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بغداد - وعد الشمري:
فيم��ا قررت االمان��ة العامة جمللس 
الوزراء امس األحد، إطالق القروض 
للمواطنني الذين تضررت منازلهم 
ووحداته��م الس��كنية م��ن جراء 
والعس��كرية،  اإلرهابية  العمليات 
كش��فت اللجن��ة القانوني��ة في 
مجلس الن��واب، عن ق��رب انفراج 
ازم��ة املوازنة، وافصحت عن حلول 
عل��ى  املعترض��ني  م��ع  مقترح��ة 

قانونها بصيغته احلكومية.
وذك��رت امانة مجلس ال��وزراء في 
بيان تلقت الصباح اجلديد نس��خة 
منه ان "مجل��س الوزراء قرر إطالق 
القروض الى املواطنني ألغراض بناء 
او تأهيل الوحدات الس��كنية التي 
اإلرهابية  العملي��ات  تضررت جراء 

والعسكرية".
وأضاف البيان ان "وزارة املالية سوف 
تتحم��ل مبالغ الفوائد املترتبة عن 
تل��ك الق��روض للس��نوات اخلمس 
األول��ى، وان تقت��رن املوافق��ة على 
التعويض  اإلقراض مبصادقة جل��ان 

اخملتصة".
واوضحت ان "وزارة املالية ستتولى 
اع��داد تعليمات لتس��هيل تنفيذ 
القرار بالتنس��يق مع وزارة االعمار 

واإلس��كان والبلدي��ات واالش��غال 
العامة، والبنك املركزي العراقي.

وج��اء ق��رار اجملل��س بناء عل��ى ما 
عرض��ه رئيس مجلس الوزراء بنحو 
طارئ خالل جلسة اجتماع مجلس 
ال��وزراء، ولتق��دمي أفض��ل اخلدمات 

للمواطن العراقي.
وكانت اللجن��ة النيابية القانونية 
ق��د صرح��ت قبي��ل ص��دور بي��ان 
األمانة العامة جمللس الوزراء ان من 
بني احللول املقترح��ة لتمرير قانون 
الت��ي تضمنها  الفحوى  املوازن��ة، 
البي��ان، فيما أش��ارت إلى امكانية 
التصوي��ت علي��ه خالل االس��بوع 
احلالي أو الذي يلي��ه كحد اقصى، 
تكف��ي  ال  أن مخرجات��ه  مؤك��دة 
العمار املناطق احملررة، وأن االعتماد 
في هذا الشأن سيكون على نتائج 

مؤمتر الكويت املنعقد مؤخراً.
وقال عضو اللجنة س��ليم شوقي 
في حديث إل��ى "الصباح اجلديد"، 
إن "اتفاقاً حصل بأن تعرض املوازنة 
على جدول االعمال بغية التصويت 
عليها قريباً بعد استكمال احلوارات 
اجلانبية واجن��از لقاءات الرئاس��ات 

الثالث املرتقب خالل ايام".
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انفراج قريب ألزمة الموازنة يرضي كل االطراف

 قروض للمواطنين المتضررة منازلهم 
جراء العمليات اإلرهابية والعسكرية

حلول مبدئية العمار في املناطق احملررة

قطبا االتحاد الكردستاني يحددان 2 من 
األمطار تسببت بفيضانات غير2نيسان المقبل موعدا لعقد المؤتمر الرابع له

3مسبوقة في جميع مناطق العراق

بغداد - أسامة نجاح:
أكد مجلس محافظة كركوك يوم ، 
أمس األحد ، إن مجاميع متخصصة 
باالغتياالت نش��طت ف��ي احملافظة 
خالل اآلون��ة األخيرة ، مش��يرا إلى 
أنه��ا ، قام��ت باغتي��ال ع��دد م��ن 
الشخصيات من العرب والتركمان ، 
الفتاً إلى أنها ، مدعومة من جهات 

سياسية وأحزاب متنفذه.

وق��ال عض��و مجل��س محافظ��ة 
كرك��وك أركان البيات��ي في حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "مجاميع مسلحة نشطت في 
اآلونة األخيرة ف��ي كركوك هدفها 
اغتيال عدد من الشخصيات البارزة 
واملرش��حة لالنتخابات م��ن العرب 
والتركم��ان ف��ي كرك��وك"، داعي��ا  
احلكومة العراقية إلى توفير احلماية 

الكاملة للمرشحي االنتخابات في 
احملافظة".

وأضاف إن "أمر هذه العصابات ليس 
خفياً"، الفتا الى أنها "مدعومة من 

جهات سياسية وأحزاب متنفذه.
وأوضح عضو مجل��س احملافظة أن 
"يد احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ال تخل��و من تل��ك األعم��ال ألنهم 
يعتب��رون انه��م خس��روا كرك��وك 

اس��تقرارها  زعزعة  يحاولون  لذلك 
بأي شكل من األش��كال"، مطالباً 
تأخ��ذ  ب��أن  العراقي��ة  احلكوم��ة 
بحس��بانها ه��ذا األمر ألن��ه ضرب 
الوطن��ي ف��ي كركوك  للمش��روع 
وإثارة للفتن��ة وعليها تعزيز اجلانب 
األمن��ي م��ن أالن خاصة م��ع إعالن 

أسماء املرشحني لالنتخابات ".
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بغداد - الصباح الجديد: 
أورد بي��ان لوزارة الداخلية ان العراق 
األمن��ي  التع��اون  بحث��ا  واألردن 
واالس��تخباراتي، وتبادل املعلومات 
بني البلدين الشقيقني، فيما ذكرت 
صحيفة الغد األردنية انهما بحثا 
أيضا مس��ألة املطلوبني العراقيني 

للقضاء.
 وذك��ر بيان ل��وزارة الداخلية تلقت 
الصب��اح اجلديد نس��خة من��ه، ان 
"وزي��ر الداخلي��ة قاس��م األعرجي 

الذي يزور عمان حالياً على رأس وفد 
يض��م وكيل الوزارة لش��ؤون األمن 
االحت��ادي وقائد قوات ح��رس احلدود 
ومدير اجلنسية العامة ومدير دائرة 
العالقات واالعالم عقد اجتماعاً في 
مقر وزارة الداخلية األردنية وترأسه 
عن اجلان��ب االردني وزي��ر الداخلية 
غالب الزعب��ي وبحضور وزير النقل 
وأمني ع��ام وزارة الصناع��ة ومدير 
األمن العام وقادة األمن والش��رطة 

في وزارة الداخلية".

وأض��اف البيان ان الوزي��ر "نقل في 
بداية االجتماع حتيات رئيس الوزراء 
حيدر العب��ادي جلاللة امللك االردني 
وحلكومة وش��عب اململكة مقدما 
شكره على كرم الضيافة وحفاوة 
االس��تقبال وجرى خ��الل االجتماع 
بحث ع��ددا من املواضي��ع األمنية 
والت��ي  املش��ترك  االهتم��ام  ذات 
تنعكس��ا ايجابيا عل��ى مصلحة 
التي  ومنه��ا  الش��قيقني  البلدين 
تتعل��ق مبن��ح س��مات الدخول بني 

البلدي��ن والتعامل باملث��ل واوضاع 
اجلالية العراقية في االردن".

كما ناقش اجلانبان "األمور اخلاصة 
مبنفذي طريبيل والكرامة باإلضافة 
الس��جناء  أوضاع  إل��ى مناقش��ة 
وبح��ث تعزي��ز أواص��ر العالقة بني 
مكافح��ة  قضاي��ا  ف��ي  البلدي��ن 
اإلره��اب واخملدرات واجلرمية املنظمة 
وتعزيز التع��اون في موضوع احلدود 

املشتركة التي تبلغ ١٨١ كلم".
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فتح طريق النعيمية ـ الفلوجة بعد ثالثة اعوام

قلق في كركوك من مجاميع متخصصة باالغتياالت
تدفعها جهة سياسية متنفذه

العراق واألردن يبحثان التعاون األمني
وتسليم المطلوبين للقضاء

الصباح الجديد - متابعة:

ر قائد بالق��وات البحرية األميركية  حذَّ
بالده امس، م��ن هيمنة بكني على بحر 
الصني اجلنوبي، مؤكداً ضرورة استعداد 
واش��نطن الحتمالية ان��دالع حرب مع 
الصني، في وقت حذرت الصني من أنها 
س��تتخذ اجراءات حلماية مصاحلها في 
حال فرضت الوالي��ات املتحدة عقوبات 
جتاري��ة مش��ددة عل��ى صادراته��ا من 

الفوالذ وااللومينيوم.
وفي تقييٍم ص��ارم لنفوذِ الصني القوي 
املتنامي في املنطقة، قال هاري هاريس 
قائ��د الق��وات األميركية ف��ي منطقة 
��ح ليكون سفير  احمليط الهادي -واملُرشَّ
أمي��ركا اجلدي��د لدى أس��تراليا- إنَّ نية 
بك��ني للهيمن��ِة عل��ى بح��ر الص��ني 
اجلنوبي “جلّيٌة للغاية”، وأنَّ جيَشها قد 
يُنافس القوة األميركية “في كل نطاٍق 
تقريب��اً”، بحس��ب ما نقل��ت صحيفة 

The Guardian البريطانية.
وأخَبر هاريس ،الذي َسيتقاعد قريباً من 
منصبه كقائد الق��وات األميركية في 

منطق��ة احمليط اله��ادي، جلنة اخلدمات 
املس��لحة ف��ي مجل��ِس الش��يوِخ بأنَّ 
الوالي��ات املتح��دة وحلفاءه��ا يََتَع��نَيُ 

بك��ني  ��ع  تََوسُّ م��ن  القل��َق  عليه��م 
العسكري في املنطقِة، ُمديناً العملياِت 
ع بها الصني نفوذها اخلارجي،  التي تَُوسِّ

وكذلك س��لوكها االقتصادي العدائي 
وضغطها على ِجيرانِها اإلقليميني.

“نَِي��ُة الص��ني جلَّي��ٌة للغاي��ة.  وق��ال: 

وجتاهله��ا فيه خط��ورٌة كبيرة. أش��ُعر 
بالقلق من أنَّ الصني سَتعمل اآلن على 
تقويض النظ��ام الدول��ي القائم على 

القواعد”.
وأشاد بأس��تراليا باعتبارها أحد حلفاء 
أمي��ركا اخمللص��ني ف��ي منطقة آس��يا 
واحملي��ط الهادي، مش��يراً إل��ى التعاون 
العس��كري القائم في القواعد اجلوية 
في والية اإلقليم الش��مالي بأستراليا، 
والتدريبات البحرية املش��تركة وتناوب 
البحري��ة  مش��اة  رج��ال  م��ن   1500
باإلقلي��م  داروي��ن  عل��ى  األميركي��ة 

الشمالي.
وق��ال هاري��س: “أس��تراليا ه��ي أح��د 
)العناص��ر( الرئيس��ة للنظ��ام الدولي 
القائ��م عل��ى القواع��د. أتطل��ع إل��ى 
مساعدة نظرائي األستراليني، وتروقني 
قيادتهم في س��احات احلرب وفي أروقة 

السلطة في العالم”.
وتاب��ع: “إنَّه��م حليٌف رئي��س للواليات 
املتحدة األميركية، وكان��وا إلى جانبنا 
ف��ي كل نزاٍع كبير من��ذ احلرب العاملية 

األولى”.
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قائد أميركي يطالب بالده باالستعداد للحرب مع الصين

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت األمان��ة العامة جملل��س الوزراء، 
أمس األح��د، األنباء الت��ي حتدثت عن 
ني��ة احلكومة ف��رض ضرائب على من 
يبل��غ راتب��ه 750 أل��ف دين��ار فأكثر، 
داعيًة وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة 

في نشر األخبار.
وقال��ت األمانة في بيان صحافي، إنها 

"تنفي نفياً قاطع��اً ملا تداولته بعض 
وس��ائل اإلعالم بش��أن نية احلكومة 
ف��رض ضرائب ملن يبلغ راتبه 750 ألف 

دينار فأكثر".
ودع��ت األمانة وس��ائل اإلع��الم، إلى 
"الدق��ة ف��ي نش��ر االخب��ار واعتماد 
املص��ادر الرس��مية ألخ��ذ املعلوم��ة 

واعتمادها".

على صعيد متصل، اكد عضو اللجنة 
املالية النيابية مس��عود حيدر، أمس 
االحد، على ض��رورة تنظيم الضرائب 
ضمن قانون خ��اص بعيداً عن املوازنة 
العامة، مش��يراً الى ان صندوق النقد 
الدولي طالب العراق بزيادة ايرادته غير 
النفطي��ة وحتويل اقتص��اده الى غير 

نفطي ولو جزئيا بنسبة 25-20 %.

وق��ال حيدر ف��ي حدي��ث صحافي، ان 
"احلكوم��ة كان��ت واضح��ة بف��رض 
الضرائ��ب عل��ى بع��ض القطاع��ات 
اخلاص��ة وبحس��ب م��ا ين��ص عليه 

القانون".
وأض��اف ان "صن��دوق النق��د الدولي 
طال��ب الع��راق بزي��ادة ايرادت��ه غي��ر 
النفطي��ة وحتويل اقتص��اده الى غير 

نفطي ول��و جزئي بنس��بة 25-20 % 
ليكون كباقي الدول".

ومضى الى القول، ان "اللجنة املالية 
النيابي��ة ترى م��ن الض��روري تنظيم 
الضرائ��ب م��ن خ��الل قان��ون خاص، 
ولكن احلكومة العراقية وضعتها من 
ضمن املوازن��ة العامة لع��ام 2018"، 
مردف��ا بالقول، انه "ف��ي حال مت فرض 

ضرائ��ب عل��ى املواطني��ني بالطريقة 
الت��ي ترهقه��م، يحق جملل��س النواب 
رفضه��ا او التصويت عليها من خالل 
مناقش��ة قانون املوازن��ة العام والتي 
من الصعب متريرها بس��بب معارضة 
النواب الكرد والكتل السنية وبعض 

نواب احملافظات املنتجة للنفط".
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مجلس الوزراء ينفي فرض ضرائب على موظفين

بكني تهيمن على بحر الصني اجلنوبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه مصرف الرافدي��ن فروعه في 
بغ��داد واحملافظات مبفاحت��ة وزارات 
ودوائر الدولة التي لديها حس��ابات 
مالي��ة في املص��رف لغرض توطني 
رواتب موظفيهم واصدار البطاقات 
رواتبهم  لتسلم  االلكترونية لهم 

الشهرية عن طريقها.
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف 
في بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه، إن��ه "مت توجيه كافة 

فروع املصرف العامل��ة في العراق 
مبخاطبة وزارات ودوائر الدولة والتي 
لديها حس��ابات مفتوحة بتوطني 
روات��ب موظفيه��م ل��دى املصرف 
الشهرية  رواتبهم  تس��لم  لغرض 

الكترونيا".
واش��ار الى ان "توطني الرواتب لدى 
املص��رف له ميزات ع��دة من بينها 
من��ح موظف��ي الدول��ة الس��لف 
املصرفي��ة  واخلدم��ات  والق��روض 

االخرى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف ح��زب املؤمت��ر الوطن��ي 
العراق��ي، ام��س األح��د، عن قرب 
ب��ني  العالق��ة  األزم��ة  انته��اء 
احلكومة االحتادية وحكومة إقليم 

كردستان.
وق��ال األمني العام للح��زب آراس 
حبي��ب في بي��ان تلق��ت الصباح 
اجلديد نسخة منه إن “اإلعالن عن 
إرسال رواتب بعض موظفي إقليم 
كردس��تان حتى قبل االنتهاء من 
تدقيق القوائم مؤشر على حسن 
الني��ة الذي بات يحك��م العالقة 

بني املركز واإلقليم”.
وأض��اف حبيب، أن “األمر نفس��ه 

ينطب��ق عل��ى املباحث��ات اجلارية 
بش��أن املط��ارات، حي��ث ميكن أن 
تش��هد األي��ام القليل��ة املقبلة 
نهاي��ة لألزم��ة”، مش��يرا إلى أن 
“احلوارات الهادئة التي ال يرافقها 
تصعي��د أو اس��تثمار سياس��ي 
كان��ت وم��ا  ت��زال هي الس��بب 
ف��ي وص��ول األم��ور إل��ى نهايات 

إيجابية”.
وتش��هد العالق��ة ب��ني احلكومة 
توترا  وإقليم كردس��تان  االحتادية 
كبيرا، بعد إجراء األخير استفتاء 
اخلام��س  ف��ي  االنفص��ال  عل��ى 
والعش��رين م��ن أيل��ول املاض��ي 

.2017

بغداد ـ الصباح الجديد:
العم��ل والش��ؤون  وزارة  نف��ت 
االجتماعي��ة االنباء التي حتدثت 
ع��ن اطالق الدفع��ة االولى  من 
روات��ب احلماي��ة االجتماعي��ة ، 
مبين��ة ان موعده��ا ثاب��ت وهو  
مطل��ع  آذار املقبل، فيما جددت 
التاكي��د عل��ى عدم وج��ود اي 
تقدمي جديد على الشمول براتب 
االعانة االجتماعية بسبب عدم 

توفر التخصيص املالي. 
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العم��ل عمار منع��م ان الوزارة 
تأمل زيادة التخصيصات املالية 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  لهيئ��ة 

في موازنة 2018 لش��مول 700 
اسرة جديدة كانت قد تقدمت 
للش��مول منذ ع��ام 2016 ولم 
يتم ش��مولها حتى اآلن بسبب 
وناش��د  التخصيص��ات.  نف��اد 
االنتظ��ار  املواطن��ني  منع��م 
حلني اق��رار املوازنة وع��دم تكرار 
الس��ؤال ع��ن اط��الق الدفع��ة 
او  احلماي��ة  لروات��ب  الثاني��ة 
الش��مول اجلديد ، الفت��ا الى ان 
ال��وزارة س��تكون حريصة على 
اع��الن موعد الش��مول واطالق 
الدفع��ة حال تلقيها االش��عار 
اخلاص بتنفيذ تعليمات املوازنة 

العامة للدولة. 

"الرافدين" يفاتح الوزارات والدوائر 
لتوطين رواتب موظفيهم "الكترونيا"

المؤتمر الوطني يكشف عن قرب 
انتهاء األزمة بين بغداد وأربيل

الدفعة االولى من رواتب 
الحماية االجتماعية مطلع اذار

بغداد- الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئ��ة االن��واء اجلوية 
والرص��د الزلزالي، امس االحد، 
املمطرة  اجلوية  احلال��ة  انتهاء 
الت��ي اثرت على الع��راق خالل 

ال� 72 ساعة السابقة.
وق��ال مدير ع��ام الهيئ��ة ثائر 
حسني الغراوي في بيان تلقت 
اجلديد نس��خة منه،  الصباح 
ان “احلالة اجلوية املمطرة التي 
اثرت عل��ى العراق خالل ال� 72 
س��اعة الس��ابقة انتهت في 
وجنوب  مناطق وس��ط  اغلب 
بش��كل  وس��تعاود  الب��الد 
خفيف عل��ى العاصمة بغداد 
اخلرائط  لي��ال حس��ب  الي��وم 
االقم��ار  وص��ور  الطقس��ية 
الصناعي��ة في قس��م التنبؤ 

اجلوي في الهيئة”.
وأض��اف الغ��راوي ان “اجملم��وع 
 )2400( لإلمطار جت��اوز  الكلي 

ملم تقريب��ا توزعت في كافة 
انحاء العراق”، مبينا ان كميات 
العاصمة بغداد  االمطار ف��ي 
كانت )71.7( ملم وفي املنطقة 
كمي��ات  كان��ت  الوس��طى 
املقدس��ة  االمطار في كربالء 
)42( ملم وفي النجف االشرف 
)27( ملم في ح��ني بلغت في 

مدينة الديوانية )17( ملم”.
املنطق��ة  ف��ي  “ام��ا  وتاب��ع، 
اجلنوبي��ة فق��د بلغ��ت كمية 
 )4,5( العم��ارة  ف��ي  االمط��ار 
ف��ي  س��جلت  بينم��ا  مل��م، 
البص��رة )2.4( ملم”، الفتا الى 
ان “ف��ي املنطق��ة الغربية من 
البالد وصل��ت كميات االمطار 
الى  الرم��ادي  ف��ي  املس��جلة 
)63.4( مل��م وف��ي الرطبة )9( 
ملم ووصلت ف��ي حديثة الى  

)31.6( ملم”.
تتمة ص3

االنواء الجوية تعلن انتهاء 
الحالة الجوية الممطرة في 

العراق



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

اك��دت مص��ادر مطلع��ة للصباح 
اجلدي��د، ان قطب��ي االحت��اد الوطني 
الكردستاني كوس��رت رسول علي 
وعقيل��ة الرئي��س طالبان��ي عضو 
املكتب السياس��ي الس��يدة هيرو 
ابراهيم احمد اتفقا على الثاني من 
ش��هر نيس��ان املقبل موعداً لعقد 
املؤمت��ر الع��ام الرابع للح��زب، وذلك 
عقب جهود مكثفة بذلها سكرتير 
اجمللس املرك��زي لالحتاد ع��ادل مراد، 
للتقريب ب��ن وجهات النظر وازاحة 
العقب��ات ام��ام موعد عق��د املؤمتر 
العام، الذي مضى على موعد عقده 

الرسمي اربع سنوات.
وتابعت املصادر ان النائب االول لالمن 
العام كوسرت رسول والسيدة هيرو 
ابراهي��م احمد وافق��ا كذلك على 
تفعيل اللجان ال15 املكلفة باتخاذ 
الالزمة لعقد املؤمتر  االس��تعدادات 
بداية ش��هر نيس��ان املقبل، وكلفا 
س��كرتير اجمللس املركزي عادل مراد 
والدكت��ور فؤاد معصوم باالش��راف 
على عمل اللجان املعنية والتهيئة 

لقد املؤمتر.  
االحت��اد الوطني الكردس��تاني الذي 
تاس��س في دمشق عام 1975، على 
يد مجموعة م��ن القيادات الكردية 
وف��ي مقدمته��م ج��الل طالبان��ي 
وع��ادل م��راد وفؤاد معص��وم وعبد 
الرزاق عزي��ز فيلي، عقب انهيار ثورة 
املال مصطفى بارزاني في العام ذاته 
عق��ب اتفاقي��ة اجلزائ��ر، يعاني االن 
في ظل فق��دان مركز الق��رار، بعد 
وفاة زعيم��ه جالل طالبان��ي العام 
املنصرم بعد صراع مع املرض، فضالً 
عن تش��رذم واض��ح داخ��ل مكتبه 
السياسي الذي اخفق خالل االعوام 
االخي��رة الت��ي رافق��ت م��رض مام 
ج��الل في اتب��اع سياس��ة واضحة 
واحلف��اظ على املرتك��زات والثوابت 
االساس��ية التي بني عليها االحتاد 
الوطن��ي، في الش��فافية ومحاربة 
الفس��اد واحلري��ة والدميقراطية، ما 
حدى بالبعض الى اتهامه بالتبعية 
للح��زب الدميقراط��ي، ال��ذي يضع 
اغل��ب قي��ادات االحتاد الل��وم عليه 
ف��ي تبديد ث��روات االقلي��م وتراجع 
دوره ف��ي املناط��ق املتن��ازع عليه��ا 
وخصوصا في كرك��وك التي كانت 
تعتبر منطقة نف��وذ مطلق لالحتاد 

الوطني الكردستاني.
لتكون  جاءت مس��الة االس��تفتاء 
القش��ة التي قصمت ظهر البعير، 
وافاق االحتاد بعدها من سبات عميق، 
ادرك بعده��ا انه ذهب بعيدا منقادا 
بوع��ود قطعها احل��زب الدميقراطي 
بتحقيق االس��تقالل وحتقيق احللم 
املنشود ببناء الدولة الكردية، ليدرك 
االحت��اد الوطن��ي بعد ف��وات االوان، 
ان احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
بزعامة مسعود بارزاني، كان يقامر 
بحصة االحتاد ومكانته في السعي 
يؤك��د  اذ  احلل��م،  ه��ذا  لتحقي��ق 
ك��وادر بارزين في االحتاد ان مس��الة 
االس��تفتاء كادت ان تفق��د االحت��اد 
الطويلة  وعالقاته  التاريخي  عمقه 
مع االحزاب الش��يعية احلاكمة في 
الع��راق، فضالً عن فق��دان %51 من 

نفوذه في املناطق املتنازع عليها.
واعض��اء  ك��وادر  اغل��ب  يجم��ع 
واجمللس��ان القيادي واملركزي لالحتاد 
على ان االحتاد الوطني بحاجة ملحة 
التنظيمية  اوضاع��ه  ترتيب  العادة 
وترميم عالقاته مع االحزاب والقوى 

ودول  والعراقي��ة  الكردس��تانية، 
اجلوار، وهو م��ا لن يتحقق دون عقد 
املؤمت��ر الع��ام ال��ذي من ش��انه ان 
يضمن تغيير قيادات��ه احلالية وبناء 
سياس��ية جديدة للحزب تنسجم 
مع متطلب��ات املرحل��ة، وتطلعات 
اجلماهي��ر، وهو ما يؤك��د ويدعو له 

اغلب كوادره.
اجمللس املركزي الذي يعد مبثابة برملان 
االحتاد الوطني مدفوعا باصرار واحلاح 
من كوادر احل��زب الجراء املؤمتر قبيل 
موعد اج��راء االنتخاب��ات البرملانية 
املرتقبة، ح��رك املياه الراكدة وتلكؤ 
اجمللس القيادي واخفاقه في املتكرر 
بتحديد موعد واض��ح لعقد املؤمتر 
العام الراب��ع، ليخرج عقب اجتماع 
موس��ع عقده مع اجملل��س القيادي 
اخلميس املاض��ي بحضور القطبن 
االبرز ف��ي احلزب نائ��ب االمن العام 
كوسرت رسول علي وعضو املكتب 
السياس��ي الس��يدة هيرو ابراهيم 
احمد، بتحديد شهر نيسان املقبل 
كموع��د نهائي لعق��د املؤمتر العام 

الرابع.

وفي هذا الس��ياق حذر مركز شباب 
تنظيم��ات احل��زب ف��ي كرميان من 
وصول احل��زب في ظل ابتعاد قيادته 
عن معانات اجلماهير وانش��غالهم 
بالتج��ارة واالس��تثمارات الى حافة 

الهاوية.          
واضاف البيان ال��ذي تلقت الصباح 
اجلدي��د نس��خة من��ه، ان االحتاد مير 
بظروف عصيب��ة جراء فقدان مركز 
الق��رار والتبعي��ة، وفق��دان ال��والء 
احلزبي لدى اعضاء بارزين في قيادته 
الذين يدعون التمس��ك بنهج مام 
ج��الل، بينم��ا يعلم��ون عل��ى هدم 
املرتك��زات واملب��ادئ الت��ي تاس��س 
عليها ورس��خها امين��ه العام مام 

جالل.
وتابع البيان في الوقت الذي نقترب 
على صعيد العراق واقليم كردستان 
من استحقاقن انتخابيان مصيريان 
فان عقد املؤمت��ر العام الرابع ضرورة 
السياس��ية  القيادة  لتغيير  ملحة 
الس��ابقة التي انش��غلت بالتجارة 
واالس��تيالء عل��ى مق��درات وثروات 
الش��عب، واختي��ار قي��ادة جدي��دة 

واستقدام الشباب اخمللصن لتولي 
مركز القرار.   

وبحسب احدث التقارير فان العديد 
عائل��ة  داخ��ل  الش��خصيات  م��ن 
الرئي��س طالبان��ي س��تتبوء مواقع 
مرموق��ة داخل قي��ادة احلزب، عقب 

املؤمتر العام املقبل.
وتضي��ف التقارير ان جنل��ي الرئيس 
طالباني قباد وبافل، اضافة الى ابني 
اخي��ه االكبر ش��يخ  جنكي )الهور 
واراس( س��يتم انتخابهم لعضوية 
الهيئ��ة القيادية اجلديدة في االحتاد 
خالل املؤمتر العام املقبل، كما تشير 
التوقعات الى ان مس��ؤول تنظيات 
اخل��ارج في االحتاد الوطني الس��يدة 
ابراهيم احمد، س��تحضى  ش��اناز 
مواقفه��ا  رس��ختها  بفرص��ة 
املتش��ددة جتاه قي��ادات االحتاد التي 
جارت سياس��ات احلزب الدميقراطي 
الكردستاني، لتكون الهيئة القيادة 
الت��ي تض��م 121 ش��خصا، وفق��ا 
ملش��روع النظ��ام الداخل��ي اجلديد 
الذي اعده اجمللس املركزي وسيقدم 
ال��ى املؤمت��ر لدراس��ته واملصادق��ة 

عليه. 
الداخلي  النظ��ام  ووفق��ا ملش��روع 
اجلدي��د، ف��ان منصب االم��ن العام 
واملكت��ب السياس��ي مت الغاءهم��ا، 
وسوف يستعاض عنهما بتشكيل 
القيادة املش��تركة، التي تتالف من 
ثالثة اش��خاص لقيادة احلزب خالل 

املرحلة املقبلة.   
القي��ادي ف��ي االحتاد الوطن��ي فريد 
اسس��رد ق��ال في حدي��ث للصباح 
اجلديد، ان من شان عقد املؤمتر اجراء 
تغيي��رات جذري��ة في قي��ادة ونهج 
وسياسة االحتاد الوطني، متوقعاً ان 
يش��هد املؤمتر منافسة شديدة بن 

القيادة احلالية واجليل اجلديد. 
بدوره اشار عضو املكتب السياسي 
ف��ي االحتاد ق��ادر عزيز، ال��ى انه من 
حق اي ش��خص تتوفر في ش��روط 
الترش��يح الي منص��ب داخل قيادة 
االحتاد، وهو ما قال انه يسري كذلك 
عل��ى جنلى الرئي��س طالباني، قوباد 
وبافل الذي قال ان الفرصة س��تتاح 
امامهما، لش��غل مناصب عليا في 

احلزب خالل املرحلة املقبلة.  

قطبا االتحاد الكردستاني يحددان 2 من نيسان المقبل 
موعدا لعقد المؤتمر الرابع له

في مسعى للملمة صفوفه قبيل االنتخابات د. علي شمخي

مامتخض ع��ن مؤمتر اعمار الع��راق في الكويت 
م��ن مس��اعدات للع��راق يحت��اج ال��ى عم��ل 
دؤوب وتعضي��د ومس��اندة وتق��ع عل��ى عات��ق 
وزارة اخلارجي��ة بالدرجة االول��ى مهمة تفعيل 
االتص��االت مع الدول واجله��ات املانحة من اجل 
ان تأخ��ذ مبادرات الدعم واملس��اعدة التي جرى 
االعالن عنه��ا طريقها الى التنفي��ذ ونظرا الن 
الفترة املتبقية من عمر احلكومة هو زمن قصير 
اليتع��دى االربعة اش��هر فان االس��راع بتفعيل 
االتص��االت ووضع الق��رارات والتعهدات موضع 
التنفيذ هو مهمة ملحة تس��تدعيها الظروف 
االقتصادي��ة الصعبة التي مير به��ا العراق وفي 
املقابل يتطلب العمل تشكيل جلان متخصصة 
االتص��االت  وتنش��يط  ال��وزراء  مجل��س  ف��ي 
باالدارات املدنية في احملافظات العراقية للتهيؤ 
واالس��تعداد لتنفي��ذ خط��ط االعم��ار خاصة 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة واجلميع يفترض ب��ان هذه 
اخلطط مع��دة س��لفا ويتطلع العال��م اجمع 
والعراقي��ون بنحو خاص ال��ى تبديد اخملاوف من 
انحراف مسارات الدعم املقدم للعراق وتشويه 
الش��فافية والنزاهة في توظي��ف االموال التي 
قدمه��ا العال��م للحكومة للعراقي��ة من اجل 
ان تبادر وتش��رع بالبناء واالعمار ل��ذا فان وضع 
آليات مراقبة صحيحة تتع��اون فيها احلكومة 
مبؤسس��اتها ودوائرها التنفيذية مع دوائر هيئة 
النزاه��ة وديوان الرقاب��ة املالية كفيل بنزع مثل 
هذه اخمل��اوف ومن اولى اخلط��وات لتحقيق هذا 
اله��دف هو االع��الن الواض��ح والصري��ح لكل 
اشكال التعاقدات الداخلية واخلارجية واالعالن 
عن اسماء الش��ركات واملقاولن واملدد الزمنية 
لكل مش��روع والكلف احلقيقي��ة لكل مرحلة 
مب��ا يطمئ��ن اجله��ات التش��ريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة ومبا يطمئن املواطن العراقي باتباع 
السياقات القانونية السليمة في عرض وتنفيذ 
املش��اريع املتعلقة باالعمار ومن املؤكد ان جناح 
الع��راق في هذا امللف س��يعزز جه��ود االصالح 
الت��ي ينادي به��ا رئيس ال��وزراء حي��در العبادي 
ويتطلع اليها الش��عب العراق��ي كله بعد هذا 
الش��وط الطويل من التظاهرات واالحتجاجات 
وموجات النقد واالس��تهجان واالستنكار ملا مت 
تبدي��ده من اموال العراق وم��امت التهاون به  في 
ملف��ات الفس��اد الكبيرة ان مثل ه��ذا النجاح 
سيؤس��س ايضا ملرحلة جديدة تتش��جع فيها  
الش��ركات االجنبية والعربية ف��ي الدخول الى 
الس��وق العراقي��ة  مدعوم��ة بتس��هيل آليات 
وقوان��ن االس��تثمار اجلديدة وح��رص احلكومة 
على ابعاد املشبوهن الذين يستهدفون تخريب 

هذه القوانن واعاقة تنفيذها في العراق.

تعضيد ومساندة

تقـرير

كوسرت رسول والسيدة هيرو ابراهيم

النائب االول لالمين 
العام كوسرت 

رسول والسيدة هيرو 
ابراهيم احمد وافقا 

على تفعيل اللجان 
ال15 المكلفة باتخاذ 
االستعدادات الالزمة 
لعقد المؤتمر بداية 
شهر نيسان المقبل

االثنن 19 شباط 2018 العدد )3883(

Mon. 19 Feb. 2018 issue )3883(

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الداخلية قاسم االعرجي السبت، 
أن القانون يجب أن يأخ��ذ مجراه في حادثة 
االعتداء الذي وقع على ش��باب من البصرة 
ف��ي اربيل، ع��ادا ان هذه التصرف��ات لن تؤثر 
على عالق��ات األخوة والتعاي��ش في الوطن 

الواحد.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية 
اللواء س��عد معن في بيان تلقت »الصباح 
اجلدي��د« نس��خة من��ه، إنه »عل��ى خلفية 
االعتداء الذي وقع على شباب من محافظة 

البص��رة في محافظة اربيل مت إجراء مكاملة 
هاتفية بن وزير الداخلية قاس��م األعرجي 

ووزير داخلية االقليم كرمي سنجاري«.
وأضاف اللواء معن أن س��نجاري »أعرب عن 
اعتذاره واس��فه لهذا التصرف الذي أوضح 
ان��ه تص��رف ش��خصي ال يعبر ع��ن أخالق 
اجملتمع الكردي وهو تصرف خارج عن القانون 
اثار اس��تهجان اجلميع ألنه يتنافى مع قيم 
التعايش الس��لمي واالخوي بن املكونات«، 
مش��يراً الى أن س��نجاري أكد أن »املعتدين 
ه��م قي��د االعتق��ال للتحقي��ق والقان��ون 

سيحاس��بهم عل��ى فعلته��م الفوضوية 
هذه«.

ونق��ل الل��واء معن ع��ن االعرج��ي قوله، إن 
»القان��ون يج��ب أن يأخ��ذ مج��راه في هذه 
احلادثة وان هذه التصرفات املنبوذة من اجلميع 
ل��ن تؤثر على عالقات األخ��وة والتعايش في 
الوطن الواحد بن كافة أطياف مجتمعنا«.

وعب��ر محاف��ظ أربي��ل ن��وزاد ه��ادي مولود 
ضمن كتاب رس��مي أرس��له ال��ى محافظ 
البصرة أسعد العيداني عن أسفه واعتذاره 
ملواطن��ن م��ن البصرة تعرضوا ال��ى اعتداء 

بالض��رب املب��رح ل��دواع عنصري��ة في أحد 
شوارع أربيل.

وكان ناش��طون تداولوا عبر مواقع التواصل 
االجتماع��ي خالل األي��ام القليل��ة املاضية 
مقط��ع فيدي��و يظه��ر في��ه مجموعة من 
األشخاص وهم يعتدون بالضرب املبرح على 
أكثر من ش��ابن في أحد ش��وارع محافظة 
أربي��ل، واتضح الحق��اً أن املعت��دى عليهم 
عددهم خمس��ة، وه��م من أبن��اء البصرة، 
وانهم تعرضوا الى كسور وكدمات شديدة 

من جراء االعتداء. 

بغداد – الصباح الجديد
نف��ت امانة بغداد االنب��اء التي تناقلتها 
بعض وس��ائل االعالم ومواق��ع التواصل 
االجتماع��ي بش��أن تلوث مياه الش��رب 
نتيج��ة انخف��اض مناس��يب مي��اه نهر 

دجلة .

وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالع��الم ان 
جمي��ع مش��اريع تصفية املي��اه التابعة 
لدائرة ماء بغداد تعمل بش��كل طبيعي 
وانس��يابية عالي��ة عب��ر س��حب مي��اه 
النهر بواس��طة املضخات وايصالها الى 
االحواض حيث جت��رى عمليات التصفية 

والتعقيم و الفحوص اخملتبرية بش��كل 
آني للتأكد من سالمة املياه قبل ضخها 

الى شبكات التوزيع .
واضاف��ت ان تل��ك االخب��ار حت��اول ارباك 
الش��ارع العراق��ي وتأليب ال��رأي العام ، 
داعية وس��ائل االعالم ال��ى توخي الدقة 

واملوضوعية في نقل املعلومات .
وأهاب��ت امانة بغ��داد باملواطنن الكرام 
بعدم تصديق تلك االنباء وجتدد تأكيدها 
ف��ي ب��ذل اقص��ى جهودها إلنت��اج مياه 
الش��رب عل��ى وف��ق ش��روط منظم��ة 

الصحة العاملية.

االعرجي: للقانون مجراه بحادثة االعتداء على شباب من البصرة في اربيل

امانة بغداد تنفي تلوث مياه الشرب نتيجة انخفاض مناسيب مياه نهر دجلة

بابل ـ مروان الفتالوي:
صدق��ت محكمة التميي��ز االحتادية 
قراراً يقضي بتفريق امرأة عن زوجها 
س��ّبب لها ضرراً بس��بب املراسالت 

الغرامية مع عشيقاته.
أن »إح��دى  الق��رار  وف��ي تفاصي��ل 
احملاكم اس��تقبلت دعوى تفريق من 
امرأة سبب لها زوجها ضرراً معنويا 
ال ميكن معه استمرار احلياة الزوجية 
بعد اكتش��افها بوج��ود عالقات له 
مع نس��اء أخري��ات بدليل الرس��ائل 

والصور املوجودة في هاتفه«.
وأضاف القرار أن »احملكمة عندما أمتت 
إجراءات التحقيق بشأن سالمة هذه 
الرس��ائل والصور وصحته��ا وأقوال 
الزوج الذي أك��د عائدية الهاتف له 
قرارا  أص��درت  وصح��ة محتويات��ه، 
ملصلح��ة الزوج��ة بالتفري��ق، ألنها 
وجدت الض��رر املوج��ب للتفريق قد 
حتق��ق وأن الزوج ق��د أض��ر بقرينته 

ض��رراً جس��يما ال ميكن مع��ه دوام 
العشرة«.

من جانبه��ا، رأت محكم��ة التمييز 
االحتادي��ة أن قرار محكم��ة األحوال 
صحي��ح  بالتفري��ق  الش��خصية 
وموافق للش��رع والقانون، ألن الزوج 
»ش��ّكل ضررا أصاب مشاعر الزوجة 
وعواطفها يتعذر معه دوام العشرة 
الزوجي��ة ويك��ون موجب��ا للتفري��ق 
طبقا للمادة 1/40 من قانون األحوال 

الشخصية العراقي«.
وتعليقاً على الق��رار يقول القاضي 
املتخص��ص  الغريب��اوي  مرتض��ى 
بنظر امللفات الش��رعية إن »املشرع 
العراق��ي أعطى للقاض��ي باعتباره 
صاحب الوالية احلق في إنهاء العالقة 

الزوجية حتت مسمى التفريق«.
وأض��اف الغريب��اوي ف��ي حديث إلى 
»القض��اء« أن »حق التفري��ق أتاحه 
املش��رع للزوجن في املادة 40/ 1 من 

قانون األحوال الش��خصية العراقي 
بعد أن أورد شروطا منها أن يضر أحد 
الزوجن باآلخر أو بأبنائه ضررا تصبح 

معه احلياة الزوجية مستحيلة«.
وتاب��ع الغريباوي أن »التش��ريع جنح 
في أنه لم يح��دد ماهية هذا الضرر 
وصوره وترك للقاضي احلق في حتديد 
الض��رر«، الفت��ا إلى أن »ه��ذه املرونة 
الرس��ائل  اعتبار  للقاض��ي  أتاح��ت 
الغرامية وما سببته للزوجة من أذى 
نفس��ي ضررا ال ميكن معه استمرار 
الزوجية، كاإلدمان وممارس��ة  احلي��اة 

القمار في بيت الزوجية مثالً«.
وذهب إلى أن احملكمة رأت أن »الرسائل 
الغرامية لألزواج خارج إطار الزوجية 
تعتب��ر ضررا جس��يما ف��ي مجتمع 
ش��رقي إس��المي ملتزم بأخالقيات 

حتتم على الزوجن إتباعها«.
لك��ن الغريباوي ي��رى أن »لكل حالة 
ظروفه��ا وه��ذا ما تأخ��ذه محكمة 

االعتب��ار،  بع��ن  املوق��رة  التميي��ز 
ومق��دار حتدي��د الضرر ق��د يختلف 
من مجتمع إلى آخ��ر، فمثال اجملتمع 
الريفي املتحفظ يختلف عن اجملتمع 
احلض��ري املنفتح وما قد يكون ضرراً 

هنا قد ال يكون ضرراً هناك«.
وعن نوع التفريق ذكر أن »احملكمة لم 
تفرق الزوج��ة باعتبار الدعوى خيانة 
زوجي��ة، ألن اخليان��ة ف��ي التش��ريع 
العراقي تشترط شروطاً غير متوفرة 
ف��ي ه��ذه الدع��وى منها الش��هود 
األربع��ة ومش��اهدة فع��ل الزنا في 
دار الزوجي��ة«، موضح��ا أن »اخليانة 
مبعناه��ا الش��ائع موج��ودة، لكنها 
قانونيا وبحسب التش��ريع العراقي 
غي��ر موجودة ف��ي مثل حال��ة هذه 
الدعوى«. فيما الم الغريباوي »املشرع 
العراقي«، إذ يرى أن »نقصا تش��ريعا 
في قانون األحوال الشخصية في ما 

يتعلق مبفهوم اخليانة الزوجية«.

تقرير من المركز االعالمي لمجلس القضاء االعلى

الرسائل الغرامية في هواتف األزواج تمنح قريناتهم حق الطالق

جانب من احدى املاكم العراقية

 بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعل��ن العراق ممثال ب��وزارة التجارة 
ع��ن تعاقده لش��راء 150 الف طن 
م��ن احلنطة ومن مناش��ئ كندية 
واس��ترالية واميركي��ة ف��ي اط��ار 
خطتها لتعزيز مف��ردات البطاقة 
التموينية وس��د حاج��ة البالد من 

مادة الطحن.  
وقال وزير التج��ارة وكالة الدكتور 
جلن��ة  ب��ان  اجلميل��ي  س��لمان 
التعاق��دات املركزي��ة ف��ي دي��وان 
الوزارة احالت ش��راء 150 الف طن 
م��ن م��ادة احلنط��ة الى ش��ركات 
واسترالية خالل  وكندية  اميركية 
اجتماع لها ناقشت فيه عددا من 
واحالت  اليه��ا  املقدمة  الع��روض 
تلك الكميات ف��ي اطار الضوابط 

والتعليمات والصالحيات املمنوحة 
للوزارة للتعاقد وش��راء متطلبات 

البطاقة التموينية .  
وأشار وزير التجارة ان التعاقد مت مع 
ش��ركات اميركية وكندية بشكل 
كام��ل في ح��ن ننتظ��ر موافقة 
الشركة االسترالية على الشروط 
التعاق��د  جلن��ة  وضعته��ا  الت��ي 
املركزية الن موافق��ة االحالة كان 
مش��روطة  ضواب��ط  وف��ق  عل��ى 
اللجنة مس��بقا بهدف  حددته��ا 
احلص��ول عل��ى افض��ل العطاءات 

ويوفر افضل النوعيات 
ولف��ت الوزير ال��ى ان وزارة التجارة 
تبذل جهودا كبيرة للحصول على 
االم��وال والتخصيص��ات للتعاقد 
م��ع ش��ركات عاملي��ة معروفة في 

مفردات الرز واحلنطة فيما تستمر 
بالتعاق��د م��ع املناش��ئ الوطنية 
والزي��ت  الس��كر  لتوري��د مادت��ي 
وحقق��ت بذل��ك تقدم��ا واضح��ا 
كون ذلك اس��هم في احل��د نهائيا 
م��ن مظاهر الفس��اد ودعم املنتج 
ف��ي  ملح��ة  كض��رورة  الوطن��ي 

املرحلة الراهنة .
وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في 
وقت سابق بانها تتعاقد على وفق 
مايردها من اموال وتخصيصات من 
خزينة الدولة والميكن لها التعاقد 
وتوفير املواد الغذائية في حال خلو 
موازنته��ا من تخصيص��ات مالية 
التي هي الس��بب الرئيس في عدم 
اس��تمرار التعاقدات او الش��راء او 

استقرار جتهيز املواد الغذائية .

لسد متطلبات البطاقة التموينية

العراق يشتري 150 الف طن حنطة
من كندا واستراليا واميركا 



بغداد – انفجار عبوة 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  ذك��ر 
العراقية امس االحد بأن اربعة مدنيني 
اصيبوا بانفجار عبوة ناس��فة جنوبي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "عب��وة ناس��فة انفج��رت، 
عص��ر ي��وم ام��س بالقرب م��ن محال 
جتارية بناحية اليوسفية ما اسفر عن 
اصابة أربعة مدنيني بجروح مختلفة" 
، الفتا الى أن "قوة امنية طوقت مكان 
احلادث ونقلت املصابني الى مستشفى 

قريب".

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعل��ن املفت��ش العام ل ��وزارة الداخلية 
ف��ي محافظة كركوك امس االحد عن 

إلقاء القبض على مسؤول استخبارات 
"داعش في والية كركوك".

اركان  العقي��د  املكت��ب  وق��ال مدي��ر 
حمد لطي��ف انه "بناء على معلومات 
اس��تخبارية متكن��ت الق��وات األمنية 
من جم��ع املعلوم��ات والتح��رك نحو 
هدف مهم وهو مس��ؤول استخبارات 
والي��ة داعش ف��ي كركوك ف��ي احدى 
املواق��ع" ، مضيفا ان "هذا الش��خص 
هو االن حت��ت قبضة قواتنا وس��يحال 
للقضاء لينال جزائه العادل"، مش��يرا 
ال��ى ان "العملية نف��ذت على خلفية 
معلوم��ات اس��تخبارية دقيق��ة قادت 

للقبض عليهم".

االنبار – انفجار صوتية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
مس��لحني  ان  االح��د  ام��س  االنب��ار 

مجهولني اس��تهدفوا احد بيوت افراد 
تنظيم داعش االرهابي في هيت .

وقال املصدر : قام مسلحون مجهولون 
باس��تهداف أح��د بي��وت مدينة هيت 
برمانة صوتية" ، الفتا الى انه "يعتقد 
بأن البيت املس��تهدف ه��ذا يعود الى 

احد افراد تنظيم داعش" االرهابي . 

النجف – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النج��ف واملنش��آت ام��س 
اج��رام  قي��ام مكافح��ة  االح��د ع��ن 
احملافظ��ة بعملية امنية اس��فرت عن 
الق��اء القبض على ع��دد من املتهمني 
بطاري��ات  بس��رقة  متخصص��ني 

العجالت.
واوضح املصدر أن مفارز مكافحة اجرام 
الوف��اء قامت بعملية امنية اس��فرت 

ع��ن الق��اء القب��ض عل��ى 5 متهمني 
باجلرم املش��هود بعد قيامهم بسرقة 
ع��دد م��ن بطاري��ات العج��الت ضمن 
قاطع مسؤليتهم فيما ألقت القبض 
عل��ى الس��ادس ف��ي قض��اء الكوفه. 
وأش��ارت الى قيامها باحالة املتهمني 

إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

كربالء – اعتقال 68 مطلوبا 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة كرب��الء امس االح��د عن ان 
مفارز امنية الق��ت القبض على }68{ 
متهم��اً بجرائم متعددة ف��ي مناطق 

شتى من احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن  
اس��مه ان" مفارز الق��وات األمنية في 
شرطة كربالء نفذت خالل الثالثة ايام 
املاضية }68{ أمر قبض وحتري ، مش��يرا 

الى أن" املمارس��ات أالمنية املستمرة 
اثم��رت بالقب��ض على ه��ذ العدد من 
املطلوبني للقض��اء بينهم 5 متهمني 
بالقتل و13 متهما بالنصب واالحتيال 

و9 متهمني بالسرقة".

الديوانية – عمليات دهم 
اك��د مص��در امن��ي مديرية ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س األحد ان 
مف��ارز امني��ة الق��ت القب��ض على 3 
مطلوبني بقضاي��ا مختلفة من بينها 

جنائية في احملافظة.
وق��ال املصدر االمني إن "مفارز قس��م 
مكافحة االجرام الق��ت القبض على 
متهم بالسرقة مطلوب للقضاء وفق 
امل��ادة 443 وذلك بع��د جمع املعلومات 
عنه من قبل املصادر الس��رية اخلاصة" 
، مضيف��ا ان "دوري��ات مرك��زي عف��ك 

وس��ومر القت القبض على شخصني 
متهمني بالتشاجر".

ذي قار – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار امس االحد، ب��ان عنصرا امنيا 
تع��رض لع��دة طعن��ات س��كني حادة 

شمالي احملافظة .
واخبر املصدر  الذي رفض الكشف عن 
اس��مه ان "عنصرا امنيا تعرض لعدة 
طعنات بسكني حادة بقضاء الشطرة 
ش��مالي احملافظة نقل على اثرها الى 
مستش��فى احلس��ني التعليم��ي في 

مدينة الناصرية لتلقي العالج"، 
االمني��ة  "االجه��زة  ان  ال��ى  مش��يرا 
اعتقل��ت اجلاني وهو قيد التحقيق في 
الوق��ت احلاض��ر، وس��يتم عرضه على 
القضاء بعد اكمال اوراقه التحقيقية 

لينال جزاءه العادل".

البصرة – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س االح��د ب��أن ق��وة من 
الش��رطة ألقت القب��ض على متهم 
بانتحال صفة ضابط في اجليش برتبة 
مق��دم وضبط��ت بحوزت��ه مسدس��اً 

وبطاقات هوية مزورة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "ق��وة أمنية م��ن فوج 
ط��وارئ الش��رطة األول ألقت القبض 
على مته��م بانتحال صفة ضابط في 
اجليش برتبة مق��دم"، مبيناً أن "القوة 
ضبطت بحوزة املتهم مسدساً وهوية 
ضاب��ط م��زورة" ، مضيف��ا أن "املتهم 
يخضع للتحقي��ق متهيداً لتقدميه الى 

القضاء". 

انفجار عبوة ناسفة في اليوسفية جنوبي بغداد * اعتقال مسؤول استخبارات تنظيم"داعش في والية كركوك"
استهداف أحد بيوت اإلرهابيين بصوتية في هيت * اعتقال 68 مطلوبًا في عدد من مناطق بمحافظة كربالء

3 شؤون عراقية

الصباح الجديد - متابعة:
رد رئيس س��لطة الطيران املدني عباس عمران 
موس��ى، امس االح��د، على تصريح��ات نائب 
اتهم الش��ركة التي حتمي املطار من الناحية 

األمنية بعجزها عن أداء مهامها.
وقال موس��ى ف��ي تصري��ح تابعت��ه الصباح 
اجلدي��د، ان "تصريح��ات عض��و جلن��ة النزاهة 
النيابية عادل نوري، بشأن وجود خرق امني في 
س��ياج مطار بغداد، وانتقاده الشركة االمنية 

في املطار مجرد تسقيط ال اكثر".
واضاف ان "مس��ألة الس��ياج االمن��ي واخلرق، 
قدمية وتعاد بني فترة واخرى"، مش��يرا الى انه 
"في ش��هر متوز املاضي وجه وزير النقل كاظم 
احلمامي بإصالح السياج االمني لوجود ثغرات 
فيه ومت��ت معاجلته��ا وتقريبا وصلت نس��بة 
اجناز الس��ياج الى %80". واشار الى ان  شركة 
)G4S( االمنية التي اتهمها النائب، تتولى أمن 
150 مطارا في دول العالم، باالضافة الى وجود 
جلان تتابع عم��ل الكالب البوليس��ية وجميع 
مفاصل الش��بكة االمنية وم��ن غير املعقول 

استخدام كالب من االسواق في بغداد".
من جانب آخر نفى مط��ار بغداد الدولي امس 
اي تأخير للرحالت اجلوية، فيما أكد عدم وجود 

اضراب للعمال في املطار.
وق��ال مدي��ر عالقات املط��ار اك��رم لعيبي : ان 
"مطار بغ��داد الدولي لم يش��هد يوم أمس – 
السبت - أو اليوم تأخير للرحالت اجلوية بسبب 

اضراب للعمال فيه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلق��ت امانة بغداد برنام��ج املدينة الذكية 
بالتع��اون م��ع منظم��ة اليونيس��يف الذي 

يعتمد احدث البرامج العاملية .
وبينت مديري��ة العالقات واالع��الم ان " دائرة 
ماء بغداد بالتعاون مع منظمة اليونيس��يف 
اطلقت برنامج املدينة الذكية الذي يتضمن 
نصب مقاييس ذكية تعمل عن بعد وتعطي 
قراءات العداد بتقنية البلوتوث الذي سيتيح 
للق��ارئ تس��لم الق��راءات فورا م��ن املقياس 

االلكتروني".
واضاف��ت ان " هذا املش��روع عمل ب��ه للمرة 
االول��ى ف��ي احملل��ة )605( مبنطق��ة املنص��ور 
وسيتم تعميمه على جميع احملالت السكنية 

في العاصمة بغداد . 

الطيران المدني: الصحة 
التهامات النائب عادل 
نوري وال اضراب للعمال

اطالق برنامج المدينة 
الذكية باعتماد احدث 

البرامج العالمية

الملف األمني

مجلس الوزراء.. قروض للمواطنني 
املتضررة منازلهم جراء العمليات 

اإلرهابية والعسكرية
وأض��اف ش��وقي ان "تقارب��اً ف��ي وجهات 
النظر حص��ل مع امكانية لتمرير القانون 
خالل االسبوع احلالي أو الذي يليه كأقصى 

حد".
املنتج��ة  احملافظ��ات  "ن��واب  أن  وأوض��ح 
للنف��ط ارتضوا بحل توافقي قدمه رئيس 
الوزراء حيدر العبادي وذلك من خالل ادراج 
مشروع البترودوالر في املوازنة من دون ذكر 

ارقام".
وبني ش��وقي أن "احل��ل جاء تالفي��اً لزيادة 
النفق��ات عل��ى االي��ردات بوصف��ه اخليار 
االمثل لتس��وية اخلالف مع احلكومة، رغم 
أنه يعتمد على فائض س��عر البرميل بني 
م��ا أعتمد ف��ي القانون وما س��يتم بيعه 
وهذه معادل��ة غير ثابت��ة ال ميكن الركون 

اليها نهائياً".
أم��ا ع��ن اخلالف��ات م��ع ن��واب احملافظات 
احملّررة، أكد ش��وقي حس��مها بتوافق من 
خالل "منح قروض للس��كن والبناء، ودفع 
الروات��ب املتراكمة ملوظف��ي تلك املناطق 
للم��دة الت��ي تواجد فيه��ا تنظيم داعش 
االرهابي، واس��قاط القروض واملستحقات 
عن الفالحني وتخصيصات مالية للوزارات 

االمنية".
وأش��ار إل��ى ان "احلوارات تس��ير بايجابية 
كذل��ك مع اجلان��ب الكردي، بش��به اتفاق 
على ح��ل قدمه البن��ك الدولي من خالل 
الع��ودة إل��ى احص��اءات وزارة التخطيط 
التي اظهرت بأن نفوس اقليم كردس��تان 
يبلغ %14 من سكان العراق، وهذه النسبة 

سوف متثل حصة االقليم من املوازنة".

وافاد ش��وقي بأن "نواباً كرد ابلغونا بانهم 
على استعداد للموافقة على نسبة 14%، 
وه��ذا يش��كل تط��وراً ايجابي��اً، وانفراجاً 
لالزم��ة م��ع االقلي��م ال��ذي بق��ي حت��ى 
اللحظات االخيرة يصّر على نس��بة 17% 

من اجمالي املوازنة".
ولف��ت إل��ى ان "ج��ّل املوازنة تش��غيلي، 
 ،24% يتج��اوز  ال  االس��تثماري  وجانبه��ا 
ومجمل مبالغها ال يسد حاجة احملافظات 
مب��ا فيه��ا املناطق احمل��ررة، ومن ث��م هناك 
اعتماد على مخرجات مؤمتر الكويت العمار 

العراق في املنح والقروض واالستثمار".
أن  القانوني��ة  اللجن��ة  عض��و  وأك��د 
"معلوم��ات حتصلنا عليها ب��أن احلكومة 
سوف تصب اعتمادها على االستثمار في 

املناطق احملررة".
 وكش��ف ش��وقي ع��ن "مطالب��ات إل��ى 
احلكومة مبلتقى على غرار مؤمتر الكويت، 
لكنه يعق��د في بغداد يش��ارك فيه قادة 
اح��زاب ورجال اعمال للتب��رع إلى صندوق 
يخص��ص لهذا الغ��رض، وأن توضع اليات 
جديدة ملنع تبذي��ر مخرجات تلك املؤمترات 
تأت��ي بالتزامن مع تفعي��ل قوانني من اين 
لك هذا لكي يت��م انتزاع االموال املنهوبة 

من الفاسدين".
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب 
ان ن��واب املناطق احملررة م��ن داعش طالبوا 
بقروض للمواطنني الذين تعرضت بيوتهم 
الى اضرار ج��راء العملي��ات اإلرهابية في 
مناطقهم والعمليات العسكرية ضدها 
وأوضح في مؤمتر في مبنى البرملان االثنني 
املاض��ي الثاني عش��ر من الش��هر اجلاري 
ان الن��واب طالب��وا أيضا بص��رف الرواتب 
املتراكم��ة للمس��تحقني من أبن��اء تلك 

املناطق. 

مجلس الوزراء ينفي فرض
ضرائب على موظفني

يذكر ان النائب عن دول��ة القانون منصور 
البعيجي اش��ار في بيان ل��ه الى ان هناك 
توجه لفرض ضرائب جديدة على املواطنني 
مبوازن��ة 2018 بضغط م��ن البنك الدولي 

من أجل منح قروض للبلد.

قلق في كركوك من مجاميع 
متخصصة باالغتياالت تدفعها جهة 

سياسية متنفذه
وم��ن جانبها ألق��ت الق��وات األمنية في 
محافظة كرك��وك ، أمس األحد ، القبض 
على مسؤول اس��تخبارات تنظيم داعش 

فيما يسمى ب�"والية كركوك".
وق��ال بي��ان ملكت��ب املفتش الع��ام لوزارة 
الداخلية تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خه من��ه أن "اجله��ود االس��تخبارية 
واس��تخبارات  الع��ام  املفت��ش  ملكت��ب 
الش��رطة االحتادية مكنت القوات األمنية 
من اعتقال مس��ؤول اس��تخبارات داعش 

في محافظة كركوك".
وب��ني إن "عملية إلقاء القبض جاءت على 
خلفي��ة التفجي��ر اإلرهابي الذي ش��هده 
قضاء داقوق يوم أمس بعبوة ناسفة حاول 
اإلرهابي زرعه��ا وانفج��رت عليه وأصيب 

على أثرها بجروح".
وأضاف البيان انه "نتيجة جلمع املعلومات 
وحتليله��ا والتح��رك الدقي��ق والس��ليم 
والتح��ري عن مصادر اإلره��اب ومموليه من 
قب��ل مكتب املفتش العام وبقية األجهزة 
األمني��ة ف��ي احملافظ��ة فقد أثم��رت هذه 

اجلهود عن اعتقال مس��ؤول اس��تخبارات 
التنظي��م اإلرهابي فضالً ع��ن العديد من 

شبكات اإلرهاب واجلرمية املنظمة".
وظه��رت ف��ي اآلون��ة األخي��رة مجامي��ع 
مس��لحة ف��ي محافظة كرك��وك تعمل 
عل��ى تنفيذ أعم��ال عنف وقت��ل واغتيال 
قبي��ل  وديني��ة  علمي��ة  لش��خصيات 
االنتخاب��ات األم��ر الذي اثأر مخ��اوف لدى 

أهالي احملافظة.
وفيم��ا يخص مل��ف االنبار أعلن��ت قيادة 
عمليات ش��رق احملافظة ، أمس االحد ، عن 
إع��ادة فتح طري��ق النعيمي��ة - الفلوجة 

للمرة األولى بعد ثالثة أعوام من إغالقه.
وق��ال قائد العمليات اللواء الركن س��عد 
حربي��ة لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان 
"الق��وات األمني��ة أع��ادت فت��ح طري��ق 
النعيم��ة - الفلوجة وال��ذي يعد من أهم 
الطرق اإلستراتيجية بعد إغالق دام ألكثر 
من ثالثة أعوام نتيجة س��يطرة عصابات 

داعش اإلجرامية عليه".
وأضاف ان " إعادة افتتاح الطريق جاء على 
خلفي��ة االس��تقرار األمني ف��ي مدينتي 
الفلوجة والنعيمية جنوبي مركز املدينة 
وتأمني الطري��ق الرابط بني تل��ك املناطق 

بفضل االنتشار األمني".
وتاب��ع إن " إع��ادة افتتاح الطريق س��وف 
يس��اهم في تخفي��ف االختناق��ات على 
السيطرات األمنية ويسهل عملية دخول 
البضائع والسلع”، مبينا إن " جهود إعادة 
افتت��اح الط��رق الرئيس��ية ضم��ن خطة 
أعدتها القيادات األمنية بعد إعالن النصر 

النهائي على مجرمي داعش" .
 CH4 ونفذت طائ��رة عراقية مس��يرة نوع
، أم��س األحد ، ضربات جوي��ة في مناطق 

متفرقة باالنبار أس��فرت عن تدمير عجلة 
مفخخة في منطقة ابو شجل وعجلتني 

حتمالن مقاومة للطائرات وشفل مدرع.
وذكر بي��ان لوزارة الدف��اع تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘، نسخة منه ان "الطائرة 
املس��يرة العراقية CH4 التابعة إلى قيادة 
طيران اجليش، نفذت ع��دة ضربات دقيقة 
وموجع��ة ملعاق��ل داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي 

محافظة االنبار”.
وأضاف البيان ان " الطائرة دمرت بضرباتها 
الدقيق��ة عجلة مفخخة في منطقة ابو 
ش��جل التابعة إل��ى احملافظ��ة باإلضافة 
إلى تدمير عجلة ن��وع كيا حتمل مقاومة 
للطائرات، ودمرت الطائرة أيضا بضرباتها 
)ش��فل مدرع( وعجلة حتمل م ط 23 ملم 

في احملافظة".

العراق واألردن يبحثان التعاون األمني
وتسليم املطلوبني للقضاء

وناقش اجملتمعون أيض��اً "توقيع اتفاقيات 
أمنية بينهما وتبادل الزيارات لتعزيز اخلبرة 

بني أجهزة الشرطة واألمن في البلدين".
وط��رح األعرجي خالل االجتم��اع موضوع 
تش��كيل منظومة أمنية مش��تركة في 
املنطق��ة تعمل على تعزي��ز األمن العربي 
واس��تقراره وخاصة أمن املنطقة وكذلك 
االجت��اه الى إقامة مؤمت��ر أمني لدول اجلوار 

العراقي على مستوى وزراء الداخلية".
وكان وزي��ر الداخلية قاس��م األعرجي، قد 
وص��ل مس��اء أم��س األول الس��بت، على 
رأس وف��د من الوزارة ال��ى العاصمة عمان 
في زيارة تس��تمر الى، غ��د االثنني، يلتقي 

خاللها كبار القادة واملسؤولني في األردن.
وعلى الرغ��م من ان بيان الداخلية تضمن 

كلمة س��جناء بنحو عام، اال ان صحيفة 
الغد األردنية ذكرت أن االعرجي س��يبحث 
م��ع نظي��ره األردن��ي مس��ألة "املطلوبني 
العراقيني املتواجدين في اململكة، ومنهم 
املتهمون بقضايا فساد مالي، أو املطلوبون 
أمنيا الرتباطهم بجماعات إرهابية أو من 

املمولني جلرائم اإلرهاب".

قائد أميركي يطالب بالده باالستعداد 
للحرب مع الصني

وقال هاريس إنَّه ش��عر بالقلق من إنش��اء 
الصني لقاعدٍة عسكرية على اجلزر السبع 
محل النزاع في بحر الصني اجلنوبي، والتي 

عي دوٌل مجاورة حق ملكيتها لها. تدَّ
وف��ي 2016، أخ��ذت محكم��ة التحكيم 
الدائم��ة بالهاي صف الفلب��ني في النزاع 
القضائي الذي خاضته، وقالت إنه ال يوجد 
أس��اس قانون��ي الدعاء الصني بالس��يادة 
التاريخي��ة عل��ى املي��اه ضم��ن املنطقة 
التي تس��ميها “خط النقاط التسع” في 

البحر.
وقال هاريس: “إنشاءات الصني العسكرية 
املذهلة ق��د تنافس قريباً الواليات املتحدة 

في كل نطاٍق تقريباً”.
وفي إجابٍة منفصلة، ق��ال هاريس رداً عن 
س��ؤاٍل بش��أن خطورة النزاع م��ع الصني: 
“فيم��ا يتعلق بفكرة الردع والفوز باحلروب، 
أنا رجل عس��كري. وأعتق��د أنَّه من املهم 
أن تب��دأوا حتماً التخطي��ط وتوفير املوارد 
لكس��ب احل��رب، وف��ي الوقت نفس��ه أن 

تعملوا ملنع اندالعها”.
وأض��اف هاري��س: “في نهاية املط��اف فإنَّ 
القدرة على شن احلرب مهمة، أو سنصبح 
من��راً من ورق. آمل أال يص��ل األمر لنزاع مع 

الص��ني، لكن يتع��ني أن نس��تعد جميعاً 
لذلك حتسباً حلدوثه”.

كان��ت العالقات ب��ني البلدين ق��د توترت 
بش��دة الع��ام املاضي، إث��ر رد فعٍل عنيف 
ضد النف��وذ امللموس للصني على النظام 
فيه،  وتغلغله��ا  األس��ترالي  السياس��ي 
األم��ر الذي أبرزه اس��تقالة عضو مجلس 
الش��يوخ العمالي س��ام داس��تياري على 
خلفي��ة اتهام��ه بتلقي أم��وال من رجال 
أعمال صينيني كتبرعاٍت خاصة، وموقفه 
املناق��ض حلزب��ه، فيما يتعل��ق بأزمة بحر 
احلكوم��ة  واقترح��ت  اجلنوب��ي.  الص��ني 
جدي��دة،  جتس��س  قوان��ني  األس��ترالية 
وتش��ديد قواعد التبرع��ات اخلارجية التي 

تتلقاها األحزاب السياسية.

االنواء اجلوية تعلن انتهاء احلالة اجلوية 
املمطرة في العراق

وأش��ار ال��ى ان “احلصة االكب��ر كانت في 
ش��مال البالد فس��جلت كميات االمطار 
ف��ي كرك��وك )54.7( مل��م وف��ي ده��وك 
)11.3( مل��م وس��جلت في بيج��ي )42.5( 
ملم وبلغت في س��د حمرين )110( ملم”، 
موضحا ان “اعلى كمية خالل )72( ساعة 
س��جلت في مدينة الس��ليمانية وبلغت 
)183.5( مل��م واق��ل كمي��ة ف��ي مدين��ة 

الناصرية جنوب البالد )0.2( ملم”.
وتوقع الغ��راوي “اس��تمرار احلال��ة اجلوية 
املمط��رة ف��ي مناطق ش��مال الب��الد الى 
يوم غ��د بعد الظهر حيث يواصل قس��م 
التنب��ؤ اجلوي في الهيئ��ة مراقبة اخلرائط 
الطقس��ية وحتليل البيانات املرس��له من 
كاف��ة محط��ات الرصد اجلوي ف��ي البالد 

وصور االقمار الصناعية”.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أدت مي��اه االمط��ار الغزي��رة الت��ي 
هطلت على عم��وم املدن العراقية 
إلى إغراق ش��وارع وأحياء بكاملها 
ف��ي العاصمة بغداد مب��ددا فرحة 
انتظروه  ال��ذي  باملط��ر  العراقي��ني 

طويال هذا العام. 
وش��هدت بغداد وغيره��ا من مدن 
ومناط��ق الع��راق هط��ول أمط��ار 
غزي��رة بلغ��ت حس��ب إدارة األنواء 
وتس��ببت   ، مليمت��را   54 اجلوي��ة 
إل��ى عرقل��ة  أدت  ف��ي فيضان��ات 
مظاه��ر احلي��اة الطبيعية في عدد 
من مناط��ق واحي��اء العاصمة في 
الوقت الذي ق��ررت فيه محافظات 
ديالى واالنبار وصالح الدين تعطيل 
الدوام الرس��مي ف��ي دوائرها ليوم 
االحد بسبب س��وء االحوال اجلوية، 

وتساقط االمطار بغزارة. 
وقد ضربت عاصف��ة عنيفة بغداد 
عل��ى نح��و غير ع��ادي ج��اءت في 
أعق��اب صيف طويل وجاف ش��هد 
ارتفاع درجات احلرارة بشكل الفت ، 
وقد وجد بعض السائقني صعوبات 
في تش��غيل س��ياراتهم بس��بب 
األمط��ار  مي��اه  منس��وب  ارتف��اع 
بع��ض  ف��ي  املواص��الت  وتوقف��ت 
شوارع العاصمة ، مما اضطر سكان 
بعض األحياء إلى قضاء الليل وهم 
يزيحون مياه األمطار بعدما غمرت 
منازلهم واختلطت مبياه اجملاري، مما 

يهدد صحة السكان.
بغ��داد  ف��ي  العراقي��ون  ويحت��ج 
ومناطق عدة على تردي اخلدمات في 
ظل انقط��اع الكهرباء في أيام احلر 
الفس��اد.  وغيرها وطالبت مبحاربة 
وق��د وباش��رت احلكوم��ة العراقية 
سلس��لة م��ن اإلصالح��ات ، فيما 
أصدرت أمانة بغ��داد توصيات عدة 
ال��ى اهالي العاصمة بش��أن غزارة 
االمط��ار التي س��قطت منذ ليلة 
امس، فيما ش��كلت غرفة عمليات 

لتصريف مياه االمطار. 
وقال��ت مديرية العالق��ات واإلعالم 
باالمانة في بيان تسلمت "الصباح 

اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن “الدوائر 
البلدي��ة األربع عش��رة ف��ي جانبي 
الكرخ والرصافة اس��تنفرت جميع 
التخصصي��ة و مالكاتها  الياته��ا 
البشرية والتواجد امليداني ملديريها 
والعامل��ني  العام��ني ومعاونيه��م 
مبعيته��م لتصريف مي��اه األمطار 
الت��ي تهطل بغ��زارة عل��ى مدينة 
بغ��داد من��ذ ليل��ة ام��س اخلميس 
وضمان س��رعة الس��يطرة عليها 
ونقلها بش��كل آني عبر الشبكات 

واخلطوط الناقلة”.
وأضافت ان: غرفة عمليات شكلت 
برئاس��ة امين��ة بغ��داد وتضم في 
عضويتها الوكيلني الفني والبلدي 
وع��دد من املدراء املعنيني وباش��رت 
اخلمي��س  مس��اء  من��ذ  عمله��ا 
لإلشراف على عمليات تصريف مياه 
االمط��ار عبر الش��بكات واخلطوط 
الناقلة املنتشرة في عموم مناطق 

العاصم��ة بغ��داد ومتابع��ة جهود 
ودائ��رة  البلدي��ة  الدوائ��ر  وأعم��ال 

مجاري بغداد في هذا اإلطار”.
“املواطن��ني  بغ��داد  امان��ة  ودع��ت 
ال��ى التعاون مع امل��الكات اخلدمية 
لتس��ريع  أمامه��ا  اجمل��ال  وفس��ح 
عملي��ة تصري��ف مي��اه األمط��ار” 
مؤك��دة “أهمية االبتع��اد عن أبراج 
وخطوط نق��ل الطاقة الكهربائية 
املول��دات األهلي��ة منعا  وأس��الك 
أثناء  الكهربائية  الصعقات  حلدوث 
هطول األمطار “ ، واهابت باملواطنني 
الى “ترشيد استهالك املاء الصافي 
وتقنين��ه وفقاً للحاج��ة الفعلية ، 
مشيرًة الى أن “زيادة استهالك املاء 
الصافي الى جانب كميات األمطار 
الغزي��رة تش��كل ضغط��اً كبي��راً 
عل��ى خط��وط وش��بكات الصرف 

الصحي”.
الرق��م  ال��ى تخصي��ص  واش��ارت 

الرباعي اجملاني 5628 بثالثة خطوط 
الس��تقبال بالغ��ات املواطن��ني عن 
وجود حاالت لتجم��ع مياه االمطار 
من اجل التحرك السريع ملعاجلتها 
من خالل الدوائر البلدية اخملتصة “، 
مبينة ان “أمانة بغداد وبرغم عزارة 
األمطار التي تهط��ل ووجود بعض 
التي��ار الكهربائي  االنقطاعات في 
املغذي حملطات تصريف مياه الصرف 
الصح��ي األمطار قامت بتش��غيل 
مولدات التيار الكهربائي اخملصصة 
للطوارئ عل��ى أمل أن تنج��ز وزارة 
الكهرباء هذه االعطال في اخلطوط 

الكهربائية باسرع وقت ممكن”.
م��ن جانبها علق��ت هيئ��ة االنواء 
اجلوية على االمطار التي س��قطت 
في اغلب مناطق العراق، بان كمية 
التي تس��اقطت كس��رت  االمطار 

موسم اجلفاف.\
وق��ال مدير عام الهيئة ثائر الغراوي 

ف��ي بيان ل��ه ان "كمي��ات االمطار 
الس��اقطة على العاصم��ة بغداد 
وبقي��ة مناط��ق البالد قد كس��رت 
موسم اجلفاف"، مبينا ان "مجموع 
االمطار التي س��قطت خالل ال�24 
س��اعة املاضية كان��ت )500( ملم 
تقريب��اً ف��ي عم��وم مدن الب��الد" ، 
مضيفا ان "حصة العاصمة بغداد 
كان��ت )35( مل��م وكان��ت مقاربة 
لهذا الرقم ف��ي كل من عني التمر 
والعزيزي��ة  وخانق��ني  والرم��ادي 
والطوز"، مشيرا الى انها "سجلت 
ارقام��ا اق��ل ف��ي مناط��ق جن��وب 

البالد".
وتابع مدي��ر عام الهيئ��ة ان "اعلى 
كمي��ة امط��ار قد تس��اقطت في 
 )41.2( س��جلت  حي��ث  اخلال��ص 
ملم وقد تراوح��ت كميات االمطار 
ب��ني )2-13( ملم ف��ي باقي مناطق 
البالد"، الفتا الى انه "من املتوقع ان 

يستمر س��قوط االمطار في عموم 
البالد لليومني املقبلني .

الى ذل��ك اعلن��ت مديري��ة الدفاع 
املدني في بغداد عن استنفار جميع 
فرقها من اجل االسهام في سحب 
مي��اه االمط��ار من بع��ض مناطق 

العاصمة.
وق��ال مدي��ر الدف��اع املدن��ي العام 
الل��واء كاظ��م س��لمان بوهان في 
بي��ان مقتض��ب إن "ف��رق الدف��اع 
املدن��ي اس��تنفر كاف��ة فرقها في 
بغداد لالس��هام في س��حب مياه 
األمطار الت��ي غمرت بعض مناطق 

العاصمة".
وشهدت عموم مناطق البالد، سيما 
الوسطى منها، امطارا غزيرة بدأت 
منذ ليل��ة اخلميس املاض��ي، وذلك 
للم��رة االولى خالل فصل الش��تاء 
احلال��ي الذي وص��ف بأن��ه "جاف" 

لشحة هطول االمطار .

 احتج العراقيون 
في بغداد 
ومناطق عدة في 
المحافظات على 
تردي الخدمات 
في ظل انقطاع 
الكهرباء في 
أيام الحر وغيرها 
وطالبت بمحاربة 
الفساد

بغداد بعد مطر غزير

تشكيل غرفة عمليات لتصريف المياه

األمطار تسببت بفيضانات غير مسبوقة
في جميع مناطق العراق
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متابعة الصباح الجديد:

وج��ه وزي��ر الكهرب��اء املهندس 
الفه��داوي  محم��د  قاس��م 
باس��تنفار م��اكات ال��وزارة في 
العام��ة في  التوزي��ع  مديري��ات 
بغداد واحملافظات إلعادة املغذيات 
التي قد تتوق��ف نتيجة هطول 
االمط��ار، ال��ى جانب اس��تنفار 
امل��اكات العاملة ف��ي مديريات 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  نق��ل 

ومديريات االنتاج .
واكد الوزير انه وجه ايضا بإسناد 
دوائر امانة بغداد والدوائر البلدية 
ف��ي احملافظ��ات، ومن��ح األولوية 
لتجهي��ز الطاق��ة الكهربائي��ة 
ال��ى محطات الص��رف الصحي 
من اجل استيعاب كميات املياه 
التي ق��د تتجمع ج��راء اإلمطار 
التي تش��هدها العاصمة بغداد 
وعم��وم محافظات الب��اد هذه 

األيام.
واوضح املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الكهرب��اء الدكتور مصعب 
ناش��دت  ال��وزارة  ان  امل��درس 
املواطن��ن بتوخي احليطة واحلذر 
من التعامل مع ش��بكات توزيع 
الطاق��ة الكهربائي��ة ، واللجوء 
ال��ى ف��رق الصيان��ة ف��ي ح��ال 
حدوث ع��وارض فنية وقطوعات 
م��ن اجل احلفاظ عل��ى حياتهم 
، مهيبة به��م باالتصال الفوري 
وحس��ب  الصيان��ة  بقطاع��ات 
املواق��ع اجلغرافي��ة، أو االتص��ال 
أدن��اه لإلخبار  بأرقام الش��كاوى 
ع��ن أي عارض فني بس��بب هذه 
الظروف، ليتسنى لفرق الصيانة 

اتخاذ املطلوب .
وأش��ار امل��درس، ال��ى أن أرق��ام 
العام��ة  للمديري��ة  الش��كاوى، 
لتوزي��ع كهرباء الكرخ هو )١٥٧(، 
واملديرية العام��ة لتوزيع كهرباء 
الرصاف��ة ه��و )١٥٨(، واملديري��ة 
العام��ة لتوزيع كهرب��اء الصدر 
العام��ة  واملديري��ات   ،)١٠١٢(
للتوزيع ف��ي احملافظات هو )١٥٩( 
، مبين��ا ان املاكات الهندس��ية 

والفني��ة العاملة ف��ي مديريات 
نق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة قد 
كثفت جهودها مبراقبة خطوط 
نق��ل الطاق��ة ، والكش��ف عن 
االبراج من أج��ل تافي أية حالة 
انفص��ال ألحد اخلط��وط ، فضاً 
عن اص��اح العوارض الفنية في 
حال حدوثها. مؤكداً ان املاكات 
الهندسية والفنية في مديريات 
انتاج الطاق��ة الكهربائية تبذل 
اجله��ود املتواصلة للحفاظ على 
محطات التوليد لضمان دميومة 
عملها في اثناء هطول االمطار.

عل��ى صعي��د متص��ل وتنفيذا 
لتوجيه��ات وزير تواصل املاكات 
الهندسية والفنية في مديريات 
التوزي��ع والنقل واإلنت��اج اعمال 
الصيان��ة إلس��ناد امان��ة بغداد 
والدوائ��ر البلدية ف��ي احملافظات 

الستيعاب مياه األمطار، كما مت 
عق��د غرفة عمليات في محطة 
اجلادري��ة الثانوية، بحضور امينة 
بغ��داد الدكتورة ذك��رى علوش، 
ومدير عام توزي��ع كهرباء الكرخ 
وامل��اك  زي��د،  به��اء  املهن��دس 
الهندس��ي والفني ف��ي املديرية 
املذك��ورة ، لبح��ث مس��تجدات 
محط��ات  وماحتتاج��ه  الوض��ع 
تصريف مياه األمطار من طاقة.

م��ن جانبه��ا واصل��ت م��اكات 
مديري��ة توزي��ع كهرب��اء الكرخ 
ال��ى  املغذي��ات  اع��ادة  اعم��ال 
اخلدم��ة طيل��ة االي��ام املاضي��ة 
باش��راف مدير عام توزيع كهرباء 
الف��رات األوس��ط املهندس رضا 
حس��ون، عل��ى عم��ل م��اكات 
مديريت��ه الهندس��ية والفني��ة 
في عم��وم الدوائ��ر التابعة لها 

ف��ي محافظ��ات، باب��ل، وكرباء 
والديوانية،  األش��رف،  والنج��ف 
حيث متكن��ت من اع��ادة جميع 
ع��ن  خرج��ت  الت��ي  املغذي��ات 
األمطار  بس��ب هط��ول  العمل 
من اجل أعادة التيار واستمرارية 
جتهي��ز الطاق��ة الكهربائية الى 

املواطنن .
املاكات  ومن جهته��ا، متكن��ت 
ف��ي  والفني��ة  الهندس��ية 
مديري��ة توزي��ع كهرب��اء الصدر 
وبإش��راف مدي��ر ع��ام املديري��ة 
املهندس وفي املياحي  من اعادة 
التيارالكهربائ��ي ال��ى محط��ة 
مجاري األمن والعمل مس��تمر 
على اع��ادة جميع املغذيات التي 
خرجت بس��ب هط��ول األمطار، 
فضآل عن اعادة التيار الكهربائي 
الى محطة ٩ نيس��ان، ومحطة 

ومحطة  الصحفي��ن،  مج��اري 
مج��اري البلدي��ات، والعمل جار 

إلعادة املغذيات الى اخلدمة.
من جانب اخر استنفرت املاكات 
الهندس��ية والفنية في مديرية 
توزي��ع كهرب��اء ديال��ى أعمالها 
لصيان��ة املغذي��ات املتوقفة عن 
عم��ل بس��ب هط��ول األمط��ار 
بإش��راف مباش��ر من قبل مدير 
توزي��ع كهرب��اء ديال��ي املهندس 

طارق خليل ابراهيم. 
من جانب اخر افتتح الوزير محطة 
الوف��اء الثانوي��ة )٣٣ / ١١ ك.ف( 
ف��ي مدينة الفلوج��ة مبحافظة 
االنبار، والتي ستس��هم في فك 
االختناق��ات عن األحياء اجلنوبية 
ف��ي املدين��ة ، مم��ا حتق��ق جتهيزاً 
الكهربائية  للطاق��ة  مس��تقراً 

لساكني هذه األحياء. 

وحت��دث وزير الكهرب��اء في حفل 
االفتتاح قائ��ا  اننا عازمون على 
توفير الطاق��ة الكهربائية لكل 
منطق��ة ومدين��ة لعلمنا مدى 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  اهمي��ة 
عل��ى حي��اة املواط��ن وتاثيره��ا 
املباش��ر عل��ى تعزيز االس��تقرار 
للمناط��ق احمل��ررة، مش��يداً في 
الوق��ت ذات��ه بجهود منتس��بي 
وزارة الكهرباء وماقدموه العمار 
منظوم��ة الطاق��ة الكهربائية 
في محافظة االنبار التي تضررت 

نتيجة االرهاب البغيض .  
يذكر ان محط��ة الوفاء الثانوية 
تتك��ون من )١٤(مغذي��اً لتجهيز 
االحياء اجلنوبية ملدينة الفلوجة 
)االم��ن ونزال وجبيل والرس��الة 
والثاني��ة  االول��ى  والش��هداء 

والثالثة( .

محليات 4
استنفرت مالكاتها بسبب هطول األمطار 

»الكهرباء« تمنح األولوية لتجهيز محطات تصريف المياه بالطاقة  
 

 وجه وزير 
الكهرباء بإسناد 
دوائر أمانة بغداد 

في العاصمة 
والمحافظات بمنح 

األولوية لتجهيز 
محطات الصرف 
الصحي بالطاقة 

من أجل استيعاب 
كميات المياه التي 

قد تتجمع جراء 
األمطار

محطة كهربائية
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بغداد - الصباح الجديد:

اجرى وزير املوارد املائية د.حسن اجلنابي 
زي��ارة ميداني��ة ملوق��ع س��د حديثة 
يرافق��ه رئي��س جلنة الزراع��ة واملياه 
واالهوار النيابية فرات التميمي وعدد 
من املدراء العامن في الوزارة لاطاع 
على املنش��أت االروائي��ة واالطاقات 
املائية واخلزين االس��تراتيجي للسد 
ملعاجلة الشحة املائية في احملافظات 
اجلنوبي��ة . بع��د ذلك التق��ى الوزير 
باملهندسن والفنين والعاملن في 
املوق��ع واس��تمع ال��ى ماحظاتهم 
واحتياجاته��م ، وأش��اد بدور القوات 
األمنية في حف��ظ وحماية منطقة 

السد.
ويعد س��د حديثة ثاني أكبر سد في 
العراق وهو س��د اس��تراتيجي مهم 

وحيوي لتوليد الطاق��ة الكهربائية 
وإدارة مياة نهر الفرات .

املرك��ز  الوزي��ر مختب��رات  زار  كم��ا 
الوطني الدارة املوارد املائية واستمع 
لش��رح تفصيلي عن عمل اخملتبرات 
وان��واع التحالي��ل التي جت��ري فيها 
الكيمياوية والفيزياوية والبايولوجية 
للمياه والتربية ، كما زار الوزير قسم 
الدراس��ات البيئية في املركز/شعبة 
االراضي  الترب��ة وتصني��ف  مس��ح 
والتحري��ات الهيدرولوجي��ة واش��اد 

بعمل وجهود املنتسبن فيها .
ال��ى ذل��ك باش��رت مديري��ة امل��وارد 
املائية ف��ي محافظة كرباء بحملة 
لتطهي��ر اجل��داول واالنه��ر به��دف 
ايص��ال املياه ال��ى الذنائب ، وتضمن 
العمل تنظيف نهر احلسينية داخل 
املنطقة القدمي��ة ) منطقة املقام ( 
من نبات الش��نبان وازالة الترسبات 

الطينية.
من جانب اخر شرعت مديرية صيانة 
مش��اريع الري والب��زل في محافظة 
باب��ل باملرحل��ة الثانية م��ن تطهير 
عمود مش��روع املس��يب عند الكم 
)20( و الكم )26( من نبات الشنبان 
وازال��ة الترس��بات الطيني��ة بهدف 
تأم��ن وص��ول احلصص املائي��ة الى 
ذنائب املشروع ، فيما واصلت املاكات 
الفنية والهندسية في مديرية املوارد 
املائية في مشروع املسيب اعمالها 
برفع التجاوزات على مشروع الزبيدي 
ش��اخة )26( بهدف أيصال احلصص 
املائية لذنائب اجل��دول والوصول الى 

التوزيع العادل للمياه 
وفي س��ياق متص��ل أجن��زت املاكات 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة  الفني��ة 
امل��وارد املائية مابن النهرين / قس��م 
احملطات تأهيل العطات امليكانيكية 

للمضخ��ات )3, 4 , 8( ف��ي محط��ة  
ض��خ اليوس��فية أعل��ى نه��ر دجلة 
بهدف ضمان وصول مياه السقي الى 
االراض��ي الزراعية املعتمدة على هذه 
احملط��ة ، فيم��ا واصلت جلن��ة العمل 
التطوعي في مديرية املوارد املائية في 
كرباء اعماله��ا التطوعية بتنظيف 
بناية املديرية بهدف ترس��يخ أس��س 
العمل املشترك بن املاكات العاملة 

في املديرية مبظهر الئق .
وتضمن العمل تنظيف بناية املديرية 
وتش��جيرها  احلدائق  وادامة  واروقتها 
باجلهد الذاتي ملنتس��بي املديرية وفي 
س��ياق متصل واصلت جلن��ة العمل 
التطوعي ف��ي مديرية امل��وارد املائية 
في باب��ل اعماله��ا التطوعية بصبغ 
وتأهيل غ��رف واروق��ة املديرية بهدف 
ترسيخ أس��س التعاون املشترك بن 

املاكات  العاملة في املديرية.

تقرير

وزير الموارد المائية يّطلع على المنشآت اإلروائية في سد حديثة 
حملة لتنظيف الجداول واألنهر في عدد من المحافظات 

اإلتصاالت تقدم خدماتها 
للمصارف الحكومية في 

الديوانية

وزيرة الصحة تؤكد السعي 
الجاد لتعزيز الخدمات 

الطبية في العراق 

بغداد - الصباح الجديد:
قامت الف��رق  الهندس��ية والفني��ة مبجمع 
إتصاالت الشامية وبإش��راف املهندس قيس 
تركي الزيادي مدير إتصاالت الديوانية بإطاق 
حملة لصيانة مسار الكابل الضوئي الرابط 
ب��ن بدالة  الش��امية والبدال��ة املركزية في 

العاصمة بغداد . 
ويأت��ي ذلك من أجل الس��عي ال��ى ربط فروع 
املص��ارف ف��ي احملافظ��ة ب��اإلدارة العامة في 
العاصمة بغداد وكذلك تأمن خدمة البيانات 
االلكتروني��ة  احلكوم��ة  مش��اريع  ألغ��راض 
وبالتنس��يق مع  شركات ISP اجملهزة خلدمات 
االنترنت والش��ريكة م��ع وزارة اإلتصاالت من 
اجل تقدمي اخلدمات التي من شأنها االسهام 
في اإلس��راع بإجن��از معام��ات املواطنن في 

جميع دوائر الدولة . 

متابعة الصباح الجديد:
اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ن على ضرورة االرتقاء باخلدمات 
الوقائي��ة والطبية والعاجي��ة التي تقدمها 

املؤسسات الصحية البناء العراق كافة .
واك��دت الوزيرة خال لقائها مع الدكتور عبد 
الس��تار اللواص مدير عام دائرة صحة االنبار 
حرص الوزارة وسعيها الدؤوب لتطوير الواقع 
الصحي والبيئي في محافظة االنبار وايصال 
اخلدم��ات الكف��وءة الى املواطن��ن من خال 
رفد املؤسس��ات الصحية والبيئية باملاكات 
الطبية والصحية والبيئية الكفوءة واالدوية 

واالجهزة واملستلزمات الطبية احلديثة.
واس��تعرض اللق��اء خط��ط ال��وزارة الرامية 
الع��ادة اعم��ار وتأهيل املؤسس��ات الصحية 
الت��ي خربه��ا الدواعش اجملرمن ف��ي اقضية 
القائم وعةنة وراوة والعبيدي والقيام بتاهيل 
ثاثة مستش��فيات طوارئ س��عة ٢٥ سريرا 
في مناطق الكرمة والرمادي والفلوجة ، كما 
ناق��ش اللقاء اس��تعدادات دائرة صحة االنبار 
وجهوزيتها للوقاية والسيطرة على االنفلونزا 

املوسمية ورفدها بحاجتها من اللقاحات .
من جانبه اشاد الدكتور عبد الستار اللواص 
بجهود الوزي��رة واهتمامها الكبي��ر لارتقاء 
بالواق��ع الصحي في محافظ��ة االنبار والذي 
جتس��د برفد املؤسس��ات الصحية وبتوجيه 
مباش��ر منها باجهزة االشعة التشخيصية 
واجه��زة التخدي��ر وحاضن��ات اطف��ال وث��م 
نصبه��ا في مستش��فيات احملافظ��ة لتقدم 

خدماتها الكفوءة للمواطنن.

قريبا.. افتتاح ردهات للعناية 
التنفسية الخاصة بالرّضع  

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن الدكتور عبد الغني س��عدون الساعدي 
مدير ع��ام دائرة صح��ة بغ��داد / الرصافة أن 
األيام املقلبة ستشهد افتتاح ردهات العناية 
التنفس��ية اخلاصة بالرض��ع واخلدج وكذلك 

األطفال دون اخلامسة . 
واوض��ح املدي��ر الع��ام خ��ال  لقائ��ه مدي��ر 
مستش��فى الزه��راء الدكتور عب��اس عويد 
احلس��يني ان افتتاح ه��ذه الردهات وألول مرة 
ف��ي جان��ب الرصافة يعد خط��وة مهمة في 
إنق��اذ األطف��ال واخل��دج ، لذا عملن��ا وخال 
األش��هر املاضية االس��راع ف��ي  افتتاح هذه 
الرده��ات ، مبين��ا أن املراحل األولى س��تكون 
في مستش��فى فاطمة الزهراء ومستشفى 
النعمان ومستش��فى ابن البلدي وس��تليها 
املستش��فيات األخ��رى الت��ي فيه��ا رده��ات 

لألطفال وصاالت والدة . 
م��ن جانبه ش��كر مدي��ر املستش��فى  املدير 
العام  على اجلهود التي تبذل في سبيل إنقاذ 
األطفال ، الفتا الى أن املستشفى شهد والدة 

)2117 ( طفا خال الشهر املاضي .
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بغداد - الصباح الجديد:
اطلع مدي��ر عام الدائرة الفنية في 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن املهندس 
ناص��ر إدري��س املدن��ي على س��ير 
أعم��ال النصب للمكائ��ن احلديثة 
خل��ط إنت��اج الزي��ت الس��ائل في 
مصنع اإلمام عل��ي الهادي الواقع 
ف��ي محافظ��ة ميس��ان والتاب��ع 
إلى الش��ركة العام��ة للمنتجات 

الغذائية .
وجت��ول املدني ف��ي أروقة وأقس��ام 
املصنع لاط��اع ومتابعة األعمال 
اجلاري��ة فيه بع��د وص��ول املكائن 
احلديثة ذات منشأ بلغاري واوكراني 
واخلاصة بخط أنتاج الزيت السائل 
)زيت الطعام( بالشراكة مع شركة 
كرام��ات اجلن��وب ، وق��د ش��ملت 

ماكن��ة تصفية وتعبئ��ة وتصنيع 
 )12( إنتاجي��ة  بطاق��ة  العب��وات 
أل��ف عبوة ) بطل زيت ( /الس��اعة 
وماكن��ة تصني��ع غط��اء عب��وات 
)6(آالف/ساعة في  أنتاجية  بطاقة 
ح��ن تبلغ الطاق��ة األنتاجية خلط 
إنتاج الزي��ت اجلديد نحو )15( طنا/

اليوم .
ودعا املدير الع��ام عقب اجلولة الى 
ض��رورة مضاعفة اجله��ود الكمال 
واملباشرة  للمكائن  النصب  اعمال 
بالتش��غيل واالنتاج لرفد الس��وق 
واملواطن العراقي مبادة زيت الطعام 
العالي��ة  والنوعي��ة  اجل��ودة  ذات 
واخلاضعة للمواصفات القياس��ية 
املعتم��دة ، مؤك��دا عل��ى أهمي��ة 
التحدي��ث  بعملي��ات  االس��تمرار 

وال��ورش  لاقس��ام  والتطوي��ر 
واخلط��وط االنتاجي��ة ف��ي املعمل 
ملواكبة التطور ونقل التكنولوجيا 

وتنويع اإلنتاج احمللي.
كم��ا تفق��د املدن��ي واق��ع العمل 
باس��تك  معم��ل  ف��ي  واإلنت��اج 
ميسان التابع إلى الشركة العامة 
للصناعات اإلنشائية وتابع ميدانيا 
س��ير العملية اإلنتاجية لألنابيب 
الباستيكية لتلبية احتياج امانة 
بغداد على وفق العقد املبرم معها 
، مؤكدا على نوعية وجودة ومتانة 
هذه املنتجات وأهميتها في تنفيذ 
ش��بكات املياه والص��رف الصحي 
إضافة إلى استعمالها في عمليات 
االرواء ونق��ل الغ��از واس��تعماالت 

أخرى ومبا يلبي احلاجة احمللية .

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن البروفيس��ور د.عب��د االمير 
جاس��م اخلفاج��ي رئي��س الب��ورد 
العراق��ي للجراح��ة العصبية عن 
اجناز اكبر مش��روع علمي األول من 
نوعه من قبل طلبة البورد العراقي 
مبشاركة من جميع مراكز اجلراحة 

العصبية في العراق.
واوض��ح الدكت��ور اخلفاج��ي بأن��ه 
تلخي��ص  عل��ى  باالش��راف  ق��ام 
 ( املق��رر  الكت��اب  معلوم��ات  كل 
Youmans ( ألختص��اص اجلراح��ة 
العصبية وعلى ش��كل محاضرات 
مبس��طة وغنية باملعلومات رتبها 

وقدمها طلبة الب��ورد العراقي من 
شتى املراحل الدراسية من املرحلة 
الثاني��ة ال��ى املرحل��ة اخلامس��ة ) 
النهائية (، علم��اً بان احملاضرات قد 
مت عقده��ا ف��ي القاعة الرئيس��ة 
ملستشفى العلوم العصبية وملدة 

ثاثة اشهر متواصلة تقريبا.

انجاز اكبر مشروع علمي لطلبة البورد العراقي 

بغداد - الصباح الجديد: 
أكدت وزارة الصحة والبيئة خلو 
بناي��ة الس��كراب التابعة لوزارة 
الهج��رة واملهجرين من اي تلوث 
اشعاعي بعد اجراء الفحوصات 

االشعاعية عليها .
وقال��ت مدير عام مرك��ز الوقاية 
من االشعاع بش��رى علي احمد 
اإلش��عاعي  املس��ح  تقاري��ر  ان 
والفح��ص املوقعي التي أجرتها 
فرق الوقاية من اإلش��عاع  على 

عجات السكراب التابعة لوزارة 
الهجرة واملهجرين والبالغ عددها 
)13( عجل��ة لغ��رض التأكد من 
سامتها اش��عاعيا أكدت خلو 

املواقع من اي تلوث إشعاعي.
عملي��ات  ان  احم��د  واضاف��ت 
الفحص واملس��ح اعتمدت على  
املتبع��ة في  التقني��ات  اح��دث 
تقييم املواقع امللوثة واستعمال 
االش��عاعي  الفح��ص  اجه��زة 
 ، الس��كراب  ملواق��ع  امليداني��ة 

مش��يرة ال��ى ان نتائ��ج التقارير 
البيئ��ي  للتقيي��م  النهائي��ة 
املوقع  أثبتت سامة  االشعاعي 

اشعاعياً.
يشار الى ان الفرق الفنية التابعة 
االش��عاع  م��ن  الوقاي��ة  ملرك��ز 
والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة  ف��ي 
الرقابي��ة  باحلم��ات  مس��تمرة 
للتأك��د من عدم وج��ود ملوثات 
والتجمعات  املناط��ق  بيئية في 

السكاني�ة.

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ررت دائ��رة العي��ادات الطبية 
الشعبية زيادة السعة السريرية 
للجناح اخلاص في مستش��فى 
النعمان ضمن دائرة صحة بغداد 

الرصافة .
وقال مدير ع��ام الدائرة الدكتور 
حازم عبد الرزاق اجلميلي ان دائرة 
العي��ادات ق��ررت زيادة الس��عة 

الس��ريرية لرده��ة اجلناح اخلاص 
في مستش��فى النعمان التابع 
لدائ��رة صح��ة بغ��داد الرصافة 
اس��تناداً إلى بيان وزارة الصحة 
دائ��رة التخطيط وتنمية املوارد ، 
مشيراً إلى أن الزيادة بلغت أربعة 

آسرة من 10 إلى 14 سريرا .
بفتح  الدائ��رة  اس��تمرار  وذك��ر 
وزي��ادة رده��ات األجنحة اخلاصة 

واملراك��ز  املستش��فيات  ف��ي 
احلكومية  التخصصية  الطبية 
الراغب��ن  املرض��ى  الس��تقبال 
الرده��ات  تل��ك  ف��ي  بالع��اج 
وبأسعار مناسبة قياسا باألجور 
األهلي��ة  املستش��فيات  ف��ي 
اخلاص��ة  الطبي��ة  والعي���ادات 
الن هدفن�ا ه��و خدمة الصالح 

الع�ام.

»المدني » يّطلع على أعمال نصب 
خط إنتاج الزيت السائل في ميسان 

خلو عجالت سكراب الهجرة 
والمهجرين من التلوث اإلشعاعي

زيادة السعة السريرية للجناح
 الخاص في مستشفى النعمان 
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متابعة الصباح الجديد:

بحللث العراق ممثللا بوزير العمل 
والشللؤون االجتماعية املهندس 
السللوداني مع  محمللد شللياع 
برئاسللة  الدولللي  البنللك  وفللد 
املقترحللات  اخلوجللة  غسللان 
اخلاصللة بتعديل قانللون احلماية 
االجتماعية ومبا يسللهم بشكل 
اكثر فعالية في وصول االعانات 
الى مسللتحقيها  االجتماعيللة 

الفعليني. 
واكللد الوزيللر خال اللقللاء على 
اهمية معاجلة بعض الفقرات في 
قانون رقم 11 لسنة 2014 التي 
حتتاج الى تعديات وفقا ملتغيرات 
املرحلللة احلاليللة لتافي حصول 
اخطللاء وضللرورة مطابقتها مع 
مستوى خط الفقر بعد االنتهاء 
من اعداد اسللتراتيجية احلد من 
الفقللر ، مبينللا امكانيللة اجراء 
تعديات على القانون ملعاجلة اي 
خلللل او اضافة بعللض الفقرات 
التي من شللأنها ان تسللهم في 
باحلماية  اخلللاص  امللف  حتسللني 
االسر  واسللتهداف  االجتماعية 

الفقيرة. 
وقللال الوزيللر ان التعديات يجب 
ان تراعللي بعض الفئات التي لم 
يشملها القانون ومراجعتها مع 
اجلهات االخللرى املعنية بالقانون 
كوزارة التخطيط كونها شريكاً 
اساسللياً مللع الوزارة مللن خال 
معيار خط الفقر، مؤكدا ضرورة 
التوصللل لتفاهمللات الدراجهللا 
ضمن التعديات املقترحة ليتم 
رفعهللا الللى اجلهات املسللؤولة 

القرارها ومن ثم العمل بها. 
من جانبلله قال رئيس وفد البنك 
الدولللي ان البنللك اجللرى قراءة 
املقترحللة  للتعديللات  اوليللة 
وقللراءة اخرى عللن قوانللني )15( 
االهداف  اخللرى ومراجعللة  دولة 
وطرق االسللتهداف بغية انضاج 
جاهللزة  لتكللون  املقترحللات 
لعرضهللا على اجلهللات املعنية 
خال االيللام املقبلة والعمل بها 
بعللد اقرارها من قبللل احلكومة 

، الفتللا الللى ان البنك سلليعقد 
ورشللة عمل اواخر شهر شباط 
تفاهمات  الللى  للتوصل  اجلللاري 

نهائية بشأن التعديات. 
واضللاف ان هنللاك دعمللاً اوليللاً 
إذ  االجتماعيللني،  للباحثللني 
سلليعمل البنللك علللى توفيللر 
بللاد( للباحثللني  )اي  100 جهللاز 
فضا عللن توفيللر 50 جهازا اخر 
من قبللل منظمة اليونيسلليف 
ملسللاعدتهم في اكمال املسح 
امليدانللي لاسللر ، مشلليرا الللى 
ان هللذه االجهزة سلليتم ربطها 
بقاعللدة البيانات ما سيسللهم 
في سللرعة حتديث بيانات االسر 
وتأشللير املعلومات في استمارة 

الل)PMT( االلكترونية. 
علللى صعيللد متصل شللاركت 
وزارة العمل ممثلللة برئيس هيئة 

املهندس  احلمايللة االجتماعيللة 
جمال عبد الرسول البنك الدولي 
في ورشة عمل تناولت مراجعة 
شللاملة للخطللوات واالجراءات 
املتبعة من اجللل البدء بتطبيق 
البرنامللج التجريبللي لاعانللات 
النقدية املشروطة في الصدر/2 
وكذلك حتديد مامللح التواصل 
واخلطللة االعامية حللال انطاق 
البرنامج مبشللاركة ممثلي وزارتي 

التربية والصحة. 
وقللال املتحللدث باسللم هيئللة 
احلماية عمار منعم ان الورشللة 
التواصل  وآليات  ناقشت سللبل 
بالبرنامج  الفئات املشمولة  مع 
النقديللة  لاعانللات  التجريبللي 
املشروطة عبر وسللائل االتصال 
واالعللام حللال البللدء بتطبيللق 
البرنامللج، مضيفللا ان الورشللة 

تناولللت مراجعة اخللر اخلطوات 
التي قامت بها االطراف املشاركة 
في تنفيذ البرنامج ، مشيرا الى 
ان احلاضرين اتفقللوا على حتديد 
املسللتقبلي  العمللل  اولويللات 
الواجللب  اخلطللوات  ومناقشللة 
تطبيقهللا واجنازهللا وصللوال الى 
يوم التعاقد مع االسر املشمولة 
ودخول البرنامللج التجريبي حيز 

التنفيذ الفعلي. 
وبللني منعللم انلله جللرى االتفاق 
النهائيللة  الصيغللة  علللى 
)الفولللدر(  للبروشللورالتعريفي 
الواجب  الذي يشللرح الشللروط 
االلتللزام بهللا للحصللول علللى 
 ، املشللروطة  االعانللات  مبالللغ 
ان املشللاركني اسللهبوا  مبينللا 
وتوضيللح  بشللرح  وبعمللق 
املعوقات املفترض ظهورها عند 

البللدء بالتطبيللق وايجللاد صيغ 
لاجابللات عن االسللئلة احملتملة 
املشللاركون  التللي سلليطرحها 

بالبرنامج. 
وذكللر منعللم ان الورشللة ركزت 
اطللاق  ايضللا علللى مناقشللة 
القصيللرة  الرسللائل  حملللة 
الهاتللف  )sMs( عبللر  شللبكات 
النقللال واهميتهللا التعريفيللة 
فللي البرنامج التجريبي املشللار 
اليه آنفللا واختيار االفضل منها 
اسللتعمال  كيفيللة  وكذلللك 
وسللائل االتصال واالعام االخرى 
وسللبل  واجلللدوى  والتحديللات 
التجربة من  معاجلتهللا وتقللومي 
اجل االستفادة من النتائج قبل 

انطاق البرنامج.
واشللار املتحدث باسللم الهيئة 
الى ان الورشللة تأتي ضمن ورش 

يقيمها البنللك الدولي من اجل 
تهيئة وتنمية قللدرات العاملني 
والتربيللة  العمللل  وزارات  فللي 
بالتنفيذ  البللدء  والصحة قبللل 
التحويللات  لبرنامللج  الفعلللي 
النقديللة املشللروطة بالصحللة 
والتعليم بالتعاون مع منظمتي 

البنك الدولي و) اليونيسيف(. 
املذكور  البرنامللج  هذا ويهللدف 
الى رفع املستوى املعاشي لألسر 
الفقيللرة وكذلك رفع املسللتوى 
الثقافي والتنمية اجملتمعية وهو 
االمر املنسجم مع سياسة وزارة 
العمل الهادفة ملساعدة الفئات 
الفقيرة واحملتاجللة وايضا تنمية 
قدراتهللم الثقافيللة والعمليللة 
ليكونوا عاماً ايجابياً ومؤثراً في 
اجملتمع وحسللب ما وجه به وزير 

العمل. 

استعرضا خطوات إطالق البرنامج التجريبي لإلعانات المشروطة

العراق والبنك الدولي يبحثان مقترحات تعديل قانون الحماية االجتماعية

بحث وزير العمل 
إمكانية إجراء تعديالت 
على القانون لمعالجة 
اي خلل أو إضافة 
بعض الفقرات التي من 
شأنها أن تسهم في 
تحسين الملف الخاص 
بالحماية االجتماعية 
واستهداف األسر 
الفقيرة

السوداني مع وفد البنك الدولي برئاسة غسان اخلوجة

9 ماليين طالب يتوجهون 
إلى مدارسهم لبدء 

الفصل الدراسي الثاني

محافظ األنبار يوعز بتشكيل 
لجنة لمتابعة احتياجات 

نازحي مخيم الـ18

إتالف )12( طنا من 
الزيتون غير صالح 

لالستهالك في المحمودية 

بغداد - الصباح الجديد:
توجلله صباح يوم امللس االحد، اكثر من تسللعة 
مايللني طالب وطالبللة لبدء الفصللل الثاني من 

العام الدراسي احلالي )2017 لل 2018(.
وأكللدت وزارة التربيللة فللي بيللان لهللا اطلعللت 
»الصباح اجلديد« على  نسللخة منه على تهيئة 
جميع املسللتلزمات اخلاصة ببللدء الفصل الثاني 
من العام الدراسللي احلالللي )2017 لل 2018(، اذ مت 
توجيه املديريللات في بغللداد واحملافظات من اجل 
املباشرة بالدوام الرسمي من خال كتب رسمية 

اعدت لهذا الغرض.
وكان من املفتللرض ان يبدأ دوام التاميذ والطلبة 
يوم اخلميس املاضي اال ان هطول االمطار حال دون 

بدء الطلبة والتاميذ بدوامهم.

االنبار - الصباح الجديد: 
اوعللز محافظ االنبللار محمد احللبوسللي، امس 
االحد، بتشكيل جلنة ملتابعة احتياجات النازحني 
فللي مخيم الل 18 غربي مدينة الرمادي بعد غرق 

خيامهم بسبب االمطار.
وقللال مستشللار احملافظ لشللؤون النازحني مازن 
بتشللكيل جلنللة  اوعللز  احملافللظ  ان  الريشللاوي 
مختصة ملتابعة احتياجات نازحي مخيم الل 18 
غربي مدينة الرمادي، على خلفية غرق عدد كبير 
مللن مخيمللات النازحني نتيجة هطللول كميات 
كبيللرة من االمطللار على مناطللق مختلفة من 

مدن احملافظة”.
وأضاف الريشللاوي ان “اللجنة سوف تعد دراسة 
عن حالة اخمليم واالحتياجات وتوفير االحتياجات 
الضرورية واتخاذ جميع االجراءات التي تصب في 
مصلحة االسللر النازحة وتذليل جميع املعوقات 
التي تسببت في غرق خيمهم”، مبينا ان “اللجنة 
وصلت الى اخمليم وباشرت مبهام عملها االنساني 
وسللط اجللواء مازالت ممطرة لليللوم الثالث على 

التوالي”.
يشللار الى ان مخيم الل 18 غربي مدينة الرمادي 
غللرق بالكامل بعد هطول امطللار غزيرة يوم اول 
امس السللبت ما دعا املنظمات االنسللانية الى 
مناشللدة حكومة االنبار التخاذ اجراءات عاجلة 

ملعاجلة وضعهم املأساوي . 

بغداد - الصباح الجديد: 
 قامللت شللعبة الرقابللة الصحيللة فللي قطاع 
احملموديللة للرعايللة الصحية األوليللة عن اتاف 
)12( طنللا من مللادة الزيتللون لعللدم صاحيتها 

لإلستهاك البشري في قضاء احملمودية .
وقال مدير شللعبة االعام في دائرة صحة بغداد 
الكللرخ احمد احليدري لقد مت تشللكيل فريق من 
قبل شللعبة الرقابللة الصحية فللي دائرة صحة 
بغللداد / الكرخ و شللعبة الرقابللة الصحية في 
قطللاع احملموديللة مت خالها اتللاف )12( طنا من 
مادة الزيتون اسللتنادا الى قانون الصحة العامة 
للمواصفللات  وخملالفتهللا  لسللنة   )89( املرقللم 
القياسللية العراقية )1847( حيث مت اتافها في 
موقع الطمر الصحي في اليوسللفية ومت االتاف 
مبحضر رسللمي وحضور صاحب العاقة و اتخاذ 

اإلجراءات القانونية حسب قانون الصحة
وبني مدير شعبة االعام ان تلك احلمات هي من 
ضمن حمات شللعب الرقابة الصحية املكثفة 
لرصللد احلاالت اخملالفللة للشللروط الصحية في 
شللتى املناطق ضمن الرقعللة اجلغرافية التابعة 
لدائللرة صحللة بغداد الكللرخ ، موكللدا أن جهود 
الرقابية الصحية مسللتمرة حفاظاً على صحة 
املواطنللني من اإلسللتغال والغللش التجاري من 
بعللض التجار ضعللاف النفوس،داعياً في الوقت 
نفسلله املواطنني لإلباغ عللن أي حالة مخالفة 
للضوابللط الصحيللة ومحاسللبة اخملالفني على 

وفق قانون الصحة العامة للرقابة الصحية.
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بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشللركة العامة لتجارة 
التجللارة  وزارة  فللي  احلبللوب 
تشللكيلها غرفة عمليات وفتح 
خطوط تواصل مع املواقع كافة 
ملتابعة اثللار االمطار على اخلزين 
املتوفللر فللي تلللك املواقللع من 
احلنطة والرز والشلب واستنفار 
ماكاتها لتأمني سامة احلبوب 

والبنى التحتية للشركة .
وقللال مدير عام الشللركة نعيم 
العمليات  ان غرفة  املكصوصي 
في الشللركة تابعللت االجراءات 
ادارات الفللروع  التللي اتخذتهللا 
واملواقع اضافة الى التواصل مع 
مديرقسم اخملازن  والتأكيد على 
ضرورة التواجد في املواقع برفقة 
املاكات الفنية  لتجاوز اي حالة 
سلللبية فللي حللال جتمللع مياه 
االمطللار فللي املواقللع ، مضيفاً 
بانلله مت توجيلله املواقللع كافللة 
بتأمني سامة املمتلكات والبنى 
التحتية كون ان سللامتها جزء 
الينفصللل من اهميللة احملافظة 
علللى مللا متوفر مللن حبوب في 

املواقع .
واشللار املدير العام الى ان مدراء 
مواقللع الشللركة ومخازنها في 

بغداد خان بني سللعد وكسللرة 
وعطللش والتاجللي اضافللة الى 
وصللاح  بابللل  فللي  مواقعهللا 
الدين وديالللى والديوانية ونينوى 
اكدوا اتخللاذ جميع االحتياطات 
علللى  للمحافظللة  الضروريللة 
فللي  املوجللود  احلبللوب  خزيللن 
تلللك املواقع ومتابعللة تصريف 
االمطار وتشللغيل الغطاسللات 
لسللحب جتمللع امليللاة اوال باول 
حفاظلا عللى البنلى التحتيلة 

للمواقلع. 
مللن جانبهللا اعلنت الشللركة 
العامللة لتصنيللع احلبللوب في 
وزارة التجللارة عللن زيللارة جلنللة 
فنية مشللتركة من مهندسي 
القسللم الفنللي في الشللركة 
ملطاحللن محافظللة نينوى التي 
اعيللدت الللى العمل بعللد حترير 
احملافظة مللن عصابلات داعلش 

االرهابيلة.
الشللركة  مديرعللام  واوضللح 
املهنللدس طلله ياسللني عبللاس 
ان جلانللا فنيللة شللكلت الجراء 
تقييللم فنللي وتوصيف جلميع 
الخذهللا  العاملللة  املطاحللللن 
بنظللر االعتبللللار فللي عمليات 
االنتاج والتوزيللع ملادة الطللحني 

التلي تشلللرف عليهلا الشركة 
فللي تنفيللذ برنامللج البطاقلة 

التموينيلة.
 مضيفللاً ان اللجنة زارت جميع 
املطاحللن التي اعيللدت للعمل 
بعللد تأهيلهللا فللي محافظللة 
نينوى والبالغ عددها 22 مطحنة 
املوصل واقضية  بجانبي مدينة 
والشلليخان وسللميل  تلكيللف 
في دهوك وناحيللة ربيعة , الفتا 
الللى اسللتمرار اعمللال التأهيل 
والنصللب والتركيللب للمعدات 
املتضررة  املطاحللن  بقيللة  فللي 
واملدمللرة خللال فتللرة احتللال 

داعش للمحافظلة.
وفي السللياق، تفقللد مدير عام 
الشللركة موقللع مجمللع افران 
بغداد احلكومية واخملازن املركزية 
في تل محمد املسقفات اخملزنية 
لاطللاع على موجللودات اخملازن 
املركزيللة مللن ادوات احتياطيللة 
ومللواد اولية و قللدم مدير اخملازن 
املركزية شللرحا عللن املوجودات 
وكمياتها وموجللزاً عن االعمال 
باملدخللات  املتمثلللة  اليوميللة 
واخملرجات ومت اللقاء بادارة وماك 
اجملمع الفني لبحث الية العمل 

وسبل تطويره . 

بغداد - الصباح الجديد:
شارك الوكيل الفني االقدم للوزارة 
امير خضللر البياتي في اجتماعات 
للحكومللات  العامليللة   القمللة 
املنعقللد حاليللا في دبللي بحضور 
عدد من  من زعمللاء البلدان الذين 
حتدثوا  باختصار عن جتربة بلدانهم 
على وفق التطور وتوظيف التطور 

التكنلوجي السعاد الشعوب .
وتناولت االجتماعات التي حضرها 
اربعللة االف مشللترك مللن جميع 
ارجاء العالم من صانعي القرار من 
واختصاصيني   وزراء ومستشللارين 
سياسيني والشللركات واملنظمات 
العامليللة موضوع الفجوة الرقمية 
بني الدول العربيللة من جهه ودول 

العالم من جهة اخرى .
وكان للعراق دور وراي في هذا اجملال 

طرحلله الوكيللل الفنللي من خال 
تشخيص عدد من التحديات منها 
االرادة السياسللية فللي املنطقللة 
العربيللة فللي التطويللر والنهوض 
بواقللع االتصللاالت فللي املنطقلله 
التربويللة  املنظومللة  وحتديللات 
وعدم مواكبتهللا للتطور مما ينتج 
عنه القصللور في اعللداد املاكات 
املتقدمة فللي قطللاع تكنولوجيا 

املعلومات .
كمللا حتللدث الوكيللل عللن ضعف 
الصناعة فللي قطللاع تكنولوجيا 
املعلومللات فللي عمللوم املنطقللة 
العربيللة وحتولها الى سللوق كبير 
ملعظم بلدان العالللم نتيجة هذا 
اخللل ، مضيفا ان البيئة القانونية 
في البلدان العربية غير ناهضه اال  

في مناطق محددة. 

على صعيللد متصل بحث الوكيل 
الفني مع وزيللري مصر لاتصاالت 
والصناعة على هامش اجتماعات 
القمللة العربية املنعقللد في دبي 
زيللارة االخيللر الللى العراق وسللبل 
متابعللة املواضيع التللي مت طرحها 
فللي تلك الزيارة اضافة الى كيفية 
دعم املنظمة العربية لتكنولوجيا 
اضلللع  احللد  كونهللا  املعلومللات 
جامعلله الدول العربيللة واملنظمة 
الوحيللدة في هللذا القطاع احليوي 

حيث ترأس العراق هذه الدورة .
مللن جهللة اخللرى شللارك البياتي 
ومت  باجتماعللات منظمة اسللكوا 
مناقشللة التحديات التللي تواجه  
املنطقللة العربيللة بشللكل عللام 
ودور منظمة اسللكوا في التقريب 

والتنسيق بني البلدان العربية . 

البصرة - الصباح الجديد:  
اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، 
امللس االحد، عن تسللجيل 14 حالة 
اختنللاق جراء العاصفة الترابية التي 
ضربللت احملافظة قادمة مللن االجواء 
السللعودية . وذكر بيان إلعام الدائرة 

، انلله مت “اسللتقبال ١٤ حالة اختناق 
كحصيلللة اوليللة جللراء العواصف 
احملافظة  التللي شللهدتها  الترابيللة 
صباح يوم امللس االحد”، مضيفا انه 
“مت اسللعاف جميللع احلللاالت ومتاثلت 
بالشللفاء التللام”. وكانللت عاصفللة 

ترابية قادمة من السللعودية ضربت، 
صباح اليوم االحد، محافظة البصرة 
ومناطق البادية الغربية، ما تسببت 
بانعدام الرؤية اضافة الى تعرض عدد 
من االشللخاص الى حاالت اختناق، مت 

نقلهم الى مستشفيات احملافظة.

تسجيل 14 حالة اختناق جّراء عاصفة ترابية في البصرة 

»الحبوب« تستنفر مالكاتها 
لتأمين سالمة الخزين 

العراق يشارك في القّمة العالمية 
للتطور التكنولوجي بدبي  



الصباح الجديد ـ وكاالت :

اتهم الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
مكتب التحقيق��ات الفدرالي )اف بي 
آي( بالتقصي��ر ف��ي منع وق��وع حادث 
إطالق النار في مدرس��ة ف��ي باركالند 
بوالي��ة فلوري��دا معتبرا أن الش��رطة 
االحتادي��ة متض��ي ف��ي املقاب��ل »وقت��ا 
طوي��ال« في التحقيق ح��ول التدخالت 
الروس��ية في االنتخابات الرئاسية في 

.2016
وقبي��ل ذل��ك، وجه��ت طالب��ة جن��ت 
من ح��ادث اطالق نار رس��الة ش��ديدة 
اللهجة الى ترامب امس االول السبت 
على خلفية صالته باجلمعية الوطنية 
لالسلحة النارية، اقوى لوبي لالسلحة 
ف��ي الواليات املتحدة. وخالل جتمع ضد 
االس��لحة في فورت لودرديل، قالت اميا 

غونزاليس »عار عليكم!«.
ترام��ب ملكت��ب  ويأت��ي االته��ام م��ن 
يواجه  بينم��ا  الفدرالي،  التحقيق��ات 
تتعلق  انتق��ادات  االميرك��ي  الرئي��س 
بصالته مع مجموعة الضغط النافذة 
»جمعي��ة االس��لحة الوطني��ة« التي 
تدافع عن حيازة االس��لحة النارية في 

الواليات املتحدة.
وكش��ف حادث اطالق النار ايضا خلال 
خطيرا في االف بي آي الذي اعترف بانه 
تلقى في كانون الثاني اتصاال من احد 
اقرباء القاتل نيكوالس كروز )19 عاما( 

يش��ير ال��ى س��لوكه املنح��رف ونيته 
ارتكاب عمليات قتل.

وكتب الرئي��س االميركي الذي اجتمع 
ام��س االول الس��بت برئي��س بلدي��ة 
باركالن��د ومس��ؤول الش��رطة احمللية 
ومدي��ر املدرس��ة، ف��ي تغري��دة »م��ن 
املؤسف ان يكون االف بي اي جتاهل كل 
املؤشرات التي كانت حتيط مبطلق النار 
في مدرس��ة في فلوري��دا. هذا امر غير 

مقبول«.
واض��اف »ميضون وقت��ا طوي��ال حملاولة 
اثب��ات التواط��ؤ الروس��ي م��ع حملة 

ترامب. ليس هناك اي تواطؤ،
عودوا ال��ى القواعد واجعلونا نش��عر 
بالفخ��ر بكم«، بينما ل��م يعد مكتب 
التحقيق��ات الفدرال��ي يدير التحقيق 
في القضية الروس��ية منذ نهاية ايار ، 

بل املدعي اخلاص روبرت مولر.
وف��ي اعقاب ح��ادث اطالق الن��ار داخل 
املدرس��ة الثانوية »مارجوري س��تومنان 
دوغالس« ش��دد ترامب على املش��اكل 
العقلي��ة الت��ي يعان��ي منه��ا القاتل 
وجتنب االشارة الى حق امتالك السالح 
ال��ذي ين��ص علي��ه التعدي��ل الثان��ي 
للدستور، او الى االسلحة نصف اآللية 
مثل الرشاش الذي استخدمه القاتل.

وخ��الل جتمع ضد االس��لحة في فورت 
لودردايل امس االول الس��بت، دانت اميا 
غونزاليس بش��دة العالقات بني ترامب 
وجمعية االسلحة النارية. وقالت »الى 
جميع السياسيني الذين تلقوا تبرعات 

لالس��لحة  الوطني��ة  اجلمعي��ة  م��ن 
النارية، عار عليكم«. وردد احلشد بدوره 

»عار عليكم«.
وقالت الطالبة البالغة الثامنة عشرة 

من العمر »اذا قال لي الرئيس شخصيا 
ان )م��ا حدث( هو مأس��اة فظيعة وانه 
ال ميكنن��ا ان نفعل ش��يئا حي��ال ذلك، 
فسأس��أله كم تقاضى م��ن اجلمعية 

الوطنية لالس��لحة. انا اع��رف: ثالثون 
مليون دوالر«. واضافت »اهذه هي قيمة 

االفراد بالنسبة اليك سيد ترامب؟«.
وقال��ت الطالبة في وقت الحق لوكالة 

بش��راء  الس��ماح  »ان  ب��رس  فران��س 
اس��لحة الية ليس قضية سياس��ية، 

بل هو مسألة حياة وموت«.
وكانت الش��ابة التي تدرس في الصف 
النهائي في املدرسة الواقع في مدينة 
لودردي��ل اجمل��اورة، اختبأت في مس��رح 
املدرس��ة عندما فتح نيك��والس كروز 
الن��ار موقعا 17 قتي��ال معظمهم من 
الط��الب قب��ل ان يفر ث��م يعتقل بعد 

ساعة.
البرملاني��ني  غونزالي��س  وهاجم��ت 
االميركيني ايضا »املمولني من اجلمعية 
الذي��ن  الناري��ة  الوطني��ة لألس��لحة 
يقول��ون لنا ان ال ش��يء كان س��يمنع 
وقوع احلادث ، او يقولون ان قوانني اكثر 
صرام��ة حول االس��لحة لن تس��اهم 
ف��ي خفض اعم��ال العنف بواس��طة 

السالح«.
كان ك��روز يخض��ع ملتابع��ة نفس��ية 
بسبب مش��اكل في س��لوكه، لكنه 
استغل القوانني املتساهلة في فلوريدا 
لشراء سالحه العام املاضي. وفي سنه 
كثير م��ن االميركيني ال يس��تطيعون 

شراء البيرة او السجائر.
واش��ارت مؤش��رات مقلق��ة اش��ارت 
الى اخلطر الذي يش��كله هذا الشاب. 
وكشف حتقيق في ايلول 2016 انه كان 

ينوي شراء سالح ناري.
ونقلت صحيفة »س��اوث فلوريدا صن 
س��نتينل« ع��ن تقرير الجه��زة حماية 
االطف��ال ان »كروز يحمل آثار ش��طب 

حديثة على ذراعيه، وقال انه يريد شراء 
سالح ناري. جنهل الهدف من وراء شراء 

السالح الناري«.
اال ان هذه االجهزة خلصت في حينها 
ال��ى ان الش��اب كان يخض��ع ملتابعة 
مناسبة من قبل مدرسته ومن معهد 
متخص��ص ف��ي الصح��ة العقلي��ة. 
وقال��ت الصحيفة ان نيك��والس كروز 
كان  »الن��ه  للمتابع��ة  يخض��ع  كان 
يعتبر ش��خصا يعاني م��ن اضطرابات 

نفسية«.
الفدرالي  التحقيق��ات  واق��ر مكت��ب 
اجلمعة بارتكابه خطأ كبيرا بتجاهله 
في اخلامس من كان��ون الثاني التصال 
اج��راه قريب لك��روز اكد خالل��ه نيته 

القتل.
وقالت قناة »س��ي ان ان« ان الش��رطة 
احمللي��ة ابلغت ايض��ا بخط��ورة كروز. 
وكان��ت والدت��ه بالتبني الت��ي توفيت 
الع��ام املاض��ي، »طلب��ت م��رارا م��ن 
الشرطة القدوم الى املنزل ملساعدتها 
ف��ي الس��يطرة علي��ه بس��بب نوبات 
الغضب الت��ي كانت تنتابه وتهديداته 

وسلوكه املدمر«.
وانتق��د ترام��ب ام��س االول الس��بت 
موقف احلزب الدميوقراطي بعد احلادث. 
وكت��ب »ملاذا ل��م يت��ن الدميوقراطيون 
قانون��ا حول مراقبة االس��لحة عندما 
كانوا يسيطرون على مجلسي النواب 
والش��يوخ في عهد ادارة اوباما؟ النهم 

كانوا يرفضون واالن يتحدثون فقط«.
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال املتح��دث باس��م وزارة اخلارجية الس��ودانية 
قري��ب اهلل اخلضر ف��ي بيان، إن االجتم��اع الثالثي 
الس��وداني املصري اإلثيوبي حول سد النهضة قد 

أُرجئ إلى موعد الحق سيتم التوافق عليه.
وأوضح البيان الدبلوماس��ي الس��وداني أن تأجيل 
االجتم��اع ال��ذي كان م��ن املق��رر أن تس��تضيفه 
العاصمة الس��ودانية اخلرطوم في ال� 24 و ال� 25 
من فبراي��ر اجلاري على املس��تويني الفني والوزاري 

جاء استجابة لطلب من اجلانب اإلثيوبي.
وق��د أقر التئام االجتماع الثالثي الذي أعلنت وزارة 
اخلارجية الس��ودانية امس االول الس��بت تأجيله، 
من قبل القمة الثالثية التي جمعت رؤساء الدول 
الثالث على هام��ش القمة األفريقية التي عقدت 

مؤخرا في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
ووفق��ا للبيان، فإنه تق��رر في قمة أدي��س أبابا أن 
يك��ون االجتم��اع برئاس��ة وزراء اخلارجية وحضور 
وزراء الري ومدراء أجهزة اخملابرات في الدول الثالث، 
في محاول��ة لتحريك اجلمود الذي اعترى املس��ار 
الفني للتفاوض حول س��د النهضة منذ نوفمبر 

املاضي.
ولكن التطورات السياس��ية املتعلقة باستقالة 
رئيس ال��وزراء اإلثيوبي والترتيب��ات اجلارية لتعيني 
خل��ف له حالت دون انعق��اد االجتماع في موعده 
املقرر، ما دفع بجمهورية  إثيوبيا إلى طلب تأجيل 

االجتماعات إلى حني انتخاب رئيس جديد للوزراء

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن��ت إي��ران حالة التأه��ب جلميع ق��وات الطوارئ 

عقب سقوط الطائرة
قالت وس��ائل إعالم محلية في إيران إن طائرة ركاب 
حتطمت مما أس��فر عن مقتل 60 راكبا وس��تة أفراد 
هم طاقم التش��غيل ف��ي منطقة جبلية وس��ط 

إيران.
وسقطت الطائرة في منطقة جبال زاغروس بالقرب 
من مدينة سيميروم في والية أصفهان، أمس األحد، 
في أثن��اء رحلة كانت تتجه من طه��ران إلى مدينة 

ياسوج جنوب غربي إيران.
وقالت شركة آس��مان اإليرانية للخطوط اجلوية إن 
66 ش��خصا، هم ركاب الطائرة وطاقم التش��غيل، 
قتلوا جميعا ج��ّراء حتطم طائرته��ا التي كان على 

متنها الرحلة اجلوية.
وقال املتحدث باس��م خدمات الط��وارئ في إيران إن 
»جميع قوات الطوارئ في حالة تأهب«، لكن س��وء 
األحوال اجلوية منع وصول طائرات الهليكوبتر املعدة 

ألغراض اإلنقاذ واإلغاثة إلى موقع احلادث.
لك��ن منظمة الهالل األحمر أرس��لت ف��رق البحث 
واإلنقاذ إلى موقع احلادث بالقرب من مدينة ساميروم 

في والية أصفهان برغم سوء األحوال اجلوية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفادت وكالة »س��بأ« اليمنية بأن الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، أجرى امس االول الس��بت تغييرات 

واسعة في صفوف قيادات اجليش اليمني.
ووقع الرئيس هادي على قرار رئاس��ي رقم 20 لعام 
2018 قض��ت امل��ادة األول��ي منه بتعي��ني العميد 
الرك��ن يحي��ى حس��ني ص��الح قائ��دا للمنطقة 

العسكرية اخلامسة وترقيته إلى رتبة لواء.
كما صادق هادي على تعيني العميد الركن هاشم 
عب��داهلل األحم��ر قائ��دا للمنطقة العس��كرية 
السادسة وكذلك قائدا للواء 141 مشاه، وترقيته 
إل��ى رتبة ل��واء، وتعيني الل��واء الركن إس��ماعيل 

حسن زحزوح قائدا للعمليات اخلاصة.

إرجاء االجتماع الثالثي 
بشأن سد النهضة

مقتل 66 راكبا في 
تحطم طائرة إيرانية

»هادي« يجري تغييرات 
واسعة في قيادات 

الجيش

الصباح الجديد ـ وكاالت :

ح��ّذر رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني نتانياه��و طه��ران أمس 
األح��د م��ن االعتداءات املس��لحة 
التي تق��وم بها إي��ران و«وكالؤها« 
ف��ي س��وريا، ملوح��ا بقطعة قال 
أنه��ا م��ا تبق��ى م��ن طائ��رة من 
دون طي��ار إيراني��ة س��قطت ف��ي 
إس��رائيل األس��بوع املاضي، فيما 
شن اجليش االسرائيلي امس االول 
الس��بت غارات جوية على اهداف 
حلركة حم��اس في قطاع غزة بعد 
تفجير اس��فر ع��ن اصاب��ة اربعة 
جنود اس��رائيليني على احلدود مع 

القطاع.
وق��ال نتانياهو في مؤمت��ر ميونيخ 
لألمن »ل��دي رس��الة للطغاة في 
طهران ، ال تختبروا عزم اسرائيل«.

ول��وح نتانياهو بقطع��ة معدنية 
مس��تطيلة اوضح انه��ا »قطعة 
من تل��ك الطائرة دون طيار ايرانية، 
او م��ا تبقى منه��ا، بع��د ان قمنا 

بأسقاطها«.
وشنت اسرائيل في 10 من شباط 
املاضي سلس��لة غارات جوية في 
سوريا على اهداف سورية وايرانية 
ردا على اختراق طائرة ايرانية بدون 
طيار اطلقت من س��وريا مجالها 
اجلوي، بحسب اجليش االسرائيلي، 

لكن طهران نفت هذا االمر.
واعق��ب ذل��ك س��قوط مقاتل��ة 
اس��رائيلية »اف 16« ف��ي االراضي 
امل��رة االولى  االس��رائيلية. وه��ذه 
اسرائيلية  فيها مقاتلة  تس��قط 

منذ العام 1982.
وهي املرة االولى يعلن فيها اجليش 
االس��رائيلي بش��كل واضح ضرب 
اهداف ايرانية في س��وريا منذ بدء 

النزاع هناك في عام 2011.
ووصف نتانياهو ايضا وزير اخلارجية 
االيراني جواد ظريف بأنه »صاحب 
باس��م  الناطق  املعس��ول  الكالم 
النظام االيراني«. وس��أله »س��يد 
ظري��ف، ه��ل تعرفت عل��ى هذه؟ 

عليك ذلك، فأنها لكم«.
وتابع »ال ش��ك أن ظريف سينفي 
بوقاحة ت��ورط ايران في س��وريا«، 
متهم��ا وزي��ر اخلارجي��ة االيران��ي 

ب«بالكذب املنمق«.
هذا وشن اجليش االسرائيلي امس 
االول الس��بت غ��ارات جوي��ة على 
اه��داف حلركة حم��اس في قطاع 
غزة بعد تفجير اس��فر عن اصابة 
اربعة جنود اسرائيليني على احلدود 

مع القطاع.
واعل��ن اجلي��ش االس��رائيلي ان��ه 
استهدف ستة »اهداف عسكرية 
تابعة ملنظمة حم��اس االرهابية« 

في غزة.
وكان اجليش االس��رائيلي يرّد بذلك 
على تفجير عبوة ناسفة في وقت 
س��ابق امس االول السبت ادى الى 

جرح اربعة جنود اسرائيليني اصابة 
اثنني منه��م »بالغ��ة« وذلك لدى 
م��رور آليتهم قرب س��ياج يفصل 
االس��رائيلية ع��ن قطاع  االراضي 

غزة، وفق ما افاد اجليش في بيان.
واوض��ح املتح��دث باس��م اجليش 
جوناث��ان  كولوني��ل  الليفتنان��ت 
اجلنديَّ��ني  حي��اة  ان  كونريك��وس 
املصابَ��ني بجروح خطيرة ليس��ت 

مهددة.
وج��اء ال��رد م��ن دبابة اس��رائيلية 
اس��تهدفت بنيرانها مركز مراقبة 
غي��ر بعي��د م��ن م��كان التفجير 
وحتديدا شرق خان يونس في جنوب 

قطاع غزة.
وتَلَت ذلك غارات جوية اس��رائيلية 
على اهداف عدة حلركة حماس، مبا 
فيها »نفق تس��لل« ال��ى االراضي 

االس��رائيلية فضال ع��ن قاعدتني 
عسكريتني.

وذكرت مصادر طبية فلس��طينية 
ان ه��ذه الغ��ارات اجلوية اس��فرت 
عن اصابة اثنني بجروح في اجلانب 

الفلسطيني.
وفي بيان، اك��دت كتائب عز الدين 
القس��ام اجلن��اج املس��لح حلركة 
انه��ا تص��دت للطائرات  حم��اس 
االس��رائيلية. غي��ر ان كونريكوس 

نفى ذلك.
وبعيد الغارات االس��رائيلية، حتدث 
اجلي��ش االس��رائيلي ع��ن عملية 
اط��الق يُرج��ح أنها لص��اروخ على 

جنوب اسرائيل من قطاع غزة.
التصعي��د  م��ا ح��دث،  ويُش��ّكل 
األخط��ر للعنف على احل��دود بني 
إس��رائيل وقطاع غ��زة منذ نهاية 

احلرب األخيرة في العام 2014.
وم��ن ميونيخ حي��ث يحضر املؤمتر 
الس��نوي حول االمن، وصف رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 

ما حصل بانه »خطير«.
اجلي��ش  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
لوكال��ة  كونريك��وس  جوناث��ان 
فران��س ب��رس ان »مجموع��ة من 
الرعاع« تبنت التفجير في اش��ارة 
الى اجلماعات الس��لفية املوجودة 

في غزة.
لكنه تدارك »من وجهة نظرنا فإن 
حماس هي املس��ؤولة« ألنها جتيز 
تنظيم التظاهرات على احلدود بني 

القطاع احملاصر واسرائيل.
واوضح ان العبوة التي مت تفجيرها 
وضعت اجلمعة خ��الل احدى تلك 

التظاهرات.

ويس��ري في قطاع غزة وقف هش 
ألط��الق الن��ار من��ذ انته��اء حرب 
العام 2014 بني اس��رائيل وحركة 

حماس.
ومطل��ع ش��باط ، ش��ن الطي��ران 
االس��رائيلي غ��ارات عل��ى جنوب 
قط��اع غزة بع��د اط��الق صواريخ 

على االراضي االسرائيلية.
وينتش��ر اجليش االس��رائيلي على 
ال��ذي  الصغي��ر  القط��اع  ح��دود 
تس��يطر علي��ه حرك��ة حم��اس 
االسالمية منذ عام 2007، ويفرض 
علي��ه حص��ارا بريا وبحري��ا وجويا 

خانقا.
وشهد القطاع احملاصر ثالث حروب 
مدم��رة ف��ي اع��وام 2008 و2012 
االس��رائيلي  اجلي��ش  ب��ني  و2014 

والفصائل الفلسطينية

قصفت حماس في غزة بعد تفجير استهدف جنودها

نتنياهو يوّجه رسالًة إليران: ال تختبروا عزم إسرائيل

لوح نتانياهو 
بقطعة معدنية 

مستطيلة أوضح 
أنها »قطعة من 
تلك الطائرة من 

دون طيار اإليرانية، 
أو ما تبقى منها، 

بعد أن قمنا 
بإسقاطها

تقـرير
بينما يواجه انتقادات لصلته بجمعية تدافع عن حيازة األسلحة

ترامب يتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتقصير في حادث إطالق النار بفلوريدا
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكر املتحدث باسم اإلدارة األميركية 
ماي��كل أنط��ون، بأن البي��ت األبيض 
على عل��م باتهامات س��وريا لتركيا 
كيميائي��ة  أس��لحة  باس��تخدام 
ضد األك��راد في عفرين، مس��تبعدا 

إمكانية حصول ذلك.
وق��ال أنط��ون لوكالة »نوفوس��تي« 
الروس��ية ام��س األح��د: »نحن على 
ميكنن��ا  وال  التقاري��ر  به��ذه  عل��م 
تأكيدها، ونعتقد أنه من غير املرجح 
أب��دا أن تك��ون الق��وات التركية قد 
الكيميائية،  األس��لحة  استخدمت 
ونواصل ح��ث جميع األط��راف على 
ضب��ط النفس وحماي��ة املدنيني في 

عفرين«.
وكان��ت وكال��ة »س��انا« الس��ورية 
ق��د أف��ادت اجلمعة بإصاب��ة مدنيني 
باختناق��ات س��ببها إط��الق القوات 
التركية قذائف حتوي غازا ساما على 
قري��ة في محي��ط عفرين ش��مالي 

سوريا.
ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى 

عفرين جوان محمد تأكيده إسعاف 
6 مدني��ني مصاب��ني بحال��ة اختناق 
نتيجة إطالق اجليش التركي قذائف 
س��امة على قري��ة املزين��ة التابعة 
لناحية شيخ احلديد مبحيط عفرين.

وتواصل القوات التركية بالتعاون مع 
ما يس��مى ب�«اجليش السوري احلر«، 
منذ 20 يناير املاضي، عملية »غصن 
املواقع  التي »تس��تهدف  الزيت��ون«، 
العس��كرية للمقاتل��ني األكراد في 
منطقة عفرين ومسلحي »داعش«.

وأعلنت رئاسة األركان التركية أمس 
السبت القضاء على 1595 مسلحا 
كرديا في إطار عمليتها العسكرية 

في عفرين.
وق��ال رئيس ال��وزراء التركي بن علي 
يلدرمي إن أنقرة تدي��ر عمليتها »وفق 
املعاهدات الدولي��ة والقانون الدولي 
وق��رارات مجل��س األم��ن ملكافح��ة 

اإلرهاب«.
ودانت دمش��ق بش��دة عملية تركيا 
العسكرية، وأكدت أن عفرين جزء ال 
يتجزأ من سوريا، فيما دعت موسكو 

بدوره��ا جمي��ع األط��راف إلى ضبط 
النفس واحترام وحدة أراضي سوريا.

باملقاب��ل اس��تدعت وزارة اخلارجي��ة 
التركية امس االول الس��بت، القائم 
بأعم��ال الس��فارة الهولندي��ة لدى 
أنق��رة إيري��ك ويستس��ترات، عل��ى 
خلفي��ة تأييد سياس��يني هولنديني 
الدعاءات األرمن بش��أن أح��داث عام 

.1915
اخلارجي��ة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
التركي��ة، حامي أقصوى، ف��ي بيان، 
أح��داث  بش��أن  تركي��ا  موق��ف  إن 
1915، قائم عل��ى احلقائق التاريخية 
إلى  القانوني��ة، مش��يرا  والقواع��د 
التركي��ة  الس��لطات  حساس��ية 

وشعبها إزاء األحداث.
وأشار البيان الدبلوماسي التركي إلى 
أن االجتهادات املوج��ودة في القانون 
األوروبي، تق��ول إن أحداث 1915 هي 
موض��ع نق��اش مش��روع، وال ميك��ن 
قب��ول احمل��اوالت الرامية إل��ى إضفاء 
صبغة سياسية عليها وإبعادها عن 

سياقها التاريخي والقانوني.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
طرحت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
تيريزا ماي أمس األول الس��بت إبرام 
معاه��دة أمنية جديدة م��ع االحتاد 
األوروبي اعتبارا من العام القادم وهو 
مقترح حظي بدعم من مسؤوليني 
أميركي��ني وأوروبي��ني اتفق��وا على 
أن املل��ف األمني أهم م��ن أن يترك 
عرضة للتجاهل في إطار مفاوضات 
أشمل على انس��حاب بريطانيا من 

التكتل.
وف��ي كلمة أم��ام مؤمت��ر لألمن في 
ميونيخ ألقتها على مس��امع قادة 
ومسؤولني غربيني تعهدت ماي بأن 
لندن ستواصل قيادة مهام عسكرية 
وتبادل معلومات اخملابرات إذا وافقت 
بروكسل على إبرام معاهد "تسري 
اعتب��ارا من 2019" وه��و ذات العام 
الذي سيش��هد االنسحاب الفعلي 

لبالدها من التكتل.
ب��اإلدالء  م��اي  حكوم��ة  وتق��وم 
بسلس��لة من اخلطاب��ات لتوضيح 
االحت��اد  خ��ارج  لبريطاني��ا  رؤيته��ا 

حضوره��ا  خ��الل  لك��ن  األوروب��ي. 
كان التصفي��ق احل��اد م��ن نصي��ب 
منظم املؤمتر الدبلوماس��ي األملاني 
فولفج��اجن ايش��نجر عندم��ا ق��ال 
أس��هل  األمور س��تصبح  "كان��ت 

كثيرا إذا بقيتم".
لك��ن ماي أصرت على موقف بالدها 
قائلة "س��نخرج من االحتاد األوروبي 
وال يوجد تساؤل بشأن استفتاء ثان 

أو التراجع واعتقد أن هذا مهم".
وأضاف��ت وهي تتح��دث عن اخلطة 
الت��ي نحتاج  "الش��راكة  األمني��ة 
إل��ى التوص��ل إليها ه��ي تلك التي 
توف��ر لبريطاني��ا واالحت��اد األوروب��ي 
سبيال لتوحيد جهودنا حتى نحقق 
أفض��ل تأثير عندم��ا يصب هذا في 

مصلحتنا املشتركة".
ورحب رئيس املفوضية األوروبية جان 
كل��ود يونكر بعق��د "حتالف أمني" 
م��ع بريطانيا وق��ال للمؤمتر إن على 
التكتل ولندن حل املس��ائل األمنية 
القضاي��ا  بش��كل منفص��ل ع��ن 
األخ��رى املتعلقة باالنس��حاب مثل 

التجارة.
وأك��د يونكر عل��ى أن األمن ال يجب 
أن يخلط "مبس��ائل أخ��رى متعلقة 
آم��اال  يق��وض  مب��ا  باالنس��حاب" 
بريطاني��ة باس��تخدام ورق��ة األمن 
كمقايضة للوصول إلى اتفاق جتارة 

حرة مع االحتاد.
وأكدت م��اي عل��ى التزامها باألمن 
األوروب��ي وحذرت م��ن التنافس بني 
بريطاني��ا وباقي دول االحت��اد وقالت 
"يج��ب أن نفعل كل م��ا هو عملي 

لضمان أمننا اجلماعي".
وتابعت قائلة "ال ميكن ذلك أن يكون 
الوق��ت الذي يس��مح في��ه أي منا 
باملنافس��ة ب��ني الش��ركاء أو فرض 
قيود مؤسس��ية صارمة أو نسمح 
ألفكار مترسخة بعرقلة تعاوننا مبا 

يعرض أمن مواطنينا للخطر".
ورحب ينس ستولتنبرج األمني العام 
حللف شمال األطلسي أيضا بفكرة 
التع��اون األمني الوثيق بني بريطانيا 
واالحتاد األوروبي بعد االنسحاب من 

التكتل.

البيت األبيض يستبعد استخدام
تركيا األسلحة الكيميائية في عفرين

تأييدا لمقترح "ماي" إبرام معاهدة 
أمنية بين بريطانيا واالتحاد األوروبي

بنيامني نتانياهو

احد الناجني من حادثة اطالق النار توجه رسالة الى ترامب



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أمس  االيرانية،  احلكومة  اعلنت 
االنتاجي��ة  الطاق��ة  ان  االح��د، 
النفطي��ة للحقول املش��تركة 
مع العراق بلغ��ت اكثر من 300 

الف برميل يوميا.
وق��ال املدیر التنفیذي لش��ركة 
النفطیة  والتطویر  الهندس��ة 
االیرانیة نور الدین شهنازي زادة 
حس��ب وكالة »ارن��ا االيرانية«، 
ان »الطاقة االنتاجية النفطية 
العراق  للحقول املش��تركة مع 
ارتفعت وفقا للخطة املرسومة 
وبلغت الطاقة االنتاجیة للنفط 
فی احلقول املشتركة مع العراق 
غرب نه��ر كارون اكث��ر من 300 
الف برمیل یومیا ، مش��يرا الى 
انه��ا س��ترتفع ال��ي 350 الف��ا 
حتى نهایة العام االیراني اجلاري 

)ینتهي في 20 اذار(«.
واضاف ش��هنازي زادة، ان »انتاج 
النفط من هذه احلقول یبلغ االن 
اكثر م��ن 300 الف برمیل یومیا 
االنتاجی��ة  الطاق��ة  زی��ادة  وان 

مستمرة بجدیة«.
ومضى الى القول، ان »مش��روع 
انش��اء خط االنبوب واملنش��ات 
املتعلقة بنقل النفط اخلام من 
حقول غرب كارون والذي هو االن 
الرسمي،  التدشین  اعتاب  على 
مؤكدا ان »هذا املشروع یسمح 
بنق��ل النف��ط اخل��ام اخلفی��ف 
الي  والثقیل بص��ورة منفصلة 

محطات التصدیر«.
وتاب��ع، ان »ه��ذا املش��روع یوفر 
امكانی��ة نق��ل 550 الف برمیل 
اخلفی��ف  اخل��ام  النف��ط  م��ن 
والثقی��ل یومی��ا كمرحلة اولى 
لیرتف��ع ال��ى اكث��ر م��ن ملیون 

برمیل فی املرحلة الثانیة«.
وكان املدير التنفيذي والهندسي 
ف��ي وزارة النف��ط اإليرانية قال، 
إن الع��د العكس��ي ب��دأ إلنتاج 
10 آالف برمي��ل يومياً من حقل 
»ي��اران« اجلنوب��ي املش��ترك مع 
دول��ة الع��راق، نقالً ع��ن وكالة 

األنباء اإليرانية »إرنا«. 
أنه س��يتم  املس��ؤول  وأض��اف 
االس��تفادة خالل الفترة املقبلة 

من 6 آب��ار من إجمال��ي 18 بئراً 
محفورة باحلقل، مش��يراً إلى أن 
نص��ب املعدات اخلاص��ة باحلقل 

يجري العمل عليه اآلن. 
وم��ن املتوقع كما ذك��ر أن يبلغ 
حج��م إنتاج حقل ياران اجلنوبي 
نح��و 25 ألف برميل يومياً، على 

وفق الوكالة.  
اجلنوب��ي  ي��اران  حق��ل  ويق��ع 
عل��ى مس��افة 130 كيلومت��راً 

غ��رب مدين��ة أه��واز مبحافظة 
خوزس��ت�ان جنوب غ��رب إيران، 
احلدودي���ة  النقط���ة  وعن��د 

اإليراني�ة العراقي�ة.
وتش��ترك العراق مع إيران في 5 
حقول نفطية تقع غرب كارون، 
وه��ي: حق��ل آزادكان اجلنوب��ي، 
وي��ادأوران،  الش��مالي،  وآزادكان 
وياران الشمالي، وياران اجلنوبي. 
وكان��ت وزارة النف��ط العراقية 

وقعت ف��ي 20 ش��باط املاضي 
مذّكرة تفاه��م مع وزارة النفط 
اإليرانّية؛ حلّل اخلالف على حقول 
النفط املش��تركة ودراسة بناء 
خ��ّط أنابي��ب لتصدي��ر النفط 
اخل��اّم م��ن حق��ول كرك��وك - 
شمال العراق عبر إيران، ودراسة 
نقل اخل��ام العراقّي إلى مصفاة 

عبادان اإليرانّية.
االحتياطي��ات  حج��م  وارتف��ع 

النفطي��ة العراقي��ة إل��ى 153 
مليار برميل. 

واجلدي��ر بالذكر أن إي��ران متتلك 
م��ن  برمي��ل  ملي��ار   137.6
احتياطي��ات النف��ط املؤك��دة، 
و29.61 تريليون متر مكعب من 
احتياطيات الغاز املؤكدة، وحتتل 
املرتب��ة الثالثة ف��ي العالم في 
احتياط��ي النف��ط والثاني في 

احتياطيات الغاز.

إيران ترفع الطاقات االنتاجية لحقولها
النفطية المشتركة مع العراق

بواقع 300 ألف برميل يوميًا

الطاقة االنتاجية النفطية 
للحقول المشتركة مع 
العراق ارتفعت وفقا 
للخطة المرسومة وبلغت 
الطاقة االنتاجية للنفط 
فی الحقول المشتركة 
مع العراق غرب نهر 
كارون اكثر من 300 
الف برميل یوميا ، مشيرا 
الی انها سترتفع الي 
350 الفا حتی نهایة 
العام االیراني الجاري 
)ینتهي في 20 اذار(

حقول مشتركة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنه��ى املؤش��ر العام لس��وق العراق ل��أوراق املالية، 
تداوالت أمس األحد، أولى جلسات األسبوع، مرتفعا 
بنسبة %0.97، إلى مستوى النقطة 637.18، رابحاً 

6.13 نقطة، مقارنة مبستوى إغالق يوم اخلميس.
وحاف��ظ  س��هم،   17 املؤش��ر،ارتفاع  أداء  ودّع��م 
آسياس��يل عل��ى صدارت��ه للمرتفع��ن للجلس��ة 
الثالث��ة عل��ى التوالي ب�%9.42، تاله فن��ادق املنصور 
ب�%8.43، ومصرف بغ��داد ب�%4.29، واملصرف األهلي 

ب�%3.77، ومصرف بابل 3.45%.
ف��ي املقاب��ل، هبط��ت 4 أس��هم ، تقدمه��ا اخل��امت 
لالتص��االت ب���%3.03، واخلياطة احلديثة ب���2.87%، 
واملوص��ل مل��دن األلعاب ب���%2.86، وإنتاج األلبس��ة 

اجلاهزة 1.52%.
وتراجع حجم تداوالت البورصة خالل جلس��ة أمس 
إلى 1.95 مليار س��هم، في مقابل 1.99 مليار سهم 
باجللسة الس��ابقة، في حن ارتفعت السيولة إلى 
1.8 مليار دينار، في مقابل 1.73 مليار دينار باجللسة 

املاضية.
وتصدر س��هم مصرف بغداد قائمة النشاط حجماً 
وقيمة، بتداول 713.93 مليون سهم، بقيمة 516.98 

مليون دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة 
األجنبية، خالل مزاد أمس األحد، إلى 155.53 مليون 
دوالر، في مقابل 157.27 مليون دوالر باملزاد السابق 

يوم اخلميس املاضي، بانخفاض 1.74 مليون دوالر.
وق��ال البنك املركزي في بيان صحافي، ان »مبيعات 
املركزي من العملة االجنبية تراجعت في املزاد إلى 
155.53 مليون دوالر، في مقابل 157.27 مليون دوالر 
باملزاد السابق يوم اخلميس املاضي، بانخفاض 1.74 

مليون دوالر«.
وأضاف ان »سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، 
في املزاد املنعقد مبش��اركة 40 مصرفاً، و8 شركات 

للتحويل املالي«. 
ون��وه البنك بأن تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر 
اليوم االثنن، موضحاً أن »إجمالي البيع الكلي بلغ 

نحو 194.93 مليون دوالر«.
وتاب��ع ان »حج��م املبال��غ املبيع��ة لتعزي��ز أرصدة 
املص��ارف في اخلارج بلغ نح��و 154.18 مليون دوالر، 
في حن ُقدرت كميات البيع النقدي ب� 1.35 مليون 

دوالر«.
وأوض��ح املركزي، في البيان، أن »بي��ع املبالغ احملولة 
حلس��ابات املص��ارف في اخلارج يكون بس��عر 1190 
دين��اراً ل��كل دوالر، أم��ا البي��ع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بح��ث رئيس الوزراء حيدر العب��ادي، أمس األحد، مع 
وزي��ر اخلارجية املصري س��امح ش��كري التنس��يق 
والتواص��ل ب��ن البلدي��ن والتع��اون من اج��ل إنهاء 
االزمة في املنطقة وعدم الس��ماح لالرهاب بالعودة 
مجددا، في حن دعا العب��ادي إلى املزيد من التعاون 

االقتصادي والتجاري.
وذكر املكتب اإلعالمي للعبادي في بيان صحافي، أن 
»رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل، اليوم 
)أمس(، مبقر اقامته في ميونخ وزير اخلارجية املصري 

سامح شكري«.
ورحب العبادي، بحس��ب البي��ان، ب�«تطور العالقات 
م��ع مصر وتقدي��ره ملوقفها الداعم للعراق رئيس��ا 
وحكومة وش��عبا«، داعي��ا إلى »مزيد م��ن التعاون 
االقتص��ادي والتجاري وتبادل املصال��ح  والعمل مع 
ش��ركات القطاعن الع��ام واخل��اص والتعرف على 
فرص االس��تثمار املتاح��ة في احملافظ��ات العراقية 
كافة«. وأكد رئيس الوزراء، على »استمرار التنسيق 
والتواصل بن البلدين والتعاون من اجل إنهاء االزمة 
في املنطقة واحلرص على استقرارها وعدم السماح 

لالرهاب بالعودة مجددا«.

ارتفاع مؤشر
األوراق المالية

تراجع مبيعات
البنك المركزي

تعزيز التعاون االقتصادي 
والتجاري بين بغداد والقاهرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال أحمد كج��وك نائب وزير املالية 
أمس  املالية  للسياس��ات  املص��ري 
األح��د إن ب��الده تس��تهدف ط��رح 
س��ندات دولية جدي��دة مبا بن ثالثة 
وأربع��ة ملي��ارات دوالر في الس��نة 

املالية املقبلة 2019-2018.
تأت��ي تصريح��ات كجوك بع��د أيام 
قليلة من طرح مصر سندات دولية 

قيمتها أربعة مليارات دوالر.
وباعت مصر س��ندات قيمتها 1.25 
ملي��ار دوالر ألج��ل خمس س��نوات 
بعائ��د 5.58 باملئ��ة وأخ��رى بقيمة 
1.25 ملي��ار دوالر لعش��ر س��نوات 
بعائ��د 6.59 باملئة إضاف��ة إلى 1.5 
ملي��ار دوالر مل��دة 30 عاما بعائد 7.9 

باملئة.
وأضاف كج��وك ”انخفاض أس��عار 
الفائدة واإلقب��ال الكبير على أدوات 
الدين املصرية سيسمح لنا بإصدار 

املزيد من السندات احمللية“.
وبلغ��ت اس��تثمارات األجان��ب في 
أدوات الدي��ن احمللية نحو 20.2 مليار 
دوالر من��ذ حتري��ر س��عر الصرف في 
تش��رين الثان��ي وفق��ا لتصريحات 
أدلى بها عم��رو اجلارحي وزير املالية 

األسبوع املاضي.
وقف��ز الدين اخلارجي للب��الد 34.45 
باملئة إلى 80.8 مليار دوالر في أيلول 

املاضي.
وتعك��ف حكومة مصر على تنفيذ 
إصالحات س��عيا إلنعاش االقتصاد 
شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء 
وحترير س��عر الصرف وإق��رار قوانن 
جديدة لالس��تثمار واخلدمة املدنية 
وتعديالت على قانون ضريبة الدخل 
وإقرار قانون ضريبة القيمة املضافة 

واملوافقة على قانون اإلفالس.
عل��ى صعيد آخر، قرر البنك املركزي 
خفض أس��عار الفائدة بنس��بة 1% 
في اجتماع جلنة السياسة النقدية 
وذلك بع��د أن مت رفعها منذ التعومي 

بنحو 7%.
وذك��ر البنك املرك��زي املص��ري أنه 
خفض مع��دل الفائدة مبق��دار 1%، 
نتيج��ة التراجع امللح��وظ ملعدالت 
التضخم، حيث س��جلت عن شهر 
كان��ون الثان��ي %17.1 مقارن��ة مع 

%21.9 في كانون األول املاضي.
وس��ارعت البنوك العام��ة بعد قرار 
املركزي إلى إلغاء ش��هادات االدخار 
ذات العائ��د املرتف��ع %20، وإص��دار 
شهادات جديدة بعائد %17 ملدة عام 
مع تخفيض العائد على ش��هادات 

ال�%16 بنسبة %1 لتصل إلى 15%.
خف��ض أس��عار الفائ��دة بنس��بة 
طفيف��ة كان متوقع��ا م��ن قب��ل 
احمللل��ن بالرغم من إع��الن صندوق 
النقد الدولي في وثائق عن توجيهه 
ب��أن تخفي��ف السياس��ة النقدية 
مبك��را ميك��ن أن يؤث��ر س��لبا على 

مستهدفات التضخم.
وي��رى احملللون أن قرار املركزي خفض 
الفائ��دة يعني تأكده من عدم عودة 
بالرغم  لالرتفاع  التضخم  معدالت 
م��ن ترق��ب ق��رارات زي��ادة أس��عار 
احملروقات والكهرباء وبعض وس��ائل 
املواص��الت م��ع بداية الع��ام املالي 

اجلدي��د، متوقعن أن يق��وم املركزي 
املص��ري تدريجي��ا بخفض معدالت 
الفائدة بنحو %3 أخرى خالل 2018.

وبش��أن تخفي��ض أس��عار الفائدة 
على ش��هادات االدخار ف��ي البنوك 
العام��ة، أوض��ح احمللل��ون أن ه��ذه 
أيض��ا،  متوقع��ة  كان��ت  اخلط��وة 

حي��ث كانت تترق���ب البن�وك ب�دء 
تخفيض أس��عار الفائدة، مشيرين 
إل��ى أن املصري��ن أمامه���م ع�دة 
خيارات، إم��ا االس��تمرار في وض�ع 
أمواله���م ف��ي ش��هادات االدخ��ار 
اجلدي��دة أو االجت��اه إل��ى العق��ارات 
والذهب وجزء من األموال ستتوج�ه 

إل�ى االسته�الك.
وقال��ت رض��وى الس��ويفي، رئي��س 
قط��اع البح��وث بش��ركة ف��اروس 
القابض��ة، إن قرار املرك��زي املصري 
بخفض الفائدة %1 يعني تأكده من 
وصوله إلى مس��تهدفه بالنس��بة 
ملع��دالت التضخ��م إل��ى 13 % في 
حزي��ران املقبل، مش��يرة إلى أن رفع 
أس��عار احملروق��ات والكهرب��اء ف��ي 
العام املالي القادم ميكن أن يؤثر في 
مع��دالت التضخم الش��هري، ولم 
يك��ن لها تأثير كبي��ر على معدالت 
التضخم الس��نوي مثلما ش��هدنا 

في العام املاضي.
وتوقعت السويفي أن يقوم املركزي 
بخف��ض تدريجي ألس��عار الفائدة 
حتى ال يحدث صدمة في الس��وق، 
ليك��ون اخلف��ض املتوقع ح��ول 4 % 

خالل عام 2018.
وأش��ارت إل��ى أن البن��وك العام��ة 
كانت تترقب خفض أسعار الفائدة 

حتى ميكنها إلغاء ش��هادات العائد 
املرتف��ع %20 ألنها كان��ت تضغط 

على هوامش ربحية هذه البنوك.
اس��تحقاق  بداي��ة  أن  وأضاف��ت 
ش��هادات ال� %20 س��تكون في أيار 
على األرجح، ويتوق��ع أن يتجه جزء 
من ه��ذه األم��وال إلى الش��هادات 
اجلدي��دة، فيما س��يتجه ج��زء آخر 
لالس��تثمار في العق��ارات والذهب، 
وج��زء س��يتجه لالس��تهالك الذي 

بدأت تتحسن مؤشراته مؤخرا.
وأك��دت أن ق��رار املرك��زي بخف��ض 
الفائ��دة يبع��ث برس��الة للجميع 
أن األزم��ة االقتصادي��ة انتهت، وأنه 
غي��ر متخوف من خروج األجانب من 
أذون اخلزانة والتي اس��تبقت خطوة 
العوائد  وانخفضت  الفائدة  خفض 
عليه��ا مؤخرا ولكن ال ت��زال جاذبة 

لالستثمار األجنبي.
وأكد ع��الء الس��قطي، رئيس احتاد 
الصغي��رة  املش��روعات  جمعي��ات 
واملتوس��طة، أهمي��ة التوج��ه إلى 
عل��ى  الفائ��دة  أس��عار  تخفي��ض 
تش��جيع االس��تثمار املباشر بديال 
مطالب��ا  البن��وك،  ف��ي  لالدخ��ار 
البن��وك بتخفيض أس��عار الفائدة 
بص��ورة تتناس��ب مع ه��دف جذب 

االستمارات.

تقـریر

القاهرة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دوالر
20.2 مليار دوالر استثمارات األجانب في مصر
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال املستش��ار االقتص��ادي لرئيس 
الوزراء إن بغ��داد بدأت مطلع العام 
اجل��اري ف��ي دف��ع بقاي��ا تعويضات 
ح��رب الكوي��ت 1991 البالغة نحو 
4.5 ملي��ار دوالر )5.34 تريليون دينار 
عراق��ي( بواقع %0.5 ع��ن عائد كل 

برميل نفط خام ُمصّدر.

وفي تش��رين الثان��ي املاضي، قبلت 
عراقي��ا  مقترح��ا  املتح��دة  األمم 
إيرادات��ه  م��ن   0.5% بتخصي��ص 
النفطي��ة العام اجلاري لس��داد 4.6 
للكوي��ت  تعويض��ات  دوالر  ملي��ار 
ع��ن تدمي��ر منش��آتها النفطي��ة 
أثناء حرب اخللي��ج بن عامي 1990 

و1991.

وأوضح مظهر صالح، أن النس��بة 
س��تزيد العام املقبل إلى %1.5 من 
عائد كل برميل من النفط، ثم إلى 
%3 عام 2020، حتى االنتهاء من دفع 
كامل التعويضات املستحقة على 

العراق نتيجة احلرب عام 1991.
وأش��ار صالح، إلى وجود مفاوضات 
تنطل��ق مطلع نيس��ان املقبل مع 

للتعويضات  املتح��دة  األمم  صندوق 
في جينيف، لتقييم آليات التسديد 

وإيجاد حل بديل.
وكانت احلكوم��ة العراقية، أعلنت 
ايل��ول املاض��ي، ع��ن تفاوضها مع 
املس��ؤولن في الكويت لبيع الغاز 
اخلام املصاحب بدالً من دفع األموال 
املالي��ة  التعويض��ات  كج��زء م��ن 

املفروضة على العراق.
وأوضح العبادي، أن ج��زءاً من الغاز 
سُيمنح مقابل جزء من التعويضات 
املالية املس��تحقة لدول��ة الكويت 
ب��دالً من دف��ع األموال م��ن اخلزينة 

العامة للبالد.
وتس��دد الع��راق تعويض��ات مالية 
قيمته��ا اإلجمالي��ة تق��در بنح��و 

أميرك��ي، ع��ن  دوالر  ملي��ار   177.6
غزوها للكوي��ت عام 1990، إذ أقرت 
األمم املتح��دة منها 37.2 مليار دوالر 

تسلَّمت الكويت منها 9.3 مليار.
كما تقدر ديون الكويت على العراق 
بنحو 13.2 ملي��ار دوالر أميركي من 
دون الفوائد املالية املستحقة على 

هذه الديون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مولت اليابان مش��روع ملنظمة االمم 
املتح��دة لأغذية والزارع��ة )فاو( في 

العراق مببلغ 1.5 مليون دوالر. 
وذكر بيان صحافي للمنظمة، أمس 
األح��د: »بفض��ل الدع��م الس��خي 
املقدم من حكومة اليابان، س��تتوفر 
قريبا لأس��ر الهش��ة ف��ي املناطق 
داع��ش  م��ن عصاب��ات  املس��تعادة 
االرهابي��ة الوس��ائل الالزم��ة إلنتاج 
اخلضروات ليستفيد من هذا الدعم 

والبالغ 1.5 مليون دوالر اميركي ثالثة 
آالف ش��خص في املناط��ق املتضررة 
م��ن الن��زاع في كل م��ن محافظات 
األنب��ار وكرك��وك ونين��وى وص��الح 

الدين«.
واض��اف »س��تحصل ه��ذه االس��ر 
س��واء الت��ي ل��م تغ��ادر مناطقها 
أو تل��ك الت��ي ع��ادت اليه��ا مؤخرا 
االنتاجية  العملي��ة  على مدخ��الت 
اخل��اص على  والتدري��ب  ومعداته��ا 
البستنة واالنتاج الزراعي في الفناء 

املنتجة  الزجاجية  والبي��وت  اخللفي 
للمحاصيل على مدار الس��نة وذلك 
م��ن أج��ل توفي��ر األغذية وحتس��ن 
مس��توى التن��وع الغذائ��ي وتعزي��ز 

الدخل واالعتماد على الذات«.
وقال فوميو إيواي سفير اليابان لدى 
العراق ان »هذه هي الس��نة الرابعة 
عل��ى التوال��ي منذ أن ب��دأت اليابان 
بتق��دمي املس��اعدة إل��ى العراقي��ن 
والسورين املتضررين من جراء اعمال 
داعش من خالل ميزانيتها االضافية، 

وان ه��ذه املس��اعدة تظه��ر م��دى 
التزام الياب��ان القوي واخمللص لتلبية 
االحتياجات األساس��ية في اخمليمات 

ومناطق العودة في العراق«.
وأض��اف أن »املس��اعدة املقدمة إلى 
ل��أمم  والزراع��ة  االغذي��ة  منظم��ة 
املتح��دة في العراق تأت��ي كجزء من 
احلزم��ة اجلديدة والبالغة مئة مليون 
دوالر واخلاصة بدعم جهود املساعدة 
اإلنس��انية وحتقي��ق االس��تقرار في 

العراق«.

واش��ار الى إن » اليابان مصمم على 
خدمة النازحن والعائدين والالجئن 
واجملتمعات املس��تضيفة في العراق، 
وكذلك دعم جه��ود العراق من أجل 

التنمية«.
وبن »سيحصل نحو 1260 شخصا 
من األسر الهشة غذائيا، مبا في ذلك 
األس��ر التي ترأس��ها النس��اء، على 
مجموعة االدوات اخلاصة بالبستنة 
في الفن��اء اخللفي )حاوي��ات زراعية 
وب��ذور وخض��روات وأس��مدة وأدوات 

ال��ى  إضاف��ة  اليدوي��ة(  البس��تنة 
التدريب اخلاص بها. وكذلك سيدعم 
املش��روع 1740 ش��خصا آخرين من 
خ��الل مجموعة البي��وت الزجاجية 
وتزويدهم بالبذور واألدوات واألسمدة، 
وتدريبه��م من قبل املنظم��ة ووزارة 
الزراع��ة على إنت��اج اخلض��روات، مبا 
في ذلك احلصاد والتخزين والتجهيز 
البي��وت  وس��تبقى  والتس��ويق، 
الزجاجية ملكا للمجتمعات احمللية 

في نهاية املشروع.

العراق يعّوض الكويت نفطًا خامًا

اليابان تمول مشروعًا لمنظمة اممية في العراق بمبلغ 1.5 مليون دوالر

البنك املركزي املصري
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بالطب��ع، ميك��ن ق��راءة العن��وان: ُعمان 
وفلسطني. األولى سلطنة على أطراف 
العال��م العرب��ي، والثانية س��لطة في 

القلب امللتهب لهذا العالم.
ف��ي اجلغرافية الفلكية � السياس��ية، 
قد نقول إن ُعم��ان مثل كوكب عطارد، 
أقص��ى كواكب اجملموعة الشمس��ية، 

الذي أخرجوه منها، ثم أعادوه إليها.
يبدو حياد سلطنة ُعمان في السياسة 
احملضة العربية العكرة حالياً، خصوصاً 
كما لو أنها سويس��را الشرق سياسياً، 
من حيث سياس��ة عدم االنحياز، إن في 
سياس��تها اخلليجية، أو في سياستها 

العربية واإلقليمية والدولية.
كانوا، في اجلغرافية الطبيعية، يقولون 
ع��ن لبن��ان إنه سويس��را الش��رق، من 
حيث املش��هد الطبيعي، ورمب��ا، أيضاً، 
ف��ي حي��اده السياس��ي اإليجاب��ي في 
السياس��ات العربية، باعتبار سويسرا 
جنت من مطحنة احلرب العاملية الثانية 

بحيادها السلبي.
اآلن، يح��اول لبنان اتباع سياس��ة النأي 
عن اخلالفات واحملاور العربية واإلقليمية 

كما يدعو رئيس الوزراء، س��عد احلريري، 
دون كبير جدوى.

ُعمان، األش��به بجزيرة »برية« ليس��ت 
منح��ازة ألطراف اخلالف في سداس��ية 
دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي، فهي 
متارس حياداً سلبياً، بينما متارس الكويت 

حياداً إيجابياً.
ُعمان، أيضاً، ليست طرفاً في السياسة 
األميركي��ة واإلس��رائيلية الداعية إلى 
محور عربي س��ني ضد إيران الشيعية، 
لي��س، بال��ذات، ألن »األباضي��ة« مجرد 

فرقة في املذهب الشيعي.
لك��ن »زي��ارة دول��ة« أداه��ا وف��د وزاري 
ُعمان��ي إل��ى رام اهلل وأريح��ا والقدس، 
كان��ت في بع��ض مراس��يمها ومدنها 
زي��ارة ن��ادرة عربي��ة ملس��ؤول عربي إلى 
القيامة،  املس��جد األقصى وكنيس��ة 
حي��ث أهدى الوفد الُعماني للمس��جد 
والكنيس��ة بخوراً عمانية تشتهر بها 

هذه السلطنة لعلها »عود الند«!
الالانحي��از  سياس��ة  ُعم��ان  مت��ارس 
السلبي العلني في النزاعات اخلليجية 
واإلقليمية، وتتبع الدبلوماسية الهادئة 

السرية، لكن سياسة االنحياز اإليجابي 
إزاء فلسطني وحدها، كما أفصح عنها 
ف��ي تصريحاته وزي��ر اخلارجية الُعماني 
ورئي��س الوفد خالل الزيارة، يوس��ف بن 

علوي!
تتح��دث أميركا وإس��رائيل ع��ن صنع 
وإرس��اء حلف عربي خليجي سني ضد 
إي��ران الش��يعية وامتداداته��ا العربية، 
ب��ني  املتوازن��ة  العالق��ة  ذات  وُعم��ان 
إي��ران والعالم العربي تب��دو بعيدة عن 
االنخ��راط في ه��ذا التحال��ف، رغم أن 
معظم سكانها على املذهب األباضي � 
الشيعي، كما تبدو املغرب بعيدة عنه، 
رغم مذهبها الفاطمي � الشيعي، في 
األق��ل مذه��ب العائلة امللكي��ة هناك. 
بالطبع فلسطني بعيدة عن الصراعات 

الدينية � املذهبية العربية.
وس��ائل اإلع��الم الفلس��طينية غطت 
الزيارة ومراس��يمها، مب��ا في ذلك مديح 
ال��زوار ملدينة »روابي«، وبال��ذات أن دولة 
فلس��طينية بكام��ل أركانها تش��كل 
والناجح��ة  الس��ليمة  االس��تراتيجية 
ملكافحة اإلرهاب في املنطقة والعالم.

صدرت عن وزي��ر اخلارجية الُعماني، بعد 
لقائه رئيس السلطة تصريحات الفتة، 
منه��ا أن خط��اب أب��و مازن الوش��يك 
أم��ام مجل��س األمن س��يحدد املس��ار 

الفلسطيني السياسي.
البع��ض ال يس��تبعد أن تك��ون الزيارة 
م��ن  ج��زءاً  لفلس��طني،  الُعماني��ة 
دبلوماسية هادئة وسرية للوساطة بني 
فلس��طني واإلدارة الترامبية األميركية، 
عش��ية قرب اإلع��الن، الش��هر املقبل، 
ع��ن بنوده��ا، كما مل��ح وزي��ر اخلارجية 
األميركي، ريكس تيلرسون خالل جولته 
في املنطقة، التي لم تشمل فلسطني 

وإسرائيل.
ُعم��ان ذات عالقة حس��نة م��ع أميركا، 
وأيضاً مع إيران، لك��ن ذات عالقة جيدة 
مع فلس��طني، وهناك من ال يس��تبعد 
دور ُعمان في دور وسيط أيام إدارة أوباما 
ب��ني إيران وأمي��ركا، حيث َقِب��َل اجلانبان 
اقتراحه��ا بفك��رة عق��د مؤمت��ر فيينا 

والدول اخلمس زائد أملانيا مع إيران.
فلس��طني تطال��ب بدور مظل��ة دولية 
متعددة األطراف على غرار مؤمتر فيينا، 

وهذا ما بحثه رئيس السلطة في زيارته 
إلى موس��كو مؤخراً، وقب��ل ذلك خالل 
زي��ارة لباريس، بعد إعالن ترامب اعترافه 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.
م��ا ال تريده فلس��طني من أمي��ركا هو 
دورها االحتكاري لعملية الوساطة مع 
إس��رائيل، وطاقمها الثالثي املنحاز إلى 
يهودية إس��رائيل )كوشنير، وغرينبالت 

وسفيرها فريدمان(.
زيارة الوفد الُعماني لفلس��طني جاءت 
بع��د زيارة رئيس ال��وزراء الهندي، وكلتا 
الزيارت��ني كان��ت مس��تقلة ع��ن زيارة 
إس��رائيل، للدالل��ة على أن فلس��طني 
السياس��ي  باجمل��ال  ملحق��اً  ليس��ت 
والدبلوماسي لزيارة فلسطني وإسرائيل. 
سيزور نتنياهو واشنطن مطلع الشهر 
املقب��ل، وبعدها م��ن املتوق��ع أن يعلن 
ترام��ب تفاصيل خط��ة الصفقة، التي 
يجب أن تكون متوازنة في حّدها األدنى 
حتى تقبل بها السلطة الفلسطينية، 
ألن ترامب ملح إلى صحيفة »إس��رائيل 
هايوم« أن��ه ليس متأكداً م��ن موافقة 
إس��رائيل عليه��ا، لكن ه��و متأكد من 

رفض فلسطني ملقدماتها املعلنة.
قّلد رئيس الس��لطة الوزير الُعماني بن 
علوي وس��ام النجمة الكبرى للقدس، 
ومن��ح الوزير املفوض في ال��وزارة، عامر 
الش��نفري، وس��ام الف��ارس، علم��اً أنه 
كان فدائي��اً في حرك��ة فتح خالل عقد 
الس��بعينيات، كم��ا كان أمي��ر كويتي 

راحل مقاتالً في احلركة.
فلس��طني السياس��ية مضط��رة إلى 
ممارس��ة دبلوماس��ية علنية نش��يطة 
والدول��ي  العرب��ي  موقعه��ا  بحك��م 
احلس��اس، لكن ُعمان متارس سياس��ة 
وكلت��ا  وس��رية،  هادئ��ة  دبلوماس��ية 
االس��تقطاب  بعيدة عن  السياس��تني 
واالنحياز للتحالفات العربية واإلقليمية 

والدولية.
ق��ال الوزي��ر ب��ن عل��وي: »م��ن يري��د أن 
يس��اهم في التخلص من بقايا احلروب 
عليه مساندة الرئيس عباس وحكومته 
)..( وهو مناضل نعتز به ونعرفه معرفة 
أخوي��ة صادق��ة، ونح��ن موج��ودون في 
كل وق��ت م��ع ه��ذا البلد الش��قيق«.. 

فلسطني.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن البطل

إيان بوروما

رئيس تحرير نيويورك 
ريفيو أو بوكس، 

ومؤلف كتاب »العام 
صِفر: تاريخ من 

.»1945

ينشر باالتفاق 
مع جريدة االيام 

الفلسطينية

تش��اك كلوز فنان أميركي مشهور برسم 
ص��ور ضخم��ة. والواق��ع أن كل��وز املصاب 
بشلل شديد، مقعد على كرسي متحرك. 
وقد اتهمته موديالت س��ابقات مبطالبتهن 
بخلع مالبس��هن واستخدام لغة جنسية 
جعلتهن يش��عرن باحل��رج والضي��ق. وقد 
دفع هذا الس��لوك املعرض الوطني للفنون 
في واش��نطن العاصمة إل��ى إلغاء عرض 
مخط��ط إلقامته مس��بقا ألعم��ال كلوز. 
كم��ا أزال��ت جامعة س��ياتل ص��ورة ذاتية 

للفنان من على إحدى بنايات اجلامعة.
إذا أزلن��ا كل األعمال الفنية من املتاحف أو 
صاالت العرض ألننا نرفض سلوك الفنانني، 
فس��رعان ما تستنفد بش��دة مجموعات 
فني��ة عظيم��ة. ف��كان رامبران��ت يعامل 
خليلته بقسوة، وكان بيكاسو وحشيا مع 
زوجاته، وكان كارافاجيو يش��تهي الصبية 

الِصغار وكان قاتال، وهلم جرا.
وم��اذا ع��ن األدب؟ كان��ت س��يلني معادية 
ضارية للس��امية، وأطلق ولي��ام س. بوروز 
الن��ار عل��ى زوجته وه��و مخم��ور، وطعن 
نورم��ان ميل��ر إح��دى زوجات��ه. وم��اذا عن 
مخرجي أفالم الس��ينما؟ دع��ك من اللغة 

اجلنس��ية غي��ر الالئق��ة: كان إيري��ك فون 
س��تروهيم يصور حفالت اجلنس اجلماعية 
ملتعته الش��خصية. وكان شارلي شابلني 
يعشق الفتيات الصغيرات. ثم هناك وودي 
آلن، الذي اتُِهم وإن لم يكن بشكل رسمي 
قط، بالتحرش بابنته املتبناة وعمرها سبع 

سنوات.
وقد كتب الناقد الس��ينمائي أ. و. سكوت 
من صحيف��ة نيويورك تامي��ز مقالة مثيرة 
لالهتمام حول هذه القضية. نشأ سكوت 
عل��ى عش��ق وودي آل��ن. وف��ي نظر ش��اب 
مول��ع بالكتب، كان املفك��ر املتلهف وودي 
آل��ن قدوة يحت��ذى بها. ولك��ن اآلن بعد أن 
علمنا باالتهامات املوجهة ضد الكوميدي 
ومخرج األفالم وودي آلن، فنحن مضطرون، 
من وجهة نظر س��كوت، إلى إعادة تقييم 
العمل ف��ي ضوء ذلك. فرمب��ا حتتوي األفالم 
على شيء ش��رير وغير أخالقي وينبغي لنا 

أن نضعه في االعتبار.
بعب��ارة أخ��رى، رمبا يتل��وث العم��ل الفني 
بس��لوك س��يئ أو رمبا حتى بسلوك سيئ 
مزع��وم، ألن الفنان ال ميكن فصله عن فنه. 
وهذا على األقل اقتراح أكثر إثارة لالهتمام 

من فكرة استبعاد أي عمل فني فقط ألننا 
ال نح��ب الطريقة التي تص��رف بها الفنان 

في حياته اخلاصة. ولكن هل يصح هذا؟
في مناس��بة شهيرة، قال أوس��كار وايلد: 
»ال يوج��د ش��يء ميك��ن وصف��ه بالكتاب 
غي��ر األخالقي، بل هن��اك فقط كتاب جيد 
الكتابة أو رديء الكتابة. ويشكل هذا حتديا 
مفتوحا. فهن��اك عنصر أخالقي في أغلب 
أشكال التعبير البشري. مبا في ذلك الفن.

قد يجلب االنح��الل األخالقي الفن الرديء. 
ورمبا يكون ه��ذا أحد األس��باب التي جتعل 
األمثلة قليل��ة على الفن الن��ازي اجليد. إذ 
العنصرية مس��تهجنة  الكراهي��ة  كانت 
أخالقيا عل��ى نحو لم تكن علي��ه املثالية 
الش��يوعية على س��بيل املثال. فقد صنع 
دعائي��ة  أفالم��ا  ايسينش��تاين  س��يرجي 
ش��يوعية، لكنها كانت أيضا أعماال فنية 
عظيمة. وحت��ى أفالم الدعاية النازية التي 
قدمها ليني ريفنش��تال كانت مذهلة من 
الناحية التقنية، لكنه��ا منفرة وبغيضة 

في ما عدا ذلك.
صحيح أيضا أن الفن من املمكن أن يسمو 
فوق السلوك الشخصي للفنان. فالكاتب، 

أو صان��ع األفالم، أو الرس��ام الذي يس��يء 
معامل��ة زوجاته أو عش��يقاته من املمكن 
أن ينتج فنا ش��ديد التعاطف مع النساء. 
وعلى نفس املنوال، رمبا يكس��ر األشخاص 
الذين يبدون س��لوكا مثاليا جميع أشكال 
احملرمات االجتماعية في أعمالهم الفنية. 
لكي نحك��م على العنص��ر األخالقي في 
التعبي��ر الفني إذن، يتع��ني علينا أن ننظر 
إل��ى العم��ل ذات��ه وليس الش��خص الذي 

أنتجه.
في الع��ام املاضي، طالبت عريضة التماس 
على اإلنترنت حتم��ل 8000 توقيعا متحف 
املتروبوليت��ان للفن��ون في نيوي��ورك بإزالة 
لوحة ش��هيرة من أعمال بالث��وس، والتي 
تص��ف فت��اة مراهقة جتلس على كرس��ي 
وتظهر رقعة من مالبسها الداخلية. الواقع 
أن النظ��ر إل��ى مث��ل هذا العم��ل بوصفه 
شكال من أش��كال املواد اإلباحية املتعلقة 
باألطفال أو »تش��ييئ األطفال«، كما فعل 
املوقع��ون عل��ى االلتماس، يبدو ملتبس��ا 
ومريبا إلى حد بعيد. فقد حتركت مش��اعر 
بالثوس بِفعل احلال��ة احلاملة للفتيات على 
أعت��اب مرحلة البلوغ. ولك��ن حتى لو كان 

بالثوس، في حياته اخلاصة، ينجذب للنساء 
الشابات، فال ش��يء في اللوحة يشير إلى 

انحراف أخالقي أو سوء معاملة.
والش��يء نفس��ه ميكن أن يُق��ال عن أفالم 
وودي آل��ن، أياً كانت احلقيق��ة حول أفعاله 
املزعوم��ة. ولي��س ِس��را أن آل��ن ينج��ذب 
للنس��اء الش��ابات؛ إذ كانت زوجته احلالية 
أقل من العش��رين ربيعا عندما بدأ عالقته 
معها. وكانت أيضا االبنة املتبناة لش��ريك 
آلني في ذلك الوق��ت. والواقع أن واحدا من 
أش��هر أفالم آلن وأكثرها جناحا، وهو فيلم 
»مانهاتن« الذي ُع��رِض أول مرة عام 1979، 
عندما كان آلن ف��ي األربعينات، كان يصور 
عالق��ة بني رجل في منتص��ف العمر )آلن( 
وفت��اة ش��ابة، والت��ي لعبت دوره��ا ميريل 
هيمنجواي، التي كان عمرها وقت التصوير 

16 عاما.
كانت ه��ذه العالق��ات غي��ر تقليدية. وقد 
يعتبره��ا بع��ض الناس مروع��ة. لكن هذا 
ليس كمثل التحرش بطفلة. وال ينم فيلم 
»مانهاتن« أو أي فيلم آخر آللن عن اهتمام 
باالعت��داء على أطفال ِصغ��ار. وتظل هذه 
هي احل��ال حتى لو كان��ت كل املزاعم ضد 

اخملرج صحيحة.
مرة أخرى، األخالق ليس��ت خارج املوضوع. 
فرمبا يكون من الصعب أن نتصور اإلعجاب 
بعم��ل فن��ي يتبنى اإلس��اءة لألطف��ال، أو 
الكراهي��ة العنصري��ة، أو التعذي��ب )حتى 
برغ��م أن كل ه��ذا رمبا يجع��ل الناس أقل 
انفع��اال وحدة من احملتوى اجلنس��ي(. ولكن 
كما ينبغي لنا أن منتنع عن إدانة عمل فني 
بسبب سلوك الفنان الشخصي، فينبغي 
لنا أيض��ا أن نتوخ��ى احلذر بش��أن تطبيق 
معايير االحترام االجتماع��ي على التعبير 
الفن��ي. فبعض الفن يهدف إلى اس��تفزاز 
املش��اعر، والتج��اوز، ودفع احلدود. وبوس��ع 
الناس أن يفعلوا أش��ياء ف��ي أعمال اخليال 

ما كانوا ليقوموا بها في حياتهم أبدا.
هك��ذا ينبغي أن تك��ون احلال. ف��إذا قيدنا 
التعبي��ر الفن��ي بحي��ث ال يتج��اوز حدود 
املواضيع التي تَُعد مقبولة اجتماعيا عادة، 
فس��وف ننزلق قريبا إلى حالة من االبتذال 
األخالق��ي، من ذلك النوع الذي يحب حكام 
الدول االس��تبدادية الترويج ل��ه بني عامة 
الن��اس، في حني يأتون بأفعال أس��وأ كثيرا 

من كل ما قد يتخيله أغلب الفنانني.

األخالق والفنون
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب

جلسة 2018/2/17 
ليست قانونية

هذا ما حصل يوم17 / 2 / 2018 في جلس��ة البرملان 
ال��ذي ال ميك��ن تس��ميته ف��ي دورته احلالية باس��م 
مجل��س الن��واب صاح��ب اجللس��ة املفتوح��ة بعد 
جلس��اته املفتوحة التي ال يوجد اس��اس دس��توري 
او غط��اء قانون��ي لها  اذ لم يرد مصطلح اجللس��ة 
املفتوحة في الدس��تور او في قانون مجلس النواب 
او في النظام الداخل��ي الداخلي جمللس النواب وهي 
التشريعات التي تنظم عمل مجلس النواب ال بل ان 
اجللس��ة املفتوحة والعمل بها يخالف احكام املادة 
)٥٩( من الدس��تور  والتي اوجبت حتقق النصاب في 
انعقاد جلس��ات اجمللس بحض��ور األغلبية املطلقة 
لعدد اعضائه وهذا يعني ان جميع جلس��ات اجمللس 
الت��ي تنعقد م��ن دون حضور االغلبي��ة اي اكثر من 
النصف او ما يسمى باجللسة املفتوحة هي جلسات 
باطلة لعدم حتقق الشرط الذي حدده الدستور لعقد 
اجللس��ات وبالتالي فاذا كان باالمكان عقد جلس��ة 
مفتوح��ة لضرورة محددة  وحلالة تفتضي ذلك كما 
يحصل في اول جلس��ة عند انتخاب الرؤساء الثالث 
فهذة ضرورة توجب ذلك والضرورة تقدر بقدرها وهي 
حالة اس��تثنائية واالستثناء ال يجوز التوسع فيه اذ 
ال ميكن جعل اجللس��ات مفتوح��ة كما يحصل في 
ال��دورة احلالية حيث اس��تمرت مفتوحة ملدة اطول 
م��ن الطويلة واس��تمر غياب النواب عن اجللس��ات 
بنحو يخالف الدس��تور وبنحو يجعل التش��ريعات 
التي يصدرها البرملان لم يناقش��ها او يعقب عليها 
او يبني رأيه فيها وتكون العملية التشريعية عملية 
ش��كلية حيث األغلبية الغائبة من النواب ال تعرف 
اسم القوانني التي يصدرها البرملان كما ان اجللسة 
املفتوحة تعني تخلي النواب عن اليمني الدس��توري 
ال��وارد بامل��ادة )٥٠( والت��ي اوجبت عل��ى النائب اداء 
املهم��ات واملس��ؤوليات بتف��ان واخ��الص وااللت��زام 
بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد اذ ان حالة الكثرة 
الغائبة من النواب ل��م يلتزموا  بالتفاني واالخالص 
واالمان��ة الواجب الدس��توري املق��رر عليهم كذلك 
فأن غياب األغلبية من النواب عن حضور اجللس��ات 
يعن��ي ازدراء منه��م للجماهير الت��ي انتخبتهم  اذ 
ان اجلماهير ملا انتخبت النواب كان ملهمة التش��ريع 
اوال وليس لكي يقبض الن��واب الرواتب واخملصصات 
واحلصول عل��ى االمتيازات فق��ط  وبالتالي فأن هذا 
الغياب يش��كل خيانة جملموع الن��اس الذين انتخبوا 
هؤالء النواب اي انهم متردوا على امليثاق غير املكتوب 
بينهم وبني اجلماهير التي انتخبتهم واال مباذا نفسر 
توقي��ع ٥٤ نائبا فقط ي��وم 2018/2/17 من مجموع 
النواب البالغ ٣٢٨ نائبا وهل ميكن السكوت على هذا 
التصرف غير املقبول دس��توريا ووطنيا وال بد للنواب 
من اعادة النظر  مبوضوع احلضور وعدم الغياب وقيام 
رئاسة البرملان بالغاء مايس��مى باجللسة املفتوحة 
لعدم دستوريتها والبد للبرملان من  الزام النواب من 

احلضور والتوقف عن اجللسات الشكلية.



ثقافة10
دراسة

اصدارقصة قصيرة

شعر

من هنا
مثل ورقة شجٍر مّيتة.

تُؤمنني بقراءة الفنجان
تُؤمنني بقراءة الفنجان

بسوِء الطالع، واأللعاب الكبيرة :
وأنا ل أؤمن إّل بعينيك الّشاسعتني.

تؤمنني باخلرافات
باألّيام الّسوداء، واألحالم.
وأنا ل أؤمن إّل بأكاذيبك.

تُؤمنني باهلل الغامض،
ببرَكِة أحِد هؤلء القّديسني،

بسالٍم مالئكّي ضّد هذا الشّر.
وأنا ل أؤمن إّل بساعاٍت زرقاء

ة وُورودٍ تُصّبني لي رحيَقها بلذَّ
في  الّليالي البيضاء!

وألّن إمياني عميق
بكلِّ ما أُؤمن،

لن أعيش إّل من أجلِك.
فوق الّسطح السماء
فوق الّسطح الّسماُء

زرقاء جّداً وهادئة !
حتت السطِح شجرٌة

تُهدهُد عرشها.
دقَّ اجلرس بلُطٍف

في الّسماء التي نراها.
غّنى عصفورٌ شكواه

على الشجرة التي نراها.
يا إلهي، يا إلهي، إّن احلياة هنا

بسيطٌة وهادئة.
وتلَك الشائعة الهاِمدة

تأتي من املدينة.
تُرى، ماذا فعلَت

يا َمن تبكي بال توّقف
اعترِف، هنا حيُث أنت،
ماذا فعلَت بَشبابِك؟

بحرّي
احمليُط الهادر

يخفُق حتت عنِي
قمٍر في حداد

ثّم يخفُق ثانِية
بينما برٌق مشؤوم

وعنيف
يشّق الّسماء بدخاٍن طويل

متعّرٍج وواِضح
وكلُّ َشفرة منه

تغدو وتروح، تلمع وتصرخ
في موجاٍت متشّنجة

على طول ُشعب املرجان
ومن القّبة الزرقاء

حيث يولُد اإلعصار
يزأرُ الرعُد

بشكٍل باهر.
إّنها تبكي في قلبي
إّنها تبكي في قلبي

كما لو أّنها ُتطر
فوق املدينة.
أيُّ رتابٍة هذه

التي حتتلُّ قلبي؟
آٍه من صوِت املطر العذب

على األرِض وفوق السطوح!
آٍه من غناء املطر 

بالّنسبة لقلٍب َملول!
إّنها تبكي بال سبب

في هذا القلب املُشمِئّز.
وبعد! ما من خيانة؟...

إّنه ِحداٌد بال سبب.
إّنه أقسى عذاب

أن ل أعرف ملاذا
ً قلبي حزيٌن جّدا

بال حّب ول كراهية!

حلُن الغرام
مثل صوِت رَجٍل مّيت

يُغّني من قعرِ ُحفرته،
اِسمعي، يا عشيقتي، صوتي

الاّلذع واملزّيف
صاعداً نحو ِهجرانك.
افتحي قلبِك وأذنيك

لنغمة هذه املاندولينا:
وضعُت من أجلك،

من أجلك أنِت، هذه األغنيَة
احلَنون والقاسية.

سأغّني عينيِك اللتني من ذهٍب
وعقيٍق خالص من كّل الّظالل،

ثّم أغّني نهرَ جحيم نهديِك
ونهرَ  جهّنِم َشعرِك الداكن. 

مثل صوِت رَجٍل مّيت
يُغّني من قعرِ حفرته،

اسمعي، يا عشيقتي، صوتَي
الاّلذع واملزّيف

صاعداً نحو هجرانك.
ثّم سأمدح كثيراً، مبا يليق،

هذا الّلحَم املبارك
اّلذي يزورني عطُره الفخم

في ليالي األرق.
وفي الّنهاية، سأحكي

عن قبلٍة على أحمر ِشفاهك
وعن رِّقتِك التي تُرديني شهيداً

-يا مالكي ! يا إزميل روحي !
اِفتحي قلبِك وأذنيك

لنغمة هذه املاندولينا:
وضعُت من أجلك،

من أجلك أنِت، هذه األغنيَة
احلنون والقاسية.

بول فرلين 
ُحلمي املعتاد

لطاملا راوَدني هذا احلُلم الغريب واخلارِق
عن امرأة مجهولة، أحبُّها وحُتّبني

ل تكون هي املرأة نفسها، في كلِّ مّرة،
ول أيَّ امرأٍة أخرى، حُتّبني وتفهمني.

وألّنه��ا تفهُمن��ي، قلبي يِش��فُّ م��ن أجلها 
وحدها

يا حسرتاه!  ولم تعد هناك مشكلة
من أجلها وحدها، هي الوحيدُة التي تعرف
كيف تُطّري بدموعها ُحّمى جبيني الذابل.

ه��ل كان��ت س��مراء، ش��قراء أم صهب��اء؟ ل 
أعرف.

ما اس��ُمها؟ أتذّك��ر أّنه كان رقيق��اً ذا صدى، 
مثل أسماء

األحّبة الذين قذَفت بهم احلياة إلى املنفى.
نظراتُها كانت أشبه بنظرات التماثيل

في��ه  ورزين��اً،  هادئ��اً  بعي��داً،  كان  وصوتُه��ا 
انعطافة

تلك األصواِت العزيزة التي خمَدْت.
أغنيُة خريف

النحيُب الطويل
لكمنجات اخلريف

يجرُح
قلبي

برتَابة ثقيلة.
مخنوقاً وشاحباً

عندما حتنُي الّساعة
أتذّكر

أّياماً قدمية
وأبكي، وأرحُل

مع ريٍح شّريرة
حتملني قريباً

التصفيق.. حلظة س��معت عريف احلفل وهو 
يق��ول »أما اآلن م��ع قصيدة للش��اعر املؤمن 
اجملاهد )...( فاس��تقبلوه بالصالة على محمد 
وآل محمد«.. كنت أجلس في الكراسي التي 
تلي حماية املس��ؤولني.. فوجئت برجٍل يش��ّق 
الطري��ق وبحركات هادئة، وال��ورع ميأل وجهه.. 
كانت له حلي��ٌة مرتبة.. تعب في حّف حوافها 
عل��ى وجنتي��ه وحت��ت ذقن��ه ليك��ون بصورٍة 
جميل��ة، وكانت أصابع ي��ده اليمنى تختمت 
بثالثة محابس، ومسبحة سوداء تتّدلى مثل 
مش��نقة. صعد املنصة وبدأ يبسمل ويحمد 
اهلل والنب��ي، وحم��د املس��ؤولني وراح يصرخ 
مباش��رة بالقصيدة.. كانت تنزف إميانًا وتلعن 

كّل فاس��ٍد ومفس��ٍد ل يخ��اف اهلل ويلع��ن 
الحتالل.. ثم لعن شاربي اخلمر ألنها الفسق 

التي تغيب معنى احلياة.
وقفت وقد أحرقني الستفزاز وبال شعورٍ رفعت 
يدي ألمّيز قامتي جيًدا، فسقطت عيناه على 
حرك��ة يدي الت��ي أردت فيها إش��ارًة واضحًة 
ترس��م صورة من يشرب اخلمر، وأنا أقّربها من 
فمي.. صرخت بأعلى صوتي مقاطًعا بطريقة 

السخرية »صلوا على محمد وآل محمد«.
خرج��ت من مكاني إل��ى املم��ر الطويل الذي 
يربط املنص��ة بباب القاع��ة.. وقبل أن أعطي 
ظهري له، بصقت باجتاه ريٍح شممتها كأنها 

نتانة ماٍض لم يزل ميشي على األرض.

علي لفتة سعيد
كاَن ثم��اًل ط��وال الوق��ت.. وإذا م��ا أراد أن يقرأ 
ش��عرًا فإن عليه أن يصرخ بحركاٍت مسرحيٍة 
وقد عّب كؤوًس��ا عديدة من العرق.. كان يقول 
لي: م��ن ل يكتب القصي��دة وليس بيده كأس 
خمٍر فهو ليس بش��اعٍر ول أدي��ٍب، ويضيف أن 
ل حياة بال هذا الش��عور الطافح.. هكذا يقول 
ويس��تمر وه��و يرفع ال��كأس بوجه��ي: أنت ل 
تش��رب إذن أنت ل تفهم بالكتابة شيء.. كان 

أكثرنا صعلكًة وصراًخا وعدم التزام .
غبنا مًعا ح��ني حضر األميركان ول��م أعد أراه 
في املدينة.. في ي��وم أعجبني حضور مهرجاٍن 
ش��عري نظمته احلكومة احمللي��ة، قلت ألعرف 
م��اذا ي��دور وما س��يلقى م��ن قصائ��د.. كانت 
القاعة تغّص باجلمهور.. مس��ؤولون وش��يوخ 
عش��ائر ورج��ال دين وأدب��اء وطلب��ة ومثقفون 
جدد.. وجوٌه ملتحيٌة في أغلبها وكان الصمت 
ي��دّب في القاعة إّل من همهمات بس��يطة ل 
تقاط��ع عريف احلفل الذي يق��رأ كلماته كمن 
يرتل الق��رآن. وكان اجلمهور يردد خلفه »اللهم 
صلي على محم��د وآل محمد«.. كنت أصغي 
إل��ى القصائد.. وال��ى تلك الهتاف��ات اجلديدة 
الت��ي تّيزت به��ا املهرجان��ات الت��ي تخلو من 

وتقنياته التي تس��تفيد من السينما وبقية 
الفن��ون توظيفا موفقا حلياة اجلنوبي النبيل 
والك��رمي وحامل املبدأ اإلنس��اني، الذي يعلي 
رتبت��ه ف��ي قصائ��ده القصي��رة والطويلة، 
متخ��ذا من هموم��ه وضياع حقوق��ه وتبّدد 
حيات��ه أمنوذجا للدفاع عنه مرة بالس��خرية 
امل��رة من مضطهدي��ه، ومرة أخ��رى بوصف 
أعماقه وتشوفاته الصافية، مبفارقات يغلب 
عليه��ا طاب��ع املرح.وعالم الش��اعر كاظم 
احلجاج شديد اخلصوصية بأساليبه املبتكرة 

ومجازاته التي تيزه عن غيره من الشعراء
بنية املفارقة

تتسم قصائد الشاعر القصيرة  بالتكثيف 

العالي والتوه��ج والتركيز الذي تتس��م به 
قصيدة النثر، وعلى الرغم من توفر الوزن في 
معظم ه��ذه القصائد )بحر اخلبب أو الرجز( 
ف��إن الش��اعر يعمد إل��ى عرقلة انس��يابية 
حركتها باس��تثمار زحافات متنوعة باحلذف 
أو اإلضاف��ة إل��ى البح��ور الش��عرية باجتاه 
اإلبط��اء، الذي يضعها ضم��ن إطار قصيدة 
النثر، ولينش��ئ مجال بصريا وتأمليا لقارئ 

هذه القصائد.
ويالحظ في بنية ه��ذه القصائد أنها تعانق 
مجرى احلي��اة في حركته الرتيبة، وس��يولة 
الزم��ن البطيء في��ه، غير أن الش��اعر يلجأ 
إل��ى املفارقة الس��اخرة التي تفج��ر الدللة 
وتضفي على اجلمل الشعرية الرتيبة حيوية 
فائقة وامتالء يعلو بها إلى مصافي الشعر 

اجلميل.
ون��رى أن بنية املفارقة الس��اخرة في ش��عر 
الش��اعر كاظ��م احلج��اج، ل تنتم��ي إل��ى 
املفارق��ات اللغوي��ة التي ابتكرها الش��عراء 
الع��رب من خالل اجملازات الش��عرية املعروفة 
كالستعارة والكناية والتشبيه وغيرها، بل 
تنتمي إلى بنية الصورة الشعرية املستقاة 
من حي��اة الناس وتوظيف مفردات الطبيعة 
وغيرها مما يحيط باإلنس��ان أو استخداماته 
املتنوعة، إضاف��ة إلى اجمل��ازات احلديثة التي 
كرس��تها قصيدة النثر في الس��تفادة من 

الفنون اجملاورة كالسرد والسيناريو واحلوار.
كم��ا أن هذه املفارق��ة تبن��ى بالتحديد في 
قصائده القصيرة باستثمار الصور احلسية 
الت��ي توفره��ا كائن��ات الطبيع��ة كالنبات 
واحلي��وان أو من خ��الل اش��تقاقات مبتكرة 
من اللغة لتكريس عالقات غير متجانس��ة 
لتصب��ح متآلف��ة ضم��ن النس��يج اللغوي 
للقصيدة من خالل صور حس��ية محسوبة 

بدقة وذكاء.

في قصي��دة “الفجر” يطمح العنوان بحمل 
دللة أعمق تخص املستقبل املشرق بإنشاء 
جمل مشهدية ذات أفعال منفية مبا النافية 
وأداة اجلزم “لم”، تصور حشودا ساكنة وغير 
فاعلة من الفالحني والعمال والرعاة وحشد 
م��ن اجلمي��الت باس��تثمار واو العطف التي 
تس��هل النتقال من مشهد ساكن إلى آخر 
مثله وصول إل��ى جملة املفارقة التي تعلن: 
“ف��إن صياح الدي��ك وحده/ ل��ن يصنع فجرا 

جديدا”.
ونالحظ في بنية جملة املفارقة تّردها على 

اجلمل الس��ابقة عليها التي جتيء كتفسير 
أو لتدشني معنى محّدد يريده الشاعر، وهذا 
التمرد يتجس��د في املعان��ي والدللت التي 
تنتجها جمل��ة املفارقة إذا قرئ��ت لوحدها، 
فجمل��ة املفارقة في قصي��دة توحيد “مجد 
الرمان��ة ح��ب الرم��ان” هي جملة ش��عرية 
مكتفية بذاته��ا ول حتتاج إلى ما قبلها كي 

تنتج دللة التوحيد.
ف��ي قصائ��ده الطويلة نس��بيا ينح��و إلى 
ترمي��م عالم الن��اس املغلوبني بالس��تفادة 
من تقنيات فنية كاحل��وار في قصيدة “لقاء 

إذاعي” أو الس��يناريو في قصيدتي “مس��اء 
� داخل��ي” و”س��يناريو موت جن��دي” أو دمج 

التقنيتني في القصائد األخرى.
وم��ن  ه��ذه القصائ��د املعب��رة ع��ن نزعته 
الش��عرية ووجهة نظره عن احلرب وتقنياته 
الزاخ��رة بالص��ور احلس��ية األخ��اذة واأللوان 
اخترنا املقطع الثاني من   قصيدته الطويلة 
) أربعة وجوه بصرية حتت القصف ( الذي جاء 
بعنوان )الفراشة اخلضراء( ، منوذجا ميتزج فيه 
احل��دث الواقعي  بخيال الش��اعر الذي يرفع 
رتب��ة املأس��اة الواقعية إلى واقعة ش��عرية 
تتخطى زمانه��ا وتقف زاهي��ة األلوان تدين 
احل��روب ومش��عليها وتعلي مقام اإلنس��ان 

وأحالمه في كل زمان ومكان :
) صبية في احلادية عش��رة ، خضراء العينني 
اسمها ) إهداء( كانت تقف على الرصيف – 
أمام بيتها- تنتظر ش��يئا ...رمبا كانت تنتظر 

الشظية التي مزقت رأسها (
إذ يسقط الندى 

على حدائق املنازل 
في الفجر 

تفت��ح الصباي��ا عيونهن   ث��م حني تعكس 
املرايا 

عينني خضراوين كاملروج 
تختار ) إهداء( لعينيها قميصها اخملضر لون 

العني 
وترتدي وشاحها األخضر 

وحينما تهم باخلروج 
تصير ) إهداء( وعيناها فراشة خضراء 

يا فرق اإلنقاذ ...
هل بينكم من يستطيع أن يغير اجتاه قنبلة 

؟!
من يستطيع أن يزيل الدم ؟ 

وان يعيد للقميص لونه اخملضر ؟!

جميل الشبيبي
 

يتميز منجز الشاعر كاظم احلجاج الشعري 
ببس��اطة لغته وميله إلى بناء عالم س��اخر 
حتكم نهاياته مفارقات تضفي على القصيدة 
نكهة وتّيزا خاّصني به ، وفي قصائده القصيرة 
تتضح مسحة السخرية واملفارقات الضاجة 
بالتن��ازع فيما بينها لتكون الغلبة في نهاية 
األمر للجمال والطرافة ورشاقة العبارة التي 
جتس��د إحساس��ا غامرا برهافة احلس وعمق 
النظ��ر إلى احلي��اة في تناقضاته��ا وحركتها 
نحو اجلديد ، مرددا أناشيده التي تجد البحث 
عن الصفاء واحلكم��ة وصراع األنا مع العالم 
واحلي��اة في أج��واء احل��رب التي كان��ت ثيمة 
أساسية في منجزه الشعري باعتبارها عقبة 
وصدمة كبرى لسعادة اإلنسان وتطلعه نحو 

اجلمال واحلب والعدالة :
   كلما اشتعلت نارهم فالسماء 

  بها مطر بارد ...واحلمام 
يحوم فوق احلريق  

لتك��ون معادلة احل��رب في ضجي��ج آلياتها  
وصخ��ب معاركه��ا وانتصاراته��ا الزائفة ) ل 
يع��دل  نصر إلم ..حتدق في املولود ..اخلارج  توا 
( وليكرس حياة العراقي اجلنوبي على لس��ان 

عريف متقاعد اسمه حطاب يردد لزمة : 
“ل أزرع من أج��ل األكل، ول للزينة لكني أزرع 

تعويضا”.
وتتض��ح وجه��ة نظر الش��اعر ف��ي معظم 
قصائ��ده اجتاه��ا ميّج��د حياة اجلماع��ة، وهي 
وجهة نظر قارة في معظم نتاجه الش��عري 
فهو ش��اعر ل ميلك هموم��ا ذاتية خاصة، بل 
تنحص��ر معاناته في معان��اة اآلخر املهمش، 

البسيط من الناس.
جن��د في صوره الش��عرية وس��رده الش��عري 

كاظم الحّجاج .. والسخرية المبدعة 
من البحوث التي قدمت في مهرجان المربد بنسخته )32(

ل ُأؤمن إّل بساعات َزرقاء

في الخطاب النقدي العراقيسقوط

في قصائده الطويلة 
نسبيا ينحو إلى ترميم 
عالم الناس المغلوبين 

باالستفادة من تقنيات 
فنية كالحوار في قصيدة 

“لقاء إذاعي” أو السيناريو 
في قصيدتي “مساء ـ 

داخلي” و”سيناريو موت 
جندي” أو دمج التقنيتين 

في القصائد األخرى.
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أتذكُر أندريه جيد 
 )تيزيه(

 ألندريه جيد ،
 خلي��ل اخل��وري عندم��ا قدم ل��ي جاك 

هيرغون ،
 وكان كُل شيء لئقاً ،

لئقاً 
أن نتب��ادَل أنخاَب ترجمٍة جديدة ٍ في بار 

ميليا منصور ،
 حقاً ياخليل ...

ً  آريان جميلة جدا
رفة ،  تنتظرَك على الشُّ

سأذهب اليها حاملا  يتحسُن خيالي ،
وأنَت

متى جُتالس الوافدَة من الّصقيع ،
ذلك التمهيُد

 سيكوُن بالضرورِة للبدء بتجربٍة أخرى
ولنَُّمت بكأِس عنٍب

أو بقميٍص َمسموم ،
**********

في عام 1962 كتب  غياث حجار
إهداًء الى الّسيدة سلوى العسكري :

هذا )الشيطان واإلله الطيب ( 
وسأنتظر ،
قال سارتر :

سبع سنواٍت إلتام احلرب
 وس��بع س��نوات أخرى من اإلنتظار كي 

يتَم رفُع اإلنقاض ،
بعَد سنتني

و ف��ي نف��ِس اليوم ومن نف��ِس محطة 

القطار
 وباِل تَوديٍع إفترقا
سلوى الى مدريد
وَحجار الى هافانا

**************
في سوق الهرج  ببغداد

 رجٌل مخمورٌ
وكتاب��اً  جلدي��ة  حقيب��ًة  يجال��ُس   

يعرضهما للبيع ،
بالفرنس��ية   احلقيب��ة كت��ب عليه��ا 

سيمون دي بوفوار،
 والكتاب الش��يطان واإلل��ه الطيب ل�� 

جان بول سارتر
 وتَرجمة غياث احلجار ،

الّرجُل اخملمورُ 
 يفكُر بنصِف قنينة عرٍق ليوِم الغد

 وبصحِن باقالء .
*************

 حني تعددت املقاصُل وكُثرَ الذباُب
 ضاقت دروُب احلرية ، 

كثي��رٌة  تذكاري��ٌة  نص��ٌب  س��قطت 
وتصدعت أخرى :

جدارية فائق حسن
تثال األم

محسن السعدون
و..

دارَ دولب الهوا
*********

إمسكوا برقبتي
 وأرفعوني عن األرض

دخاُن القطارِ قادٌم باألزهارِ إلي
إمسحوا العرَق عن جبيني

خاِرج اليقين

ياسمين خضر حمود
عن سلسلة نقد التي تصدرها دار الشؤون 
الثقافية العامة صدر كتاب )في اخلطاب 
النق��دي العراقي/ ش��عر ال��رواد أمنوذجا( 
للكاتب عبد الك��رمي عباس الزبيدي بواقع 

)144( صفحة من القطع املتوسط.
تضم��ن الفصل األول دراس��ة عن موقف 
اخلط��اب النق��دي م��ن الش��كل اجلدي��د 
)القصيدة احلرة( حيث مت تقسيم الفصل 
إل��ى ثالث��ة مباحث تن��اول املبح��ث األول 
اخلط��اب النق��دي وتعريف��ه وآليات��ه في 
نق��د نص��وص الش��عرية ومديات��ه التي 
استلهمت القصيدة احلرة، وتناول املبحث 
الثاني ابرز املواقف النقدية املناصرة لتلك 
التجرب��ة الش��عرية من خالل اس��تقراء 
وكش��ف املضامني اجلديدة، ام��ا املبحث 
الثال��ث فقد ابرز املواق��ف املناهضة التي 
لم تلق جتربة الش��عرية لديه��ا قبولً من 
خ��الل طرح مس��وغاتها الت��ي تؤمن بها 

اجتاه القصيدة احلرة.
وتن��اول الفص��ل الثان��ي حتلي��ل الن��ص 
الش��عري اجلديد في اخلطاب النقدي وقد 

مت تقس��يمه إل��ى أربع��ة مباح��ث، األول 
أصول التحليل النصي وضوابطه النصي 
التي يس��تند أليها هذا التحليل في رؤاه 
نقدي��ة التي جتعل من النص مداراً نقدية، 

أما الثاني فقد برز س��مات قصيدة الرواد 
في اخلط��اب النقدي العراق��ي تبيان تلك 
الس��مات التي جعلت من هذا الش��كل 
الش��عري اجلدي��د م��داراً بح��ث ونق��اش 
مس��تفيضني امت��داد لزم��ن طويل وظل 
مح��ور البح��ث للكثي��ر من الدراس��ات 
النقدية، وش��مل املبحث الثالث توظيف 
الرم��ز األس��طوري ف��ي القصي��دة احلرة 
للش��عراء الرواد، وفي املبحث الرابع تناول 
دراس��ة تلك املنهاج النقدية التي جعلت 
من القصيدة احل��رة موضوعاً لبحثها في 

املشهد النقدي العراقي. 
وشرح الفصل الثالث اخلطاب النقدي مبا 
يحمله م��ن مفاهيم وتوجه��ات على ما 
زاخرة ذلك املش��هد م��ن دللت ميزة ذلك 
النقد عن غيره، وقس��م إلى ثالثة مباحث 
تناول األول إشكالية النقد اجتاه القصيدة، 
وفي الثاني مت تصنيف النقاد فكرياً وذلك 
من خ��الل تباي��ن اآلراء النق��دي، والثالث  
ب��ني الفرق بني الناق��د الصحفي والكتب 
الصادرة ومعرفته، وخصص الفصل الرابع 

واألخير للشعراء الرواد نقاداً.

كاظم احلّجاج

لوحة للفنان سعد علي
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جاسم محمد*

أستراليا تعلن عن مشروع قانون 
جديد ملكافحة اإلرهاب ]4[

أعلن رئي��س الوزراء االس��ترالي توني 
اب��وت  ي��وم 24 ماي��و 2015 ان ب��اده 
تبني مش��روع قانون جديد ملكافحة 
اإلرهاب من املتوقع ان يتضمن سحب 
اجلنس��ية م��ن حاملي جوازي س��فر 
في ح��ال تورطهم باإلره��اب.  ونقلت 
"ا ف ب" ع��ن ابوت قول��ه في حديث 
للصحفيني ان احلكومة تبحث ايضا 
ادخال برنامج بعنوان مراقبة اجلهادي 
إل��ى امل��دارس هدف��ه حتدي��د وج��ود 
اي س��لوك متط��رف ب��ني التامي��ذ، 
واضاف ان االش��خاص الذين يقاتلون 
م��ع اجملموعات اإلرهابي��ة خارج الباد 
او املتورط��ني ف��ي نش��اطات إرهابية 
ف��ي اس��تراليا يحملون ف��ي وجهنا 
الس��اح ومن الصعب جدا ان نتخيل 
بقاء ه��ؤالء الذين يحاول��ون تدميرنا 
ف��ي بادن��ا . واض��اف اب��وت ان 250 
اس��تراليا على االقل بعضهم صغار 
الس��ن وقعوا في ش��رك ايديولوجية 
الش��ر واملوت التابعة لتنظيم داعش 
االس��تخبارات  وكال��ة  ان  موضح��ا 
احمللية جتري م��ا يفوق عن 400 حتقيق 
في اط��ار مكافح��ة اإلره��اب.   يأتي 
ذل��ك بالتزامن مع كش��ف صحيفة 
ان  ع��ن  البريطاني��ة   مي��ل  ديل��ي 
االس��ترالية وضعت خطة  احلكومة 
جديدة م��ن اجل مكافح��ة التطرف 
والتص��دي لإلرهاب تقوم على نش��ر 
الوعي بني الطاب واالساتذة وادخال 
م��واد دراس��ية خاصة للتع��رف على 

اإلرهابيني احملتملني.  

اإلج��راءات املتخذة م��ن األمم املتحدة 
ملكافحة اإلرهاب ]8[

عتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
العاملية  اس��تراتيجية األمم املتح��دة 
ملكافح��ة اإلره��اب ف��ي 8 س��بتمبر 
2006. وه��ذا ميث��ل املرة األول��ى التي 
تتف��ق فيها الدول األعضاء على إطار 
اس��تراتيجي وعاملي شامل ملكافحة 

اإلرهاب
] 4 [ تقرير القدس نييوز
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وحتدد االستراتيجية تدابير ملموسة 
لك��ي تتخذها الدول األعض��اء فردياً 
وجماعي��اً من أج��ل: معاجلة األوضاع 
التي تفضي إلى انتشار اإلرهاب، ومنع 
وتعزي��ز قدرتها  اإلرهاب،  ومكافح��ة 
الفردية واجلماعية على القيام بذلك، 
وحماية حقوق اإلنس��ان والتمس��ك 
مكافح��ة  ف��ي  القان��ون  بس��يادة 
اإلرهاب. وتدعو االس��تراتيجية الدول 
األعض��اء إل��ى العمل م��ع منظومة 
األمم املتح��دة لتنفيذ أح��كام خطة 
ال��واردة ف��ي االس��تراتيجية  العمل 
وتدعو ف��ي الوقت ذات��ه كيانات األمم 
املتحدة إلى مساعدة الدول األعضاء 

في جهودها.
وتتخ��ذ إدارات األمم املتحدة وبرامجها 
إج��راءات  ووكاالته��ا  وصناديقه��ا 
ف��ي ع��دد م��ن اجمل��االت متاش��ياً مع 
االستراتيجية بصفتها الفردية ومن 
خال اجلهود املش��تركة املبذولة في 
إط��ار فرق��ة العمل املعني��ة بتنفيذ 

:)CTITF( )1( مكافحة اإلرهاب

التنسيق والتعاون
تعم��ل فرقة العم��ل املعنية بتنفيذ 

مكافح��ة اإلرهاب)1(، التي أنش��أها 
األمني العام سنة 2005، على كفالة 
التنس��يق واالتس��اق بوج��ه عام بني 
أربعة وعش��رين كياناً على األقل في 
منظوم��ة األمم املتح��دة ضالعة في 

جهود مكافحة اإلرهاب. 
وقد وضعت فرقة العمل برنامج عمل 
وأنش��أت أفرق��ة عامل��ة لاضطاع 
مبجموعة أولى من املب��ادرات الرامية 
إل��ى تنفي��ذ االس��تراتيجية. وه��ذه 
املبادرات تش��مل نطاقاً واس��عاً من 
جوان��ب االس��تراتيجية وتتضمن ما 

يلي:
• مساعدة الدول األعضاء في تنفيذ 

االستراتيجية بطريقة متكاملة؛
• إدخال مكافحة اإلرهاب كعامل في 

منع الصراعات؛
• توفي��ر محف��ل ملعاجلة االس��تبعاد 
السياس��ي واالقتصادي، وخاصة بني 

الشباب؛
• حتس��ني تقييم املس��اعدة التقنية 

وإجنازها ومتابعتها؛
• حتس��ني ما تق��وم ب��ه األمم املتحدة 
من تنس��يق ف��ي مج��ال التخطيط 
إرهاب��ي  هج��وم  ألي  لاس��تجابة 
تستعمل فيه مواد نووية أو كيميائية 

أو بيولوجية أو إشعاعية؛
• اجلم��ع م��ا ب��ني اجله��ات املعني��ة 
والشركاء ملناقش��ة إساءة استغال 
اإلنترن��ت خلدم��ة أغ��راض اإلرهابيني 
وحتديد سبل مبتكرة للتصدي لذلك؛ 
• إيجاد طرائق للوفاء باملعايير الدولية 

ملكافحة متويل اإلرهاب؛
] 8 [ موقع االمم املتحدة الرسمي

• حتديد ممارسات فضلى بشأن حماية 
األه��داف املعرض��ة للهج��وم، وم��ن 

بينها موظفو األمم املتحدة امليدانيون 
� وإنشاء آلية لتبادل اخلدمات في هذا 

الصدد؛
تعزي��ز  ف��ي  البل��دان  مس��اعدة   •
التش��ريعات احمللي��ة حلماي��ة حقوق 
اإلنس��ان من أجل االمتث��ال للمعايير 

الدولية؛
• اجلم��ع ما بني ضحاي��ا من مختلف 
أنح��اء العالم لتحدي��د احتياجاتهم 

واالستجابات احلكومية املمكنة. 
وتق��وم فرقة العم��ل حالي��اً بتنمية 
التع��اون م��ع ع��دد م��ن املنظم��ات 
وم��ن  اإلقليمي��ة،  ودون  اإلقليمي��ة 
بينه��ا: منظم��ة املؤمت��ر اإلس��امي 
)OIC(، واملنظمة اإلس��امية للتربية 
والعلم والثقاف��ة )ISESCO(، واالحتاد 
 ،)CoE( واجمللس األوروبي ،)EU( األوروبي
ومنظمة األم��ن والتعاون ف��ي أوروبا 

.)OSCE(

منع اإلرهاب ومكافحته
لقد أُعدت واعُتمدت ستة عشر صكاً 
قانونياً عاملياً )م��ن بينها 11 اتفاقية، 
واحد(  وتعدي��ل  بروتوكوالت،  وأربع��ة 
حتت إش��راف األمم املتحدة واملنظمات 
احلكومي��ة الدولي��ة املتصل��ة به��ا. 
وأغلبية هذه الصكوك س��ارية وتوفر 
إط��اراً قانونياً التخاذ إجراءات متعددة 
األطراف ضد اإلره��اب ولتجرمي أعمال 
إرهابي��ة مح��ددة، تش��مل اختطاف 
الطائ��رات، وأخذ الرهائ��ن، وتفجيرات 
القناب��ل اإلرهابي��ة، ومتوي��ل اإلرهاب، 
واإلره��اب الن��ووي. وتكمله��ا قرارات 
ص��ادرة عن اجلمعي��ة العامة )60/49، 
و 210/51 و 288/60( وق��رارات ص��ادرة 
عن مجل��س األم��ن )1267 )1999(، و 

1373 )2001(، و 1540 )2004(، و 1566 
)2004(، و 1624 )2005.

وجلن��ة مكافحة اإلره��اب ومديريتها 
اإلره��اب  ملكافح��ة  التنفيذي��ة 
مس��ؤولتان ع��ن رصد وتنفي��ذ قراري 
مجل��س األم��ن 1373 )2001( و 1624 
املس��اعدة  تق��دمي  وتيس��ير   ،)2005(
التقنية إل��ى البلدان الت��ي تطلبها. 
واس��تناداً إلى تقارير متعددة قدمتها 
البال��غ  جميعه��ا  األعض��اء  ال��دول 
عددها 192 دولة وإلى مصادر إضافية 
للمعلوم��ات تُكمل اللجنة تقييمات 
أولي��ة لتنفي��ذ الق��رار 1373 )2001(، 
الذي يهيب بجميع البلدان أن تس��ن 
تدابير ملنع األعم��ال اإلرهابية، وتقدم 

توصيات من أجل إدخال حتسينات. 
حقائق حول ق��رار مجلس األمن رقم 
2178 اخل��اص باملقاتل��ني اإلرهابي��ني 

األجانب  في 24 سبتمبر 2014
 ص��ادر ع��ن بعث��ة الوالي��ات املتحدة 
ل��دى األمم املتحدة مكت��ب الصحافة 

والدبلوماسية العامة.
رأس أوبام��ا قم��ة تاريخي��ة رفيع��ة 
املستوى جمللس األمن الدولي متحورت 
عل��ى موضوع تزايد ظاه��رة املقاتلني 
اإلرهابي��ني األجانب ف��ي جميع أنحاء 
العال��م. وفي ه��ذا االجتم��اع، يتبنى 
مجلس األمن قرارا يتضمن سياس��ة 
جديدة وإط��ارا قانونيا للعمل الدولي 

للرد على هذا التهديد.
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يطلب الق��رار 2178 م��ن دول العالم 
أن تتخ��ذ خط��وات معين��ة ملواجهة 
تهدي��د املقاتلني اإلرهابي��ني األجانب 
مب��ا في ذل��ك اتخاذ تدابي��ر ملنع هؤالء 
من دخ��ول أو عب��ور أراضيها وتطبيق 

تش��ريعات تؤدي إلى ماحقتهم أمام 
القضاء. كما يدع��و القرار الدول كي 
تتبنى خط��وات مختلفة لتحس��ني 
التع��اون الدولي في ه��ذا اجملال، مثل 
تب��ادل املعلوم��ات ح��ول التحقيقات 
املقاتل��ني  حرك��ة  ومن��ع  اجلنائي��ة، 
وماحقتهم قضائًيا. وفي هذا القرار 
وللمرة األولى في تاريخه شدد اجمللس 
عل��ى أن "التصدي للتطرف العنيف" 
يش��كل عنصرا ضروري��ا في التوصل 
إل��ى رد أكث��ر فاعلي��ة عل��ى ظاهرة 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب. كما يركز 
القرار 2178 على هيئات األمم املتحدة 
احلالي��ة املكلف��ة مبكافح��ة اإلرهاب 
والت��ي تتعام��ل م��ع خط��ر املقاتلني 
اإلرهابيني األجان��ب بتوفير إطار عمل 
للرصد واملراقبة عل��ى املدى الطويل، 
جهوده��ا  ف��ي  البل��دان  ومس��اعدة 

للتصدي لهذا التهديد.
إن هذا القرار، ومبقتضى بنود الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة يؤكد:

1 � يؤك��د مج��ددا على وج��وب تقيد 
الدول األعض��اء بالتزاماته��ا اخلاصة 
تكاف��ح  حينم��ا  اإلنس��ان  بحق��وق 
اإلرهاب، ويش��ير إلى أن إحجامها عن 
عم��ل ذلك يس��هم ف��ي االجت��اه إلى 

التطرف.
2 � يحّدد املقصود مبصطلح املقاتلني 
اإلرهابي��ني األجان��ب بأنه��م "األفراد 
الذي��ن يس��افرون إلى دول��ة غير دولة 
بغ��رض  جنس��يتهم  أو  إقامته��م 
ارتكاب، أو تدبير، أو إعداد، أو املشاركة 
ف��ي أعمال إرهابي��ة، أو تقدمي أو تلقي 
تدريب إرهابي، مبا في ذلك ما يكون له 

عاقة بنزاع مسلح."
3 � يعّب��ر ع��ن قلق خ��اص بخصوص 

املقاتل��ني اإلرهابي��ني األجان��ب الذين 
الدول��ة  )تنظي��م(  إل��ى  انضم��وا 
اإلسامية في العراق والشام )داعش(، 
وجبه��ة النصرة، واجلماع��ات األخرى 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.
4 � يعّب��ر ع��ن القلق من اس��تخدام 
آخرين  لتحري��ض  اإلنترن��ت  ش��بكة 
على ارت��كاب أعمال إرهابي��ة ويؤّكد 
احلاج��ة ملنع اإلرهابيني من اس��تغال 
التكنولوجي��ا للتحري��ض على دعم 
أعم��ال إرهابي��ة وفي الوقت نفس��ه 
واحلري��ات  اإلنس��ان  حق��وق  احت��رام 

األساسية.
5 � ين��وه بعم��ل الهيئ��ات األخ��رى 
املتع��ددة اجلنس��يات، م��ن ضمنه��ا 
منظمة اإلنتربول وغيرها من وكاالت 
ل��ألمم املتحدة، وتبن��ي املنتدى العاملي 
ملكافح��ة اإلرهاب ف��ي اآلونة األخيرة 
باملمارس��ات  اخلاص��ة  للتوصي��ات 
الرش��يدة للرد على تهدي��د املقاتلني 

اإلرهابيني األجانب.
6 � يطالب املقاتلني اإلرهابيني األجانب 
بنزع أس��لحتهم والتوقف عن جميع 
األعم��ال اإلرهابي��ة واملش��اركة ف��ي 

القتال في أي نزاع مسلح.
7 � يدعو الدول إلى مطالبة شركات 
طيرانه��ا بأن تق��دم مس��بًقا قوائم 
بأسماء ركابها الكتش��اف حركة أو 
س��فر اإلرهابيني املدرجني على قوائم 

األمم املتحدة.

* باح��ث عراقي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص في مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 42

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

عرف��ت اجلادرج��ي ف��ي أوائل الس��نة 
الدراس��ية للعام الثالث وقد قدمني 
اليه )كامل قزاجني( . ولفت نظره مرة 
اس��لوبي في ترجمة مقال نش��ر في 
صوت االهالي , ومدح لغتي السليمة 
, ام��ا حظي من عبد الفتاح فقد كان 
اكثر من هذا وللصدف هنا احكامها 
. عرفت��ه ملام��ا بتردده عل��ى )ذو النون 
اي��وب (. وبلغ مص��در اعجابي بكتابه 
"مقدمة في االجتماع" ان خيل لي ان 
استطيع فرض اوليات من موضوعاته 
بله قراءات فيه لطاب الصف املنتهي 
في مدرس��ة االميركان االهلية التي 
كن��ت واالس��تاذ قزاجني ن��درس فيها 
ف��ي الع��ام 1943 . وكان عبد الفتاح 
مدرس��ا ف��ي املتوس��طة الغربية )او 
الش��رقية( الرس��مية الت��ي ال تبعد 
كثي��را عن مدرس��تي حي )الس��نك 
. ال ادري كي��ف زي��ن ل��ي ان امن��ي في 
اذه��ان مجموعة متنافرة من الطاب 
االجتماعي��ة  بالنظري��ات  اهتمام��ا 
احلديث��ة . وكثيرا منها يب��دو للكبار 
–والذي��ن أوتوا حظا م��ن العلم – من 
قبيل املعميات . وكانت دهش��ة )عبد 
الفتاح ( وال شك بالغة عندما طلبت 
تزوي��دي بأكثر من أربعني نس��خة من 

هذا الكتاب ووضعت اثمانها امامه.
وال��ذي يع��رف االس��تاذ ال ش��ك في 
ان��ه يتفق معي ب��أن وجهه الصخري 
املعروف كفل له دائما اخفاء مشاعره 
اجلياش��ة . وهو بطبيعت��ه نزر الكام 

وبدا محتارا وكأنه يريد القول ش��يئا 
عن طيش وتهور لهذا ابن العش��رين 
ال��ذي يجرأ ان يجعل من طابه ما لم 
يجرء هو نفس��ه حتى على التفكير 
بعم��ل مماثل م��ع طاب��ه اال ان املبلغ 
املدف��وع كان كبي��را والع��رض غي��ر 
قابل للرفض . وكنت احمل العش��رة 
والعشرة من النسخ وهو يأتيني بها 
تباع��ا الى املدرس��ة فأنقله��ا وبهذا 
الش��كل وثقت صاتن��ا . ومرت ثاث 
سنني قبل ان التقيه ثانية وهو رئيس 
حلزب االحت��اد الوطني )بالضبط رئيس 

جلنته السياسية (.
ول��م اتع��رف الى االس��تاذ عزيز خال 
س��نوات الدراس��ة . وامنا عرفته قبل 
اش��هر قليل��ة م��ن تأس��يس احل��زب 
. وكان��ت وس��يلتي زمي��ل الدراس��ة 
الصدي��ق )عب��د الرحيم( ش��قيقه . 
ونح��ن منضي اخ��ر اي��ام التدريب في 
دورة الضب��اط االحتياط . هناك فقط 
فاحتتني بنية تأس��يس حزب الشعب 
. وقد انتش��ر في اجلو السياس��ي نبأ 
اعت��زام احلكوم��ة عل��ى بع��ث احلياة 
احلزبي��ة  اث��ر خط��اب الق��اه الوصي 
وب��ه وعد بذل��ك . وألكونن ف��ي غاية 
من الس��ماجة وس��وء ال��ذوق ان لم 
انته��ز هذه الفرصة القول ش��يئا عن 
ه��ذا االنس��ان النبي��ل الذي انس��ت 
بصحبته الدائمة خ��ال تلك الفترة 
وراعتن��ي منه دمائه وه��دوء ورقة قد 
ال تعهده��ا اال نادرا عند ذوي العقيدة 
في  احلماسي  بأندفاعهم  الراس��خة 
تروي��ج ارائه��م . كان كالبحر الهادئ 

في هدوئ��ه ولطفه , ول��م احلظ قط 
ان صوت��ه ارتفع او بأن عليه هياج في 
مثار نقع جدال سياسي كنا جنر اليه 
ف��ي احيان كثي��رة . وق��د اكبرت فيه 
بعد ما اتضح لي اجتاهاته العقائدية 
, ذلك الصبر واالناة اللذين كان يتلقى 
بهما نقدي اجلارح احيانا مبا كان ميس 
عقيدته املاركس��ية ف��ي الصميم . 
عندما جائني نبأ ميتته الشريفة وانا 
في معتقل انقابي الثامن من شباط 
1963 ل��م يدركني العجب فقد كنت 
مدركا من اي معدن صب هذا االنسان 
. ان لدي صورة له مع االستاذ ابراهيم 
احمد وهما سجينان اخذت لهما في 
س��جن بغداد املركزي ويؤسفني انني 
خلفته��ا ورائي في الس��ويد واال كان 
من دواعي سروري ان اطلعك عليها .

حرك��ة  أب��ان  السياس��ية  التي��ارات 
مايس 

س: ب��ودي لو حدثتنا بش��يء عن تلك 
التي��ارات السياس��ية التي س��بقت 
جتربة الع��ام 1946 احلزبية . فقد كان 
هن��اك حزبان مج��ازان اخ��ران خاف 
االح��زاب االخ��رى , قرأنا كثي��را عنها 
لكن��ك عش��تها وواكبته��ا . وه��ي 

بالتالي من صلب السؤال .
احت��دوا  ؟(  )وطني��ني  اجلمي��ع  كان 
ف��ي مقارع��ة االنت��داب ث��م النف��وذ 
املتجسم  االستقال  بعد  البريطاني 
في نبذ املعاهدة ومهاجمة احلكومات 
العراقية بس��بب تفريطه��ا بكرامة 
النف��وذ  ومبصانعته��ا  االس��تقال 
البريطان��ي . كانت ش��عارات ونداءات 

وضعفه��ا  قوته��ا  تس��تمد  عام��ة 
م��ن مجري��ات املش��كات الداخلية 
والعاقات اخلارجية لهذه احلكومة او 
تلك و بكل م��ا تتخللها من انقابات 
عسكرية متتابعة استقطبت اخيرا 
بحركة رش��يد عالي املسماة بحركة 
ماي��س 1941 . وفيها او على اثرها بدأ 
االنش��طار املبدئ��ي . وظه��رت صفة 
)قوم��ي ( الى جانب صف��ة )وطني ( . 
كان من سوء حظ اولئك الذين عرفوا 
بالقوميني , ظهور النازية والفاش��لة 
عل��ى املس��رح الدول��ي وحينئذ بدت 
املعادل��ة عن��د القومي��ني ف��ي غاية 
البس��اطة النازي��ة تع��ادي اليه��ود . 
يزاحم��ون عرب فلس��طني  واليه��ود 
او  يه��ودي  اقام��ة كي��ان   : ويري��دون 
صهيون��ي في ب��اد عربي��ة . والنازية 
تش��ن حرب��ا غايته��ا القض��اء التام 
عل��ى اإلمبراطوري��ة البريطانية التي 
تش��جع اليه��ود عل��ى االس��تيطان 
وتف��رط بحق��وق اهل الب��اد العرب . 
وه��ي مذل��ة العراقيني بس��يطرتها 
الغاش��مة على احلكوم��ات العراقية 
. ول��م يكن ألولئك الذين س��ميناهم 
)بالوطنيني( من س��اح او حجة تقوى 
على هدم ه��ذه املعادل��ة , املنطقية 
فه��م ايضا يش��اركون القوميني في 
عدائهم للبريطاني��ني . كانت املوجة 
النازية العاتية في عراق حركة مايس 
ال يق��ف امامها س��د . بلغ التحمس 
اقصاه باالنتصارات امليدانية اخلاطفة 
التي كانت حتققها اجليوش االملانية . 
ليس بأمكانك ان تتصور حالة اجلنون 

س��ائر  انتاب��ت  الت��ي  والهيس��تيريا 
طبق��ات الش��عب وش��اركها فيه��ا 
طائفة كبيرة من املثقفني , ولم يكن 
بعجي��ب ق��ط ان يس��تغل الضباط 
االنقابيون ورش��يد عالي ورهطه من 
الساسة , ذلك الشعور العام ليركبوا 
املوجة الكاس��حة وبصرف النظر عن 
الدوافع و اكانت ش��خصية او بدافع 
املصلح��ة العامة اي احل��رص على ان 
يك��ون العراق الى جان��ب املنتصر في 
ذلك الصراع العامل��ي الدائر . يصعب 
عل��ي ان اقدم وصف��ا لتلك احلال , فا 
اجد مندوحة او بديا اال برواية حادثني 

شهدتهما بعيني . 
عاف��ت نفس��ي م��ا رأيت ف��ي بغداد 
خال أسبوعني االول من شهر مايس 
فتركتها وعدت ال��ى املوصل . وفيها 
وجدت الهيستيريا التي سادت بغداد 
تأخذ هنا شكا هزليا بالغ الطرافة : 
انتشر املتطوعون في كل شارع وزقاق 
الصطياد اجلواس��يس الذين يتصلون 
بالع��دو البريطاني واتف��ق انه طحان 
البرغل )ش��امبو ( الذي لم يكن ميلك 
غير سروال داخلي كتاني واحد , اشار 
عل��ى زوجته فغس��لته له ونش��رته 
على عم��ود في س��طح اخل��ان الذي 
يسكن احد غرفه واخلان مشرف على 
ش��ارع نينوى فصارت الريح تعبث به 
عندما جف فتمأله ومتيله مينة ويسرة 
فبات يب��دو اش��به بتلك القماش��ة 
االس��طوانية اجملوف��ة الت��ي تنص��ب 
عادة على سارية في املطارات لتعيني 
اجت��اه الري��ح . واتف��ق ان الحظه احد 

.. رأي��ت طحاننا  صيادي اجلواس��يس 
هذا بالصدفة وهو مغلول اليدين بني 
اربعة من الشرطة مع مفوض يحمل 
االداة اجلرمي��ة )س��رواله ( الت��ي كان 
يعطي بها االش��ارات ال��ى الطائرات 

البريطانية . 
بل وانكى من هذا : جار لي معلم في 
مدرسة ابتدائية يقاربني سنا او يزيد 
قليا.  انس��ان دمث طيب املعشر اال 
اذا انقلب وحش��ا كاس��را حني يذكر 
احده��م )هتلر( امامه بأس��تخفاف . 
بلغ به اله��وس القومي والرهان على 
خاص العراق من الهيمنة البريطانية 
ان��ه كان يعقد االجتماع��ات الليلية 
مع لفيف من ش��ركائه في العقيدة 
ليصغ��وا جميع��ا بخش��وع ورهب��ة 
ال��ى عب��ارات املذي��ع )يون��س بحري( 
التحريضية من راديو برلني , وكثيرا ما 
كنت اغش��ى مجلسه قليا للترفيه 
والتس��لية مح��اذرا ج��رح مش��اعره 
واتف��ق –في منتصف ش��هر مايس – 
ان حط��ت في مط��ار املوصل طائرات 
املانية , حملت خا الطيارين عددا من 
اخلب��راء وامليكانيكيني . وال ادري كيف 
توصل معلمنا ه��ذا اليهم وكم بذل 
من اجلهد ليحصل منهم على علبة 
م��ن اللحم احملفوظ . ج��اء بها وكأنه 
عثر على كنز ودعا اصحابه كافة الى 
حفل��ة فت��ح العلبة واملش��اركة في 
تناول م��ا حتويه . كنت ب��ني املدعوين 
ومت فت��ح العلب��ة بوقار واحت��رام وراح 
الكاهن االكبر يدور عليهم واحدا بعد 
واح��د يناولهم ملء ملعقة . اعتذرت 

عن املش��اركة طبعا . الني كنت اكره 
حل��م اخلنزي��ر , وال ادري اكان صاحب��ي 
يعرف ذلك , وهو وجماعته مسلمون 
– ام ان��ه جهل احلقيق��ة ؟ اما انا فلم 

اقل له .
حرك��ة  بتصفي��ة  التي��ار  وانحس��ر 
مايس وس��وق االع��داد الكبي��رة من 
النش��طني فيها الى املعتقات التي 
فتحت خصيص��ا لهم . ث��م افرغت 
تدريجي��ا بع��د القضاء عل��ى النازية 
وانتص��ار احللف��اء . وخ��رج القوميون 
وهم ف��ي نهاية الضعف وانتش��رت 
االف��كار الت��ي اتخ��ذت لها االس��م 
العام )التقدمية( وهو اسم صيغ في 
معامل االحتاد الس��وفياتي خصيصا 
ليتخف��ى ب��ه املاركس��يون وليطلق 
ايضا على الدميقراطيني ومن يتوسم 
املاركسيون والشيوعيون فيهم رفاق 
طريق . وبق��ي القوميون فترة قصيرة 
يفتق��رون ال��ى أيديولوجي��ة وهدف , 
الفلس��طينية جرعة  املسألة  لتأتي 
مقوية وركيزة صلدة ميكن بناء قضية 
مركزية عليها الى جانب رفع ش��عار 
االص��اح والتقيد بأحكام الدس��تور 
ولم تكن املعاهدة البريطانية وقتذاك 
حتت��ل جانبا م��ن الضمي��ر القومي  , 

بحكم الظروف .

*اج��رى احل��وارات الس��يدان مؤي��د 
والكت��اب  يحي��ى  طي��ب وس��عيد 
م��ن منش��ورات دار أراس للطباع��ة 
الطبعة  اجلمل،  والنشر، منشورات 

األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
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متابعة الصباح الجديد

حّذرت دراس��ة بريطانية حديثة من 
أن البالس��تيك ف��ي بع��ض ألعاب 
األلوان  ذات  املس��تعملة  األطف��ال 
البراقة تشكل خطورة كبيرة على 

صحة األطفال.
وذكرت هيئ��ة اإلذاع��ة البريطانية 
»ب��ي بي س��ي«، أن الدراس��ة التي 
أجراه��ا باحثون بجامع��ة بليموث 
تل��ك  أن  كش��فت  البريطاني��ة، 
االلع��اب حتت��وي على مواد س��امة 

ومسرطنة.
وللوص��ول إل��ى نتائ��ج الدراس��ة، 
لعب��ة   200 الباحث��ون  فح��ص 
بالس��تيكية مس��تعملة موجودة 
ف��ي دور حضان��ة ومن��ازل ومح��ال 
لبيع األش��ياء القدمية، في منطقة 
ساوث ويست بإنكلترا، بحثاً عن 9 

عناصر خطرة.
واس��تعمل الفري��ق أش��عة إكس 
)األشعة السينية مرتفعة الطاقة( 
لتحلي��ل ع��دد م��ن األلع��اب، مثل 
واملكعبات  والقط��ارات  الس��يارات 

واألرقام البالستيكية.
وكان��ت جمي��ع األلع��اب صغي��رة 
لألطف��ال  ميك��ن  لدرج��ة  احلج��م 

مضغها.
ووج��د الباحث��ون تركي��زاً عالياً من 
العناصر اخلطرة مبا فيها األنتيمون 
والكادمي��وم  والب��روم  والباري��وم 
والك��روم والرصاص والس��يلينيوم، 
تس��بب  أن  امل��واد  له��ذه  وميك��ن 
التس��مم املزم��ن حال اس��تعمال 
األطفال لها لفترة ممتدة من الزمن 

حتى لو كان تركيزها منخفضاً.
والتس��مم املزمن هو حالة تسمم 
ناجت��ة عن تن��اول متكرر ومس��تمر 
جلرعات من مادة س��امة على مدى 
فترة طويل��ة، وإذا ما وضع األطفال 
ه��ذه األلع��اب ف��ي أفواهه��م قد 
يتعرضون ملس��تويات أكبر من هذه 

املواد الكيماوية.
ووجد الباحث��ون أن هناك 20 لعبة 
حتتوي على املواد التس��عة كاملة، 
وكان تركيز بعضه��ا كبيراً بصورة 
كافي��ة ليجعله��ا مخالفة ملعايير 

السالمة األوروبية.
وأج��رى الفري��ق حتلي��الً منفص��ال 
لنح��و 26 من هذه األلعاب للوقوف 
عل��ى م��دى توافقه��ا م��ع احلدود 

التي وضعتها إدارة توجيه س��المة 
األلعاب باجمللس األوروبي.

وفشلت 10 ألعاب منها في اجتياز 
االختب��ار ألنه��ا كانت حتت��وي على 
مع��دالت مرتفعة ج��داً من برومني 

وكادميوم أو الرصاص.
وتعد األلعاب البالستيكية احلمراء 
والصفراء والس��وداء األش��د ضرراً، 

بحسب الفريق.
وق��ال دكتور أندرو تيرن��ر، قائد فريق 
البح��ث، م��ن جامعة بالمي��وث، إن 
»لعبة مربعات ليغو البالستيكية 
الس��بعينيات  اش��تهرت في  التي 
والثمانينيات متثل الفشل الكبير«.

وأضاف: »اغلب األلعاب القدمية لم 
تخض��ع ألية اختب��ارات ونحن قمنا 
مل��ن  ونقدمه��ا  اآلن  باس��تعمالها 

بعدنا«.
وأشار إلى أن األلعاب البالستيكية 
جذاب��اً  خي��اراً  متث��ل  املس��تعملة 
للعائ��الت ألنه��ا »إرث مباش��ر من 
س��عرها  أو  واألق��ارب  األصدق��اء 
رخي��ص وميك��ن احلص��ول عليه��ا 

بس��هولة من املتاجر املنتشرة ومن 
على اإلنترنت«.

واستطرد تيرنر: »على املستهلكني 
االنتب��اه أكث��ر للمخاط��ر احملتملة 
البالس��تيكية  باأللعاب  املرتبط��ة 
القدمية البراقة الشكل والصغيرة 
والت��ي ميك��ن للطف��ل وضعها في 

فمه«.

مخاطر األلعاب 
الزرنيخ :  بعض االلعاب اخلشبية او 
البالس��تيكية ، خاصة منها يكون 
على ش��كل ممرات او انف��اق كبيرة 
حتت��وي عل��ى م��ادة الزرني��خ ، تلك 
املادة التي يرجع اس��تخدامها الى 
رخص تكلفتها ، فمن االوفر اضافة 
ه��ذه املادة للم��واد املصنعة للعب 
لس��هولة تلوينها وتشكيلها ، اال 
ان��ه اذا وضعها الطف��ل في فمه ، 

فإنها بالطبع خطيرة .
البالس��تيك: تصن��ع اغل��ب العاب 
االطفال من البالستيك، وحتوي مادة 
البالستيك مبراحل انتاجها اخملتلفة 

على س��موم مثل الزئبق والرصاص 
والديوكسني . وميكن لهذه املواد ان 

تنبعث بصورة غازية في االجواء. 
عن��د  للخط��ر  الطف��ل  وتع��رض 
وضعه��ا في فم��ه او لعقه��ا، وقد 
بقي��اس  االبح��اث  بع��ض  قام��ت 
نس��بة املعادن الس��امة ف��ي أكثر 
من 200 صنف من صنوف واشكال 
العاب االطف��ال، وكان��ت النتيجة 
ان نحو%30 م��ن تلك االلعاب حتوي 
على معادن س��امة مث��ل الكاديوم 

والرصاص والكروم.
الفتاالت :  تستعمل مادة الفتاالت 
في انت��اج العاب اطفال اكثر ليونة 
ف��ي  تس��تعمل   كم��ا   ، ومرون��ة 
تثبي��ت االلوان والروائ��ح باأللعاب ، 
وتوج��د هذه املادة ف��ي االلوان التي 
تستعمل  في رسم وجوه االطفال 
، ويؤدي تعرض الطف��ل لهذه املادة 
الى اصابته مبش��كالت  في جهازه 
التنفسي واضطرابات الهرمونات .

 كم��ا اش��ارت بع��ض االبح��اث ان 
التعرض لهذه املادة مرتبط بالبدانة 

لدى بعض االطفال ، وعليه فإن على 
االهل االنتباه ملا بني ايدي اطفالهم 
من الع��اب كي يجنب��وا اطفالهم 
التعرض ملثل هذه السموم اخلطرة، 
ونذك��ر بع��ض النق��اط التي يجب 
عل��ى االه��ل االخذ بها عند ش��راء 

العاب االطفال.

عند ش��راء األلعاب يجب األخذ في 
االعتبار ما يلي :

1 . جتنب االلع��اب التي حتتوي على 
، مث��ل مسدس��ات رش  الفيني��ل 
املياه ، وجتنب اس��تعمال القارورات 
و األكواب البالس��تيكية طاملا كان 

ذلك ممكنا .
2 . جتنب شراء مساحيق التجميل 
اخلاص��ة باألطفال، والت��ي تأتي مع 
الدمي اخملتلف��ة، ملا حتتويه من مواد 
س��امه وال��وان ط��الء غي��ر معده 

لالستعمال االدمي.
3 . احل��ذر من ش��راء اإلكسس��وار 
واحللى املصنوعة من مواد رخيصة 
او التي تصدأ بس��هوله، حيث انها 

تك��ون مصنوعة من خ��رز مضاف 
اليه ألوان يدخل ف��ي تثبيتها مادة 
البول فينيل كلورايد السام واخلطير 
على الصحة، واستبدال هذه احللى 
ببع��ض احلل��ى املصنوع��ة يدوي��ا 
بألوان طبيعية كالقهوة  واخملضبة 
والكرك��م، وعمل احلل��ى في املنزل 

من حبوب املكرونة او الذرة.
4 . اختيار االلعاب التي تتناسب مع 
عمر الطفل وس��نه، وش��رائها من 
محال موث��وق بها وخاصة بتصنيع 
لعب االطفال كي ال تشكل خطورة 

على صحتهم.
الرج��وع  االب��اء  عل��ى  يج��ب   .  5
للطبيع��ة التي حرم منها االطفال 
ومن استعمال موادها غير املضرة، 
كاس��تعمال الدقيق مثالً في عمل 
عجنب بدالً م��ن الصلصال، واخلروج 
بهم في االماك��ن الطبيعية التي 
تتيح لهم االنشغال والتأمل فيما 
ينف��ع او يفيد ، بداًل من حبس��هم 
يك��زون عل��ى  باملن��ازل وجعله��م 

االلعاب االصطناعية فقط .

األلعاب المستعملة خطر على صحة االطفال
تحتوي على مواد سامة ومسرطنة

جنح علم��اء ف��ي جتميع اجلين��وم البش��ري األكثر 
اكتم��االً حتى اآلن ف��ي محاوالت رس��م خريطته 
بتكنولوجي��ا واح��دة باس��تعمال  منظم حمض 

نووي جديد بحجم الهاتف احملمول.
ويقول العلماء إن هذا اجلهاز قد يتمكن في يوم ما 
من رسم خريطة للجينوم بسرعة وبساطة تتيح 

فعل ذلك في املنزل.
وع��ن طريق اس��تعمال األداة اجلدي��دة التي يطلق 
عليه��ا »م��ني آي.أو.إن«، وه��ي م��ن صنع ش��ركة 
أوكس��فورد نانوب��ور تكنولوجيز، ق��ال باحثون من 
بريطاني��ا والوالي��ات املتحدة وكن��دا إنهم متكنوا 
من ترتيب سالس��ل للحمض النووي أطول بكثير 
من السالس��ل السابقة، مما يجعل العملية أسرع 

وأرخص.
وقال نيك لومان األس��تاذ ف��ي معهد علم األحياء 
اجملهري والعدوى بجامعة برمنجهام والذي ش��ارك 
ف��ي قيادة فري��ق البح��ث »إذا تخيلت��م أن عملية 
تركيب جينوم... تش��به لعبة تركيب الصور اجملزأة، 
فإن القدرة على التوص��ل لقراءات متتالية طويلة 
ج��داً تش��به العث��ور على قط��ع كبيرة ج��ًدا من 
لعبة تركيب القطع وهو م��ا يجعل العملية أقل 

تعقيدا«.

متكن مزارعون ياباني��ون، مؤخرا، من ابتكار نوع من 
فاكهة امل��وز ميكن أكله بنحو كام��ل، مبا في ذلك 

القشور التي دأب الناس على رميها.
وبحس��ب ما أوردت صحيفة “تلغراف” البريطانية، 
فإن إنت��اج هذا النوع الفريد م��ن املوز يعتمد على 
تقني��ة جتمي��د مت تطويره��ا ف��ي مزرع��ة مبنطقة 

أوكوياما، غربي البالد.
وال تس��تعمل التقنية احلالية أي م��واد كيمياوية، 
كما تعتمد طريقة عرفت خ��الل العصر اجلليدي، 
بإبق��اء الفاكه��ة في ح��رارة متدنية تق��ل عن 60 

درجة مئوية.
وت��ؤدي البرودة البالغ��ة إلى حتفيز النمو الس��ريع 
للفاكهة، وهو م��ا يجعل نبتة املوز تينع في قرابة 

أربعة أشهر فقط عوضا عن مدة عامني املألوفة.
وميت��از املوز ال��ذي يكبر في ح��رارة متدنية، بحالوة 
مذاق��ه مقارنة باملوز العادي، كم��ا أنه قابل لألكل 

بشكل كامل.

ربط علماء من جامعة كوبنهاغن العالمات األولى 
ملرض الس��رطان بظهور إن��زمي “ GalNac-T6” في 

األمعاء الغليظة.
واتض��ح أن ه��ذا اإلن��زمي ال يوج��د عادة ف��ي اخلاليا 
السليمة في جسم اإلنسان، لكنه يتواجد بكثرة 
في اخلاليا الس��رطانية بحس��ب ما نشرت مجلة 

.“JourNal of BioloGical chemisTry“
ويح��ول إن��زمي “GalNac-T6” اخلالي��ا الس��ليمة 
إل��ى أخ��رى س��رطانية ع��ن طري��ق رب��ط جزيئات 
الس��كر ببع��ض البروتين��ات في عملية تس��مى 

.“GlycosylaTioN“

كش��فت دراس��ة جديدة أجراها باحث��ون جامعة 
“أوهايو” أن فيتامني D3 قد يس��اعد على التعافي 
من األض��رار التي حلق��ت بنظام القل��ب واألوعية، 

بسبب بعض األمراض.
وأوض��ح الباحثون وفقاً للموق��ع الطبي األمريكي 
ال��ذي   D3 “فيتام��ني  أن   ،“meDical xpress“
يف��رزه اجلس��م بنح��و طبيع��ي عندم��ا يتعرض 
اجللد للش��مس، ميكن أن يس��اعد في التعافي من 
األضرار التي حلقت بنظام القلب واألوعية الدموية 
الناجمة عن عدة أمراض، مبا في ذلك ارتفاع ضغط 

الدم والسكري وتصلب الشرايني”.
وأش��ار إلى أن “فيتامني D3 يرتب��ط عادة بالعظام، 
ولك��ن في الس��نوات األخيرة، العدي��د من املرضى 
الذي��ن يعانون من أزم��ة قلبية يعان��ون من نقص 
فيتام��ني D3، وه��ذا ال يعن��ي أن نقص��ه يس��بب 
النوبة القلبية، لكنه يزيد من خطر االصابة بنوبة 

قلبية”.

أرسم خريطة 
جيناتك في المنزل

اليابان تنتج موزًا ال 
يحتاج الى تقشير

علماء يكتشفون أول 
عالمات ظهور السرطان

فيتامين “د” يعيد 
للقلب نشاطه

تقـرير

متابعة الصباح الجديد: 

بالرغم م��ن صغر حج��م البعوض، 
يبدو أن هذه احلشرات الطائرة املؤذية 

أكثر ذكاء مما نتوقع. 
وعلى وفق دراس��ة نشرتها صحيفة 
»كارن��ت بيولوج��ي« ، إن البعوض��ة 
التي تتعرض حملاولة قتل من شخص 
ما، متي��ز رائح��ة هذا الش��خص وال 
تهاجمه مرة أخرى، لش��عورها بأنه 

خطر على حياتها.
وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن 
ال���بعوض لديه تف��ضيالت معينة 
عند اختيار ضحاياه، إال أن الدراس��ة 
اجلديدة أظهرت أن هذه احل���شرات 
الذكية بإمكانها تغيير تفضيالتها 

وجتنب »األشخاص اخلطرين«.
وأظهرت دراس��ة نش��رت في مجلة 
البيولوجيا احلالية، أن البعوض ميكن 

أن يتعل��م بس��رعة ويتذك��ر روائ��ح 
املضيفني، وأن الدوبامني هو وس��يط 
وأن  العملي��ة،  ه��ذه  ف��ي  رئيس��ي 
املعلومات  البعوض اس��تعمل هذه 
ودمجها مع احملفزات األخرى لتطوير 
تفضيالت ألنواع معينة من فقاريات 

األفراد املستهدفني.
ومع ذلك، أثبتت الدراسة أنه حتى لو 
كان البعوض يعد الفرد مجرد رائحة 
لذي��ذ، فإن البع��وض ق��د ال يُفضل 
رائحت��ه إذا وجده��ا ُمقترن��ة بأخبار 
غير سارة ، وبالتالي قد يتم التخلي 
عن أولئك الذين يفضلهم البعوض 
، أو ي��ؤدون س��لوكيات دفاعية أخرى 
، مهم��ا كان��ت لديه��م من حالوة 

رائحة .
كم��ا أن كليم��ني فيناوج��ر ، وه��و 
أستاذ مساعد في الكيمياء احليوية 
ف��ي كلية الزراعة والعل��وم احلياتية 
في كلي��ة فرجيني��ا للتكنولوجيا ، 

وكلوي الهوندير ، وأس��تاذ مس��اعد 
في قس��م الكيمي��اء احليوية ، أثبت 
أن البع��وض يحم��ل س��مة تع��رف 

بالتعلم غير املتكاف��ئ ، وعن طريق 
تدري��ب البع��وض الزاعج��ة الروائح 
، مب��ا ف��ي ذلك روائح جس��م بش��ر ، 

وخصوصاً مع الصدمات غير س��ارة 
واالهتزازات .

بعد أربع وعش��رين ساعة، مت تقييم 

البع��وض نفس��ه في املتاه��ة التي 
كان عليه��م أن يطيروا فيها عكس 
الري��ح واالختيار بني رائحة اجلس��م 
البش��ري املفضل مرة واحدة ورائحة 
التحك��م، وجتن��ب البع��وض رائحة 
جسم اإلنس��ان، مما يشير إلى أنهم 

قد تلقوا تدريباً ناجحاً
متع��دد  نه��ج  اتب��اع  خ��الل  وم��ن 
التقنيات  التخصصات واس��تعمال 
املتطورة ، مبا ف��ي ذلك حترير اجلينات 
، فق��د اس��تطاع التع��رف عل��ى أن 
رئيس��ي  وس��يط  ه��و  الدوبام��ني 
 ، املث��ال  ، فعل��ى س��بيل  للتعل��م 
اس��تهدفوا أجزاء معينة من الدماغ 
املش��اركة في التكام��ل ، من خالل 
تركي��ب البعوض مع اخل��وذات التي 
الدماغ  سمحت لتسجيالت نشاط 
وض��ع  خ��الل  وم��ن   ، واملالحظ��ات 
الطي��ران  مح��اكاة  ف��ي  البع��وض 
احلش��رات وتعريض البعوض لروائح 

مختلفة ، مبا في ذلك روائح اجلس��م 
البشري ، الحظ العلماء أن النشاط 
العصبي في منطقة الدماغ ، حيث 
تتم معاجلة املعلومات الشمية من 

قبل الدوبامني بهذه الطريقة .
ولسوء احلظ، ال توجد طريقة ملعرفة 
بالضب��ط م��ا يجذب البع��وض إلى 
إنس��ان معني، حيث يتك��ون األفراد 
م��ن الكوكتيالت اجلزيئي��ة الفريدة 
التي تش��مل مجموعات م��ن أكثر 
من 400 مادة كيميائية، لكن العلم 
قد توص��ل في األقل إلى أن البعوض 
قادرون على تعل��م الروائح املنبعثة 
م��ن املضي��ف وجتن��ب األش��خاص 

االّخرين.
وقال فيناوج��ر ، إن فهم آليات تعلم 
البعوض وتفضيالته ، قد يوفر أدوات 
جدي��دة ملكافحة البع��وض ، فعلى 
س��بيل املث��ال ، ميكن أن نس��تهدف 
و  التعل��م  عل��ى  البع��وض  ق��درة 

البعوض يتذكر رائحة االنسان وصفعته له

العاب االطفال

وجد الباحثون أن 
هناك 20 لعبة تحتوي 
على المواد التسعة 
كاملة، وكان تركيز 
بعضها كبيرًا بصورة 
كافية ليجعلها 
مخالفة لمعايير 
السالمة األوروبية
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متابعة الصباح الجديد: 
أميركية حديثة  دراس��ة  كشفت 
ان الكمامات الطبية املس��تعملة 
ألكثر م��ن مرة ال جتنب من يرتديها 

الفيروسات املسببة لألنفلونزا
أجرته��ا جامعة  دراس��ة  واف��ادت 
ميريالن��د، أن في��روس االنفلونزا ال 
يحت��اج إلى الس��عال أو العطاس 
لينتق��ل م��ن ش��خص آلخ��ر، بل 
يكفي التنفس إلى جانب شخص 

مصاب اللتقاط العدوى.
وقال الدكتور شريف مسعد اخملتص 
باألمراض املعدية في مستش��فى 
كليفالند كلينيك "ينتقل فيروس 
االنلفونزا مع جزيئات الهواء، لذلك 
ميك��ن للكمامة غير املس��تعملة 
باخلص��وص، أن متن��ع وص��ول هذا 

الفيروس إلى أشخاص آخرين".
وتعتقد الدكتورة س��وزان بيس��ر، 
اخملتصة بطب العائلة، أن الكمامة 
ملرة  الت��ي تس��تعمل  االعتيادي��ة 
م��ن  للوقاي��ة  مناس��بة  واح��دة 
الفيروس��ات، لك��ن يج��ب التأكد 
عن��د ش��رائها، م��ن قدرته��ا على 
حج��ز اجلس��يمات احملمول��ة جواً، 

ومنع دخولها إلى األنف أو الفم.
بيس��ر  الدكت��ورة  وتضي��ف 

"الكمام��ات التي تس��تعمل مرة 
واحدة هي األفضل، ويجب التخلص 
منها بعد كل اس��تعمال، وعندما 
تصبح الكمام��ة رطبة، تنخفض 
فعاليته��ا، وتصبح غير قادرة على 

منع وصول الفيروسات".
واضاف��ت "يج��ب االنتب��اه، إلى أن 
الكمامة ليس��ت فعالة بنس��بة 
%100، وال تغن��ي ع��ن االحتياطات 
األخرى التي يجب اتخاذها لتجنب 
نقل أو التقاط العدوى، واألفضل أن 
يبقى املصاب داخل املنزل، في حني 

أن غس��ل اليدي��ن وتغطية األنف 
والفم عند السعال والعطاس أمر 

ضروري أيضاً".
قد تسبب اإلنفلونزا الوفاة بالفعل 
لكن دراسة كندية سابقة اشارت 
إلى أن خط��ر اإلصابة بأزمة قلبية 
يزيد س��ت مرات في أثن��اء إصابة 

اإلنسان باإلنفلونزا.
واكتشف الفريق البحثي الكندي 
أن أمراض اجلهاز التنفسي األخرى 
قد تزيد فرص اإلصابة بأزمة قلبية 

لكن ليس بهذه الدرجة.

الكمامات الطبية المستعملة
ال تصد األنفلونزا

لماذا تخاف القطط من الخيار؟
متابعة الصباح الجديد: 

القطط من أكثر احليوانات األليفة 
قربً��ا م��ن االنس��ان ولكنه��ا أيضاً 
غريب��ة ف��ي ردود أفعاله��ا وهذا ما 
يكتش��فه االنس��ان كل ي��وم عند 
التركيز على تصرفاتها، فقد انتشر 
عب��ر العديد م��ن مواق��ع التواصل 
االجتماعي العديد من الفيديوهات 
ألصحاب قطط قام��وا بوضع ثمرة 
رد  للقط��ط فج��أة ف��كان  اخلي��ار 
فعلهم مليء بالرعب مع الركوض 
مرعوبني وهذا بالطبع أمر غاية في 
األهمية ويحتاج ملزيد من الدراس��ة 

ملعرفة السبب.
لقد الحظ الكثير من متابعي تلك 
املقاط��ع طريقة اس��تعمال اخليار 
لف��زع القط��ة وه��ي بوض��ع اخليار 
خلف القط��ة لتراها فجأة فتخاف 
منه��ا وتركض هرباً م��ن املكان إلى 
جانب مالم��ح الرعب الت��ي تظهر 

علي وجهها قبل اجلري.
-1قال بعض األش��خاص أن س��بب 
هذا الف��زع يرجع إلى رؤيتها للخيار 
كثعب��ان ولكن البعض قاموا بنفي 

هذا األمر مطلقا.
-2يؤك��د ماري��وس تونت��ه وهو أحد 
الباحث��ني ف��ي منظم��ة للحفاظ 
عل��ى احليوان في أملاني��ا، أن طبيعة 
القطط تغلب عليه��ا القلق فهي 
تظل حذرة في كافة حتركاتها سواء 

عند تناول الطعام أو النوم.
-3ويؤك��د الكثير م��ن الباحثني في 
األمر نفس��ه أن رد فعل القطة من 
خ��وف وهل��ع يرجع إل��ى مفاجأتها 
باخليار فقد تتخيل أنه ثعبان أو عدو 
يهاجمها من اخللف أو يريد ايذائها 
أي أنه خوف فطري من أمر مجهول 

في بداية االمر.
-4حتذر احدى الباحثات في هذا األمر 

من استغالل خوف القطة من اخليار 
بهذا الش��كل كنوع من السخرية 
فلي��س مضم��ون رد فع��ل القطة 
فقد تتخيل ان من يهاجمها ثعبان 
فيك��ون رد فعله��ا عني��ف ومؤذي 
لإلنس��ان هذا غلى جان��ب العامل 
اس��تعمال  ع��دم  م��ن  االنس��اني 
االش��ياء التي تؤذي نفسية القطة 

كمادة للهو.



13 االثنني 19 شباط 2018 العدد )3883(اعالن

Mon.19 Feb . 2018 issue )3883(



رياضة االثنني 19 شباط 2018 العدد )3883(14

زيوريخ ـ وكاالت:

»ليكيب«  كش��فت صحيف��ة 
الفرنسية عن فحوى ومضمون 
يتج��ه  الت��ي  اإلصالح��ات 
االحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم 
)فيفا( إل��ى دراس��تها وإقرارها 
رئيس��ه  اس��تراتيجية  ضم��ن 
السويس��ري جيان��ي إنفانتينو 
لتطوي��ر اللعب��ة واحلفاظ على 

استقرارها.
الشهيرة،  الصحيفة  وبحسب 
ف��إن إصالح��ات رئي��س الفيفا 
تتركز خالل املدى القصير على 
محوري��ن هام��ني األول يتعل��ق 
والثان��ي  الالعب��ني  بانتق��االت 
برواتبهم مع أنديتهم، وكالهما 
سيطرا على املالعب في األعوام 
األخي��رة التي ش��هدت إرتفاعا 
صاروخي��ا للرواتب وزيادة حجم 

إنفاق األندية على التعاقدات.
وأك��د التقري��ر ب��أن إنفانتين��و 
الثام��ن  ف��ي  سيتس��لم 
والعش��رين من ش��هر ش��باط 
اجلاري تقريراً يتضمن 11 نقطة 
ش��هدت دراس��ة من قبل جلنة 
الالعبني م��ن اجل الب��ت فيها 
خ��الل اجتم��اع »الفيف��ا« في 

مدينة زيورخ السويسرية.
ويتجه االحتاد الدولي إلى إلغاء 
»امليركاتو الش��توي« في شهر  
كانون الثان��ي ، مع اإلبقاء على 
ال��ذي  الصيف��ي«  »امليركات��و 

يت��م بني نهاية موس��م وبداية 
موسم جديد، مع تقليص فترة 
االنتقاالت الصيفية ، إذ سيتم 
إغالقه��ا قب��ل إقام��ة اجلول��ة 
األولى م��ن الدوري��ات األوروبية 

لتف��ادي ارت��داء الع��ب قميص 
ناديني في موس��م واحد سواء 
ف��ي ذات ال��دوري أو م��ن دوريني 
مختلف��ني، بهدف احلد من عدد 
االنتقاالت التي تتم كل صيف 

و ش��تاء، والتي جعلت استقرار 
األندية حلقة مفقودة.

و ف��ي ذات الس��ياق، س��يدرس 
االحتاد الدول��ي كيفية تقليص 
ال��ذي  الالعب��ني  وكالء  نف��وذ 

يزداد من موس��م آلخ��ر، بعدما 
اصبح��ت له��م س��لطة على 
الالعب��ني اكث��ر م��ن س��لطة 
أنديته��م وإحتاداتهم الرياضية، 
مما ساهم في تضخم ارباحهم 

وب��روز   ، ألخ��رى  صفق��ة  م��ن 
مؤش��رات عن غس��يل لألموال 

وتلقي رشاوى.
كما تتضمن إصالحات »الفيفا« 
وضع س��قف رواتب لالعبني في 
األندي��ة، والت��ي يج��ب ان تكون 
بحس��ب إيرادات كل نادٍ، بهدف 
وضع ح��د حل��رب الروات��ب التي 
اش��تعلت ب��ني األندي��ة إلغ��راء 
الالعب��ني، وبروز األندية الصينية 

في هذا السياق بشكل قوي .
ويه��دف »الفيفا« م��ن وراء هذه 
اإلصالح��ات إلى تقلي��ص نفوذ 
وس��لطة املال على ك��رة القدم 
التي تعاظمت في الفترة األخيرة 
، كم��ا يهدف أيضاً إلى توس��يع 
األندي��ة  ب��ني  املنافس��ة  دائ��رة 
على األلقاب والبط��والت ، وبني 
الالعبني عل��ى اجلوائ��ز الفردية، 
املنافس��ة  انحس��رت  بعدم��ا 
ف��ي الس��نوات العش��ر األخيرة 
ب��ني مجموعة م��ن األندية متثل 
األقلية، في ح��ني هيمن الثنائي 
ميس��ي  ليوني��ل  األرجنتين��ي 
رونالدو  كريس��تيانو  والبرتغالي 

على اجلوائز الفردية.
وم��ن ش��أن ه��ذه اإلصالح��ات 
التي يق��وم بها االحتاد الدولي أن 
حتقق نهض��ة ف��ي املالعب عبر 
إع��ادة احلياة ألندي��ة عديدة ظل 
دوره��ا يختص��ر عل��ى التنقيب 
عن املواه��ب، ثم تقدميها جاهزة 
لألندية الكبيرة التي تتوفر على 

املوارد املالية الضخمة.

مع تقليص نفوذ وكالء الالعبين الذي يزداد من موسم آلخر

»الفيفا« يدرس تعديل لوائح الميركاتو 
للحد من االنتقاالت ووضع سقف للرواتب

رونادلو وميسي.. عقود خيالية

ميونيخ ـ وكاالت:
قاد ي��وب هاينكس املدير الفن��ي لفريق بايرن 
ميون��خ األملان��ي، فريق��ه لتحقي��ق االنتصار 
بهدفني مقابل هدف على فولفسبورج، مساء 

أول أمس، باجلولة 23 من البوندسليجا.
وبحس��ب ش��بكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن 
هاينك��س ق��اد الفريق الباف��اري لتحقيق 13 
انتصارًا على التوالي بكل املنافسات.وأضافت 
الش��بكة: »ه��ذه السلس��لة ه��ي األط��ول 

لهاينكس في مسيرته التدريبية«.
يُذك��ر أن هاينك��س تولى املس��ؤولية الفنية 
للبافاري هذا املوس��م، عق��ب إقالة اإليطالي 
كارل��و أنش��يلوتي، وجنح ف��ي قي��ادة الفريق 
لصدارة ترتيب البوندس��ليجا، والتأهل لثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس 

أملانيا.

لندن ـ وكاالت:
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة 
كأس االحت��اد اإلجنليزي عن مواجهات يس��يرة 
لألندية املرش��حة للتتويج باللقب باستثناء 
موقعة ليس��تر س��يتي - تشيلسي التي قد 

حتدث فيها املفاجأة.
ووضعت القرعة أغلب الفرق املرشحة للقب 
في اختب��ارات س��هلة مما يوحي ب��أن املنطق 
سيحترم في هذا الدور املتقّدم من املسابقة 

اإلنكليزية العريقة.
ف��ي املقاب��ل تب��دو مباراة ليس��تر س��يتي - 
تشيلسي مش��ّوقة بالنظر إلى قيمة العبي 
»الثعال��ب« على غ��رار رياض مح��رز وجيمي 
فاردي وكتيبة النج��وم في صفوف ال�«بلوز«.

وفيما يلي قرع��ة الدور رب��ع النهائي كاملة: 
شيفيلد وينسداي أو سوانسي سيتي يالقي  
روشدال أو توتنهام، مانشستر يونايتد يالعب 
برايت��ون، ويلتقي فريق ليس��تر س��يتي امام 
تشيلس��ي، ويغان أو مانشستر سيتي يالقي 

ساوثهامبتون.

الدوحة ـ وكاالت:
يلتقي الفريق األول لكرة القدم بنادي الغرافة، 
م��ع تركتور اإليراني مس��اء الي��وم اإلثنني في 
ثاني مبارياته باجملموعة األولى بدور اجملموعات 
ب��دوري أبط��ال آس��يا، عل��ى ملع��ب ثاني بن 

جاسم بنادي الغرافة.
ومُتثِّل املب��اراة، ُعنق زجاجة للغرافة بالبطولة 
القارية؛ حيث إنَّه خس��ر املب��اراة األولى أمام 
اجلزيرة اإلماراتي )2-3(.. ويحتاج الغرافة للفوز 
باملب��اراة، من أجل احلف��اظ على حظوظه في 
اجملموعة الت��ي يتصدرها اجلزيرة اإلماراتي ب�3 

نقاط، وهو نفس رصيد تركتور.
ويتسلح الغرافة بعدد من الالعبني املتميزين 
م  أمام تركتور، أبرزهم ويسلي شنايدر، الذي قدَّ
عرًض��ا قويًا أمام اجلزيرة، وس��جل هدًفا، لكن 
األخطاء التي وقع فيها احلارس قاسم برهان، 
كانت السبب املباشر في اخلسارة.. كما ميلك 
الغرافة أيًض��ا، اإليراني مه��دي طارمي، وهو 
م��ن الهداف��ني املتميزي��ن، والبرتغالي دييجو 
أم��ادو، وأيًضا روب��رت كيخ��ادا املدافع الدولي 

الفنزويلي.
وميل��ك كذلك من الالعب��ني القطريني، فهيد 
الشمري، ومؤيد حسن، وأحمد عالء، ويوسف 
مفتاح، وعاصم مادبو، وعثمان اليهري، وعبد 
العزيز حامت، وغيرهم من الالعبني الذين يراهن 

عليهم املدرب التركي بولنت.

هاينكس يحقق رقما 
شخصيا أمام فولفسبورج

قرعة كأس االتحاد اإلنجليزي 
تجّنب صدام الكبار

الغرافة يتسلح بشنايدر 
لعبور تركتور اإليراني

لندن ـ وكاالت:

يتوق��ع محم��د ص��الح أال تتوق��ف 
أهداف��ه بعدم��ا هز الش��باك للمرة 
30 م��ع ليفربول في موس��م مذهل 

ملهاجم منتخب مصر.
واحت��اج ص��الح )25 عاًم��ا( إل��ى 36 
مب��اراة بجميع املس��ابقات، ليصبح 
الالعب 13 فقط ف��ي تاريخ ليفربول 
الذي يصل له��ذا العدد من األهداف 
في موس��م واحد ،واألول منذ لويس 
س��واريز مهاجم أوروج��واي قبل أربع 
س��نوات.. وق��ال ص��الح عب��ر موقع 
هام��ش  عل��ى  الرس��مي  ليفرب��ول 
معسكر تدريبي في إسبانيا للفريق 
اإلجنليزي: »شعور رائع أن تسجل 30 
هدًفا في أول موسم لك في نادٍ مثل 

ليفربول«.
وأضاف: »إنه ش��يء كبير، لذا أشعر 
بس��عادة كبيرة نحوه، لكن يجب أن 
أس��تمر وأواصل التطل��ع لألمام من 
أج��ل تس��جيل املزيد م��ن األهداف، 
أش��عر بأنني على ما ي��رام وهذا هو 
أهم ش��يء، وبالتأكي��د ال يزال هناك 
املزيد ف��ي الطريق«.ووصل صالح إلى 
اله��دف 30 أس��رع م��ن أي العب في 

ليفرب��ول من��ذ ج��ورج آالن قبل 121 
عاًم��ا، ويتبقى أكثر من ش��هرين في 
املوسم ليزيد حصيلته قبل أن يتجه 

مع مصر إلى كأس العالم.
ول��م يتوقع كثيرون ه��ذا املعدل من 
األهداف، عندما انضم صالح مقابل 
36.9 مليون جنيه إس��ترليني )51.8 

مليون دوالر( من روما العام املاضي.
لك��ن املقارن��ات تعق��د اآلن بالفعل 
بين��ه وب��ني أعظ��م هداف��ي النادي، 
ويحتل حالًيا املركز الثاني في قائمة 
ال��دوري اخلم��س  هداف��ي بط��والت 
الكب��رى في أوروبا، خل��ف هاري كني 
مهاج��م توتنه��ام هوتس��بير فقط 
بعدما سجل 22 هدًفا في 26 مباراة 

بالدوري اإلجنليزي املمتاز.
لكن بينما يعد كني مهاجًما صريًحا، 
ف��إن ص��الح جن��اح وصن��ع العديد 
من األه��داف أيًضا، وخاص��ة لروبرتو 
فيرمينو وس��اديو ماني في واحد من 
أقوى خطوط الهجوم في أوروبا اآلن.

وبفوزه -5صفر على بورتو يوم األربعاء 
املاضي، أصبح لدى ليفربول الهجوم 
األق��وى ف��ي دوري أبط��ال أوروبا هذا 
املوس��م برصيد 28 هدًفا.. وفي ظل 
هذه النتيج��ة الكبيرة التي حققها 
في مب��اراة الذهاب خارج أرضه، يبدو 

تأه��ل ليفرب��ول إل��ى دور الثماني��ة 
مؤكًدا.ورغ��م أن مان��ي تف��وق على 
صالح بثالثيته في ه��ذه املباراة، قال 
املهاج��م املصري إنه يعمل دائًما من 

أجل حتسني مستواه.
وأكد صالح: »أفكر دائًما في محاولة 
حتس��ني أدائي وأقوم بذلك يومًيا، كل 
ي��وم أنظر لنفس��ي وأحاول حتس��ني 

أدائي طيلة الوقت«.ويلتقي ليفربول 
ف��ي مبارات��ه القادم��ة م��ع وس��ت 
ه��ام يونايتد باس��تاد أنفيلد يوم 24 

شباط.

وتن��وي إدارة نادي ليفرب��ول اإلجنليزي 
للفريق،  الهجومي  الثنائ��ي  مكافأة 
محم��د صالح والس��نغالي س��اديو 
مان��ي، بعد تألق الالعب��ني بقوة منذ 

بداية املوسم اجلاري.
ووفقا لصحيفة مي��رور البريطانية، 
ف��إن إدارة ليفربول تخط��ط لتوقيع 
عقد جديد مع ماني، س��يمدد إقامة 
الالع��ب الس��نغالي مبلع��ب أنفيلد 
لعام��ني إضافي��ني، علًما ب��أن عقده 
احلالي س��ينتهي في صي��ف 2021، 
كم��ا س��يضاعف راتبه األس��بوعي 
أل��ف جني��ه  ب���80  املق��در  احلال��ي 

إسترليني.
وأش��ارت إلى أنه مبج��رد توقيع ماني 
عل��ى العق��د اجلدي��د، ف��إن الن��ادي 
اإلجنليزي، سيتجه على الفور لنفس 
اخلط��وة م��ع محم��د ص��الح، بعقد 
جديد وش��روط محس��نة، علًما بأن 
الالع��ب املص��ري البالغ م��ن العمر 
25 عاًما عق��ده ميتد مع الليفر حتى 

صيف 2022.
وانض��م محم��د ص��الح لليفرب��ول 
الصي��ف املاض��ي قادًما م��ن إيه إس 
روم��ا اإليطال��ي، وتألق هذا املوس��م 
مع فريق امل��درب يورجن كلوب، حيث 
س��جل حت��ى اآلن 30 هدًفا خالل 36 

مباراة بجميع املسابقات.
من جانبها، قالت تقارير صحفية، إن 
تأل��ق النجم املص��ري محمد صالح، 
ق��د يتس��بب في ع��دم ق��درة ناديه 
ليفربول اإلجنليزي، على إمتام صفقة 
مميزة، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
وكان��ت تقاري��ر قد ربط��ت ليفربول 
البرازيلي  باحلص��ول عل��ى خدم��ات 
أليس��ون بيك��ر، حارس مرم��ى فريق 

روما اإليطالي.
ووفق��ا لصحيفة »ديل��ي تليجراف«، 
فإن روما يش��عر بأن��ه مت خداعه من 
جانب ليفربول، بعد أن اشترى النادي 
اإلجنلي��زي اجلن��اح املص��ري محم��د 
ص��الح الصيف املاض��ي مقابل نحو 
36 مليون جنيه إس��ترليني، في حني 
أن قيمته الس��وقية احلالية أكبر من 

ذلك بكثير.
ول��ن تتخل��ى إدارة روما ع��ن احلارس 
أليس��ون لليفربول إال ف��ي حال دفع 
الريدز ملبلغ قياس��ي ق��د يصل ل�70 
مليون جنيه إس��ترليني، وهو ما قد 
يضطر يورج��ن كلوب املدي��ر الفني 
للفريق لص��رف النظر عن الصفقة، 
مفض��ال جتدي��د الثقة في حارس��ه 

احلالي لوريس كاريوس.

صالح يعد ليفربول بمزيد من األهداف في البرييمرليج
ينتظر مكافأة كبيرة من إدارة النادي تقرير

صالح

Mon. 19 Feb. 2018 issue )3883)

روما ـ وكاالت:
رف��ع املغرب��ي، مه��دي بنعطي��ة، 
صخرة دفاع يوفنت��وس اإليطالي، 
راي��ة التحدي ف��ي وج��ه توتنهام 
اإلجنليزي، قب��ل لقاء اإلياب في دور 

ال� 16 لدوري أبطال أوروبا.
وأكد الالع��ب العربي قدرة فريقه 
عل��ى حتقي��ق الف��وز ف��ي إجنلترا، 
دوري  نهائ��ي  رب��ع  إل��ى  والعب��ور 

األبطال.
وق��ال بنعطي��ة ف��ي ح��وار م��ع 
اإليطالية:  »الس��تامبا«  صحيفة 
»بالتأكيد كان من املمكن أن نقدم 

م��ا هو أفض��ل من ذل��ك )التعادل 
2�2(، لكن نحن واثقون من قدرتنا 
على الفوز، والتأهل على حس��ابه 

مبلعب وميبلي«.
قوي��ا  س��باقا  »س��يكون  وتاب��ع: 
وشرس��ا على لقب ال��دوري حتى 
النهاي��ة، لك��ن أن��ا واثق م��ن أننا 
سنفوز، ال يوجد ش��يء مضمون، 
لكن م��ن اجلميل أيض��ا أن الناس 
أم��ر  باللق��ب  فوزن��ا  يعتب��رون 
يلعب  »نابولي  طبيعي«.وأض��اف: 
أجم��ل ك��رة ق��دم، ولكنن��ا أقوى 
وأكثر متاس��كا وصالبة، لقد أثبتنا 

ذلك بفوزنا عليهم في عقر دارهم 
مبلعب سان باولو«.وتابع: »رمبا بعد 
جن��اح 6 س��نوات، البع��ض يتمنى 
فوز فريق آخر باللقب، األمر يشبه 
م��ا حدث ف��ي فرنس��ا م��ع ليون 
عندم��ا فازوا باللقب ل�7 س��نوات 

متتالية«.
وعن رحيل املدافع اخملضرم ليوناردو 
املاض��ي  الصي��ف  بونوتش��ي، 
وانضمامه مليالن، ق��ال: »رمبا تأثرنا 
في البداية، لكن في نهاية املطاف 
جنحن��ا ف��ي التأقل��م، واس��تعادة 

التوازن والتماسك«

لندن ـ وكاالت:
أكد بيب غوارديوال مدرب مانشستر 
غابريي��ل  مهاجم��ه  أّن  س��يتي 
جيسوس سينضم لتدريبات الفريق 
لكن من غير املرجح مشاركته أمام 
ويغ��ان أثليتيك في ال��دور اخلامس 

لكأس االحتاد اإلجنليزي اليوم.
وعانى جيس��وس م��ن اإلصابة في 
أربط��ة الركب��ة خالل التع��ادل دون 
أهداف مع كريس��تال باالس يوم 31 
املهاجم  املاض��ي.وكان  األول  كانون 
البالغ عم��ره 20 عاماً عنصراً مؤثراً 
في هجوم سيتي في النصف األول 

من املوس��م احلالي وسجل ثمانية 
أهداف في 18 مباراة شارك خاللها 

في الدوري.
وق��ال غوارديوال للصحفي��ني اليوم 
غابريي��ل  »سيش��ارك  اجلمع��ة: 
جيس��وس في التدريب اليوم. هذه 
أنباء جي��دة. ال أدري متى س��يكون 
جاهزاً للعب. اخلطوة األولى التدريب 
مل��دة أس��بوع أو اثنني منف��رداً لكن 

سيكون تدريبه األول مع الفريق«.
وال ي��زال امل��درب اإلس��باني حريصاً 
عل��ى اختيار تش��كيلة أساس��ية 
قوية أمام ويغان املنافس في الدرجة 

الثالثة حيث سنح لالعبيه خمسة 
أيام للراحة واالس��ترخاء بعد الفوز 
-4صف��ر على بازل السويس��ري في 

دوري أبطال أوروبا.
وأضاف غوارديوال: »انتصرنا في بازل 
وأمامنا ستة أيام أو نحو ذلك حتى 
مب��اراة األحد بع��د املقب��ل )نهائي 
كأس رابطة األندية االنكليزية أمام 
أرسنال( سيكون أمامنا خمسة أو 
س��تة أيام أخرى. ميك��ن لالعبني أن 
يتعافوا. عندما يكون هناك متسع 
م��ن الوقت ملدة يومني أو ثالثة يجب 

أن نعتني بأحوال الفريق«.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
ذك��ر تيتي مدرب منتخ��ب البرازيل 
لك��رة القدم اليوم اجلمعة أنه حّدد 
15 العباً سينضّمون إلى تشكيلته 
خلوض نهائيات كأس العالم بروسيا 
ه��ذا العام حي��ث س��يكون تياغو 
س��يلفا وروبرت��و فيرمين��و ضم��ن 

األسماء املؤكد حضورها.
ومت استبعاد س��يلفا من تشكيلة 
باريس س��ان جيرمان على نحو غير 
متوقع خالل اخلسارة 3-1 أمام ريال 
مدريد في دوري أبطال أوروبا األربعاء 
املاضي. وواجه فيرمينو، الذي يلعب 

ضم��ن صفوف ليفربول، منافس��ة 
صعبة لني��ل مكان كبديل للثالثي 
الهجومي األساس��ي والذي يضم 
نيمار العب سان جيرمان، وفيليبي 
كوتينيو العب برش��لونة وغابرييل 
جيسوس العب مانشستر سيتي.                
وق��ال تيت��ي في مقابل��ة مع موقع 
البرازيل��ي  اس��بورتيس  ي��و.او.ال 
الش��هير: »التش��كيلة األساسية 
ستكون كاآلتي، أليسون ومارسيلو 
ودانيي��ل  وماركيني��وس  وميران��دا 
ألفيس وباولينيو وريناتو أوغوس��تو 
وكوتيني��و  ونيم��ار  وكاس��يميرو 

جيس��وس«.وأكمل  وغابريي��ل 
فرناندينيو العب مانشستر سيتي 
قائم��ة  تشيلس��ي  م��ن  وويلي��ان 
األسماء التي تأكد مشاركتها في 
التشكيلة التي ستضم 23 العباً.

وأوقع��ت القرع��ة البرازي��ل، وه��ي 
املنتخ��ب الوحي��د الذي ف��از بلقب 
كأس العال��م خم��س م��رات، ف��ي 
اجملموع��ة اخلامس��ة الت��ي تض��م 
كوس��تاريكا وسويس��را وصربي��ا.
وس��تكون املباريات الودي��ة املقبلة 
للبرازيل أمام روس��يا مس��تضيفة 

النهائيات وأملانيا حاملة اللقب.

مدريد ـ وكاالت:
حلق برش��لونة بغرمي��ه التقليدي 
ري��ال مدريد في نهائي كأس ملك 
إس��بانيا لك��رة الس��لة، بعد أن 
تخطى عقبة فريق ج��ران كناريا 
ف��ي نص��ف النهائ��ي أول ام��س 
بنتيج��ة )87-74(.. وكان الفري��ق 
امللكي قد تأه��ل للنهائي، للعام 
اخلام��س عل��ى التوال��ي، بتغلبه 
على إيبروس��تار تنيريفي بنتيجة 

(77-59(، لتتأك��د بذلك مواجهة 
جدي��دة ف��ي »الكالس��يكو« بني 
الفريقني، ولكن هذه املرة في كرة 

السلة.
صاحب  امليرينج��ي،  وسيس��عى 
املق��ام الرفيع في ه��ذه البطولة 
ب�27 لقًبا، خالل مباراة غدا األحد 
للحف��اظ عل��ى البطول��ة الت��ي 
يهيم��ن عليه��ا خالل الس��نوات 
املقاب��ل،  األخيرة.ف��ي  األرب��ع 

س��يكون حلم الفريق الكتالوني 
هو اس��تعادة اللق��ب الغائب عن 
خزائنه من��ذ 2013 عندما تغلب 
النهائ��ي،  ف��ي  فالنس��يا  عل��ى 
ليضي��ف اللق��ب ال���24 ل��ه في 

البطولة.
يذك��ر أن آخ��ر نهائ��ي جم��ع بني 
قطبي إسبانيا في هذه البطولة 
في موسم )2014-2015( وانتهى 

بفوز ملكي بنتيجة )71-77(.

بنعطية يرفع راية التحدي في وجه توتنهام

غوارديوال يستبعد مشاركة 
جيسوس في مباراة ويغان

مدرب البرازيل يؤكد حضور 15 اسمًا 
في المونديال الروسي

برشلونة يالقي الريال في نهائي
 كأس ملك إسبانيا بالسلة



بغداد ـ فالح خابط*
نادي��ا  الكاب��ادي  جلن��ة  رش��حت 
اجلن��وب  ومصاف��ي  الديواني��ة 
للمش��اركة ف��ي بطول��ة الفجر 
الدولية التي س��تقام ف��ي إيران، 
وقال حميد نعمه احلمداني، امني 
س��ر جلن��ة الكاب��ادي، ان اجتماع 
االحتاد الذي عقد في بغداد نوقش 
فيه املش��اركة ف��ي بطولة فجر 
الدولية، ومت اختي��ار الفريق الفائز 

ووصيف��ه  االندي��ة  بلق��ب  األزول 
للمش��اركة في البطول��ة، وهما 
ومصاف��ي  الديواني��ة  فريق��ي 
اجلنوب، وكذلك ترش��يح 5 حكام 
مباري��ات  إدارة  ف��ي  للمش��اركة 
وهم  اته��ا،  ضمن البطولة ذ 
) احم��د صبح��ي وف��ارس س��تار 
وامج��د ماجد ومصطف��ى خالد 

وادور لفتة(.
وذك��ر ان اللجن��ة صادق��ت على 

اس��ماء العب��ي املنتب��خ الوطني 
الذي��ن متت دعوته��م مؤخراً على 
هامش بطول��ة اندية العراق التي 
ضيفته��ا محافظة الديوانية من 
للمش��اركة في  التحضير  اج��ل 
دورة االلع��اب االس��يوية وبطولة 

العالم.
كم��ا اوض��ح ان اللجن��ة فاحت��ت 
امل��درب الهندي لقي��ادة املنتخب 
الوطن��ي للرجال وكذل��ك املدربة 

ران��ي لقي��ادة منتخب  الهندي��ة 
ف��ي  املنتخ��ب  لقي��ادة  النس��اء 
بطولة اس��يا املق��رر اقامتها في 

ماليزيا العام احلالي.
وبني احلمداني ان العراق سيشارك 
في اجتماعات االحتاد الدولي التي 
س��تعقد ف��ي الهن��د ش��هر آذار 

املقبل.

* املنسق اإلعالمي للكابادي اجتماع الكابادي 

إعالم المركز الوطني
ضيفت قاعة املركز الوطني بالكرة 
الطائ��رة، ظهر اخلمي��س، اجتماعاً 
املوس��وي  ترأس��ه طال��ب  مهم��ا 
مدي��ر ع��ام دائ��رة ش��ؤون االقاليم 
س��والف  ومعاون��ه  واحملافظ��ات، 
حسن ومدير املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضة بسام رؤوف ومدير 
الش��عبة اإلداري��ة، حام��د حن��ون 
الكنان��ي، بحض��ور مدي��ري املركز 
الرياضية  املوهب��ة  لرعاية  الوطني 

في احملافظات وبغداد.
ومت في االجتماع مناقش��ة العديد 
من احمل��اور املهمة، ابرزه��ا تقليص 
اع��داد مراك��ز احملافظ��ات، والتأكد 
م��ن بيان��ات الالعبني، وآلي��ة دعم 
املوهوبني، اذ مت في االجتماع االشادة 
مبق��درة مراك��ز املوهوب��ني وانت��اج 
الالعبني وتقدميه��م إلى املنتخبات 
الوطني��ة، فيم��ا تقرر ال��ى ان يتم 
اقامة حفل تكرمي خاص للمتميزين 

من الالعبني واملدربني واإلداريني.
واش��ار مدي��ر ع��ام دائ��رة ش��ؤون 
االقاليم واحملافظات، إلى ان التركيز 
ف��ي املدة املقبلة س��يكون على ما 
يقدمه املركز م��ن اداء فني وتربوي 

بالبطوالت، حيث س��يتم تسيمة 
جل��ان ملتابع��ة البط��والت والتركيز 
على اجلانب التربوي، من أجل اعداد 
جيل متميز بهذا اجلانب، اذ س��يتم 
الغاء اي فريق تس��جل عليه نقاط 

سلبية، حتى لو كان متفوقاً فنيا.
وذكر ان املش��رفني الذي��ن يرافقون 
الف��رق الرياضية عند حضورها إلى 
بغ��داد يج��ب ان يكونوا مبس��توى 
املس��ؤولية ف��ي الس��يطرة عل��ى 

العبيهم.
وشدد املوسوي، على ضرورة التاكد 

من بيانات الالعبني ودقة تولداتهم 
حملاربة آفة التزوي��ر التي تعد خطرا 
كبي��راً يه��دد مس��تقبل األلعاب، 

ويصادر فرص وحقوق الواعدين.
واب��دى اجملتمعون ضرورة مناقش��ة 
نق��اط ع��دة بش��أن آلي��ة العم��ل 
وتطوي��ره، ف��ي حني هنال��ك مراكز 
باحملافظات س��يتم التباحث بشأن 
إلغائه��ا م��ن عدم��ه، نظ��را ملدى 
احلاج��ة من ابقاء ه��ذه املراكز بعد 
طلب��ات م��ن مدي��ري مراك��ز فروع 

احملافظات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تأهل��ت 8 أندي��ة بالك��رة الطائرة 
لفئ��ة الناش��ئني حت��ت 15 عام��أً 
إلى نهائيات الع��راق، بعد تفوقها 
ف��ي التصفي��ات الت��ي ضيفته��ا 
محافظ��ة كربالء للم��دة من 10 � 
14 ش��باط اجلاري، واألندية التي ف 
التأهل هي ) الصناعة واالس��كان 
للموهوب��ني  الوطن��ي  واملرك��ز 
والبحري والدغارة والشهيد سعد 
خل��ف والش��طرة وآكاد، واملرك��ز 

الوطني للموهبة الرياضية(.
وثمن مدير املرك��ز الوطني بالكرة 
الطائرة، عالء ش��اكر، جهود املالك 
التدريبي والالعبني، مؤكدا ان النهج 
الصحيح وااللت��زام بالتدريبات هو 
اس��اس النجاح والتف��وق لالعبي 

املركز في منافسات األندية.
من جانبه، عد مدرب املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية، الدكتور، 
عمر سعيد، تأهل فريقه باملستحق 
بع��د االعتماد عل��ى عناصر واعدة 
تراواح��ت اعماره��م ب��ني 15 � 10 
س��نوات، اذ مت اشراك العبني صغار 
م��ن اجل تعزي��ز مقدرتهم الفنية 
وكس��ب االحت��كاك كم��ا في زج 
الالع��ب ياس��ر عم��ر ذو العش��رة 
أع��وام، الذي يع��د اصغر العب في 

البطول��ة، وب��ني ان املباري��ات التي 
تناف��س فيه��ا 16 فريق��ا واقيمت 
في قاعت��ي اجلماهير واألوملبية في 
محافظ��ة كرب��الء، ش��هدت إثارة 
وندي��ة بني اجلميع، منوه��ا ً إلى ان 
فريق��ه حق��ق الفوز ف��ي مباراتني 
على فريق الش��هيد س��عد خلف 
من محافظة ميس��ان بش��وطني 
م��ن دون مقابل وبالنتيج��ة ذاتها 
على فريق امام املتقني، فيما خسر 
امام فريق نادي احلكيم بش��وطني 

مقابل شوط واحد.
واوضح ان وفد فريقه في البطولة 
ض��م الدكتور ع��الء عب��د الرضا، 
عب��د  ج��واد  املس��اعد  وامل��درب 
الكاظم، والالعب��ون ) محمد عبد 
اخلالق وحسن كرمي واحمد حسني 
اله��ادي  وعل��ي  وعب��اس جمع��ة 
جاس��م ورضا يونس وضياء الدين 
عل��ي وعلي ج��اود وعب��اس يونس 
واحمد ل��ؤي واحمد ع��ادل ويونس 

عبد الناصر(.
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الملتقى الرياضي والمنظمة 
العراقية يحتفيان بالعزاوي

عبد الكريم حاتم مدربا 
لسلة الدفاع المدني

طائرة الشرطة تخسر 
أولى لقاءاتها عربيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
خس��ر فريق الشرطة بالكرة الطائرة أول أمس أولى 
مباريات��ه في بطولة االندية العربية بنس��ختها ال� 
36 اجلارية منافس��اتها في تونس حلس��اب اجملموعة 
االولى أمام فريق أهلي بنغازي الليبي بثالثة أشواط 
من دون رد جاءت على النحو التالي، )21/25(، )24/26(، 
)23/25(..وتض��م اجملموعة ايض��ا، األهلي البحريني، 

واجليش امللكي املغربي.
يشار إلى ان ممثل العراق الثاني في البطولة نفسها 
فري��ق البيش��مركة يلعب ضمن اجملموع��ة الرابعة 
التي تتألف من أندية ) الترجي التونس��ي والسيب 

العماني واألمان السوداني وبرج بوعريج اجلزائري(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقيم��ت عصر أول ام��س، في قاعة بيتن��ا الثقافي/ 
س��احة األندل��س، احتفالي��ة لصان��ع ومكتش��ف 
النجوم لك��رة القدم، اخلبير، داود العزاوي، باش��راف 
الرياض��ي ف��ي القش��لة بالتع��اون م��ع  امللتق��ى 
املنظم��ة العراقية لتنمي��ة الرياضة، بحضور جمع 
م��ن الرياضيني واإلعالمي��ني، وداود العزاوي، يعد من 
الش��خصيات الكروية البارزة التي متيزت باكتشاف 
العناص��ر املوهوب��ة وتقدميه��ا إل��ى األض��واء، بعد 
سلسلة رحالت ومحطات تدريبية محليا وخارجيا.

يش��ار إلى ان العزاوي يعمل حاليا مستش��اراً فنيا 
في املرك��ز الوطني لرعاية املوهب��ة الرياضية بكرة 

القدم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاق��دت الهيئة االداري��ة لنادي الدف��اع املدني مع 
امل��درب، أم��س، عبد الك��رمي حامت، لقي��ادة فريق كرة 
السلة الذي سيدافع عن الوان النادي في منافسات 
دوري الدرج��ة االول��ى لكرة الس��لة بعد أع��ادة بناء 

الفريق من جديد.
وقال امني سر النادي اكرم والي قررت الهيئة االدارية 
لنادي الدفاع املدني بعد االجتماع االخير ان تش��كل 
فري��ق لكرة الس��لة للمش��اركة ف��ي دوري الدرجة 
االولى، ومت تسمية املدرب عبد الكرمي حامت الذي سبق 
ان عمل مع النادي في سنوات سابقة، موضحا إلى 
ان إدارة النادي تس��عى إلى توس��يع قاعدة األلعاب 

املعتمدة في النادي.
وبني والي، هدفا ليس فقط املشاركة وامنا املنافسة 
والتأهل الى الدوري املمتاز لكرة السلة، فقد مت ابرام 
صفق��ات تعاقد مع ثمانية العبني كانت لهم جتارب 
س��ابقة مع اندية اخرى كاحلدود والصليخ، مش��يرا 
إلى ان التدريبات س��تبدأ في االيام املقبلة، من أجل 
تهيئة الفريق بنحو متميز لدخول منافسات الدوري 

الذي سيبدأ خالل شهر اذار املقبل.

قاسم يعلن تشكيلة 
األسود لمواجهة السعودية

إعالم اتحاد الكرة
اعلن املدرب باس��م قاسم انه سيعلن اليوم األثنني 
قائمة العب��ي املنتخب الوطني لك��رة القدم الذين 
سيالقي بهم املنتخب السعودي في ملعب املدينة 

الرياضية في البصرة يوم 28 شباط اجلاري.
وبني قاس��م ان احتاد الكرة ق��رر تأجيل االجتماع مع 
املالك التدريبي املق��رر أمس األحد، إلى اليوم االثنني 
لغرض فس��ح اجملال ام��ام امل��الك التدريبي من اجل 
اختيار الالعبني الذين س��يلعب بهم مباراته الودةي 
امام الس��عودية في اطار كس��ر احلظ��ر الكلي عن 

املالعب العراقية.
وق��ال ان بع��ض احملترفني سيش��تركون ف��ي املباراة 
الودية بحسب موافقات االندية التي يلعبون فيها، 
وقالت انباء ان الالعب ياس��ر قاس��م س��يكون ابرز 
املش��اركني في املباراة الودية بعد غيبته عن العديد 

من االستحقاقات السابقة للمنتخب الوطني.
وكان احت��اد الكرة ووزارة الش��باب والرياض��ة، اعلنا 
انهما س��يحتفيان باملنتخب الس��عودي في املباراة 
الودية ملناسبة تأهله إلى مونديال روسيا 2018، عن 
قارة آس��يا، إل��ى جانب ان املباراة املقبلة ستش��هد 
اعتزال الالعب الدولي السابق مهدي كرمي احد جنوم 
الكرة العراقية الذي كان ضمن تش��كيلة املنتخب 

الوطني احلائز على لقب آسيا 2007.

بغداد ـ الصباح الجديد:

ف��ي  املس��ابقات  ح��ددت جلن��ة 
االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، 
موع��د انط��الق اجلول��ة 16 م��ن 
ال��دوري املمتاز.. وق��ال مدير جلنة 
املس��ابقات ش��هاب أحم��د في 
»مباريات  صحفي��ة  تصريح��ات 
اجلول��ة س��تبدأ الي��وم اإلثن��ني ، 
حيث تق��ام مب��اراة واحدة جتمع 
نفط اجلنوب والبحري في ملعب 

الزبير«.
وأض��اف »تق��ام يوم غ��ٍد الثالثاء 
مبارات��ني، حي��ث يواج��ه كربالء 
فريق الديوانية في ملعب كربالء 
الدولي، وفي الثانية يلتقي أمانة 

بغداد ضيفه فريق امليناء«.
األربع��اء  ي��وم  أن  إل��ى  وأش��ار 
مباري��ات،   4 إقام��ة  سيش��هد 
إذ يالق��ي فري��ق النج��ف ضيفه 
الطلبة، ويلعب السماوة  والزوراء 
في ملع��ب األول، ويتواجه احلدود 
واجلوي��ة في ملع��ب التاجي، أما 
مباراة الشرطة والنفط  فستقام 

في ملعب الشعب الدولي.
يش��ار إلى أن اجلول��ة تختتم يوم 
بث��الث مباري��ات، حيث  اخلميس 
يلتق��ي نف��ط الوس��ط ونف��ط 
ميس��ان ف��ي  ملع��ب النج��ف، 
ويضي��ف ملعب التاج��ي مباراة 
والصناع��ات  احلس��ني  فريق��ي 
الكهربائي��ة، ويلع��ب زاخ��و  في 

ملعبه أمام الكهرباء. 
من جانب اخر، اختتمت مباريات 
اجلول��ة االول��ى ل��دوري الدرج��ة 
االول��ى/ مجموعة بغ��داد باجراء 
3 مباري��ات أول أم��س الس��بت، 
فف��ي اجملموع��ة االول��ى تع��ادل 
فريق��ا جس��ر ديال��ى واحملمودية 
س��لبيا، اما املب��اراة الثانية التي 

اقيمت حلس��اب اجملموعة لثالثة 
الت��ي جمعت فريق��ي الصناعة 
وأب��و غري��ب فق��د انته��ت بفوز 
االول بثالثي��ة نظيفة تناوب على 
تس��جيلها عل��ي ج��الل وك��رار 

قاسم وجنم هاشم.
حلس��اب  املباري��ات  اخ��ر  وف��ي 
اجملموع��ة الرابعة، تع��ادل فريقا 
التاجي واالس��كان بهدفني لكل 
منهما، املب��اراة كانت مقررة في 

ملع��ب األول، اال ان مياه االمطار 
حال دون اقامتها فتم نقلها إلى 
التاجي  الشاجلية، هدفي  ملعب 
س��جلهما الالعبان حس��ن زاير 
وعمر فاضل، وطرد العب الفريق 
امين زاهي حلصول��ه على اذنارين، 
فيما سجل لالسكان علي هادي 

وفقار علي.
جلن��ة  اعلن��ت  جانبه��ا،  م��ن 
املس��ابقات في احتاد الكرة، وقال 

مدير جلنة املس��ابقات، ش��هاب 
تأجي��ل مباري��ات  احم��د، تق��رر 
اجلولة الثاني��ة املقررة ان تنطلق 
اليوم االثن��ني وتتواصل حتى يوم 
غٍد الثالث��اء، إلى يوم��ي اجلمعة 
و24   23 املقبل��ني  والس��بت 
بس��بب األمطار وفيضان العديد 
م��ن املالع��ب املق��ررة ان تضيف 

املباريات.
من جان��ب اخ��ر، ش��ارك العراق 

في اجتماعات غربي آس��يا التي 
األردن،  ف��ي  أم��س  أول  عق��دت 
ومثلن��ا فيه��ا امني س��ر االحتاد، 
الدكتور صباح رضا، الذي قال في 
تصريحات صحفية ان املشاركة 
كانت ملمثلي احت��ادات دول األردن 
والكوي��ت والع��راق ف��ي غرب��ي 
آس��يا، وجرى فيها اع��ادة النظر 
في النظام اآلساس��ي الحتاد دول 
غرب آس��يا لكرة الق��دم، وتقدمي 

املقترحات تنظيم االمور اإلدارية 
مع مناقش��تها بصورة موسعة 

من أجل املصادقة عليها.
وق��ال الدكت��ور صباح رض��ا، ان 
ف��ي  قدم��ت  ع��دة  مقترح��ات 
ال��ذي كان��ت فع��االً  االجتم��اع 
ومت ت��داول في��ه آلي��ة النه��وض 
بواق��ع عم��ل أحت��اد غربي آس��يا 
لكرة القدم وتنش��يط دوره على 
الس��احة من خالل التوس��ع في 

اقامة البطوالت لشتى الفئات.
واوض��ح انه التق��ى على هامش 
االجتم��اع رئيس احت��اد دول غربي 
آسيا لكرة القدم، األردني، علي بن 
احلسني الذي ابدى تأييد الكامل 
لرفع احلظر عن املالعب العراقية 
الفعال��ة  االردن  ومس��اهمة 
املتواصلة في احلضور إلى العراق 
واللعب ام��ام املنتخبات واألندية 
من اجل تعزيز الترابط والعالقات 
الثنائية بني البلدين الش��قيقني 

اجلارين.
وذكر ان��ه مت االتفاق عل��ى اقامة 
ملنتخب��ات غرب��ي آس��يا حتت 23 
عاما للمنتخب��ات في محافظة 
البصرة ش��هر أيل��ول املقبل في 
خط��وة جدي��دة تؤكد م��دى دور 
الع��راق في نيل��ه املكان��ة التي 
ف��ي  واملس��اهمة  يس��تحقها 
تضييف نشاطات احتاد دول غربي 

آسيا لكرة القدم.
وثم��ن رضا، جه��ود االردن ش��عبا 
وحكوم��ة ف��ي دع��م مل��ف رفع 
احلظ��ر الكلي عن مالع��ب العراق، 
وال س��يما في اخلط��وات امليدانية 
الت��ي قامت بها اململك��ة االردنية 
الهاشمية التي ارسلت منتخبها 
الوطني ليلعب وديا امام املنتخب 
العراق��ي ف��ي محافظ��ة البصرة 
ف��ي مب��اراة كانت مح��ط اعجاب 

واحترام للجميع.

اليوم.. مباراة واحدة في الجولة 16 لممتاز الكرة
األمطار تؤجل الجولة الثانية للدرجة األولى/ بغداد

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

اجتماع دائرة شؤون االقاليم واحملافظات
فريق املركز الوطني بالكرة الطائرة
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دائرة شؤون األقاليم والمحافظات تشدد 
على أهمية الجانب التربوي قبل الفني

8 أندية تتأهل إلى نهائيات 
العراق للناشئين بالكرة الطائرة

ناقشت نقاط عدة أبرزها تقليص المركز الوطني في المحافظات

»الكابادي« يرشح الديوانية ومصافي الجنوب و5 حكام لبطولة الفجر الدولية



عرف��ت جمع��ة احللف��ي قبل ان 
التقيه، شاعرا في بعض قصائده 
انفاس من صديقه امير القصيدة 
العراقية،مظف��ر  الش��عبية 
الن��واب، معظمها اغ��ان للحب 

والعشق لبغداد. 
في مواس��م الغياب والبعد عن 
واملوانيء  والب��اب،  الوطن  عتبات 
تتقاذف سفننا رواحا واياب. قرأت 
ل��ه كتابات س��اخرة ف��ي بداية 
االلف��ن فحرص��ت عل��ى ق��راءة 
ماينش��ر له. وي��وم متاث��ل االمل 
للش��فاء وحزمنا حقائب العودة، 
بالشعر  أماس��ي غنية  جمعتنا 
واألغاني ف��كان مبدع��ا بصوته 
الدافيء تارة وهو يغني او يتحفنا 
بقصيدة من قصائده الش��عبية 
اجلميلة بصورها املكثفة القوية، 
وت��ارة بق��وة حض��وره بصمت��ه 

واصغائه للجميع. 
اختار العودة لبغداد وترك فسحة 
االستقرار والعيش بسالم بعيدا 

عن صراعات الطوائف ومفخخات 
االره��اب. فالوطن وحل��م العودة 
له أزاح كل جمال لواقع يعيشه 
في موانيء الغربة، وبقيت دجلة 
تغازل اح��الم الطفول��ة والصبا 

وموسم االحالم واالمال.
چانت دجله مثل العيد

جتري بوسط لبساتن
ومن فوگ اجلسر...

چانت تشوف الناس كل بغداد
ضوي��ات ومناير، واله��وه عذيبي 

وعرس،
عرس مجنون.

وأحنه...
أحنه ه�... ن..ا..ك

لم يتوان م��ن العمل وزج خبراته 
في االعالم والصحافة فأي عمل 
من اجل الوطن والناس هو الغاية 
خس��ارات  لتعويض  والوس��يلة 
الغربة ومارافقه��ا من خوف من 
بالع��ودة ألحضان  االحالم  ضياع 

الوط��ن. يق��در الكلم��ة ويعرف 
قيمته��ا فكان��ت الصحف التي 
شغل مسؤوليتها تزهو باسماء 
صادقة عديدة ومواضيع جريئة.  

شگد ضاعت عليك أحالم
وحدك حتسب األيام..

متر جدام عينك تركض األيام
تعبرك... تركض ... األيام

تبعد .. وانته.. ذ..ا..ك انته
حزين ومنزوي ومحتام..

وحدك حتسب األيام..
وح��دك ترس��م س��نينك عل��ى 

الريح
ويذريها الغبار أوهام بأوهام

لثقافت��ه الفض��ل ف��ي غربل��ة 
الذكري��ات ونخل اي��ام الطفولة 
عل��ى  ليبق��ي  حرماناته��ا  وكل 
رفيق��ا  ظ��ل  حل��م  طي��وف 
الف��رح  ال��وان  كل  ليس��تدعي 
حينه��ا  عواطف��ه  مس��تدعيا 
للح��ب  لفراش��ات  ليحوله��ا 
املعش��وق  فيمت��زج  والعش��ق 

بالوطن بالناس.
چنت أدورلك بروحي على گمره
تفيي لسنينك وتنثرلك سعد
چنت أدورلك على غيمه زغيره

تطش على أيامك ورد
 ..............
ناطرتك..

مثل ما تنّطر الورده نداها
وانته موگطرة نده وبس

أنت��ه نهر ال��روح، تس��گي الروح 
وتخفف ظماها

ناطرتك..
مثل ما تنطر الگاع املطر

روحي صبخه وانته غيمة شوگ
تتباهى بنساميها وهواها

ويطول االنتظار وتتجاذف س��فن 
املغت��رب ري��اح التع��ب انتظ��ارا 
ورياح اليأس وليس للش��اعر غير 
ري��اح الكلم��ات يحبس��ها ف��ي 
دفاترااليام وفي ليالي العتمة في 

شتاءات الغربة
شايل شراعي وشواطيك بعيده

والني رايح الني راجع
ضيعتني.. وضاعت سنيني ُغلب

والنه گادر اشتريك والنه بايع!
ذابل��ه أيامي مثل نخل��ه وحيده 

على الشرايع
واگف بآخر سنن العمر

ناطر الچن ماني ناطر
بالرغم من كل اخليبات املتالحقة 
وكأس اخليبة يفرغ بقايا الكؤوس 
املترع��ة باحلي��اة، بقي متش��بثا 
بعروة االمل بأن غدا البد ان يكون 
أحسن من أمس."اشرب بصحة 
غياب��ك؟ ماظ��ل غي��ر كاس��ك 
ومنق��ل جمر..ليل يجي��ب ليل..

وانت تسألني على حزني".
ف��ي زم��ن املفاج��آت كثي��ر م��ا 
يفاجئنا احلضور بعد طول غياب 
وما اكث��ر م��ا يفجعن��ا الغياب 
.. فس��الم علي��ك من��ا ي��رف مع 

النسيم على ذراك.

لندن- 2018-2-16

جمعة إبراهيم الحلفي - بصحة حضورك الدائم

ابتسام يوسف الطاهر

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��دت الفنان��ة ريه��ام عبد الغف��ور أنها ال متان��ع في تقدمي 
برنام��ج تليفزيون��ي إذا كان��ت فكرت��ه جدي��دة، وانها تؤمن 
بالتخص��ص في تقدمي برنامج فني، موضحة أنها جنحت في 
جتربته��ا األولى من خالل برنامج "تذكرتن س��ينما "، والذي 
كان يعرض على القناة األولى، ويعرض فيلم س��ينمائي كل 

أسبوع .
وأش��ارت أن جناحها في البرنامج تطل��ب منها إثبات جناحات 
أخ��رى ف��ي الفن موضحة أنه��ا ركزت ف��ي التمثيل وقدمت 
مجموع��ة م��ن األدوار املتنوع��ة لكنه��ا إذا وج��دت برنامج 
مناس��ب لها لن تتردد في تقدميه مش��يرة أنه��ا انتهت من 
تصوير فيلم "س��وق اجلمعة" مع اخملرج س��امح عبد العزيز 

وتتمنى أن ينال الفيلم إعجاب املشاهدين .
وع��ن رؤيته��ا ف��ي تقدمي أج��زاء جدي��دة من أعم��ال ناجحة 
أوضحت أنه��ا ضد هذا خصوًصا إذا كانت األدوار املقس��مة 
على الفنانن تتغير بنحو ال يناسب تاريخهم، وبالتالي هناك 
أعمال تنجح وهناك أعمال تفش��ل، مش��يرة أن على كاتب 
مسلس��ل األجزاء أن يكتبه بنحو متالح��ق حتى يرى الفنان 
دوره في العمل ككل ويس��تطيع أن يهيء نفس��ه بالصورة 
الصحيح��ة، ثانيا عل��ى الكاتب أال يتأخ��ر الكاتب عن تقدمي 
األجزاء كي ال ينس��ى اجلمه��ور األحداث في األج��زاء األولى، 
وعن أسرتها أش��ارت أنها تعيش حياة مستقرة مع أسرتها 

الصغيرة وتقضي وقت الفراغ مع أبنائها يوسف وفاروق

الصباح الجديد - وكاالت:
وق��ع رجل تايواني حتت طائلة القان��ون بعد أن حركت والدته 
ض��ده دعوى قضائي��ة تطالبه فيها بدفع مبل��غ مليون دوالر 

مقابل ما أنفقته عليه خالل مراحل تنشئته وتعليمه.
وذكر موقع  "نيوز إي بي سي" التايواني أن سيدة تدعى "لوو" 
اضط��رت إلى تربي��ة طفليها مبفردها بع��د أن انفصلت عن 
زوجه��ا، وفي مرحلة معينة تخوفت م��ن أن ولديها يهمالها 
في ش��يخوختها برغ��م ما قدمته لهما م��ن تضحيات، لذا 

قررت أن تأخذ ضمانات منهما.
 وطلب��ت األم م��ن جنليها، خالل دراس��تهما ف��ي كلية طب 
األسنان، أن يوقعا على عقد ينص على موافقتهما دفع %60 
م��ن صافي ربحهم��ا لها بعد التخرج ودخول س��وق العمل، 
وذل��ك حتى حتصل منهم��ا مبلغ يغطي تكالي��ف تربيتهما 

وتعليمهما والتي بلغت 1.7 مليون دوالر للواحد منهما.
 وبحسب وكالة "سبونتيك" وافق االبنان على توقيع العقد، 
وبع��د تخرجهما ليصبحا طبيبن اس��تمرا ف��ي دفع 60 في 
املئة من أرباحهما لكن بعد مدة امتنع االبن األكبر عن الوفاء 
مبا نص عليه االتف��اق، ورفض دفع املبلغ املتفق عليه، ما دفع 
والدته إل��ى مقاضاته أم��ام احملكمة، واس��تغرقت القضية 
بينهما ثمان س��نوات، حصلت بعده��ا األم على حكم يلزم 

االبن بدفع مبلغ مليون دوالر.

ريهام عبد الغفور تخطط 
للمشاركة ببرنامج تلفزيوني

تايوانية ترفع قضية على 
بغداد - عبد العليم البناء: ابنها لتنصله عن اتفاق مالي

الف��ن  مدين��ة  ش��ركة  تقي��م 
بغداد،  في  والتلفزيون  للسينما 
الدورة الثالثة ملهرجان "3 دقائق 
في 3 أي��ام" في الثال��ث من اذار 
املقبل، برئاس��ة اخمل��رج حكمت 

البيضاني.
املهرجان  البيضاني ع��ن  وحتدث 
قائ��ال: يع��د املهرج��ان منص��ة 
لصن��ع احلل��م وابت��كار احلكايا 
وتدوين الزمن الذي تس��اقط من 
حقائ��ب النه��ار، ه��ذا املهرجان 
لتكرير املش��اهد املهملة وضخ 
احلياة فيها، ففتحنا أبوابه أمام 
صناع االفالم منذ انطالق الدورة 
االولى عام 2013 ونسعى مبحبة 
أن يبقى كذلك، وأن يتسع جلميع 
احلاملن وأن يتنوع ويصبح صوته 

أجمل وأشد تأثيراً ".
وأوضح: " ف��ي التكثيف تتجلى 
بالغ��ة الص��ورة، الص��ورة التي 
تس��تطيع إعادة صياغة العالم 

وتكوي��ن عوالم جدي��دة من دون 
أن تخضع حل��دود الزمان واملكان، 
هك��ذا تصن��ع الس��ينما إطارا 
أوسع حن تضيق العبارة، وهكذا 
تؤث��ث امل��دى مبقياس الش��غف 
والرغب��ة بابتكار م��ا تعجز عنه 
الس��ينما هي  احل��واس كله��ا. 
احللم واحلب واجلنون والدهش��ة، 
مدخ��ل  ف��ي  الفان��وس  وه��ي 

العتمة".
وأض��اف:"أن متن��ح الرائ��ي )ثالث 
دقائق( لينحت بالضوء النبوءات 
واحلكاي��ات والصم��ت اجلمي��ل، 
)ث��الث دقائ��ق( تكف��ي لتغيي��ر 
العالم حتى ول��و كان الى حن، 
) ث��الث دقائق( تكف��ي ألن يقول 
صانع الفيل��م حكايته، وتكفي 
ألن نصغ��ي وندف��ع العال��م أن 

ينصت ".
نتش��ارك   " البيضان��ي:  وتاب��ع 
مع اجلميع س��عادتهم بانطالق 
ال��دورة الثالثة اووفق��ا للفكرة 

واملبدأ الذي جاءت على أساسه 
فك��رة وثيمة املهرج��ان املرتكزة 
عل��ى الرق��م )ثالث��ة( اذ اهت��م 
القصي��ر  بالفيل��م  املهرج��ان 
الذي حتدد بتلك امل��دة القصيرة 
فم��ا دون، وفت��ح الب��اب لالفالم 
العراقية واالجنبية للمش��اركة 

الرس��مية،  املس��ابقة  ف��ي 
لعمليات  االفالم  وخضعت هذه 
واختي��ار  والتقيي��م  املش��اهدة 
االفضل من بينها من خالل جلنة 
فرز ومش��اهدة، ضمت ثالثة من 
املعني��ن وه��م: اخمل��رج ابراهيم 
السينمائي علي  والناقد  حنون، 

حمود احلسن، واخملرج مالك عبد 
عل��ي، وتض��م جلن��ة التحكيم 
وتض��م  أعض��اء  ثالث��ة  أيض��ا 
كال م��ن اخمل��رج القدي��ر محمد 
ش��كري جميل، وصانعة األفالم 
البريطاني��ة ماركري��ت كلوف��ر، 
عائشة  الس��ينمائية  والناقدة  
ثالثة  الدوري، وس��تكون هن��اك 
جوائز، إضافة الى جائزة خاصة، 

جائزة جلنة التحكيم ".
س��يعرض املهرج��ان ٥٠ فيلم��اً 
عراقي��اً  فيلم��اً  و٥٠  اجنبي��اً 
يتنافس��ون على جوائز املهرجان 
الرس��مية الت��ي تش��مل جوائز 
دوالر(   3000 )قيمته��ا  ذهبي��ة 
2000دوالر(  )قيمته��ا  وفضي��ة 
وبرونزي��ة )قيمتها 1000( إضافة 
التحكي��م  جلن��ة  جائ��زة  ال��ى 

اخلاصة ".
حف��ل   " البيضان��ي:  وأوض��ح 
عرض��اً  س��يتضمن  االفتت��اح 
ألوبري��ت جدي��د عن الس��ين�ما 

بن��اء  ف��ي  ودوره��ا  العراقي��ة 
اجملتم��ع.

 اضاف��ة ال��ى كلم��ات لرئي��س 
الراعي����ة،  واجله��ة  املهرج��ان 
أحدث  اس��تع��مال  وس��يت��م 
وأفض��ل التقني��ات ف��ي ع��رض 
وبقي��ة  املش��اركة  االف��الم 
الفعاليات داخ�ل قاعة املهرجان 
وخارجها، ومت االنتهاء من اجن��از 
تصميم وتنفيذ جوائز املهرجان 
ومطبوعات��ه مبا فيه��ا الدعوات 
باملش��اركن  اخلاصة  والباج��ات 
س��ت�وزع  الذي��ن  واملدعوي��ن 
عليه�م قب��ل امله��رجان بوقت 
تأك��ي��د  س��يتم  اذ  مناس��ب، 
احلض��ور م��ن عدم��ه عب��ر رقم 
التحضيري��ة  باللجن��ة  خ��اص 
للمهرجان التي نترأسها وتضم 
ف�ي عضويت��ها املدير التنفيذي 
واملدير  علي محم����د س��عيد، 
الفني محم��د الغضبان، واملدير 

التق�ني أوس الالم�ي" .

100 فلم في مهرجان )3 دقائق في 3أيام ( آذار المقبل

امللص الدعاي للمهرجان اخملرج حكمت البيضاني

كشفت النجمة جينيفر 
لورانس أنها أصبحت اآلن 
ال تخشى تأدية أدوار أكثر 
ج��رأة، مث��ل ش��خصية 
الروس��ية  اجلاسوس��ة 
املثي��رة، الت��ي جتس��دها 
 Red في أح��دث أفالمها 

.Sparrow
وحول جتربة الفيلم، قالت 
لورانس: "لي��س لدي اآلن 
مش��اعر اخلوف نفس��ها 
باألمان،  االحساس  وعدم 
تنتابن��ي  كان��ت  الت��ي 
مسبقا بس��بب األعمال 
وفي  م��ا،  نوع��ا  اجلريئ��ة 
أقبل  س��وف  املس��تقبل 

تأدية األدوار حينما أشعر 
والقصة  أن الش��خصية 

موجهة لي".
جعلني  "لق��د  وأضافت: 
اجلمي��ع أش��عر باالرتياح، 
عل��ى الرغ��م م��ن أنن��ي 
جعلت اآلخرين يش��عرون 

بعدم االرتياح.

أن  معلوم��ات  كش��فت 
األخب��ار الت��ي مت تداولها 
بشأن أجر املمثل السوري 
تي��م حس��ن ع��ن اجل��زء 
الثاني اخلاص مبسلس��ل 
"الهيبة"، والذي قيل أنه 
وص��ل إلى 300 ألف دوالر 
أميرك��ي، غير صحيحة، 
ف��ي  مبالغ��ة  ثم��ة  وأن 
تل��ك  م��ع  التعاط��ي 
الناحية التي أساًس��ا ال 
مضمونها  يعل��م  اح��د 
س��وى الفن��ان وش��ركة 
"الصب��اح لإلنت��اج"، مع 

العلم أن جميع العاملن 
الدرامي��ة  الفك��رة  ف��ي 
يلتزم��ون الصم��ت ع��ن 
املقرر  املقبلة  التفاصيل 
تقدميها في شهر رمضان 

املقبل .

األميركي  النج��م  تعاقد 
جي��رارد باتلر على بطولة 
اجل��زء الثان��ي م��ن فيلم 
 ،"DEN OF THIEVES"
اجلزء  يع��رض حاليا  الذي 
أكث��ر  ف��ي  من��ه  األّول 
2432 صال��ة عرض   م��ن 
س��ينمائي على مستوى 
العالم، وينتمي إلى نوعية 
أعمال األكش��ن واجلرمية، 
وه��و م��ن إنتاج ش��ركة 
اإلنتاج األميركية دياموند 
فيلم برودكشنز، والفيلم 
من إعداد وتأليف الثنائي 
جودجاست،  كريس��تيان 
وإخراج  ش��ورينج،  وب��ول 

كريستيان جودجاست.
 "DEN OF THIEVES 1"
من بطولة جي��رارد باتلر، 
الى جانب كل من النجوم 
بابلو شرايبر، وإيفان جونز، 
وأويشا جاكسون جونيور، 
وفيفتي  باملورز،  وس��ونيا 

سينت وغيرهم.

جينيفر لورانس

جيرارد باتلر

تيم حسن

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
غي��ب املوت الفنان املصري الكبير محمد متولي عن عمر يناهز 

73 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة.
ولد الفنان محمد متولي في ش��بن الكوم في 11 مارس 1945 
وعاش في اإلس��كندرية ث��م التحق بكلي��ة دار العلوم، وتخرج 

بعدها في املعهد العالي للفنون املسرحية.
من املسلسالت الشهيرة التي شارك بها : "أرابيسك" و"ليالى 

احللمية" و"زيزينيا" و"قلبى ليس في جيبى".
كما شهدت خشبة املسرح ظهور الفنان متولي في عدد كبير 

من املسرحيات أبرزها: "شارع محمد علي" و"البرنسيسة".
وبرغ��م أن تألق الفنان متول��ي كان من خالل الدراما، إال أنه ترك 
أيضا بصمات في الفن السابع، فقد جسد الراحل دور "خوليو" 
الشهير أمام الفنان عادل إمام، وسعيد صالح، وسوسن بدر في 

فيلم "سالم يا صاحبي".

الفنان محمد متولي 
في ذمة اهلل

 بغداد - وسام قصي: 
اختتمت فعاليات دورة الرس��م 
التي أقامها املرس��م احلر التابع 
لدائ��رة الفن��ون العام��ة بتوزيع 

الشهادات على املشاركن.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة الفنون 
العامة الدكتور شفيق املهدي: 
يهت��م املرس��م احل��ر باألطفال، 
وهو جزء من نش��اطاته احليوية، 
أن يك��ون ف��ي م��كان  نتمن��ى 
منعزل خ��ارج حدود هذه الدائرة 
وان يتح��ول إل��ى مديرية، حتتوي 
وتعليم  لتنش��ئة  على صفوف 

جيل واعد.
من جانبها بينت مديرة املرسم 
احل��ر الفنانة التش��كيلية ندى 
احلس��ناوي، إن الدورة ضمت 12 
متدرب��ا ومتدرب��ة، إذ مت تهيئ��ة 
التعليمي��ة  الوس��ائل  جمي��ع 
وهنال��ك  أعماره��م،  حس��ب 
تفاوت في األعمار واملس��تويات 
اإليض��اح  وس��ائل  واس��تيعاب 

التعليمية.
واشارت إلى أن مواهب األطفال 

وعفويته��م هي اجلان��ب األهم 
واألس��اس في الدورة، فاألهداف 
عدي��دة منه��ا، تنمي��ة الطفل 
وزيادة ثقته بنفس��ه، فضالً عن 
تآلف األطفال م��ع بعضهم ما 
يجعل الطفل بحيوية ونش��اط 
يومي ويطلق موهبته على ورقة 
يرسم عليها ما مير في يومه من 
أهداف وأفكار في عقله الباطن، 
لتش��كل لوحات يجمل��ون بها 

هذا املرسم في كل دورة.

باس��م  احلس��ناوي  وش��كرت 
الدائ��رة مرك��ز اري��دو للتجميل 
واملوضة على دعمهم املس��تمر 
في تقدمي الهداي��ا لألطفال في 
هذه الدورة، كما ش��كرت فريق 
املرس��م ال��ذي بذل اجله��ود في 
توصيل املعلومة املفيدة بأحدث 
الطرق التعليمي��ة والتفاعلية، 
وعرفانها  كما قدمت ش��كرها 
للسيد املدير العام لدوره الفاعل 

في دعم الفن والطفولة.

الصباح الجديد - وكاالت:
في نهاي��ة العصر اجلليدي األخير، 
كان "األرخ��ص"، أكب��ر احليوانات 
آكلة العش��ب ف��ي أوروب��ا، وكان 
احليوان، مع جلده الداكن، وكتفيه 
املنحني��ن،  وقرني��ه  الواس��عن 
مص��در إلهام لرس��امي الكهوف 
في فرنس��ا ف��ي القرن الس��ادس 

عشر.
منذ فترة طويلة انقرضت حيوانات 
األرخص - وكان آخر حيوان معروف 
منها قد أطلق عليه الرصاص في 
بولندا ف��ي 1627 - ولكن العلماء 
في مدينة لورش في وس��ط أملانيا 
يري��دون اآلن إحي��اء ه��ذا احلي��وان 

العمالق.
ويج��ري حالي��ا عل��ى أراض��ي دير 
ل��ورش، تنفي��ذ مش��روع لتكاث��ر 
األرخص وإعادته للحياة، وبحسب 
رئي��س املش��روع كلوز ك��روب أنه 
خالل عش��رة إلى 15 عاما، سوف 
تول��د حيوان��ات "تش��به إلى حد 

كبير األرخص".
ويقول ك��روب إن قطعان حيوانات 

الغذائي��ة،  بعاداته��ا  األرخ��ص 
مواق��ع  خل��ق  عل��ى  س��اعدت 
طبيعي��ة به��ا ث��روة كبي��رة من 
التن��وع البيولوجي ال��ذي اختفى 
أوروب��ا تقريب��ا، ويق��دم  اآلن م��ن 
معرضا يستمر حتى السادس من 
مايو )أي��ار( حتت عنوان "األرخص - 
البحث عن آث��ار" احليوانات البرية 
لل��زوار ويش��رح  النبات��ات  آكل��ة 

مشروع التكاثر.
وقد استخدمت عظام قدمية جلمع 

ه��ذه املعلومات. ويق��ول هيرمان 
الت��راث  موق��ع  رئي��س  ش��يفرز، 
الثقافي العامل��ي في لورش: "لقد 
مت ف��ك ش��فرة اجلينوم"، وتش��رح 
متحدث��ة باس��م وزارة العلوم في 
والية هيسن أن معظم اخلصائص 
اجليني��ة لألرخص ميك��ن أن توجد 
في السالالت احلالية من املاشية. 
وم��ن خالل التهج��ن، ميكن تربية 
أن��واع تك��ون قريب��ة م��ن احليوان 

الضخم آكل العشب.

ألمانيا تستعيد حيوانًا منقرضًااختتام دورة للرسم لألطفال في المرسم الحر 
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