون في مقاتلة داعش اإلرهابي 
حتى تحرير كامل أرض العراق

العبادي خالل لقاءه األمني العام حللف شمال األطلسي في ميونخ أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مكتب املفتش الع��ام لوزارة 
الداخلي��ة في محافظ��ة كركوك 
امس الس��بت، عن إحب��اط عملية 
تهري��ب آثار قيمتها 13 مليون دوالر 
إل��ى تركي��ا وإلق��اء القب��ض على 

املتورطن.
وق��ال املكت��ب ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه 
إن "معلوم��ات وردت إل��ى مكت��ب 
املفت��ش الع��ام ف��ي كرك��وك من 
الوطن��ي مفادها  اخملاب��رات  جه��از 
وج��ود مخطوطات وآثار مس��روقة 
لدى أش��خاص في احملافظة، وعلى 
الفور ش��كل املكتب مفرزة خاصة 

برئاس��ة مدير املكتب تقوم مبهمة 
التحري والضبط".

وأضاف املكت��ب في بيانه أنه "بعد 
التأك��د من صح��ة املعلومة ألقت 
املف��رزة القب��ض عل��ى ش��خصن 
مخطوطات  بحوزتهم��ا  وضبطت 
أثرية تقدر قيمتها ب� 8 مالين دوالر 
ومتثال لرأس أثري يقدر مببلغ 5 مالين 
دوالر، ونظمت املفرزة محضر ضبط 
ّين  اصولي ودونت افادة املتهمن الذَّ
اعترفا بجرمية امتهانهما التهريب، 
وانهم��ا اتفقا مع أحد األش��خاص 
في تركيا المتام العملية واس��تالم 

اآلثار على احلدود التركية.
تتمة ص3

عمان ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر عسكري أردني، 
الي��وم الس��بت، ع��ن إحب��اط 
مخطط لتهري��ب "متطرفن" 
باس��تخدام أنابيب نفط قدمية 

عبر احلدود مع سوريا والعراق.
وقال مصدر مسؤول في القيادة 
االردني��ة العام��ة ف��ي تصريح 
صحفي  إن "القوات املس��لحة 
االردنية - اجليش العربي متكنت 
وم��ن خالل جهد اس��تخباراتي 
ومتابع��ة حثيث��ة م��ن مديرية 
العس��كرية  االس��تخبارات 
واجله��ات املعنية وباس��تخدام 

والوس��ائل  الط��رق  مختل��ف 
إحب��اط مخطط  احلديثة م��ن 
االس��لحة  تهري��ب  لعملي��ات 

واخملدرات واالرهابين".
واض��اف املص��در، ال��ذي فضل 
عدم الكش��ف عن اس��مه، أن 
"مجموعة م��ن االرهابين وجتار 
اخملدرات ب��دأت اإلعداد والتنفيذ 
النفط  انب��وب  باس��تخدام  له 
الق��دمي التايبالي��ن ال��ذي يربط 
بن احل��دود االردنية والس��ورية، 
االردني��ة  احل��دود  يرب��ط  كم��ا 

والعراقية".
تتمة ص3

األردن تحبط مخططا لتهريب 
"متطرفين" بأنابيب نفط قديمة 

عبر الحدود مع سوريا والعراق

إحباط تهريب آثار بقيمة
13 مليون دوالر إلى تركيا

العبادي يجدد خالل لقائه وفد حكومة اإلقليم 
في ميونخ تمسكه بحل المسائل العالقة

"التطوير الصناعي" تعتزم توقيع اتفاقات
مع الجامعات العربية والمؤسسات العالمية 23

وهو يتلقى وعودا بالدعم في مؤتمر ميونخ لألمن

بغداد ـ الصباح الجديد:
نشرت هيئة االنواء اجلوية امس، 
ج��دوال بكمي��ة االمط��ار الت��ي 
س��قطت خالل ال� 24 الس��اعة 

املاضية.
واظهر اجلدول ان اعلى الكميات 
م��ن االمطار، كان��ت في خانقن 
وبكمية 52.0 ملم، تليها حلبجة 
بواق��ع 47.6 مل��م، فيم��ا كانت 
كمي��ات االمطار التي س��قطت 

في مدينة بغداد 28.4 ملم.
وبينت الهيئة ان بعض احملافظات 
والناصري��ة  الس��ماوة  ومنه��ا 
ل��م تس��قط فيه��ا  والبص��رة، 

امطار.
وكانت هيئة االنواء اجلوية علقت 
ام��س األول ان كمي��ات االمطار 
التي س��قطت في اغلب مناطق 
العراق ستكسر موسم اجلفاف.

وقال مدير عام الهيئة ثائر الغراوي 
في بي��ان تلقت الصب��اح اجلديد 

نسخة منه، ان "كميات االمطار 
بغداد  العاصمة  الساقطة على 
وباقي مناطق البالد قد كس��رت 
ان  مبين��ا  اجلف��اف"،  موس��م 
"مجموع االمطار التي سقطت 
خالل ال�24 ساعة املاضية كانت 

)500( ملم تقريباً في عموم مدن 
البالد".

"حص��ة  ان  الغ��راوي  واض��اف 
 )35( كان��ت  بغ��داد  العاصم��ة 
ملم وكان��ت مقاربة لهذا الرقم 
في كل من ع��ن التمر والرمادي 

والط��وز"،  والعزيزي��ة  وخانق��ن 
مشيرا الى انها "سجلت ارقاما 
اقل من هذا في مناطق جنوبية. 

البالد".
وتاب��ع ان "اعل��ى كمي��ة امطار 
ق��د تس��اقطت – اجلمع��ة - في 
اخلال��ص حي��ث س��جلت )41.2( 
ملم وقد تراوحت كميات االمطار 
بن )2-13( ملم في باقي مناطق 
البالد"، الفتا الى انه "من املتوقع 
ان يس��تمر س��قوط االمطار في 

عموم البالد لليومن القادمن".
وش��هدت عموم مناط��ق البالد، 
س��يما الوس��طى منها، امطارا 
غزي��رة بدأت منذ ليل��ة اخلميس 
املاض��ي، وه��ي املرة االول��ى التي 
تتس��اقط فيها االمط��ار بغزارة، 
خالل فصل الش��تاء احلالي الذي 
بأن��ه "ج��اف" لش��حة  وص��ف 

هطول االمطار فيه.
تتمة ص3

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
املس��تقلة  املفوضي��ة  أك��دت 
لالنتخابات، أمس الس��بت، تلقيها 
قوائ��م مرش��حن حاصل��ن على 
شهادة االعدادية تطبيقاً للتعديل 
االخي��ر املقر م��ن مجل��س النواب، 
وفيم��ا اش��ارت إل��ى أن االس��ماء 
سترسل إلى اجلهات اخملتصة بغية 
تدقيقها، لفتت إلى أنها لن تصادق 
على اي مرش��ح يتبن عدم اهليته 

للمش��اركة في االنتخابات، وعلى 
حزب��ه أو قائمته تق��دمي بديل عنه 

خالل مدة زمنية.
وقال املتحدث الرسمي للمفوضية 
ك��رمي التميم��ي ف��ي تصري��ح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "العمل قد 
بدأ بالنسبة للمفوضية وفق قانون 
االنتخابات رقم )45( لس��نة 2013، 

بتعديله االول والثاني".
"التعدي��ل  ان  التميم��ي  وأض��اف 

الثان��ي للقانون ال��ذي اقره مجلس 
النواب وض��ع في احكامه اخلتامية 
ما نص��ه أن س��ريان القان��ون يبدأ 
م��ن تاريخ التصويت عليه، ومن ثم 
أن��ه ملزم ب��دون النظر إل��ى اصدار 
ف��ي  ونش��ره  جمه��وري  مرس��وم 

اجلريدة الرسمية".
وأش��ار إل��ى أن "احزاب��اً وحتالف��ات 
قدمت بشكل رسمي قوائمها إلى 
املفوضي��ة ومعها اس��ماء من ذوي 

الش��هادة االعدادية بعد أن سمح 
الش��ريحة  االخير لهذه  التعدي��ل 
بخ��وض االنتخابات وفق نس��بة ال 

تزيد على 20%".
"ضواب��ط  أن  التميم��ي  وأوض��ح 
املرشحن قد اعتمدت على القانون 
حيث تتوفر شروط منها التحصيل 
الدراسي والعمر وأن ال يكون متهما 

بجرمية مخلة للشرف".
تتمة ص3

مفوضية االنتخابات تبدأ تدقيق المرشحين قبل المصادقة عليهم
أكدت تلقيها اسماء يحمل أصحابها "االعدادية" 

قوائم االنتخابات المقبلة تخلو
من مرشحين لعائلة الطالباني

القضاء يوجه بمراجعة قضايا 
الموقوفين في أماكن ايداعهم  

أمطار األيام الماضية كسرت حاجز الجفاف

الصباح الجديد - متابعة:
خل��ت قوائ��م مرش��حي االحت��اد 
الوطني الكردس��تاني لالنتخابات 
النيابي��ة املقبل��ة، الت��ي نش��رت 
امس السبت, من اسم اي مرشح 
للح��زب  الع��ام  األم��ن  لعائل��ة 
الراحل ج��الل الطالباني أو رئيس 
اجلهوري��ة ف��ؤاد معص��وم, فيم��ا 
أظهرت القوائم اس��تبعاد النائب 
آال الطالبان��ي م��ن الترش��ح عن 

محافظة كركوك.
االلكترون��ي  املوق��ع  ونش��ر 
الكردس��تاني  الوطن��ي  لالحت��اد 
قوائ��م بأس��ماء مرش��حيه ف��ي 

س��بع محافظ��ات عراقي��ة ه��ي 
السليمانية واربيل ودهوك وديالى 

وكركوك وبغداد ونينوى.
اس��ماء  م��ن  القائم��ة  وخل��ت 
االعض��اء والقي��ادات الب��ارزة في 
االحتاد الوطني الكردس��تاني وفي 
رئيس اجلمهورية فؤاد  مقدمتهم 

معصوم.
كم��ا أظه��رت اس��تبعاد النائبة 
االء الطالبان��ي م��ن قائمة احلزب 
االنتخابية في محافظة كركوك، 
ف��ي ظل انباء حتدث��ت عن تصاعد 
حدة اخلالفات داخل االحتاد الوطني 

الكردستاني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه رئي��س مجل��س القضاء 
االعل��ى فائ��ق زيدان، الس��بت، 
والتدقيق في  التأن��ي  بض��رورة 
اص��دار اوام��ر القب��ض تالفي��ا 

حلاالت تشابه االسماء.
تلق��ت  للمجل��س  بي��ان  واورد 
الصب��اح اجلديد نس��خة منه، 
إن رئيس��ه القاضي فائق زيدان 
عقد اجتماعا استثنائيا بقضاة 
واعضاء االدعاء العام في بغداد 
ملناقش��ة العمل القضائي في 

العاصمة".
وأضاف البيان أن "رئيس اجمللس 

والتدقيق  التأن��ي  وجه بضرورة 
في اصدار اوام��ر القبض تالفيا 
االس��ماء، كما  تش��ابه  حلاالت 
وجه بض��رورة انتق��ال القضاة 
االحتج��از  ومراك��ز  للمواق��ف 
امليدان��ي  التحقي��ق  واج��راء 
بغية االس��راع بحس��م قضايا 

املوقوفن".
كما وجه رئيس مجلس القضاء 
االعلى ايضا بالتعامل بش��كل 
دقيق م��ع القضايا التي تخص 
املرحل��ة  خ��الل  السياس��ين 

املقبلة .
تتمة ص3

جانب من األمطار في بغداد

تنعى أسرة تحرير "الصباح الجديد" وفي 
مقدمتها رئيس التحرير إسماعيل زاير 
زميلها العزيز جمعة الحلفي الذي وافاه 
االجل اثر مرض عضال لم يمهله طويال ، 

وتسأل اهلل العلي القدير ان يتغمده برحمته 
الواسعة وان يلهم اهله وذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان .
 مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة في 

حسينية عبد الرسول علي / ارخيتة / كرادة 
داخل بدءا من ، السبت المصادف 

2018/2/17  في الساعة 
الثانية بعد الظهر وحتى 

الساعة الخامسة عصرا.
انا هلل وانا اليه راجعون 

جمعـة الحلفـي
فـي ذمـة اهلل



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

جدد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي و 
رئيس حكوم��ة االقليم نيجيرفان 
بارزان��ي متس��كهما باالس��راع في 
حلحلة املسائل العالقة بني اربيل 
وبغداد، وطي صفحة اخلالفات عبر 
التمسك ببنود الدستور العراقي.   
واعلنت مصادر مطلعة، ان اجلانبني 
بحثا خالل اجتماع وفدي احلكومة 
االحتادية ووفد حكومة االقليم، وهو 
الثالث من نوعه، على هامش مؤمتر 
ميونخ لالم��ن، التعاون االمني بني 
اربيل وبغداد، وملف النفط وحصة 

القليم من املوازنة االحتادية. 
رئيس مجلس ام��ن االقليم عضو 
وف��د حكوم��ة االقلي��م مس��رور 
بارزان��ي، اك��د في تصري��ح تابعته 
الصب��اح اجلدي��د عق��ب االجتماع 
ب��ني وفدي اربيل وبغ��داد، ان اللقاء 
كان ايجابي��ا، اعلن خالله الطرفان 
استعدادهما لالسراع في معاجلة 

املشاكل وحل اخلالفات العالقة.
بارزان��ي اض��اف ان وف��د االقلي��م 
جدد متس��كه باحلوار حلل اخلالفات، 
مبين��اً ان اجلانب��ني بحث��ا العدي��د 
من املس��ائل االني��ة الراهنة والتي 
تتعلق مباش��رة باوضاع املواطنني، 
مش��يرا الى انه تلمس رغبة رئيس 
العبادي واس��تعداد  الوزراء حي��در 
حكومت��ه حل��ل املس��ائل العالقة 
باس��رع وقت ممكن، في ظ��ل ازالة 
العقبات واملوانع التي كانت تواجه 
جت��اوب بغداد م��ع مطالب االقليم 

حلل اخلالفات واملسائل العالقة. 
واوض��ح مس��رور بارزان��ي، ان وفد 
االقلي��م بح��ث كذل��ك االوض��اع 
كردس��تان  اقلي��م  ف��ي  االمني��ة 
واملنطقة مع املس��ؤولني االوربيني 
في مؤش��ر عل��ى اهتم��ام اجملتمع 
ف��ي  االمني��ة  باالجه��زة  الدول��ي 
االقليم، في ظل التحديات االمنية 
الت��ي يواجهه��ا االقلي��م والعراق 
املنطق��ة والعالم، وتأثير االمن في 
االقلي��م والع��راق بنحو ع��ام على 

االمن واالستقرار في املنطقة.

األملاني��ة  الدف��اع  وزي��رة  وكان��ت 
أورسوال فون دير الين قد قالت » ان 
اخلالفات بني بغداد وأربيل ليس��ت 
عصيًة عل��ى احلل في ح��ال إجراء 
املباحثات املطلوب��ة، ووجود اإلرادة 
للعمل املش��ترك، مش��يدًة برغبة 
حكومة االقليم بالدخول في حوار 

جدي مع بغداد.
وقالت دي��ر الين ف��ي تصريح على 
هامش مؤمتر ميونخ لالمن، ان هناك 
العديد من املسائل التي حتتاج إلى 
معاجلة بني بغ��داد وأربيل، واردفت 
»في حال إج��راء املباحثات الالزمة 
ب��ني اجلانبني ووج��ود اإلرادة للعمل 
املشترك، فإنه ميكن التوصل حللول 

جيدة«.
وزي��رة الدف��اع االملاني��ة عبرت عن 
واللقاءات  احلوار  لتدشني  ارتياحها 

واالجتماع��ات ب��ني اربي��ل وبغداد، 
مش��يرة ال��ى انها تلمس��ت رغبة 
ج��ادة ل��دى رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ف��ي زيارته��ا االخيرة الى 
بغ��داد، مبعاجلة املس��ائل العالقة 
معربة عن س��عاتها بوج��ود حوار 

متواصل بني بغداد وأربيل.
وتابع��ت »لي��س هن��اك أي خ��الف 
عصّي على احلل بني أربيل وبغداد«، 
رغ��م وج��ود اختالف ف��ي املواقف، 
لكن لو مت التعم��ق في التفاصيل 
أكثر فيمكن إيجاد احللول، والتوافق 
ه��و الس��بيل األجنح للتق��دم إلى 

املستقبل.
وبش��أن وج��ود ق��وات بالده��ا في 
الع��راق وإقليم كوردس��تان، قالت 
الوزي��رة األملانية: »نعم نحن نعمل 
عل��ى مدة بق��اء جديدة، بحس��ب 

املتطلبات اجلديدة التي أوضحتها، 
وحت��ت املظل��ة املش��تركة العامة 
للتحال��ف ض��د اإلرهاب، مش��يرًة 
إل��ى أن »احلرب احمل��ددة على داعش 
انته��ت، لكنن��ا اآلن نعم��ل عل��ى 
إنش��اء ق��وة عس��كرية ملتزم��ة 
امل��دى  عل��ى  االس��تقرار  لتوفي��ر 

الطويل في العراق.
وكان رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
قد اعل��ن ف��ي اح��دث تصريح له 
عن عزم حكومت��ه إطالق إجراءات 
خاص��ة للتعامل مع مس��تحقات 
موظفي إقليم كردس��تان، مشيرا 
إلى أن مجلس ال��وزراء صوت على 
املنافذ  منح مخصصات ملنتسبي 

احلدودية في االقليم.
ب��دوره ج��دد رئي��س وف��د إقلي��م 
حكومة اقليم كردستان نيجيرفان 

بارزاني خ��الل العديد من اللقاءات 
الت��ي اجراها على هام��ش أعمال 
ميون��خ  ملؤمت��ر  ال���54  النس��خة 
اعمال��ه  اطلق��ت  ال��ذي  لألم��ن، 
مساء اجلمعة، مبشاركة نحو 600 
ش��خصية، بينهم 21 رئيس دولة 
وحكوم��ة ونحو 75 وزي��ر خارجية 
ودفاع، متسك حكومة االقليم بحل 
املش��اكل على اس��اس الدس��تور 
العراق��ي، وتوفي��ر حص��ة اقلي��م 
كردستان من املوازنة العراقية من 

قبل احلكومة االحتادية في بغداد.
ويتأل��ف وف��د إقلي��م كردس��تان 
إملش��ارك ف��ى مؤمت��ر ميون��خ من 
رئيس احلكوم��ة نيجيرفان بارزاني، 
ورئيس ديوان رئاس��ة إالقليم فؤاد 
حس��ني، ومستش��ار مجلس امن 
االقليم مس��رور بارزاني ومس��ؤول 

ف��ي  اخلارجي��ة  العالق��ات  دائ��رة 
حكومة اإلقلي��م فالح مصطفى، 
وممثل حكومة كردستان في أملانيا 

دلشاد بارزاني.
ه��ذا وتتضمن اعمال مؤمتر ميونخ 
لالم��ن ال��ذي س��نتهي ظه��ر غد 
األحد، سلسلة طويلة من ورشات 
النقاش واملداخالت، منها ما يتعلق 
مباش��رة بالنزاعات والتغيرات في 
املنطقة العربية واجل��وار األوروبي، 
ودور الق��وى الناش��ئة وتغير ميزان 
الق��وى العس��كري ف��ي العال��م، 
ويحم��ل املؤمتر هذا الع��ام أهمية 
كبيرة بس��بب املعطي��ات اجلديدة 
واملتغي��رات احلاصل��ة ف��ى موازين 
الق��وى اإلقليمية، ما س��ينعكس 
خريط��ة  عل��ى  مباش��ر  بش��كل 

التحالفات الدولية.

العبادي يجدد خالل لقائه وفد حكومة اإلقليم
في ميونخ تمسكه بحل المسائل العالقة

وسط ترحيب ومساندة دولية لطي صفحة الخالفات    د. علي شمخي

ب��الد ماب��ني النهري��ن مح��ط رح��ال االنبياء 
ومولده��م ومدفنه��م وموط��ن املهاجري��ن 
الذي��ن هاج��روا اليها من اج��ل دميومة احلياة 
..اول��ى احلض��ارات الت��ي ظه��رت ف��ي وادي 
الرافدي��ن ..وم��ن دون دجلة والف��رات ماعرف 
العراق وماعرف ملوكه وشعوبه التي عاشت 
في ه��ذه البقعة من العال��م وقد صنع اهلل 
اجلغرافية وتشكلت حدود العراق عبر التاريخ 
من خالل النهران العظيمان وروافدهما التي 
تنبع من الدول اجملاورة ايران وتركيا وباتت البالد 
مص��ب كبير تس��تقبل فيه دجل��ة والفرات 
املي��اه املتدفقة في فصل الربي��ع ومن املنابع 
وم��ن مياه االمطار الت��ي ينعم اهلل بها على 
االرض وغني عن القول ان احلياة البشرية في 
مدن العراق تفاعلت وتناغمت مع مس��ارات 
نه��ري دجلة والف��رات من منبعهم��ا وحتى 
مصبهم��ا في ش��ط العرب وتوزع الس��كان 
فيه وشيدوا بيوتهم طمعا في احلصول على 
املاء م��ن اجل العمل ف��ي الزراع��ة والتجارة 
والصناع��ة وكان��ت مهم��ة احلف��اظ عل��ى 
الثروة املائية جزء من مس��ؤوليات احلكومات 
املتعاقبة ف��ي العراق منذ االحتالل العثماني 
مرورا باالحت��الل البريطان��ي والعهد امللكي 
واجلمه��وري وحتى الي��وم حيث تول��ت وزارتا 
الزراع��ة والري واملوارد املائية فيما بعد رس��م 
اس��تراتيجية السياس��ة املائية ف��ي العراق 
بالتنس��يق مع الدول اجملاورة ومن املؤسف ان 
هذه السياسة تأرجحت بني النجاح والفشل 
طوال عقود من الزمن ففي حني متكنت بلدان 
مج��اورة للعراق م��ن تأمني حصته��ا املائية 
وحتس��بت لس��نوات اجلف��اف ونق��ص املياه 
س��اد االرجتال واالهمال والس��طحية في اداء 
وخطط املسؤولني في العراق جتاه ملف املياه 
وتدخل لطف اهلل وعنايته في سنوات عديدة 
النق��اذ البالد م��ن اجلفاف والعط��ش ولطاملا 
انتظرت احلكومة موسم االمطار في الشتاء 
ليكون ط��وق النجاة للتخلص من االتهامات 
بعدم وجود مش��اريع كافية خلزن مياه او ملنع 
تصري��ف املي��اه الصافي��ة الى ش��ط العرب 
وفي حني جن��ح االيرانيون واالت��راك في تامني 
حاجة شعبهم من املياه وتصرفوا مع منابع 
االنهار مبصالح قومية بقي العراق يبحث عن 
اتفاقيات يستجدي فيها العطف منهما من 
اجل تأجيل افتتاح السدود في هذين البلدين 
وبرغ��م توف��ر الفرص��ة ف��ي س��نوات كثيرة 
النش��اء س��دود جديدة في الع��راق والبحث 
ع��ن بدائل لتغيير مجرى نهري دجلة والفرات 
وتوزيع مياههما بالش��كل االمث��ل مبا يؤمن 
عدم خسارتهما في ايام الفيضان لم تنهض 
احلكومة العراقية باي مش��روع استراتيجي 
جديد منذ اكثر من خمس��ة عشر عاما وفي 
ظل التهديدات اجلديدة التي يواجهها العراق 
اليوم واملتمثلة بانش��اء س��د اليسو التركي 
وحتويل مس��ارات الروافد لنهر دجلة في ايران 
وحرمان املدن العراقية اجملاورة منها وفي ظل 
غي��اب تس��اقط االمطار في وس��ط وجنوب 
العراق تخيم نذر اجلفاف ويسود القلق واخلوف 
من س��نة صعب��ة عل��ى العراقي��ني وتهديد 
حقيق��ي لبيئته��م وصحتهم ونش��اطهم 
وعملهم في الزراعة والتجارة وبات مش��هد 
مجرى دجلة وهو جاف ش��بيه لشجرة كانت 
خض��راء مثم��رة فاصبحت يابس��ة مصفرة 
خالية من االوراق تس��تنجد م��ن ينظر اليها 
وتتوس��ل اليه م��ن اجل دميومة احلي��اة فيها 
..انقذوا س��ر الع��راق والتتفرج��وا عليه وهو 

ميرض عطشا للماء  ..!!

الماء سر العراق

تقـرير

العبادي يلتقي وفد حكومة اإلقليم في ميونخ

مسرور بارزاني: 
اللقاء كان ايجابيا، 

اعلن خالله الطرفان 
استعدادهما 

لالسراع في معالجة 
المشاكل وحل 

الخالفات العالقة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة 
السيارات واملكائن في وزارة التجارة 
عن توفير سيارات مختلفة االنواع 

واملوديالت والشراء باالجل .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس احمد ياسني ان شركته 
وبالتنس��يق مع مصرفي الرشيد 
والرافدين تعمل على تسويق تلك 
واملوظفني  للمواطنني  الس��يارات 

ودوائر الدولة عبر منافذ التسويق 
في بغداد واحملافظات.

واض��اف املدير العام ان الس��يارات 
املتوف��رة صني sv مح��رك 1/5 لتر 
وبيجو بابل تكسي وبيك اب اريدو 
وبيك اب فوت��ون و zx auto وباص 
فوتون وباص فاو وجنبي وفاو اولي/ 
اجرة وشيري كوين اجرة وخصوصي 
وش��يري XT خصوص��ي وش��يري 
تيك��و خصوص��ي وش��يري كوين 

ميرال /اجرة وخصوصي وبريلينس 
)ريت��اج وديالى ( خصوص��ي ورينو 

سيمبول ورينو فلونس .
ودعا املدير العام الراغبني بالشراء 
الى مراجعة مصرف الرافدين فروع 
ب��اب املعظم والصاف��ي ومصرف 
الزعفراني��ة لغرض  الرش��يد فرع 
االطالع على التعليمات والشروط 
والفائ��دة  الس��يارات  ومبل��غ 

واملقدمة .

الصباح الجديد- متابعة:  
كش��فت دراس��ة حديثة، عن ازدياد 
وتيرة العواص��ف الترابية والرملية 
األردن  وبينه��ا  املنطق��ة،  دول  ف��ي 
والع��راق، وهي ناجمة عن أنش��طة 
بش��رية، تش��مل خلخلة س��طح 

الترب��ة والتصحر وتده��ور األراضي 
والتغير املناخي.

وأش��ارت الدراس��ة املنش��ورة ف��ي 
مجل��ة “البيئ��ة والتنمي��ة”، إلى أن 
الصح��راء الكب��رى واملنطق��ة، من 
أبرز مناط��ق العالم الت��ي تتعرض 

لعواص��ف ترابية ورملية، وتش��هد 
زيادة ملحوظة في التعرية الريحية 
والعواصف املرتبط��ة بها، بخاصة 
في مناطق ش��به اجلزي��رة العربية 
وش��رق البحر املتوسط وجنوب بالد 

الرافدين.

وأرجعت الدراس��ة الص��ادرة ضمن 
تقرير صدر مؤخرا ع��ن برنامج األمم 
املتحدة للبيئة، حول وضع العواصف 
الرملي��ة والغباري��ة، إذ تعد من أبرز 
املس��تجدة،  البيئي��ة  التحدي��ات 
أسباب العواصف لعوامل طبيعية 

واملناطق  مرتبطة بوجود الصحارى 
البشرية  األنش��طة  ومنها  اجلرداء، 
املسؤولة عن نحو 25 % من انبعاث 

الغبار العاملي.
وتتضمن األنش��طة البشرية؛ تغّير 
اس��تخدامات األراض��ي، وما يتصل 

بها من اس��تنزاف للمي��اه اجلوفية 
وحتوي��ل املياه الس��طحية ألغراض 
املائية،  الري، وجتفيف املس��طحات 
وإزال��ة الغاب��ات وتراج��ع خصوب��ة 
األراضي الزراعي��ة، ما يعرض التربة 

للتعرية بفعل الرياح.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزي��ر التعلي��م العال��ي والبحث 
العلمي الدكتور عبد الرزاق العيس��ى 
االلتزام بتعيني اخلريجني األوائل وحملة 
الش��هادات العليا اذا توف��رت الدرجات 

الوظيفية
وق��ال العيس��ى ف��ي كلمت��ه خ��الل 
احلفل الذي اقامته العتبة العباس��ية 
املقدس��ة لتكرمي االوائل م��ن خريجي 
اجلامعات إنن��ا ال نزايد بهذا امللف ألننا 

مؤمتن��ون على مس��ؤوليات أنيطت بنا 
وال نس��عى ال��ى دخ��ول االنتخابات وال 
نطم��ح الى ذلك بل إنن��ا غير مجبرين 
على صناعة أس��راب م��ن الوعود التي 

يجيدها جتار املواسم االنتخابية.
وأضاف الوزي��ر أن وزارة التعليم العالي 
ملتزم��ة بتعي��ني وتش��غيل اخلريجني 
األوائ��ل وحمل��ة الش��هادات العليا اذا 
توف��رت لديه��ا الدرج��ات الوظيفي��ة 
والتخصيص��ات ف��ي موازن��ة الدول��ة 

االحتادية الت��ي ندعو اجلميع الى تفهم 
الت��ي  واعبائه��ا  تفاصيله��ا  ظ��روف 
فرضته��ا مرحل��ة ما بعد احل��رب على 

اإلرهاب.
وتاب��ع وزير التعلي��م العالي أن طبيعة 
الظ��رف االقتصادي واملال��ي الراهن قد 
يؤخر امتام مشاريع الوزارة االستراتيجية 
على املدى البعي��د لكنه لن يحول دون 
أخذ التعلي��م العالي م��داه وحقيقة 

دوره في اجملتمع العراقي ومؤسساته.

بيع سيارات مختلفة األنواع والموديالت 
للمواطنين بالتقسيط

العيسى: ملزمون بتعيين الخريجين
األوائل وحملة الشهادات العليا

الصباح الجديد - متابعة:

بينما انش��غل املسؤولون احلكوميون 
ف��ي نينوى وده��وك بأفتت��اح الطريق 
الراب��ط ب��ني املدينت��ني جتاري��ا كانت 
انظار املس��تثمرين االكراد تتجه نحو 

املوصل.
ويأم��ل الكثي��ر م��ن رج��ال االعم��ال 
االك��راد ف��ي ان تتح��ول املوص��ل الى 
منفذ لتصريف البضائع ينقذهم من 

الركود االقتصادي في االقليم.
وعل��ى الرغ��م من خ��روج املوصل من 
اكبر عملية عس��كرية دمرت الكثير 
من بناها التحتية لكن، توفر السيولة 
النقدي��ة والدع��م الدول��ي للمدينة 
نوعا م��ا يزيد م��ن لع��اب الكثير من 
الطامح��ني للحصول على اس��تثمار 

فيها.
محافظ��ة  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
نينوى بش��ار الكيك��ي في تصريحات 
صحفية ان »فت��ح الطريق بني دهوك 
واملوصل لن ينعش نينوى وحدها وامنا 
دهوك ومحافظات متعددة«، مضيفاً 
ان »املوصل تعتب��ر مركزا جتاريا وخطا 

ناجحا للنقل«.
ويقط��ن الكيك��ي ه��و االخ��ر دهوك 
منذ االحداث التي ش��هدتها املوصل، 

وه��و ينتمي ال��ى احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني الذي تعد دهوك مركزا 

له من دون منافس.
واملوصل التي سيطر عليها »داعش« 
في صيف 2014 ع��ادت العام املاضي 
وفي  االحتادي��ة،  احلكوم��ة  لس��يطرة 
أزم��ات  م��ن  أربي��ل  أف��ادت  احلال��ني 

النازحني.
اذ عد اخلبير االقتصادي عمر العالف ان 
»معارك املوصل انعش��ت اربيل حيث 
الصحفيني والش��ركات كانت تقطن 

هناك وتأتي الى احملافظة«.
واضاف ان »اربيل اس��تقبلت النازحني 
الذين كان لهم رصيد كبير واغلبهم 
م��ن املوص��ل واالن ايض��ا تس��تقبل 

السياح«.
وب��ني الع��الف ان »افتت��اح الطرق بني 
اربي��ل وده��وك جتاريا وام��ام العائالت 
عل��ى  اقتصادي��ا  باملنفع��ة  س��يأتي 
كردس��تان حت��ى اكث��ر م��ن املوصل 
حيث ستروج البضائع التي ظلت في 
اس��واق االقليم وكذلك املس��تثمرين 
سيبحثون عن اعمال في املوصل اكثر 

من مدنهم الكردية«.
وتعاني مدن اربيل ودهوك والسليماينة 
م��ن ازم��ة اقتصادي��ة ح��ادة، بعدما 
قطعت السلطات احلكومية الرواتب 

عن املوظفني اثر قيام حكومة االقليم 
ببي��ع النف��ط م��ن دون الع��ودة ال��ى 

احلكومة العراقية.

كم��ا وس��يطرت قوات البيش��مركة 
الكردية على مناطق احتادية واس��عة 
تقول عنها انه��ا متنازع عليها تضم 

اب��ار نف��ط وم��وارد اقتصادي��ة لك��ن 
الس��لطة االحتادية فرضت السيطرة 
عليها الع��ام املاضي وبدأت بإرس��ال 

دفعات من الرواتب.
واقدم االكراد على القيام بأس��تفتاء 
االنفص��ال ع��ن الع��راق وهو م��ا دفع 
احلكومة العراقية التي يقودها حيدر 
العب��ادي الى اغالق املط��ارات واملنافذ 

احلدودية امام احلركة الدولية.
اقلي��م  برمل��ان  ف��ي  مس��ؤول  وق��ال 
كردس��تان ع��ن حركة التغي��ر رفض 
نشر اسمه انه لم يبق لكردستان »اي 
منفذ س��وى املوصل بأعتبارها مدينة 
كبي��رة ويرتبط س��كانها م��ع االكراد 
بعالقات وثيقة، خصوصا بعد صعوبة 
حترك االكراد في كركوك اثر س��يطرة 

احلكومة االحتادية عليها«.
وقال ان »املوصل هي امل االكراد، اغلب 
من تبقى من اصحاب االموال في اربيل 
يفضلون استثمارها في املوصل خارج 
مدننا الن اموالهم س��تعود بالفائدة 
عليهم اكثر من االقليم بسبب وجود 
الس��يولة املالية لدى احلكومة هناك 

وحتى الناس«.
وفي غض��ون ذلك اكد قائ��د عمليات 
نين��وى اللواء جن��م اجلب��وري ان »نقل 
الس��لع عب��ر الش��احنات كان مير من 
دهوك الى اربيل ث��م الى املوصل وفي 
ح��ال س��لوكه الطري��ق االق��رب بني 
دهوك واملوصل مباش��رة س��يخفض 

اس��عار الس��لع باملوصل وسيساعد 
املواطنني هنا«.

واضاف انه »من الناحية االمنية هناك 
جهوزية واعدنا افتتاح السيطرة تبعا 

الوامر رئيس وزراء احلكومة االحتادية«.
وكان مئ��ات االالف م��ن النازح��ني من 
س��يما  الع��راق،  مناط��ق  مختل��ف 
املوصلي��ون منه��م ق��د اجته��وا الى 
أربي��ل للنجاة من إره��اب داعش، وقد 
ش��كلوا آن��ذاك عبئ��ا عل��ى كاه��ل 
االقلي��م م��ن حي��ث الس��كن وتأمني 
اخلدمات االساس��ية كاملاء والكهرباء 
ومستلزمات القطاع الصحي، لكنهم 
كانوا في الوقت نفسه دعامة مهمة 
القتصاد كردستان وانتعاش األسواق.

وعلى الرغم م��ن ان معظم النازحني 
كان��وا ينفق��ون م��ا يحصل��ون عليه 
م��ن واردات في مدن كردس��تان، فقد 
أنش��أ منهم من كانوا يعرفون مهنة 
م��ا مش��اريع صغي��رة خاص��ة بهم 
وادخل��وا احلرك��ة الى االس��واق، فيما 
كان بعضهم س��ببا في احياء القرى 

وتنمية الثروة احليوانية.
وهذا م��ا اتضح جليا بعد اكتش��اف 
حجم الف��راغ الذي خلفه معظمهم 
بعد مغادرة إقليم كردس��تان والعودة 

الى ديارهم.

الموصل أمل األكراد ومنفذهم الوحيد
بعد اجراءات بغداد لتطبيق الدستور

احد املشاريع املتلكئة في االقليم

دراسة ترصد ازدياد العواصف الترابية والرملية بدول المنطقة والعراق



بغداد – سطو مسلح 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس الس��بت، بأن عصابة أقدمت على 
س��رقة مبلغ قدره 30 الف دوالر اميركي 
س��طو  بعملي��ة  ذهبي��ة،  ومصوغ��ات 

مسلح على منزل شرقي بغداد.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مس��لحني مجهولني قاموا، 
صب��اح يوم امس بالس��طو عل��ى منزل 
مدني في منطقة بغداد اجلديدة، شرقي 
بغ��داد، وقام��وا حت��ت تهدي��د الس��اح 
بسرقة مبلغ قدره 30 الف دوالر اميركي 

ومصوغات ذهبية ".

ديالى – عمليات دهم 
أعل��ن مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى امس السبت، عن إلقاء 

القب��ض على 14 مطلوباً للقضاء بتهم 
جنائي��ة مختلفة، ف��ي مناطق متفرقة 

من احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان "دوري��ات مش��تركة من 
الشرطة ومكافحة اإلجرام في بعقوبة 
وبل��دروز وبه��رز وهبه��ب وبه��رز، ألقت 
القب��ض عل��ى 14 مطلوب��اً للس��لطة 
بته��م جنائي��ة مختلفة"،  القضائي��ة 
مشيرة الى "إحالة املعتقلني الى مراكز 

االحتجاز لعرضهم على القضاء".

كركوك – اصابة ارهابي
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س الس��بت ب��ان "ارهابيا" 
اصي��ب ف��ي اثن��اء محاولت��ه زرع عبوة 

ناسفة بسوق شعبي جنوب احملافظة.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 

عن اسمه إن "ارهابيا كان يستقل دراجة 
ناري��ة ويحم��ل عب��وة ناس��فة، اصيب، 
بجروح بليغة بعد انفجار عبوة ناس��فة 
كان يروم وضعها بسوق داقوق الشعبي 

)٣٥ كم جنوب كركوك ( ".

بابل – ضبط اسلحة 
كشف مصدر امني في مديرية  شرطة 
محافظ��ة باب��ل ام��س الس��بت ، ع��ن 
مصادرة اس��لحة واعتدة خ��ال عملية 
امنية استباقية نفذتها االجهزة االمنية 

وسط مدينة احللة.
وذك��ر املص��در انه وم��ن خ��ال تكثيف 
اجله��ود في مطاردة اخلارجني عن القانون 
متكن��ت  واالس��تقرار،  األم��ن  لبس��ط 
مفارز الش��رطة بالتع��اون مع مكافحة 
املتفجرات وبعد جمع املعلومات من قبل 
املصادر السرية اخلاصة واجراء الكشف 

املوقعي على عجلة نوع صالون متروكة 
في منطقة حي الصحة وس��ط مدينة 
احلله من ضب��ط رمانات يدوي��ة وذخيرة 

حية متنوعة 

واسط – اعتقال مطلوبني 
اعلن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظة واس��ط امس الس��بت، القاء 
القبض 167متهم��ا ومخالفا بعمليات 
دهم على وف��ق مواد قانوني��ة مختلفة 

في عموم احملافظة.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان " شرطة واسط متكنت نت 
القاء القب��ض على 167متهم ومخالف 
على وف��ق م��واد قانوني��ة مختلفة في 
عموم احملافظة بينهم 8 متهم مطلوب 
على وفق املادة 406 و405 قتل و11 متهم 
عل��ى وف��ق امل��ادة 441 و442 و443 و444 

من قان��ون العقوبات العراقي س��رقة"، 
مضيف��ة انه "مت احال��ة جميع املتهمني 
واخملالفني للقضاء لينالوا جزائهم العادل 

ومازالت ممارساتنا األمنية مستمرة".

االنبار – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار امس الس��بت أن مختار منطقة 
أصي��ب بانفج��ار عب��وة الصقة وس��ط 

هيت.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عبوة الصقة كان��ت مثبتة 
أسفل سيارة مدنية تعود خملتار منطقة 
الدوارة انفجرت، مساء يوم امس ، وسط 
هيت، غربي االنبار، مما اس��فر عن اصابته 
بجروح" ، الفتا ال��ى ان قوة أمنية قامت 
بنق��ل املصاب ال��ى مستش��فى قريب 
لتلق��ي الع��اج، فيم��ا فتح��ت حتقيقا 

باحل��ادث لكش��ف اجله��ة الت��ي تق��ف 
وراءه".

نينوى – اعتقال ارهابي
أفاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ق��وات  بالق��اء  الس��بت  ام��س  نين��وى 
مكافح��ة إج��رام نين��وى القب��ض على 
مطلوب لديها، كان ينتمي ألمنية داعش 

في حي النور شرقي املوصل.
واض��اف املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "ق��وات مكافح��ة إجرام 
نين��وى عث��رت عل��ى حزام ناس��ف حتت 
جس��ر املثنى املدمر شرقي املوصل، كان 
معداً إليصاله الحد عناصر داعش بغية 
تنفي��ذ التفجير على املدنيني" ، وتابع ان 
"معلومات اس��تخباراتية من مكافحة 
تلعف��ر أدت ال��ى الوص��ول إل��ى احلزام"، 
مبين��ا ان "القضاء أصدر أم��راً بالقبض 

عل��ى أحد عناصر التنظي��م الذي كانت 
مهمة التنفيذ تقع على عاتقه".

البصرة – عملية امنية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة البص��رة امس الس��بت، بان 
االجه��زة االمنية التابعة حملافظة ذي قار 
نفذت عملية امني��ة باحملافظة للقبض 

على مطلوب لها منذ اعوام. 
وذكر املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "االجه��زة االمني��ة التابع��ة 
حملافظ��ة ذي ق��ار نف��ذت عملي��ة امنية 
بالبص��رة بالتعاون مع اجه��زة احملافظة 
االس��تخبارية ومتكنت من خالها القاء 
القب��ض عل��ى مطل��وب له��ا وللقضاء 
منذ 15 عاماً بجرمي��ة قتل" ، مضيفا ان 
"املتهم مطلوب للقضاء على وفق املادة 

406 من قانون العقوبات العراقي .

اعتقال 14 مطلوبا في مناطق متفرقة  من ديالى * اصابة ارهابي لدى محاولته زرع عبوة جنوبي كركوك
 ضبط اسلحة واعتدة بعملية استباقية وسط الحلة * اصابة مختار منطقة الدوارة بعبوة الصقة وسط هيت

3 شؤون عراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��ف املتحدث الرسمي باس��م جلنة النزاهة 
النيابي��ة، عادل نوري، امس الس��بت، عن إدخال 
مسدس��ات ومواد أخ��رى الى قم��رة طائرة دون 

كشفها من قبل أمن مطار بغداد الدولي.
وذك��ر ن��وري: "لدين��ا مل��ف حتقيق ح��ول عمل 
ش��ركة G4S األمني��ة املكلف��ة بأم��ن مط��ار 
بغداد"، مبين��ا أن "هناك فضيحة كبيرة بعمل 
الش��ركة األمنية يتضمن عدم تأمني الس��ياج 
احملي��ط باملطار والذي يتضمن وج��ود 52 فتحة، 
إضاف��ة ال��ى وجود نق��ص في س��ونارات املطار 
وعدم صيانة املوجود منها منذ ستة الى عشرة 

أعوام وبعضها غير صاحلة للعمل".
كما كشف س��بب فش��ل الكاب البوليسية 
في مهمتها التي مت ش��راؤها من اجلها وقال ان 
هذه الكاب مشتراة "من أسواق بغداد وليست 
مدربة بش��كل جيد ول��م يتم اس��تيرادها من 
شركات أمنية عاملية معتمدة بهذا اجملال"، الفتا 
الى "فتح ملف كام��ل عن مطار بغداد، إضافة 
الى امللف السابق حول قضية األدوية الفاسدة 
وال نعلم األطراف التي تتس��تر عل��ى هدر املال 

العام وتعريض هيبة البلد وأمنه للخطر".

الصباح الجديد - وكاالت:
قدمت محافظة اربي��ل التابعة حلكومة اقليم 
كردستان، امس السبت، اعتذرها الى محافظة 
البصرة بشأن حادثة االعتداء على مجموعة من 

السائحني الشباب من البصريني.
وق��ال محافظ اربيل نوزاد ه��ادي مولود في بيان 
تلقت "الصب��اح اجلديد"، نس��خة منه: "نقدم 
لشخص محافظ البصرة ومجلس محافظتها 
وللشباب ولعوائلهم الكرمية، اعتذارنا الشديد 
بش��أن ماحصل من اعتداء بحقهم"، مؤكدا ان 
"ه��ذه احلادثة الفوضوية "المت��ت بصلة ملبادئنا 

واخاقنا وهي خارجة عن القانون متاما"
ستحاس��ب  االقلي��م  "حكوم��ة  ان  واض��اف 
املقصري��ن بش��دة وه��م االن قي��د االعتق��ال 
والتحقي��ق نتيج��ة ذل��ك االعت��داء"، مبينا ان 
"القانون سيأخذ مجراه الطبيعي وفق الدعوى 

التي رفعها االدعاء العام بحقهم".
واش��ار ال��ى ان "اجلمي��ع ف��ي اقليم كردس��تان 
حكوم��ة وش��عبا اس��تهجنوا احلادث��ة النه��ا 
التتناس��ب مع قيم التس��امح الوطني ومبادي 

االخوة".

ادخال "مسدسات" الى 
قمرة طائرة في مطار 

بغداد دون كشفها

أربيل تعتذر عن اعتداء 
حدث فيها لشباب من 

البصرة

الملف األمني

العبادي مستمرون في مقاتلة داعش 
اإلرهابي حتى حترير كامل أرض العراق

تزي��د  أن  "أتوق��ع  س��تولتنبرغ  وأوض��ح 
مس��اعدة الناتو في العراق، نبحث إنشاء 
أكادميي��ات وم��دارس عس��كرية، وبع��ض 
األم��ور األخرى التي ميك��ن أن ندعم العراق 

من خالها".
وكان اجلانب��ان بحث��ا خال اتص��ال هاتفي 
في 23 كانون الثاني املاضي "زيادة وتسريع 
تدريب القوات العراقية مبختلف صنوفها، 
التعليم��ي  املنه��ج  فض��ا ع��ن تطوي��ر 
املش��اة  ليش��مل  اجلدي��د  العس��كري 
واالس��تخبارات وغيرها م��ن الصنوف مع 

بناء قدرات وزارة الدفاع".
وكان رئي��س اللجن��ة العس��كرية حلل��ف 
النات��و، بيتر باف��ل، أعلن أن احلل��ف يعتزم 
زي��ادة مس��اعدته للع��راق لتعزي��ز قدرته 
الدفاعية وتدريب أفراد قواته، اس��تنادا إلى 
الشروط اخلاصة للتحالف بقيادة الواليات 
املتح��دة واحلكومة العراقي��ة. مضيفا أن 
اجلهود س��تتركز على التدريب واملساعدة 

في تعزيز القدرة الدفاعية.
وفي السياق ذاته تلقى رئيس الوزراء حيدر 
العبادي وعودا من مس��ؤلني كبار من عدد 
من الدول املشاركة في املؤمتر بدعم العراق 
عسكريا واقتصاديا، فقد ابدى رئيس وزراء 
هولن��دا مارك روته، اس��تعداد باده لدعم 
قدرات الق��وات العراقية وتلبية احتياجات 
العراق في مختلف اجملاالت، اثناء استقبال 
األول له والوف��د املرافق وجرى خال اللقاء 
التأكيد عل��ى " رغبة البلدين املش��تركة 
بتطوير العاقات الثنائية في اجملاالت كافة، 
وتوفير فرص العمل واالستثمار للشركات 
الهولندية في مختلف احملافظات العراقية 
العراق��ي  االقتص��اد  بدع��م  مبايس��هم 

وتعزيز توجه��ات احلكومة العراقية بإعادة 
االستقرار”.

واك��د رئيس ال��وزراء الهولندي حرص باده 
على “دعم القدرات العراقية واالس��تمرار 
بتطوير التعاون وتلبي��ة احتياجات العراق 
ودع��م اقتص��اده وحال��ة االس��تقرار التي 

يتطلع اليها في املرحلة املقبلة”.
كما أك��د رئيس ال��وزراء الفرنس��ي ادوارد 
فيليب خال لقاء العبادي في مقر اقامته، 
أن باريس ستواصل دعم العراق حتى حتقيق 
كام��ل االس��تقرار، واع��رب ع��ن " تفاؤله 
مبس��تقبل التعاون بني البلدين في جميع 
اجملاالت”، س��يما و" نحن س��عداء بالتقدم 
املدهش ال��ذي حققتموه في العراق ونحن 
معك��م وس��نواصل العاق��ة ب��ني بلدينا 
واكم��ال كل املهمات حت��ى حتقيق كامل 

االستقرار”.
واثن��اء لقائه برئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
خال املش��اركة في مؤمت��ر ميونخ لامن، 
تعه��د وزي��ر الدول��ة للش��ؤون اخلارجي��ة 
البريطاني اليستر بيتر، امس، ب�”تشجيع” 
الش��ركات البريطاني��ة عل��ى العمل في 
كاف��ة احملافظ��ات العراقي��ة وم��ن بينها 
البص��رة، مؤك��دا دعم ب��اده للع��راق في 

مرحلة االستقرار.
واك��د الوزي��ر البريطان��ي عزم ب��اده على 
“الوق��وف م��ع الع��راق واالس��تمرار بدعم 

جهود احلكومة العراقية.
وتكتس��ب مش��اركة الع��راق ف��ي مؤمتر 
ميونخ لألم��ن أهمية خاص��ة نظرا ملوقع 
املتق��دم ف��ي محارب��ة اإلره��اب  الع��راق 
وخروجه منتصرا م��ن حربه ضد داعش، اذ 
كش��ف كش��ف مركز النهرين للدراسات 
االس��تراتيجية التاب��ع ملستش��ارية األمن 
الوطني، أن العراق سيعرض معلومات عن 

قيادات بتنظيم "داعش" خال مش��اركته 
به��ذا املؤمت��ر، وق��ال رئي��س املرك��ز واث��ق 
الهاشمي إن "مش��اركة العراق في مؤمتر 
ميونخ لألمن تكتسب أهمية خاصة نظرا 
ملوقع العراق املتقدم ف��ي محاربة اإلرهاب 

وخروجه منتصرا من حربه ضد داعش".
أن "الع��راق ميتل��ك  الهاش��مي،  وأض��اف 
معلوم��ات مهم��ة ع��ن قي��ادات وعناصر 
تنظيم داعش ومخططاتهم املستقبلية"، 
مش��يرا إلى أن “س��يعرض تلك املعلومات 
باالضاف��ة إلى ما ميتلكه من خبرات مبجال 

مكافحة اإلرهاب”.

مفوضية االنتخابات تبدأ تدقيق 
املرشحني قبل املصادقة عليهم

وأكد أن "مهلة تقدمي املرشحني انتهت يوم 
اخلمي��س املاضي، واملفوضية س��وف تقوم 
بارس��ال القوائم إلى اجله��ات ذات العاقة 
أو االدل��ة  التعلي��م والتربي��ة  مث��ل وزارة 

اجلنائية للتأكد من أهلية االسماء".
ويواصل التميمي ان "اي مؤش��ر يصل إلى 
املفوضية من اجلهات اخملتصة بان مرشحاً 
ال تنطبق عليه الش��روط القانونية سوف 
يح��رم من املصادقة، وعلى حزبه أو قائمته 

تقدمي بديل عنه خال مدة معينة".
أم��ا بالنس��بة للنازح��ني، ذك��ر التميمي 
أن "العم��ل مس��تمر م��ن خ��ال خطط 
للنازح��ني  تس��مح  وكبي��رة  اس��تثنائية 

املشاركة في االنتخابات".
وتاب��ع أن "أج��راءات اخ��رى س��تتبع ف��ي 
مخيماتهم س��واء في اقليم كردستان أو 
بقية احملافظات لكي يس��تطيعوا الذهاب 
إلى مراكز االقتراع واحلصول على بطاقات 
الناخب من مراكز التس��جيل التي سوف 

يتم افتتاحها قريباً".

"التع��اون  إن  الق��ول  التميم��ي  وأكم��ل 
واالمان��ة  اخملتص��ة  وزارات  م��ع  مس��تمر 
العامة جملل��س الوزراء ويع��د موقف يومي 
واس��بوعي للمتغيرات الت��ي حتصل على 

ملف النازحني".
من جانب��ه، ذكر النائب ع��ن حتالف القوى 
العراقية س��الم العيس��اوي ف��ي تصريح 
إل��ى "الصباح اجلديد"، أن "املؤش��رات تدل 
حت��ى االن على عدم ايج��اد حل ملئات االف 

النازحني من جميع احملافظات احملررة".
وأضاف العيس��اوي أن "احلكومة امام حتد 
كبير في اشراك هذه االعداد في االنتخابات 
من خ��ال تهيئة الظروف املناس��بة لهم 
وع��دم اقصائهم أو اجباره��م على االدالء 

باصواتهم جتاه كتل معينة".
ويرى أن "عدم ايجاد حل ملشكلة النازحني 
يعني بقاء العملية االنتخابية عرجاء وقد 

ويفضي إلى عدم اعتراف دولي بها".
ومضى العيس��اوي إلى أن "امام احلكومة 
حت��د حقيقي وهو توفير الظ��روف املائمة 
للنازحني، وه��ي قد تعهدت بذلك ووضعنا 
التعهد في قان��ون االنتخابات لكي يكون 
الت��زام تش��ريعيا مفروض��ا عل��ى جميع 

السلطات".

إحباط تهريب آثار بقيمة
13 مليون دوالر إلى تركيا

وأفادا أيضاً أنهما ينتظران وصول ش��حنة 
من مادة الزئبق األحمر على احلدود التركية 
ومصوغ��ات ذهبي��ة وم��اس تع��ود لزوجة 
الرئي��س املقب��ور س��اجدة تق��در أقيامها 

مبايني الدوالرات".
وُخت��م البيان بالق��ول إن "مكتب املفتش 
العام لوزارة الداخلية سلم املتهمني واآلثار 
املضبوط��ة إل��ى جه��از اخملاب��رات الوطني 

اصولياً".

األردن حتبط مخططا لتهريب 
"متطرفني" بأنابيب نفط قدمية عبر 

احلدود مع سوريا والعراق
موضحا أن "شبكة من االرهابيني ومهربي 
اخملدرات واألس��لحة قامت باستغال احد 
البيوت القريبة من احل��دود وخط األنابيب 
وعم��ل مجموعة م��ن االنف��اق وجتهيزها 
لغايات االس��تخدام في عمليات التهريب 

وتنفيذ العمليات االرهابية".
وبني املصدر، أن "تعليمات صدرت للوحدات 
الفني��ة املعني��ة م��ن س��اح الهندس��ة 
امللك��ي بتدمير هذه االنف��اق واخراج خط 
االنابي��ب ف��وق س��طح االرض، والذي كان 
ميكن ان يش��كل ثغ��رة للتهري��ب ومنفذا 
للمهرب��ني واالرهابي��ني الذين ل��م يتركوا 
اس��لوباً اال وحاولوا استخدامه في تنفيذ 

مخططاتهم االجرامية".
يشار الى بعض املسلحني ومهربي اخملدرات 
واألس��لحة ينف��ذون عملي��ات التهري��ب 
باس��تغال االراضي الصحراوية او الوديان 

أو شبكات االنابيب وغيرها. 

القضاء يوجه مبراجعة قضايا املوقوفني 
في أماكن ايداعهم

وق��ال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء 
االعل��ى القاضي عبد الس��تار بيرقدار في 
البيان ان "اجتماعا استئنائيا عقده رئيس 
مجل��س القضاء األعل��ى القاض��ي فائق 
زيدان خارج أوقات الدوام الرس��مي بقضاة 
احملاك��م اجلزائية في بغداد امس ملناقش��ة 
العمل القضائي وطبيعة التحديات التي 

يواجهها القضاة وأعضاء االدعاء العام".
وأضاف بيرق��دار أن القاضي زي��دان " وجه 

باإلس��راع في االنتق��ال الى أماك��ن ايداع 
امليدان��ي  التحقي��ق  إلج��راء  املوقوف��ني 
ومراجعة قضاياهم بغية سرعة حسمها 
وف��ق القان��ون، ودع��ا ال��ى ض��رورة توخي 
الدقة ف��ي إصدار مذكرات القبض وتنفيذ 
نصوص القانون التي تقضي بإطاق سراح 
املوقوفني بكفالة حل��ني محاكمتهم بدل 
ايداعهم التوقيف واس��تغالهم من ذوي 
النفوس الضعيفة وما يس��ببه التوقيف 
م��ن إره��اق ملؤسس��ات الدول��ة املعني��ة 

بذلك". 
وأفاد أن "رئيس مجلس القضاء وجه أيضا 
بضرورة باستخدام محاكم اجلنايات واجلنح 
صاحياتها بخصوص تقدي��ر العقوبة مبا 
يتناسب وجسامة اجلرمية املرتكبة ومراعاة 

اجلانب اإلنساني في جميع األحوال". 
وذكر بيرقدار أن القاضي زيدان أشاد بوحدة 
مكون��ات مجلس القض��اء األعلى وحرص 
جمي��ع الس��ادة القضاة وأعض��اء االدعاء 
وتعاونهم في س��بيل حتقيق العدالة التي 

ينشدها اجلميع". 
وأوض��ح أن رئيس مجلس القضاء "ش��دد 
عل��ى ان يفتح الس��ادة القض��اة وأعضاء 
االدع��اء الع��ام أبوابه��م ام��ام املعني��ني 
منه��م  لاس��تماع  وذويه��م  بالدع��اوى 
مباش��رة إلى مش��اكلهم وافهامهم في 
الوقت نفس��ه بطبيعة العمل القضائي 
لقطع الطريق امام السماسرة وممن يحاول 
اس��تغال مصطلح )العاق��ات ( للوصول 
ألغراض غير مش��روعة تسيء للمؤسسة 

القضائية من دون وجه حق".

قوائم االنتخابات املقبلة تخلو
من مرشحني لعائلة الطالباني

وأكم��ل بيرقدار انه وجه أيضا بالتعامل 

الت��ي تخ��ص  القضاي��ا  الدقي��ق م��ع 
السياس��يني خال املرحل��ة املقبلة، وان 
ال يس��تغل القض��اء كجس��ر لتحقيق 
احت��دام  بس��بب  سياس��ية  أه��داف 

التنافس االنتخابي". 
كما أشاد رئيس مجلس القضاء االعلى 
بجهود "اللجن��ة القانونية في مجلس 
النواب بخصوص تش��ريع القوانني التي 
تخ��ص عمل القضاء وف��ق رؤيا مجلس 
القضاء ومبا ينسجم مع ما تعارف عليه 
العم��ل القضائ��ي منذ بداية تأس��يس 

النظام القضائي في العراق" .

أمطار األيام املاضية
كسرت حاجز اجلفاف

م��ا دعا الدوائ��ر اخلدمية ف��ي الباد الى 
عقد اجماعات واتخاذ اجراءات ملواجهة 

ازمة اجلفاف املتوقع.
وف��ي الي��اق نفس��ه، أعلن مدي��ر املوارد 
املائي��ة ف��ي محافظ��ة ديال��ى مهن��د 
املعموري امس السبت، ارتفاع مناسيب 
مي��اه بحي��رة حمري��ن ش��مال ش��رقي 

احملافظة.
وق��ال املعم��وري إن مناس��يب املياه في 
بحي��رة حمرين ش��مال ش��رقي ديالى ، 
ارتفعت عش��رة سنتمرات تقريبا ، فيما 
بلغ��ت كمية املياه الداخلة إليها بفعل 
األمط��ار ما يق��ارب م��ن 10 مايني متر 

مكعب .
وأضاف املعم��وري ان االطاق��ات املائية  
من البحيرة إل��ى األراضي جرى تقليلها 
نتيج��ة كفاية األخيرة مبي��اه األمطار  ، 
مش��يرا إلى أن غ��زارة األمط��ار لها آثار 
ايجابي��ة في ديال��ى ، وأمن��ت املياه لري 

وجبة كاملة من األراضي الزراعية .

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والتطوي��ر  البح��ث  هيئ��ة  تع��د 
الصناع��ي اجله��ة املس��ؤولة ف��ي 
الت��ي  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
تعن��ى بالبحث العلم��ي والتطوير 
التخصص��ات  الصناع��ي بش��تى 
الصناعي��ة  واجمل��االت  العلمي��ة 
والبتروكيمياوي��ة  الكيمياوي��ة 
والهندس��ية والصناعات الغذائية 
والدوائية والنس��يجية واالنشائية 
واملتج��ددة  البديل��ة  والطاق��ات 
والبيئ��ة والعل��وم الصرفة وغيرها 
من خال املراك��ز البحثية التابعة 
لها وفي اقس��ام البحث والتطوير 

جلميع شركات الوزارة .
وق��د اوضح املدي��ر الع��ام الدكتور 
س��بع  ص��ادق  مظه��ر  املهن��دس 
ف��ي تصري��ح للمكت��ب االعامي 
بأن الهيئ��ة دأبت على التعش��يق 
مع اجلامع��ات العراقي��ة من خال 
تنفيذ زيارات عدي��دة اليها وتوقيع 
عق��ود وآليات تع��اون معها تتمثل 
واخلبرات  باالستفادة من اساتذتها 
املتوفرة فيها كونه��ا عنصر داعم 
بالبحوث  لاقتصاد في املش��اركة 
واع��داد بح��وث مش��تركة تخ��دم 
بغ��داد  كجامع��ات  الصناع��ة 
واجلامعة  واملس��تنصرية  والنهرين 
التكنولوجي��ة وجامعات ميس��ان 
وبابل والكوفة وجامعة سوران في 
اقليم كردس��تان الى جانب زيارات 
عدي��دة جملالس احملافظات في بغداد 

وميسان والنجف .
واك��د املدير العام بأن ابواب الهيئة 
مفتوح��ة جلميع طلبة الدراس��ات 
والدكت��وراه(  )املاجس��تير  العلي��ا 
الس��تخدام مختبراتها ف��ي اجراء 
التحالي��ل والتج��ارب والدراس��ات 
مجان��ا او بأس��عار رمزي��ة ، الفت��ا 
الى توج��ه الهيئ��ة باالنفتاح على 
العاملي��ة  واملؤسس��ات  اجلامع��ات 
لدعم النش��اط البحث��ي في وزارة 
وللدخول فيما  واملع��ادن  الصناعة 
يسمى بحافات العلم  اذ ان الهيئة 

بص��دد توقي��ع اتفاقي��ة للتع��اون 
مع اجلامع��ات املاليزي��ة واخرى مع 
اجلامع��ات االيرانية الى جانب عقد 
اتفاقات تعاون م��ع اليونان لتطوير 
ودعم البحث العلمي بهدف تبادل 
الزي��ارات واجراء بحوث مش��تركة 
وبن��اء القدرات البش��رية للقيادات 
العلمي��ة وتطويره��ا مبايؤهلها ان 
تكون من املؤسس��ات املعترف بها 
دولي��ا وبالش��كل ال��ذي يصب في 
مصلحة الهيئة والوزارة ، الى جانب 
التنس��يق ب��ني ال��وزارة واجلامعات 
الوطني��ة  العلمي��ة  واملؤسس��ات 
والعربي��ة والعاملية واالس��هام في 
التكنولوجية  احلاضنات  تش��كيل 
الت��ي تس��اعد املبدع��ني النش��اء 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة . 
بدأت الهيئ��ة ومراكزه��ا البحثية 

جدي��دة  اخ��رى  مب��ان  بانش��اء 
مبواصف��ات عالية ج��دا ومطابقة 
الدوائ��ي  التصني��ع  ملواصف��ات 
باالبح��اث  اخلاص��ة   )GMP( اجلي��د 
والدوائي��ة  الصيدالني��ة  واالم��ور 
ومختب��رات حديثة كما متكنت من 
احلص��ول عل��ى ش��هادة املطابقة 
)اي��زو  الدولي��ة  املواصف��ة  م��ع 
9001:2008( م��ن منظم��ة انترتك 
الدولية وقامت باعداد استراتيجية 
البحث والتطوير ل��وزارة الصناعة 
واملع��ادن لغاي��ة ع��ام 2030 وفق��ا 
االس��تراتيجية الصناعي��ة وانه��ا 
بحثي��ة  مراك��ز  النش��اء  تس��عى 
لتغطية التخصص��ات الصناعية 
غير املوجودة حاليا ضمن نشاطها 
ومنه��ا مركز البحوث الهندس��ية 
واملواد وبح��وث مواد وتقنيات البناء 

واحلراريات وبحوث تقانة الصناعات 
الغذائية واالحيائية وبحوث الروبوت 
والبيئة الصناعية ، كما انها تعتزم 
انش��اء مباني جديدة واس��تحداث 
مش��اريع مس��تقبا ضمن اخلطة 
االس��تثمارية حت��ى نهاي��ة العام 
احلالي 2018 بتخصيص قدره )64( 

مليار دينار .
وتتمث��ل مه��ام الهيئة ف��ي اعداد 
البحثية للمراكز  وتنفيذ اخلط��ط 
التابعة لها ودراسة وتقومي اخلطط 
ومتابعة  الوزارة  البحثية لشركات 
تنفيذها واالش��راف واملتابعة على 
تطوير اقسام البحث والتطوير في 
جمي��ع تش��كيات وزارة الصناعة 
واملعادن اضافة ال��ى تقييم وتقومي 
البحوث املنجزة واالجنازات العلمية 
تطبيقه��ا  عل��ى  والتش��جيع 

مجل��دات  واص��دار  وتس��ويقها 
اخلاصات املوسعة للبحوث املنجزة 
م��ن قبل ش��ركات ال��وزارة ومجلة 
البحوث  لنش��ر  علمي��ة محكمة 
املنج��زة التي لها عاقة بالصناعة 
الوطنية فضا ع��ن عقد املؤمترات 
والندوات والورش العلمية واالسهام 
في حل املشكات الصناعية التي 

تعاني منها شركات الوزارة .
وتابع املدير العام بالقول ان للهيئة 
آلي��ات تع��اون م��ع وزارات النف��ط 
والزراعة من خال توقيع بروتوكول 
والتطبيق��ي  العلم��ي  للتع��اون 
لغرض تكامل االنش��طة البحثية 
الصناع��ة  وزارة  ب��ني  واالنتاجي��ة 
والوزارات االخرى، مفصحا عن انتاج 
منتجات غير منطية متمثلة بأدوية 
بيطرية لعاج احليوانات وجتهيز وزارة 

الزراع��ة بالعديد من ه��ذه االدوية 
فضا عن وج��ود حاجة ال��ى ادوية 
اخ��رى جدي��دة وعدد تش��خيصية 
ملعرفة امل��رض ونوع الدواء س��يتم 
انتاجه��ا وجتهيزها ع��ن طريق احد 
التخصصي��ة  البحثي��ة  املراك��ز 
بالق��ول  واوض��ح   . له��ا  التابع��ة 
ايضا ان الهيئ��ة متتلك منظومات 
للمنظوم��ة  مكمل��ة  ريادي��ة 
اخملتبري��ة فه��ي عبارة ع��ن معمل 
مصغر يح��ول النتائج اخملتبرية الى 
املصانع  النش��اء  معطيات مفيدة 
واملعام��ل اضاف��ة ال��ى امكانيت��ه 
النتاج املنتج��ات املطلوبة ، مؤكدا 
على اهمي��ة ه��ذه املنظومات في 
كونه��ا مرحلة مهم��ة جدا اليجاد 
املعطيات واالنتاج مبايسد جزء من 

حاجة السوق .

اصبحت أبواب الهيئة 
مفتوحة لجميع 
طلبة الدراسات 
العليا )الماجستير 
والدكتوراه( الستخدام 
مختبراتها في اجراء 
التحاليل والتجارب 
والدراسات مجانا او 
بأسعار رمزية 

املكننة احلديثة في العراق

تشكيل حاضنات تكنولوجية تي تساعد المبدعين النشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة

"التطوير الصناعي" تعتزم توقيع اتفاقات
مع الجامعات العربية والمؤسسات العالمية 
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منى خضير عباس* 

تواص��ل الهيئة العام��ة للمياه 
اجلوفي��ة جهوده��ا لالس��تفادة 
القص��وى م��ن املي��اه اجلوفي��ة 
ف��ي بلدن��ا العزيز واس��تثمارها 
لالغ��راض الزراعي��ة والبش��رية 
املتنوعة اضافة الى االستعماالت 
عل��ى  بتأكيده��ا  الصناعي��ة 
ايج��اد احللول الس��ريعة واجلادة 
لتجاوز ش��حة املياه وخاصة في 

احملافظات اجلنوبية .
وأورد مكت��ب اع��الم الهيئة ، ان 
حصيل��ة ه��ذه اجله��ود، متثلت 
بحفر )77( بئرا مائية خالل شهر 
كان��ون الثان��ي املاض��ي اضافة 
ال��ى فح��ص )81( بئ��را ونصب 
)13( طاقم ضخ م��ع صيانة )4( 
طواقم ض��خ موزعة على اغلب 

محافظاتنا العزيزة .
ف��ي العاصمة بغ��داد اجنزت )5( 
اب��ار باعم��اق تت��راوح مابني ) 24 
� 30( مت��را في الق��رى البعيدة 
ع��ن املي��اه الس��طحية اضافة 
الى فح��ص )11( بئرا ونصب )6( 

طاقم ضخ .
وف��ي محافظ��ة ذي ق��ار مت اجناز 
بئ��را   )51( وفح��ص  بئ��را   )60(
لالس��هام ف��ي معاجلة ش��حة 
وتوفي��ر  احملافظ��ة  ف��ي  املي��اه 
للمحافظ��ة  املائي��ة  احلص��ص 
واس��تعماله لالغراض البشرية 
والزراعي��ة اخملتلف��ة ، ام��ا ف��ي 
محافظة ميس��ان فق��د مت اجناز  
بئري��ن وفحص بئرين اضافة الى 
نص��ب طاقم��ي ض��خ للتأكيد 
على ايصال املياه للمناطق التي 
تعاني من ش��حة املياه وتوسيع 
الرقع��ة اخلض��راء ف��ي احملافظة 
االس��تعماالت  ال��ى  اضاف��ة 
ملي��اه هذه  املتع��ددة  البش��رية 

االبار.
وف��ي محافظ��ة النج��ف حفر 
بئ��ران احداهم��ا بئ��ر محط��ة 
التحلي��ة في قري��ة ال زيرج من 

قب��ل فرق��ة حف��ر )61( وبعمق 
)95( م اضاف��ة ال��ى فح��ص )4( 
اب��ار ، وف��ي محافظ��ة كربالء مت 
حف��ر واحدة خالل ش��هر كانون 
الثان��ي بجه��ود العامل��ني ف��ي 
فرق��ة )93( التابعة لفرع كربالء  
وهو بئ��ر الفوج الثان��ي لواء 33 
)160(م ملس��اندة قواتنا  بعم��ق 
العسكرية البطلة وتوفير املياه 
لهم لالغراض اليومية املتعددة 
اضافة الى فحص)3( آبار ونصب 
)3( طواقم ضخ م��ع صيانة )3( 

طواقم ضخ . 
الهيئ��ة  نش��اط  ش��مل  وق��د 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن حيث 
مت اجن��از )4( اب��ار فيه��ا وباعماق 
متعددة تتراوح ما بني )90 � 110( 

م بجه��ود العامل��ني ف��ي فرقة 
حف��ر )120( العامل��ة ف��ي فرع 
صالح الدين وم��ن هذه االبار بئر 
احلمرة /5 قي��ادة عمليات صالح 
الدين وكذلك بئر مديرية طيران 
احلش��د )س��بايكر( لالس��تفادة 
القصوى من املي��اه اجلوفية في 
املنطقة واستعمالها في شتى 
مج��االت احلي��اة س��واء كان��ت 
البش��رية أو الزراعية اضافة الى 
فحص )5( ابار ونصب )1( طاقم 

ضخ .
وفي محافظة املثنى مت حفر بئر 
واحدة في ش��هر تش��رين االول 
بعم��ق )100( م م��ن قب��ل فرقة 
حف��ر )114( العامل��ة ف��ي فرع 
املثنى لالسهام في زيادة الرقعة 

اخلض��راء ف��ي احملافظ��ة وس��د 
للمي��اه  املواطن��ني  احتياج��ات 
وخاصة في املناطق التي تعاني 
م��ن ش��حة املي��اه اضاف��ة الى 
فح��ص )1( بئر واحدة ونصب )1( 

طاقم ضخ .
البص��رة  محافظ��ة  ف��ي  ام��ا 
الفيح��اء فق��د مت اجن��از بئري��ن 
النفطي��ة  املش��اريع  لش��ركة 
منهم��ا  ل��كل  )60(م  وبعم��ق 
ودعم��اً للقط��اع الصناعي في 
احملافظة اضاف��ة الى فحص )4( 
اب��ار ، كم��ا ان العمل مس��تمر 
في قس��م الدراسات والتحريات 
الهيئة  في  الهيدروجيولوجي��ة 
العام��ة للمياه اجلوفية من اجل 
التع��رف عل��ى اه��م التطورات 

الت��ي تط��رأ عل��ى واق��ع املي��اه 
الع��راق  عم��وم  ف��ي  اجلوفي��ة 
ومعرفة نوعية املي��اه وكميتها 
ونس��بة االمالح املتواج��دة واذا 
كانت املياه صاحلة لالس��تعمال 
البش��ري او االستفادة منها في 

اغراض اخرى .
اس��تمرت  آخ��ر  صعي��د  عل��ى 
ش��عبة بنك وحتلي��ل املعلومات 
في قس��م الدراسات والتحريات 
بنك       بيان��ات  بتحدي��ث قاع��دة 
املعلومات وكذل��ك تزويد طلبة 
 ) )ع��دد/2  العلي��ا  الدراس��ات 
باملعلوم��ات لالبار احملفورة ضمن 
مناطق دراس��تهم ، اما ش��عبة 
نظ��م املعلومات اجلغرافية فقد 
قام��ت باع��داد خرائ��ط  ادارية ) 

ديالى � الديوانية ( ، وأهم اعمال 
ش��عبة اجليوفيزياء في القسم 
هو اجراء العمل احلقلي لطالب 
احم��د  اهلل  )عب��د  املاجس��تير 
عجي��ل( في محافظت��ي املثنى 
جنوب غرب��ي مدينة الس��ماوة 
بواقع 12 نقطة مسح كهربائي 

ثنائي االبعاد  .
ش��عبة  عم��ل  يخ��ص  وفيم��ا 
املتابع��ة  والتحري��ات  الدراس��ات 
الدورية واملس��تمرة الب��ار املراقبة 
في عموم     العراق ماع��دا اقليم 
كردس��تان  وكل م��ن محافظة ) 
املوص��ل � صالح الدي��ن � ديالى � 

االنبار ( وحتديث قراءات التذبذب. 

*اعالم الهيئة

محليات 4

مناشدة 

مكتب وزارة الداخلية / دائرة العالقات واالعالم  
بعد التحية :

كتابكم املرق��م 414 ف��ي 2018/1/23 بعنوان ) رصد 
صحفي ( تطلب��ون فيه تزويدكم بتفاصيل اكثر دقة 
عن املناش��دة الت��ي تقدم بها املواط��ن منير النقيب 
احلس��ني ونش��رت في صحيفتنا بالع��دد 3850 في 
2018/1/3 نود ان نعلمكم ان املوما اليه ميتلك جميع 
الوثائق واملعلومات اخلاصة بقضيته مع تس��جيالت 
صوتي��ة ، وقد ق��ام مبراجعة مقر اجلري��دة واتصل بنا 
مرارا وتكرارا ، وابلغنا بض��رورة ترتيب مقابلة خاصة 
ل��ه مع معالي وزير الداخلية )حصرا ( خلطورة الوضع 
الذي يعيش فيه ، آملني االس��تجابة لطلبه وخاصة 
ان ابواب معالي الوزير مفتوحة امام جميع املواطنني 
للنظ��ر في قضاياهم وش��كاواهم وتذليلها ، واعادة 
حقوقه��م املغتصبة ، ن��درج لكم ادن��اه رقم هاتف 

املوبايل اخلاص باملواطن )07721054140( .
 

مع فائق التقدير 

إيجاد الحلول السريعة والجادة لتجاوز الشحة

»الجوفية« تحفر 77 بئرا مائية في الشهر الماضي
 

 بلغت حصيلة 
جهود الهيئة إنجاز 

)77( بئرا مائية 
خالل كانون الثاني 
الماضي فضاًل عن 

فحص )81( بئرا 
ونصب )13( طاقم 

ضخ مع صيانة 
)4( طواقم ضخ 

موزعة على أغلب 
محافظاتنا 

حفر 77 بئرا 

األحد 18 شباط 2018 العدد )3882(

بغداد - الصباح الجديد:

العام��ة  الف��رات  ش��ركتا  ابرم��ت 
واملبيدات  الكيمياوي��ة  للصناع��ات 
والشركة العامة لصناعة األسمدة 
وزارة  تش��كيالت  م��ن  اجلنوبي��ة، 
الصناع��ة واملع��ادن عق��دا يقض��ي 
تزوي��د األخيرة بحام��ض الكبريتيك 

املركز .
وبني مدير عام الشركة املهندس علي 
قاس��م كاظم الشمري في تصريح 
بثه املرك��ز االعالمي في ال��وزارة بأن 
العقد ال��ذي جرى توقيع��ه يقضي 
العامة لصناعة  الش��ركة  بتجهيز 
ب�����)1000(  اجلنوبي��ة  االس��مدة 
طن م��ن حامض الكبريتي��ك املركز 
عل��ى دفع��ات وحس��ب احتياجه��ا 
والس��عة اخلزني��ة املتوف��رة لديها ، 
الفتا الى ان ش��ركة الف��رات تتولى 

مهمة نق��ل املادة اجملهزة بواس��طة 
العائ��دة  التخصصي��ة  العج��الت 
لها واس��تحصال املوافقات االمنية 
االصولي��ة بهذا اخلص��وص لضمان 
واملواصف��ة  بالس��رعة  التجهي��ز 

املطلوبة .
واك��د املدي��ر الع��ام ان توقي��ع هذا 
العقد يأتي في اط��ار التعاون املثمر 
بني الش��ركات الش��قيقة في وزارة 
الصناعة واملعادن ، مش��ددا على ان 
الشركة تبذل جهودا حثيثة وبدعم 
المحدود م��ن وزير الصناعة واملعادن 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
الكيمياوي��ة  منتجاته��ا  لتس��ويق 
وتلبي��ة احتياج��ات جمي��ع اجلهات 
احلكومية والقط��اع اخلاص من هذه 

املنتجات .
م��ن جانب اخر افصح الش��مري عن 
النجاح الذي حققه املالك الهندسي 
والفني ف��ي املصانع الكيمياوية مع 

م��الك مديري��ة الس��يطرة النوعية 
وقس��م البيئ��ة في اج��راء تعديالت 
الغ��ازات  منظوم��ة  عل��ى  وجت��ارب 
من خ��الل اضافة م��واد تعمل على 
امتصاص الغازات املنبعثة من مصنع 
حامض الكبريتيك املركز مااس��هم 
ف��ي زي��ادة كف��اءة عم��ل املنظومة 
وتقليل انبعاث الغازات بشكل كبير 
وواضح ، مؤك��دا ان العمل متواصل 
من اجل تطوير الوح��دات االنتاجية 

ومبواصفات عاملية.
على صعيد متصل باشرت الشركة 
واجللود  النس��يج  العامة لصناعات 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  اح��دى 
الصح��ة  وزارة  بتجهي��ز  واملع��ادن 

والبيئة مبنتجاتها الطبية  .
وقال مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
احمد الكعبي ف��ي تصريح للمركز 
االعالمي في الوزارة ان الشركة بدأت 
بتنفي��ذ عقدها املوقع م��ع كيماديا 

الذي يقض��ي بتجهي��ز مليون وجه 
وسادة  لصالح وزارة الصحة والبيئة 
، مش��يرا الى ان االنتاج س��يتم في 
الشركة  ومعامل  النس��يج  مصنع 
االخ��رى وبواق��ع )320( ال��ف قطعة 
من معمل قديف��ة بابل و)104( االف 
قطع��ة م��ن معام��ل منس��وجات 
الديواني��ة و) 576( ال��ف قطعة من 
معمل االلبسة في النجف االشرف. 
ولف��ت املدير العام الى ان الش��ركة 
تتميز بتنوع منتجاتها الطبية التي 
تنتج وفقا الحدث املواصفات العاملية 
حي��ث مت  اضاف��ة مكائ��ن حديث��ة 
ومتط��ورة من خالل عقد املش��اركة 
مع ش��ركة فلوتتيان البريطانية ما 
اس��هم في حتقيق قفزة كبيرة على 
مس��توى االنتاج ، مؤكدا اس��تعداد 
ش��ركته وقدرتها على تلبية جميع 
احتياج��ات وزارة الصح��ة والقطاع 

اخلاص واالسواق احمللية.

تقرير

تجهيز األسمدة بـ)1000( طن من حامض الكبريتيك المركز 

العيسى يوّجه 
الجامعات باإلسهام في 

معالجة أزمة المياه

استنفار جهود دائرة المجاري 
لسحب مياه األمطار 

بغداد - الصباح الجديد:
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عب��د ال��رزاق العيس��ى، اجلامع��ات واملؤسس��ات 
التعليمية والبحثية باالس��هام في ايجاد احللول 

ألزمة املياه في العراق.
وقال العيس��ى لدى ترؤسه اجتماع املالك املتقدم 
إنه مت توجيه اجلامعات العراقية بتش��كيل خلية 
ازمة في كل جامعة في احملافظات من اجل اعداد 
وتق��دمي املش��اريع والتقارير والعالج��ات املطلوبة 
والعاجلة بغية تطويق أزمة ش��حة املياه وتدارك 

تفاقمها في العراق.
 وأض��اف وزير التعليم أن الوزارة تعد محورا وطنيا 
مع مؤسسات الدولة األخرى ملعاجلة األزمة وتقدمي 
ال��رؤى حولها، مبين��ا ان جهود األس��ر األكادميية 
من باحثي وخبراء ش��تى اجلامعات ستدفع باجتاه 

احللول املطلوبة لشحه املياه. 

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجي��ه ومتابع��ة م��ن وزي��ر االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة د. املهندس��ة آن 
ناف��ع أوس��ي اس��تنفرت امل��الكات الهندس��ية 
والفنية في مديرية اجملاري العامة التابعة للوزارة 
اجله��د اخلدمي واآللي، حيث مت ارس��ال )10( اليات 
تخصصي��ة وحوضي��ة الى قض��اء بعقوبة مركز 
محافظة ديالى لس��حب وتصريف مياه االمطار 

من القضاء.
وأك��دت الوزي��ر ان��ه مت اس��تنفار جمي��ع االليات 
التخصصي��ة ومالكاته��ا البش��رية وبالتواج��د 
امليداني للدوائر اخلدمية التابعة للوزارة في عموم 
احملافظات من اجل تس��ريع تصريف مياه االمطار 
التي تهطل بغ��زارة وبصورة مس��تمرة ، لضمان 
س��رعة تصريفها والس��يطرة عليها ونقلها عبر 

الشبكات واخلطوط الناقلة. 

صرف مستحقات مسّوقي 
محصول الذرة الصفراء في بابل

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الزراعة املباش��رة بصرف املستحقات 
املالية للفالحني واملزارعني مسوقي محصول الذرة 
الصف��راء في محافظ��ة بابل للموس��م الزراعي 

. 2016 – 2015
م��ن  الثاني��ة  الوجب��ة  ص��رف  ال��وزارة  وأك��دت 
املس��تحقات املالي��ة ملس��وقي احملص��ول ملواق��ع 
التسويق ) املسيب واملدحتية واحليدري ( بعد اجناز 
املوافقات األصولية وتدقيق قوائم األس��ماء وفقاً 

لآللية املقررة واستحصال موافقة الوزير اصوليا.
ولفت��ت الوزارة إلى ربط قائمة بأس��ماء الفالحني 
املس��وقني املش��مولني بالصرف والبال��غ عددهم 
)36 ( مس��وقا ليتس��نى له��م مراجع��ة مراك��ز 
التس��ويق لتس��لم حصصهم املالية م��ن الذين 
لم يرد بش��أنهم مؤش��رات أمنية سلبية مبوجب 

املعلومات الواردة من مجلس األمن الوطني.
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بغداد - الصباح الجديد:
للش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  اك��د 
االقتصادي��ة املهندس هيثم جميل 
اخلش��الي خ��الل ترؤس��ة اجللس��ة 
الثالث��ة الجتم��اع اللجن��ة العليا 
للتس��ويق ف��ي الش��ركة العام��ة 
لتجارة احلبوب عن س��عي الشركة 
الع��ادة تأهي��ل محطات ش��بكات 
النق��ل بالقطار والت��ي متلكها في 
والس��ايلوات  املواق��ع  م��ن  العديد 
ومنه��ا ام قصر وذلك العادة العمل 
بنق��ل احلب��وب عبر س��كك احلديد 
لتك��ون نقط��ة انط��الق لتفعي��ل 
الناق��ل الوطن��ي ملا لها م��ن فوائد 
وم��ردودات كونه��ا س��ريعة وامنة 

وواطئة الكلفة .
عم��ل  ان  ال��وزارة  وكي��ل  واوض��ح 
الش��ركة سيش��هد تط��ورا كبيرا 
بعد موافق��ة االمانة العامة جمللس 

باس��تيراد  قيامه��ا  عل��ى  ال��وزراء 
احلنطة لتكون مع ش��ركة تصنيع 
احلب��وب النت��اج الطح��ني الصف��ر 
التجاري ملنافسة الطحني املستورد 
وحتقيق االيرادات اضافة الى ممارسة 
الش��ركة لدوره��ا الرئي��س بتجارة 

احلبوب .
ولف��ت الوكيل ال��ى ان وزير التجارة 
الدكت��ور س��لمان اجلميل��ي عرض 
فرص اس��تثمارية لبناء 12 سايلوا 
ف��ي محافظات الب��الد وذلك ضمن 
التي طرحت  الفرص االس��تثمارية 
ف��ي مؤمت��ر )اس��تثمر ف��ي العراق( 
ال��ذي عقد ف��ي الكويت االس��بوع 
املاض��ي ، اذ س��تكون تل��ك الفرص 
دافعا للتوس��ع في نشاط الشركة 
في ظ��ل التط��ورات التكنولوجية 

احلديثة واالمتتة.
على صعيد متصل اعلنت الشركة 

العام��ة لتصنيع احلب��وب في وزارة 
التج��ارة عن اعمامه��ا رقما خاصا 
لتلق��ي الش��كاوى املتعلق��ة مبادة 
امل��وزع ضم��ن مف��ردات  الطح��ني 

البطاقة التموينية .
وقال مديرعام الشركة املهندس طه 
ياسني عباس بانه مت طباعة وتعميم 
كارتات تعريفية خاصة برقم هاتف 
اخل��ط الس��اخن لتلقي الش��كاوى 
املتعلقة مبادة الطحني املوزع ضمن 
 ، التمويني��ة  البطاق��ة  مف��ردات 
مش��يراً الى انه مت التوجيه باعمام 
الرقم اخلاص بالش��كاوى املتعلقة 
مبادة الطحني واالستجابة السريعة 
جلميع الشكاوى التي ترد عبر اخلط 
الس��اخن م��ن خ��الل توج��ه الفرق 
الرقابية الى قواطع ومحال الوكالء 
التي ترد الش��كاوى ضمن مساحة 

التجهيز اخلاصة بهم .

بغداد - الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  أطل��ق 
والبح��ث العلم��ي الدكت��ور عبد 
الوطنية  املعايير  العيس��ى  الرزاق 
العتماد برامج التعليم الهندسي 

في العراق.
وق��ال الوزير في كلمة باملناس��بة 
البرامج��ي  االعتم��اد  معايي��ر  إن 
تدخل في جميع تفاصيل العملية 
التعليمية الجل حتس��ني جودتها 
م��ن منظور االدارة االس��تراتيجية 
واجلودة الش��املة التي تعد احلجر 
املؤسس��ات  األس��اس في ج��ودة 
أهمي��ة  أن  مبين��ا   ، التعليمي��ة 
االعتماد البرامجي تكمن في جودة 
اخلريج وتثبيت ش��ارة االعتماد في 

شهادة التخرج.
واضاف الوزي��ر أن املعايير الوطنية 
العتماد برامج التعليم الهندسي 
تعد االولى م��ن نوعها في العراق، 
مبين��ا أن ه��ذا االجناز ج��اء تتويجا 

بذل��ه مجل��س  متواص��ل  جله��د 
حتس��ني جودة التعليم الهندسي 
في العراق بع��د أن مت االطالع على 
جتارب العديد م��ن الدول املنضوية 
حتت لواء اتفاق واشنطن كالواليات 
واململك��ة  األميركي��ة  املتح��دة 
املتحدة واليابان والذي يرعاه حتالف 
الهندس��ة العامل��ي اله��ادف الى 
متكني مجال��س االعتماد الوطنية 
االعت��راف  عل��ى  احلص��ول  م��ن 
الدولي ملنح االعتماد ضمن االطار 
اجلغراف��ي الوطني من خالل توافق 

املعايير املعتمدة.
وأكد الوزير أن ه��ذه  املعايير تعمل 
على  حتقيق متطلبات قطاع العمل 
احمللي واإلقليمي والعاملي والتوس��ع 
ف��ي مفه��وم أخالق املهن��ة اضافة 
الى ما يتعلق بالبيئة واجملتمع الجل 
بن��اء ش��خصية املواط��ن العراقي 
املتحض��ر،  فضال ع��ن االنتقال الى 
اسلوب التعليم املبني على النواجت 

التعليمي��ة للمق��ررات وعالقته��ا 
مبواصف��ات اخلريج األم��ر الذي بات 
س��مة اساس��ية للتعليم العالي 
املعاص��ر املتقدم الفت��ا الى ان هذه 
املعايير ميكن تش��مل مؤسس��ات 
الدول��ة كافة ، مش��يرا الى االتفاق 
مع وزارة التربية على تنفيذ معايير 
اجلودة في جميع قطاعات التعليم.
بدوره اع��رب رئيس جهاز االش��راف 
نبيل  الدكت��ور  العلم��ي  والتق��ومي 
االعرجي عن أمله بأن تعلن مجالس 
حتس��ني اجلودة ف��ي البرامج االخرى 
ومعاييره��ا الوطني��ة م��ع خارطة 
خاص��ة به��ا وص��وال ال��ى عملي��ة 
تطبي��ق  ف��ي  الش��امل  التكام��ل 
معايي��ر اجلودة الوطني��ة . وفي هذا 
السياق اس��تعرض اعضاء مجلس 
حتس��ني جودة التعليم الهندس��ي 
في العراق خارط��ة التفاصيل التي 
انتج��ت تل��ك املعايي��ر وفلس��فة 

االختيار التي مت اعتمادها.

التجارة تسعى إلعادة العمل بنقل 
الحبوب بعربات السكك الحديد

إطالق المعايير الوطنية العتماد برامج 
التعليم الهندسي في العراق

عرضت فرص استثمارية ببناء 12 سايلو

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
بغداد / الرصافة مع مدير مستشفى 
طوارئ مستش��فى اطفال العلوية  

الدكت��ور وس��ام يون��س التميم��ي  
التوسعات اجلديدة الستيعاب اكبر 

عدد ممكن من االطفال املرضى .
وب��ني املدير الع��ام أن الدائ��رة أعدت 
األساس��ية  التصامي��م  جمي��ع 

واخلاص��ة بتوس��عات الط��وارئ من 
اجل اس��تيعاب األطف��ال املرضى  ، 
مبين��ا أن الدائ��رة تعم��ل م��ن اجل 
االرتقاء باخلدمات الطبية والس��يما 
في مج��ال األطفال .  من جانبه بني 

مدير املستشفى أن نسبة اإلشغال 
الس��ريري خالل العام املاضي 111% 

واستقبل )129404(  مراجعني . 
على صعي��د متصل أك��د الدكتور 
جب��ار حاف��ظ مدير مجم��ع اللجان 

الطبي��ة ف��ي الرصاف��ة إن مجم��ع 
اللج��ان الطبية وخالل أس��بوع أجنز 
أكثر م��ن )1333( معاملة ، مبينا إن 
مجمع اللجان الطبية يضم س��بع 
جل��ان فرعية مش��يرا إن تلك اللجان 

قام��ت بفحص ه��ذه اإلع��داد وهي 
موزعة بالنحو التالي ، جلنة العطل 
والعج��ز قامت بفحص )272( ، جلنة 
الس��ياقة فحص��ت )403( ، اللجنة 

الدائمية فحصت )174( .

الساعدي يبحث توسعات طوارئ أطفال العلوية  



5تقارير محلية األحد 18 شباط 2018 العدد )3882(

البصرة - سعدي علي السند:

أقامت شللبكة أجيال السللام احدى 
منظمات اجملتمللع املدني  في البصرة 
السمينار اخلاص ضمن مشروع تعزيز 
حرية تكوين اجلمعيات والتعبير وحق 
احلصللول علللى املعلومة فللي العراق 
وبدعم من منظمة النجدة الشعبية 
النرويجيللة بحضللور مجموعللة من 
منظمات اجملتمع املدني والناشللطني 
والصحفيللني وممثلللني عللن املكونات 
في محافظللة البصرة مللن الصابئة 
واملسلليحيني والبهائيللني ، وحتدث في 
الورشللة احملاضللران كامل  مضامللني 

البدر ووليد خالد فارس .

ماذا نعني بحقوق اإلنسان
فللي البدء أوضح احملاضللر كامل البدر  
ان حقوق اإلنسللان، ضمانللات قانونية 
عاملية حتمللي اإلفللراد واجملموعات من 
األفعللال التي تعيق التمتللع باحلريات 
األساسللية وكرامللة اإلنسللان  حيث 
يعرف مفهوم حقوق اإلنسللان بأن من 
حق الكائن البشري أن يتمتع بحقوقه 
اإلنسللانية دومنللا متييللز مللن أي نوع ، 
بسبب العنصر او اللون او نوع اجلنس 
او اللغللة او الدين او الرأي السياسللي 
او أي رأي أخللر , او األصللل القومللي أو 
االجتماعللي , او امللكية او املولد او أي 

وضع أخر . 

خصائص حقوق اإلنسان
وأضللاف احملاضللر ان خصائللص حقوق 
اإلنسللان هذه أنها  تقوم على احترام 
كرامة الشللخص وقللدره وأنها حالة 
عاملية ، مبعنى أنها متارس  بالتسللاوي 
ومللن دون أي متييللز بني جميللع الناس 
وأنها غيللر قابلة للتصرف ، مبعنى انه 
ال يجوز سلللب أي شخص من حقوق 
اإلنسان اخلاصة به ، وقد تفرض قيودا 
علللى بعض احلقوق في حاالت محددة 
، وأنهللا غير قابلللة للتجزئة مترابطة 
ومتشللابكة أنهللا مضمونللة دولياً ... 
وأنهللا محمية قانونياً كما أنها حتمي 
اإلفراد واجملموعات وأنها ملزمة للدول 

 .

أصناف حقوق اإلنسان وترابط 
احلقوق

وتقسللم حقللوق اإلنسللان بحسللب 
احملاضللر البللدر بأنها احلقللوق الفردية  
واحلقللوق اجلماعيللة وحقللوق إنسللان 
أساسللية وحقوق أخللرى ومت تصنيف 
احلقللوق الرئيسللة على انهللا حقوق 
اإلنسللان املدنية والسياسللية /اجليل 
األول وحقللوق اإلنسللان االقتصاديللة 
واالجتماعيللة والثقافية/اجليل الثاني 

واحلقوق البيئية والثقافية والتنموية/
اجليللل الثالث واشللار احملاضللر الى إن 
احلقوق املدنية والسياسللية  تشللمل 
احلق في احلياة ,املسللاواة أمام القانون 
, وفي التحرير من العبودية والسخرة 
، وعدم التعرض لاعتقال التعسللفي 
واحلق في محاكمة عادلة  وحرية الفكر 
والضمير والدين أو العقيدة واحلق في 
حيللاة خاصة وحريللة الللرأي والتعبير 
واحلللق في االشللتراك فللي اجلمعيات 
واحلق في املشللاركة في أدارة الشؤون 
العامة وعدم التعرض للتعذيب واحلق 
في االعتراف بالشللخصية القانونية 
، احلللق في اللجوء ,احلق في اجلنسللية 
,احلللق فللي التنقللل واختيللار اإلقامة 
واحلقللوق االقتصاديللة واالجتماعيللة 
والثقافيللة وتشللمل احلق فللي املأكل 
واحلق في الصحة ,واحلق في مسللتوى 
معيشللة مائللم ,واحلق فللي احلصول 
على اجر مسللاو عن العمل املتساوي 
,واحلق فللي الضمان االجتماعي ,واحلق 
فللي العمللل وحق اإلضللراب واحلق في 
السللكن واحلللق فللي التعليللم واحلق 
في املشللاركة في احليللاة الثقافية و 
احلق في امللكية اخلاصة ,وحق أنشللاء 
النقابللات و االنضمام أليها ,واحلق في 
الراحة وأوقات الفراغ وحقوق اإلنسان 

األساسللية وهي احلقوق التي ال ميكن 
التنللازل عنها او تقييدها في الظروف 
االستثنائية وهي احلق في احلياة واحلق 
في سللامة اجلسللد وعللدم التعرض 
للتعذيللب وعدم اخلضللوع للمعاملة 
القاسللية واملهينللة وحريللة املعتقد 
وحريللة الضميللر و التفكير واحلق في 
االعتراف بالشخصية القانونية وعدم 
جللواز احلبس بسللبب التللزام عقائدي 
وعدم جواز الللرق والعبودية وضمانات 
قانونية عاملية حتمي اإلفراد واجملموعات 
من األفعال التي تعوق التمتع باحلريات 

األساسية وكرامة اإلنسان .

احلريات املدنية
وقللال احملاضللر ان حريللة التعبيللر هي 
القللدرة على التعبير عن اآلراء اخلاصة 
بللكل فللرد باسللتعمال وسلليلٍة من 
الوسللائل املتاحللة لذلك، سللواًء عن 
طريق الكتابة، أو الكام، أو أي طريقة 
مناسللبة أخرى من دون وجود أّية قيود 
أو حللدود متنللع اإلنسللان مللن التعبير 
أي نصللوص  يتجللاوز  ال  أّنلله  دام  مللا 
قانونيللة، أو يؤّدي إلى التسللّبب بضرر 
ألي شخص، أو شلليء مهما كان نوع 
هللذا الضللرر والتعبير أهميللة كبيرة 
في حياة اإلنسللان بصفتها أسلللوباً 

من األسللاليب التي يعتمد عليها في 
التعبير عن نفسه.

احلكم الرشيد
واكد في محاضرته ان احلكم الرشيد 
من منظور التنمية اإلنسانية فيقصد 
به احلكللم الذي يعللزز ويدعم ويصون 
رفللاه اإلنسللان ، ويقوم على توسلليع 
قدرات البشللر وخياراتهللم وفرصهم 
واالجتماعية  االقتصاديللة  وحرياتهم 
والسياسية ، السيما بالنسبة ألكثر 
أفراد اجملتمللع فقرا وميكللن النظر في 
هذا السللياق إلى احلكم الرشيد على 
االقتصادية  للسلللطة  ممارسللة  أنلله 
واإلدارية  والسياسللية  واالجتماعيللة 
إلدارة شللؤون بلللد مللا علللى جميللع 

املستويات .
وقبل ختام الورشللة مت تشللكيل اربع 
مجاميللع من املشللاركني فيها قاموا 
بقللراءة فقرات مللن  حقوق األنسللان 

وكتابة توصيات عنها .
نصب خلللط انتاج الزيت السللائل في 
مصنللع االمام علللي الهللادي )ع( في 
ميسللان ويدعو الى مضاعفة اجلهود 

لاسراع في التشغيل واالنتاج
اطلللع مدير عللام الدائللرة الفنية في 
وزارة الصناعة واملعادن املهندس ناصر 

إدريس املدني اليوم األربعاء على سير 
أعمال النصب للمكائن احلديثة خلط 
إنتاج الزيت السائل في مصنع اإلمام 
علي الهللادي )ع( الواقع في محافظة 
ميسللان والتابع إلى الشركة العامة 
للمنتجللات الغذائيللة يرافقه معاون 
مدير عللام ونائب رئيللس مجلس ادارة 
الغذائية  العامة للمنتجات  الشركة 
/مديللر مصانع السللكر في ميسللان 
حسللني  عبدالرضللا  نعيللم  السلليد 
الغذائية  ومديللر قسللم الصناعللات 
والدوائيللة في الدائرة الفنية السلليد 
رافللد عبداجلليللل ومتابللع الصناعات 
الغذائية عمار باسللم حسن ومعاون 
مدير مركز اإلعللام والعاقات العامة 

السيد لؤي الوائلي .
وجتول املدني في أروقة وأقسام املصنع 
لاطاع ومتابعللة األعمال اجلارية في 
املصنع بعد وصول املكائن احلديثة ذات 
منشأ بلغاري واوكراني واخلاصة بخط 
أنتللاج الزيت السللائل )زيللت الطعام( 
بالشراكة مع شركة كرامات اجلنوب 
وقد شللملت ماكنللة تصفية وتعبئة 
إنتاجية  العبللوات بطاقللة  وتصنيللع 
)12(ألف عبللوة )بطل زيت(/السللاعة 
وماكنة تصنيللع غطاء عبوات بطاقة 
أنتاجية )6(آالف/سللاعة في حني تبلغ 

الطاقللة األنتاجية خلط إنتللاج الزيت 
اجلديد نحو )15(طنا/اليوم .

ودعللا املدني عقب اجلولللة الى ضرورة 
مضاعفللة اجلهللود الكمللال اعمللال 
النصب للمكائن واملباشرة بالتشغيل 
واالنتاج لرفد السوق واملواطن العراقي 
مبادة زيت الطعام ذات اجلودة والنوعية 
للمواصفللات  واخلاضعللة  العاليللة 
القياسللية املعتمللدة ، مؤكللدا على 
التحديث  بعمليات  االستمرار  أهمية 
والتطوير لاقسللام والورش واخلطوط 
االنتاجية فللي املعمل ملواكبة التطور 
ونقللل التكنولوجيللا وتنويللع اإلنتاج 

احمللي.
كمللا تفقللد املدنللي واقللع العمللل 
باسللتك  معمللل  فللي  واإلنتللاج 
ميسللان التابع إلى الشركة العامة 
للصناعات اإلنشللائية وتابع ميدانيا 
سللير العمليللة اإلنتاجيللة لألنابيب 
الباسللتيكية لتلبية احتياج امانة 
بغداد على وفق العقللد املبرم معها 
، مؤكللدا على نوعية وجللودة ومتانة 
هذه املنتجللات وأهميتها في تنفيذ 
امليللاه والصللرف الصحي  شللبكات 
إضافة إلى استعمالها في عمليات 
االرواء ونقل الغاز واستعماالت أخرى 

ومبايلبي احلاجة احمللية .      

أقامتها شبكة أجيال السالم في البصرة

ورشة عمل الحقوق والحريات للناشطين والصحفيين 

إن خصائص حقوق 
اإلنسان هذه أنها  تقوم 
على احترام كرامة 
الشخص وقدره وأنها 
حالة عالمية ، بمعنى 
أنها تمارس  بالتساوي 
ومن دون أي تمييز بين 
جميع الناس وأنها غير 
قابلة للتصرف ، بمعنى 
أنه ال يجوز سلب أي 
شخص من حقوق 
اإلنسان الخاصة به

جانب من ورشة العمل ومبشاركة مراسل الصباح اجلديد في البصرة

شمول منتجات الشركات 
في المعارض المتخصصة 

بالتعرفة الكمركية 

االتصاالت تعتزم 
تحسين خدمة اإلنترنت 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنللت الشللركة العامللة للمعللارض واخلدمات 
التجارية العراقية فللي وزارة التجارة عن اتخاذها 
جملة من االجراءات للشللركات التي تشارك في 
املعارض التخصصية منها تعاملها كمركيا في 
حللال قيامها ببيع بضائعهللا داخل املعرض حيث 
ان تلك البضائع تدخللل ملعرض بغداد حتت عنوان 

داخلة كمركياً.
واوضللح مدير عللام الشللركة املهندس هاشللم 
محمد حامت خللال حضوره املؤمتر الللذي  نظمته 
الشللركة املنظمة للمعرض االيراني الرابع املقام 
حالياً لاسللتماع ومناقشة املشكات واملعوقات 
التللي تواجههللا الشللركات االيرانية فللي املنافذ 

احلدودية.
وقال املدير العام في معرض حديثه الى تشللديد 
االجراءات بفحص البضائع الداخلة للعراق حيث 
ال تدخللل البضاعة الى العراق اال باجازة اسللتيراد 
متنللح حصراً للتاجللر العراقي وال توجللد اي اجازة 
خاصة ممنوحة الي شركة حيث ال يوجد منع على 
دخول البضائع االيرانية في وقت الزيارة االربعينية 
، مضيفللا ان الصناعة العراقيللة حتتاج الى دعم 
دولي واقليمي السللتعادة عافيتها ومنافسللتها 

للصناعات اجملاورة.
واشللار املدير العام الى ان الشركة ستفاحت جميع 
اجلهللات ذات العاقللة فللي العراق لتقللدمي جميع 
التسللهيات للمصدرين االيرانيني واملسللتوردين 
احملليني وذلك تزامناً مع قرب افتتاح املركز التجاري 
االيرانللي داخللل معرض بغللداد الدولللي من اجل 
االستفادة وتبادل اخلبرات مع الشركات االيرانية. 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير االتصاالت حسللن كاظم الراشللد على 
عللزم الللوزارة حتسللني وتطويللر خدمللة االنترنت 
املقدمة للمواطنني واملؤسسللات احلكومية في 
بغللداد واحملافظللات من خللال اتخللاذ جملة من 
االجللراءات االدارية والفنيللة والقانونية ومعاجلة 
تلكؤ بعض الشللركات املتعاقللدة مع الوزارة في 

تقدمي اخلدمة .              
وقال الوزير خال حضللوره اجتماع  مجلس ادارة 
الشركة العامة لاتصاالت ان القرارات واالجراءات 
التي تتخذها الشركة يجب ان تراعي وتصب في 
مصلحة املواطن العراقي بالدرجة االولى وتقدم 
افضل اخلدمات له لضمان حتقيق النمو واالزدهار 
، وعلى اجلميع حتمل املسللؤولية والعمل بالوقت 
املناسللب واغتنللام الفللرص السللانحة لتطوير 
واقللع اخلدمات ، مشللددا« على اتخللاذ االجراءات 
القانونيللة املناسللبة جتللاه الشللركات املتلكئة 
واخملالفة لضوابط تقدمي خدمات االنترنت من دون 
تأخير وضرورة ان تكون االدارة حازمة بهذا الشأن 
لتحقيق مبللدأ االنصاف والعدالللة في التعامل 
وااليفللاء بااللتزامللات واصفا« اياهللا  بالضرورية 
واملناسللبة والبد منها لتصويب مسلليرة العمل 

واالرتقاء باخلدمات .
وابللدى وزير االتصللاالت تفهملله للتحديات التي 
تواجلله الللوزارة والطلللب املتزايد علللى اخلدمات 

السريعة واملتطورة ومن دون انقطاع .
مللن جانبه اثنى وكيل وزارة االتصاالت للشللؤون 
املاليللة واالدارية الدكتور كرمي مزعل السللاعدي 
علللى اجلهود التللي تبذلهللا شللركة االتصاالت 
لتطويللر واقع اخلدمات واملشللاريع التي تنفذها ، 
داعيا« في الوقت ذاتلله الى بذل اقصى الطاقات 
لتشغيل املشللاريع اخلاصة بخدمات االتصاالت 

واالنترنت .
بدوره قال مدير عام ورئيس مجلس ادارة الشركة 
العامة لاتصاالت الدكتور ناظم لفته خشجوري 
ان الشركة اتخذت عددا« من اخلطوات الكفيلة 
بتطوير وحتسللني االداء وسلليلمس املواطن ذلك 

قريبا جدا« .
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وسام السلمان* 
العامللة  اشللور  شللركة  تواصللل 
إحللدى  االنشللائية  للمقللاوالت 
تشللكيات وزارة االعمار واإلسكان 
والبلديللات العامللة اعمالهللا فللي 
فللي  مندلللي   - بلللدروز  مشللروع 
محافظللة ديالى بكلفللة اكثر من 
٨ مليللارات دينللار وهللو مللن ضمن 

مشاريع القرض الدولي الطارئ .
واكد املهندس سللعد احمد صالح 

مدير هيئة تنفيذ املشروع  ان مراحل 
العمل في هذا املشروع وصلت الى 
مراحللل جيللدة جتللاوز فيلله الهدف 
اخملطط له ، اذ بلغت نسللبة اإلجناز 
الفعلي ٤٢ % والعمل مسللتمر في 
جميع املقاطع وسينجز قبل الوقت 

احملدد له .. 
قائللا  الهيئللة  مديللر  واسترسللل 
لقللد شللملت مراحللل العمل في 
املشللروع إجناز أعمال قلع ١٠٦،٠٠٠ 

٥٤،٩٦٠م٢  القشللط  وأعمللال  م٢ 
كمللا مت اجناز تسللوية وحللدل ورش 
خابط بكميللة ١١٢،١٣٥ م٢ ، فيما 
بلغت أعمال فللرش احلصى اخلابط 
أعمللال  بلغللت  وكذلللك  ٨،٥٣٤م٣ 
التبليللط لطبقة األسللاس بكمية 
٧١،٠٤٨ م٢ وأعمللال تبليللط طبقة 

الرابطة ٦٥،١٦٢م٢.
واضللاف مديللر الهيئة امللا أعمال 
التعديليللة فقللد بلغت  الطبقللة 

٥٠،٩٢٢ م٢ والعمللل مسللتمر فللي 
جميللع مفاصل املشللروع ، مؤكدا 
اننا ال ننسى الدعم الامحدود من 
قبل قيادة الشركة في توفير جميع 
الوسللائل املتاحللة مللن أجللل اجناز 
املشللروع بالوقت احملدد باملواصفات 
املطلوبللة بهللدف خدمللة اهالللي 
محافظة ديالى واالسللهام بشكل 
فاعل فللي تطوير واقعهللا اخلدمي 

والعمراني .. 

»آشور« جهود استثنائية في تنفيذ مشروع بلدروز - مندلي 
بطريقة التنفيذ المباشر 



الصباح الجديد ـ وكاالت:

اتهم الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
الدميوقراطي��ني بالتخلي عن »احلاملني«، 
وه��م مهاج��رون غير ش��رعيني دخلوا 
الواليات املتح��دة أطفاالً مع أهاليهم، 
بع��د رفضه��م دعم خطت��ه للهجرة، 
وكت��ب على موقع »تويتر«، في إش��ارة 
يحم��ي  ال��ذي  »داكا«  برنام��ج  إل��ى 
أن  أس��تطيع  »ال  املهاجري��ن  ه��ؤالء 
أصدق األس��لوب الس��يئ ال��ذي عامل 
ب��ه الدميوقراطيون )املس��تفيدين من( 
»داكا«. تخ��ٍل تام، اجلمهوريون ال يزالون 

يعملون بجد«. 
واعتبر البيت األبيض أن الدميوقراطيني 
»رهائن اليسار املتطرف في حزبهم« و 
»غير جديني« في م��ا يتعّلق ب� »داكا«، 
وش��كا من أنه��م »وقفوا م��ع هامش 
متطرف ف��ي مقابل الرجال والنس��اء 
اجملتهدي��ن ف��ي وزارة األم��ن القومي«، 
وذكر أن إدارة ترامب س��تواصل السعي 

إل��ى التوصل إلى خط��ة تتضّمن »حالً 
مقبوالً ل��داكا« الذي ينتهي العمل به 

في 5 آذار املقبل.
وكان هن��اك خي��اران أم��ام »مجل��س 
الشيوخ«، األول مشروع قانون توافقي 
للحزب��ني يؤّمن ل���1.8 ملي��ون مهاجر 
مس��ارًا ينتهي مبنحهم اجلنس��ية في 
غضون -10 12 س��نة، ويع��ّزز التدابير 
األمني��ة عل��ى احل��دود،  والثاني خطة 
»ترامب« التي تتضمن اإلجراءات ذاتها، 
ولكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى 
الواليات املتحدة، وتخصيص 25 بليون 
دوالر لتش��ييد ج��دار على احل��دود مع 

املكسيك.
 ونال مش��روع القان��ون احلزبي موافقة 
54 س��يناتور، ورف��ض 45، ففش��ل في 
احلص��ول عل��ى تأييد 60 عض��ًوا، وهذا 
احل��د األدنى الضروري لتمري��ر أي قانون 
في »الكونغرس«، كما سقطت خطة 
»ترام��ب«، بنْيله��ا 39 صوتًا في مقابل 
60، علًم��ا ب��أن 14 س��يناتور جمهوريًا 
صّوتوا م��ع معظم الدميوقراطيني ضد 

اخلطة.
وحّذر الس��يناتور اجلمهوري »ليندسي 
غراه��ام« م��ن أن جن��اح اخلط��ة يبقى 
صعًب��ا، إذا تابع كل طرف »تس��ييس« 
امللف، لكن السيناتور »تشاك شومر«، 
زعي��م األقلية الدميوقراطية في اجمللس 
رأى أن »التصوي��ت دليل على أن خطة 
الرئيس ترامب مات��ت«، وزاد »إذا توقف 
)ترام��ب( ع��ن نس��ف اجله��ود احلزبية 
املشتركة، فإن مشروع القانون سيمّر« 
ف��ي الكونغرس. أم��ا النائب اجلمهوري 
»مارك ميدوز« فق��ال »إذا كان مجلس 
النواب سينتظر 60 س��يناتور لالتفاق 
على قانون الهجرة أواًل، فاألجدى بنا أن 

نذهب إلى املنزل ونأخذ قيلولة«.
عض��و  أب��رز  ش��يف«،  »آدم  وأعل��ن 
دميوقراطي في جلنة االس��تخبارات في 
مجلس النواب، أن دميوقراطيي اللجنة 
»قريب��ون جًدا« من التوص��ل إلى اتفاق 
مع مكتب التحقيقات الفيديرالي )أف 
ب��ي آي( ووزارة الع��دل، بش��أن مراجعة 
مذكرة أعّده��ا الدميوقراطيون، تدحض 

مذكرة أخرى أعّدها اجلمهوريون، تتهم 
ال��وزارة و »أف بي آي« بالتحّيز في ملف 
اته��ام روس��يا بالتدخل ف��ي انتخابات 
الرئاس��ة األميركية، وبتواطؤ محتمل 

مع حملة ترامب.
ومنع الرئيس نشر املذكرة، معتبرًا أنها 
»سياس��ية جًدا وطويلة جًدا«، وطالب 
بحذف معلومات حساسة تتضّمنها. 
أتى ذلك بعدما اس��تجوب فريق احملقق 
اخل��اص ف��ي »مل��ف روس��يا«، »روبرت 
مول��ر«، »س��تيف بان��ون« املستش��ار 
للرئي��س، لس��اع��ات على  الس��ابق 
مدى يومني. ورّد بانون على كل األسئلة 

التي ُوجهت إليه.
وأعلنت وكالة االس��تخبارات الوطنية 
االس��تخبارات  أجه��زة  أن  األميركي��ة 
واألم��ن س��تجتمع مع أبرز مس��ؤولي 
األميركية  الوالي��ات  ف��ي  االنتخاب��ات 
املقب��ل،  األس��ب��وع  مطل��ع  ال���50 
بنزاه�ة  التهديدات احمليط��ة  لتحديد 
الت��ي  األم��ن  وإج��راءات  االنتخاب��ات 

ميكنهم اتخاذها.
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الصبح الجديد ـ وكاالت:
قض��ى اجلي��ش املصري ف��ي س��يناء عل��ى ثالثة 
إرهابيني، ودمر س��يارة دفع رباعي مجهزة برشاش، 
وذل��ك خ��الل قص��ف الق��وات اجلوي��ة 8 أه��داف 

لإلرهابيني مت تدميرها.
أص��در اجلي��ش املص��ري بيانه التاس��ع ح��ول آخر 
تط��ورات عملية »س��يناء2018- » الت��ي أطلقها 
لتطهير شمالي ووسط سيناء من اإلرهاب والزمر 

املسلحة. 
وقال املتحدث الرسمي باسم القوات املصرية تامر 
الرفاعي على صفحته في »فيسبوك«: »استمرارا 
لنجاحات أبطال القوات املسلحة، ضربت القوات 
اجلوية 8 أهداف للعناصر اإلرهابية ودمرتها بشكل 
كامل، وقضت على 3 إرهابيني، ودمرت سيارة دفع 

رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة«.
وأضاف: »مت رصد واستهداف بؤرة إرهابية شمالي 
س��يناء، ومت القضاء على 4 من العناصر اإلرهابية 
خالل تبادل إلطالق النار م��ع قوات املداهمة، التي 
عثرت ف��ي حوزتهم على بندقيت��ني آليتني وعبوة 

ناسفة معدة للتفجير«.
وذكر الرفاعي أن »املهندسني العسكريني اكتشفوا 
وفجروا 45 عبوة ناسفة مت زرعها الستهداف قوات 

املداهمات في مناطق العمليات«.
وأش��ار إل��ى أن »الق��وات متكنت م��ن تدمير 158 
ملج��أ ووك��را ومخزن��ا عث��ر بداخلها عل��ى عدد 
من األس��لحة اآللي��ة والذخائر وأجه��زة اتصاالت 
السلكية ودوائر نسف وتدمير، وكميات كبيرة من 
مادة C4 ش��ديدة االنفجار ومواد كيميائية تدخل 
في صناعة العبوات الناس��فة، وأكثر من 7 أطنان 

من املواد اخملدرة«.
ولف��ت إل��ى أن��ه »مت ضب��ط وتدمي��ر 7 س��يارات 
تس��تخدمها العناصر اإلرهابية، و32 دراجة نارية 
ب��دون لوح��ات معدنية خ��الل أعمال التمش��يط 
واملداهم��ة، باإلضاف��ة إلى القب��ض على 408 من 
العناصر اإلجرامية املطلوبني جنائيا واملشبوهني، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم«.
وتاب��ع: »عناص��ر ح��رس احلدود متكن��ت من ضبط 
محاول��ة لتهري��ب أس��لحة ومواد مخ��درة على 
احلدود الغربية ضم��ت 99 بندقية خرطوش و400 

ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة«.
وأكد على »اس��تمرار الق��وات البحرية في تنفيذ 
مهامها املرسومة، وتأمني املسرح البحري من رفح 
وحتى العريش، ملنع دخ��ول العناصر اإلرهابية عن 
طري��ق البحر، وتنفيذ األنش��طة التدريبية البارزة 
في مس��رح عمليات البحر املتوسط بالتزامن مع 

عملية »سيناء 2018« الشاملة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ح��ذر وزير اخلارجي��ة الياباني ت��ارو كونو من مغبة 
اعت��راف اجملتم��ع الدول��ي بكوريا الش��مالية قوة 
نووية، مؤكدا أن ذلك قد يضع حدا للنظام العاملي 

الداعم ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
وقال كونو خالل مؤمت��ر ميونخ لألمن الذي انطلق 
أمس االول اجلمعة: »كوريا الش��مالية بطموحها 
املطالب بانس��حاب القوات األميركية من ش��به 
اجلزيرة الكوري��ة، وتوحيد الش��مال واجلنوب وفقا 
لشروطها، تعتبر األسلحة النووية وسيلة هامة 
لتحقي��ق أهدافها. لذا يجب أال نعت��رف بها بلدا 

نوويا في أي حال من األحوال«.
واعتب��ر الوزي��ر الياباني أنه »عل��ى اجملتمع الدولي 
أال يأخذ العب��ارات الودية لبيونغ يانغ على محمل 

اجلد.. بل عليه مواصلة الضغط عليها«.
وكان الزعي��م الكوري الش��مالي كي��م جونغ أون 
قد أعلن نيت��ه في 2017، جعل ب��الدة أعظم قوة 
نووية في العالم، واعتبر أن احلرب في شبه اجلزيرة 

الكورية حتمية وال مفر منها.
وأجرت بيونغ يانغ في نفس الشهر اختبارا ناجحا 
على قنبل��ة هيدروجيني��ة، أحلقتها ف��ي نوفمبر 
املاض��ي بتجرب��ة أخ��رى تضمنت إط��الق صاروخ 

بالستي يحمل اسم »هواسيون15-«.

الجيش المصري 
يقضي على ثالثة 
إرهابيين في سيناء

اليابان تحذر من عواقب 
االعتراف بكوريا 

الشمالية قوة نووية
الصباح الجديد ـ وكاالت:

اقترحت تركيا ام��س االول اجلمعة 
نش��ر قوات مش��تركة مع الواليات 
املتح��دة ف��ي س��وريا فيم��ا حتاول 
حل��ف  ف��ي  العض��وان  الدولت��ان 
ش��مال األطلس��ي إنقاذ العالقات 
تتدهور  التي كانت  الس��تراتيجية 
بسرعة والتي أقرت واشنطن بأنها 

وصلت إلى »مرحلة حرجة«.
األميركي  اخلارجي��ة  وزي��ر  واجتمع 
ريكس تيلرس��ون بالرئيس التركي 
طيب إردوغان خالل زيارة استغرقت 
يومني بعد أس��ابيع من تصريحات 
مناهض��ة  تركي��ة  حكومي��ة 

لواشنطن.
وف��ي ح��ني تأث��رت العالق��ات ب��ني 
الوالي��ات املتح��دة وحليفته��ا في 
حلف ش��مال األطلس��ي بعدد من 
القضايا، ثار غضب تركيا بش��كل 
خاص من الدعم األميركي لوحدات 
حماي��ة الش��عب الكردي��ة الت��ي 

تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
وش��نت تركيا حملة جوي��ة وبرية 
الشهر املاضي في منطقة عفرين 
بشمال غرب سوريا لطرد الوحدات 
م��ن حدوده��ا اجلنوبية. وس��اعدت 
الواليات املتحدة الوحدات بالسالح 
والتدري��ب والدعم اجل��وي والقوات 
اخلاصة. وتعتبرها واشنطن حليفا 
رئيس��يا على األرض ف��ي حملتها 

على تنظيم« داعش ».
وقال تيلرس��ون ف��ي مؤمتر صحفي 
بع��د االجتماع م��ع وزي��ر اخلارجية 
التركي مولود تشاووش أوغلو امس 
االول اجلمع��ة »جن��د أنفس��نا عند 

نقطة حرجة في العالقات«. 
وقال تيلرس��ون »م��ن اآلن فصاعدا 
س��نعمل معا ي��دا بيد. س��نواجه 
القضايا التي تسبب لنا مشكالت 

وسنحلها«.
وال يوج��د للواليات املتح��دة قوات 
على األرض في عفرين التي تشهد 
أنق��رة  التركي��ة. لك��ن  العملي��ة 
اقترحت توس��يع احلملة لتش��مل 
مدين��ة منبج حي��ث تتمركز قوات 
أميركية مما ق��د يؤدي إلى مواجهة 
مباش��رة مع وح��دات مدعومة من 

الواليات املتحدة.
وفي اقتراح قد يشير إلى تقدم في 
جهود التغلب على اخلالفات بشأن 
سوريا، قال مس��ؤول تركي لرويترز 
إن أنقرة اقترحت نشر قوات تركية 

وأميركية مشتركة في منبج.
ه��ذا  مث��ل  أن  املس��ؤول  وأض��اف 
االنتش��ار العس��كري املشترك لن 
يح��دث إال إذا انس��حبت وح��دات 
أوال  الكردي��ة  الش��عب  حماي��ة 
الف��رات.  نه��ر  ش��رقي  ملواقعه��ا 
ويشكل هذا الشرط تكرارا ملطلب 
قدمي لتركيا التي تقول إن واشنطن 
نكث��ت وع��دا بانس��حاب وح��دات 
حماي��ة الش��عب م��ن منب��ج فور 

هزمية الدولة اإلسالمية هناك.
ول��م ي��رد تيلرس��ون وال تش��اووش 
أوغلو بش��كل مباش��ر على سؤال 
عن تقرير رويترز بشأن احتمال نشر 

قوات مشتركة في منبج.
تركي��ا  إن  أوغل��و  تش��اووش  ق��ال 

س��تكون قادرة على اتخاذ خطوات 
مش��تركة مع الواليات املتحدة في 
س��وريا مبج��رد أن تغ��ادر الوحدات 

الكردية منطقة منبج.
وأضاف »املهم من سيحكم ويوفر 
األم��ن له��ذه املناطق ، سننس��ق 
الس��تعادة االس��تقرار ف��ي منبج 
وامل��دن األخرى. س��نبدأ مبنبج. بعد 
أن تغ��ادر وحدات حماية الش��عب 
الكردي��ة، ميكننا اتخاذ خطوات مع 

الواليات املتحدة بناء على الثقة«.
وقال أيضا إن البلدين أسسا »آلية« 
إلجراء مزيد من احملادثات وسيعقدان 
اجتماع��ات مرة أخرى في منتصف 

آذار حلل اخلالفات.
وقال تيلرسون إن القضايا املتعلقة 
مبنب��ج س��يكون له��ا األولوية في 
احملادثات وأقر بأن واش��نطن لم تف 
ببعض وعوده��ا لتركيا دون اخلوض 

في تفاصيل.
وق��ال »قطع��ت الوالي��ات املتحدة 

لتركي��ا تعهدات م��ن قبل ولم تف 
بالكامل بتلك االلتزامات. سنعالج 
ذل��ك من خ��الل مجموع��ة العمل 

وسيكون ملنبج األولوية«.
وأض��اف تيلرس��ون لك��ن األم��ر ال 
يتعلق مبنبج وحدها. علينا أن نفكر 

في الشمال السوري بأسره«.
وأقر تيلرس��ون بحق تركيا املشروع 
ف��ي الدفاع عن حدوده��ا لكنه دعا 
إل��ى ممارس��ة ضب��ط النف��س في 
عملي��ة عفرين وجتن��ب التصرفات 
التي من شأنها تصعيد حدة التوتر 
ف��ي املنطق��ة. الق��ت تصريح��ات 
أدلى  مناهض��ة للواليات املتح��دة 
بها إردوغ��ان قبل عام من انتخابات 
رئاس��ية وبرملانية ص��دى في دولة 
ينظ��ر 83 باملئة من س��كانها إلى 
املتحدة بطريقة س��لبية  الواليات 
وفق��ا الس��تطالع رأي نش��ره هذا 

األسبوع مركز التقدم األميركي.
واعتقل��ت تركيا بع��ض املواطنني 

األميركيني من بينهم قس وبعض 
املوظف��ني األتراك ل��دى القنصلية 
األمريكي��ة بس��بب االش��تباه في 
صالتهم مبحاولة انقالب في 2016. 
ودفع ذلك البلدين إلى وقف مؤقت 
خلدم��ات إص��دار التأش��يرات لكل 

منهما.
وقال تيلرسون »ال تزال لدينا مخاوف 
كبي��رة بش��أن اعتق��ال موظف��ني 
محليني في بعثتنا الدبلوماس��ية 
ف��ي تركي��ا وبش��أن قضاي��ا بحق 
مواطن��ني أمريكي��ني اعتقل��وا في 

إطار حالة الطوارئ«.
تيلرس��ون  يتح��دث  أن  وقب��ل 
للصحفي��ني ف��ي أنقرة ق��ام حزب 
قوم��ي صغي��ر بتنظي��م احتجاج 
خارج موقع عق��د املؤمتر الصحفي 
قائل��ني  احملتج��ون  خالل��ه  هت��ف 

»تيلرسون.. أخرج من تركيا«.
قضية فس��اد جدي��دة هي األخطر 

على نتنياهو

الصباح اجلديد �� وكاالت :
كثرت قضايا الفساد املرفوعة ضد 
رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
نتنياهو، فقد بدأت الشرطة حتقيقا 
جديدا ف��ي ملف فس��اد قد يكون 

األخطر من نوعه على نتنياهو.
وذكرت القناة اإلس��رائيلية الثانية 
أن مل��ف القضي��ة املش��ار إليه��ا 
والتي حتم��ل رقم 4000، قد أحيلت 
إل��ى الش��رطة بع��د األنب��اء التي 
تش��ير إلى ارتباط نتنياهو بشاؤول 
أولوفيت��ش صاحب موق��ع »والال« 
»بي��زك«  وش��ركة  اإللكترون��ي 
لالتصاالت وغيرها من الش��ركات، 
والذي منح تس��هيالت من نتنياهو 

لتسيير أعماله.
وأش��ارت القناة إل��ى أنه حتوم حول 
نتنياهو ش��بهة تس��هيل نش��اط 
»بي��زك« مقابل تغطي��ة مؤيدة له 
على موقع »والال« األكثر شهرة في 

إسرائيل.

تيلرسون يقر بأن واشنطن لم تف ببعض وعودها ألنقرة

تركيا تقترح على أميركا انتشارا عسكريا مشتركا بـ«منبج«

ثار غضب تركيا 
بشكل خاص من 
الدعم األميركي 

لوحدات حماية 
الشعب الكردية 

التي تعتبرها أنقرة 
منظمة إرهابية

تقـرير
وصفهم بغير الجديين ورهائن »اليسار المتطرف« 

»ترامب« يتهم »الديموقراطيين« بالتخلي عن المهاجرين غير الشرعيين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ »مؤمتر ميونيخ لألمن« أعماله 
ام��س االول اجلمعة، وس��ط حتذير 
من رئيس��ه فولفغانغ إيش��ينغر، 
من أن خالفات ونزاعات في العالم 
قد تؤدي إلى حروب، مبا في ذلك بني 
الواليات املتحدة وروس��يا، ويحضر 
الدورة ال�54 للمؤمتر هذا العام نحو 
500 سياس��ي وعس��كري وخبير، 
بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء 
م��ن أكثر من 20 دولة ومؤسس��ة 
دولي��ة، وستس��تغرق اجتماع��ات 
املؤمت��ر وجلس��اته واللق��اءات في 
إط��اره وعلى هامش��ه، ثالث��ة أيام 
أن  األح��د، علًم��ا  الي��وم  تنته��ي 
املشاركني سيناقشون ملفات في 
والدفاعية  اخلارجية  السياس��تني 

والعالقات الدولية.
وقد يفتقر املؤمتر إلى ملف مركزي 
طاغ هذه الس��نة، لك��ن الواضح 
أن أحداث الش��رق األوسط تفرض 
نفسها على أعماله، خصوًصا مع 
مشاركة وزيرَي اخلارجية السعودي 
عادل اجلبي��ر واإليراني محمد جواد 
ظري��ف، كما حضر رؤس��اء الوزراء 

البريطاني��ة تيريزا م��اي والعراقي 
حيدر العبادي واإلسرائيلي بنيامني 
الرئي��س  إل��ى  نتانياه��و، إضاف��ة 
األوكراني بيترو بوروش��ينكو ووزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف.

ولفت إيش��ينغر إلى »توتر شديد 
الدولي��ة  العالق��ات  ف��ي  متن��اٍم 
واملناطقي��ة بني دول«، م��ا يهدد ب� 
»اندالع ح��روب جدي��دة«، وأضاف: 
»منذ أفول االحتاد الس��وفيتي، لم 
ن��رَ تزايد خط��ر ان��دالع مواجهات 
الكب��رى،  ال��دول  ب��ني  عس��كرية 
كم��ا اآلن«، وتاب��ع أن انعدام الثقة 
ب��ني القيادت��ني العس��كريتني في 
موس��كو وواش��نطن »وص��ل إلى 
أدن��ى نقط��ة ممكنة«، مح��ّذرًا من 
أن األم��ر »قد يوص��ل البلدين إلى 
س��وء فهم متبادل وإلى حسابات 
خاطئة ميكن أن تق��ود إلى نزاعات 
عس��كرية«، وج��زم ب��أن ذلك »هو 
أكبر مما ميكن أن يتذكر خطرًا مياثله 

خالل السنوات الثالثني املاضية«.
أظه��ر  العال��م  أن  إل��ى  وأش��ار 
قلًق��ا كبيرًا إزاء سياس��ة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، مستدرًكا 

أن »هناك إش��ارات تفيد بأن األمور 
ه��دأت اآلن في واش��نطن، بفضل 
قوى تش��دد على االستمرارية في 
نهج بلدها وباتت في موقع القرار«، 
لكنه أبدى قلًقا من نهج الواليات 
املتحدة لالنس��حاب م��ن معاجلة 

الشؤون السياسية الدولية.
 وتاب��ع: »آم��ل بأن يس��اهم مؤمتر 
ميوني��خ في ب��دء ح��وار آخر على 
األقل، ليس بني موسكو وواشنطن 
فحس��ب، بل ب��ني موس��كو ودول 
أخ��رى ذات صل��ة، وأعتق��د مث��اًل 
أوكراني��ا، ونق��اط أخرى س��اخنة 
في العالم، لذلك، لس��ت بال أمل، 
لك��ن علين��ا أن نك��ون واقعي��ني، 
ال ي��زال العال��م س��يًئا ج��ًدا في 
ه��ذا الوقت، من حيث االس��تقرار 
العامل��ي«، وف��ي هذا الص��دد ُعلم 
أن وزي��ر الدف��اع األميركي جيمس 
ماتيس ومستش��ار األمن القومي 
ماكماس��تر  هرب��رت  األميرك��ي 
سيعرضان أمام املؤمتر، مالمح من 
السياس��ة اخلارجي��ة والدفاعي��ة 

للواليات املتحدة.
وأفادت وكال��ة األنباء األملانية )د ب 

أ( بأن وزراء خارجية أملانيا وفرنس��ا 
سيناقش��ون  وأوكراني��ا  وروس��يا 
أن  علًم��ا  األوكراني��ة،  األزم��ة 
»منظمة األمن والتعاون في أوروبا« 
ش��كت أخيرًا من تزايد العمليات 
القتالية ش��رق البالد، مشيرة إلى 
أن انتهاكات وقف النار بني القوات 
احلكومي��ة واالنفصالي��ني املوالني 
ملوسكو زادت بنسبة 30 في املئة، 
في حني أعلنت اخلارجية الروسية 
أن الفروف س��يبحث خ��الل املؤمتر 
في األزمة الس��ورية واألوضاع في 
أوكراني��ا والعالق��ات م��ع احلل��ف 
األطلس��ي واالحت��اد األوروبي، كما 
يشارك في اجتماع »مجلس رجال 
األعمال الروسي– األملاني«، ويلقي 
كلمة عن »مستقبل العالقات بني 
روسيا واالحتاد«، وأشارت الوزارة إلى 
أن اللقاءات الروس��ية س��تتمحور 
األوروب��ي ومحاربة  ح��ول »األم��ن 
الش��رق  ف��ي  والوض��ع  اإلره��اب 
األوس��ط، إضافة إلى األوضاع في 

شبه اجلزيرة الكورية«.
وعل��ى خلفي��ة التوتر بني روس��يا 
و«األطلس��ي«،  األوروب��ي  واالحت��اد 

الع��ام  األم��ني  الف��روف  يلتق��ي 
للمرة  ينس س��تولتنبرغ،  للحلف 
األولى منذ تش��رين األول )أكتوبر( 
املاضي، ملناقشة إمكان استئناف 
روس��يا-  »مجل��س  اجتماع��ات 
األطلس��ي«، اجملّم��دة من��ذ اندالع 
أزم��ة أوكرانيا وضّم ش��به جزيرة 
الق��رم ع��ام 2014، فيم��ا أصدرت 
اخلارجية الروس��ية بيانًا خاًصا عن 
اجتم��اع »مجلس رج��ال األعمال 
الروس��ي- األملان��ي«، ف��ي حض��ور 
الف��روف ونظي��ره األملان��ي زيغمار 
غابرييل، وأش��ار البيان إلى »ارتفاع 
التبادل التجاري بني البلدين بنحو 
22 في املئة عام 2017، وبلوغه 50 

بليون دوالر.
مش��اركته  الف��روف  واس��تبق 
ف��ي املؤمت��ر بتأكي��د أن موس��كو 
منفتح��ة عل��ى اس��تئناف »حوار 
مفي��د« مع االحت��اد األوروب��ي، من 
دون »تهدي��د وطلب توبة واعتذار«، 
وأكد أن موس��كو لن تطالب برفع 
املفروض��ة  الغربي��ة  العقوب��ات 
عليها، الفًتا إلى »أقلية عدوانية« 
في الغرب »حت��اول تعطيل تطبيع 

العالق��ات مع روس��يا«، فيما رّجح 
املدي��ر العام ل� »مرك��ز التقديرات 
والتوقع��ات االس��تراتيجية« ف��ي 
موس��كو س��يرغي غرينياي��ف أن 
تواجه روس��يا حمل��ة ضخمة في 
ميونيخ، إذ يُعقد املؤمتر في ظروف 
بالغة التعقيد في الشرق األوسط 

والعالم.
وقال إن روس��يا »س��تحاول تثبيت 
جناحه��ا في س��ورية، عل��ى أبواب 
انتخابات الرئاس��ة الشهر املقبل، 
وس��ُتذّكر الغرب بخطاب ش��هير 
ألق��اه الرئيس فالدميي��ر بوتني عام 
2007، فت��ح صفح��ة جدي��دة في 
العالقات مع الغرب، وأّسس نهًجا 
دبلوماس��ًيا روس��ًيا قويً��ا«، وتوّقع 
أن »يواصل الغرب نش��ر أس��اطير 
عن روس��يا اجلدي��دة، واس��تغالل 
ذلك ملتابع��ة الضغط عليها، عبر 
الئحة الكرملني«، في إش��ارة إلى 
الئح��ة أميركية تضّم مرش��حني 
جمي��ع  تتضّم��ن  للعقوب��ات، 
املس��ؤولني ال��روس في اس��تثناء 
بوتني، وأغنى رجال األعمال الروس 

على الئحة مجلة »فوربس«.

أحداث الشرق األوسط تفرض نفسها مع حضور الجبير وظريف

»مؤتمر ميونيخ لألمن« يبدأ أعماله ويحّذر من حروب جديدة

اتفاق تركي اميركي بتعاون مشترك في منبج



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

البصرة  اعلن��ت ش��ركة نف��ط 
وهيئ��ة تش��غيل الزبي��ر، أم��س 
الس��بت، وصول مش��روع انشاء 
ال��ى  مش��رف  حم��ار  محط��ة 
 200 بطاقة  النهائي��ة  مراحل��ه 
أل��ف برمي��ل وم��ا يق��ارب 140 
مليون متر مكعب قياس��ي من 

الغاز املصاحب يومياً.
وقال مدير هيئة تش��غيل حقل 
الزبي��ر عبد اجلب��ار عباس محمد 
في بيان صحافي، ان »هذه احملطة 
العمالقة اعتمدت أعلى املعايير 
النف��وط  إنت��اج  ف��ي  العاملي��ة 
وبقدرات فنية متطورة جداً وقد 
أضيف له��ا مس��خنات النفط 

لتحسني منظومة العزل«.
وأضاف ان »احملطة تتكون من أربع 
ضفاف س��عة الواح��دة 50 ألف 
برميل يومي��اً، ووح��دات ملعاجلة 
املي��اه بطاق��ة 240 أل��ف برميل 
يومياً للتعامل مع املاء املصاحب 
للحيلول��ة  الغس��يل  وم��اء 
دون حص��ول أي تل��وث ن��اجت عن 
واس��تغالل  النفطية  العمليات 

املياه املصاحبة في هذا املوقع«.
ومض��ى ال��ى الق��ول: »يحت��وي 
املش��روع على محطة حلقن املاء 
بطاق��ة 450 ألف برمي��ل يومياً 
وه��ي طاق��ة كبي��رة حتتاجه��ا 
إلدام��ة  النفطي��ة  العملي��ات 

الضغط املكمني في احلقل«.
وأوض��ح أن »احملطة تضم كذلك 
ثالثة خزانات جريان سعة الواحد 
منه��ا 60 أل��ف برمي��ل ونّفذت 
بقدرات تقنية عالية، ومنظومتني 
للس��يطرة  إحداهما  متطورتني 
والتحك��م اإللكترون��ي، واألخرى 
منظوم��ة إطف��اء متكامل��ة مت 
العلمية  املعايير  بأرقى  تنفيذها 

والفنية املعتمدة عاملياً«.
احملط��ة  أن  عب��اس،  وأوض��ح 
املنتج من  النفط  ستس��توعب 

اآلب��ار القريب��ة منه��ا والواقعة 
النفطي  الزبي��ر  ش��مال حق��ل 
الذي سيش��هد على وفق اخلطة 
املق��ررة له حفر 150 بئ��راً تقريباً 
خالل الس��نوات األرب��ع القادمة 
حيث س��تكون حصة هذا اجلزء 

من احلقل 45 بئراً.
م��ن جهته، ق��ال مدير مش��روع 
محطة حمار مشرف الشمالية 
رئيس املهندس��ني مهند عباس: 
»تنت��ج احملطة 200 أل��ف برميل 
يومي��اً وبكميات غ��از تتراوح بني 

130 – 140 مقمق يومياً«.
وبني أن »احملطة التي حتمل جميع 

البيئي��ة  احلماي��ة  مواصف��ات 
س��تكون فيه��ا عملي��ات ح��رق 
الغاز قليل��ة جداً أي مبا ال يتجاوز 
اخلمس��ة أو األربع��ة ب��ار، وه��ي 
كمي��ة تكاد ال تذكر وأغلب الغاز 
س��يتم اس��تثماره وإرساله إلى 
شركة غاز اجلنوب املسؤولة عن 

إنتاج وتصدير الغاز«.
يذكر أن ش��ركة نف��ط البصرة، 
إن  س��ابق،  وق��ت  ف��ي  قال��ت 
»املس��تثمر الرئيس شركة ايني 
االيطالية واملنفذ األولي ش��ركة 
stx الكوري��ة اجلنوبي��ة ش��ارفتا 
على اجناز محطة الكبس األولى 

ف��ي املش��روع«، مبين��ة أن »اجناز 
محطة كبس الغاز األولى يعني 
ب��دء اإلنت��اج الفعلي ف��ي موقع 

حّمار مشرف املهم«.
وأضافت أن »الش��ركتني تنفذان 
ايضا محطة كبس الغاز الثانية 
وقد وصل االجناز فيها إلى مراحل 
متقدم��ة وس��يتم اإلع��الن عن 
انته��اء العمل فيه��ا خالل فترة 
قريبة وهي تقع في داخل احملطة 

القدمية العاملة«.
وأوضحت نفط البصرة أن »حقل 
الزبي��ر ومحط��ة حّمار مش��رف 
يع��دان من أهم مفاصل التعاون 

مع شركة ايني االيطالية«.
النفط  ارتفعت أس��عار  عاملي��اً، 
قلي��ال منهي��ة األس��بوع عل��ى 
مكاس��ب، بدع��م م��ن انتعاش 
أسواق األسهم العاملية وضعف 
الدوالر األميركي وهو ما س��اعد 
اخلام عل��ى التعافي م��ن هبوط 

حاد األسبوع املاضي.
جلس��ة  برن��ت  عق��ود  وأنه��ت 
الت��داول مرتفع��ة 51 س��نتا، أو 
0.79 باملئة، لتبلغ عند التسوية 
64.84 دوالر للبرميل. وينهي خام 
القي��اس العاملي األس��بوع على 
مكاس��به تزي��د عن 3 ف��ي املئة 

بع��د هبوط بلغ أكثر من 8 باملئة 
األسبوع املاضي.

غ��رب  خ��ام  عق��ود  وصع��دت 
تكس��اس الوس��يط 34 س��نتا، 
أو 0.55 ف��ي املئ��ة، لتبل��غ عن��د 
التس��وية 61.68 دوالر للبرمي��ل 
بع��د أن المس��ت أثناء اجللس��ة 
61.94 دوالر، وهو أعلى مس��توى 

في ثمانية أيام.
وينهي خ��ام القي��اس األميركي 
األس��بوع مرتفع��ا أكث��ر م��ن 4 
في املئ��ة بعد أن مني بخس��ائر 
بلغت نحو 10 في املئة األسبوع 

املاضي.

200 ألف برميل يوميًا من حقل مشرف
إلى منظومة االنتاج الوطنية

من النفط عالي الجودة والغاز المصاحب

مدير هيئة تشغيل 
حقل الزبير: هذه 
المحطة العمالقة 
اعتمدت أعلى 
المعايير العالمية 
في إنتاج النفوط 
وبقدرات فنية 
متطورة جدًا 
وقد أضيف لها 
مسخنات النفط 
لتحسين منظومة 
العزل

هيئة تشغيل الزبير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حافظ��ت فنزويال عل��ى صدارتها لقائم��ة »البؤس 
االقتص��ادي« لع��ام 2018، ف��ي حني، ج��اءت دولتان 
عربيتان ضمن أول 10 مراتب ضمن مؤش��ر بلومبرغ 

لالقتصادات األكثر بؤسا للعام احلالي.
ويعتمد مؤشر »البؤس االقتصادي«، الذي يشمل 66 
دولة، على معيارين أساسيني هما معدالت التضخم 
والبطالة، واللذين يحددان بشكل كبير مدى شعور 

مواطني الدول بجودة احلياة االقتصادية.
وأظهر املؤش��ر أن ارتفاع األس��عار ميثل خطرا أشد 
وطأة على االقتصاد العامل��ي من البطالة في العام 

احلالي.
وج��اءت فنزوي��ال في املرتب��ة األولى ضم��ن القائمة 
للعام الثان��ي على التوالي، في ظل توقعات بارتفاع 
درج��ة »الب��ؤس« في ه��ذا البلد إل��ى 1872 نقطة، 
ف��ي حني احتلت دولة جنوب إفريقي��ا املرتبة الثانية 
ب�33.1 نقطة، تليها األرجنتني ب� 27.1 نقطة، والتي 

حافظت على املرتبة الثالثة للعام الثاني.
وعربيا، حلت مصر ف��ي املرتبة الرابعة عامليا ب�26.4 
نقطة، لكنها سجلت حتسنا مقارنة بالعام املاضي، 
الذي حل��ت فيه باملرتبة الثانية ب���41.7 نقطة، إلى 
جانب مصر دخلت السعودية هذا العام قائمة أكثر 
10 دول »بؤس��ا اقتصادي��ا« ب���15.4 نقط��ة، بعد أن 

كانت باملرتبة الرابعة عشر في العام املاضي.

ميالنو ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية لتنهي سلس��لة خسائر 
استمرت ثالثة أسابيع بينما واصلت شركات اإلعالن 
ع��ن نتائج أعم��ال جيدة وتقلصت تقلبات األس��واق 

والقلق بشأن ارتفاع التضخم.
ودفعت نتائج أعمال قوية لش��ركات كبرى من بينها 
رين��و وإي.دي.إف املؤش��ر س��توكس 600 لالرتفاع 1.1 

باملئة.
وبلغت مكاس��ب املؤشر القياسي األوروبي 3.3 باملئة 
هذا األسبوع ليسجل أفضل أداء منذ ديسمبر كانون 
األول 2016. لكن��ه م��ا زال منخفضا أقل من 6 باملئة 
عن أعلى مستوى في عامني ونصف العام الذي بلغه 

في كانون الثاني.
وم��ن ب��ني املؤش��رات األخرى، زاد املؤش��ر فايننش��ال 
تامي��ز البريطاني 0.8 باملئة كما ارتفع املؤش��ر داكس 
األملان��ي بنف��س النس��بة. وف��اق أداء مؤش��ر بورصة 
ميالنو اإليطالية املؤش��رات األوروبية األخرى ليصعد 

1.3 باملئة.
يأتي التعافي الذي ش��هدته األس��هم األوروبية هذا 
األس��بوع بعد بداية مضطربة لشهر فبراير شباط، 
حني تس��ببت مخاوف م��ن أن ارتف��اع التضخم في 
الواليات املتحدة س��يطلق زيادات س��ريعة ألس��عار 
الفائ��دة، ف��ي موج��ة مبيعات لألس��هم ف��ي أنحاء 

العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خالل 
األس��بوع، فصعدت السوق الس��عودية 1.45 في 
املئة، والدبيانية 0.14، والكويتية 1.65، والبحرينية 
0.5 ، والعماني��ة 0.2 ، بينم��ا تراجع��ت الس��وق 

الظبيانية 0.48 في املئة.
ورأى رئيس »مجموعة صحارى« أحمد السامرائي 
في حتلي��ل أس��بوعي، أن »األداء الع��ام للبورصات 
العربي��ة كان إيجابي��اً مقارن��ة مبس��ار التداوالت 
واإلغالق��ات الس��عرية املس��جلة خالل األس��بوع 
املاض��ي، ف��ي ح��ني كان��ت تعويضي��ة مقارن��ة 
باإلغالق��ات الس��عرية على مس��توى املؤش��رات 
الرئيسة وأسعار األس��هم املتداولة، ومتماسكة 
على مستوى نطاقات التذبذب املسجلة، وسلبية 
عل��ى مس��توى قيمة الس��يولة املتداول��ة، والتي 
بقي��ت دون مس��توياتها املس��تهدفة وأق��ل م��ن 
مس��توياتها املس��جلة خالل جلس��ات األس��بوع 
املاضي، لتنه��ي البورصات تداوالتها األس��بوعية 
عند مستوى متاسك جيد ومضاربات أقل وتداوالت 

انتقائية مدروسة«.

فنزويال أعلى قائمة
في »البؤس االقتصادي«

ارتفاع األسهم األوروبية

انتعاش البورصات 
العربّية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلن وزير الطاق��ة والصناعة اإلماراتي 
رئي��س ال��دورة احلالية ملنظم��ة »أوبك« 
س��هيل املزروعي، السعي خالل رئاسته 
املنظم��ة هذه الس��نة، ال��ى »التوصل 
إل��ى اتفاق إطاري« يك��ون مبوجبه اتفاق 
خفض اإلنت��اج »لألبد«، علم��اً أن اتفاق 
خف��ض اإلنتاج الذي وقعته 24 دولة من 
»أوب��ك« وخارجها يس��تمر حتى نهاية 

هذه السنة.
وكش��ف املزروع��ي ف��ي جلس��ة م��ع 
الصحافيني في أبو ظبي ملناسبة توّلي 
اإلمارات رئاس��ة »أوبك« للدورة احلالية، 
أن خط��ة »أوبك« لهذه الس��نة »تتركز 
ف��ي مراقب��ة اإلنت��اج وإزال��ة الكميات 
اإلضافية في اخملزون العاملي، ورؤية مزيد 
من االس��تثمارات التي تّتجه إلى قطاع 
الصناعة النفطي��ة«. وأبدى تفاؤله بأن 
»تتعافى الس��وق البترولية هذه السنة 

جلهة التوازن بني العرض والطلب«. 
وقال: »يجب علينا استشراف املستقبل 
املب��ادرات واحللول االس��تباقية  ووض��ع 
املشتركة، والتي تعزز التعاون والتواصل 
البناء، ال س��يما في الس��نة األولى من 
إعالن التع��اون بني ال��دول األعضاء في 
»أوب��ك« وش��ركائها م��ن ال��دول خارج 
املنظمة، والتي جاءت لتحقيق التنمية 

املستدامة«.
وأكد املزروعي أن »متيزنا باملرونة يعطينا 
الق��درة عل��ى التكي��ف ودع��م بعضنا 
البع��ض بني دول أعضاء »أوبك« وكذلك 
البل��دان خارجه��ا، وس��نواصل مراقبة 
الس��وق عن كثب، وسنسعى جاهدين 
من خالل جهودنا املش��تركة إلى حتقيق 
االس��تقرار ال��ذي يرغ��ب في��ه كل من 

املنتجني واملستهلكني«. 
ولفت إلى أن »اتفاق متديد خفض اإلنتاج 
إلى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية 
هذه الس��نة، في االجتماع��ات الوزارية 
املنعق��دة في 30 تش��رين الثاني 2017، 
حظ��ي بدعم كام��ل من ال��دول ال�24 
األعض��اء ف��ي منظمة »أوب��ك« والدول 
غير األعضاء فيها للمش��اركة في هذا 

االتفاق«. 
وش��دد على أن »نس��به الت��زام خفض 
اإلنت��اج بلغت 129 في املئ��ة في كانون 
األول 2017، فيم��ا بل��غ مع��دل االلتزام 

للسنة األولى 107 في املئة«.
املس��بوق  غي��ر  التع��اون  »ه��ذا  وع��ّد 
س��اهم في إحراز تق��دم كبير في إعادة 
مستويات اخملزون إلى متوسط السنوات 
اخلم��س الس��ابقة، وإعادة الت��وازن في 
العرض والطلب، ما يس��اعد على عودة 
االس��تقرار املس��تدام إلى السوق على 
اآلماد القصيرة واملتوس��طة والطويلة 
األجل، واملس��اعدة في تعزيز اس��تدامة 

النمو االقتصادي اإليجابي العاملي«.
وأوض��ح املزروع��ي أن »جهودنا اجلوهرية 
س��اهمت ف��ي تقليص كمي��ات كبيرة 
من اخمل��زون النفطي العاملي، إذ انخفض 
اخمل��زون التجاري العاملي ل��دول منظمة 
التع��اون االقتص��ادي والتنمي��ة بأكث��ر 
م��ن 220 مليون برميل من��ذ بداية عام 

2017، مقارنة مبعدل الس��نوات اخلمس 
السابقة«. وأكد »االستمرار في التزامنا 
خفض اإلنت��اج، إذ ال يزال لدينا أكثر من 
100 ملي��ون برميل، ويجب علينا إزالتها 
من السوق للوصول إلى متوسط اخملزون 
العاملي للسنوات اخلمس املستهدفة«.

ول��م يغف��ل املزروعي ض��رورة أن »نأخذ 

أيضاً اخلطوة التالية للبناء على تقدمنا 
املوح��د والنظر إل��ى أبعد م��ن عملية 
إعادة التوازن في الس��وق، والسعي إلى 
إضفاء الطابع املؤسسي املشترك على 

»إعالن التعاون«. 
وتاب��ع: »كم��ا يج��ب أن يظ��ل صوتن��ا 
اجلماعي واضحاً وموجزاً ومتس��قاً، ألن 

ال فائدة من االرتب��اكات والتكهنات في 
عال��م النفط وقط��اع الطاق��ة احليوي 
عموم��اً، وال نري��د الع��ودة إل��ى تقّل��ب 
السوق وإلى التراجع ذاته الذي شهدناه 

في األعوام 2014 و2015 و2016«. 
ون��ّوه املزروع��ي ب��� »الدور ال��ذي لعبته 
اململك��ة العربية الس��عودية وروس��يا 
االحتادية في الوص��ول إلى اتفاق خفض 

اإلنتاج«.
وأعل��ن في رده على س��ؤال ل�� »احلياة« 
الدولي��ة، »ثقت��ه في اس��تمرار روس��يا 
الت��زام خف��ض اإلنتاج، وه��و األمر الذي 
أك��ده وزير النفط الروس��ي ألكس��ندر 

نوفاك خالل زيارته األخيرة للرياض«.
وكشف املزروعي عن اجتماعات عقدها 
مع نوفاك في س��لطنة عمان األسبوع 
املاض��ي، وق��ال إن »االجتماع��ات بينن��ا 
قائم��ة ومس��تمرة عل��ى غي��ر صعيد 
وم��ن خالل وس��ائل كثيرة، وجت��ري هذه 
االتصاالت في ش��كل يوم��ي تقريباً مع 
روس��يا وغيرها م��ن الدول ف��ي »أوبك« 
وخارجه��ا، به��دف دعم اتف��اق خفض 
اإلنت��اج وحتقي��ق الت��وازن في الس��وق 

البترولية«. 
ولفت إلى أن »أوبك« جتري أيضاً اتصاالت 
م��ع منتجي النف��ط الصخ��ري وتبادل 
املعلوم��ات والبيانات معهم«، مش��دداً 
عل��ى أن »النف��ط الصخ��ري ال يخيفنا 
برغ��م تأثيره أحياناً في أس��عار النفط، 

فهو محدود في جميع األحوال خصوصاً 
مع ارتفاع الطل��ب العاملي على النفط 
س��نوياً مبعدل 1.5 ملي��ون برميل يومياً، 
نتيجة توقعات بارتفاع معدل النمو في 

االقتصاد العاملي والبالغ 3.7 في املئة«.
النف��ط  أن أس��عار  املزروع��ي  وأض��اف 
»حتددها السوق وحدها«، لكنه أمل بأن 
»تس��تقر على مس��تويات أكثر مالءمة 
لتش��جيع االس��تثمارات الت��ي حتت��اج 
إليها الصناعة، ويش��مل ذلك تخفيف 
والتش��غيلية على  املالي��ة  الضغ��وط 
الش��ركات، وكذل��ك الضغ��ط املتزايد 

إللغاء املشاريع أو تأجيلها«.
وأردف املزروع��ي أن »خف��ض النفق��ات 
الرأس��مالية ألكثر من تريليون دوالر في 
السنوات األخيرة، قلََّل من االكتشافات 
وعمليات اإلنتاج املس��تقبلية، في وقت 
تتوقع منظمة »أوب��ك« أن يزيد الطلب 
على النفط على امل��دى الطويل مبقدار 
15.8 ملي��ون برمي��ل يومي��اً، وبزيادة من 
95.4 مليون برميل يومياً عام 2016 إلى 

111.1 مليون برميل يومياً عام 2040«.
وخلُ��ص املزروع��ي إل��ى أن »النفط جزء 
أس��اس من مس��تقبلنا، كما كان جزءاً 
أساس��اً م��ن ماضين��ا، ويلع��ب مزي��ج 
الطاق��ة العاملي دوراً محورياً«، مش��يراً 
إلى أن »دوالً أعضاء في »أوبك« تستثمر 
أيض��اً وبكثاف��ة ف��ي مص��ادر الطاقة 

املتجددة«.

تقـرير

أوبك تسعى التفاق خفض انتاج »أبدي«
تفاؤل بتعافي السوق لجهة التوازن بين العرض والطلب
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
س��جلت الس��ياحة في املغرب 
أداًء جي��داً ع��ام 2017، إذ ارتف��ع 
عدد الوافدين إلى نحو 12 مليون 
زائر وهو رقم قياسي، مستفيداً 
من ع��ودة النمو إلى االقتصادات 
األمني  الوضع  األوروبية، وحتسن 
ف��ي ش��مال أفريقي��ا، وانتعاش 
الس��ياحة الدولية بعد حتّس��ن 
من��و االقتصاد العامل��ي الذي بات 

يقترب من 4 في املئة.
وأف��ادت وزارة الس��ياحة والنقل 
التقليدية،  والصناع��ة  الدول��ي 
بأن عائ��دات الس��ياحة الدولية 
في املغرب بلغت 70 مليار درهم 
(7.7 مليار دوالر( بزيادة 9 في املئة 
مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى 
دخل حتققه الس��ياحة املغربية 
الت��ي يعم��ل فيها نح��و نصف 
مليون ش��خص، وتش��كل نحو 

19 في املئة من إجمالي صادرات 
ب�27  وتسهم  واخلدمات،  السلع 
في املئة في تغطية عجز امليزان 
التجاري ال��ذي قدر العام املاضي 

بنحو 190 مليار درهم.
أن  إل��ى  ال��وزارة  بي��ان  وأش��ار 
ع��دد الس��ياح زاد 10 ف��ي املئة 
املغربية  املط��ارات  واس��تقبلت 
نحو 21 مليون مسافر، وسجلت 
الفنادق املصنفة 22 مليون ليلة 

سياحية.
وقال وزير السياحة والنقل اجلوي 
محمد ساجد إن »دمج السياحة 
مع النق��ل اجلوي في وزارة واحدة 
كان ل��ه أثر إيجابي على القطاع 
بأكمله، وفي جلب الس��ياح إلى 
اململك��ة التي أصبح��ت الدولة 
الس��ياحية األول��ى ف��ي جنوب 
املتوسط  األبيض  البحر  وش��رق 

والقارة األفريقية.

ويتجه املغرب إلى تنويع سياحة 
املناط��ق والفص��ول واملكون��ات 
به��دف  واجلغرافي��ة،  الثقافي��ة 
حتقي��ق ن��وع م��ن التكام��ل بني 
سياحة الش��واطئ واملنتجعات 
ف��ي امل��دن الس��احلية الكبرى، 
ونظيرتها اجلبلي��ة والصحراوية 
واملواق��ع  التاريخي��ة  والتراثي��ة 
الب��الد  وس��ط  ف��ي  األثري��ة 

وجنوبها. 
بكثافة  الثلوج  وساعد تساقط 
وانخفاض درجة احلرارة في ازدهار 
س��ياحة اجلب��ال والتزحلق على 
اجلليد. واس��تقبلت مراكش 2.5 
ملي��ون س��ائح قض��وا 7 ماليني 
ليلة سياحية، في حني شهدت 
م��دن أخ��رى طف��رة ف��ي أعداد 
الليال��ي تراوحت بني 3.7 و11 في 
املئة، خصوصاً في فاس وطنجة 

ووارزازات والدار البيضاء.

وتراهن الرباط عل��ى جلب مزيد 
م��ن الس��ياح من األس��واق غير 
التقليدية، خصوصاً من الواليات 
املتحدة والصني وروسيا واليابان 
والهن��د وكوري��ا، وهي األس��واق 
التي ارتفع عدد السياح منها 29 
في املئة، كم��ا زاد عدد الوافدين 
من أملاني��ا وبريطاني��ا العظمى 

وإيطاليا وإسبانيا. 
وحاف��ظ الس��ياح الفرنس��يون 
عل��ى املرتب��ة األولى ف��ي ترتيب 
الزوار األجانب ب���1.6 مليون زائر، 
ث��م املغتربون غي��ر املقيمني 5.8 

مليون شخص. 
ويزور املغرب شهرياً مليون سائح 
غير مقي��م، وهو تطور مهم في 
السياحة املغربية التي تستعيد 
كانت  الت��ي  عافيته��ا  تدريج��اً 
تأث��رت بتداعيات ث��ورات »الربيع 

العربي«.

المغرب : 7.7 مليار دوالر إيرادات السياحية في 2017

سائحون في املغرب »ارشيف«

جانب من اجتماع سابق ألوبك »ارشيف«
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ولديها ما تس��تخدمه، ولديها اإلمكانيات؛ 
مبا لها من عالقات، وما ميتلكه دبلوماسيون 

عرب من خبرات وحكمة.
ونح��ن هنا نق��وى بكل كلم��ة عربية وكل 
فعل عربي يس��اندنا، فعروبتنا هي منبرنا، 
ولنا أن ننظر ونأمل بأن تكون الدبلوماسية 
لدبلوماس��يتنا ونضالن��ا  العربي��ة رديف��اً 

السياسي.
لذلك، ننظر بعني الرضا لزيارة وزير خارجية 
س��لطنة ُعمان الشقيقة يوسف بن علوي 
لفلس��طني؛ حيث تصبح تصريحات كبير 
الدبلوماس��ية العمانية لها معنى عميق 

حني تنطلق من هنا. إنه االلتزام املسؤول:
• »إقام��ة الدولة الفلس��طينية يضع حداً 

للعنف في املنطقة«.
• قرار الرئي��س األميركي االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل خلق أجواء غير مناسبة 

للمضي قدماً.
ملوق��ف  مطمئن��ون  الُعماني��ون   •
الوطني��ة  والس��لطة  الفلس��طينيني، 
الفلس��طينية ل��ن جتب��ر على اخل��وض في 
ش��يء ال يحتوي على حقوق املسلمني قبل 

الفلسطينيني.
ال��رؤى  معرف��ة  إل��ى  الزي��ارة  ته��دف   •

الفلس��طينية والبح��ث ع��ن مخ��ارج من 
العق��د القائم��ة في وج��ه إقام��ة الدولة 
الفلس��طينية، التي تعتبر ض��رورة ملحة 
وإس��تراتيجية ف��ي ظ��ل الظ��روف الت��ي 
تش��هدها املنطق��ة، وهو ما يراه س��لطان 

ُعمان قابوس بن سعيد«.
الفلس��طينية  الدول��ة  م��ن  ب��ّد  ال  إذن، 
املس��تقلة كاملة الس��يادة، وألجل ذلك ال 
بد من خلق أجواء مناسبة، من تلك األجواء 
احت��رام وض��ع الق��دس عربي��اً وإس��المياً، 
واأله��م بنظري ال ملمارس��ة الضغط علينا 

نحن الفلسطينيني.
إن هن��اك حاج��ة للبحث »ع��ن مخارج من 
العق��د القائم��ة في وج��ه إقام��ة الدولة 
الفلس��طينية، التي تعتبر ض��رورة ملحة 
وإس��تراتيجية ف��ي ظ��ل الظ��روف الت��ي 
تشهدها املنطقة«؛ تلك هي احللول الذكية 
التي ميكن للوزير العريق عاملياً أن يس��اهم 

بتسهيل الوصول إليها.
الدولة الفلسطينية ليست حقاً للشعب 
الفلس��طيني وليس��ت حاجة ل��ه فقط، 
بل هي حاجة حقيقية وش��رط لالستقرار 
احلقيقي ال املؤقت. إنه منطق الدبلوماسية 
متقدمة  عربي��ة  العمانية كدبلوماس��ية 

ترتق��ي بالعمل السياس��ي، فلدينا كعرب 
م��ا نقوله بف��م مفتوح وبج��رأة، فاحلكمة 
واإلنس��انية تقتض��ي الي��وم ال غ��داً إنهاء 
االحت��الل، وإرضاء الش��عب الفلس��طيني 
واألمتني العربية واإلسالمية، خصوصاً في 
موض��وع الق��دس؛ فكيف س��يكون هناك 

استقرار ورضا عربيني دون حتقق ذلك.
هذا أوان الضغ��ط على االحتالل املعتدي ال 

علينا!
فش��كراً لهذا املوقف العروبي الذي يقوينا 

ويقوي األمل بأمتنا احلبيبة.
إن تأمل ما وصل إليه اجملتمع في إس��رائيل، 
ونظام احلكم يؤكد أن كل استمرار االحتالل 
ال يفس��د احلي��اة الفلس��طينية فقط بل 
يفس��د حياة اإلس��رائيليني، مبا وصلت إليه 
احلال من فس��اد معلن على أكبر مستوى، 
دفع الساسة إلى زيادة تكميم األفواه داخل 
اجملتمع اإلسرائيلي، والذي يصاحب سخافة 
اس��تمرار احلكم العنصري جت��اه املواطنني 
الفلس��طينيني داخل فلسطني احملتلة عام 

.1948
م��ا يطفو عل��ى الس��طح م��ن انتهاكات 
االحت��الل مصحوب��ة بعنف املس��توطنني، 
ع��ار كبير: اعتداء املس��توطنني الوحش��ي 

على الفتى املقدس��ي »مصطفى املغربي« 
بحماية جنود االحتالل أمام باب السلسلة 
بالقدس يدل على مدى العنف املس��توطن 
ف��ي النف��وس، واألعظ��م ه��و ق��رن ذل��ك 
بالدي��ن والدين ب��ريء من االعت��داء.. روايات 
ش��هود العيان تظهر مدى حج��م اجلرمية، 
واالستئساد من مجموعة طالب »متدينني« 

على فرد واحد دون خجل.
ورغ��م ذلك ترى اإلس��رائيليون يجعلون من 
فعله��م التحريضي حتريضاً فلس��طينياً، 
فاملؤسس��ة العس��كرية مت��ارس أصناف��اً 
متعددة من إيذاء املواطنني والس��طو على 
ممتلكاته��م، وغ��ض الطرف ع��ن اعتداءات 
املستوطنني. كما أن ردود فعل العسكر في 
إس��رائيل جتاه تعبير الفتية الفلسطينيني 
ض��د االحت��الل هي جرائ��م تب��ث بالصوت 

والصورة.
إذن، وعود على بدء، للدبلوماس��ية العربية 

أن تتأمل مبا يحدث هنا، وتوظفه في:
• ض��رورة إنصاف الش��عب الفلس��طيني، 
فلي��س م��ن الالئ��ق وال املنطق��ي بعد كل 
ه��ذه املعاناة أن يطلب من الفلس��طينيني 
التخلي عن حقوقهم، كي��ف يتم مكافأة 
الالجئ مثالً بالطلب منه أن يلغي حقه في 

العودة؟
• إنه��اء االحت��الل ف��ي أس��رع وق��ت ممكن 
ألن اس��تمراره، مب��ا ص��ار يحم��ي جرائ��م 
املس��توطنني، يعني إش��عال فتيل أزمة ال 
أح��د يع��رف عقباه��ا، يتطلب ذل��ك البدء 
بالوج��ود الدول��ي األمم��ي حلماية الش��عب 

الفلسطيني خالل أي مفاوضات مقبلة.
• ض��رورة اس��تصدار إع��الن أميرك��ي أكثر 
صراحة فيما يخص القدس، حيث سيظل 
اإلعالن مس��تفزاً كون��ه صريح��اً للجانب 

اإلسرائيلي وغامضاً غير واضح لنا.
• تنوي��ر العالم عبر الدبلوماس��ية العربية 
الواعية ب��أن االحت��الل والعنصرية تعنيان، 
اجملتم��ع  وتخري��ب  املنطق��ة،  تخري��ب 
اإلسرائيلي نفسه، حيث يعاني هذا اجملتمع 
من مش��اكل عميق��ة؛ فقد بلغ الفس��اد 
وس��وء اس��تخدام الس��لطة مبلغاً كبيراً، 
حي��ث يتم تغطي��ة ذلك باحلرب البش��عة 

على الفلسطينيني.
نحن هنا متفائلون بأنفسنا، وبعروبتنا، ولنا 
هنا أال مننح إس��رائيل أي تبري��رات عدوانية 

وذلك من خالل:
• التصالح الفعلي.

• ممارسة دميقراطية متقدمة.

• تقوية بقاء الفلسطيني على أرضه.
للدبلوماس��ية العماني��ة مب��ا لديه��ا م��ن 
خب��رات ومصداقية عاملية أن تس��اهم في 
قي��ادة جهود عربية في جس��ر الفجوة بني 
م��ن  األميركي��ة،  واإلدارة  الفلس��طينيني 
خ��الل التأكيد على احلقوق الفلس��طينية 
وإعادة االعتبار لقضايا احلل الدائم التي لم 
تؤجل لتفريغه��ا من مضمونها. ولعل رفع 
مس��توى التمثيل الدبلوماس��ي األميركي 
بتحويل القنصلي��ة األميركية العامة في 
الق��دس إل��ى مفوضية يس��اهم ف��ي رأب 

الصدع.
ولها، للدبلوماس��ية العربية، أن تبادر اليوم 
إلى ح��ل النزاع ب��ني بعض ال��دول العربية 
وإي��ران، ألن��ه م��ن املمكن حل��ه، فليس هو 
صراع��اً كالص��راع احلقيق��ي هن��ا، كما أن 
كل مش��كلة سياسية لها حل، وليس من 
احلكمة أن يكون احلل بتسريع النزاع إلى ما 
هو أسوأ مبا يضيف للخسائر خسائر أكبر.

وميكن أن يتم ذل��ك بالتعاون مع دول كبرى، 
منها: روسيا والصني وأوربا.

كل ذل��ك س��يصب ف��ي خدم��ة القضية 
الفلسطينية وهو هدف عربي سام.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

تحسين يقين

كارل بيلت

كارل بيلت رئيس 
وزراء السويد ووزير 

خارجيتها سابقا.

تنشر باالتفاق 
مع جريدة األيام 

الفلسطينية

ف��ي مؤمت��ر ميونيخ لألم��ن الع��ام املاضي، 
س��ادت حالة واضحة م��ن اخلوف والتوجس 
ب��ني املس��ؤولني األمنيني األوروبي��ني. فقبل 
ثالث س��نوات، ضمت روس��يا ش��به جزيرة 
الق��رم وش��نت عملي��ات توغل في ش��رق 
أوكرانيا. وفي العام الس��ابق، قرر الناخبون 
البريطانيون بأغلبية ضئيلة إخراج بالدهم 
من االحت��اد األوروب��ي، وانتخ��ب األميركيون 
رئيسا انتقد حلف شمال األطلسي وأبدى 
إعجاب��ه بالرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوتن 

علنا.
لك��ن الغرب جنا حتى اآلن م��ن عصر دونالد 
ترم��ب. فعلى الرغم من االرتباك املس��تمر 
والصعوب��ة  البريطان��ي  اخل��روج  بس��بب 
الت��ي يواجهه��ا القادة األملان في تش��كيل 
حكوم��ة جديدة، يب��دو أن االحت��اد األوروبي 
نهض بس��رعة من وعكته. فكان أداء أغلب 
اقتصادات الدول األعضاء طيبا، كما نفخت 
إدارة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون حياة 

جديدة في جسد الفكرة األوروبية.
ورغم أن إدارة ترمب واصلت إرس��ال إشارات 

مختلط��ة حول مدى اس��تعدادها لاللتزام 
بالتعهدات األميركية، فإن الواليات املتحدة 
لم حتت��رم تعه��د الرئي��س الس��ابق باراك 
أوبام��ا بتعزي��ز املوق��ف العس��كري حللف 
ش��مال األطلس��ي في منطق��ة البلطيق 
وبولندا. وفي التحضير لقمة حلف شمال 
األطلس��ي في وق��ت الحق من ه��ذا العام، 
أشارت الواليات املتحدة إلى أنها تعتزم بذل 
املزيد من اجلهد لضمان السالمة اإلقليمية 
لل��دول األعض��اء ف��ي منطق��ة البلطي��ق 

وإسكندنافيا.
عالوة على ذلك، تالشت اخملاوف من احتمال 
مفاده أن ترمب رمبا يحاول التوصل إلى اتفاق 
على غرار اتفاق يالطا مع الكرملني �� حيث 
تُترَك دول أوروبا الش��رقية ملصيرها. ويتمثل 
التخوف األكبر اآلن في العالقات األميركية 
الروس��ية التي أصبحت عل��ى نحو متزايد 

مريرة، وبطريقة غير عقالنية وسخيفة.
في الوقت نفسه، تبدو روسيا حريصة على 
فك اشتباك جيشها في موقف عويص في 
س��وريا، حيث لعبت حتى اآلن أوراقها على 

النحو الصحيح. وال ميكننا أن نقول الشيء 
نفس��ه عندما يتعلق األمر بأوكرانيا، حيث 
َعلِم الكرملني أن الغزوات ليس��ت وس��يلة 
جيدة لتكوين الصداقات. فمن خالل تنفير 
أوكرانيا ألجيال قادمة، جلبت روس��يا على 
نفسها انتكاس��ة جيوسياسية ذات أبعاد 

تاريخية.
عاجال أو آجال، سوف تكون روسيا راغبة في 
تقليص خس��ائرها وفك االرتباط في شرق 
أوكراني��ا أيضا. وقد طرح��ت بالفعل فكرة 
إرسال عملية محدودة حلفظ السالم تابعة 
ل��ألمم املتحدة إلى هن��اك. ورغم أن روس��يا 
لم تع��رب بعد عن رغبتها ف��ي التنازل عن 
سيطرتها على احلدود الروسية األوكرانية، 
ولم حترز أي تقدم ف��ي احملادثات مع الواليات 
املتح��دة، فم��ن املؤك��د أن بوتن يع��رف أن 

الوضع الراهن من غير املمكن أن يستمر.
تُرى هل يعني كل هذا أن اخملاوف التي كانت 
س��ائدة قبل عام واح��د تب��ددت؟ كال بكل 
تأكيد. فقد خلفت الصدمات االستراتيجية 
في السنوات األخيرة جروحا عميقة ودائمة، 

ودفعت أوروبا إلى مناطق جديدة مجهولة. 
قبل عشر سنوات، كان قادة االحتاد األوروبي 
يتحدث��ون بثق��ة عن نش��ر االس��تقرار في 
اخل��ارج. واليوم أصبح��ت األولوية ملنع عدم 

االستقرار من االمتداد إلى أوروبا.
ف��ي الوق��ت نفس��ه، هن��اك إدراك متزايد 
حلقيقة مفاده��ا أنه في حني تظل الواليات 
املتحدة الضامن الرئيس��ي لألمن األوروبي، 
فإن هذه احلال قد ال تدوم إلى األبد. وحتى لو 
كانت بعض اخلطابة املصاحبة للمقترحات 
حول إنش��اء احت��اد دفاعي لالحت��اد األوروبي 
تتس��م باملبالغة الش��ديدة، فقد كان قادة 
الكتلة على حق في التركيز بش��كل أكبر 
على القضاي��ا الدفاعية واألمنية. وس��واء 
كان ذلك من خالل »السياس��ات الصناعية 
الدفاعي��ة« أو أي ش��يء آخر، ف��إن الواليات 
املتح��دة حتت��اج إل��ى تطوير قدرته��ا على 
حشد اس��تجابات مش��تركة في التصدي 

لتهديدات القوة الصارمة في املستقبل.
ويص��دق هذا حت��ى لو ن��دم الكرملني على 
تصرفاته في عام 2014، والتي دفعت القوى 

العس��كرية الغربية إلى نش��ر قواتها على 
حدودها. ذلك أن روس��يا ال تزال متمس��كة 
بشبه جزيرة القرم، حيث حتتفظ منذ فترة 
طويلة بقواعد عس��كرية رئيسية. وبعيدا 
عن روس��يا، حتي��ط بأوروبا صراع��ات جارية. 
وتزداد حدة التوترات من نهر السند إلى نهر 
النيل وعبر ش��مال أفريقيا، حيث تخلف أي 
اضطرابات تأثيرا مباشرا على األمن األوروبي. 
وكما يدرك األوروبيون، ال يوجد سبيل لبناء 

جدار في البحر األبيض املتوسط.
م��ن املثي��ر للقلق فض��ال عن ذل��ك أن إدارة 
ترم��ب ن��ادرا ما تتح��دث عن دع��م النظام 
الدولي الليبرالي الذي س��اد بعد احلرب. بل 
تنظ��ر إدارته إلى العالَم على أنه منافس��ة 
اس��تراتيجية حصيلتها ِصفر حيث ينبغي 
للوالي��ات املتح��دة أن تنظ��ر إلى نفس��ها 
فقط. ومن املؤسف أن مخاطر نشوب حرب 
شاملة س��وف تزداد بشكل كبير في عالَم 
يفتقر إلى مؤسسات مشتركة تعمل على 
كبح جماح الدول ذات السيادة ومنعها من 

تصعيد الصراعات بني بعضها بعضا.

ال ش��ك أن الوالي��ات املتح��دة تق��ول إنه��ا 
حريصة على زيادة التزامها باألمن األوروبي. 
ولك��ن نظرا للق��وة العس��كرية الصينية 
التي  املتنامي��ة واألهمي��ة االس��تراتيجية 
تتمتع بها منطقة آس��يا واحملي��ط الهادئ، 
فلن يكون أم��ام الواليات املتح��دة أي خيار 
س��وى حتويل محورها باجتاه الشرق. والواقع 
أن الوالي��ات املتح��دة، على الرغ��م من كل 
ش��كاوى ترم��ب ح��ول مس��اهمة أميركا 
الضخمة في حلف شمال األطلسي، توجه 
القس��م األكبر من إنفاقها العسكري إلى 

منطقة آسيا واحمليط الهادئ.
وعلى هذا، ففي حني هدأت اخملاوف املباشرة 
التي نش��أت في ع��ام 2017، وعل��ى الرغم 
من بعض الش��عور بعودة احلالة الس��وية، 
فلم يعد بوسع األوروبيني أن يتجنبوا حتمل 
املس��ؤولية عن الدفاع عن أنفسهم. وحتى 
بع��د رحيل ترم��ب بفترة طويل��ة، لن تكون 
الق��وة الناعمة كافي��ة في عالَم تس��وده 

صراعات القوة الصارمة.

األمن األوروبي في عصر ترمب
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب

سروة عبد الواحد 
تنتفض

ي��وم 2018/2/16 أعلن��ت النائب��ة س��روة عب��د الواحد 
الترش��يح ضم��ن قائمة حتال��ف النصر وهك��ذا متردت 
ه��ذه النائب��ة عل��ى جميع  القي��ود الطائفي��ة وحتررت 
منه��ا واخت��ارت م��ا اخت��ار عقله��ا الوطن��ي وقلبه��ا 
العراق��ي وهي أول واقعة حتصل ف��ي التاريخ االنتخابي 
والبرملاني والوطني إذ عصت هذه النائبة على ما يكّبل 
اإلنس��ان من قيود طائفية قومية وعائلية وسياس��ية 
ولغوية وحزبية ويالي��ت أن تقلدها نائبة عربية فتذهب 
للترش��يح في إح��دى القوائ��م الكردس��تانية فتكون 
النائبة الثانية فتتمرد عل��ى القيود الطائفية القومية 
والعائلي��ة واللغوي��ة واحلزبية فتكون نائب��ة عربية في 

قائمة انتخابية كردية
وف��ي جمي��ع االح��وال يعتب��ر م��ا قام��ت ب��ه النائب��ة 
الكوردس��تانية من الترش��يح في االنتخاب��ات القادمة 
انتخاب��ات 2018/5/12 على قائمة عربي��ة هي القائمة 
االنتخابي��ة العربية قائمة حتالف النصر التي يرأس��ها 
رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي س��ابقة لم حتصل 
من��ذ بداية احلي��اة االنتخابية س��نة ٢٠٠٥ حيث تعتبر 
احلال��ة الوحيدة التي لم حتصل س��ابقا من حيث اإلدبار 
والتول��ي عن الطائفي��ة القومية إذ أنها كوردس��تانية 
انضم��ت لتحال��ف سياس��ي عرب��ي او أكث��ر أعضائه 
م��ن الع��رب وترك��ت القوائ��م االنتخابي��ة الكردية مبا 
فيه��ا احلزب��ني الكرديني الكبيري��ن احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني وحزب االحتاد الوطني الكردس��تاني ال بل 
حتى حزبها الس��ابق حزب حركة التغيير الكوردستاني 
وعل��ى الرغم من ان حظها بالفوز ف��ي االنتخابات عند 
دخوله��ا م��ع القرائ��م الكوردية قد يكون اكثر نس��بة 
كونه��ا نائبة مثقف��ة ونزيهة ولها مواق��ف كثيرة في  
املطالب��ة باملطالب��ات الش��عبية الكردي��ة واهمها في 
احلاحها على احلكوم��ة االحتادية لصرف رواتب موظفي 
االقليم بحيث فاقت في مطالباتها على غيرها كذلك 
فأنه��ا لم تع��ر اهمية للعائل��ة اذا صدق م��ن قال انها 
ش��قيقة السياس��ي الكوردي الذي صع��د جنمه خالل 
س��نة ما ل��م يصله سياس��ي عراقي اخر وهو الس��يد 
شوسيار عبد الواحد زعيم حزب اجليل اجلديد الكوردية 

اذ لم تنتم الى هذا احلزب
كذل��ك فانه��ا رفض��ت القي��ود احلزبي��ة حي��ث تركت 
القائمة االنتخابي��ة للحزب الذي تنتمي اليه وهو حزب 
التغيي��ر - گوران- وانضمت الى قائم��ة انتخابية اخرى 
ه��ي قائمة النصر التي يتزعمها رئي��س الوزراء وكذلك 
فانها لم تنساق وراء لسانها الكوردي ولغتها الكوردية 
ومتس��كت بوطنيتها عندم��ا وجدت ان اخلي��ار الوطني 
يتق��دم على اخليار اللغوي واللس��اني  كما انها هجرت 
الوجه السياسي لالحزاب السياسية القليم كردستان 
وتوجه��ت لقائمة سياس��ية بعيدة عن ه��ذه االحزاب 
وهك��ذا فقد تكام��ل في ترش��يح النائبة س��روة عبد 
الواح��د ضمن قائمة النصر كل ما ميكن ان نطمح اليه 
في هج��ر الطائفية باش��كالها املذكورة س��ابقا وفي 
الطائفية املذهبية من حيث املكون السني لها واملكون 
الشيعي الغالب في قائمة النصر ونقول نعما خلطوتك 
هذه التي ستس��جل ف��ي التاريخ الوطني في س��جل 

العظماء الذين اقدموا على ما لم يقدم عليه غيرك .



ثقافة10
قراءة

قصة قصيرة

قصيدةخبر

ثقافة احلرص على ابسط املعالم التراثية، 
في ح��ن خالل تعاقب االنظم��ة في بلدنا 
جند كل نظام ينسف آثار ما سبقه. وأشار 
التميمي إلى أهمية التوثيق والذاكرة في 
تفعيل الثقافة واألدب وذكر بعض احملاوالت 
الفردي��ة التي انتهت بع��د موت أصحابها 
وص��ار من الصعب عل��ى الباحث احلصول 

عل��ى املعلوم��ة لع��دم وج��ود مؤسس��ة 
حتتض��ن جه��ود اآلخري��ن من الذي��ن لهم 
بصمات إبداعي��ة امثال الدكتور باقر أمن 
ومير صبري وحميد املطبعي واحمد فياض 
ومن إعالم الك��ورد جمال بابان وس��واهم 
محم��الً املثقفن جزءاً من املس��ؤولية في 
ترك هذا احلقل املهم الذي يتطلب التعاون 

حلفظ وتوثيق االعمال اإلبداعية واملعرفية 
ف��ي مج��االت احلي��اة العلمي��ة واألدبي��ة 
والفني��ة واالقتصادي��ة. م��ن جانبه لفت 
اخملرج طالب الس��يد الى ان أهمية االفالم 
الوثائقي��ة تكمن ف��ي انها تع��رف بأفالم 
احلقيقة كما هي من دون زيادة او نقصان او 
جتميل او تزييف للواقع. مبينا ان العراقين 
م��ن فترات مبك��رة كانوا هم اس��ياد هذا 
اللون على األرض بحيث احتاد التسجيلين 
الع��رب كان رئيس��ه عراق��ي اعتراف��ا من 
الوثائقين العرب في االحتاد بقيمة الفنان 
العراقي به��ذا اجملال، لكن بخ��راب البعث 
انتهى كل ش��يء. مشيدا ببعض االعمال 
بينه��ا فيل��م االهوار للفنان قاس��م حول 
وفيلم النار األزلية سنة 1973 جملموعة من 
اخملرجن منهم املرحوم قاس��م عباس. اما 
حاليا فالعاملن بصدق وإخالص معدودين 
على أصابع الي��د الواحدة ورمبا اقل بينهم 
ف��ي اجمل��ال الفوتوغرافي الص��وري الفنان 
كف��اح األم��ن ال��ذي يبحث ع��ن الوثيقة 
بش��كل دؤوب حتى انه يص��رف من جيبه 
اخلاص انطالقا من معرفته بقيمة الذاكرة 

للشعب.

بغداد ـ عادل الصفار:
مبشاركة عدد  من االدباء والنقاد واملهتمن 
بالشأن الثقافي، ضيف احتاد االدباء والكتاب 
العراقين، الباح��ث توفيق التميمي واخملرج 
طال��ب الس��يد للحدي��ث ع��ن »الذاك��رة 
العراقي��ة ب��ن التوثي��ق واله��در«، ضم��ن 

منهاجه األسبوعي.
انعقدت اجللس��ة األربعاء املاضي في قاعة 
اجلواهري مبقر االحتاد، وبدأها مقدمها القاص 
محمد علوان جبر قائال ان التميمي شغوف 
جدا بالتراث وتدوين االحداث والشخصيات، 
فهو من��ذ صباه يوثق مش��اهداته ويطالع 
كثيرا جلمع املعلومات بنهم شديد معتبراً 
ان التدوي��ن حقيقية مقدس��ة ال بد منها 
حلماي��ة التاري��خ. فيما اك��د التميمي بانه 
خ��اض التجرب��ة م��ع زميله اخمل��رج طالب 
الس��يد حتى متخض عنه��ا توثيق اكثر من 
57 ش��خصية عراقي��ة في اف��الم وثائقية، 
مبين��ا ان مش��روع كهذا يحظ��ى باهتمام 
ورعاي��ة دول العالم، لكن ف��ي بلدنا العراق 
فه��و يواج��ه معوق��ات كثي��رة م��ن عدم 
االهتم��ام. منوه��ا ب��ان دول��ة مص��ر برغم 
ازماته��ا االقتصادي��ة اال ان ش��عبها ميتلك 

انتهى صبغ حذائك أستاذ . 
ق��ال له املرش��ُح مبودٍة مبالٍغ فيها كس��را 
أج��رَه  يُْنِق��ُده  وه��و  املفاج��ئ  لغضب��ِه 

:«سيضيع صوتُك ؟!!« 
ضحَك صباُغ األحذي���ة ملء صدره اخلَرِب 
م���ن تدخِن السجائرِ الرخيص��ِة حت��ى 
إن م����ارة ش��ارع اجلمهوري��ة وأصح��اب 
املقاه���ي واملطاعم ومح����الت املالب��س 
احمليط��ة بجلس��ته انتبه����وا لضحكتِه 
اله��ادرة الهازئ��ِة كون����ُه م����ن الذين ال 
يضحك����ون بس��هولة ف�����ي مدين��ة 
الناصرية ... َعل�َ�ق مختنق�ا ودموعُه مت��ألُ 
عيني���ه منس��ابًة منه��ا عل����ى خديه 
األس����مرين ... حض��ر صوتُه باليا عتيقا 
حزين��ا جريحا كأنه آٍت من س��نواٍت قحٍط 

وجدٍب طويلن :- 
- » اهلل يخليك أس��تاذ ... ه�و آنه ضايع ... 
آن��ه )) ال��واوي (( كل��ي ضايع ... ياصوتي 

... صوت�ك يضي��ع )) وهو يهز يده اليمنى 
هازئا ((...أنا مجرد صب���اغ أحذية » .

: لرش��اقته وحركت��ه  الثعل��ب   : ال��واوي 
الس��ريعة اخملاتلة في القتال على س��واتر 

املع��ارك إبان احلرب لقب بالواوي .. وهو اآلن 
يعي��ش وحيدا فري��دا في غرفة بس��يطة 
م��ن غ��رف فن��ادق ش��ارع اجلمهوري��ة في 

الناصرية.

علي السباعي
صباُغ أحذيٍة ناَف على اخلمسن ... تسريحُة 
شعرِ رأس��ُه تْش��ِبه تس��ريحَة العندليب 
األس��م�ر ... يلقبون��ه » ال��واوي » ... بع��د 
س�����قوِط الصن���ِم ... أثن���اَء احلمل��ِة 
االنتخابي��ِة األخي��رة ... منهم��ٌك في صبغ 
حذاٍء ايطالِي ألحد املرشحن القادمن م��ن 
خ�ارج العراق ... س����أل« الواوي« بعجرفٍة 

وتع��اٍل واضحن :« َمْن ستنتخ�ب ؟ »
قال بحرقٍة باديٍة م�ن حركاِت يديِه وهم���ا 
حتركان قطع�َة القم���اِش برش��اقٍة وتوتٍر 
فوَق ج��لِد احلذاِء ومن غير أن يرفَع رأسه : » 

لن انتخب أحدا« .
رش��يق���ٌة حركاُت أصابع����ه املصبوغة 
بالده���ان األحم��ر ... نقرٌة خفيفٌة عل��ى 
فردِة احل���ذاء اليس��رى للمرش��ِح األنيِق ، 
بعدها  قال بشدٍة وامتعاٍض وهو ينظر ف�ي 

عيني املرشح باستهجان : 

واخلارجية على حد سواء.
تل��ك كله��ا مت��ون منبث��ة داخ��ل امل��ن 
األكبر)الرواية( نعّدها متونا موازية لألصل 

الروائي .            
س��تظل الظواهر تلك عارضة لو فهمنا 
مظهره��ا اللغوي املباش��ر فق��ط , لكن 
ل��و أخذنا االمر بطريقة أخرى فس��يتغير 

النص كثيرا.لنتساءل عن:     
ملن الفخر ؟     

ما عالقة كنيسة بربارة بالوقائع هذه؟     
اجملرف��ي  وزراء  رئي��س  دورتراجان��وس  م��ا 

كرمليس؟
االجابة  جندها في :   

1 � الفخر يش��كل هوية امل��كان والناس 
للقرون الوسطى .

2 � يرتبط التاريخ الوسيط للمسيحين 
باالمبراطوري��ات التي تكفلت بش��يوعة 
ونش��ر عبادته في البلدان االخرى ,وهو ما 
يعني اخلضوع العاطفي للدول املسيحية 

القوية كالرومان قدميا واجملر حديثا .   
ارتبط��وا  الع��راق  ف��ي  املس��يحّيون   �  3
مصيريا بامل��كان الذي فيه كنائس��هم , 

ومن ثم صارت كرمليس واحدة من سمات 
هويتهم املضافة الى انتمائهم الوطني.

والثقاف��ي  االجتماع��ي  الوع��ي   �  4
للمس��يحين ارتب��ط بالس��لوك والِقَدم 

والتعايش.
5 � املس��يحّيون ص��اروا س��ببا لتدخ��ل 
الدول في مصائر البل��دان بحجة حماية 
املس��يحين.                   يقاب��ل ذل��ك 
اضطه��اد االكثري��ة احلاكمة ف��ي بلدان 
أنه��م  بحج��ة  للمس��يحين  الش��رق 
جواسيس للدول االس��تعمارية مما جعل 
املس��يحيون يكت��وون بالنارين مع��اً ,ثم 
صارت قضية املوصل كلها كأنها قضية 
املسيحين او قضية انتمائهم للعراق.   

* إذاً ال� » ما وراء النص » املوازي هو حزمة 
مفاتن تأويلّية تنتظرالكشف عنها.

لنقتفي اث��ر جهة جديدة ملع��ارف النص 
تعنى بتداعيات االرباك احلدثي :

]اس��تأذن الكونت بول تلكي من مضيفه 
الكرمليس��ي , ورجع الى سيارته ليكتب 
ف��ي دفتر مالحظات��ه أن )أهالي كرمليس 
يتوهمون امتالكهم عظام القديسة بربارة 
, وخادمته��ا يوليانا , ومب��ا أن هذا يتعارض 
بروكسل,والقديس��ة  خ��ط  وثائ��ق  م��ع 
وخادمته��ا, وفق م��ا نؤمن ,ولدت��ا ودفنتا 
في منطق��ة أزميرف��ي االناض��ول ,اوائل 
القرن الثالث امليالدي ,فأن اعتقادهم يعّد 
جنوحا خرافيا وميال عاطفيا مؤثرا يرجح 
عائدية املوصل , والبلدان التابعة لها الى 

تركيا ال العراق[                     
� يتضم��ن املقطع بعضا م��ن املعلومات 
الزائرين, وتعصب  االجتماعية كتضييف 
اللج��ان االممية,واحلك��م حس��ب األهواء 

فضال عن السخرية مبعتقدات الناس.
كم��ا يتحم��ل املقط��ع أن يصير)خطّية( 
م��ن معلومات مضلل��ة تس��بب االرباك 
,االقليمي��ة  الدولي��ة  العالق��ات  ف��ي 
واملناطقية , ثم أن املقول هذا يتيح لنا ان 
نتصورمقداراحليف السياس��ي غيراحملايد 

الذي يصم الشعوب باجلنوح واخلرافة.  
وبذات الفهم ميكن انشاء مٍن موازٍ يرسي 

دالالت متعددة املعلومات منها :
1 � ان الن��اس ف��ي كرملي��س يقدس��ون 
اموتهم تقليدا لعظمة ونقاء القديس��ة 
برب��ارة وخادمتها يوليان��ا, على الرغم من 

انهما امرأتان ال ذكران.      
2 � ان العودة الى اكثر من الف س��نة الى 
ال��وراء غي��ر كاف لتقرير مصي��ر ملصق 
بطائفة ليس��ت لها ق��درة على دفع هذا 

املصير.

3 � اتخاذ وثائق بروكس��ل طريقة لتغيير 
مس��ارالتاريخ احلدي��ث للن��اس وال��دول.                 
ه��ذه ذريع��ة س��يئة للغاي��ة ألن الوثائق 
املوضوعة بأيادي منحازة س��تكون وثيقة 

للظلم واالعتداء.
4 � يعطينا املقطع حملة عن اراء متضاربة 
تخلخل امي��ان الن��اس دون ان تضع بدائل 

معوضة مقنعة .         
5 � ان االقرار املتس��رع اخلاضع لتقاس��م 
مناط��ق النفوذ بك��ون املوصل ج��زءاً من 
تركي��ا ال م��ن العراق يتع��ارض مع رغبات 
وغي��ر  املس��يحية   , كله��ا  الطوائ��ف 
املس��يحية.                      ثاني��اً : الت��وازي 
العرفانيه��و في الرواي��ة يأخذ منحى من 

شقن :

االول : يتبع ذات الطريقة الش��ائعة , كما 
هي إحالة احلدث في املقطع اآلتي :

]بينم��ا الق��س يوس��ف يوج��ه نظرت��ه 
الدامع��ة ال��ى الس��ماء , يحك��ي ججو 
تفاصيل نزوله الى حياة البشر :                                                                                                      
�  قلت عن اخلير انه خير , وعن الش��ر انه 
ش��ر , لكن يا أبِت ال اعرف ملاذا االنسان ال 

يحب االنسان.
يجيبه القس بصوته الناعس :     

� ال يج��وز ي��ا بني ان نح��ب البلبل ونكره 
البعوض��ة . اخلي��ر ان ننظر ال��ى ما علينا 

فعله , ال الى ما ننتظر ان نتلقاه [  .
يُ��رى أن الش��يوع الش��عبي يكم��ن ف��ي 
تقدي��س املقول الديني مهما كانت درجة 
التحريف والالعلمي��ة فيه , وكون املقول 

اطروح��ة روحاني��ة فاملقتط��ع ال يس��ند 
القول الى مص��در أو قيمة امنا يعمد الى 
التزجي��ة الش��عبية الت��ي ال تس��بب وال 
جتادل اال بقدر توكيد القناعات الس��ائدة 
. وميك��ن ان يت��وازى ه��ذا , أو , يتقابل مع 
عش��رات املقوالت التقليدي��ة في االمثال 
والقصص الش��عبية , لكنه هنا أُريد له 
ان ينحصر باملقابلة ب��ن املثالية الفردية 
واملثالية االجتماعي��ة َعْبرَ املقول الروحي 
الروحان��ي املوح��ي باحلب العام الش��امل 
ملكونات البيئة كلها , بوس��يط اإلهمال 

للمنطق العقالني كلّياً.
الثان��ي : يتب��ع طري��ق التلطي��ف املبهج 
للتهكم على سلوك رجال الدين , مثلما 

يضمره املقطع اآلتي :              
] قبل ان يبدأ بأكل البرغل س��ألها ابلحد 

    :
� انت امرأة جميلة جدا , ومن عائلة غنية 

ر لِك ان تنجبي هذا اللقلق؟ , فكيف ُقدِّ
قالت روز :         

� جج��و كان يش��بهني , ورائحت��ه م��ن 
رائحت��ي , لكن الرب غّير ش��كله بعد ما 
أجنبت��ه بدقائ��ق ليصبح ش��بيها بأبيه , 
وأعمامه وأجداده . إنهم يتكررون بالشكل 
, ويرتكبون احلماقات نفس��ها إلعتقادهم 
بأن مار أدي الرس��ول كان هكذا وسيظهر 
في أحدهم من جديد , وان كانت هذه هي 
خطة الرب حقا , أظن ججو هو اقرب من 
فيه��م الى املعجزة, وح��ن يتزوج إبنتك , 
فس��ينجبه ش��رط أن يكون اسمه حّنا [

   . )7(
نظ��راً   , كل��ه  تهكم��ي  املش��هد  ان 
للكاريكتيرية التي ترس��مها صور اجلمل 
اللغوي��ة على ما فيها من بالغة س��ردية  

تخص رجال الدين تنحصر باآلتي :
1 � صورة ابلح��د , دميم اخللقة / تقابل / 

صورة روز اجلميلة .
2 � صورة روز اجلميلة / تقابل / صورة ججو 

املشوه .
3 � ص��ورة الرائحة الزكية ل��روز / تقابل / 

صورة  رائحة ابنها املتحولة . 
4 � ص��ورة االب واالعمام واالجداد / تقابل/ 

صورة مار ادي الرسول . 
5 � صورة ججو الظاه��رة / تقابل / صورة 

مار ادي الغائبة 
6 � ص��ورة خط��ة ال��رب / تقاب��ل / صورة 

املعجزة .      
7 � صورة الفتى ججو / تقابل/ صورة ابنه 

حنا غير املولود بعد .  
له تتمة

اسماعيل ابراهيم عبد

م��ن الظواه��ر امللفتة للنظ��ر وجود متون 
حتيل الى افع��ال )ما فوق بش��رية( موازية 
ل��دالالت املن اللغوي الروائي كحوار فكري 
اجتماعياً بن األجيال املتناسلة عبر التغير 
السياسي واألخالقي واالقتصادي وسيلته 
متابعة التغي��رات التي حت��دث في عوالم 
قري��ة تش��به املدين��ة اس��مها كرمليس 
فَعْبرها يلمُّ بتطورات الناس واألفكار ورجال 
الدين املس��يحين األقرب الى الفالحن , ال 
املستثمرين , وإذ نقرأ هذه الرواية سننحاز 
الى تبويب املتابعة بالشكل املالئم للتوزيع 
االش��اري اخلاص بدالالت الفعل االنس��اني 
ب��ن حُلَ��ٍم اجتماعي��ة مس��تقرها نينوى , 
ومداها االنس��انية كلها , بل س��نتماهى 

مع د.مينى العيد بقولها:   
» النقد ينتج معرفًة بالنص ... يدخل النص 
في القراءة فيتحرر من صفات تغلقه على 
ذات��ه ... يدخ��ل النص في الق��راءة فيصير 
منتجا متارس املعرفة عليه نشاطها »     

لنتابع على وفق اآلتي :
أوالً: انتاج املعرفة      

ألنن��ا في احلقل االدبي فس��تكون التجربة 
واملعلوم��ة متخصصة بالفعل الس��ردي 
املتخي��ل اعتم��ادا على معلوم��ات اخلبرة 

االجتماعية في يوليانا ؟
لنتفحص جرف أحد ش��واطئ الرواية عند 

املفصل اآلتي : 
الرومان��ي  االمبراط��ور  مربه��ا  أن  ]من��ذ 
تراجانوس ,س��نة 116 , الى ان بدأت احلرب 
العاملي��ة االولى ,وبلدة كرمليس منقطعة 
متاما ع��ن املفاخر..لم يتح��رك فيها األمل 
اال ح��ن توقفت في عام 1925, بالقرب من 
كنيس��ة القديس��ة بربارة ,س��يارة رئيس 
وزراء اجملرالس��ابق الكونت بول تلكي, الذي 
أوفدته عصبة االمم لتقرير مصير املوصل[ 

املقطع يبث لنا معلومات ومعارف وجتارب 
لها ب��دء مكاني واحد ه��و كرمليس وبدء 
تأريخي هو العام 116م,وحلظة مس��تعادة 
ه��ي زي��ارة )تلك��ي( لكرمليس ف��ي العام 

                   .1925
ها هو قش��ر اولي للمعلومات تنام خلفة 
مظاه��ر معرفية حدثي��ة ,منها ما يخص 
قضي��ة املوص��ل, وقضي��ة تدخ��ل الدول 
,وقضية االمن والس��الم العاملي ,وطبيعة 
عالقات اجلواربن الدول, وطموحات ومفاخر 
كرمليس .ومن ب��ن هذه املعارف واالحداث 
تبرز جترب��ة أهل كرمليس مع القوى احمللية 

في روائية انتاج المعرفة  

الذاكرة العراقية بين التوثيق والهدر في اتحاد االدباء 

صوت صباغ األحذية 

النقد ينتج معرفًة 
بالنص ... يدخل النص 

في القراءة فيتحرر 
من صفات تغلقه 
على ذاته ... يدخل 
النص في القراءة 

فيصير منتجا تمارس 
المعرفة عليه 

نشاطها 
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حسن السلمان

على طرف الليل 
ثمة جندي ينزف

على الطرف اآلخر: )ش��ريٌط صامت(* من 
األمهات...

في منتصف الطريق أضاع الرسالة
اعذروه

هذا الرسول بال شفيع...

باحلظ العاثر 
ارتطمِت الغربة

فانتشر العطش في كل مكان...

دعيه يغلي حتى النهاية
هذا حليٌب  

ليس للغائب فيه نصيب. 

ضد السماء 
قطعان من الغيوم حتتشد: 
ثمة أحد اليعرف فن العوم...

الهواء حرير 
فمن أين أتت هذه الشوكة للحنجرة؟

ثمة مخالب ناعمة للغاية.

القطة على العتبة 
تنظر إلى الوراء 

احذروا القادمن من اخللف...

هذه هي الفكرة:
مزرعة من الكلمات 
وظالل جيادٍ هاربة...

التدفعني للموت هكذا
مازلت على العهد:

بأسناني أَعّض على التابوت. 
 

كعصافير مذعورة 
من حتت وسادتك 

تفّر األحالم...

استعير نظرتَك
فأرى العالم على حقيقته...

أرى ذئباً منحنياً واحليوان وفير
أعلم أن هذه الليلة

لن تصمد طويالً...

كيف تأخذ عيني النوم؟
مكانِك عدٌم

والوجود هموم...

احملبون هواة 

العاشق وحده احملترف:
فيُض مشاعٍر ورغوُة جسد.

) لم يعد جفنِك يعّلم الغزل (
جفنك اآلن أشبه بقبٍو

يضم ألف حكاية مظلمة... 

محاطاً بثالثة أوهام عمالقة
الربان يشير إلى قبس ٍ من نور 

حتمله موجة عاتية.

نحيفاً أصبح أبي 
طليقًة أصبحت أمي
هذه لعبة للنسيان...

عيناِك سعيدتان بال مناسبة
يداِك تتحركان بالسبب
نعم. أخطأُت العنوان.. 

 تسكن على مرمى حجٍر من روحي 
لكنك بعيد 

ثمة خطايا التغتفر.

وحده، هذا امليت 
يجيد العزف على وتر احلياة:

إنه غابة من الشك. 

انت وأنا والشجرة فقط
فكيف شاع اخلبر؟

)أكاد أشك بنفسي( لوال الشجرة!

أنا ممنوٌع أن أحلم :
هيهات إذن

هيهات أن أراك..

*عنوان مجموعة ش��عرية للشاعر عبد 
الزهرة زكي.

نصـوص

 من اعمال بتول الفكيكي

من اعمال جبر علوان
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أما ف��ي مجال اخلط��وات التي ق��ام بها 
العراق على طري��ق تنفيذ االلتزامات في 
ه��ذا اجلانب والتي اس��همت ف��ي إصدار 
ذلك القرار،فقد كان ل��وزارة اخلارجية دور 
كبير فيها س��واء كان ذلك على مستوى 
تقدم األفكار واملقترح��ات أو التخطيط 
ذات  العراقي��ة  اجله��ات  م��ع  والترتي��ب 
العالقة ومع املنظم��ات الدولية املعنية 
م��ن أج��ل التوص��ل إل��ى أفضل س��بل 
التطبيق ،ومبا يساعد على بناء الثقة في 

اجملتمع الدولي ،ومن أبزر تلك اخلطوات.
1 - إع��داد وتنفي��ذ خط��ة التح��رك في 
مجلس األمنة لإليف��اء بالتزامات العراق 
مبوجب ق��رارات مجلس األمن ذات الصلة 
بنزع السالح من خالل توجيه رسائل من 
الس��يد الوزير إلى أعضاء مجلس األمن 
الدائم��ن ومدير ع��ام الوكال��ة الدولية 
الذري��ة واألمن العام األمم املتحدة ورئيس 
مجلس األمن ،وكان آخرها الرسالة التي 
بعثه��ا وزير اخلارجي��ة قبل اعتم��اد قرار 

إنهاء القيود على العراق ببضعة أيام.
2 - التنس��يق املكثف مع دائ��رة الرقابة 
الوطني��ة إلع��داد وتق��دمي إع��الن العراق 
األولي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تنفي��ذاً اللتزامات��ه مبوج��ب البروتوكول 
اإلضاف��ي االمنوذجي املوقع م��ع الوكالة 
.علماً أن العراق وفي عام 2008 وقع على 
البرتوك��ول اإلضافي التف��اق الضمانات 
الدولي��ة  بالوكال��ة  الش��املة اخلاص��ة 
للطاق��ة الذري��ة )صدق عليه��ا مجلس 
الن��واب الحقاً(والت��زام الع��راق طوعي��اً 
بتطبي��ق البرتوك��ول اإلضاف��ي امللح��ق 
باتف��اق الضمان��ات في الوكال��ة الولية 
للطاق��ة الذري��ة ابتداًء م��ن 2010/2/17 
وبتاري��خ 2010/7/16 ق��دم الع��راق إل��ى 
الوكالة رسمياً إعالنه األولي استناداً إلى 

املادة)17( من البرتوكول اإلضافي .
3 - املس��اهمة م��ع اللجن��ة الوطني��ة 
الكيماوي  البرنامج  لتصفية مخلف��ات 
ف��ي املس��تودعن )13و14( ف��ي منش��أة 
املثن��ى امللغ��اة وق��د ب��دأت اجتماعاتها 

بتاريخ 2010/5/5.
4 - احلص��ول عل��ى عضوية الع��راق في 
اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر االسلحة 

الكيماوية 2012-2010.             
 5 - التنسيق مع دائرة الرقابة الدولية في 
تقدمي اجناز العراق بشأن اخلطوات التي مت 
تنفيذها في إطار التزامات العراق مبوجب 
اتفاقي��ة حط��ر األس��لحة الكيماوي��ة 
وتش��خيص املعوق��ات واملصاع��ب التي 
تعت��رض تق��دمي اإلع��الن املع��دل وخطة 
2010/6/28 اس��تعرض  .وبتاريخ  التدمير 
الع��راق م��ع منظم��ة حظر األس��لحة 
الكيماوي��ة بيان��ه بش��أن التخلص من 
برنامج األس��لحة الكيماوية املوروث عن 

النظام السابق.
6 - إبالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظم��ة حظ��ر األس��لحة الكيماوية 
وهيئات نزع الس��الح األخرى باآللية التي 
اعتمدتها حكومة العراق للسيطرة على 
املواد ذات االس��تعمال امل��زدوج وذلك في 
إطار إجراءات الش��فافية وبناء الثقة مع 

الهيئات الدولية املعنية بنزع السالح.
7 - االنضم��ام إل��ى مدون��ة اله��اي ملنع 

انتشار الصواريخ الباليستية  
  THE  HAGUE  CODE  AGINST
 B ALLISTIC MISSILE

  PROLIFERATION
وف��ي 2010/8/11 أصبح الع��راق العضو 
)131( في املدونة .وقد وجه رئيس املدونة 
للك لعام)س��فير فرنس��ا(تهنئة للعراق 
بهذه املناس��بة ، وعده��ا خطوة مهمة 
للمجتمع الدولي ف��ي تعزيز نظام األمن 
اجلماعي ،وعد العراق امنوذجاً مهماً للدول 

التي لم تنضم بعد إلى املدونة.
8 - تطبيق قانون الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية اخلاصة بقواعد الس��لوك بش��أن 
سالمة وامن املصادر املشعة والتعليمات 
ذات العالق��ة باالس��تيراد والتصدي��ر في 
إط��ار مس��اعدة الع��راق إلنش��اء نظام 
الس��يطرة عل��ى الص��ادرات وال��واردات. 
قدم��ت الس��فارة االميركي��ة برنامج��ا 
للتع��اون بهذا اخلصوص بالتنس��يق مع 
وزارة اخلارجي��ة ووزارة التج��ارة ومديري��ة 
اجلمارك العامة ودائ��رة الرقابة الوطنية 
.وقد مت تعين خبي��ر أميركي متخصص 
له��ذا الغرض ف��ي الس��فارة االميركية 

لضمان استمرار االتصاالت والتنسيق.
9 - توجي��ه الدع��وة لرئي��س املؤمت��ر ال 
)14( لل��دول األطراف ف��ي اتفاقية حضر 
الع��راق  لزي��ارة  الكيماوي��ة  األس��لحة 
واللقاء باملس��ؤولن املعنين وقد مت وضع 

جدول زي��ارة مفصل له��ذا الغرض .وقد 
متت الزيارة في األس��بوع األول من ش��هر 

تشرين الثاني لعام 2011.
بع��د ه��ذه التط��ورات اإليجابي��ة عل��ى 
الس��احة العراقية،إضافة إل��ى تطورات 
،أخ��ذت  واقتصادي��ة  سياس��ية  أخ��رى 
احلكومة العراقية تفكر في إيجاد السبيل 
القانون��ي خل��روج الق��وات األجنبية من 
األراضي العراقية .فبدأت باتخاذ خطوات 
عملية م��ع احلكومة االميركية من أجل 
خروج القوات العس��كرية االميركية من 
العراق .فأصدرن��ا إعالن النواي��ا للتعاون 
والصداق��ة في 2007/11/26 ثم باش��رنا 
باتخاذ اخلطوات العملي��ة للتفاوض مع 

اجلانب االميركي خلروج تلك القوات.
وم��ن اجلهود التي بذلتها الدبلوماس��ية 
العراقية والتي اسهمت، وبنحو مباشر، 
في جناح املساعي إلنهاء وضع العراق غير 
الطبيعي بس��بب ق��رارات مجلس األمن 
هي العم��ل والتخطيط لعق��د اجتماع 
لدول جوار العراق على مستوى السفراء 
م��ع س��فراء دول مجموع��ة  ومجموعة  
في مقر وزارة اخلارجية في بغداد بتاريخ 4 
أيارو3،2 تشرين الثاني 2007 وجنحت وزارة 
اخلارجي��ة ،ممثلة بوزيرها ،تنظيم أول لقاء 
بن الواليات املتح��دة وايران على هامش 
اجتماعات دول ج��وار العراق لغرض إذابة 
اجللي��د بن البلدي��ن والتي أس��فرت عن 
عقد مباحثات إيرانية أميركية مباش��رة 

الحقاً.
املبحث الثاني

إع��الن النواي��ا للتع��اون والصداق��ة بن 
العراق والواليات املتحدة

2007/11/26
كان للج��و اإليجابي الذي توفر للعالقات 
بن العراق والواليات املتحدة، التي تطرقنا 
اليه��ا ف��ي املبح��ث األول ،أن أصبح��ت 
الظ��روف مالئمة لبح��ث اخلطوة التالية 
في س��لم تطوير العالق��ات بيم البلدين 
العراقي��ة  الدبلوماس��ية  ب��ادرت  ل��ذا   .
إلى ط��رح فك��رة تطوير تل��ك العالقات 
م��ع الس��فير االميركي في بغ��داد ، ثم 
انتقلت إلى عاصمة البلدين وكان جوهر 
الفك��رة إعداد إعالن للنواي��ا بن البلدين 
ف��ي امليادين املهمة لعالقاته��ا املتطورة 
وفع��الً توص��ل الطرفان بع��د مفاوضات 
ش��اقة وطويلة إلى إعداد مسودة إعالن 
للنوايا حول تطويرعالقة تعاون وصداقة 
طويلة األمد بن البلدين كاملي السيادة 
واالس��تقالل كان األساس التفاق سحب 

القوات االميركية من العراق
واتفاق إط��ار التعاون االس��تراتيجي بن 

البلدين.

وق��د رب��ط املف��اوض العراقي ب��ن إجناز 
هاتن االتفاقيتن وشرط حترير العراق من 
ق��رارات مجلس األمن الت��ي صدرت على 
وفق الفصل الس��ابع من امليث��اق وإنهاء 
نظ��ام العقوبات املف��روض عيله وعودته 

إلى وضعه الطبيعي.
وأهمي��ة ه��ذا اإلع��الن على مس��تقبل 
املفاوض��ات وتطوره��ا ن��درج فيم��ا يأتي 

نصه:
رئاس��ة الوزراء /املكتب اإلعالمي /االثنن 
2007/11/26 بي��ان صحفي ...أعلن رئيس 
الوزراء الس��يد نوري كامل املالكي اليوم 
عن توقيع مب��ادئ لعالقة تعاون وصداقة 
طويل��ة األم��د ب��ن جمهوري��ة الع��راق 
والواليات املتح��دة االميركية وفيما يلي 

نص اإلعالن :
)بسم اهلل الرحمن الرحيم( إعالن مبادئ 
تعاون وصادقة طويلة االمد بن جمهورية 
العراق والواليات املتحدة االميركية .أكد 
الق��ادة العراقي��ون ف��ي بيانه��م الصادر 
في 26آب 2007 الذي أي��ده الرئيس بوش 
واالميركي��ة  العراقي��ة  احلكومت��ن  أن 
ملتزمتان بتطوي��ر عالقة تعاون وصداقة 
طويلة االمد بن بلدين كاملي الس��يادة 
واالس��تقالل ولهما مصالح مش��تركة 
وأكد البيان أن العالقة بن البلدين سوف 
تكون لصال��ح االجيال املقبلة وقد بينت 
على التضحي��ات البطولية التي قدمها 
الش��عبان العراقي واالميرك��ي من أجل 
عراق حر دميقراطي تعددي فيدرالي موحد 
.أن العالق��ة التي تتطلع إليها جمهورية 
الع��راق والوالي��ات املتحدة تش��مل آفاق 
متعددة يأتي ف��ي مقدمتها التعاون في 
اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية 

انطالقاً من املبادئ التالية:
والدبلوماس��ي  السياس��ي  اجمل��ال  أوال: 

والثقافي
1 - دع��م احلكومة العراقي��ة في حماية 
النظ��ام الدميقراط��ي ف��ي الع��راق م��ن 

اإلخطار التي تواجهه داخلياً وخارجياً.
2 - احت��رام الدس��تور وصيانت��ه بوصفه 
تعبيراً عن إرادة الشعب العراقي،والوقوف 
بح��زم أم��ام أي��ة محاول��ة لتعطيله أو 

تعليقه أو جتاوزه .
3 - دع��م جه��ود احلكوم��ة العراقية في 
سعيها لتحقيق املصاحلة الوطنية ومن 

ضمنها ما جاء في بيان 26آب 2007
لتعزي��ز  الع��راق  جمهوري��ة  دع��م   -  4
مكانته��ا ف��ي املنظم��ات واملؤسس��ات 
واحملافل الدولي��ة واإلقليمية ليعلب دوره 
اإليجابي والبناء ف��ي محيطه اإلقليمي 

والدولي. 
5 -العم��ل والتع��اون املش��ترك بن دول 

املنطق��ة وال��ذي يقوم على أس��اس من 
االحت��رام املتب��ادل وع��دم التدخ��ل ف��ي 
الش��ؤون الداخلية ونبذ استعمال القوة 
في حل النزاع��ات واعتماد لغة احلوار في 
حل املشكالت العالقة بن مختلف دول 

املنطقة.
6 - تش��جيع اجلهود السياسية الرامية 
إل��ى ايج��اد عالق��ات ايجابي��ة ب��ن دول 
األه��داف  خلدم��ة  والعال��م  املنطق��ة 
املش��تركة ل��كل األط��راف املعني��ة ومبا 
يعزز ام��ن املنطقة واس��تقرارها وازدهار 

شعوبها 
7 - تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي 

والعلمي بن الدولتن 
ثانياً: اجملال االقتصادي

1 - دعم جمهوري��ة العراق للنهوض في 
وتطوير  االقتصادي��ة  اجمل��االت  مختل��ف 
قدراته اإلنتاجية ومساعدته في االنتقال 

إلى اقتصاد السوق.
2 - املس��اعدة في دعم األطراف اخملتلفة 
على االلتزام بتعهداتها جتاه العراق كما 

وردت في العهد الدولي مع العراق.
3 - االلت��زام بدع��م جمهورية العراق من 
خ��الل توفير املس��اعدات املالية والفنية 
ملساعدته في بناء مؤسساته االقتصادية 
وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات 

والقدرات خملتلف مؤسساته احليوية.
4 - مس��اعدة جمهوري��ة الع��راق عل��ى 
املالي��ة  املؤسس��ات  ف��ي  االندم��اج 

واالقتصادية واإلقليمية والدولية.
5 -تسهيل وتشجيع تدفق االستثمارات 
األجنبية وخاص��ة األميركية إلى العراق 
للمس��اهمة في عمليات البن��اء وإعادة 

األعمار.
6 - مس��اعدة جمهوري��ة الع��راق عل��ى 
استرداد أمواله وممتلكاته املهربة وخاصة 
تل��ك التي هرب��ت من قب��ل عائلة صدام 
حس��ن وأركان نظام��ه وكذل��ك فيم��ا 
يتعلق بآث��اره املهربة وتراثه الثقافي قبل 

وبعد 2003/4/9.
7 -مساعدة جمهورية العراق على إطفاء 
ديونه وإلغ��اء تعويضات احلروب التي قام 

بها النظام السابق.
-8 مس��اعدة جمهورية الع��راق ودعمها 
للحصول على ظروف جتارية تش��جيعية 
وتفضيلي��ة جتعله��ا م��ن ال��دول األولى 
بالرعاي��ة ف��ي الس��وق العاملي��ة واعتبار 
الع��راق دول��ة أول��ى بالرعاي��ة م��ن قبل 
الواليات املتحدة االميركية باإلضافة إلى 
مس��اعدته في االنضمام إل��ى منظمة 

التجارة الدولية.

ثالثاً: اجملال األمني

1 - تق��دمي تأكي��دات والتزام��ات امني��ة 
للحكوم��ة العراقي��ة ب��ردع أي ع��دوان 
خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته 

وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه .
2 -مس��اعدة احلكوم��ة العراقي��ة ف��ي 
مس��اعيها مبكافحة جمي��ع اجملموعات 
االرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة 
والصدامي��ن وكل اجملامي��ع اخلارجة عن 
القان��ون بغ��ض النظ��ر ع��ن انتماءاتها 
والقض��اء على ش��بكاتها اللوجس��تية 
ومص��ادر متويله��ا واحل��اق الهزمي��ة به��ا 
واجتثاثه��ا م��ن الع��راق عل��ى ان حت��دد 
أساليب واليات املساعدة ضمن اتفاقية 

التعاون املشار إليها أعاله .
3 -دع��م احلكوم��ة العراقية ف��ي تدريب 
املس��لحة  الق��وات  وتس��ليح  وجتهي��ز 
العراقي��ة لتمكينها م��ن حماية العراق 
وكاف��ة أبن��اء ش��عبه واس��تكمال بناء 
طل��ب  وحس��ب  اإلداري��ة  منظومته��ا 
احلكوم��ة العراقي��ة ، تتول��ى احلكوم��ة 
العراقي��ة تأكيداً حلقه��ا الثابت بقرارات 
مجل��س االمن الدولي طل��ب متديد والية 
القوات املتعددة اجلنسيات للمرة االخيرة 
واعتبار موافقة مجلس االمن على اعتبار 
احلالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة 
التمديد املذكورة تشكل تهديداً للسالم 
واالم��ن الدولين وما ينتج ع��ن ذلك من 
إنهاء تصرف مجلس االمن بش��أن احلالة 
في الع��راق عل��ى وفق الفصل الس��ابع 
م��ن ميث��اق االمم املتحدة مبا يعي��ده الى 
وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور 
ق��رار مجلس االمن الدول��ي رقم 661 في 
آب 1990 ليعزز االعت��راف والتأكيد على 
الس��يادة الكاملة للعراق عل��ى أراضيه 
ومياه��ه وأجوائه وس��يطرة العراق على 
قواته وإدارة شؤونه واعتبار هذه املوافقة 
ش��رط لتمديد القوات، واعتماداً على ما 
تقدم تبدأ وبأس��رع وقت ممكن مفاوضات 
ثنائية بن احلكومتن العراقية واالميركية 
للتوصل قب��ل 2008/7/31 ال��ى اتفاقية 
ب��ن احلكومت��ن تتن��اول نواي��ا التعاون 
والصداقة بن الدولتن املستقلتن وذاتي 
السيادة الكاملة في اجملاالت السياسية 

والثقافية واالقتصادية واالمنية ((.
املبحث الثالث

الرسائل املرسلة من رئيس مجلس وزراء 
جمهورية العراق ووزيرة خارجية الواليات 
املتح��دة االميركي��ة إل��ى رئيس مجلس 

األمن
نتيجة للتطورات السابق ذكرها ولغيرها 
من التط��ورات االيجابية على الس��احة 
العراقي��ة وف��ي عالقات الع��راق الدولية 
، فق��د طلب رئي��س ال��وزراء العراقي من 

مجلس االمن متديد والية القوات املتعددة 
اجلنسيات لفترة أخيرة تنتهي في نهاية 
ع��ام 2008 . كما أرس��لت وزيرة خارجية 
رس��الة  االميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 

باملعنى نفسه الى مجلس االمن .
وفيما يلي نص الرسالتن :

وزراء  مجل��س  رئي��س  رس��الة   : أوالً 
جمهوري��ة الع��راق الى رئي��س مجلس 

االمن 
)) الي��وم وق��د اس��تكمل الع��راق بناء 
والقانوني��ة  الدس��تورية  مؤسس��اته 
فبات ميتلك دس��توراً دائماً صوت عليه 
الش��عب العراقي  وبرملان��اً تتمثل فيه 
مكوناته االجتماعية اخملتلفة وحكومة 
وح��دة وطنية تضم مختل��ف أطيافه 
السياس��ية ، فإنن��ا عازم��ون على بناء 
ع��راق دميقراطي احت��ادي موح��د برغم 
مح��اوالت اإلرهابي��ن والق��وى املعادية 
التي تعمل على عرقلة بناء دميقراطيتنا 

الفتية والنابضة باحلياة .
العم��ل  الع��راق  حكوم��ة  وتواص��ل 
بخط��وات حثيث��ة م��ن أج��ل حتقي��ق 
ف��ي  واالس��تقرار  للمواطن��ن  االم��ن 
الب��الد واملصاحلة الوطني��ة ، مبا يضمن 
املشاركة السياس��ية  الواسعة لكل 
الق��وى الوطني��ة ومب��ا يص��ون حقوق 
االنسان وسيادة القانون وحتقيق النمو 
االقتصادي وتوفير اخلدمات االساس��ية 

للمواطنن .
إن حتقي��ق االمن واالس��تقرار في البالد 
يحت��ل الص��دارة ف��ي س��لم أولي��ات 
حكومة العراق ولذا أعطت مهمة بناء 
وتعزي��ز ق��درات اجليش العراق��ي وقوى 
االمن الداخل��ي اهماماً خاصاً بوصفها 
املنطلق لضم��ان االمن وحفظ النظام 
ومواجهة اجملموعات االرهابية واخلارجة 
عن القانون ، وقد جنحت قواتنا الوطنية 
في اس��تالم املل��ف االمن��ي كامالً من 
القوات املتعددة اجلنس��يات في ثمانية 
محافظات وفي النية االستمرار وصوالُ 
ال��ى وضع جمي��ع احملافظ��ات الثمانية 
عشر حتت الس��يطرة االمنية الكاملة 
لقواتنا خالل عام 2008 ، وكما باش��رت 
قي��ادة قواتن��ا البري��ة الس��يطرة على 
جميع فرق اجليش العراقي والتنس��يق 
الفعال مع القوات املتعددة اجلنس��يات 
االمر الذي انعكس ايجابياً في حتس��ن 

الوضع االمني .
واذ تؤك��د حكومة الع��راق على أهمية 
مس��اهمة القوات املتعددة اجلنسيات 
الى جان��ب قواتنا الوطني��ة في أحالل 
االمن وفرض س��لطة القان��ون ، فإنها 
تطلب من مجلس االمن متديد عمل هذه 

الق��وات آخذاً بنظ��ر االعتبار ما حققه 
العراق طوال الس��نوات املاضية من منو 
ف��ي قدرات جيش��ه وأجهزت��ه االمنية 
وما أجنزه من جناحات كبيرة في امليادين 
االمنية والسياسية واالقتصادية االمر 
الذي يس��تدعي إع��ادة النظ��ر في دور 
القوات املتعددة اجلنسيات وصالحياتها 
مبا يحقق التوازن واالنسجام بن احلاجة 
لتمدي��د عمل هذه الق��وات ملرة واحدة 
وأخيرة )من جهة( والتطور احلاصل في 
ق��درات العراق االمنية )من جهة أخرى( 
وأهمي��ة معاملة العراق على أس��اس 
مس��تقل وكام��ل الس��يادة ومن خالل 

التأكيد على االهداف التالية :
1. تطل��ب احلكوم��ة العراقي��ة متدي��د 
تفويض القوة املتعددة اجلنسيات طبقاً 
لق��رارات مجلس االم��ن 1546)2004( و 
1637)2005( و 1723)2006( والرس��ائل 
امللحق��ة بها ملدة 12 ش��هراً ابتداء من 
31 كان��ون االول / ديس��مبر 2007 على 
أن يخض��ع متدي��د التفوي��ض اللت��زام 
مجل��س االم��ن بإنهاء ه��ذا التفويض 
قبل انتهائه في ح��ال طلبت احلكومة 
العراقي��ة موعداً مبكراً لذلك ، وأن هذا 
التفوي��ض يخضع للمراجع��ة الدورية 

قبل 15حزيران / يونيو 2008 .
2. تكون مهمة جتنيد وتدريب وتسليح 
وجتهيز اجليش العراقي والقوات األمنية 

من مسؤوليات احلكومة العراقية .
3. تتول��ى احلكوم��ة العراقي��ة مهمة 
القيادة والس��يطرة على جميع القوات 
العراقي��ة ، وتتول��ى الق��وات املتع��ددة 
اجلنس��يات بالتنس��يق م��ع احلكوم��ة 

العراقية مهمة الدعم واالسناد .
العراقي��ة مبهمات  احلكوم��ة  تضطلع 
احلج��ز واالعتق��ال والس��جن وان هذه 
املهم��ات عندما تتم من قب��ل القوات 
املتع��ددة اجلنس��يات تكون م��ن خالل 
احلد االقصى م��ن التنس��يق والتعاون 

والتفاهم مه احلكومة العراقية
4. تعد احلكوم��ة العراقية هذا الطلب 
م��ن مجل��س االم��ن لتمدي��د تفويض 
الق��وة املتعددة اجلنس��يات هو الطلب 
االخي��ر وتتوقع أن يك��ون مجلس االمن 
ق��ادراً عل��ى التعام��ل م��ع احلال��ة في 
العراق من دون اتخاذ إجراء مس��تقبلي 
مبوجب الفصل الس��ابع من ميثاق االمم 

املتحدة.
5. تطلب احلكومة العراقية أن يتضمن 
القرار الذي س��وف يتبناه مجلس االمن 
إعادة التأكي��د على احترام اس��تقالل 
وسيادة ووحدة العراق وسالمة أراضيه ، 
وإعادة تأكيد التزام الدول االعضاء مببدأ 

عدم التدخل بشؤونه الداخلية .
وت��ود حكومة الع��راق أن حتيط مجلس 
االم��ن علماً بأنها قد وقعت على إعالن 
مبادئ مع الوالي��ات املتحدة االميركية 
القامة عالق��ة تع��اون وصداقة طويلة 

االمد .
وتؤك��د حكومة الع��راق مجدداً أهمية 
عمل اللجنة التي أنش��أت طبقاً لقرار 
مجل��س االم��ن 1518)2003( م��ن أجل 
اس��تعادة االم��وال واالص��ول العراقية 
الت��ي أودعت من قبل النظام الس��ابق 
خ��ارج الع��راق ، وحتث حكوم��ة العراق 
أعض��اء اجملل��س عل��ى دع��م مواصلة 
اللجنة لعملها وفق الفقرة 19 من قرار 
اجمللس 1483)2003( بش��أن حتديد هوية 
االف��راد والكيان��ات املش��ار إليهم في 
الفق��رة 23 من ذلك القرار ، مبا في ذلك 
حتدي��ث قائمة الكيان��ات واالفراد الذين 
ح��ددت اللجن��ة عم��الً بالفق��رة 6 من 
الق��رار 661)1990( هويته��م ، وتتطلع 
احلكومة العراقية الى أن توافي اللجنة 

اجمللس بتقارير أعمالها.
وتدرك احلكومة العراقية أهمية أحكام 
 )2003(1483 الق��رار  م��ن   22 الفق��رة 
الع��راق  م��وارد  اس��تعمال  لضم��ان 
املبيع��ات  م��ن  وعائدات��ه  الطبيعي��ة 
واالم��وال االخ��رى الت��ي مت  إيداعها في 
صن��دوق تنمي��ة العراق في نش��اطات 
إع��ادة األعم��ار واجله��ود األخ��رى م��ن 
أجل فائدة ش��عب الع��راق ولذلك ،فأن 
العراق يطلب من اجمللس ،اس��تناداً إلى 
االس��تثناء املنصوص عليه في الفقرة 
27 من القرار 1546)2004( بأن يس��تمر 
في تطبيق أحكام الفقرة 22 من القرار 
األول/  كان��ون   31 حت��ى   )2003(1483
ديس��مبر 2008 مبا في ذل��ك ما يتعلق 
واملص��ادر  املالي��ة  واألص��ول  باألم��وال 
االقتصادية املذكورة في الفقرة 23 من 

القرار 1483 )2003(.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
ــذه العملية  ــواء .. واحاط به ــى الس ــي عل والعامل
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
ــر الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات  اوالً وغي
ــة  وااليديولوجي ــية  السياس ــم  املفاهي ــض  ببع
ــي احمليط العربي  ــة في العراق وف ــبة بكثاف املترس

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ــوات تتبنى  ــة تصاعدت أص ــة العراقي ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م التفاوض مع واش
واإلدارة  ــا  تربطن ــي  الت ــة  العقالني ــية  السياس

ــدات املنطلقة من  ــاد جو من املزاي األميركية . وس
ــي املنتظر  ــأن اإلطار النهائ ــى اإليحاء ب التطلع ال
ــت عنوان :هزمية  ــن املفاوضات يجب ان يوضع حت م
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
ــة العربية  ــذه االطروحات مع البيئ ــجمت ه وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــالمية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــات العنف واإلرهاب املرتبطة  إلعالن انتصار جماع
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ــي واجه مهمة  ــاوض العراق ــح ان املف ــن الواض وم

شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب 
مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل األطراف 
ــروط  ــن الش ــة للوصول الى احس ــة والعاملي احمللي

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــن هذه الزاوية يس م
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــاج حمود رئي ح
ــاح ومبدئية كيف جنح  ــاد العملية بكل جن الذي ق
ــن بحر  ــاطئ األمان ضم ــي ش ــو ف ــراق بالرس الع
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 7

"د. محمد الحاج حمود" كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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بغداد - زينب الحسني:

دبدوب، بطة، كتكوت، وفراشة...أس��ماء 
حليوان��ات أليف��ة اعتدن��ا عن��د مغازلة 
األطفال أن نقولها لهم وهذه األس��ماء 
ال تعني أن هناك ش��بها بني الطفل وبني 
هذه احليوانات اللطيفة، ومع االس��تمرار 
في ترديده��ا تنتقل للمحيطني بالطفل 
م��ن زم��اء وجي��ران لدرج��ة أن االس��م 
احلقيقي قد يتاش��ى حتى م��ع التقدم 

في العمر.
فم��ا هي األس��باب التي جتع��ل البعض 
يتحدث مع األطفال به��ذه اللغة، أو لم 
تطل��ق أس��ماء احليوان��ات األليفة على 

األطفال وهل تؤثر على شخصيتهم؟

مرح ودلع وكلمات رقيقة 
ي��رى متخصص��ون ف��ي عل��م النفس: 
أن��ه »ال بأس من إطاق أس��ماء أو ألقاب 
دلع عل��ى األطفال الصغار إلش��عارهم 
باحملبة والدالل، ويعتب��ر اخلبراء أن املناداة 
باسم التدليل حتى 9 سنوات ال تشكل 
خطورة على الطفل في املس��تقبل، أما 
بعد هذه الس��ن فابد من إعداده ليكون 

واعياً وينادى باسمه احلقيقي«.
وبني املتخصص��ون إل��ى أن التمادي في 
تس��مية الطفل بأس��ماء دلع بعد جتاوز 
مرحلة الطفولة له آثار نفسية متباينة 
بالنس��بة للفتي��ات، فالتدلي��ل ال يؤث��ر 
على ش��خصيتهن، أما الش��باب فنجد 
بعضهم يتأففون من تلك األسماء التي 

رافقتهم منذ الطفولة.
بينت الدراس��ات أن الطف��ل الذكر الذي 

يص��ر األهل على إط��اق أس��ماء الدلع 
عليه بعد جتاوزه العاش��رة م��ن عمره أو 
إطاق أسماء عليه تتش��ابه مع أسماء 
تدلي��ل البنات يش��عره حتم��اً باخلجل، 
خاص��ة إذا اس��تغل أقرانه ذلك االس��م 
وجعلوه وس��يلة للس��خرية منه، األمر 
الذي قد يدفعه للعزل��ة واالنطواء، كما 
أن��ه يصيب��ه بضعف الش��خصية أمام 
اجلنس اآلخر، وتزداد املشكلة تعقيداً مع 

دخوله مرحلة الشباب.

احمي طفلك
الطفل ال يدرك دالالت اسمه وانعكاساته 
في السنوات اخلمس األولى من العمر، إال 
أن هذه الدالالت ما تلبث أن تظهر مبجرد 
دخوله املدرس��ة، ويبدأ يناديه مدرس��وه 

باس��م مختلف عن االس��م الذي طاملا 
ناداه به والديه، فتبدأ عملية الصراع بني 
االسم الذي يحبه وبني اسمه احلقيقي، 
فإما أن يتحمل استهزاء أقرانه من اسم 
الدلع الذي يسعى للحفاظ عليه بحكم 
االعتياد، ل��ذا ترى االختصاصيون أن على 
األهل أن يجعلوا الطفل سواء كان ذكراً 
أو أنثى يفتخر باس��مه مهما كان، حتى 
ال يألف على اسم الدلع أكثر من اسمه 

احلقيقي.

هوية الطفل 
سوس��ن قاس��م » معلم��ة » قالت، ان 
أس��ماء الدل��ع جتعل األطفال يش��عرون 
باحل��ب والس��عادة خصوص��اً البن��ات اذ 
جتدها تشعر بالغرور وكأنها اميرة، لكن 

علين��ا ان نتجنب االثار الس��لبية لهذه 
الظاهرة كون االس��تمرار ف��ي  أطاقها 
عل��ى البن��ت او الول��د بأعم��ار كبي��رة 
يجعله��م في وضع مرب��ك وعلينا ايضاً 
ان نحببهم بأس��مائهم احلقيقة كونها 

هويتهم الثابتة.
وتابع��ت: علين��ا ايضاً ان نختار االس��م 
املناس��ب الذي يتائم مع وقتنا واالبتعاد 
عن األس��ماء القدمية الت��ي ميكن ان تؤثر 

على شخصية الطفل.
 ام��ا ش��يماء فرج » ربة من��زل » تقول ال 
احبب أسماء الدلع للذكور، وامنا أحب ان 
أطلقها فقط على االناث كوني اش��عر 
انها تزيد الفتاة دلعا وانوثة اما بالنسبة 
للذك��ر فه��ي جتعل��ه يش��عر باألحراج 

واخلجل.

أمجد حامد » موظف » يقول من األشياء 
اجلميلة واللطيفة إطاق هذه األس��ماء 

والتشبه بها بالنسبة لألطفال. 
واض��اف ان اوالدي يفرح��ون حني اناديهم 
بهذه التس��ميات واشعر أني أقدم لهم 

احلب من خال » الدلع والغزل » بهم.
وتاب��ع حامد أني ال أجد أي ضرر بالعكس 

امنحهم السعادة من دون أي عناء.

نصائح مهمة 
فيم��ا ب��ني الباح��ث االجتماع��ي ولي��د 
محم��د: على االم ان ال تبال��غ في تدليل 
الذك��ر خاص��ة إذا كان الولد الوحيد من 
بني اإلناث، فبعد جتاوزه تسع سنوات يبدأ 
يش��عر باإلحراج أمام اآلخري��ن، ويفضل 
مناداة الطفل بعدة أس��ماء من بينهما 
اس��مه احلقيقي حتى ال يرتبط نفس��ياً 

باسم محدد.
وتابع محمد قولِه: يتوجب على الوالدين 
التدقي��ق جي��داً قبل تس��ميته بدالً من 
التغطية على اختيار اسم غير مناسب 
من البداية بإطاق اسم دلع عليه يازمه 

طيلة عمره، 
وأضاف: يجب االمتناع عن إطاق أسماء 
دلع حتمل في باطنها استهزاء بالطفل، 
مثل: »سارة- صرصارة«، وان بعض األهالي 
يتخذون أسماء غريبة لتدليل أبنائهم قد 
تثير استياء البعض، لذا يجب أن يتخلوا 
عنه��ا، حتى ال تلتصق تلك التس��ميات 

بهم في أعمار متقدمة.
وبني محمد: أن اسم التدليل او الدلع هو 
وسيلة للتقرب من الطفل، لذا يجب أن 
يكون اس��ماً محبباً ل��ه ودال على صفة 
جميل��ة جتعل الطف��ل يش��عر بالفخر 

والرضا.

متابعة الصباح الجديد:
متكن علماء من جامعة كولومبيا 
في نيويورك من اختراع مصابيح 
جدي��دة تعم��ل باألش��عة ف��وق 
البنفس��جية، تقتل أكث��ر أنواع 
»اإلنفلونزا«  انتشارا  الفيروسات 

وال تضر بصحة اإلنسان.
وتوص��ل العال��م ديفي��د برين��ر 
وزم��اؤه، إلى » تطوي��ر مصابيح 

البنفس��جية  ف��وق  األش��عة 
تض��ر  والت��ي  حالًي��ا،  املوج��ودة 
ميك��ن  وال  اإلنس��ان  بجس��م 
تش��غيلها ف��ي أماك��ن تواج��د 
البش��ر، لتصبح أطوال موجاتها 
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نانومترا«.
وق��ال برين��ر إن »احل��د االقص��ى 
لاش��عة فوق البنفس��جية في 

املصابي��ح اجلدي��دة ال يتجاوز إال 
مس��افة قصيرة تخترق جس��م 
اإلنس��ان، عبر خاي��ا اجللد امليتة 
فقط أو خال الطبقة الس��ائلة 

التي تغطي سطح العني.
والفيروس��ات  البكتيريا  أن  ومب��ا 
أصغ��ر من ذلك بكثي��ر فإن هذه 
النووي  تخترق حمضها  األشعة 

وتدمره«

متابعة الصباح الجديد:
كش��ف خب��راء م��ن ع��دة مراكز 
أميركي��ة ملكافح��ة األمراض عن 
أخط��ار ش��رب احللي��ب الط��ازج 
بكتيريا  بانتش��ار عدوى  الرتباطه 

تدعى »داء العطائف«.
والح��ظ الباحث��ون أن »الزيادة في 
عدد حاالت تفشي عدوى بكتيريا 
العطائف بسبب منتجات األلبان 

الطازج��ة ارتفع��ت لتص��ل إل��ى 
اس��تهاك  لدى  أضع��اف  أربع��ة 

احلليب الطازج«.
وش��دد مراقبو األغذية على عدم 
الس��ماح للمزارع ببيع احلليب إال 
بعد بس��ترته، فيما نصحوا بعدم 
تن��اول أي من منتج��ات األلبان إال 

بعد التأكد من غليها.
)م��رض  العطائ��ف  داء  وانتش��ر 

بكتيري يصيب اجله��از الهضمي 
وينت��ج ع��ن أكل اللح��م الني��ئ 
أو احللي��ب غي��ر املبس��تر ويصيب 
الدواج��ن واملاش��ية(، ف��ي والي��ة 
بس��بب  األميركي��ة  كول��ورادو 
اس��تهاك احللي��ب الط��ازج على 
الرغم من أن القوانني في الواليات 
املتحدة متنع بيع احلليب منعا باتا 

قبل )غليه أو بسترته(.

مصابيح جديدة تقتل »اإلنفلونزا« الحليب الطازج يساعد على انتشار داء »العطائف« 
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أسماء حيوانات تستعمل عند مغازلة األطفال
منها دبدوب وبطوط وكتكوت وغزالة

توص��ل باحثون إلى أن إقدام العش��اق عل��ى الزواج في 
يوم »عيد احل��ب«، 14 فبراير، أمر غي��ر محبب الحتمال 

انتهائه بالطاق.
ووج��دت الدراس��ة التي أجري��ت بجامعة ملب��ورن، أن 
األش��خاص الذي��ن يتزوجون، ف��ي 14 فبراي��ر، هم أكثر 
عرضة لانفصال بنس��بة %37، وأقل احتماال بنس��بة 
%45 لاحتف��ال بالذك��رى الس��نوية الثالث��ة، مقارنة 

بحاالت الزواج في أيام أخرى.
وتبني الدراسة التي ش��ملت أكثر من 1.1 مليون حفل 
زف��اف هولندي، أن %6 من حاالت ال��زواج في عيد احلب، 
قد فش��لت في غضون 3 س��نوات، مقارنة باملتوس��ط 
البالغ %4. وقال الباحثون، إن العش��اق الذين تزوجوا في 
عيد احلب، كانوا أكثر احتماال للعيش معا مدة أقل من 

عام.

 نص��ح الباحثون األملان الرجال مبس��اعدة زوجاتهم في 
األعم��ال املنزلي��ة ليكونوا ف��ي حالة صحي��ة أفضل. 
وقالت الدراسة إن الرجال الذين يساعدون في األعمال 
املنزلية يشعرون أنهم بصحة جيدة، مقارنة مع الذين 
ال يفعلون ذلك. وبالنسبة للباحثني فإن ذلك الشعور ال 

عاقة له بعدد ساعات النوم.
ويبرر خبراء اللياقة البدنية التأثير اإليجابي للمساعدة 
ف��ي األعم��ال املنزلية بأن��ه يدفع الش��خص للحركة 

والقيام بنشاط بدني. ويشدد اخلبراء على
املفعول اإليجابي للحركات التي يقوم بها املرء في أثناء 
الكنس أو صعود الدرج مع سلة غسيل ولكن الدراسة 
ح��ذرت من وق��وع ح��وادث في أثن��اء القي��ام باألعمال 
املنزلي��ة. فحس��ب اإلحصائي��ات الرس��مية ف��إن عدد 
احلوادث املميتة داخل البي��وت في أملانيا مثاً جتاوز عدد 
ح��وادث حركة املرور. وفي عام 2015 س��جلت أكثر من 
9800 حالة وفاة داخل املنازل بس��بب احلوادث الناجمة 

من املساعدة في األعمال املنزلية.
الكشف عن وجه القديس »فانتني«

ذكر موقع »دايلي مي��ل« البريطاني إن الفنان البرازيلي 
شيش��رون مورايس قد أعاد بناء وج��ه الراعي القديس، 

باستعمال تقنية األبعاد الثاثية.
وحص��ل الباحثون من جامعة بادوف��ا على تصريح من 
الفاتيكان إلجراء مسح ضوئي شامل للجمجمة، التي 

يعتقد أنها للقديس فالنتاين.
وأظهر التصوير ثاثي األبع��اد لرأس القديس اإليطالي 
فالنت��ني أن��ه كان ق��وي البنية وتوفي وه��و في مرحلة 

الشباب، وذلك بحسب موقع »الدايلي ميل«.
وأش��ار املوقع إلى أن الدراس��ة اجلدي��دة أظهرت نتائج 

جديدة عكس ما كان شائعا بأنه توفي وهو مسن.

إحذر الزواج 
في عيد الحب

تتحسن صحة الرجل إذا 
ساعد زوجته بأعمال المنزل

متابعة الصباح الجديد 
حس��ن فايق ممثل كوميدي اس��مه الكامل 
حس��ن فايق محمد اخلولي، ولد في 7 يناير 
انتق��ل  ث��م  الدقهلي��ة،  1898، مبحافظ��ة 
للعي��ش باإلس��كندرية مع أس��رته لعمل 
وال��ده باجلمارك ع��رف بلق��ب »أبو ضحكة 

جنان«.
ظهرت موهبة »فايق« عند جناحه باالبتدائية 
فأق��ام له وال��ده حفل وفي أثن��اء احلفل بدأ 
بغناء بعض أغاني الش��يخ س��امة وإلقاء 
املونول��وج، فكان محل إعجاب وإش��ادة من 

جميع احلاضرين.
دخ��ل »فاي��ق« الفن في س��ن ال��� 16 عاًما 
وكانت بدايته مع »فرقة الهواة«، ثم تركها 
وعم��ل في »فرق��ة عزيز عي��د« حتى 1917، 
وبعدها قرر أن يكون له فرقة خاصة وأشرك 

الفنان يوسف وهبي معه بالفرقة.
متي��ز »فاي��ق« بضحكت��ه الش��هيرة، وعند 
س��ؤاله في حوار صحفي عن سر ضحكته، 

قال إنه اقتبس��ها من ش��خص كان يحضر 
املسرح ويجلس بالصف األول.

تزوج »فاي��ق« مرتني، كانت امل��رة األولى من 

»نعيمة صال��ح« التي عاش معها 40 عاًما، 
وأجن��ب منها بنت��ني، هما علي��ا، ووداد، وبعد 
وفاتها ل��م ينتظر كثيرًا حت��ى تزوج بأخرى 
تدعى »حورية« تصغره ب� 30 عاًما، وحينها 
هاجمته الصحافة على هذا التصرف ولكنه 
رد عليهم بأنه تعود على اجلو األس��ري، وأنه 

كبير بالسن ويحتاج من يراعاه.
عم��ل »فايق« ف��ي العديد م��ن األفام التي 
وصل��ت إل��ى 160 فيلًم��ا س��ينمائًيا، ومن 
أشهر أفامه »س��كر هامن«، و«الزوجة 13«، 
و«حسن ومرقص وكوهني«، و«لعبة الست«، 

و«خطيب ماما«.
أصيب »فايق« بالش��لل ملدة 15 عاًما، وعاش 
بعد إصابته مبنزله لم يخرج منه، ولم يسأل 
علي��ه أحد من زمائه، ولم يكن له مورد رزق 
وال عمل فأصيب باالكتئاب، وعلم السادات 
بذلك فأمر بأن يصرف له معاش استثنائي.

انتهت حياة »فايق« في 14 س��بتمبر 1980، 
بسبب هبوط بالدورة الدموية.

قصة الشلل الذي أصاب »أبو ضحكة جنان«
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل 
عمل��ي ومنطقي، وم��ن املهم ج��دا أن تخصص 
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية. أنت 
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك. 
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تش��عر 
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل. 
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما 
تظن��ه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الش��خص على اإلط��اق، ولكن أس��لوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص. كن لطيفا 

ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر 
صف��وك. لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن 
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها، وللش��عور 
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع 
ح��دودا بينك وبني اآلخرين. اس��تغل ما لديك 
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغال هذه املهارات واملواهب.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير 
مستقر نفس��يا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا. ال تض��ع طاقت��ك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الس��لبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا 
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك. 
تتفاقم املش��كات التي تتعلق بعاقاتك خاصة 
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك 

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

ال يس��تطيع زم��اؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا 
أس��لوبك الغري��ب، ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقي��ة. ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي 
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بش��كل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تس��مح لهم باالطاع على أس��رارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. س��ال )مبعث��رة( o تخط��ى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة م��ن امل��ادة فق��دت أو اكتس��بت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. ه��دم وس��وى ب��األرض o تس��تحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. الع��ب كرة س��عودي س��جل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنى o ح��رف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون ش��يئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلة كأس العال��م في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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إعالم الشباب والرياضة
جدد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني 
عبط��ان ، اخلميس، دعوته املؤسس��ات 
الرياضية العربية واالس��يوية الى زيارة 
العراق و االطالع عن قرب على املنشآت 
الرياضية و حجم الثورة العمرانية في 
اجملال الرياض��ي و دعم ملف رفع احلظر 

عن الكرة العراقية
ج��اء ذل��ك خ��الل اصطح��اب الوف��د 
القطري برئاس��ة رئيس احتاد الكرة في 
قطر الش��يخ حمد ال ثاني الى ملعب 

الشعب الدولي.
وق��ال عبط��ان ف��ي تصري��ح لقس��م 
االع��الم واالتص��ال احلكوم��ي ان بلدنا 

ينعم باالمان و االس��تقرار في مختلف 
مج��االت احلي��اة و ال س��يما ف��ي اجملال 
الرياض��ي وان العاصم��ة بغ��داد نبض 

باحلياة
وأضاف ان زيارة الوفد الرياضي القطري 
ال��ى بغ��داد دلي��ل ح��ي عل��ى حج��م 
االستقرار و األمان في العاصمة فضال 
ع��ن ايجابي��ة ه��ذه الزي��ارة التاريخية 
واملهم��ة بالنس��بة للك��رة العراقية و 

ملف رفع احلظر الكلي.
و بني وزير الش��باب والرياضة ان اجلانب 
القط��ري داعم كبير للرياضة العراقية 
و كرة الق��دم حتديدا و س��يتم تفعيل 
االتفاقية املش��تركة بني اجلانبني والتي 

أبرم��ت ف��ي الدوحة به��دف ترجمتها 
على ارض الواقع في عديد من املفاصل 

الرياضية.
من جهته أع��رب رئيس االحتاد القطري 
لكرة القدم الش��يخ حمد ال ثاني عن 
س��عادته البالغة لتواج��ده في بغداد 
كاول زيارة له و للوفد املرافق مؤكدا ان 
برنامجا مثاليا سيتم تنفيذه في العراق 
بالتعاون والتنس��يق مع وزارة الشباب 
والرياضة و املؤسسات الرياضية االخرى 
فض��ال عن تاكي��د مش��اركة املنتخب 
القطري ف��ي البطول��ة الرباعية خالل 
ش��هر آذار املقبل على ملعبي كربالء و 

النجف الدوليني.

15رياضة األحد 18 شباط 2018 العدد )3882(

»وطني اليد النسوي« 
يالقي األردن

مالك تدريبي جديد 
لكرة الديوانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يتلقي اليوم االحد، منتخبنا الوطني بكرة اليد لفئة 
النس��اء نظيره األردني في اجلول��ة الثالثة لبطولة 
غربي آسيا للنساء التي تقام حاليا في األردن، وسبق 
ملنتخبنا ان خسر امام إيران في اللقاء األول بنتيجة 
43 هدف��ا مقابل 8 أهداف، وف��ي املباراة الثانية امام 

قطر بنتيجة 33 هدفا مقابل 4 أهداف.
وس��يلعب املنتخب الوطني يوم غد األثنني مباراته 
الرابعة امام سوريا، ويختتم مشاركته بلقاء لبنان 

يوم االربعاء املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مت الهيئة اإلدارية لن��ادي الديواني��ة الرياضي 
امل��الك التدريبي اجلديد لقي��ادة فريقها في مباريات 
دوري الك��رة املمتازة خلفا للمدرب املس��تقيل نبيل 
زك��ي، ومت التعاق��د مع املدربان أحم��د كاظم وفالح 
حس��ن لقي��ادة الفري��ق ومت تس��مية كرمي س��هيل 

لتدريب حراس املرمى.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فري��ق القوة اجلوية ف��وزا كبيراً 
على فريق زاخو مساء أمس في املباراة 
التي اقيمت بينهما مبلعب الش��عب 
الدول��ي ف��ي خامتة اجلولة اخلامس��ة 
عشرة من املرحلة االولى لدوري الكرة 
املمتاز، بخمس��ة أهداف مقابل هدف 
واحد، سجل أهداف الفوز أمجد راضي 
في الدقيقتني 16 و23 وحمادي احمد 
20 والكرواتي س��انني مومفيتش 61 
وهمام طارق 86، ولزاخو س��تار ياسني 

في الدقيقة 25.
وبالفوز تق��دم القوة اجلوية الى املركز 
الثالث في ترتي��ب فرق الدوري برصيد 
28 نقطة، فيما احتفظ زاخو مبوقعه 

السابع عشر وله 11 نقطة.
من جانب اخر، تبدأ اجلولة السادس��ة 
عشرة من املرحلة االولى لدوري الكرة 
املمت��از، ي��وم غ��ٍد األثنني 19 ش��باط 
اجل��اري، بلق��اء فريقي نف��ط اجلنوب 
والبحري في ملعب الزبير، األول ثامن 
الالئحة برصيد 22 نقطة، فيما للثاني 

11 نقطة باملركز السابع عشر.
وتقام ي��وم الثالثاء، مباراتان، فيضيف 
كرب��الء بنقاط��ه التس��ع وه��و اخ��ر 
الترتيب ف��ي ملعبه فري��ق الديوانية 
ال��ذي ميل��ك 10 نقاط ويتق��دم عليه 
مبرتبة واح��دة، فيما تقام مباراة أمانة 
بغ��داد ام��ام امليناء في ملع��ب األول، 
أهل ال��دار ميلكون 23 نقط��ة باملركز 
الس��ادس، فيما يبلغ رصيد الضيوف 

16 نقطة باملركز الرابع عشر.
وجترى يوم األربعاء 3 مباريات، اذ يلتقي 
النج��ف والطلب��ة في ملع��ب األول، 
النجفي��ون باملركز العاش��ر ولهم 20 
نقطة، ف��ي حني للطلب��ة 22 نقطة 
ويضي��ف ملع��ب  التاس��ع،  باملرك��ز 
الس��ماوة، مب��اراة صاح��ب الضيافة 
بنقاط��ه ال� 18 باملركز احلادي عش��ر، 
متص��ر الترتيب فريق ال��زوراء وله 39 

نقطة.

ويلتق��ي في ملع��ب التاج��ي، احلدود 
صاح��ب املرك��ز الثال��ث وعش��ر وله 
17 نقط��ة، ام��ام فريق الق��وة اجلوية 
ثالث الترتي��ب وله 28 نقطة،  ويلعب 
الشرطة والنفط في ملعب الشعب 
الدول��ي، األول ميلك 37 نقطة باملرتبة 
راب��ع  نقط��ة   28 وللثان��ي  الثاني��ة، 

الالئحة.
وتختتم اجلولة السادسة عشرة يوم 
اخلمي��س املقب��ل 22 ش��باط اجلاري، 
باقام��ة 3 مباري��ات، اذ يتواج��ه ف��ي 
ملعب زاخو فريقي زاخ��و والكهرباء، 
األول ميلك 11 نقطة باملركز السادس 
عش��ر، وللثان��ي 26 نقط��ة باملرك��ز 

اخلامس.
ويلع��ب نف��ط الوس��ط ام��ام نفط 

ميس��ان في ملعب النجف، اصحاب 
ال��دار ميلكون 17 نقطة باملركز الثاني 
عش��ر، وللضيوف 22 نقط��ة باملركز 
الس��ابع، وفي ملع��ب التاجي، يلتقي 
فريق احلسني الذي يقف عند الترتيب 
الثامن عش��ر ول��ه 10 نق��اط، بفريق 
الصناع��ات الكهربائي��ة ال��ذي يبلغ 
رصي��ده 13 نقط��ة باملرك��ز اخلامس 

عشر.
من جانب اخر، اسفرت مباريات اجلولة 
االولى من املرحلة االولى لدوري بغداد 
الت��ي اقيمت اخلميس، ع��ن فوز فريق 
اجليش على ضيفه املشاهدة بخمسة 
أه��داف مقابل ثالثة، وف��از االتصاالت 
على مضيفه الشعلة بهدف سجاد 
حبي��ب في الدقيقة 78 ، فيما انتهت 

مباراة الس��كك واجلنس��ية بالتعادل 
السلبي حلساب اجملموعة االولى.

ام��ا اجملموع��ة الثانية فقد ش��هدت 
حتقيق فريق االثي��ر الفوز الكبير على 
فري��ق الس��ياحة بخمس��ة أه��داف 
مقاب��ل هدف واح��د، وج��اءت أهداف 
الفري��ق الفائ��ز ع��ن طري��ق حس��ني 
محم��د )3( ليك��ون أول هاتري��ك في 
ال��دوري، فيما اضاف علي ميثم وامير 

جواد هداً لكل منهما.
وف��ي مباراة اخرى، حق��ق فريق احلرية 
الف��وز عل��ى فري��ق العرب��ي بهدفني 
عب��د  نظيف��ني س��جلهما حس��ني 
الرحي��م ومرتض��ى محم��د رزاق، في 
حني س��جل فريق العدالة فوزا ثمينا 
على فريق النصر والسالم بهدف جاء 

بتوقي��ع الالع��ب احمد عي��دان، فيما 
حصل فريق الش��باب على انتظار في 

هذه اجلولة.
وفي اجملموع��ة الثالثة، س��جل بالدي 
الفوز املهم عل��ى فريق املدائن بهدف 
احم��د عباس )جوك��ة(، وتعادل حيفا 
والطارمي��ة بهدفني ملثلهما، س��جل 
هدف��ي حيفا، عل��ي غال��ي )هدفني(، 
وكان فري��ق الدف��اع املدن��ي في حالة 
انتظ��ار.. كم��ا حق��ق فري��ق آلي��ات 
الش��رطة الفوز به��دف الالعب ليث 
رع��د، ج��اء ف��ي الدقيق��ة 90+4 على 

حساب فريق الديوان.
اما اجملموع��ة الرابعة، فقد ش��هدت 
تس��جيل اخلط��وط فوزا كبي��را على 
فريق ش��باب العمل بخمسة أهداف 

نظيفة، س��جل منها نصي��ر أحمد(
هدف��ني(، واحم��د عادل وس��الم فالح 

وإبراهيم خالد.
وحقق فريق املصلحة الفوز على فريق 
الرصاف��ة بهدف��ي الالع��ب مرتضى 
منصور، ومتكن فريق شباب العدل من 
الفوز على فري��ق الكاظمية بهدفني 

مقابل هدف واحد.
م��ن جانبها، اعلنت جلنة املس��ابقات 
في احتاد الكرة، جدول مباريات اجلولة 
الثاني��ة، التي تبدأ يوم غ��ٍد وبعد غٍد، 
اذ تق��ام ي��وم غ��ٍد األثن��ني 9 مباريات، 
ففي اجملموعة االولى يلعب االتصاالت 
وجس��ر ديال��ى ف��ي ملعب مدرس��ة 
السالم في االسكان، ويضيف ملعب 
الشعلة مباراة احملمودية امام اجليش، 
وتقام مباراة اجلنسية واملشاهدة في 
ملعب الصلي��خ، وتقام ي��وم الثالثاء 

مباراة الشعلة وضيفه السكك.
اما مباريات اجملموعة الثانية، فتشهد 
ي��وم غ��ٍد لق��اء املهندس��ني والنصر 
والس��الم ف��ي ملعب فوزي/ ح��ي أور، 
ويلتقي العربي امامف ريق الش��باب 
ف��ي ملع��ب التحدي، وتق��ام بعد غٍد 
الثالث��اء، مب��اراة الصلي��خ واالثير في 
ملعب االول، ويتواجه العدالة واحلرية 
في ملعب التحدي، فيما حصل فريق 

السياحة على انتظار.
وفي اجملموع��ة الثالثة، يلتقي يوم غٍد 
األثن��ني، آليات الش��رطة واملدائن في 
ملعب الش��عب الثاني، ويلتقي بالدي 
والدف��اع املدني في ملعب حيفا، وفي 
يوم الثالث��اء جترى مبارات��ي ابو غريب 
والدي��وان ف��ي ملع��ب األول، ويضيف 
الصناع��ة ف��ي ملعب��ه فري��ق حيفا، 

وحصل الطارمية على انتظار.
ويلتق��ي ي��وم غ��د حلس��اب اجملموعة 
الرابعة، الرصافة وش��باب العدل في 
يضي��ف  والكاظمي��ة  االول  ملع��ب 
شباب العمل، وتقام بعد غًد مباراتان، 
اذ يتواجه في ملعب حيفا، االس��كان 
واخلطوط، ويضيف ملعب فوزي/ حي 

أور مباراة فريقي املصلحة والتاجي.

الجوية يقسو على زاخو.. وغدًا افتتاح الجولة 16 لممتاز الكرة 
بدء منافسات دوري الدرجة األولى ألندية بغداد

احلزن يخيم على العبي زاخو »أمس«

الوفد القطري في زيارته مللعب الشعب الدولي

مدريد ـ وكاالت:

يعتقد البرازيلي نيمار دا س��ليفا، جنم 
باري��س س��ان جيرم��ان الفرنس��ي، أن 
مس��تقبله في ريال مدريد اإلس��باني 
بعد االس��تقبال الرائع الذي حظى به 
في ملعب »س��انتياجو برنابيو«، خالل 
مب��اراة الفريق��ني في ذه��اب دور ال�16 

لدوري أبطال أوروبا.
وذك��رت صحيفة »ماركا« اإلس��بانية، 
أن نيمار مقتنع بأن مستقبله في كرة 
القدم، س��يكون في برنابي��و، واللعب 
لري��ال مدريد بعدم��ا وجد اس��تقبااًل 
حارًا من موظفي النادي، وجنوم الفريق 
امللك��ي، وكذل��ك جماهيره، ونس��يان 
أن��ه كان غرميً��ا عندم��ا كان بصفوف 

برشلونة.
وأضاف��ت الصحيفة أن انتق��ال نيمار 
إل��ى ريال مدري��د في الصي��ف املقبل 
صعب، لكنه سيكون أقل صعوبة في 

صيف 2019.
وتابعت أن النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، ال ميانع اللعب بجوار نيمار، في 

ريال مدريد بالفترة املقبلة، وأن الالعب 
البرازيلي ال يريد زيادة راتبه، بل سيقبل 
برات��ب أقل مم��ا يتقاض��اه م��ع النادي 

الباريسي.
وكان نيم��ار انتق��ل إلى باريس س��ان 
جيرم��ان ف��ي الصي��ف املاض��ي م��ن 

برشلونة مقابل 222 مليون يورو.
من جانبه، جدد أوناي إميري، املدير الفني 
لباري��س س��ان جيرم��ان ش��كواه من 
احلكم الذي أدار مباراة فريقه أمام ريال 
مدريد بدوري أبطال أوروبا، مش��ددًا في 
الوقت ذاته عل��ى ثقته بقدرة العمالق 
الباريس��ي في إقصاء امللك��ي وتأهله 

لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وقال إميري في مؤمتر صحفي، أول أمس: 
»أري��د نفس احلك��م ال��ذي أدار مباراة 
الذه��اب وبنفس املعايي��ر، لقد تابعت 
مب��اراة فياريال ولي��ون كان التحكيم 
متوازنًا، أمتنى أن جن��د حكًما مثله في 
مب��اراة باري��س، قبل ركلة اجل��زاء كان 

هناك تسلل ضد ريال مدريد«.
وتط��رق م��درب باريس س��ان جيرمان 
أظه��ر  نيمار:«لق��د  ع��ن  للحدي��ث 
العدي��د من األش��ياء اإليجابية، ولكن 

بإمكان��ه حتس��ني بع��ض التفاصيل، 
وقتها سيظهر القدرات الكبيرة التي 
ميتلكه��ا، أما خروج إدينس��ون كافاني 

كان ألسباب فنية«.
وعن عدم مشاركة تياجو سيلفا أمام 
ريال مدريد، أوضح: »راض عن مستوى 
املدافعني الثالثة، أشركت كيمبيمبي 
ألس��باب تكتيكي��ة، وحتدثت بش��كل 
فردي م��ع الالعبني الثالث��ة واألمور لم 
تتغير، ما زال س��يلفا هو القائد، مثل 

دي ماريا فهو العب هام جًدا لنا«.
في س��ياق آخر، أكد أون��اي إميري على 
أهمية مباراة ستراسبورج في الدوري، 
وض��رورة الف��وز بها الس��تعادة الثقة، 
واالبتعاد عن منافسيه محلًيا، مشددًا 
عل��ى احت��رام املناف��س، وموضًح��ا أن 
الثالثي ماركو فيرات��ي ومبابي وكيفن 

تراب سيغيبون بسبب اإليقاف.
م��ن جه��ة اخ��رى، يواجه ري��ال مدريد 
اإلسباني، ومدربه الفرنسي زين الدين 
زيدان، أزم��ة خانقة، قبل مباراة العودة 
أمام باريس سان جيرمان، املقرر لها، 6 
آذار املقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا.وأش��ارت صحيفة ماركا، إلى أن 

الفريق امللكي سيخوض 5 مباريات في 
الدوري اإلس��باني، اعتبارًا من مواجهة 
ريال بيتيس، اليوم األحد، مبلعب بينيتو 

فيامارين.
ولفت��ت إلى أن املباريات ال��� 4 األخرى، 
أي��ام، حي��ث   10 س��يخوضها خ��الل 
ليجاني��س  عل��ى  ضيًف��ا  س��يحل 
وإس��بانيول، يومي 21 و27 من الشهر 
ديبورتيف��و  يس��تضيف  ث��م  اجل��اري، 
أالفي��س وخيتاف��ي، ف��ي 24 ش��باط 

احلالي، و3 آذار املقبل.
ولفت��ت إلى أن��ه عل��ى الرغ��م من أن 
املواجه��ات ال� 5، ال تب��دو أمام فرق من 
العيار الثقيل أو أندية املقدمة بالليجا، 
إال أن جماهي��ر الري��ال، ل��ن تنس��ى أن 
بيتيس أحلق الهزمية األولى بامللكي هذا 
املوسم، وتغلب عليه 0-1 في البرنابيو، 

وكان سبًبا في بداية األزمة.
وأك��دت الصحيف��ة أن زي��دان والعبيه 
يتطلع��ون للدخول في املرب��ع الذهبي 
بالدوري اإلسباني، لضمان املشاركة في 
دوري أبطال أوروبا املوس��م املقبل.يذكر 
أن ريال مدريد فاز ذهابًا على باريس سان 

جيرمان 3-1، األربعاء املاضي.

إيمري يجدد شكواه من التحكيم

أجواء برنابيو تدفع نيمار إلى ريال مدريد

تقرير

نيمار في محاولة لتخطي دفاعات ريال مدريد
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6:15 مساًء

2:30 ظهرًا

10:45 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

أتليتكو مدريد ـ بليباو

تورينو ـ يوفنتوس

بيتيس ـ ريال مدريد

ميالن ـ سامدبوريا

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
مبارات��ه  الع��راق  منتخ��ب  يخ��وض 
التجريبي��ة أم��ام املنتخب الس��عودي، 
املق��رر إقامتها في البص��رة، بالالعبني 

احملليني.

وقال املدي��ر اإلداري للمنتخب العراقي، 
تصريح��ات  ف��ي  كوركي��س،  باس��ل 
صحفية: »13 العًبا محترًفا  سيغيبون 
عن املباراة الدولية الودية التي ستجمع 
منتخبن��ا الوطني بنظيره الس��عودي، 

والتي  س��تجري في البصرة، يوم 28 من 
الشهر اجلاري«.

وأوض��ح: »االحتاد العراقي تس��لم ردودًا 
رس��مية م��ن 13 ناديً��ا، رفض��وا فيها 
منتخ��ب  العبين��ا  بصف��وف  التح��اق 

العراق، حتضيرًا للمباراة املذكورة«.
وأشار إلى أن الالعبني ال�13 هم، جسنت 
ميرام، بروا نوري، أحمد ياس��ني، شيركو 
ك��رمي، ريبني س��والقه، فران��س بطرس، 
س��عد ناطق، علي عدنان، بش��ار رسن، 

ريبني أس��عد، علي  عكلة، س��عد عبد 
األمير فضالً عن الالعب أحمد إبراهيم. 

يذك��ر أن باس��م قاس��م املدي��ر الفني 
للعراق، س��يبدأ جتميع الالعبني اعتبارًا 

من يوم 25 شباط اجلاري.

بغداد ـ إثير الشويلي*
اس��تطاع فريق املصاف��ي ان يتربع على 
صدارة دوري كرة القدم الشاطئية، بعد 
ان تغلب على فريق اجليش بنتيجة ستة 
اهداف مقابل ثالثة، يوم اخلميس املاضي، 
ضم��ن اجلولة ماقبل االخي��رة للمرحلة 

االولى.. واصل فريق املصافي سلس��لة 
انتصارات��ه وحقق فوزا مس��تحقا على 
االول  الش��وط  انه��ى  حي��ث  اجلي��ش، 
متفوق��ا بثالثة اهداف مقابل ال ش��يء، 
وجاءت االهداف بإمضاء كل من حسني 
خضي��ر )هدف��ني( وعل��ي ج��ودة اضاف 

الهدف الثال��ث، ومتكن فري��ق املصافي 
م��ن زي��ادة غل��ت االهداف في الش��وط 
الثاني عن طريق سجاد سهيل واملتألق 
حسني خضير، فيما قلص الفارق لفريق 
اجليش الالعب عمر محمد، وفي ش��وط 
اخلت��ام متكن فريق اجليش من تس��جيل 

هدف��ني ع��ن طريق عل��ي جبار وبش��ار 
حسن، واختتم مهرجان االهداف لفريق 
املصاف��ي املهاج��م املتألق عل��ي جودة، 
لتنته��ي املب��اراة بفوز املصافي بس��تة 
اهداف مقبل ثالثة، والوقوف في صدارة 

الترتيب، فيما حل اجليش ثانيا.

وتختتم مباريات املرحل��ة االولى لدوري 
كرة القدم الش��اطئية، يوم غد االثنني، 
حي��ث س��يلتقي اجليش فري��ق النجدة 

عند الساعة الثانية والنصف ظهرا.

 * املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

الوفد القطري يختتم زيارة تأريخية إلى بغداد

13 العبًا يغيبون عن األسود بودية السعودية

المصافي يقبض على صدارة دوري  الشاطئية



الصباح الجديد - وكاالت:
خرج رائدا الفضاء األميركي )مارك 
فاندي هاي( والياباني )نوريس��يغي 
كنائ��ي(، لتنفي��ذ عملي��ات تبديل 
ف��ي اجلس��م اخلارج��ي للمحط��ة 

الفضائية الدولية.
ونقل��ت وكالة "ناس��ا" األميركية 
عملية خ��روج رائ��دي الفضاء، في 
هذه املهمة عبر بث مباش��ر لتلك 

العملية.
وق��د أوكل��ت إل��ى رائ��دي الفضاء 
مهمة نق��ل وتخزين وحدة "اليدين 

اآلليت��ن" التي يبل��غ طولها 17.6 
مت��را. وكانت إحدى هات��ن اليدين 
اآلليت��ن قد اس��تبدلت في 23 من 
تش��رين األول/ أكتوبر املاضي خالل 
خروج فاندي هاي وزميله س��كوث 

تيغل من احملطة.
األمريكين  الفضاء  رواد  واستخدم 
هات��ن اليدي��ن اآلليت��ن من��ذ عام 
2001، ح��ن أوصله��ا إل��ى احملطة 
األميرك��ي.  "ش��اتل"  مك��وك 
الي��دان اآلليتان لعملية  وخضعت 
اإلص��الح ع��ام 2009، واس��تبدلت 

األجه��زة املس��تهلكة بقط��ع 
غي��ار جدي��دة. ويفت��رض أن تعاد 

األجه��زة املس��تهلكة إلى األرض 
حيث يت��م إصالحه��ا، لتعود إلى 

احملطة مجددا.
الرابع��ة  امل��رة  ه��ذه  أن  يذك��ر 
الت��ي يخرج فيها رائ��د الفضاء 
األميرك��ي )مارك فان��دي هاي(، 
إلى الفضاء املكشوف. أما رائد 
الفض��اء الياباني )نوريس��يغي 
كنائي(، فإنه ينفذ تلك العملية 

للمرة األولى في حياته.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصديق الذي رحل مع المطر

جمال جصاني

ف��ي مس��اٍء ممط��ٍر وعن��د منتصف ش��هر مثق��ل بأحزان 
العراقي��ن ونكباته��م في العص��ر احلدي��ث، رحل جمعة 
احللفي الش��اعر واإلنس��ان الذي كرس كل م��ا هو جميل 
ومش��رق لديه، خلدمة قضايا ش��عبه في احلرية والكرامة 
والعدل واجلمال. مشهد تش��ييعه جاء متناغماً وما دّونه 

ذات غروب:
ليل يجيب ليل/ وغيمة جتيب غيمة/ وآني ما خذني املطر.

لقد أخذك املطر من هذه األقدار التي ال جتيد س��وى إنتاج 
املزيد من الليل والعتمة وانسداد اآلفاق؛ الى حيث السالم 
ال��ذي افتقدت��ه كثي��راً. أعرف جي��داً أنك حت��ى اللحظة 
األخيرة كنت تهدهد مع الراحل س��عد اهلل ونوس عبارته 
املشهورة )نحن محكومون باألمل( وأن بحوزتك الكثير من 
اآلمال واملش��اريع والتطلعات، والتي تعّدها الئقة بالوطن 
ال��ذي دارت على تضاريس��ه أول عجلة، وأهدى البش��رية 
قيثارته��ا األولى. لكن كل ذلك اإلرث من اإلبداع والتعددية 
واجلم��ال، ال يطيق��ه من تلق��ف مقاليد الغنيم��ة األزلية 
بعد حقب��ة الفتح الدميقراطي املبن، املثقلون بهموم هي 
الضد النوعي لهمومك ي��ا صديقي. مع كل تلك العتمة 
وإع��ادة تدوير الليل، الت��ي رافقتنا طوي��الً، منحتنا األقدار 
فرصة العودة الى الوطن، بعد ربع قرن من الغربة والعيش 
ف��ي املنافي املتاخمة حلدوده، ه��ذه الفرصة التي افتقدها 
الكثي��ر م��ن األحبة والرف��اق واألصدقاء، الذي��ن رحلوا في 
املنافي، من دون مش��اهدة حلظة تدح��رج رأس الصنم في 

ساحة الفردوس )اجلندي اجملهول سابقاً(.
قب��ل أن يأخذه املطر الى منفاه األخير، كان أبا زينة قد عاد 
الى بغداد، حامالً معه مشاريعه وعالقاته وخبرته الطويلة 
ف��ي مج��ال الثقافة والفكر والسياس��ة واإلع��الم، لكنه 
نس��ى أن كل ذلك لن يشفع له، فاملرحلة اجلديدة ال تفتح 
أبوابه��ا إال ألصحاب البكلوريوس أو م��ا يعادلها أو فوقها. 
لم يلتفت تالمذة مونتس��كيو )فقهاء التش��ريع( الى كل 
ما تراكم من خبرة ونزاهة وكفاءة لدى من كان في املنافي 
)أمين��ا عاماً لرابطة األدباء والكت��اب العراقين في اخلارج( 
وال��ى األدوار التي أداها في س��بيل خدمة قضايا ش��عبه 
العادل��ة، وفي نضاله الدؤوب ضد أبش��ع نظ��ام توليتاري 
عرفه تاريخ املنطقة احلديث. لذلك ظل يعمل وهو املثقف 
واملناضل واإلعالمي اخملضرم، في أماكن ومواقع ال تتناسب 
وكل تلك الس��يرة املترعة بامله��ارة واإلجناز. لقد راهن كما 
رفيقه الش��اعر الكبير مظفر الن��واب )على كلك ال يعبر 
س��اقية..( وكان م��ا كان من مسلس��ل األوج��اع واخليبات 
العض��ال. ال ميك��ن أن ننس��ى كيف أن معايي��ر احملاصصة 
املعتم��دة بع��د "التغيي��ر" لم تس��تطع أن تطي��ق وجود 
جمعة احللفي رئيس��ا لتحرير صحيفة الصباح ألس��ابيع 
معدودات؛ حيث مت إقالته بشكل بعيد عن كل ما له عالقة 
مبعايي��ر وقيم "صاحبة اجلاللة" زمن ما يفترض أنه مرحلة 
للعدال��ة االنتقالي��ة، بالرغم من متكنه م��ن وضع بصمة 
ممي��زة على ش��كل ومضامن الصحيفة وبوقت قياس��ي، 
باعت��راف كل م��ن عمل مع��ه آنذاك. مع ذل��ك كان مصراً 
عل��ى أن الطرق املتواصل مبق��دوره أن يفتح ثغرة في جدار 
الليل الذي ال ينضح عنه سوى املزيد من العتمة واملناخات 
الطاردة لكل ماهو حر وجميل. عندما شيعناك حتت املطر 

يا صديقي تذكرت ما كتبه سهراب سبهري:
علينا غسل عيوننا/ كي نرى بشكل آخر

علينا غسل املفردات/ كي تكون املفردة عصفاً/ كي تكون 
مطراً.

وهاهو املطر حرص على أن يرافقك في رحلتك األخيرة الى 
حيث األبدية والسالم... 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
م��ع اخت��الف اآلراء بش��أن حج��م ميزات��ه 
وعيوب��ه، إال أن موق��ع التواصل االجتماعي 
في��س بوك، أح��د املنابر املهم��ة التي ميكن 
من خاللها التعرف على ش��خصيات، لواله 
ملا أصبحت ش��خصيات عام��ة، مثله مثل 

موقع اليوتيوب.
ضمن األس��ماء التي باتت معروفة بحبها 
جلمي��ع احلض��ارات التي أس��همت بتكوين 
بالد الرافدين، فضال عن حرصها على تناول 
الكتابة املس��مارية بن احل��ن واحلن اآلخر، 
من خ��الل نش��ره جلم��ل عام��ة، أو تهنئة، 
وأحيان��ا رمز احلروف وطريقة لفظها، مما أثار 
إعجاب العديد من رواد فيس بوك احلريصن 

على متابعته.
علي حس��ن عبيد بنيان احلس��اني، طالب 
في جامعة الكوفة كلية اآلثار قس��م اآلثار 
العراقي��ة القدمية، دخل الى كلية اآلثار عن 

دافع ورغبة لدراسة اإلرث احلضاري للعراق.
يح��رص بنيان مع عدد م��ن خريجي الكلية 
على احلفاظ على اإلرث احلضاري للعراق من 
خالل عدة منشورات يرفقونها بصور، لتعزز 

املعلومات التي يقومون بذكرها، يقول: 
-م��ن خ��الل دراس��تي عش��قت النصوص 

املس��مارية فأخ��ذت بالبح��ث ع��ن كت��ب 
خ��ارج املنهج الدراس��ي، ومنه��ا األطاريح 
القدمي��ة  باللغ��ات  املعني��ة  والقوامي��س 
والنصوص املس��مارية والرس��ائل. ألن ذلك 

البحث يعزز من املعلومات ويوسع مداها.
بع��د االطالع والبح��ث الذي قام ب��ه بنيان 
خط��رت ل��ه فك��رة إقامة مع��رض لأللواح 
املسمارية ضمن فعاليات األسبوع الثقافي 
في جامعة الكوفة، وكان األول من نوعه في 
اجلامعة. عن هذا املعرض حتدث بنيان قائال: 

شرعت في تشكيل ألواح طينية والكتابة 
عليها باخلط املسماري )لنسخ نصوص من 
الكتب والرس��ائل األطاريح(، وكان املعرض 
محفزا رئيس��ا ألن أقوم بأعمال أخرى تعنى 
باملوضوع نفسه، بعد ما ملسته من تفاعل 
اللغت��ن  ف��كان مش��روعي األول "إحي��اء 
السومرية واألكدية املنقرضتن، والتعريف 
باخلط األول ف��ي العالم اخلط املس��ماري" 

وحصلت على املركز األول في اجلامعة.
نيل��ه املرك��ز األول ش��جعه عل��ى إقام��ة 

معرض��ن آخري��ن األول كان ف��ي جامع��ة 
الكوفة/ كلية الط��ب ضمن مهرجان فني 
أقيم مبناسبة االنتصارات على قوى الظالم 
داع��ش اإلرهابية. أما املع��رض الثاني فكان 
ضمن مهرجان لقاء األش��قاء الرابع عش��ر 
ف��ي العاصمة بغداد عل��ى حدائق املتحف 

العراقي.
 عل��ى هام��ش املع��رض الذي ض��م الرقم 
الطينية )ألواح الكتابة املسمارية( أقيمت 
فعالي��ات حت��دث عنها بني��ان: قمت بجمع 
طالب من املدارس املتوسطة كانوا في زيارة 
ال��ى املتح��ف العراقي وش��رحت لهم عن 
الكتابة املس��مارية وم��ن اخترعها وكيف 
وأي��ن، وقدمت لهم معلوم��ات عن كيفية 
الكتاب��ة على ألواح الط��ن من خالل توزيع 
رقيم��ات طيني��ة عليه��م واق��الم الكتابة 

املسمارية.
وتابع بنيان قائال: كتبت خالل هذه الفعالية 
اسماء احلضور باخلط املس��ماري على لوح 
طيني صغير واهديتها ال��ى احلضور الذين 
حض��روا املع��رض ومنه��م االس��تاذ قيس 
رش��يد حس��ن وكيل وزير الثقاف��ة رئيس 
الهيئة العامة لآلثار والتراث، ولي تطلعات 

في األيام املقبلة ملشاريع أكبر.

كاتب الرقم المسمارية على الفيس بوك

أحد أعماله علي حسني

آدم ليفن  النجم  استقبل 
مولودته الثانية من زوجته 
بيهاتي برينس��ولو وأطلقا 

عليها إسم جيو غرايس.
جنم فرقة  Maroon 5 البالغ 
من العمر 38 عاماً، وعارضة 
س��يكريت  فيكتوري��ا 
البالغة من العمر 28 عاماً 
لديهم��ا طفل��ة اس��مها 
داس��تي روز تبلغ من العمر 
16 أش��هر  استقبالها في 
أيلول/س��بتمبر م��ن العام 
2016. ام��ا املولودة اجلديدة 
الكش��ف عن  يت��م  فل��م 
أي��ة معلوم��ات أخ��رى عن 
املول��ودة اجلدي��دة. بيهاتي 
كان��ت ق��د كش��فت ع��ن 

حمله��ا مبولودته��ا الثانية 
بنشر صورة على صفحتها 
على أحد مواق��ع التواصل 
اإلجتماع��ي ظه��رت فيها 
هي ترتدي لباس البحر وقد 
بدت عالمات احلمل واضحة 
عل��ى  وعّلق��ت  عليه��ا، 
"املرحلة  كاتب��ة:  الص��ورة 

رقم 2".

الترك��ي  النج��م  حض��ر 
تاليتوغ  كيفانش  الشهير 
فيلم��ه  انط��الق  حف��ل 
اجلدي��د "هيا ي��ا ابني" في 
إسطنبول بحضور عدد من 
التركية،  الدراما  أهم جنوم 

وفريق عمل الفيلم.
وق��د خطف��ت مصمم��ة 
األزياء باش��اك دي��زر زوجة 
النج��م الوس��يم األنظار، 
اذ تألقت بفس��تان أس��ود 
واح��د،  بكت��ف  قصي��ر 
وأذهل��ت اجلمي��ع بجم��ال 
قوامه��ا، ما جعلها محط 

األنظار.

االفتت��اح  حف��ل  حض��ر 
أميرزالي  كين��ان  النج��وم 
كوبال،  س��ينيم  وزوجت��ه 
وبورجو  أولس��وي،  وشاتاي 
كارا وزوجه��ا فيرات بارالق، 
 ، أوغل��و  كوج��ا  ورض��ا 

وغيرهم.

إمي��ا  النجم��ة  حرص��ت 
التصدي  عل��ى  واتس��ون 
وذلك من خالل  للتحرش، 
جمعية األفالم البريطانية 
الس��ينما، حيث  لفن��ون 
ضم��ت واتس��ون صوتها 
املؤي��دة  األص��وات  إل��ى 
لقواعد التصدي للتحرش 
والتنمر في صناعة األفالم 
والتلفزي��ون البريطاني��ة، 
فيم��ا تهز فضائح س��وء 
س��لوك جنسي قطاعات 

متعددة في البالد.
التي  واتس��ون،  وأش��ارت 
الساحرة  بدور  اش��تهرت 

في سلس��لة  الصغي��رة 
الى  بوت��ر"،  أفالم "ه��اري 
أن هذه القواعد ال تهدف 
حلماية األفراد فحسب، بل 
هي أيضا خط��وة مهمة 
مجموع��ة  إلس��تيعاب 

أكبر من اآلراء.

آدم ليفين

إيما واتسون

كيفانش تاليتوغ

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

بغداد - الصباح الجديد:
نع��ى وزير الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار فري��اد رواندزي الش��اعر 
والصحف��ي جمع��ة احللفي الذي واف��اه األجل بع��د صراع مع 
م��رض عضال. وأش��اد رواندزي ف��ي برقية التعزية بال��دور الذي 
لعبه احللفي شاعرا وكاتبا وصحفيا ملتزما جتاه قضية العراق 

الدميقراطي، وارساء دعائم صحافة عراقية رصينة.
وقال في نص البرقية: ببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة الشاعر 

والكاتب والصحفي جمعة احللفي بعد صراع مع املرض.
كان احللفي شاعرا وكاتبا وصحفيا ملتزما في الدفاع عن قضية 
العراق الدميقراط��ي واحد أعمدة الصحاف��ة العراقية امللتزمة 
اجلريئة، مثلما عرفناه مناضال. وبرحيله فقد الوس��ط الثقافي 
العراقي أحد رموزه البارزين من خالل عمله في ش��بكة االعالم 
العراقي، واسهاماته في إرساء دعائمها منذ تأسيسها سائلن 
املولى ع��ز وجل أن يلهم ذويه وأصدقائه الصبر والس��لوان. وانا 

هلل وانا اليه راجعون.

بغداد - الصباح الجديد:
في إطار التعاون املشترك بن البيت الثقافي في الصويرة التابع 
الى دائ��رة العالقات الثقافية العامة، ومنتدى ش��باب الصويرة 
أقي��م املهرج��ان األول للثقاف��ة والفنون )نهضة فن( للرس��م 
والزخرف��ة واخل��ط والش��عر للفنانن الش��باب واملوهوبن على 

قاعة املنتدى.
تضم��ن املهرجان اقامة معرض للرس��وم الفنية واخلط العربي 
واألعمال اليدوية، وإلقاء عدد من الشعراء الشباب لقصائدهم 

التي تتغنى بحب الوطن واألمل املنشود ملستقبل زاهر.
م��ن جانب��ه أك��د مدير البي��ت الثقافي ف��ي الصويرة بالس��م 
محم��د مع عدد م��ن املوهوب��ن واملوهوبات على ض��رورة األخذ 
بيد املوهوبن، وتطوير أفكاره��م وإعمالهم واجلمع بن املوهبة 
الفني��ة والعلمية على أس��اس االهتمام بدراس��تهم، وتطوير 

مهاراتهم ويكون البيت الثقافي املكان الحتضان إبداعاتهم.

وزير الثقافة ينعى الشاعر 
والكاتب جمعة الحلفي

مهرجان ثقافي
 فني في الصويرة

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة روجينا في تصريح 
خاص ألحد املواقع التي تعنى بأخبار 
الفنان��ن ع��ن انش��غالها ف��ي ذلك 
الوقت بتصوير دورها في مسلس��ل 
"ضد مجهول" الذي تش��ارك به في 

شهر رمضان املقبل .
وقالت روجينا " أقوم بدور شخصية 
وه��ي ش��خصية   " ماي��ا   " تدع��ى 
ب��كل  الدرامي��ة  باخلي��وط  متس��ك 
العمل، ويحيط به��ا الغموض الذي 
األحداث وس��يكون هذا  ستكشفه 

بكل  للمش��اهدين  ال��دور مفاج��أة 
املقاييس .

وأعلنت أنها تس��تأنف تصوير دورها 
مبنطق��ة  الفي��الت  بإح��دى  حالي��ا 
اإلس��كندرية الصحراوي، وهو ديكور 
املن��زل الذي تعيش ب��ه ضمن أحداث 

العمل .
"ض��د مجه��ول"، بطولة كل من 
غادة عبد ال��رازق، وحنان مطاوع، 
الغن��ي،  وأحم��د س��عيد عب��د 
وفراس س��عيد، ومن تأليف أمين 

سالمة، وإخراج طارق رفعت.

"ضد مجهول" مفاجأة روجينا في رمضان المقبل

بغداد - وسام قصي:
أنه��ت اللجن��ة الفني��ة املعني��ة بفرز 
واختي��ار األف��الم الت��ي ستش��ارك في 
مهرج��ان النه��ج الس��ينمائي الدولي 
بدورته الرابعة، والذي تقيمه مجموعة 

قنوات كربالء الفضائية، أعمالها.
وقال مدير مهرجان النهج الس��ينمائي 
الدولي اخملرج حسنن الهاني في تصريح 
نش��ر في املوق��ع اإللكترون��ي جملموعة 
قنوات كرب��الء الفضائية: إن الهدف من 
إقام��ة املهرجان، تربية جي��ل واع، يقبل 
على ارتياد دور الس��ينما بشتى أنواعها 
لالطالع على الثقافات العامة للشعوب 
والبلدان، موضحاً إن اللجنة املكونة من 
عدد من األس��اتذة اخملتصن في الش��أن 
الس��ينمائي، ش��اهدت أكثر من )480( 

فيلما أي ما يعادل )80( ساعة.
وأضاف الهاني: إن هذه الدورة س��تكون 
مختلف��ة عن املواس��م املنصرمة، وردنا 
)3150( فيلم��ا من )117( دولة وخضعت 
مبجملها للجنة قبل جلنة الفرز الختيار 
األف��الم املقبولة من الناحي��ة الفكرية 

والشرعية.

س��يعرض املهرجان مدة ال تتجاوز )20( 
ساعة، وهذا التوقيت يحدد عدد األفالم 
التي ستعرض حسب أوقاتها املتعددة. 
وق��ال رئيس جلن��ة الفرز الناق��د واملؤرخ 
الس��ينمائي مهدي عباس : إن املواضيع 
العام��ة لألف��الم يغلب عليه��ا الطابع 
اإلنس��اني، مش��يداً باملعاجل��ة الفني��ة 
والفكرية لبع��ض األفالم املقدمة فيما 
مت اس��تبعاد البع��ض، لع��دم وصوله��ا 

للمستوى الفني املطلوب.     

الصباح الجديد - وكاالت:
في قصة أغرب من اخليال، استطاعت 
ام��رأة هندي��ة انتح��ال صف��ة رجل، 
وال��زواج بس��يدتن، بغ��رض احلصول 
على أموال املهور، كما تقضي عادات 

محلية.
 " صحيف��ة   أوردت  م��ا  وحس��ب 
Hindustan Times"، فق��د اتخ��ذت 
س��ويتي س��ن، 25 عاما، هيئة رجل، 
بعدم��ا قصت ش��عرها وباتت ترتدي 
مالب��س الذك��ور، وأنش��أت صفح��ة 
على "فيس بوك" باسم شاب يدعى 

"كريشنا" من أجل تنفيذ خطتها.
فحسب تقاليد هندية، تدفع الزوجة 
وأهلها أموال املهر، أو يقدمون كمية 
م��ن الذهب للزوج بعد إمتام مراس��م 
ال��زواج، وبرغم أن الس��لطات منعت 
ه��ذا األمر قب��ل عقود، إال أن��ه مازال 

يحدث في أماكن بالهند.
واس��تطاعت سويتي س��ن بالفعل 
العث��ور عل��ى س��يدة وافق��ت على 
ال��زواج، وقال��ت الحق��ا: "تزوجنا في 
2014، بعدم��ا كان��ت تتص��رف مثل 

الرجال، فقد كانت تش��رب الكحول 
وتدخن وتضربني".

لك��ن الزوجة ما لبثت أن اكتش��فت 
"اخلدع��ة" فتقدم��ت بش��كوى إلى 
الش��رطة، قائل��ة إن "ال��زوج املزيف" 

طلب مهرا بقيمة 16 ألف دوالر.
وفي 2016 "تزوجت" س��ويتي س��ن 
بس��يدة ثانية، وضعتها م��ع الزوجة 
األول��ى ف��ي غرف��ة واح��دة، قب��ل أن 
تكتش��ف الزوجة الثانية س��ريعا أن 
�بر  زوجها ام���رأة ولي�س رج���ال، وجتجُ
مل���دة عل���ى إبق���اء األم��ر ط���ي 

الكتم�ان.
وق��د وجدت الس��لطات أرقام 200 
س��يدة على رق��م الهاتف اخلاص 
بس��ويتي س��ن، وأك��دت أنه��ا 
حتدثت مع س��يدات أخريات في 
أرج��اء الهن��د متهي��دا لزيجات 

أخرى على ما يبدو.
وتقول الش��رطة إن املرأة التي 
ل��م  ال��زوج،  انتحل��ت صف��ة 
تس��مح ألي من الزوجتن أبدا 

برؤية جسدها.

لجنة مهرجان النهج السينمائي 
الدولي تنهي عملها

هندية تنتحل "صفة رجل".. 
وتتزوج امرأتين

بث مباشر لرائدين في الفضاء المفتوح
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