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بغداد - الصباح الجديد:
اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي 
أوامره مبالحقة قتلة 27 منتس��با 
الى احلشد الشعبي في منطقة 
كرك��وك  مبحافظ��ة  الري��اض 
واالقتص��اص منه��م، وأورد بي��ان 
صدر ع��ن مكتبه اإلعالمي تلقت 
الصب��اح اجلدي��د نس��خة من��ه 
امس، عزمه القضاء على اجليوب 
اإلرهابية واخلالي��ا النائمة، وفيما 
قال رئيس هيئة احلشد الشعبي 
، ان رئيس الوزراء امر بفتح حتقيق 
عاجل مبالبس��ات احلادثة ، وتوعد 
بالث��أر لضحاياها، بث��ت فضائية 
دويتش��ه في��ال األملاني��ة مقابلة 
مقابلة مع البعادي اكد فيها عزم 
احلكوم��ة نزع الس��الح في بغداد 

واحملافظات وحصره بيد الدولة.
وجاء ف��ي بيان املكت��ب اإلعالمي 
لرئاس��ة الوزراء: "نتقدم بالتعازي 
لعوائ��ل الش��هداء املغدورين من 
هيئ��ة احلش��د الش��عبي الذي��ن 
استش��هدوا في ناحي��ة الرياض 
اص��دار  "نؤك��د  و  باحلويج��ة" 
اوام��ر مبالحقة اجلن��اة والقصاص 

منه��م، وعازم��ون عل��ى القضاء 
على ه��ذه اخلاليا النائمة واجليوب 

االرهابية".
توجي��ه  ال��ى  البي��ان  واش��ار 
املنطقة   العملي��ات ف��ي  قي��ادة 
"بالتحقيق في مالبس��ات احلادث 
واتخ��اذ االج��راءات الالزم��ة بهذا 

الصدد".
وم��ن جانبه اعلن فال��ح الفياض 
رئيس هيئة احلش��د الشعبي في 
تصريح نش��ر على موقع احلشد 
وتابعته الصباح اجلديد، ان "رئيس 
الع��ام للق��وات  القائ��د  ال��وزراء 
املسلحة حيدر العبادي أمر بفتح 
حتقيق عاج��ل باحلادثة اإلجرامية 
الغ��ادرة الت��ي تعرض��ت لها قوة 
من احلشد الشعبي في منطقة 
احلويج��ة  بقض��اء  الس��عدونية 

ضمن محافظة كركوك".
ان "العب��ادي  الفي��اض،  وأض��اف 
اكد أن دماء الش��هداء املغدورين 
ل��ن تذهب س��دى وس��نثأر لهم 
بالقض��اء عل��ى آخر بقاي��ا خاليا 

عصابات داعش اإلجرامية".
تتمة ص3

العبادي: عازمون على حصر السالح بيد
الدولة والقضاء على الجيوب اإلرهابية

حيدر العبادي يلقي كلمة في مؤمتر ميونخ األمني

بغداد- الصباح الجديد:
قضت محكم��ة اجلنايات املركزية 
املتخصصة بنظر اإلرهاب واجلرمية 
املنظمة أحكاماً بالس��جن املؤبد 
بح��ق عش��ر نس��اء ينتم��ن إلى 
تنظيم داع��ش اإلرهابي، وأصدرت 
حكماً آخر باإلع��دام بحق إرهابية 

تركية اجلنسية.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار 
املتحدث الرس��مي جمللس القضاء 
اجلنائي��ة  "احملكم��ة  إن  األعل��ى 
املركزي��ة ف��ي اس��تئناف بغ��داد/
الرصافة نظ��رت قضايا مجموعة 
نس��اء ينتمن إل��ى تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي من جنس��يات مختلفة 

بينها التركية واألذرية".
وأضاف بيرقدار أن "احملكمة أصدرت 
عشرة أحكام بالسجن املؤبد بحق 
عشر نساء بعد إدانتهن باإلرهاب، 
فيما قضت حكماً باإلعدام شنقاً 
بحق إرهابية أخرى حتمل اجلنسية 

التركية".
وتاب��ع بيرق��دار أن "تل��ك األحكام 
تأت��ي وفق أح��كام امل��ادة الرابعة 
/1 م��ن قان��ون مكافح��ة اإلرهاب 
و بداللة املادة الثاني��ة 3/1"، الفتا 
إل��ى أن "األح��كام ابتدائية قابلة 
التلقائي ف��ي محكمة  للتميي��ز 

التمييز االحتادية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
األملاني��ة  س��لمت ش��ركة س��يمنز 
للتكنولوجي��ا والطاقة، أمس االثنن، 
خارط��ة طري��ق لرئيس ال��وزراء حيدر 
العبادي، في وقت تهدف فيه الشركة 
الى ضمان جتهيز كهربائي دائم يصل 

إلى قدرة 16 غيغاواط.
اخلارط��ة  ف��ي  س��يمنز  وح��ددت 
االستثمارات واملشاريع التنموية التي 
س��تنفذها الش��ركة في البالد على 

املدى القصير واملتوسط والطويل.
وقالت الش��ركة: "يش��رفنا أن نكون 
ش��ريكاً مقرباً من العراق وس��نعمل 
بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون 
االقتصادي الفيدرالية األملانية لدعم 
جه��ود إع��ادة اإلعم��ار والتنمية في 
الع��راق ف��ي مج��االت مث��ل التربية 

والتدريب ومكافحة الفساد".
وته��دف خطة الش��ركة أيض��اً إلى 
غي��ر  كهربائي��ة  جتهي��زات  ضم��ان 
منقطعة تصل إلى قدرة 16 غيغاواط 
وذلك بحلول العام 2025 تغذي جميع 
امل��دن العراقي��ة وما حولها وس��يتم 
تنفيذها على مراحل قصيرة وطويلة 

األجل.
أيض��اً،  س��يمنز  ش��ركة  وتس��عى 
إل��ى االس��تعمال األفض��ل للم��وارد 
الطبيعي��ة ف��ي العراق مث��ل النفط 
والغ��از وذل��ك بتطوي��ع التكنولوجيا 
اخلاص��ة بها لتحوي��ل الغ��از املهدور 
املصاح��ب للنف��ط إلى منت��ج ثمن 
الوطنية  يغذي محط��ات الكهرب��اء 

ويوفر عوائد مالية خلزينة الدولة.
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سيمنز تسعى لتجهيز العراق 
بـ 16 غيغاواط من الكهرباء

اإلعدام لتركية والمؤبد لعشر 
إرهابيات من جنسيات مختلفة

لجنة الطاقة في برلمان كردستان: ليس لدينا 
اي اطالع على العقود النفطية لحكومة االقليم

اليابان تقدم دعما بقيمة 100 مليون 
دوالر للمناطق المحررة في العراق 23

معزيا عوائل شهداء الحشد الشعبي ومتوعدا بالثأر

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ود  التج��ارة  وزارة  نف��ت 
البطاق��ة  اللغ��اء  مس��اع  أي 
التمويني��ة، مؤك��دة ان االنب��اء 
التي ذهبت الى ذلك التس��تند 
الى اي دليل او قرار حكومي في 
هذا اجلانب، وهي مجرد شائعات 
اله��دف منه��ا خل��ق ازمة في 

السوق الغذائية.
وأوضح��ت الوزارة ف��ي بيان لها 
حصل��ت "الصباح اجلديد"على 
نس��خة من��ه ان مطلقي هذه 
الدل��ة  املفتق��دة  الش��ائعات 
امن��ا يزيف��ون احلقائ��ق ملصالح 
خاص��ة ولغرض تضلي��ل الرأي 
العام لغاي��ات واهداف معروفة 
ليس بعي��دا عنها تهديد االمن 

الغذائي في العراق.
وأك��دت ال��وزارة ف��ي بيانها ان 

احلكومة ش��كلت جل��ان عالية 
املستوى متثل الوزارات والهيئات 
ذات االختص��اص الصالح نظام 
البطاق��ة التمويني��ة بش��كل 

اكث��ر  مرون��ه  املواط��ن  مين��ح 
الفق��راء  ش��ريحة  ويس��اعد 
واملعوزين ، ويؤك��د وزير التجارة 
وكالة الدكتور سلمان اجلميلي 

بتجهي��ز  ال��وزارة  اس��تمرار 
التموينية  البطاق��ة  مف��ردات 

وعدم توقفها.
ونق��ل بيان للمكت��ب اإلعالمي 
للوزارة عن وزي��ر التجارة قولته 
ان ال��وزارة مس��تمرة في جتهيز 
التموينية  البطاق��ة  مف��ردات 
لع��ام 2018 وتعاقدن��ا لتوري��د 
احلب��وب م��ن ش��ركات عاملينة 
رصين��ة ، مؤك��دا ان��ه س��يتم 
ف��ي االس��بوع املقب��ل توقي��ع 
عق��ود لتجهي��ز الس��كر وزيت 
الطعام من املناش��ئ الوطنية 
، كم��ا لفت الى ان��ه مت التعاقد 
م��ع مناش��ئ عاملي��ة لتوري��د 
احلنط��ة بكمي��ة 150 الف طن 
من ش��ركات استرالية وكندية 

واميركية.
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تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت احلكوم��ة اإلحتادية، أمس 
االثنن، أن مشاريع مؤمتر الكويت 
العراق ستش��مل ملف  العم��ار 
املياه، الفتة إلى اتخاذها اجراءات 
صارم��ة لاللتزام باحلصص املائية 

بن احملافظات.
يأت��ي ذلك في وق��ت، افادت جلنة 
نيابية بأن إصالح س��د دربندخان 
يكّلف اخلزينة العام��ة 30 مليار 
دين��ار، فيم��ا حتدث��ت ع��ن حلول 

وزارة  بتنفيذه��ا  تش��رع  وقتي��ة 
امل��وارد املائية تس��هم في تأجيل 

االزمة خلمسة اشهر.
الرس��مي جمللس  املتح��دث  وقال 
ف��ي  احلديث��ي  س��عد  ال��وزراء 
حدي��ث م��ع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "مل��ف املياه م��ن القطاعات 
الت��ي طرحت في منص��ة العراق 
امام املس��تثمرين خ��الل ملتقى 
الكويت العادة االعمار االس��بوع 

املاضي".

وأض��اف احلديث��ي أن "ع��دداً من 
استهدافها من  املشاريع سيتم 
خ��الل مخرجات املؤمت��ر، بعضها 
موجود وبحاجة إلى اعادة تأهيل 
لكي ينهض م��ن جديد، وأخر ما 

زال في مرحلة االنشاء".
ونّوه إلى ان "مل��ف املياه موجود 
ف��ي خطة عم��ل احلكومة كونه 
مرتب��ط بالقطاع الزراع��ي،، وقد 
أولوياته��ا  قم��ة  ف��ي  وضعت��ه 

للمرحلة املقبلة".

وأش��ار احلديثي إل��ى أن "مجلس 
الوزراء ناقش في جلسته االخيرة 
موض��وع ش��حة املي��اه وس��بل 
اثاره��ا بنحو  معاجلته��ا وتقليل 
كبي��ر عل��ى االقتص��اد العراقي 

وكذلك على ملف الزارعة".
ولفت إل��ى "تأكي��د حصل على 
ضرورة االلتزام باحلصصص املائية 
من قبل احملافظات، واملقرة رسمياً 

من وزارة املوارد املائية".
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الحكومة: مشاريع من مؤتمر الكويت ستخّصص لملف المياه
حلول وقتية تؤّجل االزمة خمسة اشهر.. 

مئات المعلمين يتظاهرون امام المالية 
جراء وقف العالوات والترفيعات

صحيفة اميركية: ملوية سامراء 
معرضة لخطر االنهيار

"التجارة" تنفي الغاء البطاقة التمونية
مطلقو الشائعات يهددون االمن الغذائي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تظاهر مئات املعلمن واملدرس��ن 
ام��س االثنن، ام��ام مبن��ى وزارة 
املالية  وس��ط بغ��داد للمطالبة 
بإلغاء االستقطاعات من الرواتب 
والترفيع��ات  الع��الوات  ومن��ح 

ملوظفي التربية.
وأجه��زة  الفضائي��ات  وتداول��ت 
املئ��ات م��ن  إن  واالع��الم،  الب��ث 
تظاه��روا  واملدرس��ن  املعلم��ن 
أمام مبن��ى وزارة املالية مطالبن 
بإلغاء االستقطاعات من الرواتب 
والترفيع��ات  الع��الوات  ومن��ح 
ملنتس��بي وزارة التربية ، واضافت 

الفت��ات  رفع��وا  املتظاهري��ن  أن 
يطالب��ون فيها برف��ع احلصار عن 
الع��الوات والترفيع��ات" ، مؤكدة 
ان ه��ذه "الع��الوات والترفيع��ات 
استحقاق قانوني ال ميكن التنازل 

عنه".
وف��ي وقت الح��ق من ي��وم امس، 
ف��ي  املعلم��ن  نقاب��ة  اعلن��ت 
محافظ��ة ديالى، تش��كيل جلنة 
ثالثية لغرض احتساب الترفيعات 
للمعلمن، على خلفية التظاهرة، 
مش��يرة الى ان اللجن��ة يجب ان 

تنجز عملها خالل 10 أيام.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املونيت��ر  صحيف��ة  كش��فت 
س��امراء  ملوي��ة  ان  االميركي��ة، 
معرض��ة خلط��ر االنهي��ار، مبين��ة 
ان هن��اك بعض االحج��ار املفقودة 

بدرجها اخلارجي.
وقال��ت الصحيف��ة ف��ي تقرير لها 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" ان 
"مئذن��ة امللوي��ة في س��امراء، برج 
مثير لإلعجاب على ارتفاع 52 مترا 
)171 قدم��ا( م��ع منح��در لولبي"، 
مبن ان��ه "كان أكبر مس��جد في 

العالم خالل اخلالفة العباسية".
واضاف��ت الصحيف��ة ان "الهيكل 

املتصاعد للملوي��ة ألكثر من ألف 
س��نة يتع��رض اآلن خلط��ر االنهيار 
بس��بب العديد من الهجمات التي 
تعرض لها"، مشيرة الى ان "درجها 
اخلارج��ي غي��ر مس��تقر، مع بعض 

احلجارة املفقودة".
وتابعت الصحيفة ان "املعروف عن 
امللوي��ة هيكله��ا املتصاعد، حيث 
ال يب��دو مث��ل أي مئذن��ة أخرى في 
العالم، وهي واحدة من العديد من 
املعالم التاريخية في سامراء، التي 
وضعت عل��ى قائمة التراث العاملي 

لليونسكو في عام 2007". 
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مفردات التموينية متثل عونا للمواطن الفقير



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكدت جلنة الطاقة والثروات الطبيعة 
في برملان كردستان، ان مضي حكومة 
االقليم في اتفاقها السابق او توقيع 
اتفاقيات جديدة او تفعيل االتفاقات 
روس��نفت  ش��ركة  م��ع  الس��ابقة 
الروسية س��يزيد من حدة التوتر بني 
االقلي��م وبغداد، مش��يرة الى ضرورة 
االتف��اق مع احلكوم��ة االحتادية على 
الية حلل االش��كاالت العالقة بشان 
العق��ود الت��ي وقعه��ا االقلي��م مع 

شركات النفط العاملية.
وق��ال رئيس جلن��ة الطاق��ة والثروات 
كردس��تان  برمل��ان  ف��ي  الطبيعي��ة 
الدكتور ش��يركو ج��ودت في حديث 
للصب��اح اجلديد، ان برملان كردس��تان 
لي��س لدي��ه اي اطالع عل��ى طبيعة 
ونوع وش��كل العقود الت��ي وقعتها 
حكوم��ة االقلي��م مع ش��ركة روس 
نفت الروس��ية او غيرها من شركات 

النفط العاملية.
وتابع جودت، ان حكومة االقليم ليس 
لديها حلد االن بيانات مالية او ميزانية 
سنوية توضح كميات النفط املصدر 
ومداخيل��ه املالي��ة، واردف » ان برملان 
كردستان دعا مرارا الى اطالعه على 
تل��ك البيان��ات، اال انه لم يتل��ق اذناً 

صاغية من حكومة االقليم«.
واش��ار رئيس جلن��ة الطاق��ة، الى ان 
برمل��ان كردس��تان طال��ب حكوم��ة 
طبيع��ة  ع��ن  بالكش��ف  االقلي��م 
وش��كل العقد الذي وقعته حكومة 
االقليم مع الشركة الروسية، او الية 
صرف املبلغ الذي اس��تلمته حكومة 
االقلي��م لقاء توقيع هذ العقد، اال ان 
كل مطالباتنا بالكش��ف او االطالع 
على هذا العقد جوبهت بالرفض من 
قبل حكومة االقليم وش��ركة روس 

نفت الروسية ايضاً.
 وعبر جودت عن استغرابه من انعدام 
الشفافية الذي يعتري ملف النفط 
والعق��ود النفطي��ة الت��ي وقعته��ا 
حكوم��ة االقليم، مضيف��أً »انه عدا 
التقرير الذي نش��رته شركة ديلويت 
لتدقيق تصدير وبيع ومتابعة وادراته 
نس��ب تصدير النفط خالل االش��هر 

الس��تة من ع��ام  2017ال��ذي لديها 
مالحظات كثيرة على تفاصيله، فان 
برملان كردس��تان ليس على علم باية 

حسابات نفطية اخرى.
وتاب��ع اذا كانت حكومة االقليم تريد 
ان تص��ل الى اتفاق ح��ول النفط مع 
بغداد، فان عليها ان حتقق الشفافية 
والتدقي��ق في مل��ف النف��ط، الذي 
يؤك��د اعضاء ف��ي برملان كردس��تان 
وجود تالعب وفس��اد وهدر كبير فيه 

لثروات االقليم.  
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني قد قال، أن حكومته 
تبح��ث إمكانية إبرام عق��ود جديدة 

مع شركة روسنفت.
بارزان��ي اض��اف في تصري��ح لوكالة 
»س��بوتنيك« الروس��ية »لدينا عقد 
مع روس��نفت، ونحن مستمرون في 
تعاونن��ا االقتص��ادي م��ع الش��ركة، 

ويسرنا أن الشركات الروسية تعمل 
بشكل فعال في إقليم كردستان.

إقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  وأض��اف 
كوردستان »أننا نبحث إمكانية إبرام 
عقود جدي��دة، لكنه لم يتم التوافق 

حول ذلك بعد«.
املتح��دث  احلديث��ي  س��عد  وكان 
باس��م رئيس ال��وزراء، قد اعلن رفض 
احلكوم��ة االحتادي��ة االلت��زام بدف��ع 
التي  النفطية  العقود  مس��تحقات 
اقليم كردس��تان  ابرمته��ا حكومة 
م��ع الش��ركات النفطي��ة، دون علم 

احلكومة االحتادية.
وقال احلديث��ي »عندما يت��م تفعيل 
اتفاق اخضاع نفط االقليم لسيطرة 
س��تتكفل  االحتادي��ة،  احلكوم��ة 
بغداد بدفع مس��تحقات الش��ركات 
النفطية التي تتعاق��د معها بغداد 

فقط«.

وأضاف احلديث��ي أن التجارة اخلارجية 
م��ن صالحي��ة احلكوم��ة االحتادي��ة، 
وأن احلكوم��ة االحتادي��ة تنتظ��ر االن 
ترجمة هذا االتفاق��ات املبدئية على 
ارض الواق��ع من خ��الل الفرق الفنية 
املتخصصة في وزارة النفط االحتادية 
واجله��ات اخملتص��ة ف��ي كردس��تان، 
بهدف اخضاع صادرات نفط االقليم 

إلشرافها.
احلديثي اعلن موافقة حكومة إقليم 
كردستان على اخضاع نفط االقليم 
ال��ى احلكومة االحتادي��ة، واردف »احد 
املب��ادئ االساس��ية الت��ي مت االتفاق 
عليها بني اربيل وبغداد، هو تس��ليم 
االقلي��م للنف��ط لي��دار م��ن قب��ل 
احلكوم��ة املركزية، مبوج��ب ما ينص 

عليه الدستور العراقي.
يذك��ر ان حدة التوتر بني بغداد وأربيل 
قد تصاعدت عقب إجراء االس��تفتاء 

ف��ي 25 أيل��ول 2017، لتتراجع معها 
التي ش��هدت  العالق��ات،  مس��توى 
انفراج��اً جزئي��اً عق��ب لق��اء رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي م��ع رئي��س 
حكومة االقلي��م ونيجيرفان بارزاني، 
عل��ى هام��ش الدورة 48 م��ن منتدى 
داف��وس االقتصادي، وه��و الثاني من 
نوع��ه بع��د لق��اء ب��ني اجلانب��ني في 
العاصم��ة بغ��داد، في مؤش��ر على 
كسر اجلمود وحتقيق تقارب ملموس 
بني اجلانبني، اال ان ملف النفط والية 
تسليمه الى احلكومة االحتادية، بقي 
العقبة االهم واالصعب امام تطبيع 

العالقات بني اربيل وبغداد.
وكان نائ��ب وزي��ر اخلارجية الروس��ي، 
ميخائيل بوغدانوف، قد كش��ف في 
وقت س��ابق ع��ن موافق��ة احلكومة 
العراقي��ة، على مس��اعدة ش��ركات 
النفط الروسية العاملة في العراق، 

على حل جميع القضايا التشغيلية 
الناش��ئة عن القيود املفروضة على 
إقلي��م كردس��تان، مش��يراً إل��ى أن 
الروس��ية مستمرة  النفط  شركات 

في العمل بإقليم كردستان.
يشار إلى أن شركة النفط الروسية 
العمالق��ة »روس��نفت«، كان��ت قد 
اتفقت مع حكومة إقليم كردستان، 
مبنتص��ف تش��رين األول م��ن الع��ام 
املنصرم على بدء العمل واالستثمار 
باإلقلي��م،  نفطي��ة  حق��ول   5 ف��ي 
ودفعت لقاء ذلك مسبقاً مبلغ مليار 
و500 ملي��ون دوالر حلكوم��ة االقليم، 
وهو ما استياءا لدى اعضاء من كتل 
املعارضة في برملان كردس��تان، الذين 
اكدوا اختف��اء هذا امللب��غ خصوصاً 
وانه ل��م يدخل ال��ى خزينة حكومة 
االقلي��م، او يخص��ص لدف��ع رواتب 

موظفي االقليم املتأخرة.

لجنة الطاقة في برلمان كردستان: ليس لدينا
اي اطالع على العقود النفطية لحكومة االقليم

اكدت ان مضي االقليم باتفاقه مع شركة روسنفت سيزيد التوتر مع بغداد   عبد الزهرة محمد الهنداوي

بدأ ش��تاؤنا ايامه شحيحا جافا )البرد وال مطر( فتسرب 
القلق إلى النفوس خشية ان يطوي الشتاء ايامه جافا 
ليس��لمنا إلى صيف يعرف كيف يرين��ا » جنوم الظهر« 
.. ولك��ن على ح��ني غرة ومن دون مقدمات غير الش��تاء 
موقفه فانهمر املطر مدرارا لتمتلئ الش��وارع والبيوت 
واالزق��ة بتلك املي��اه احلائرة التي التع��رف طريقا ، حتى 
تشرق الشمس لتتولى عملية تبخيرها لتعود مرة اخرى 
م��ن حيث اتت !! .. ومن املؤك��د ان االمطار التي هطلت 
خ��الل االيام املاضية  اس��همت بكس��ر ج��دار اجلفاف 
املتوقع ف��ي االيام املقبلة التي رمبا ستش��هد املزيد من 
االمطار ، فقد ش��وهد نهر دجلة وقد ازدادت مناس��يب 
املياه فيه بع��د يومني متتاليني من االمطار وعس��ى ان 
تتمك��ن تلك املياه م��ن مواصلة طريقه��ا جنوبا لتروي 
عطش االرض هن��اك بعد ان جف النه��ر فيها ليتحول 

إلى ملعب لكرة القدم !!
ودائما .. تبقى مش��كلتنا تتمثل ف��ي كيفية ادارة املياه 
املتواف��رة لدينا س��واء تلك النازلة من الس��ماء او التي 
تأتين��ا عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما .. واالدارة هنا 
التقتصر على مؤسس��ات الدولة املعني��ة مبلف املياه ، 
ادارة وانتاجا ، امنا القضية تتعدى احلكومة ومؤسساتها 
لتصل إلى املواطن واستعماالته املفرطة للمياه .. وهنا 
تخيلوا ه��ذا املش��هد احلقيقي الذي يتك��رر في فصل 

الصيف وفي ذروة احلاجة  للمياه  ...
»خ��زان املاء املوج��ود في الطابق الثاني م��ن دون طوافة 
.. و«املاط��ور« يواصل انينه طوال اللي��ل والنهار .. مبردة 
اله��واء هي ايض��ا بال طوافة !.. ولكنه��ا تنعش االجواء 
فينام اهل الدار ملء جفونهم وغيرهم يس��هر ارقا من 
ج��ّراء اجلفاف والعطش ..  ميتلئ اخلزان فيغرق الس��طح 
ثم ينساب املاء عبر امليزاب ليختلط بذلك املاء املسكوب 
من املب��ردة طوال الليل ، وفي الصباح جند الش��ارع وقد 
غمرته املي��اه املتجمعة من اخلزانات  واملبردات وغس��ل 
»الطرامي« والس��يارات وس��قي احلدائق ورش الرصيف 
، فض��ال عن االس��تعماالت االخرى غي��ر املهذبة للمياه 
» .. ،  مناس��يب االس��تهالك ترتفع  إلى مستويات غير 
مس��بوقة ، فنح��ن في  صي��ف ال يرحم  ،اذ  الش��مس 
على مرمى حجر من رؤوس��نا رافع��ة درجات احلرارة إلى 
اكث��ر من نصف درجة الغليان .. تص��وروا ، في مثل هذا 
اجلحي��م امللتهب هناك من ال يجد م��اء يطفئ به تلك 
النار  املستعرة ،فهو  يعاني من اجلفاف وعدم توافر املياه 
بس��بب قلة الكميات وعدم وصولها إلى حيث يجب ان 
تصل عند نهايات املناطق واألحياء الس��كنية املترامية 
في العاصمة بغداد وضواحيها وس��ائر املدن واحملافظات 
، وس��بب ع��دم وصوله��ا لي��س ألن الكمي��ات املنتجة 
قليلة فحس��ب ، امنا بسبب االفراط في االستهالك من 
قب��ل فئات اجتماعية على حس��اب فئ��ات اخرى ، وكل 
ذلك نتيجة رخص اس��عار املياه املس��تهلكة اذ تكاد ان 
تك��ون مجانية اذا ما قورنت بكلف��ة انتاجها احلقيقية 
او باملقارن��ة مع ال��دول اجملاورة .، ومن املؤك��د اننا عندما 
نتح��دث عن اس��باب ش��ح مياه الش��رب بنح��و دائم 
وبش��كل ح��اد في الصيف يجب ان ال ننس��ى االش��ارة 
إلى ظاهرة العش��وائيات التي متث��ل ضغطا هائال على 
اخلدمات ، ففي العاصمة وحدها تنتشر اكثر من 1000 

عشوائية  . 
وفي ظل اس��تمرار ش��ح املي��اه نتيجة لألس��باب التي 
ذكرناه��ا ، ه��ل باإلمكان ايج��اد احللول املناس��بة لهذه 
املش��كلة التي مازالت تهدد ش��رائح م��ن اجملتمع على 
الرغ��م م��ن ارتف��اع نس��بة اخملدوم��ني بش��بكات مياه 
االس��الة  إلى مس��تويات جيدة  .. نعم بالتأكيد هناك 
حل��ول متاحة ميك��ن اعتمادها لتقليل اثار املش��كلة ، 
ففضال عن ضرورة العمل على زيادة الطاقات االنتاجية 
لزيادة الكميات التي يتم ضخها للمس��تهلكني ، يجب 
ان يصار إلى توفي��ر املقاييس ووضعها في جميع املنازل 
واملؤسس��ات لقياس الكميات املستهلكة بدقة ، قبل 
التفكي��ر بزي��ادة االج��ور ، وعل��ى املدى القري��ب ينبغي 
العمل على وضع املقاييس الذكية ، وهذا النظام يتيح 
ق��راءة ومتابعة املقاييس عبر اجهزة ذكية حتى من دون 
احلاجة إلى دخول املنازل من قبل اجلباة ... انكس��ار جدار 
اجلف��اف اليعفينا من ض��رورة اعادة النظر بالسياس��ة 

املائية بجميع تفصيالتها . 

جدار الجفاف ينكسر!

تقـرير

برملان االقليم

اذا كانت حكومة 
االقليم تريد ان تصل 

الى اتفاق حول النفط 
مع بغداد، فان عليها 

ان تحقق الشفافية 
والتدقيق في ملف 
النفط، الذي يؤكد 
اعضاء في برلمان 

كردستان وجود تالعب 
وفساد وهدر كبير فيه 

لثروات االقليم
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كه يالن ُمحمد

اذا كان��ت وف��رة األح��زاب والكيانات 
للدميوقراطية  السياسية مقياس��اً 
فإن جتربة السياسية العراقية ستنال 
قصب السبق في هذا املضمار نظراً 
لتناث��ر اجملموع��ات السياس��ية في 
كل أنحاء البلد وس��تتصاعُد نسبة 
األحزاب والقوائُم مبسميات ُمختلفة 
في موس��م اإلنتخابات بحيُث يبدو 
أن اإلنس��ان العراقي اليشغلُه سوى 
أم��ر املرش��حني ومايقدمون��ه م��ن 
املشاريع املُتضخمة هذا إضافة إلى 
التحالفات بني الكيانات السياسية 
إذ يتفق عددُ من أقطاب األحزاب على 
تشكيل قائمة واحدة للمشاركة في 
اإلنتخابات وهنا اليه��مُ مدى توافق 
أو تق��ارب مناه��ج وإخت��الف الرؤية 
ف��ي برنامج تلك األح��زاب املنضوية 
في قائمة مش��تركة ألنَّ الشعارات 
السياس��ية والبرنام��ج املُعلنة هي 
مبثابة الديكور ال��ذي يغطي الهدف 
األساس��ي م��ن وراء ه��ذا الص��راع 
احملموم للدخول إلى قاعة  الكابيتول 
أحد  املقعد،واليخف��ى على  وحج��ز 
حجم املكاس��ب املوعودة ملن يصبُح 
نائب��اً أو نائب��ًة في البرمل��ان العراقي 
الذي يعُد من أكثر املؤسسات فشال 
ً في آلية عمله��ا وعالمة إلنحطاط 

وتكل��س العقلي��ة السياس��ية،مع 
ه��ذه  تُضي��ُف  إنتخابي��ة  دورة  كل 
املؤسس��ة مجموع��ًة م��ن الن��واب 
إلى قائمة املُتقاعدين السياس��يني 
الذين يُكافأون على خلو س��جلهم 
م��ن املواق��ف اجلريئة مببال��غ ورواتب 
طائل��ة، م��ا نقول��ه بش��أن مجلس 
الن��واب العراق��ي يطب��ق أيضاً على 
نظيره في اإلقليم حيُث إرتكن نواب 
البرملان إلى كنبات وثيرة بعدما أُغلق 
باب تلك املؤسس��ة التشريعية من 
دونهم ولس��ان حالهم يقوُل رضينا 
بالغنيم��ة إياباً،في ظل هذه األجواء 
م��ن املتوقع أن يستش��ري الفس��ادُ 
ف��ي كل املرافق اإلداري��ة واحلكومية 
طامل��ا أنَّ م��ن منَحه الش��عُب ثقته 
لم يكْن على مس��توى املس��ؤولية 
وساوم بحقوق الناس من أجل مزيد 
م��ن اإلمتي��ازات فبالتال��ي لن يكون 
مبنى البرملان س��وى سوٍق سياسي 
إلبرام الصفقات بني الكتل النيابية 
وش��راء الوالءات ما أفقد املؤسس��ة 
األساس��ية  وظيفتها  التش��ريعية 
املتمثلة في س��ن القوانني ومراقبة 
الس��لطة التنفيذي��ة ولم يش��هد 
املواط��ن العراق��ي من��ذ 2005 على 
مس��رح برملانه العتيد إال مش��اهد 
كوميدي��ة س��مجة كان��ت الغاي��ة 
منه��ا إيه��ام العال��م اخلارج��ي بأنَّ 
املتربع��ني عل��ى الس��لطة مُيثل��ون 
إرادة الناخب،وم��ن املعل��وم بأنَّ مبدأ 

احمُلاصص��ة الطائفية واإلثنية هو ما 
يحتكُم إليه في س��وق السياس��ة 
العراقية إذ تت��داول املناصب بني ثلة 
من شخصيات معينة أيا كانت نتائج 
اإلنتخابات فهناك وجوه تُعيد إنتاج 
نفسها في قوالب جديدة األمر الذي 

له مامُياثله أيضاً في إقليم كردستان 
حي��ث إختب��ر املواطن��ون التصويت 
لألح��زاب املُعارضة والقوائم اجلديدة 
لكن املش��هد السياس��ي لم يتغيرْ 
بل مني املصوتون بخيبة أمل كبيرة 
عندما فش��لت املعارضة في حتويل 

نتائ��ج اإلنتخابات إل��ى رغبة فعلية 
اإللتف��اف  النوعي،ويت��م  لإلنتق��ال 
على األزمات الناجمة من سوء إدارة 
دفة احلُكم بترويج ش��عارات قومية 
ب��ني  التالح��م  وض��رورة  وطائفي��ة 
القيادة والش��عب ألنَّ الس��فينة إذا 

غرق��ت يغرُق معها اجلمي��ع علماً أنَّ 
ُختلف طوائفه  الش��عب العراقي مبمِ
يدف��ُع لس��نوات طوال ثم��ن أخطاء 
ربابنة السفينة.واألس��وُء في أجندة 
العراقي��ني ه��و محاولة  الساس��ة 
تعئبةمِ مكونات اجملتمع ضد بعضها 
من خ��الل تغذي��ة احل��س الطائفي 
والقومي خدم��ًة ملصاحلهم الذاتية 
كم��ا أن الدين أيض��اً أصبح مرتقى 
لتس��نم مقاليد احلكم.ونحن نقول 
ذلك ندرك بأنَّ اجملتمعات املتقدمة قد 
قطعت أش��واطاً كبيرة على صعيد 
التطور السياسي والعلمي ويتطلُع 
مواطنواه��ا إلى مزيد م��ن اإلجنازات 
مستفيدين من الفرص املُتاحة لهم 
وذلك مايعزز الش��عور باإلنتماء لدى 
الفرد ويدعُم الوحدة الوطنية،لذافإن 
الشعارات اجلوفاء والعقليات اخلاوية 
التنف��ُع ف��ي عالم ش��عاره ه��و »إنَّ 
التغيي��ر إْن ل��م تَُقْده أنت فس��وف 
يق��ودك« كما أكد املش��اركون على 
ذلك في القمة العاملية للحكومات 
الت��ي إنعقدت ف��ي دب��ي مؤخراً.وما 
يكرُس مصيراً مش��تركاً للمواطنني 
في العراق ويجرف احلزازات الطائفية  
في النفوس هو ظهور عقلية ُمغايرة 
ملا ساد على العقود املنصرمة وليس 
إنتق��ال نائ��ب أو نائب��ة م��ن قائمة 
كردي��ة إل��ى عربي��ة كما ذه��ب إلى 
ذلك السيد )طارق حرب( حيث تناول 
في مقاله املنش��ور بجريدة الصباح 

اجلديد عدد16شباط فوائدة ترشيح 
شخصيات عربية على قوائم كردية 
وش��خصيات كردي��ة عل��ى قوائ��م 
عربية.م��ن نافل��ة الق��ول التذكي��ر 
بأن الس��يد طارق حرب م��ن امللمني 
بكواليس السياس��ة العراقية كما 
لديه خب��رة برملاني��ة وتابع عن كثب 
مايج��ري حت��ت قبة مجل��س النواب 
ناهيك عن موضوعيت��ه في مقاربة 
الس��احة  املتالحقة على  التطورات 
السياس��ية لذلك يتفهُم أكثر من 
غيره دالل��ة إنتقال نائ��ب من قائمة 
إلى أخرى دون أن تكون هناك تبريرات 
ُمقنع��ة لهذا التحول،يش��ارُ إلى أنَّ 
هذه احلالة ليست غريبة في معترك 
السياسي الكردي إذ كثيراً مانسمُع 
إعالن وزير إنضمامه إلى احلزب الذي 
كان ميث��ُل غرميه السياس��ي وبذلك 
يضمن بقاَءه ملدة طويلة في منصبه 

طاملا هو بجوار املتنفذين.
يب��دو أنَّ األحزاب السياس��ية صارت 
مثل النوادي الرياضية ما أن يتصاعُد 
ش��خص بواس��طة كتلة سياسية 
معينة حتى يبحُث ع��ن فرص أكثر 
ومناصب رفيعة لدى غيرها.في اخلتام 
أقول متني��ت أن يك��ون موضوع هذا 
املق��ال بيعدا عن احلقل السياس��ي 
ألن))إح��دى املزاي��ا العظيمة جملتمع 
ُمحترم أنَّك الحتتاُج فيه إلى التفكير 
في السياسة دائما(( على حد تعبير 

املُفكر األمريكي كوامي أباياه.

اإلنتخابات ونادي األحزاب 

االنتخابات في العراق

الصباح الجديد - متابعة:
أعلن مس��وؤل محلي في محافظة 
ديالى امس االثنني، عن انقطاع طريق 
الرابط بني محافظتي ديالى وواسط 
بسبب الس��يول القادمة من احلدود 

العراقية اإليرانية.
وقال مدير ناحية قزانية مازن اخلزاعي 
إن "طريق ديالى واس��ط املار لناحية 
قزانية قطع بس��بب السيول القوية 
القادمة من احلدود العراقية االيرانية" 
، مضيف��ا ان "الطريق اس��تراتيجي 
للقوافل التجارية وقطعه سبب ضرراً 

للكثير من سائقي الشاحنات".
وكان مس��ؤول محلي ف��ي ديالى قد 
اعل��ن عن حالة االس��تنفار القصوى 
في ناحيتني حدودتني مع إيران ش��رق 
احملافظ��ة، حتس��با لوص��ول س��يول 

مائية.
وق��ال اخلزاع��ي ان "حالة االس��تنفار 
القصوى أعلن��ت في ناحيتي مندلي 
وقزانية حتس��با لوصول سيول مائية 
جارفة من احل��دود العراقية -اإليرانية 
بسبب غزارة هطول األمطار" وأضاف 
اخلزاعي مدير الناحية وكالة، ان "كل 

الدوائر اخلدمية مستنفرة حاليا".
وتش��هد ناحيت��ي مندل��ي وقزاني��ة 
س��نويا تدفق س��يول مائي��ة جارفة 
من احل��دود العراقية –االيرانية، وتؤدي 
ف��ي بع��ض األحي��ان إلى غ��رق قرى 

ومساحات شاسعة من االراضي.
وتدفق��ت خ��الل اليوم��ني املاضيني، 
سيول مائية جارفة قادمة من احلدود 
العراقي��ة اإليراني��ة، نتيج��ة غ��زارة 

األمطار. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكت��ورة عديل��ة حمود حس��ني 
االلكتروني��ة  االس��تمارة  إط��الق 
اخلاص��ة بتعيني امل��الكات الطبية 
والصحي��ة م��ن خريج��ي الع��ام 

الدراسي 2016 – 2017  .
وأش��ارت الوزي��رة خ��الل زيارته��ا 
لدائ��رة التخطي��ط مببن��ى الوزارة 
ان تعي��ني تلك املالكات س��يكون 
بنظ��ام العقود حلني اق��رار املوازنة 
وحينه��ا   ٢٠١٨ لع��ام  االحتادي��ة 
س��يتم تعيينه��م عل��ى امل��الك 
الدائ��م الفتة ال��ى ان اكثر من ١٥ 
ال��ف طبيب ومتريضي مبوجب هذه 
طريقتهم  س��ياخذون  االستمارة 
للعمل في املؤسس��ات الصحية 

لعموم البالد لالس��هام في تقدمي 
والعالجي��ة  الطبي��ة  اخلدم��ات 

الكفوءة للمواطنني.

االنبار ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئ��ة املناف��ذ احلدودية 
امس االثنني، ان وفدا سعوديا زار 

منفذ عرعر لصيانته وتأهيله.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان لها 
اطلعت »الصب��اح اجلديد« على 
نسخة منه انه »في إطار اجلهود 
املكثف��ة لتفعيل منف��ذ عرعر 
االول  أم��س  ي��وم  زار  احل��دودي، 
وفد ق��دم من اململك��ة ألعربية 
الس��عودية مؤلف من خمس��ة 
ثالثة منهم  وعشرون ش��خصا 
املالي��ة  وزارة  ال��ى  ينتس��بون 
الس��عودية كم��رك منفذ عرعر 
السعودي، فيما ينتسب الباقون 
الذين يعملون بصفة مهندسني، 
الى ثمانية عشر شركة مقاالت 

مختلفة العناوين واالسماء«.
واض��اف ان »الغاي��ة م��ن الزيارة 
قب��ل  م��ن  ميداني��اً  االط��الع 
الشركات واملهندسني على موقع 
املشروع لصيانة وتأهيل املنفذ«، 
مش��يرا الى انه »مت استقبالهم 
في احلدود العراقية الس��عودية 
واصطحابهم ال��ى داخل املنفذ 
والتجوال معه��م ملعرفة كافة 
التفاصي��ل وحس��ب التصميم 

الذي مت اعداده سلفا«.
واعلن عض��و مجلس محافظة 
االنب��ار محم��د ياس��ني، في 14 
ع���ن  املاض��ي  الع��ام  م��ن  اب 
افتت��اح منف��ذ عرع��ر احل��دودي 
لغ��رض التب���ادل التج���اري مع 

السعودية.

السيول تقطع طريق
ديالى - واسط

»الصحة« تطلق استمارة 
الكترونية لتعيين الخريجين

وفد سعودي يزور منفذ عرعر 
لصيانته وتأهيله

عديلة حمود



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االثن��ن أن االنفجار 
الذي وقع ش��رقي بغداد نتج عن عبوة 
ناسفة  اس��تهدفت مركزاً للمساج 

دون اصابات شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "االنفجار الذي وقع، مساء 
ي��وم اول ام��س بالق��رب من س��احة 
ميسلون شرقي بغداد، نتج عن عبوة 
ناسفة استهدفت احد مراكز املساج 

دون اصابات" .

ديالى – اعتقال ارهابي 
اعلن رئيس مجل��س محافظة ديالى 
علي الدايني امس االثنن عن اعتقال 
ما سماه "أمير اخلطف" في احملافظة، 

مشيرا الى أن املعتقل اعترف بتنفيذ 
وقت��ل  وابت��زاز  خط��ف  عملي��ة   38

واغتصاب.
وقال الدايني إن "فريقا امنيا وبإشراف 
قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم 
السعدي جنح بعملية نوعية جرت قرب 
ب عقوبة من اعتق��ال أمير اخلطف في 
احملافظ��ة" ، مضيفا أن "املعتقل يقود 
عصابة اجرامي��ة، واعترف بتنفيذ 38 
عملية خطف وابتزاز وقتل واغتصاب 

في مناطق متفرقة من ديالى".

كركوك – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس االثنن ان قوات مشتركة 
اشتبكت مع مس��لحن جنوب غربي 

احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 

اس��مه ان "قوة من احلش��د الشعبي 
كان ف��ي مهمة اس��تطالع ب��ن قرية 
السعدونية والشاهرية بناحية الرياض 
)٤٥ كم جنوب غرب��ي كركوك(، وعند 
اقترابه��ا تعرضت الى اط��الق نار من 
قبل مس��لحن حتولت الى اشتباكات 
عنيف��ة ب��ن اجلانب��ن" ، مضيف��ا ان 
"قوات من احلش��د والشرطة االحتادية 

طوقت املوقع"

االنبار – تفكيك عبوات 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة االنبار ام��س االثنن ان لواء 
13 الطف��وف في احلش��د الش��عبي 
باشر بازالة العبوات الناسفة املزروعة 
في عدد من الط��رق املؤدية الى قضاء 

القائم غربي االنبار .
وق��ال قائد العمليات قاس��م مصلح 

بعد ورود معلومات ع��ن وجود عبوات 
ناس��فة في عدد من طرق امليس��مية 
املؤدية الى قضاء القائم باش��ر اجلهد 
الهندس��ي في لواء 13 في ازالة تلك 
العبوات وكمرحلة اولى متت ازالة }10{ 

عبوات ناسفة متعددة االحجام".

كربالء – اعتقال مطلوب 
اف��اد املتحدث اإلعالمي باس��م قيادة 
شرطة كربالء واملنشآت، العقيد عالء 
الغامن��ي امس االثنن بالق��اء القبض 
عل��ى متهم بحوزته س��الح ناري كان 
يروم السطو على منزل احد املواطنن 

في احملافظة.
وذكر العقيد الغامني ان "مفارز شرطة 
النج��دة والدوريات متكن��ت من القاء 
القبض عل��ى متهم يس��تقل دراجة 
نارية نوع س��توته وبحوزته سالح نوع 

بندقية كالش��نكوف مع مخزن عتاد 
م��ن نفس النوع غرب املدينة كان يروم 

السطو على دار احد املواطنن".

الديوانية – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االثن��ن، 
القبض على 5 مطلوبن مبواد قانونية 

مختلفة في احملافظة.
وقال املصدر إن "مفارز مركز ش��رطة 
ومرك��ز  البل��دة  ومكافح��ة  س��ومر 
الشامية والشنافية متكنت من القاء 
القب��ض عل��ى 5 متهم��ن مطلوبن 
للقضاء مبواد قانونية مختلفة البعض 
منه��ا جنائي��ة تتعل��ق بالس��رقة" ، 
مضيفا انه "مت التحقيق مع املتهمن 
ف��ي التهم املس��ندة اليه��م متهيدا 

إلحالتهم الى القضاء".

ذي قار – حملة اعتقاالت  
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة ذي قار ام��س االثنن، القاء 
القبض على 5 مطلوبن بتهم االرهاب 

في محافظتي ذي قار وواسط.
وذك��ر املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه انه "نتيجة تعاون مديرية 
ذي  اره��اب  ومكافح��ة  اس��تخبارات 
قار والتنس��يق الدائم بن اس��تطالع 
قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن والوكاالت 
االمني��ة، متكنت العملي��ات من القاء 
القبض على 3 مطلوبن للقضاء وفق 
امل��ادة 4 اره��اب 2 منهم من س��كنة 
ناحي��ة الدواي��ة والثالث من س��كنة 
قضاء قلعة س��كر شمال الناصرية" 
، مضيف��ا ان "مديري��ة اس��تخبارات 
ومكافح��ة ارهاب محافظة واس��ط 

متكنت م��ن القاء القب��ض على اثنن 
من املتهمن .

البصرة – ضبط صواريخ 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االثنن، بأن فرق االطفاء 
عثرت بش��كل عرضي خ��الل قيامها 
باخماد حريق في سوق تقع في قضاء 
الزبير على عدد من الصواريخ املضادة 
لل��دروع ونواظير ليلي��ة كانت مخبأة 

من قبل مجهولن.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "فرق االطف��اء عثرت خالل 
قيامها بإخماد حريق اندلع في س��وق 
ش��عبية تقع في قضاء الزبير على ممر 
حتت األرض داخل إح��دى البنايات فيه 
خمسة صواريخ مضادة للدروع وعدد 

من النواظير العسكرية الليلية".

انفجار عبوة قرب ساحة ميسلون شرقي بغداد * اعتقال ارهابي بعملية نوعية قرب قضاء بعقوبة 
اشتباكات مسلحة مع ارهابيين غربي كركوك * تفكيك عبوات ناسفة في الطرق المؤدية الى القائم  

3 شؤون عراقية

الصباح الجديد - متابعة:
أف��ادت صحيف��ة “الغد” األردني��ة، االثنن، 
بأن مش��روع خط النفط مع األردن ما يزال 
بانتظ��ار موافق��ة رئيس ال��وزراء العراقي 
حيدر العبادي على صيغة تنفيذ املشروع 

داخل األراضي العراقية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها  إن “هنالك 
خيارين مطروحن أمام احلكومة العراقية 
لتنفيذ املش��روع؛ األول تنفيذه عن طريق 
 ،)BOT اس��تثمار خاص )بناء تشغيل متلك
والثاني )الهندس��ة والبناء EPC( لصالح 

احلكومة العراقية”.
ورج��ح املص��در، أن “يتخ��ذ رئي��س الوزراء 
العراق��ي قرارا نهائيا بهذا اخلصوص خالل 

األسابيع الثالثة املقبلة”.
أما فيما يخص املش��روع ضم��ن األراضي 
األردني��ة، اوضح��ت الصحيف��ة، أن “األمر 
متفق عليه وإن بدء التنفيذ مرتبط بإمتام 
املوافق��ات اخلاص��ة باجلزء داخ��ل األراضي 

العراقية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “احلكومة األردنية 
لن تتحمل أي تكلفة لتنفيذ املش��روع؛ إذ 
سيتم تنفيذه كاس��تثمار كامل من قبل 
ش��ركة املاس الدولية الت��ي أحيل عليها 

عطاء املشروع في وقت سابق”.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء، امس 
االثنن، مس��ابقة إلنش��اء }صرح النصر{ 
في العاصمة بغداد، وذلك جتسيداً للنصر 
على عصابات داعش االرهابية في العراق.

وح��ددت أمان��ة مجل��س الوزراء ف��ي بيان 
له��ا أربعة مبادئ إلنش��اء الص��رح، وهي: 
ان يكون الص��رح مهيباً وفخماً، وان يخلد 
النصر  العراقين وحتقيقه��م  تضحي��ات 
الكبي��ر على داعش، ويعكس تاريخ العراق 
وتنوع حضارت��ه، ويؤكد على وحدة العراق 

وسيادته".
ولفت��ت ال��ى ان الص��رح س��ينفذ عل��ى 
مس��احة 25 دومناً تقريباً في بغداد ويكون 

أحد معاملها.

األردن تنتظر موافقة 
العبادي للشروع بتنفيذ 

خط النفط مع العراق

تخصيص 25 دونمًا
في بغداد إلنشاء

"صرح النصر"

الملف األمني

العبادي: عازمون على حصر السالح 
بيد الدولة والقضاء على اجليوب 

اإلرهابية
وكانت قوة خاصة من احلش��د الشعبي 
تعرض��ت مس��اء أم��س األول األحد الى 
كم��ن جملموع��ة إرهابي��ة ف��ي منطقة 
احلويج��ة متنك��رة بالزي العس��كري مما 
أدى إلى اش��تباكات عنيف��ة دامت ألكثر 
من س��اعتن، قت��ل خالله��ا 27 عنصرا 
م��ن القوة التي وقعت ف��ي الكمن جراء 
كث��رة ع��دد املهاجمن واألوض��اع اجلوية 

الصعبة. 
وكان رئي��س ال��وزراء الذي ق��دم للتو الى 
بغداد بعد مش��اركته ف��ي مؤمتر ميونخ 
لالمن ال��ذي انعقد في املاني��ا ملدة ثالثة 
أي��ام، قبيل هذا األس��بوع، ق��د اعلن في 
مقابل��ة أجرتها معه فضائية دويتش��ه 
في��ال ب��دء خط��وات لن��زع الس��الح في 
العاصمة بغ��داد واحملافظات وحصره بيد 
الدول��ة، مؤك��دا أن تلك اخلط��وة حتظى 
بتأييد سياس��ي وش��عبي، اذ قال:" قبل 
ستة اشهر قدمنا رؤية واضحة آللية نزع 
الس��الح وان يكون بيد اجلهات اخملولة من 
قبل الدولة”، مش��يرا إلى أنه “ملس دعما 
سياسيا وشعبيا لهذه اخلطوة حتى من 

قبل املتطوعن”.
وأض��اف العب��ادي: “بدأن��ا بخط��وات في 
بغداد واحملافظات لنزع الس��الح، ولم جند 
أي اعت��راض م��ن قب��ل املواطن��ن الذين 
قابل��وا هذا األم��ر بتفاؤل وحت��ى الكتل 

السياسية”.
وكان العب��ادي ق��ال ف��ي كلم��ة له قبل 
مغادرته مدينة ميونخ االملانية وتابعتها 

الصباح اجلديد، ان "االعمار واالس��تثمار 
يقتضيان ان يكون هناك امن في العراق، 
وه��ذا االمن متراب��ط مع ام��ن املنطقة 
والعال��م"، مبين��ا ان��ه "ال توج��د حدود 
جغرافية للمنظمات االرهابية التي يأتي 
اليه��ا املتطوع��ون م��ن كل دول العالم 

وتأتيها االموال من عدة دول".
واضاف العبادي "نحتاج الى تعاون عاملي 
ووقوف مع العراق لكي نقطع دابر االرهاب 
من االس��اس ونحاربه"، مشيرا الى "اننا 
نزكز الي��وم على اعمار واالس��تثمار في 
الع��راق وخل��ق االالف من ف��رص العمل 
للمواطنن وحتس��ن املس��توى املعاشي 

لهم وحتسن اخلدمات".
وعلى صعيد ذي صل��ة، انطلقت عملية 
عس��كرية، صب��اح امس االثن��ن، لقوات 
احلش��د الش��عبي لتطهي��ر ومالحق��ة 
خاليا عصابات داع��ش االرهابية النائمة 
في مناطق وقرى جن��وب قضاء احلويجة 

جنوب غرب محافظة كركوك.
وبحس��ب بيان الع��الم احلش��د، ان قوات 
احلش��د أقتحم��ت "قري��ة الس��عدونية 
وبدأت بتمش��يطها م��ن ارهابيي داعش، 
فيما قام اجلهد الهندسي التابع للحشد 
تطهير البزول اجملاورة للقرية جنوب غرب 

كركوك".
ان  بع��د  األمني��ة  العملي��ات  وتأت��ي 
اس��تهدفت خاليا داعش اإلجرامي امس 
األول األح��د، ع��ددا من املدنين واحلش��د 
والق��وات االمني��ة، ف��ي مناط��ق جنوب 
قض��اء احلويجة احملرر، بنصب س��يطرات 

وارتداء الزي العسكري.

اإلعدام لتركية واملؤبد لعشر إرهابيات 
من جنسيات مختلفة

كم��ا ق��ررت احملكم��ة اجلنائي��ة املركزية 
ف��ي بغداد، ام��س ايضا، ترحي��ل إرهابية 
فرنس��ية حكم عليها بالسجن 7 أشهر 
بع��د إدانتها بدخ��ول الع��راق "بطريقة 
غير ش��رعية"، لكن أطلق سراحها فورا 
بس��بب انقضاء مدة احلك��م خالل فترة 
توقيفها، وحس��ب فرانس ب��رس  أوقفت 
ميلين��ا بوجدي��ر، البالغة م��ن العمر 27 
عاًما، في مدينة املوصل، بشمال العراق، 
الصي��ف املاضي، م��ع أطفاله��ا األربعة 
الذي��ن أبعد ثالثة منهم إلى فرنس��ا فى 

كانون االول املاضي.

سيمنز تسعى لتجهيز العراق بـ 16 
غيغاواط من الكهرباء

وتتوقع الشركة توفير ما يقارب 5.2 مليار 
دوالر م��ن اس��تعمال الغاز لس��د احلاجة 
احمللية خالل الس��نوات االربع املقبلة مع 
إيق��اف حرق الغاز املصاحب بحلول العام 

.2021

احلكومة: مشاريع من مؤمتر الكويت 
ستخّصص مللف املياه

وأكم��ل احلديث��ي الق��ول إن "احلكوم��ة 
س��توصل جهودها م��ع دول منابع االنهر 
والرواف��د التي تدخل االراض��ي العراقية، 
والبح��ث في س��بل تقليل اله��در فيما 

يتعلق باملياه املوجودة في الداخل".
م��ن جهت��ه، أفاد عض��و جلن��ة الصحة 
والبيئة في مجلس النواب حسن خالطي 
ف��ي تصريح إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن 

"احلكوم��ة تعمل م��ع ملف املي��اه على 
محور سياسي وأخر فني".

وأضاف خالطي:" أكدت وزارة املوارد املائية 
أنه��ا ليس��ت املس��ؤولة عن��ه بالدرجة 
االس��اس، أم��ا اجلان��ب الفن��ي املتعل��ق 
بانشاء السدود والبحيرات فبحاجة إلى 

تخصيصات مالية".
ال��ذي  الوحي��د  "املكس��ب  أن  وأوض��ح 
حتصلنا عليه خالل املرحلة املاضية على 
اجلانب السياس��ي هو تأجيل تركيا امالء 
س��د اليس��و على نهر دجلة إلى حزيران 

املقبل".
وبن خالطي أن "اجلانب التركي يتذرع بأن 
هذا االجراء يأت��ي للمحافظة على املياه 
العذب��ة التي تذهب س��دى إل��ى اخلليج 

العربي دون استفادة العراق منها".
وأورد أن "وزارة املوارد املائية ال تستطيع أن 
تعطي وعوداً مطلق��ة عن حلول جذرية 
الزمة املياه نتيجة إلى تأجيل امالء السد، 

بل نحتاج إلى ارقام واعادة حسابات".
وأس��تطرد خالط��ي أن "ال��وزارة تتحدث 
ع��ن امكاني��ة أن يس��هم ذوب��ان الثلوج 
ونصب خزانات كبيرة على س��دة الثرثار 
في تأجيل ازمة املياه خمسة اشهر بعد 

املوعد املتوقع خالل الصيف".
وتس��اءل عض��و اللجن��ة النيابي��ة ع��ن 
"س��بب عدم انشاء سد في البصرة مينع 
امتزاج مياه االنهر العذبة مع مياه اخلليج 
املاحلة، رغم أن دراس��ة له��ذا الغرض قد 
حصل��ت في وقت س��ابق على مدار ثالث 

سنوات اجراها باحث ايطالي".
ويواص��ل خالط��ي أن "الباحث رصد ثالث 
مناطق ميكن انشاء الس��د فيها، االولى 

ف��ي ميناء أب��و فلوس، والثاني��ة في رأس 
البيش��ة، والثالث��ة ف��ي قض��اء القرنة 
ش��مال احملافظة وقد مت تخصيص اموال 
لذلك املشروع لكن لم يحصل شي على 

االرض".
وتابع أن "الوزارة ابلغتنا بأن االمطار التي 
ب��دأت تهط��ل قريب��اً ميكن أن حت��ل 50% 
م��ن االزمة، وأن حتدي��ات تواجهها تتمثل 
باعادة احلياة إلى س��د دربندخان املتوقف 
عن اخلدمة بس��بب الهزة االرضية كونه 
بحاج��ة إلى عملي��ة ترمي��م تكلف 30 
ملي��ار دينار، ملعاجلة هدر املياه من احلوض 
وكان م��ن املمك��ن أن تش��كل تلك املياه 

خزيناً استراتيجياً".
ومض��ى خالطي إلى أن "الع��راق بحاجة 
إلى تكامل جهود ال��وزارات ومنح اخلبراء 
فرص��ة إليج��اد احللول قبل وق��وع االزمة 
مثل تش��ييد اخلزانات العمالقة، وكذلك 
االعتماد على املياه اجلوفية في الزراعة".

مئات املعلمني يتظاهرون امام املالية 
جراء وقف العالوات والترفيعات

وق��ال نقيب املعلمن ف��ي ديالى، محمد 
اجلبوري إن "اليوم ش��هد تش��كيل جلنة 
ثالثية من وزارتي املالي��ة والتربية ونقابة 
املعلمن لغرض معرفة اخللل واحتساب 
الترفيعات للمعلمن بأسرع وقت ممكن، 
بع��د مفاوض��ات اجري��ت عل��ى خلفية 

تظاهرة اليوم".
وأض��اف أن "اللجنة امهلت عش��رة أيام 
ألجناز اعماله��ا وإنهاء كافة املش��كالت 

والعراقيل".
وكان مئات املعلم��ن قد تظاهروا صباح 

امس امام وزارة املالية وسط بغداد، فيما 
اقتحم عدد منهم مبنى الوزارة.

صحيفة اميركية: ملوية سامراء 
معرضة خلطر االنهيار

وبحس��ب دراس��ة أجراها الع��ام املاضي 
عصام حشمت من جامعة جنوب الوادي 
ف��ي مص��ر، بعن��وان "تقني��ات مقترحة 
للحفاظ على جامع س��امراء مع مئذنة 
امللوية ، بينت ان "املسجد تعرض ألضرار 
من مختل��ف األنواع على مر الس��نن"، 
مش��يرة الى ان��ه "في ع��ام 2003، خالل 
وج��ود الق��وات األميركية بالع��راق، كان 
املس��جد مبثاب��ة قاعدة عس��كرية، وفي 
عام 2005، تعرضت املئذن��ة ألضرار أثناء 
هجوم إرهابي، مم��ا أدى إلى تدمير العديد 
من العناص��ر املعمارية له��ا والذي يبلغ 

عمره 1200 عام".
يذك��ر أن جام��ع امللوي��ة ف��ي س��امراء 
مبحافظة صالح الدين )170 كم ش��مال 
العاصمة بغداد(، يعد من اآلثار التي تعود 
للعصر العباسي، بني في عهد اخلليفة 
املت��وكل ب��ن عام��ي 234 - 237 هجرية، 
عل��ى أرض قدرت مس��احتها ب��� 37920 

متراً مربعاً. 

"التجارة" تنفي الغاء البطاقة 
التمونية

وكان��ت وزارة التج��ارة أعلن��ت في وقت 
سابق التعاقد مع شركة ADM االميركية 
لتوري��د 90 ال��ف ط��ن من االرز حلس��اب 
البطاقة التموينية وحس��ب املواصفات 
التعاقدي��ة العراقي��ة ، وذك��رت ان��ه من 

مبدأ الش��فافية وعرض احلقائق واالليات 
الت��ي تتبعها وزارة التج��ارة في موضوع 
التعاقدات فقد عق��دت جلنة التعاقدات 
املركزي��ة اجتماعا ناقش��ت فيه العرض 
 ADM املقدم م��ن الش��ركة االميركي��ة
لغ��رض جتهيز الوزارة بكمية 90 الف طن 
من الرز االميركي جي��د اجلرش على وفق 

املواصفات التعاقدية العراقية.
وس��بق جمللس الوزراء ان فوض في ش��هر 
أي��ار املاض��ي وزارة التج��ارة ف��ي إج��راء 
مشتريات مباشرة للقمح واألرز لضمان 
األم��ن الغذائ��ي ، فيم��ا اك��دت ال��وزارة 
بدوره��ا عل��ى اعتم��اد مبدأ الش��فافية 
ف��ي اج��راءات التعاقد من خ��الل حضور 
اعض��اء ف��ي اللجن��ة االقتصادية جمللس 
النواب العراق��ي الطالعهم على االليات 
املتبعة وط��رق اختيار الش��ركات اجملهزة 
وهو اس��لوب اعتمدت��ه ال��وزارة في كل 
تعاقداته��ا ليتعرف ممثلو الش��عب على 
اجراءاتها في مجاالت التعاقد والش��راء 
مبا يخدم توجهاتها في االرتقاء مبس��توى 
اخلدمات وجودة املواد التي توردها حلساب 

البطاقة التموينية .
وش��ددت ال��وزارة ف��ي بيانها عل��ى جناح 
التعاق��دات التي اجرتها مع الش��ركات 
العاملي��ة من خ��الل تطبي��ق املواصفات 
العراقية وجودة املواد املوردة التي تغطي 
احلاجة القائمة وتوفر اخلزين الذي يسهم 
في استقرار جتهيز املواد الغذائية في ظل 
الظروف التي تش��هدها املنطقة نتيجة 
التوت��رات التي تتطلب توفير اخلزين اجليد 
ال��ذي يؤمن احلاجة ويع��زز االمن الغذائي 

العراقي. 

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت اليابان ام��س االثنن، تقدمي 
دوالر  ملي��ون   100 بقيم��ة  دع��م 
للمناط��ق احملررة في الع��راق، فيما 
اش��ترطت ان يتم تنفيذ املش��اريع 
عن طري��ق منظم��ات األمم املتحدة 

واملنظمات الدولية اإلنسانية.
وقالت الس��فارة الياباني��ة ببغداد، 
في بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "مجل��س النواب 
اليابان��ي وافق عل��ى حزمة جديدة 
من الدعم اإلنس��اني واالستقراري 
للع��راق بقيم��ة نح��و 100 مليون 
دوالر اميركي، والت��ي قد اقترحتها 
م��ن  كج��زء  الياباني��ة  احلكوم��ة 
للس��نة  التكميلي��ة  ميزانيته��ا 
ان  ال��ى  مش��يرة   ،"2017 املالي��ة 
"املبادرة تات��ي في الوقت الذي تقرر 
عق��د املؤمت��ر الدولي إلع��ادة إعمار 
العراق في الكويت للفترة 12 – 14 

من شباط".
واضاف��ت الس��فارة الياباني��ة في 
بيانه��ا ان "الدعم س��يتم تنفيذه 
بش��كل واس��ع في مج��االت عدة، 
من ضمنه��ا األمن الغذائ��ي واملاء 
والنظاف��ة  الصح��ي  والص��رف 
ومواد  وامل��أوى  والغ��ذاء  والصح��ة 
العي��ش  وُس��بل  غذائي��ة  غي��ر 
والتماس��ك االجتماع��ي والتدريب 
املهني واحلماية من العنف القائم 
عل��ى أس��اس الن��وع األجتماع��ي 
وإزال��ة االلغام وإع��ادة إعمار البنى 
"املش��اريع  ان  مبين��ة  التحتي��ة"، 
سيتم تنفيذها عن طريق منظمات 
الدولية  واملنظم��ات  املتح��دة  األمم 
اإلنسانية واملنظمات اليابانية غير 

احلكومية".
يذك��ر أن ه��ذه املنح��ة ه��ي ج��زء 
من الت��زام اليابان ف��ي مؤمتر الدول 
املانحة لدعم العراق في واشنطن 
ال��ذي ُعقد في متوز عام 2016 حيث 
قام��ت اليابان بالتعبي��ر عن نيتها 
في احملافظة على مس��توى الدعم 
للع��راق ف��ي 2016 ليمت��د خ��الل 
الياب��ان  قدم��ت  و   ،2018 و   2017

منح مس��اعدات للع��راق مبا يقارب 
460 ملي��ون دوالر اميركي للنازحن 
والالجئن واجملتمعات املس��تضيفة 

املتأثرة بعصابات داعش. 
وكانت الياب��ان قد اعلنت اول امس 
االحد، عن متويلها مشروع ملنظمة 
االغذية والزارعة "ف��او" في العراق 
ب��� 1.5 ملي��ون دوالر، مش��يرة الى 
ان التموي��ل يات��ي من أج��ل توفير 
األغذية وحتس��ن مس��توى التنوع 
الغذائ��ي وتعزيز الدخ��ل واالعتماد 

على الذات.
وقال س��فير الياب��ان ل��دى العراق 
فومي��و إي��واي إن "الياب��ان قدمت 
دوالر  ملي��ون   1.5 مبق��دار  دعم��ا 
ملنظمة االغذية والزارعة في العراق 
من اجل مس��اعدة االس��ر الهشة 
في املناطق املس��تعادة من تنظيم 
داع��ش الوس��ائل املطلوب��ة إلنتاج 

واملغذي��ة"،  الطازج��ة  اخلض��روات 
مبين��ا ان "الدعم سيس��تفاد منه 
ثالث��ة آالف ش��خص ف��ي املناطق 
املتض��ررة من الن��زاع ف��ي كل من 
ونينوى  وكركوك  األنبار  محافظات 

وصالح الدين".

واضاف ايواي ان "هذه االس��ر سواء 
الت��ي لم تغ��ادر مناطقه��ا أو تلك 
التي عادت اليها مؤخرا س��تحصل 
عل��ى مدخالت العملي��ة االنتاجية 
ومعداته��ا والتدري��ب اخل��اص على 
البستنة واالنتاج الزراعي في الفناء 
املنتجة  الزجاجية  والبيوت  اخللفي 
للمحاصيل على مدار السنة وذلك 
م��ن أجل توفي��ر األغذية وحتس��ن 
مس��توى التن��وع الغذائ��ي وتعزيز 

الدخل واالعتماد على الذات".

واوضح السفير ايواي ان "نحو 1260 
ش��خصا من األسر الهشة غذائيا، 
مبا ف��ي ذلك األس��ر التي ترأس��ها 
النساء، سيحصلون على مجموعة 
ف��ي  بالبس��تنة  اخلاص��ة  االدوات 
الفناء اخللفي )حاويات زراعية وبذور 
وخضروات وأسمدة وأدوات البستنة 
اليدوي��ة( باإلضاف��ة ال��ى التدريب 
اخلاص بها، فيما س��يحصل 1740 
شخصا آخرين من خالل مجموعة 
البيوت الزجاجية وتزويدهم بالبذور 
واألدوات واألس��مدة، وتدريبهم من 
قب��ل املنظم��ة ووزارة الزراعة على 
إنتاج اخلضروات، مبا في ذلك احلصاد 
والتخزي��ن والتجهي��ز والتس��ويق، 
الزجاجية ملكا  البيوت  وس��تبقى 
للمجتمع��ات احمللي��ة ف��ي نهاي��ة 

املشروع".
واش��ار الس��فير اليابان��ي ال��ى ان 

"ه��ذه ه��ي الس��نة الرابع��ة على 
التوالي منذ أن بدأت اليابان بتقدمي 
العراقين  الس��كان  إلى  املساعدة 
والس��ورين املتضرري��ن م��ن ج��راء 
اعم��ال داعش من خ��الل ميزانيتها 
االضافية، الفتا الى ان "املس��اعدة 
املقدم��ة إل��ى منظم��ة االغذي��ة 
والزراع��ة لألمم املتحدة ف��ي العراق 
تأت��ي كج��زء م��ن احلزم��ة اجلديدة 
والبالغ��ة مئة مليون دوالر واخلاصة 
بدعم جهود املس��اعدة اإلنسانية 

وحتقيق االستقرار في العراق".
وتابعت الس��فارة في بي��ان لها أن 
"اجلان��ب العراقي أعرب عن امتنانه 
اجلدي��دة  الياباني��ة  للمس��اعدات 
ظ��روف  حتس��ن  ف��ي  لإلس��هام 
املعيشة للش��عب العراقي وإعادة 
إعمار البلد"، الفًت��ا إلى أن "اجلانب 
العراق��ي أك��د التزامه باس��تمرار 

بذل اجلهود ف��ي احلرب ضد اإلرهاب 
م��ع الدع��م الدولي، وذك��ر أهمية 
الوطني��ة مبكراً  حتقيق املصاحل��ة 
وإع��ادة احلياة الطبيعي��ة الى ربوع 
هذا البلد آخذين بنظر االعتبار مدة 
ما بعد تقدم العمليات العسكرية 
لتحرير املوصل". وأش��ار البيان إلى، 
أن "اجلان��ب العراق��ي أع��رب أيضاً 
عن توقعات��ه الكبيرة لزيادة حضور 
العراق،  ف��ي  الياباني��ة  الش��ركات 
وعزمه لبذل اجلهود املتواصلة لبناء 
عالقات ثنائية متعددة الطبقات" ، 
الفتا الى أن "الع��راق واليابان وقعا 
املذكرات املتبادلة بش��أن مش��روع 
الكهرب��اء،  قط��اع  تأهي��ل  إع��ادة 
املرحلة الثالثة، الذي يتضمن قرضاً 
ميسراً جديداً، حيث وقعه السفير 
اليابان��ي في الع��راق، فوميو إيواي، 
ووكيل وزير املالية  فاضل عثمان  . 

وافق مجلس النواب 
الياباني على حزمة 
جديدة من الدعم 
اإلنساني واالستقراري 
للعراق بقيمة نحو 
100 مليون دوالر 
والتي قد اقترحتها 
الحكومة اليابانية 
كجزء من ميزانيتها 
التكميلية للسنة 
المالية 2017

آثار الدمار في املناطق احملررة

مولت مشروعا لمنظمة االغذية والزارعة  

اليابان تقدم دعما بقيمة 100 مليون دوالر
للمناطق المحررة في العراق
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متابعة الصباح الجديد:

أك��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
العراقي وكالة املهندس محمد 
شياع السوداني أن مدينة اجلبيل 
الصناعي��ة متثل قص��ة جناح في 
مج��ال إدارة امل��دن الصناعي��ة، 
معربا عن أمله باالس��تفادة من 
جترب��ة الهيئة امللكي��ة للجبيل 
وينبع في العراق من حيث تنفيذ 
البنى التحتية وإقامة املش��اريع 

وشتى اخلدمات املساندة.
وق��ال الوزير خ��ال زيارت��ه ملركز 
ال��زوار بالهيئة امللكي��ة باجلبيل 
ام��س االثنني إن الزي��ارة تأتي في 
إط��ار التع��اون والتنس��يق ب��ني 
اجلانبني العراقي والس��عودي في 
ظل التوجه االخير بعد تشكيل 
اجملل��س التنس��يقي وتش��كيل 
اجملل��س  مس��توى  عل��ى  جل��ان 
وتلبية لدعوة رس��مية من قبل 
والثروة  والصناع��ة  الطاقة  وزير 
املعدني��ة املهن��دس خال��د ب��ن 
عبدالعزيز الفال��ح ، موضحا أن 
للمستثمرين  االس��تثمار  فرص 
الس��عوديني متاحة وبعضها مت 
دراس��تها  وفي طور  تس��ليمها 
واعدادها لانتقال بها إلى جانب 

توقيع االتفاقات.
إل��ى ذلك اطل��ع وزي��ر الصناعة 
مش��اريع  أب��رز  عل��ى  واملع��ادن 
الهيئة امللكي��ة من خال جولة 
على مركز ال��زوار التابع للهيئة 
امللكية باجلبيل وتعرف من خاله 
على أب��رز مقوم��ات النجاح في 
الصناعية كأهمية  املدينة  هذه 
املوقع واملنطقة اجلغرافية وتنوع 
الصناعات املوجودة فيها والبنية 
التحتية املتميزة والرائدة وتوزيع 

األحياء السكانية باملدينة.
وكان وزي��ر الطاق��ة والصناع��ة 
رئيس مجلس  املعدني��ة  والثروة 
إدارة الهيئ��ة امللكي��ة للجبي��ل 

ب��ن  خال��د  املهن��دس  وينب��ع 
عبدالعزيز الفالح قد اس��تقبل 
وزير الصناعة واملع��ادن العراقي 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الس��وداني والوفد املرافق له في 
الن��ادي البح��ري مبدين��ة اجلبيل 
الصناعية ، اذ شهد االستقبال 
فني��ة فلكلوري��ة متثل  عروض��اً 
الهيئة  مل��دن  الش��عبي  املوروث 
امللكي��ة األربع اجلبيل الصناعية 
، وينب��ع الصناعي��ة، ورأس اخلير 
الصناعي��ة، إضافة إل��ى مدينة 

جازان للصناعات االساسية.
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  وكان 
ق��د غادر ال��ى اململك��ة العربية 

السعودية لدعم وتعزيز مجاالت 
وف��رص التعاون واالس��تثمار بني 
بغ��داد والري��اض عل��ى رأس وفد 
رس��مي ض��م الدكت��ور كاظم 
احلس��ني املستش��ار االقتصادي 
لرئي��س الوزراء واملهن��دس عادل 
كرمي وكيل وزارة الصناعة الفني 
ووكيل وزارة النفط حامد يونس 
صالح ووكيل وزارة الكهرباء عادل 
كاظم جري��ان واملهندس عباس 
نصراهلل محان مستشار الوزارة 
لشؤون التنمية ومدير عام دائرة 
االس��تثمارات في وزارة الصناعة 
الصناع��ات  ش��ركة  وم��دراء 
البتروكيمياوي��ة وهيئة املس��ح 

العراقي��ة واملديرية  اجليولوج��ي 
الصناعي��ة  للتنمي��ة  العام��ة 
تس��تغرق  رس��مية  زي��ارة  ف��ي 
يومني لبحث مس��تقبل عاقات 
واالقتصادي  الصناع��ي  التعاون 
وس��بل تدعيم االستثمارات بني 

البلدين . 
وأكد الس��وداني توج��ه وحرص 
ورغبته��ا  العراقي��ة  احلكوم��ة 
اجل��ادة لدع��م وتطوي��ر عاقات 
السعودية  التعاون املشترك مع 
على كاف��ة األصعدة ، مش��ددا 
على ضرورة رس��م س��تراتيجية 
واضحة ملس��تقبل العاقات بني 
الطرفني السيما وأن لدى البلدين 

عاقات اخوي��ة وتاريخية وطيدة 
وثق��ا كبي��را ف��ي املنطقة من 
الض��روري اس��تثمارها مبايحقق 
مصاحلهما املشتركة . هذا ومن 
املق��رر أن يج��ري الس��يد الوزير 
والوف��د املرافق له خ��ال الزيارة 
لق��اءات واجتماع��ات ومباحثات 
مع عدد من الس��ادة املس��ؤولني 
ف��ي اجلان��ب الس��عودي وزيارات 
إلى عدد من املواقع والش��ركات 
الصناعي��ة الس��عودية به��دف 
فت��ح آف��اق تع��اون جدي��دة في 
اجمل��ال الصناعي ونق��ل التجربة 
س��ابك  لش��ركات  الناجح��ة 
ومع��ادن وامل��دن الصناعي��ه في 

جبيل والدمام وتأتي هذه الزيارة 
بعد زيارتني للوفد السعودي من 
وزارة الطاقة الى بغداد والبصرة 
وفت��ح مكتب لش��ركة س��ابك 

فيه..
وعلى هامش الزيارة ستعقد جلنة 
الطاق��ة في اجمللس التنس��يقي 
والت��ي  الس��عودي  العراق��ي 
يترأسها من اجلانب العراقي وزير 
السعودي  اجلانب  ومن  الصناعة 
وزير الطاقة اجتماعا لها للتداول 
والعاقات  االستثمارية  بامللفات 
التنسيقية ومبا يسهم باالرتقاء 
مبس��توى العاق��ات الثنائية بني 

البلدين الشقيقني .

محليات 4

ردود رسمية 

ورد الى صحيفتنا رد رسمي من دائرة العاقات واالعام 
في وزارة الداخلية بالعدد 794 في 2018/2/11 مايأتي 

نصه :
)) اشارة الى اخلبر الصحفي املنشور في صحيفتكم 
بعددها 3820 في 2017/11/19 حتت عنوان مناشدة – 

امام انظار معالي وزير الداخلية احملترم .. 
بين��ت لنا مديرية امل��رور بانه مت اتخ��اذ الازم من قبل 
مف��ارز مروري��ة عامل��ة ضمن قاط��ع مرور بغ��داد – 
الرصافة وذلك مبحاس��بة س��ائقي املركبات اخملالفة 
النظمة وقوانني املرور وجهود املفارز املرورية مستمرة 
وجادة برصد مثل هكذا مخالفات ومحاسبتهم على 
وف��ق القانون والبيانات املعم��ول بها خدمة للصالح 

العام (( .

توقيع اللواء الدكتور 
مدير دائرة العالقات واالعالم 

أكد أهمية االستفادة من التجارب الناجحة 

وزير الصناعة يّطلع على شركات ومعامل مدينة الجبيل الصناعية 
 

 تأتي هذه الزيارة 
في إطار التعاون 

والتنسيق بين 
الجانبين العراقي 

والسعودي في ظل 
التوجه األخير بعد 
تشكيل المجلس 

التنسيقي وتشكيل 
لجان على مستوى 

المجلس

جانب من االجتماع
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الصناع��ة واملعادن عن 
قيامه��ا بتصدي��ر كمي��ات كبي��رة 
م��ن م��ادة الب��رامي ك��وت املنتج��ة 
ف��ي الش��ركة العام��ة للصناعات 
التعدينية الى دولة االمارات العربية 
املتحدة وفتح ب��اب التصدير جلميع 
املنتج��ات تام��ة الصن��ع على وفق 

نهج وآلية واضحة وسليمة .
وقال مدير مرك��ز االعام والعاقات 
ال��وزارة عبدالواح��د  ف��ي  العام��ة 
عل��وان الش��مري بأن��ه وف��ي اطار 
توجه احلكومة نحو دعم وتشجيع 
الصادرات فقد اتخ��ذت هيئة الرأي 
في ال��وزارة ق��رارا يقض��ي بتفعيل 
صاحية مجالس ادارات الش��ركات 
العامة باجت��اه فتح منافذ التصدير 
وجلميع منتجاتها وتش��جيع ادارات 
باجت��اه  للعم��ل  الش��ركات  ه��ذه 
التصدير وفتح منافذ تصديرية لدول 
العالم مع بذل اجلهود بالتنسيق مع 

السفارات وامللحقيات التجارية .
واش��ار الش��مري الى ان الش��ركة 
التعديني��ة  للصناع��ات  العام��ة 
اس��تطاعت وخال ع��ام 2017 من 
تصدي��ر كمية اكثر من )3524( طنا 
وكمي��ة )33782( مت��را مكعبا من 
مادة البرامي ك��وت الى دولة االمارات 
العربية املتح��دة فيما قامت خال 
ش��هر كان��ون الثان��ي املاض��ي من 
الع��ام احلالي بتصدي��ر كمية اكثر 
م��ن )1915( طنا وكمي��ة جتاوزت ال� 
)3395( مت��را مكعب��ا ، الفتا الى ان 
هذه املادة سائلة وتستخدم في رش 
الش��وارع خال عملية االكساء وان 
الش��ركة املذكورة اجرت توس��عات 
في اخلطوط االنتاجي��ة لهذه املادة 
ف��ي معامله��ا الواقعة ف��ي بغداد 
والبصرة لرفع الطاقة االنتاجية الى 
)31( الف طن سنويا بهدف تغطية 

احلاجة احمللية وطلبات التصدير .
ال��وزارة  أن  ال��ى  الش��مري  ولف��ت 
القرارات احلكومية  بتنفيذ  ملتزمة 
الصادرة والقاضية مبنع تصدير مواد 

سكراب احلديد وسكراب البطاريات 
املع��ادن  ومخلف��ات  املس��تهلكة 
م��ن النح��اس واحلدي��د واالملني��وم 
والرص��اص والب��راص اضاف��ة ال��ى 
احلديد  وخام  والبنتونايت  الكاؤولني 
والبوكس��ايت  الغلوبيرايت  ومل��ح 
الفلدس��بار  ورمل  الفلنتي  والطني 
والبروس��لينات  االتابلغايت  واطيان 

واطيان حديثة .
واكد الش��مري على املضي في بذل 
اجله��ود واملس��اعي الدؤوبة واحلرص 
على الس��ير وتنفيذ اخلطط والرؤى 
وانتهجها  تبناها  والتي  املرس��ومة 
وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن املهندس 
محم��د ش��ياع الس��وداني في اب 
من ع��ام 2016 وحتى بلوغ االهداف 
املنش��ودة والرامية الى بناء صناعة 
عراقي��ة راف��دة وداعم��ة لاقتصاد 

الوطني . 
على صعيد متصل اعلنت ش��ركة 
ش��ركات  اح��دى  العام��ة  ديال��ى 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن عن جتهيز 
وزارة الكهرب��اء بع��دد من محوالت 

التوزيع.
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
ان  ع��ارف  الرس��ول محم��د  عب��د 
الش��ركة جه��زت املديري��ة العامة 
لتوزي��ع كهرب��اء الرصافة ب���) 50( 
محول��ة توزيع ذات س��عة ) 630/11 
( KVA وفق��ا للعق��د املوق��ع ب��ني 

الطرفني .
ان  الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واض��اف 
العام��ة  ديال��ى  ش��ركة  م��اكات 
مستعدة لايفاء بجميع التزاماتها 
ومؤسس��ات  الكهرب��اء  وزارة  م��ع 
الدول��ة والقطاع اخلاص واالس��هام 
في عملية بناء واعادة اعمار املناطق 
احملررة من دنس العصابات االرهابية 
، مؤكدا قدرة الش��ركة على تلبية 
احتياج��ات وزارة الكهرب��اء ورفدها 
مبنتجاته��ا من احمل��والت واملقاييس 
انواعه��ا  بكاف��ة  الكهربائي��ة 
وس��عاتها واطواره��ا اضاف��ة ال��ى 
تلبي��ة حاج��ة وزارة االتص��االت من 
القابلو الضوئ��ي بأنواعه اخملتلفة ) 

12, 48,24( شعيرة.

تقرير

تصدير البرايم كوت الى دولة اإلمارات العربية المتحدة بكميات كبيرة 
وفق نهج وآلية واضحة وسليمة

العمل تصدر 
بطاقات وطنية 

موحدة للمشردين
بغداد - الصباح الجديد:

تكفلت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
ممثلة بقس��م حقوق االنس��ان ف��ي الدائرة 
القانونية ودائرة اصاح االحداث بالتعاون مع 
وزارة الداخلية باص��دار )50( بطاقة وطنية 
موح��دة للمش��ردين ف��ي داري االعظمية 

واملسبح.  
واوض��ح املتحدث باس��م وزارة العمل عمار 
منعم اهمية بحث آليات التعاون بني شتى 
اجلهات الرسمية املعنية بشريحة املشردين 
، ش��اكراً مب��ادرة وزارة الداخلية التي تقدم 
خدماتها خارج السياقات الروتينية املعتادة 
ضمن التنس��يق املباش��ر بينه��ا وبني وزارة 
العمل لتقدمي العون لدور الدولة مبا يسهم 
في تلبي��ة احتياجاتهم ف��ي احلصول على 

الوثائق الرسمية.  
واضاف منعم ان الوزارة تدرس الوضع العام 
للمس��تفيدين من املش��ردين فيما يتعلق 
باجلانب الصحي والنفس��ي وكيفية تقومي 
السلوك اذ ان املهمة ال تقتصر على االيداع 
فحس��ب امنا العم��ل عل��ى امكانية دمج 
االح��داث باجملتم��ع من خ��ال البرامج التي 
تقوم به��ا وتنفيذ البعد الوقائ��ي للقانون 
املتعلق برعايته��م للحد من وصولهم الى 

ارتكاب اجلنح.  
وف��ي س��ياق منفص��ل اقام قس��م حقوق 
االنس��ان في وزارة العمل ورش��ة عن )االمن 
والس��ام واملصاحلة الوطنية( بالتعاون مع 
مفوضية حقوق االنس��ان ووزارتي الداخلية 
واخلارجية على قاعة املركز الوطني للبحوث 
والدراس��ات، ته��دف ال��ى تعزي��ز التعايش 

السلمي بني املواطنني. 

تأمين االتصاالت 
واإلنترنت في واسط 

وصيانة األجهزة بكربالء
بغداد - الصباح الجديد:

قامت مديرية إتصاالت واس��ط وبالتنسيق 
مع ش��ركة الكاتيل لونس��ت الفرنس��ية 
بتزويد خدم��ة اإلنترنت لبدالة )Olt( وتأمني 
اإلتص��ال الصوتي م��ع بدال��ة اجلادرية في 
بغ��داد وبدالة الديواني��ة وتوفير اخلدمة مع 
بقية البداالت علما« أن األحياء املش��مولة 
به��ذه اخلدم��ات ح��ي  احليدري��ه واملعلمني 
ومنطق��ه  اخلاجي��ه وحي احلس��ني وبواقع  

5000 مشترك . 
م��ن جان��ب أخر قام��ت الفرق الهندس��ية 
والفنية في مجمع س��يد الشهداء التابع 
ملديري��ة إتص��االت كرب��اء بإج��راء صيانة 
دوري��ة ملعدات أجهزه اإلتص��االت في اجملمع 
وذل��ك من اجل دميومة العمل  واالس��تمرار 
بتق��دمي أفضل وأجود اخلدم��ات للمواطنني 

واملؤسسات احلكومية . 
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بغداد - الصباح الجديد:
اس��تعرض وزير املوارد املائية د.حسن 
اجلنابي الوضع املائي احلالي ومراجعة 
الس��ابق  لاجتم��اع  التوصي��ات 
املتعلقة  املتخذة بشأنها  واالجراءات 
بتوفير املياه الغراض الزراعة والشرب 
واالس��تعماالت االخ��رى م��ن خ��ال 
وجدول��ة  املراش��نة  نظ��ام  تطبي��ق 
االطاق��ات املائي��ة وأزال��ة التجاوزات 
عل��ى احلص��ص املائي��ة وحف��ر االبار 

املائية في املناطق احلرجة .
كما بح��ث الوزير خال اجتماع خلية 
ملعاجل��ة  االط��راف  متع��ددة  االزم��ة 
مممثل��ي  بحض��ور  املائي��ة  الش��حة 
اجلهات املعنية تنفي��ذ اعمال الكري 
والتطهيرات لانهر واجلداول وصيانة 
وتصلي��ح محطات الض��خ والتوعية 
بشان ترشيد استهاك املياه وكذلك 
االتف��اق عل��ى ع��دد م��ن االج��راءات 

املستقبلية ملعاجلة الشحة. 

م��ن جانبها باش��رت مديري��ة صيانة 
مشاريع الري والبزل في بابل اعمالها 
بتنظي��ف وتطهي��ر جدول الس��ويد 
بهدف تأمني احلصص املائية لاراضي 
الزراعي��ة وأيص��ال املي��اه ال��ى ذنائب 
اجلدول ، وشمل العمل ازالة الترسبات 
الطينية املتراكمة ونبات الش��مبان 
.. حيث استخدمت حفارة ذات الذراع 
الطويله واالليات الساندة لها .. كما 
اجنزت املديرية وبالتنسيق مع مديرية 
املوارد املائية/ الش��عبة املدحتية في 
بابل تطهير جدول اخلميسية وبطول 
)19( كم بهدف تامني احلصص املائية 
وأيصالها لاراض��ي الزراعية الواقعة 

في ذنائب اجلدول.
م��ن جان��ب آخ��ر واصل��ت مديرية 
الصيانة ملش��اريع ال��ري والبزل في 
باب��ل عملها بتطهير جدول احملاويل 
وبط��ول )20.5( ك��م به��دف تامني 
املي��اه  وايص��ال  املائي��ة  احلص��ص 

لذنائ��ب اجل��دول ، وتضم��ن العمل 
املتراكمة  الطينية  الترسبات  ازالة 
ونبات الشمبان والقصب املتواجد 
بكث��رة هن��اك حي��ث اس��تعملت 
االلي��ات املتخصصة له��ذا العمل 
اضاف��ة الى االليات الس��اندة لها.. 
وف��ي الوق��ت نفس��ه واصلت جلنة 
املديري��ة  ف��ي  التطوع��ي  العم��ل 
اعمالها التطوعية بزراعة وتشجير 
وغرس فس��ائل النخيل في احلدائق 
احمليطة ببناية الدائرة بهدف أضفاء 
ملس��ة جمالي��ة وأظه��ار املديري��ة 
باملظه��ر الائق واجلميل اضافة الى 
ترسيخ أسس التعاون املشترك بني 

املاكات العاملة.
هذا وم��ن اجلدير بالذك��ر ان الوزارة 
اخلط��ة  بتنفي��ذ  جاه��دة  تعم��ل 
املرس��ومة لها من اجل تطوير واقع 
املياه وتقلي��ل الضائعات والنهوض 

بالواقع الزراعي في الباد.

بغداد - الصباح الجديد:
بتوجيه من وزير الكهرباء املهندس 
قاس��م محمد الفهداوي، متكنت 
والفني��ة  الهندس��ية  امل��اكات 
في مديري��ات التوزي��ع العامة من 
اع��ادة جمي��ع مغذي��ات الطاق��ة 
الكهربائي��ة ف��ي العاصمة بغداد 
واحملافظ��ات التي توقف��ت نتيجة 

هطول االمطار.
كما قامت هذه املاكات باسنادها 
للدوائ��ر البلدية في امان��ة بغداد 
واحملافظ��ات، حيث كان��ت االولوية 
بتجهيز الطاقة الكهربائية لدوائر 
الصرف الصحي الستيعاب كميات 
مياه االمط��ار ، فيما كان للجهود 
مل��اكات  والفني��ة  الهندس��ية 
قطاعي االنتاج ونقل الطاقة االثر 
االيجابي لضمان استمرارية عمل 
احملطات التوليدية ومراقبة خطوط 

نقل الطاقة الكهربائية.

واك��دت وزارة الكهرب��اء بأن جميع 
محطاته��ا التوليدي��ة مس��تمرة 
بالعمل ول��م تتوقف كم��ا ادعت 
بع��ض القن��وات الفضائي��ة ع��ن 
توق��ف محط��ة ال��دورة احلراري��ة 
وه��ذا بعي��د ع��ن احلقيق��ة حيث 
بالعم��ل  مس��تمرة  احملط��ة  ان 
وطاقتها االنتاجية 225 ميكاواطا 
وه��ي انت��اج لوحدت��ني توليديتني 
من مجم��وع ارب��ع وح��دات، كون 
الوحدتني املتبقيتني ضمن برنامج 

التأهيل والصيانة.
وكان وزير الكهرباء املهندس قاسم 
محمد الفهداوي قد وجه باستنفار 
ماكات الوزارة في مديريات التوزيع 
العامة في بغداد واحملافظات إلعادة 
املغذي��ات التي قد تتوق��ف نتيجة 
هطول االمطار، الى جانب استنفار 
امل��اكات العاملة في مديريات نقل 
ومديري��ات  الكهربائي��ة  الطاق��ة 

االنت��اج، فض��ا ع��ن إس��ناد دوائ��ر 
امان��ة بغ��داد والدوائ��ر البلدية في 
احملافظات، ومن��ح األولوية لتجهيز 
الطاق��ة الكهربائي��ة الى محطات 
الصرف الصحي من اجل استيعاب 
كمي��ات املياه التي قد تتجمع جراء 
اإلمط��ار التي تش��هدها العاصمة 
بغداد وعموم محافظات الباد هذه 

األيام.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب 
املدرس قد اعلن ان الوزارة ناش��دت 
املواطنني بتوخي احليطة واحلذر من 
التعامل مع شبكات توزيع الطاقة 
ف��رق  ال��ى  واللج��وء  الكهربائي��ة، 
الصيانة ف��ي حال ح��دوث عوارض 
فني��ة وقطوعات من اج��ل احلفاظ 
على حياتهم، مهيبة بهم باالتصال 
الفوري بقطاعات الصيانة وحسب 

املواقع اجلغرافية.

الجنابي يدعو الى تطبيق نظام 
المراشنة لمعالجة شحة المياه  

الكهرباء تعيد جميع المغذيات 
التي توقفت جّراء هطول األمطار

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة االعم��ار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
امل��وارد  وزارة  م��ع  وبالتنس��يق 
املائية ومحافظة واس��ط ، تنفيذ 

اعم��ال مم��رات )مه��ارب( لتمري��ر 
مياه الس��يول القادمة من احلدود 

االيرانية في محافظة واسط . 
وذكر املرك��ز االعامي لل��وزارة ان 
والهندس��ية  الفني��ة  امل��اكات 

 / واجلس��ور  الط��رق  )دائ��رة  ف��ي 
مديري��ة طرق وجس��ور محافظة 
واس��ط( التابعة للوزارة باش��رت 
اعماله��ا بتنفي��ذ املم��رات على 
الراب��ط  طري��ق )جصان-قزاني��ة( 

منبه��اً  ديال��ى،  محافظ��ة  م��ع 
بأن��ه خارج  الطريق  مس��تعملي 

اخلدمة حاليا.
على صعي��د متصل تؤكد الوزارة 
ب��أن جميع الطرق ف��ي محافظة 

ديال��ى س��الكة باس��تثناء طريق 
)جلوالء-وادي العوسج( إذ ستقوم 
ال��وزارة وعب��ر اح��دى ش��ركاتها 
اعم��ال  بتنفي��ذ  التنفيذي��ة 
التحويل��ة املؤقتة بعد انحس��ار 

املوج��ة الفيضاني��ة خ��ال االيام 
القريب��ة املقبلة وبالتنس��يق مع 
)دائ��رة الط��رق واجلس��ور/ مديرية 
محافظ���ة  وجس����ور  ط��رق 

ديال�ى. 

تنفيذ ممرات )مهارب( لتمرير مياه السيول اإليرانية في واسط
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بغداد - الصباح الجديد:

 في إطار التزامه��ا بتمكني املرأة 
ف��ي  الراس��خة  املب��ادئ  كأح��د 
ثقافتها، نّظمت زين العراق إحدى 
ش��ركات مجموع��ة زي��ن الرائدة 
في خدمات االتص��االت والبيانات 
املتنقل��ة ف��ي منطق��ة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا ورشة 
اللبنانية  عم��ل ف��ي العاصم��ة 
بيروت ش��ارك فيه��ا أكثر من 10 
نس��اء من فري��ق عمله��ا بهدف 
حتقيق الت��وازن في بيئ��ة العمل 
من خالل متكني امل��رأة في اجملاالت 
املس��احة  واعطائه��ا  القيادي��ة 
الكافي��ة للمش��اركة ف��ي صنع 
الق��رار واتاحة الف��رص التدريبية 

والتطويرية 
زي��ن مبادرة  وأطلق��ت مجموعة 
متكني املرأة، التي تهدف الى  اتخاذ 
خط��وات حقيقي��ة نح��و التنوع 
بني اجلنس��ني في بيئ��ة األعمال، 
وتقوية ودعم العنصر النس��ائي 
حت��ى يكون للم��رأة دور فاعل في 
نحو  املؤسس��ة  وقي��ادة  تطوي��ر 

حتقيق أهدافها االستراتيجية. 
وح��ول املوض��وع،  ذك��ر الرئي��س 
التنفي��ذي لش��ركة زي��ن العراق 
عل��ي الزاه��د إن »امل��رأة تش��ّكل 
نص��ف اجملتم��ع، م��ن هن��ا تأت��ي 
أهمي��ة مش��اركتها ف��ي بيئ��ة 
العم��ل لتحقيق الت��وازن وإتاحة 
الف��رص املتكافئ��ة له��ا. فاملرأة 
تتمّيز مبؤّه��الت إبداعية، ومواهب 
تكّمل دور الرجل بش��كل يسهم 
ف��ي إجن��از املس��ؤوليات بكف��اءة 
عالي��ة وحتقيق دميومة الش��ركة 

وتقدمها. 
واس��تناداً لهذه احلقائق، ال ميكن 
ملؤسس��ة تعد نفس��ها تقّدمية 
ه��ذه  تتبن��ى  ان  أالّ  بطرحه��ا، 
املفاهي��م وتتخذ خطوات عملية 
لتمكني امل��رأة. ومتاش��ياً مع هذا 
املب��دأ، نطلق اليوم ورش��ة عمل 
تدريبية ضمن خطة طويلة األمد 
تتضم��ن وض��ع آلي��ات حقيقية 
امل��رأة،  ومتك��ني  وتطوي��ر  لدع��م 
وخارط��ة طري��ق ملراقب��ة التقدم 
الفعلي ال��ذي مت إح��رازه في هذا 

الصدد متهيداً للنهوض باملسارات 
املهنية النسائية.«   

ومتحورت أولى جلس��ات الورش��ة 
التدريبي��ة واحلوارية حول »حتقيق 
املس��اواة بني اجلنس��ني ف��ي بيئة 
العمل« ليكون للم��رأة دور فاعل 
ف��ي تطوير وقيادة الش��ركة نحو 
االس��تراتيجية،  أهدافها  حتقي��ق 
وتوّل��ت إدارة اجللس��ة اإلعالمي��ة 
تانيا عوض غّرة التي قّدمت جتربة 
للمش��اركات  أتاح��ت  تفاعلي��ة 
كيفي��ة  عل��ى  االط��الع  فرص��ة 
حتديد التحدي��ات التي تواجههّن، 
احلل��ول  واقت��راح  ومناقش��تها 
الناجح��ة لها، كم��ا تطّرقت إلى 
تنمي��ة قدراتهّن بن��اًء على حتديد 
قيمته��ن  وإدراك  احتياجاته��ن 
كش��ريك رئيسي يسهم في بناء 
اجملتم��ع، وأهمي��ة تعزي��ز ثقتهّن 
بأنفس��هن لتحس��ني أدائهن في 

احلياة عموم��اً وفي بيئ��ة العمل 
خصوصاً كما جتدر اإلشارة الى أن 
تانيا من املدرب��ات التنفيذيات في 
مج��ال إدارة األزمات حلل النزاعات 
التواص��ل  وس��ائل  باس��تعمال 
والش��رق  لبن��ان  الالعنف��ي ف��ي 
األوس��ط ح��ول موض��وع »توفير 
الف��رص املتكافئ��ة للجنس��ني«، 
فضالً عن باعها الطويل في عالم 

اإلعالم.
 م��ن جهتها قالت مديرة قس��م 
امل��وارد البش��رية في زي��ن العراق 
ميس��م احليال��ي »تش��غل املرأة 
حالي��اً %31 من مجم��ل موظفي 
نس��بة  وتش��غل  الع��راق،  زي��ن 
%15 م��ن املناص��ب القيادي��ة في 
الورش��ة  الش��ركة، وتهدف هذه 
التدريبي��ة إل��ى تعزي��ز مه��ارات 
مالكن��ا النس��ائي وتنمية قدراته 
وتطوي��ر مس��اره الوظيفي فضالً 

عن منح الكفاءات املتميزة فرصة 
تولي مناص��ب قيادية عبر تفعيل 
دورها الري��ادي واملؤثر ف��ي اجملتمع 
وبيئ��ة العمل على حد س��واء، مما 
للمش��اركة  دفعها  في  يس��هم 
الفاعلة في مسار عجلة التنمية 
فنح��ن ف��ي زي��ن الع��راق، نؤم��ن 
بتكافؤ الفرص ونترجم هذا اإلميان 

إلى إجراءات عملية.«
أما اجللس��ة الثانية من الورش��ة 
التدريبية فتمح��ورت حول »املرأة 
في ريادة األعم��ال و التكنولوجيا 
بناء قدرة االستكشاف  »وهدفها 
عند النساء إلمكانياتهن الدفينة 
في مجال ري��ادة األعمال، ودورهن 
وكيفية  واالقتصادي،  االجتماعي 
وتوس��يع  مهاراته��ن  تنمي��ة 
معارفه��ن وقدرته��ن عل��ى إدارة 
األعم��ال بنجاح. وأدارت اجللس��ة 
رائ��دة األعمال اخلبي��رة في مجال 

احلائ��زة  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 
عل��ى جوائز مرموقة لي��ال جبران 
ملنص��ة  املؤسس��ة  الش��ريكة 
»مبرم��ج« ومديرته��ا التنفيذية، 
وه��ي منص��ة تق��ّدم دروس��اً في 
مج��ال البرمجة باللغ��ة العربية 
كم��ا أن ليال هي قائ��دة مجتمع 
لبنان،  ف��ي  »تكس��تارس«  برامج 
إل��ى  ويكن��د«  »س��تارتب  م��ن 
»ستارتب ديجست«،  وهي ضمن 
القلة القليلة من نس��اء األعمال 
اللبناني��ات اللواتي أحدث��ن تأثيراً 
واسعاً بفضل جناحها في عملها.

يأتي تنظيم هذه الورش��ة تأكيداً 
على س��عي ش��ركة زي��ن العراق 
احلثي��ث لوض��ع امل��رأة عل��ى قدم 
املس��اواة مع زمالئها من الرجال، 
ودعمه��ا لكل مبادرة من ش��أنها 
اس��تحداث بيئ��ة عم��ل أفض��ل 
للنس��اء داخل الش��ركة. وفضالً 

الس��نوية  العم��ل  خط��ة  ع��ن 
لتطبي��ق ه��ذه املب��ادرة بش��كل 
يحقق أهدافها، س��تبحث مبادرة 
متك��ني امل��رأة ف��ي كيفي��ة تعزيز 
التنمي��ة االقتصادي��ة عب��ر ريادة 
األعمال النسائية التي ستسهم 
ف��ي دف��ع عجلة االقتص��اد احمللي 
في الع��راق والبل��دان التي تعمل 
فيه��ا مجموع��ة زين، وس��تقّدم 
املب��ادرة دعمه��ا لقضي��ة تعليم 
مبادرات  الشابات ضمن سلسلة 
متجانس��ة إضافة إلطالق حملة 
إعالمي��ة ش��املة تع��رض دع��م 
زي��ن املس��تمر ومش��اركتها في 
متكني املرأة متاش��ياً م��ع خطتها 
وانس��جاماً   ،2020 للعام  ورؤيتها 
التنمية املس��تدامة  مع أه��داف 
التي وضعته��ا هيئة األمم املتحدة 
واله��دف اخلام��س حتدي��دا وه��و 

حتقيق املساواة بني اجلنسني. 

في إطار التزامها بتمكين ودعم المرأة 

»زين العراق« تنّظم ورشة عن تحقيق المساواة في بيئة العمل  

أطلقت مجموعة زين 
مبادرة تمكين المرأة، 
التي تهدف الى  اتخاذ 
خطوات حقيقية نحو 
التنوع بين الجنسين في 
بيئة األعمال، وتقوية 
ودعم العنصر النسائي 
حتى يكون للمرأة 
دور فاعل في تطوير 
وقيادة المؤسسة 
نحو تحقيق أهدافها 
االستراتيجية

جانب من الورشة

حملة إلعادة تأهيل 
ميناء خور الزبير

إنشاء بناية جديدة 
للطوارئ في أطفال العلوية 

»العيسى« يبحث مع رؤساء 
الجامعات االرتقاء بالمراكز العلمية  

بغداد - الصباح الجديد: 
قامت الش��ركة العامة للموان��ئ العراقية بحملة 
العادة تأهي��ل ميناء خور الزبي��ر، مبحافظة البصرة 
عبر خط��ة عمل للوحدات البحرية فيها واالهتمام 

املتواصل بالنظافة العامة.
ونق��ل بيان صدر عن املكت��ب االعالمي لوزارة النقل 
عن معاون مدير عام الش��ركة الكابنت طالب بايش 
املش��رف عل��ى احلملة قول��ه، ان »زيارة وزي��ر النقل 
كاظم فنجان احلمامي األخيرة للميناء وتوجيهاته 

رسمت خارطة طريق لتغيير واقع امليناء«.
وأشار البيان الى، ان »العمل سيستمر إلظهار امليناء 
بواق��ع جدي��د« الفتا ال��ى، أن »األعمال س��تتضمن 
تأهي��ل االرصفة التجارية والنفطي��ة وبناية اإلدارة 

وما حولها من مرافق عامة وساحات تخزين«.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير 
ع��ام دائ��رة صح��ة بغ��داد / الرصافة توس��ع طوارئ 
مستشفى الشيخ زايد وإنشاء بناية جديدة للطوارئ 

في أطفال العلوية .
واس��تمع املدير الع��ام إلى عرض تفصيل��ي من قبل 
املهندس علي حس��ون  مدير قسم الهندسة  والذي 
بني انه س��يتم توس��يع طوارئ مستش��فى الشيخ 
زايد ب�)50( سريرا ومقسما بواقع )30( سريرا للرجال 
و)20( سريرا للنس��اء والذي سيخدم منطقة مهمة 
من بغداد فيما عرض  التصاميم األساسية واخلاصة 
بإنش��اء رده��ة  الط��وارئ  لألطفال في مستش��فى 
أطفال العلوية س��عة )50( سريرا من اجل استيعاب 
األطف��ال املرضى ، مبين��ا اهمية االرتق��اء باخلدمات 

الطبية املقدمة إلى املرضى . 
بعدها ناق��ش املدير الع��ام خالل االجتم��اع الزيارات 
امليدانية إلى املؤسس��ات الصحي��ة من اجل متابعة 
وتشخيص املالحظات التي يتم رصدها خالل الزيارات 
، مبين��ا أهمية ه��ذه الزيارات في االرتق��اء باخلدمات 

املقدمة إلى املريض وخصوصا اخلدمات الفندقية. 

 بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي  
الدكتور عبد الرزاق العيس��ى  مع رؤس��اء األقسام 
العلمي��ة ف��ي جامعات البصرة وميس��ان و ذي قار 

وسومر وجامعة البصرة للنفط والغاز.
وقال العيس��ى خالل امللتقى األكادميي في جامعة 
ميس��ان إن وزارة التعلي��م حريص��ة عل��ى االرتقاء 
باجلامع��ات واملراكز العلمي��ة والبحثية مبا يواكب 
التق��دم احلاصل عاملي��اً عبر التأكي��د على أهمية 
حتقي��ق متطلبات اجلودة ف��ي التعليم العالي على 
وف��ق معايي��ر وطني��ة تتوافق م��ع معايي��ر اجلودة 

املعتمدة عاملياً.
وأض��اف الوزير ان مهمة التعلي��م العالي تختزلها 
األقس��ام العلمي��ة حي��ث إنه��ا تضطل��ع ب��دور 
التخطي��ط والتنفي��ذ خلارط��ة الدراس��ات األولية 
والعلي��ا مثمن��ا إص��رار اجلامعات والكلي��ات على 
مواكبة التحديث اخلاص باملناهج وطرائق التدريس 
والنظر بعني املس��ؤولية ف��ي التعامل مع الطلبة 
وصناع��ة املع��ارف املطلوبة الت��ي تفرضها عجلة 

التطور املتسارعة.
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بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح النائ��ب االول لرئيس مجلس 
النواب الدكتور الشيخ همام حمودي 
يرافقه رئيس جلن��ة العمل واخلدمات 
البرملاني��ة الس��يد ناظم الس��اعدى 
املع��رض الس��نوي الثال��ث ملنتجات 
الش��ركة العامة لصناعات النسيج 
واجللود احدى شركات وزارة الصناعة 

واملعادن في مقر البرملان العراقي .
وتأت��ي اقامة ه��ذا املع��رض بتوجيه 
من وزير الصناع��ة واملعادن املهندس 
محمد ش��ياع الس��وداني وفي اطار 
حمل��ة رفع ش��عار صنع ف��ي العراق 
التي تبنتها الوزارة استمرارا حلمالتها 
)صناعتن��ا هويتن��ا وصناعتنا فخرنا( 
به��دف التعريف مبنتجات الش��ركة 

املذك��ورة ومصانعه��ا املنتش��رة في 
بغداد واحملافظات من ش��تى االلبسة 
العس��كرية  واملس��تلزمات  املدني��ة 
واملنتج��ات اجللدي��ة املتنوعة بافضل 

النوعيات واملواصفات .
واكد وكيل وزارة الصناعة للتخطيط 
في تصريح له عق��ب االفتتاح توجه 
ال��ى  الرامي��ة  وخططه��ا  ال��وزارة 

تطوير ش��ركاتها ومعاملها وجعلها 
ش��ركات منتجة ومنافس��ة وتنويع 
انتاجه��ا احملل��ي م��ن خ��الل الدخول 
ف��ي ش��راكات وعق��ود اس��تثمارية 
ناجح��ة ، مش��ددا عل��ى توجيه��ات 
السيد الوزير املهندس محمد شياع 
الس��وداني بوض��ع خطط مدروس��ة 
وس��ليمة واتباع اس��اليب ووس��ائل 

حديثة ومبتكرة للترويج واالعالن عن 
املنتج��ات الوطني��ة وتفعيل اجلوانب 
التس��ويقية في الش��ركات ، مشيرا 
الى ان منتجات ش��ركات الوزارة متتاز 
بنوعياته��ا ومواصفاته��ا العالي��ة ، 
الفتا ف��ي الوقت نفس��ه ال��ى اعادة 
النظر باس��عار هذه املنتجات لتكون 

منافسة ملثيالتها املستوردة .

من جانبه اش��ار مفتش الع��ام وزارة 
الصناعة الى ضرورة االهتمام باجلانب 
التس��ويقي وفتح منافذ تس��ويقية 
للمنتجات احمللية في عموم احملافظات 
به��دف التروي��ج والتعري��ف باملنتج 
احمللي وماميتاز به من نوعية ومواصفة 
عالي��ة كون��ه خاضع��ا لفحوص��ات 

السيطرة النوعية اخملتلفة.

افتتاح المعرض السنوي الثالث للمنتجات النسيجية والجلدية 



الصباح الجديد ـ وكاالت :

رس��مت الوالي��ات املتح��دة مس��ارًا يقضي 
بأن تلتزم به ثالثة حلفاء أوروبيني رئيس��يني 
حملاولة تعديل االتفاق النووي اإليراني مع مرور 
الوق��ت، مقابل أن يحافظ الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، على االتف��اق من خالل جتديد 
تعليق العقوب��ات األميركية في آيار املقبل، 
وكش��ف هذا النهج املوضح في برقية وزارة 
اخلارجية األميركية، وفي مقابلة مع مسؤول 
كبير في اإلدارة هذا األسبوع، أكد أن النهج 
يواجه عقبات، بينما قال مسؤولون أوروبيون 
ومسؤوالن أميركيان إن احللفاء األوروبيني غير 
متأكدين من ما س��ُيرضي ترامب، ومترددون 
في تقدمي هذا االلتزام خش��ية من أن يطلب 

منهم املزيد.
وأكد خمس��ة مس��ؤولني أوروبي��ني حاليني 
وأربعة أميركيني س��ابقني، أن الوصف الوارد 
ف��ي البرقية مل��ا تريده الوالي��ات املتحدة من 
األوروبيني لم يُنش��ر من قبل، ويضع معايير 
أدن��ى مما طالب به ترامب ف��ي كانون الثاني، 

ورمبا يساعد على تالقي وجهات النظر.
وجاء في البرقية: »نري��د التزامكم بالعمل 
مًعا، س��عًيا إل��ى اتفاق تكميل��ي للتعامل 
مع تطوير إي��ران للصواريخ بعي��دة املدى أو 
اختباره��ا، ويضم��ن ذلك تفتيًش��ا محكًما 
تقوم ب��ه الوكالة الدولية للطاق��ة الذرية، 

ويصلح العيوب املتعلقة ببند املدة الزمنية«، 
وكان جوه��ر اتفاق متوز ع��ام 2015 بني إيران 
وس��ت قوى عاملي��ة كب��رى ه��ي »بريطانيا 
والص��ني وفرنس��ا وأملانيا وروس��يا والواليات 
املتح��دة«، ه��و أن تقل��ص إي��ران برنامجها 
النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت 

تشل اقتصادها.
وي��رى ترامب ثالث��ة عيوب في ه��ذا االتفاق، 
وهي فش��له في التعامل م��ع برنامج إيران 
للصواريخ الباليستية والشروط التي ميكن 
للمفتش��ني الدوليني مبوجبها زي��ارة مواقع 
إيرانية يشتبه أنها تتعلق بالبرنامج النووي، 
وبن��د الفترة الزمنية ال��ذي تنقضي مبوجبه 
القيود املفروضة على إيران بعد عشرة أعوام، 
ويريد حتس��ني العيوب الثالثة حتى يتس��نى 

للواليات املتحدة االستمرار في االتفاق.
ووج��ه ترامب إنذارًا للق��وى األوروبية يوم 12 
كانون الثاني، قائاًل إنه يتعني عليهم املوافقة 
على إصالح العيوب املزعجة باالتفاق النووي 
اإليران��ي، وإال فإن��ه س��يرفض م��د تعلي��ق 
العقوبات األميركي��ة على إيران يوم 12 أيار، 
مضيًفا »ه��ذه فرصة أخيرة«، فيما ورفضت 
وزارة اخلارجي��ة التعليق عل��ى البرقية قائلة 
إنها ال تناقش املراس��الت الداخلية، ولم يرد 
البي��ت األبي��ض عل��ى طل��ب التعليق على 
ما س��عى إليه ترامب ف��ي تصريحه يوم 12 
كانون الثاني، أو كيف يرى املسار املوضح في 

البرقية.

ويعتب��ر التوص��ل إل��ى اتف��اق دول��ي كامل 
بحل��ول 12 آي��ار موعًدا مس��تحياًل من قبل 
واألوروبيني  األميركي��ني  املس��ؤولني  بع��ض 
حت��ى ل��و كان هن��اك اتفاًقا عل��ى القضايا 
األساس��ية الت��ي ال توج��د، وف��ي مقابل��ة 
أجريت في األس��بوع املاضي، وصف مسؤول 
رفيع املستوى في وزارة اخلارجية األميركية، 
اجلهود التي يبذلها األوروبيني كعملية على 
مرحلتني، وخالل الفترة من 12 كانون الثاني 
إل��ى 12 آي��ار، ستس��عى الوالي��ات املتحدة 
للحصول على موافقة األوروبيني على نقاط 
الضعف التي يتعني حتديدها، مضيًفا »نريد 
التزاًم��ا منهم ب��أن هذه هي العي��وب التي 
يجب معاجلتها، واتفاق يساعد للتوصل إلى 

اتفاق«.
أما املرحلة الثانية، التي تبدأ مباش��رة بعد 
12 آيار، فس��تنقل هذا الفهم إلى األطراف 
األخرى في الصفقة، »إيران وروسيا والصني«، 
ملعرف��ة م��ا إذا كانت هن��اك طريقة ملعاجلة 
هذه القضايا، وتابع املسؤول »إن هناك ثالثة 
س��بل ممكنة للقي��ام بذلك: تعدي��ل امليثاق 
احلالي، والتف��اوض على اتف��اق تكميلي، أو 
طل��ب قرار جديد من مجل��س األمن الدولي 

بإجراء التغييرات«.
وم��ن جانبه، أوضح مس��ؤول أميركي كبير، 
أنه إذا كانت الواليات املتحدة س��تبحث عن 
اتفاق تكميلي مش��ترك في مجال احلد من 
التس��لح، فإنها س��تحتاج إلى دع��م إيران 

وروس��يا والصني، ولكن ميكن أن حتيا باتفاق 
مع أملانيا وفرنس��ا وبريطانيا، وفي مثل هذا 
الس��يناريو، ميكن لل��دول الغربي��ة األربع أن 
تخل��ق اتفاًق��ا تكميلًي��ا خاًصا به��ا إلعادة 
ف��رض العقوبات، إذا انتهك اإليرانيون أي من 

الشروط اجلديدة التي سيضعونها.
وأوروبي��ون،  أميركي��ون  مس��ؤولون  وأعل��ن 
األميركي��ني  املفاوض��ني  أن  الثالث��اء،  ي��وم 
س��يلتقون مس��ؤولني من بريطانيا وفرنسا 
وأملاني��ا، املعروفني باس��م »أي 3« في باريس 
في اجتم��اع لم يُعلن عنه في وقت س��ابق 
ملناقش��ة كيفي��ة تلبي��ة مطال��ب ترامب، 
مؤكدين أنهم ال يعرفون ما إذا كانت وجهة 
النظ��ر الت��ي حدده��ا الدبلوماس��يون في 
وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة قد أرس��لت إلى 
الدبلوماس��يني األميركيني في لندن وباريس 
وبرلني وبروكس��ل، إليصالها إلى نظرائهم، 
ولكنه��م أكدو أن ما يه��م هو حكم ترامب 
بش��أن إمكاني��ة إعفاء إيران م��ن العقوبات 
األميركي��ة بعد 12 آيار، حيث أكد مس��ؤول 
أوروبي أنه ال أحد يعرف ما س��يفعله ترامب 
أو ما يريده، ويرج��ع هذا اللبس إلى اخلالفات 
ب��ني أجزاء من اإلدارة األميركية وعدم القدرة 

على التنبؤ مبا ميكن أن يقرره الرئيس.
وفي هذا الس��ياق، قال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجي��ة األميركية، ريتش��ارد باوتس��ر، إن 
نه��ج وزارة اخلارجية األميركي��ة أكثر ليونة 

من بيان ترامب.
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
اختبرت إس��رائيل الليل��ة املاضية منظومة الدرع 
الصاروخية »حيتس3-« بعيدة املدى، التي ميكنها 

اعتراض الصواريخ البالستية في الفضاء.
وكتب��ت وزارة الدف��اع اإلس��رائيلية عل��ى تويت��ر، 
 Israel أن االختب��ارات جرت حتت إش��راف ش��ركة

Aerospace Industries وسالح اجلو اإلسرائيلي.
وذكرت أن إطالق الصواريخ االعتراضية مت بحضور 
ممثل��ني ع��ن الوكال��ة األميركي��ة للدف��اع املضاد 
للصواري��خ التي ش��اركت ف��ي تصمي��م وإنتاج 

املنظومة.
وجرى اس��تخدام مب��دأ hit-to-kill ف��ي تصميم 
نظام »حيتس3-« وه��و يفترض تدمير الهدف عن 
طريق اإلصابة املباش��رة بالرأس احلربية للصاروخ 

االعتراضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
شاركت رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس 
االول األح��د ف��ي فعالية »زُر مس��جدي«، التي تقام 
س��نويا في بريطانيا منذ 2015 به��دف تعزيز احلوار 

بني األديان.
ونش��ر مجلس مس��لمي بريطانيا منظم الفعالية 
على حس��ابه في تويتر، صورا مل��اي محّجبة وتلقى 
كلم��ة داخ��ل مس��جد ميدينهي��د ف��ي مقاطعة 

باركشير جنوب شرقي البالد.
ووصف��ت م��اي زيارته��ا للمس��جد بأنه��ا »فرصة 
ثمينة للتعرف على اإلس��الم وللتأكيد على أنه دين 

السالم«.
وإضافة إلى ماي، ش��ارك في فعالية »زر مسجدي« 
عدد من السياس��يني البريطاني��ني البارزين، بينهم 
رئي��س بلدية لندن صادق خ��ان، ورئيس حزب العمال 

جيرميي كوربن.
وفي إطار الفعالية فتحت أكثر من 200 مسجد في 
مختلف أرجاء بريطانيا أبوابه��ا أمام أتباع الديانات 
األخ��رى في البالد، متيحة لهم االطالع بأنفس��هم 

على شعائر املسلمني، والتعرف على مساجدهم.
األمني العام جمللس مس��لمي بريطاني��ا هارون خان، 
أش��ار في تعليق عل��ى الفعالية إلى أنها س��جلت 
هذه الس��نة، افتتاح أكبر عدد من املساجد أبوابها 
أمام العامة ف��ي بريطانيا، تطبيقا لش��عار »أبواب 
مفتوحة، مساجد مفتوحة، مجتمعات منفتحة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قتل 8 جنود و19 من مسلحي تنظيم القاعدة في 
اش��تباكات وقعت جنوبي اليمن، في وقت يش��ن 
في��ه اجليش اليمن��ي هجوما كبي��را على مناطق 

متركز التنظيم.
وأعلنت مصادر عس��كرية أن االش��تباكات وقعت 
أثناء العملية العس��كرية التي أطلق عليها اسم 
)الفيص��ل(، والتي بدأت اجلمع��ة املاضي  لتطهير 
مناط��ق تقع في صح��راء حضرموت م��ن تنظيم 

القاعدة.
وقال محاف��ظ حضرموت اللواء فرج البحس��ني: 
»توجد عمليتان متزامنتان األولى في وادي املسني 
غ��رب امل��كال والثانية ف��ي وادي عم��د«، »أحكمنا 
الس��يطرة عل��ى وادي املس��ني، ولم يتبق س��وى 
فلول يت��م مالحقتها في مناطق مجاورة للوادي«، 
حيث كان يتحصن نحو 40 عنصرا من مس��لحي 

القاعدة.

إسرائيل تختبر
صواريخ تصيب

األقمار االصطناعية

تيريزا ماي تتحجب
في فرصة للتعرف

على دين السالم

27 قتيال في اشتباكات 
بين القوات اليمنية 

ومسلحي القاعدة

الصباح الجديد ـ وكاالت :

أجرت قوات موالية حلكومة الوفاق 
الوطن��ي الليبية »من��اورة تدريبية 
تعبوية بالذخيرة احلية« قرب مدينة 
مصراتة »شرق العاصمة طرابلس«، 
للم��رة األول��ى منذ س��قوط نظام 
معم��ر القذافي ال��ذي احتفل آالف 
الليبيني الس��بت املاضي، مبناسبة 
حلول الذكرى السابعة للثورة التي 

أطاحته وانتهت مبقتله في 2011.
وقال��ت إدارة التواص��ل واإلعالم في 
حكومة الوفاق التي يترأس��ها فائز 
الس��راج، إن نائبه أحم��د معيتيق 
حضر املناورة التي أقيمت في مطار 
»النم��وة« العس��كري في منطقة 
مس��ؤولني  بحض��ور  الس��دادة، 
عس��كريني، مش��يرة في بيان لها 
إلى أن املناورة التي اس��تمرت ألكثر 
م��ن ث��الث س��اعات »به��دف رف��ع 
الق��درة القتالي��ة للق��وات البرية، 
باملشاركة مع س��الح اجلو الليبي« 
نالت »استحس��ان احلض��ور الذين 
أكدوا على االس��تمرار في املناورات 
التعبوية التي تسهم في الرفع من 
معنويات منتسبي اجليش الليبي«.

ولقط��ات  ص��ورًا  اإلدارة  ونش��رت 
فيها  للمن��اورة، ظه��رت  مص��ورة 
ومروحي��ات  ثقيل��ة  مدفعي��ة 
عس��كرية تنفذ ضربات جوية على 
أهداف ثابتة ومتحركة في منطقة 
الس��دادة ش��به الصحراوي��ة التي 
تعد من املناطق التي ينشط قربها 
فل��ول تنظيم داعش عقب طردهم 
م��ن معقله��م ف��ي س��رت نهاية 

.2016
في املقابل، استمرت حشود اجليش 
الوطن��ي الليب��ي بقي��ادة املش��ير 
خليفة حفتر حول مدينة درنة التي 
الرئيسي للجماعات  املعقل  تعتبر 
حي��ث  الب��الد،  ش��رق  املتطرف��ة 
تس��تعد هذه القوات لشن عملية 
عسكرية واس��عة النطاق لتحرير 
املدينة، وقال مسؤول ليبي رفيع، إن 
حفتر »يرفض االستجابة لضغوط 
غربية وأخرى من بعثة األمم املتحدة 
لوقف عملية حترير درنة«، مش��يرًا 
إلى أنه »رفض عروًضا بالوس��اطة 

للتفاوض مع املتطرفني املتحصنني 
باملدينة«.

وكان الس��راج أع��رب ف��ي كلم��ة 
الليب��ي،  الش��عب  إل��ى  وجهه��ا 
السبت املاضي، عن قلقه مما يحدث 
من »تصعيد ووعيد باجتياح مدينة 
درن��ة«، واعتبر أن هذا س��يزيد األمر 
»دمارًا ومزيًدا من اخلسائر في أرواح 

األبرياء«. 
وطالب حفت��ر ضمًنا بوقف عملية 
أن  إل��ى  مش��يرًا  درن��ة،  اجتي��اح 
»مكافحة اإلره��اب ال تعطي املبرر 
لتهديد حياة املدنيني العزل وتدمير 
املدن، لذا ندعو اجلميع لعالج األمور 

بتعقل وحكمة«.
فق��د  خاص��ة،  ملعلوم��ات  ووفًق��ا 
أج��رى مبعوث��ون حلفتر ف��ي األيام 
القليلة املاضية، محادثات مع وفود 
أميركية وروس��ية خ��ارج ليبيا في 
ذات اإلطار. وكش��ف الناطق باسم 
التابع��ة للجيش  الق��وات اخلاصة 

العقيد ميلود الزوي، أنه تقرر إرسال 
كتيبتني م��ن الق��وات اخلاصة إلى 
محاور القتال ف��ي درنة، لالنضمام 
إلى قوات اجليش التي حتاصر املدينة 

منذ العام املاضي.
وأوضح الزوي في تصريحات، األحد، 
أن ق��رار القي��ادة العام��ة للجيش 
بإع��ادة تش��كيل غرف��ة العمليات 
املشتركة في مدينة بنغازي برئاسة 
الفريق عبدال��رازق الناظوري رئيس 
األركان العام��ة للجي��ش ب��داًل من 
قائد قوات الصاعق��ة اللواء ونيس 
تكليف  »بس��بب  بوخم��ادة، ج��اء 
قوات الصاعقة في درنة«، مش��يرًا 
إل��ى أن بوخمادة ال ي��زال عضًوا في 

الغرفة.
إل��ى ذلك، أعلن الس��راج عن عزمه 
الدعوة إلى عق��د قمة لدول االحتاد 
املغارب��ي ال��ذي أع��رب عن أس��فه 
جلم��ود مس��يرته. وق��ال ف��ي بيان 
أص��دره مكتب��ه عق��ب لقائه في 

طرابل��س، م��ع األمني الع��ام الحتاد 
املغرب العربي الطيب البكوش، إنه 
سيعمل »بطريقة عملية من خالل 
التشاور لتجاوز العقبات التي حتول 
دون انعقاد القمة، وسيضع اجلميع 
أمام مسؤولياتهم، آماًل أن يتجاوب 
األعضاء مع جه��وده لعقد القمة 
في طرابلس، لتكون بداية لتفعيل 
حقيقي ملؤسسات االحتاد مبا يخدم 

استراتيجية التكامل بني دوله«.
وكان البكوش أعرب عن أمله في أن 
يدعو السراج إلى عقد قمة مغاربية 
لتحريك اجلمود الذي يعيشه االحتاد 
حيث تتولى ليبيا رئاسته، الفًتا إلى 
أن األمان��ة العامة ل��م تتوقف عن 
العمل وتضع الدراسات واملقترحات 
التي من ش��أنها خدم��ة التكامل 
املنش��ود بني الدول األعضاء. وأعرب 
الذي رافقه وفد من األمانة العامة 
الحت��اد املغرب العربي ع��ن »تفاؤله 
بحل قريب لألزم��ة الليبية بعد ما 

ملس��ه من أمن وأمان في العاصمة 
طرابلس«، وفًقا للبيان.

وكان الس��راج اجتم��ع أيًض��ا ف��ي 
البريطاني  الس��فير  طرابلس م��ع 
اجلدي��د ل��دى ليبي��ا فران��ك بيك��ر 
مبناس��بة بدء عمله ف��ي طرابلس. 
وجدد بيكر التزام بالده بالعمل على 
دع��م خطة املبعوث األممي غس��ان 
سالمة والتي تفضي إلى انتخابات 
واس��تعدادها  وبرملاني��ة،  رئاس��ية 
لتقدمي املس��اعدة الالزمة لتحقيق 
ذل��ك. وطالب الس��راج مبس��اهمة 
بريطاني��ة أكبر في حل املش��اكل 
السياس��ية واالقتصادي��ة، متمنًيا 
البريطانية  عودة سريعة للسفارة 
م��ن  طواقمه��ا  بكام��ل  للعم��ل 

طرابلس.
الس��بت  الليبي��ني،  آالف  وأحي��ا 
املاض��ي، الذكرى الس��ابعة للثورة 
التي أطاح��ت نظ��ام القذافي في 
2011. رغ��م معاناته��م اليومي��ة 

في بلد يتخبط في أزمة سياس��ية 
واقتصادي��ة غير مس��بوقة, حيث 
جتم��ع ف��ي طرابل��س وم��دن أخرى 
اآلالف في الساحات العامة حاملني 
الس��لطات  األع��الم، فيما نظمت 
حفالت موس��يقية أو بثت أغنيات 

عبر مكبرات الصوت.
وش��كلت س��احة الش��هداء ف��ي 
للتجمع��ات  مرك��زًا  طرابل��س 
واالحتفاالت، بينما ال تزال سلطتان 
تتنازع��ان احلكم في ليبي��ا. وقالت 
بعثة األمم املتحدة في بيان مبناسبة 
ذكرى الث��ورة، إنها »جت��دد حرصها 
عل��ى العم��ل م��ع الفرق��اء كافة 
في أرج��اء الب��الد إلجن��اح العملية 
السياس��ية واالنتق��ال إلى مرحلة 
اليق��ني م��ن خ��الل إطار دس��توري 
ونزيه��ة  ح��رة  انتخاب��ات  وإج��راء 
تتسم بالصدقية والسعي احلثيث 
نح��و حتقي��ق املصاحل��ة الوطني��ة 

الشاملة«.

حفتر يحشد حول درنة برغم الضغوط العربية واألممية

مناورة عسكرية نادرة لقّوات »الوفاق« قرب مصراتة الليبية

أكدوا على 
االستمرار 

في المناورات 
التعبوية التي 

تسهم في الرفع 
من معنويات 

منتسبي الجيش 
الليبي

تقـرير
مقابل تجديد تعليق العقوبات األميركية في آيار المقبل

دونالد ترامب ُيطالب األوروبيين
بتعديل االتفاق النووي اإليراني
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
ذكر االعالم الرس��مي السوري امس 
االثن��ني ان ق��وات ش��عبية موالي��ة 
س��تدخل مدينة عفرين في ش��مال 
س��وريا »خالل ساعات« للتصدي الي 

هجوم تشنه تركيا على املدينة.
ول��م يتمكن اي من مراس��لي وكالة 
فرانس ب��رس في املنطقة الس��ورية 
احلدودي��ة مع تركيا م��ن تأكيد اخلبر. 
كما لم يص��در أي تعليق عن القوات 
الكردية التي تس��يطر على منطقة 

عفرين حتى االن.
ونقلت وكالة االنباء الرسمية )سانا( 
عن مراس��لها ف��ي حل��ب ان »قوات 
ش��عبية س��تصل الى عفرين خالل 
الس��اعات القليل��ة القادم��ة لدعم 
صم��ود أهلها في مواجه��ة العدوان 
الذي تش��نه ق��وات النظ��ام التركي 
على املنطقة وسكانها منذ الشهر 

املاضي«.
وتنف��ذ أنق��رة م��ع فصائل س��ورية 
موالية لها منذ العشرين من الشهر 
املاضي هجوماً على منطقة عفرين 
الت��ي حتدها تركيا ش��ماال، تقول انه 
يس��تهدف املقاتل��ني األك��راد الذين 

تصنفهم أنقرة ب�«االرهابيني«.
وشهدت العملية التي تطلق عليها 
أنقرة اس��م »غصن الزيتون« إرس��ال 
ق��وات بري��ة وتنفي��ذ ضرب��ات جوية 
وإطالق ني��ران املدفعية على منطقة 

عفرين.
احلكومي��ة  الق��وات  وانس��حبت 
الس��ورية من املناط��ق ذات األغلبية 
الكردي��ة في ش��مال الب��الد في عام 
2012، ما مهد الطري��ق أمام االكراد 
للتوس��ع. ثم أعلن االكراد تأس��يس 
نظام احلكم الذاتي في املناطق التي 

سيطروا عليها.

وقال مسؤولون أكراد أن املفاوضات ما 
تزال مستمرة من اجل عودة محتملة 

للقوات احلكومية الى املنطقة.
وذكرت الرئيسة املشتركة للمجلس 
هيف��ي  عفري��ن  ف��ي  التنفي��ذي 
مصطفى لوكالة فرانس برس االحد 
ان »هذه احملادثات جتري على املس��توى 

العسكري«.
وقال القائ��د العام لوح��دات حماية 
الشعب الكردية سيبان حمو االثنني 
إن »ال مش��كلة« ل��دى قواته بدخول 
اجليش الس��وري إلى منطقة عفرين 
من أجل الدفاع عن عفرين وعن حدود 

عفرين في وجه االحتالل التركي«.
ولم تكشف وسائل االعالم الرسمية 
ع��ن تش��كيل »القوات الش��عبية« 
التي من املق��رر أن تدخل الى عفرين 
امس االثنني، كما لم تشر الى دخول 

قوات من اجليش.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن اجليش املصري امس االثنني 
مقت��ل ثالث��ة م��ن اف��راده خالل 
التي يقوم  العملية العس��كرية 
بها في شمال ووسط سيناء، في 
اول بيان ع��ن ضحايا في صفوفه 
من��ذ اط��الق ه��ذه العملية في 

التاسع من شباط اجلاري.
وقال اجلي��ش في بيان انه »نتيجة 
لألعمال القتالية الباسلة لقواتنا 
العملي��ات  مبناط��ق  املس��لحة 
استشهد ضابط صف ومجندان 

واصيب ضابطان ومجند«.
كم��ا اعلن اجليش مقت��ل »اربعة 
تكفيريني«، وبذلك ترتفع حصيلة 
القتل��ى م��ن اجلهادي��ني منذ بدء 
العملي��ة ال��ى اكث��ر من س��تني 

شخصا، حسب اجليش.
واك��د البيان القب��ض على »417 

ش��خصا م��ن املطلوب��ني جنائيا 
واملشتبه بهم« ما يرفع حصيلة 
 1500 اكث��ر  ال��ى  املوقوف��ني 

شخص.
واوض��ح البي��ان ان��ه »مت اإلف��راج 
عن ع��دد من املش��تبه بهم بعد 
اتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية 
حيالهم وثبوت عدم تورطهم في 
أي قضايا، مع تس��ليمهم كافة 

متعلقاتهم الشخصية«.
بالرئي��س  اجلي��ش  اط��اح  ومن��ذ 
االس��المي محم��د مرس��ي في 
2013 بع��د احتجاجات ش��عبية 
ضده، تخوض قوات االمن املصرية 
وخصوص��ا ف��ي ش��مال س��يناء 
مواجهات عنيفة ضد مجموعات 
جهادي��ة متطرفة، بينه��ا الفرع 
املصري لتنظيم الدولة االسالمية 
)والية س��يناء( املس��ؤول عن عدد 

كبير م��ن االعتداءات الدامية في 
البالد.

وباش��ر اجلي��ش ه��ذه العملي��ة 
ش��هر  نح��و  قب��ل  العس��كرية 
ونصف من االنتخابات الرئاسية، 
حاش��دا تش��كيالت م��ن القوات 
اجلوية والبحرية متتد حتركاتها من 
س��يناء إلى مناطق أخرى في دلتا 
مصر والظهي��ر الصحراوي غرب 

وادي النيل.
وفي اواخر تش��رين الثاني املاضي 
الفت��اح  عب��د  الرئي��س  كل��ف 
السيسي الذي يرجح فوزه بوالية 
الرئاس��ية  ثانية ف��ي االنتخابات 
املق��ررة ف��ي 26 اذار املقبل، رئيس 
هيئة االركان في القوات املسلحة 
اعادة فرض االمن في س��يناء في 
غضون ثالثة اشهر، مع استخدام 

»كل القوة الغاشمة«.

»قّوات شعبية« موالية لدمشق
ستدخل مدينة عفرين

مقتل ثالثة عسكريين مصريين
في عملية الجيش في سيناء

آالف الليبني يحيون الذكرى السابعة لإلطاحة بالقذافي



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة النفط، أمس االثنني، 
ع��ن زيارة مرتقبة لوزير النفط جبار 
اللعيب��ي ال��ى تركي��ا قب��ل نهاية 

األسبوع احلالي.
وق��ال املتحدث باس��م وزارة النفط 
عاصم جهاد في بيان وردت نسخة 
من��ه ال��ى »الصب��اح اجلدي��د«، إن 
»هن��اك زيارة مرتقب��ة لوزير النفط 
جباراللعيب��ي الى تركيا قبل نهاية 
األس��بوع احلال��ي، عل��ى رأس وف��د 
وزاري رفي��ع بن��اًء عل��ى دع��وة من 
نظي��ره الترك��ي إلج��راء مباحثات 
تتعل��ق بتطوير العالق��ات الثنائية 
وتوس��يع آف��اق حجم التع��اون في 
مجال النف��ط والطاقة، فضال عن 
بح��ث ملف أس��تئناف الص��ادرات 
العراقي��ة عب��ر مين��اء  النفطي��ة 

جيهان التركي«.
النف��ط  »وزي��ر  أن  وأض��اف جه��اد 
سيلتقي بنظيره التركي وعدد من 
املس��ؤولني هن��اك ، لتأكي��د حرص 
العراق والوزارة على بناء جسور من 
الثق��ة والتعاون وصوال ال��ى اتفاق 
يعزز م��ن متانة العالق��ات الثنائية 
واس��تئناف عملي��ة تصديرالنفط 
العراقي عبر شركة تسويق النفط 

»سومو« حصرا.
ومض��ى ال��ى الق��ول، إن »الزي��ارة 
س��تتضمن أيضا دعوة الش��ركات 
لتنفي��ذ  املتخصص��ة  التركي��ة 
املعلنة من  االس��تثمارية  املشاريع 
قبل الوزارة ولإلس��هام واملش��اركة 

في تطوير القطاع النفطي«. 
وأش��ار جهاد ال��ى أن »ه��ذه الزيارة 
تأتي اس��تكماال للمباحث��ات التي 
جرت في بغ��داد قبل نهاي��ة العام 

املاضي«.
ش��مال  م��ن  النف��ط  وص��ادرات 
الع��راق متوقفة منذ أن س��يطرت 
الق��وات العراقية عل��ى حقلي باي 
حس��ن وأفانا النفطيني في شمال 
غرب��ي كركوك إثر انس��حاب قوات 

البشمركة الكردية من املنطقة.
في الس��ياق، س��جل س��عر نفط 
ف��ي  ارتفاع��ا  الثقي��ل  البص��رة 
تعامالت، أمس االثن��ني، إلى 57.10 
دوالرا للبرميل في السوق النفطية 

العاملية.
وكانت أس��عار النفط في الس��وق 
العاملي��ة أمس خلام برنت س��جلت 

ب�65.36 دوالرا للبرميل.
وبلغ س��عر نف��ط البص��رة الثقيل 
س��نتا   69 مرتفع��ا  دوالرا   57.10

بنسبة 1.22٪.
على الصعيد ذاته، اكدت محافظة 
وزارة  ان  االثن��ني،  أم��س  كرك��وك، 
توس��عة  عل��ى  وافق��ت  النف��ط 
وتطوي��ر مصف��اة كرك��وك لغرض 

انتاج البنزي��ن الى جانب موافقتها 
على اضافة وح��دة انتاجية جديده 
ملصف��اة كرك��وك بطاق��ة 20 الف 
برمي��ل النت��اج الكازاوي��ل والنفط 
الش��غالة  الوحدات  االبيض ضمن 

حاليا.
وقال احملافظ راكان اجلبوري في كلمة 
ل��ه خالل اجتماع موس��ع لرؤس��اء 
احملافظ��ة:  ف��ي  اخلدمي��ة  الدوائ��ر 
»وجهنا الدوائر كافة لتقدمي تقارير 
بش��أن املشاريع التي حققت نسب 

متقدمة ج��دا في عمله��ا لغرض 
مفاحت��ة وزارة التخطي��ط لضمان 

متويلها بهدف اكمالها«.
وأض��اف، ان »وزارة النف��ط وافق��ت 
عل��ى توس��عة وتطوي��ر مصف��اة 
كركوك لغرض انت��اج البانزين الى 
جانب موافقة ال��وزارة على اضافة 
وح��دة انتاجي��ة جدي��ده ملصف��اة 
كرك��وك بطاق��ة 20 ال��ف برمي��ل 
النت��اج الكاز اوي��ل والنفط االبيض 

ضمن الوحدات الشغاله حاليا«.

وطال��ب، »ادارة كرك��وك وموظفي 
قطاع الكهرباء بتحس��ني مستوى 
التجهيز للكهرباء لعموم مواطني 
احملافظ��ة خاصة بعد جن��اح صيانة 
اح��دى الوحدات واعادة تش��غيلها 
بطاقة 260 ميغاواط ومطالبة ادارة 
كركوك م��ن وزارة الكهرباء بعرض 
الوح��دة الثاني��ة في محط��ة تازه 
للصيانة من قبل شركة سيمنس 
وبطاقة 290 ميغ��اواط قبل حلول 

فصل الصيف«.

وزير النفط يبحث مع نظيره التركي
استئناف الصادرات عبر جيهان

كركوك تعتزم توسعة مصفاتها لمزيد من المشتقات النفطية

هناك زيارة مرتقبة 
لوزير النفط جباراللعيبي 
الى تركيا قبل نهاية 
األسبوع الحالي، على 
رأس وفد وزاري رفيع 
بناًء على دعوة من نظيره 
التركي إلجراء مباحثات 
تتعلق بتطوير العالقات 
الثنائية وتوسيع آفاق 
حجم التعاون في مجال 
النفط والطاقة

وزير النفط جبار اللعيبي

طوكيو ـ رويترز:
واصلت أس��عار النفط مكاس��بها لتس��جل أعلى 
مستوى في نحو أسبوعني أمس االثنني مع انضمام 
األس��هم اآلس��يوية إلى موجة تعاف في األس��واق 
العاملي��ة وم��ع تصاعد اخملاوف بش��أن التوت��رات في 

الشرق األوسط.
وزاد خ��ام القي��اس العاملي مزيج برنت 52 س��نتا، أو 
ما يعادل 0.8 باملئة، إلى 65.36 دوالر عقب مكاس��ب 

جتاوزت ثالثة باملئة في األسبوع املاضي.
وق��ال رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو يوم 
األح��د إن إس��رائيل من املمكن أن تتح��رك ضد إيران 
نفس��ها وليس فق��ط ض��د ”وكالئها“ في الش��رق 
األوس��ط بعد أن قربت حوادث عبر احلدود في سوريا 

اخلصمني من مواجهة مباشرة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي تسليم 
آذار 73 س��نتا، أو ما يعادل 1.2 باملئة، إلى 62.41 دوالر 
للبرمي��ل. وكان اخل��ام المس في وقت س��ابق أعلى 

مستوى منذ السابع من شباط.
وم��ن املتوقع أن تكون التعام��الت أضعف من املعتاد 

بسبب عطالت في الواليات املتحدة والصني.
وارتفع عدد احلفارات األمريكية، وهو مؤش��ر لإلنتاج 
في املس��تقبل، بواقع س��بع حفارات إلى 798 حفارة 
وه��و األعل��ى من��ذ نيس��ان 2015 بحس��ب التقرير 
األس��بوعي من وح��دة بيكر هي��وز التابع��ة جلنرال 

إلكتريك.

لندن ـ رويترز:
ارتف��ع الدوالر أمام س��لة عم��الت ليحقق بعض 
التعافي أمس االثنني مع عودة إقبال املس��تثمرين 
على ش��راء العملة األميركية بعد ما هبطت إلى 

أدنى مستوى في ثالثة أشهر.
وتض��ررت العملة األمريكية م��ن عوامل متعددة 
هذا العام كان من بينها اخملاوف بش��أن احتمال أن 
تقدم واشنطن على ستراتيجية تستهدف إبقاء 
ال��دوالر عن��د مس��تويات منخفض��ة والتوقعات 
بتآكل مي��زة العائد التي يتمت��ع بها في ظل بدء 
دول أخرى التراجع تدريجيا عن السياسة النقدية 

امليسرة.
كم��ا تضررت الثقة ف��ي الدوالر من زي��ادة اخملاوف 
بش��أن العجز ف��ي امليزانية األمريكي��ة الذي من 
املتوق��ع أن يتضخم ليصل إل��ى تريليون دوالر في 
عام 2019 في ظل زيادة اإلنفاق احلكومي واخلفض 

الكبير في ضرائب الشركات.
وارتفع مؤش��ر الدوالر في أحدث ق��راءة 0.1 باملئة 
إل��ى 89.215 مبتع��دا عن مس��توى 88.253 الذي 
س��جله األس��بوع املاضي، والذي كان األدنى منذ 

كانون األول 2014.

طوكيو ـ رويترز:
أغلق املؤشر نيكي القياس��ي على ارتفاع بلغ اثنني 
باملئة في بورصة طوكيو لألوراق املالية أمس االثنني 
وصعدت أس��هم ش��ركات التصدير بفضل هبوط 
الني بينما س��اهمت ش��ركات قيادية مث��ل فانوك 

وفاست ريتيلينج في دعم املؤشر.
وصعد املؤش��ر نيك��ي إل��ى 22149.21 نقطة، وهو 

أعلى مستوى إغالق منذ اخلامس من شباط.
وارتفع املؤش��ر توبكس األوس��ع نطاقا 2.2 في املئة 
إل��ى 1775.15 نقط��ة إال أن حج��م التعامالت كان 
ضعيف��ا إذ ج��رى ت��داول 1.29 مليار س��هم فقط، 
وهو األدن��ى منذ أواخر كانون األول بس��بب عطالت 
في األس��واق في الواليات املتحدة والصني. وهبطت 
قيم��ة الت��داوالت 14 باملئ��ة إلى أقل مس��توى منذ 

أواخر كانون األول عند 2.3 تريليون ين.
وصع��د س��هم فان��وك املنتج��ة ألجه��زة الروبوت 
الصناعية 3.7 باملئة وسهم سلسلة متاجر املالبس 
فاس��ت ريتيلين��ج 2.5 باملئة وأس��همت في صعود 

نيكي 77 نقطة.
وارتفع س��هم تويوتا موتور 2.4 باملئة وس��وبارو 2.3 

باملئة.

خام برنت عند
65.36 دوالرًا

تعافي الدوالر
أمام سلة عمالت

ارتفاع مؤشر
األسهم الياباني

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ع��ن  التخطي��ط  وزارة  كش��فت 
ارتفاع مؤشر الفقر الوطني من 15 
إلى نح��و 23 من املئة ف��ي أقل من 
ع��ام، ومن 20 إلى 41 م��ن املئة في 
احملافظ��ات التي تعرض��ت الحتالل 
»داع��ش« اإلرهابي، وبين��ت أن هذه 
الظ��روف تس��ببت بعرقلة مس��ار 
خطة التنمية واحل��ؤول دون حتقيق 

أهدافها التنموية املعلنة. 
والتعاون  التخطيط  وزارة  وأطلقت 
اإلمنائ��ي خطة التنمية اخلمس��ية 
2018 - 2022 التي يراها املسؤولون 
مختلفة عن س��ابقاتها، خصوصاً 
خطة 2013 - 2017، جلهة الظروف 
واجهته��ا اخلطة  الت��ي  الصعب��ة 
الس��ابقة وال يزال يواجهها العراق 
حالي��اً، والتي تش��كل جانباً مهماً 
من التحديات التي تنتظرها اخلطة 

اجلديدة.
وقال الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة 
الهن��داوي، ف��ي تصري��ح صحافي، 
إن »خط��ة 2013 - 2017 ولدت في 
ظل ظروف معق��دة جداً، خصوصاً 
في ظل تراجع أسعار النفط وعدم 
وج��ود مص��ادر اقتصادي��ة بديل��ة، 

وظه��ور »داعش« وم��ا نتج منه من 
تداعي��ات خطيرة كانتش��ار الفقر 

الطارئ مبعدالت كبيرة«.
أن  عل��ى  الهن���داوي  وش���دد 
للخط��ة  املتوقع��ة  »التحدي��ات 
م��ن  مواجهته��ا  ميك��ن  اجلدي��دة 
خ��الل جعله��ا خطة مرن��ة وقادرة 
عل��ى التماه��ي م���ع التحدي���ات 
وبالتال��ي  لألخط��ار،  واالس��تجابة 
حتقي��ق أهدافه���ا املنش���ودة من 
خالل تشجيع القطاعات اإلنتاجية 
والتركي��ز  والزراع��ة،  كالصناع��ة 
إدارة  حتس��ني  سياس��ات  عل���ى 
البنى  لنش��اطات  املع��ززة  األصول 
التحتية وغيرها. كما ميكن توجيه 
االستثمارات قطاعياً ومكانياً وفقاً 
املس��تندة  النس��بية  امليزة  ملعايير 
إل��ى التكام��ل ف��ي صن��ع الق��رار 
وتنفيذه بني مس��تويات  التنم��وي 
اإلدارة اخملتلف��ة، والقط��اع اخل��اص، 
مبا يس��اهم في توظي��ف اإليرادات 
للتن��وع  لبن��اء قاع��دة  النفطي��ة 

االقتصادي«.
واعترف بأن »التحدي��ات كبيرة في 
مقدمها التح��دي األمني، إذ برغم 
ط��ي العراق إرهاب »داع��ش«، إال أن 
هناك حتديات شاخصة ال يستهان 
بها أمام تنفي��ذ اخلطة، كما يوجد 

حتّد آخ��ر يتمث��ل مبحدودي��ة املوارد 
املالية، خصوص��اً أن املوازنة ال تزال 
تعتمد على أس��عار النفط كمورد 

رئي��س للتمويل، كم��ا يهيمن على 
الن��اجت احملل��ي اإلجمالي م��ع تراجع 
القطاعات  واضح ف��ي مس��اهمة 

األخ��رى كالزراع��ة، الت��ي ال تتجاوز 
مس��اهمتها 5 في املئة في أحسن 
األحوال والصناعة التحويلية التي 

انخفضت مساهمتها إلى أقل من 
واحد في املئة عام 2015«.

وقال الهنداوي إن »اإليرادات احملدودة 
تنعكس سلباً على متويل املشاريع 
االس��تثمارية س��واء اخملط��ط لها 
أو املوروث��ة م��ن اخلطة الس��ابقة، 
والتي توقفت بس��بب ع��دم وجود 
ال��الزم إلكمال  املالي  التخصي��ص 
إجنازها«، ع��اداً أن »من املمكن جتاوز 
هذه التحديات نظراً إلى أن سلطة 
الدول��ة أصبحت أق��وى وقادرة على 
مواجهة أي حتد أمني، فضالً عن أن 
أسعار النفط ستشهد حتسناً في 

السنوات اخلمس املقبلة«.
ولم يغفل »التحديات األخرى منها 
ملف النازحني وضع�ف سياس��ات 
اإلغ���راق  ظاه���رة  مكافح���ة 
ارتف���اع  واس��تم�رار  الس��لع�ي 
مع��دالت اإلنف���اق االس��تهالكي، 
والتف��اوت ف���ي توزي���ع املداخي�ل 
اإلنف��اق  تراج���ع  حس��اب  عل���ى 
تفاوت  ووجود  االستثماري وضآلته، 
ح��اد ف��ي التنمي��ة ب��ني املناط��ق، 
فض��الً ع��ن اخت��الل بني��ة اإلنتاج 
وارتفاع معدالت الديْن العام ليصل 
ذل��ك اخلارج�ي إل��ى 19 مليار دوالر 
والداخلي إل��ى نح��و 48.5 تريليون 
دين��ار، وكان معظ��م ه��ذه الديون 

يذهب لس��د عج��ز املوازن��ة الناجت 
اإلنف���اق  مع���دالت  ارتف��اع  م��ن 

االستهالك�ي«.
وأكد الهن��داوي أن »تلك التحديات 
س��تجعل اخلط��ة اخلمس��ية ف��ي 
وض��ع صع��ب إذا ل��م تك��ن مرن��ة 
وقادرة على االس��تجابة للتحديات. 
وميكن حتقي��ق هذه املرونة من خالل 
جعل اخلطة إلزامي��ة التنفيذ، عبر 
إصدارها بقانون يلزم اجلهات التقّيد 
بتوجهاته��ا حتى ل��و أدى ذلك إلى 

تأخير إقرارها«.
وكان خب��راء ف��ي االقتص��اد واملال 
أعلن��وا ف��ي مناس��بات كثي��رة، أن 
اقتصاد العراق »يتطلع الى نهضة 
نوعي��ة ف��ي املرحلة املقبل��ة، لكن 
النتائج املتوخاة م��ن ذلك مرتبطة 
بالتط��ورات التي تش��هدها س��وق 
النفط ف��ي العالم وانعكاس��اتها 

على املوارد املالية للعراق. 
ورأوا أن الواقع يبقى مدفوعاً بالقدرة 
على اتباع سياسات في إطار حتقيق 
إصالح��ات جذرية في التش��ريعات 
والقوان��ني، مؤكدين توافر س��يولة 
نقدية حالياً في الس��وق العراقية 
ل��م  دين��ار،  تريلي��ون   35 تتج��اوز 
تُستثمر في مش��اريع تنموية على 

النحو املطلوب.

تقـرير

»التخطيط«: ارتفاع مؤشر الفقر الوطني إلى 23 % 
أكدت أن الخطة الخمسية »في وضع صعب«
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الصباح اجلديد-وكاالت
 ق��ال رامي احلم��د اهلل رئي��س الوزراء 
الفلس��طيني ي��وم أم��س االثن��ني إن 
حكومته أقرت سلسلة من اإلجراءات 
الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35 

من املئة خالل العام اجلاري.
وأوضح احلمد اهلل ف��ي بيان صادر عن 
مكتبه أن التعديالت تتضمن ”اعتماد 
ش��ريحة ضريبي��ة رابع��ة ب��دال م��ن 
املعتمدة  الثالث  الضريبية  الش��رائح 
من��ذ 2015، بحي��ث تت��راوح ضريب��ة 
الدخل من صفر إلى 20 باملئة، مما يزيد 
عدد امللتزمني ضريبيا بحوالي عش��رة 

باملئة، ويزيد اإليرادات الضريبية بنسبة 
35 باملئة خالل عام 2018“. وبحس��ب 
املوازن��ة الس��ابقة كان��ت هناك ثالث 

شرائح للضريبة أعالها 15 باملئة.
وقال البي��ان إن احلمد اهلل أعلم خالل 
لق��اء ف��ي مكتبه ب��رام اهلل عددا من 
رج��ال األعمال وممثل��ني عن القطاعني 
اخلاص واملصرف��ي وال��دول املانحة أن 
”قيمة املوازنة املوحدة، والتي تتضمن 
إج��راءات وتدخ��الت االندم��اج وإنهاء 
دوالر“.،  ملي��ار   5.8 تبل��غ  االنقس��ام 
مضيفا إن املوازنة ستكون على النحو 
التال��ي ”4.98 ملي��ار دوالر للنفق��ات 

اجلارية وصاف��ي اإلقراض، و821 مليون 
دوالر للنفق��ات التطويرية، فيما تبلغ 

اإليرادات أربعة مليارات دوالر“.
واوض��ح ”يبلغ التمويل اخلارجي لدعم 
املوازنة ومتويل النفقات التطويرية 775 
مليون دوالر، بفجوة متويلية تقدر مبليار 
دوالر، أي أن النمو في النفقات سيفوق 
نس��بة النمو في اإليرادات بحوالي 11 
باملئة“ ، مشيرا  إلى ”انخفاض الدعم 
اخلارج��ي املوجه للموازن��ة بحوالي15 
باملئ��ة، ليبل��غ عل��ى مدار الس��نوات 
املاضية حوال��ي 70 باملئة، مقارنة مع 

العام 2010“.

وق��ال إنه رغم ه��ذا االنخفاض ”متكنا 
م��ن التحك��م بالنفق��ات، وس��جلنا 
زيادة في حجم اإليرادات. فقد سجلنا 
انخفاضا في العجز اجلاري عن موازنة 
2016 بحوال��ي 9.6 باملئة، وحققنا في 
العجز اإلجمالي تخفيضا 6.4 باملئة“ 
، وأعل��ن احلم��د اهلل ع��ن ”تخفي��ض 
ضريب��ة الدخ��ل م��ن 15 باملئ��ة إل��ى 
عشرة باملئة على الشركات الصغيرة 
واملتوس��طة الت��ي ال يتج��اوز دخلها 
الس��نوي الصافي 3.5 مليون شيقل، 
والتح��ول إلى إعف��اءات وحوافز ذكية 

ترتبط بالتدريب“.

وق��ال إن اله��دف م��ن ذل��ك ”حتفي��ز 
الش��ركات على توظيف واس��تيعاب 
اخلريج��ني، مم��ا يس��اهم ف��ي تدري��ب 
وتأهي��ل حوال��ي خمس��ة آالف خريج 
لدخول س��وق العمل س��نويا وضمان 
منو ودميومة هذه الش��ركات.“ وأضاف ” 
كما سيتم استحداث شريحة جديدة 
تخص البنوك واملؤسسات املالية التي 
يفوق دخلها س��بعة ماليني ش��يقل، 
وذلك من 15-20 باملئة، وهذه تش��مل 
الش��ركات الت��ي تتمت��ع باالحت��كار 
والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات 

يبلغ 52 شركة في فلسطني“. 

وأش��ار رئي��س ال��وزراء إل��ى أن موازنة 
2018 ”تتضمن إنش��اء صندوق خاص 
تديره وزارة املالية والتخطيط لتمويل 
مش��اريع الطاق��ة املتج��ددة، بحيث 
تس��اهم احلكومة مببلغ عشرة ماليني 
دوالر وتس��اهم س��لطة النق��د مببلغ 
مماث��ل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون 
دوالر“. ولف��ت ال��ى ان ذلك ملس��اعدة 
الش��ركات الصغي��رة للحصول على 
الطاق��ة  ملش��اريع  ال��الزم  التموي��ل 
املتجددة من خالل البن��وك التجارية، 
وزيادة إس��هام الطاق��ة املتجددة في 

مجموع الطاقة الكلي“.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنه��ى املؤش��ر الع��ام لبورص��ة 
الع��راق، ت��داوالت أم��س االثنني، 
إل��ى   ،0.2% بنس��بة  مرتفع��ا 
638.45 نقط��ة، رابحاً  مس��توى 
1.27 نقط��ة، مقارن��ة مبس��توى 

إغالق يوم األحد.

 13 ارتف��اع  املؤش��ر،  أداء  ودع��م 
س��هماً، تقدمها املصرف األهلي 
ب���%3.64، ت��اله مص��رف املوصل 
ب���%3.33، بعد إعالن��ه عن ارتفاع 
أرباح��ه ف��ي 2017، وارتفع فنادق 
املنص��ور3.16 %، ومصرف اخلليج 

التجاري ب�2.94%.

ف��ي املقابل، تراجعت 9 أس��هم، 
تصدره��ا آسياس��يل ب���9.91%، 
ب���5.08%،  للتأم��ني  واخللي��ج 
ب���4.76%،  والدراجات  واملعدني��ة 

وفندق فلسطني 2.94%.
وتراج��ع حج��م الت��داوالت أمس 
إلى 1.02 مليار سهم، في مقابل 

1.95 مليار سهم، كما انخفضت 
الس��يولة إلى 1.41 ملي��ار دينار، 
مقاب��ل 1.8 مليار دينار باجللس��ة 

السابقة.
وتص��در س��هم مص��رف بغ��داد 
للجلس��ة  حجم��اً  الت��داوالت 
الثاني��ة عل��ى التوال��ي، بت��داول 

399.72 مليون سهم، بينما تقدم 
بغداد للمشروبات الغازية قائمة 

السيولة ب�362.01 مليون دينار.
وبلغ عدد األس��هم املش��تراة من 
 284.21 األجان��ب  املس��تثمرين 
ملي��ون س��هم، بقيم��ة 636.13 
مليون دينار، م��ن خالل تنفيذ 99 

صفقة على أسهم 7 شركات.
ف��ي ح��ني بلغ��ت عدد األس��هم 
املبيعة من املس��تثمرين األجانب 
بقيم��ة  س��هم،  ملي��ون   87.51
128.44 ملي��ون دين��ار، من خالل 
تنفي��ذ 9 صفقات على أس��هم 

شركتني. 

بدال من الشرائح الضريبية الثالث المعتمدة منذ 2015

الحكومة الفلسطينية تجري سلسلة من التعديالت الضريبية لزيادة اإليرادات

أسهم المصارف تقود مؤشر األوراق المالية لالرتفاع

محدودية املوارد ساهمت برفع مؤشر الفقر في العراق
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ل��م يكتِف املش��رع باس��تحداث هيأة 
النزاهة لغرض مواجهة ظاهرة الفساد 
التي غ��زت احلياة اإلدارية والسياس��ية 
بع��د التغيي��ر، اذ مت تأس��يس مكات��ب 
للمفتش��ني العموميني ف��ي كل وزارة، 
الغرض منه وحسبما جاء في األمر 57 
لسنة2004 )اش��باع حاجة الوزراء الى 
كوادر من املهنيني املؤهلني املتس��مني 
باملوضوعية والذين يكرسون جهودهم 
لتحس��ني إدارة ال��وزارة والقضاء على 
أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام 
الس��لطة(. ومن املؤاخذات الواردة على 
األمر 57 انه منح الوزير اخملتص صالحية 
اقالة املفتش العام، اس��تنادا للقسم 
4 ال��ذي تن��ص الفق��رة 1 من��ه: يجوز 
للوزير املعني إقال��ة املفتش العمومي 
من منصبه في حال وجود س��بب يبرر 
اإلقالة، ويكون الس��بب املب��رر لإلقالة 
على س��بيل املث��ال ال احلص��ر، العمل 
املغاي��ر للقانون وللواجبات الرس��مية، 
وإساءة استخدام املركز وقبول الرشوة. 
ه��ذا النص، جعل املفت��ش العام الذي 
ه��و وجد أصال ملراقب��ة وتفتيش الوزارة 

حتت رحم��ة الوزير، الذي عليه مراقبته، 
حيث بإمكان أي وزي��ر ان يقيل املفتش 
الع��ام، في ح��ال قام ذل��ك املفتش بأي 
عمل من ش��أنه ان يكشف مخالفاته 
املالي��ة. لذلك، مت تدارك ه��ذا املوضوع، 
عب��ر األم��ر 19 لس��نة2005 الذي منح 
صالحي��ة تعيني وإقال��ة املفتش العام 
لرئي��س ال��وزراء، ولك��ن بن��اًء على رأي 

مسبق لهيأة النزاهة. 

واجبات املفتش العام 
برغ��م ان س��بب وج��ود ه��ذا اجله��از، 
مكافحة اعمال الغش والتبذير وإساءة 
اس��تخدام الس��لطة، اال ان صالحياته 
ليس��ت كبيرة، وتنحصر في التحقيق 
ب��أي  والقي��ام  والتقيي��م  والتفتي��ش 
نشاط آخر ملمارسة عملهم. وقد حدد 
القس��م 5 من األمر 57 مهام وواجبات 

املفتش العام وهي: 
1: فح��ص ومراجع��ة جميع س��جالت 
الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية 
ضم��ان النزاهة والش��فافية والكفاءة 
وتوفي��ر املعلومات التخاذ القرارات ومن 

ثم تقدمي التوصيات املناسبة املتعلقة 
الوزارة وسياس��اتها  برامج  بتحس��ني 

واجراءاتها. 
2: القي��ام بالتحقي��ق اإلداري على نحو 
املنصوص  الس��لطات  يتماش��ى ف��ي 
عليها في القس��م 6. ونالحظ ان هذه 
الفق��رة، حلت محل املادة 10 من قانون 
والقطاع  الدول��ة  انضب��اط موظف��ي 
العام رقم 14 لسنة 1991 التي تنص: 

أوال: عل��ى الوزير او رئيس الدائرة تأليف 
جلن��ة حتقيقي��ة م��ن رئي��س وعضوين 
م��ن ذوي اخلبرة على ان يك��ون أحدهم 
حاصال على شهادة جامعية أولية في 

القانون. 
ثاني��ا: تتولى اللجن��ة التحقيق حتريريا 
م��ع املوظف اخملالف احمل��ال عليها ولها 
في س��بيل أداء مهمتها سماع وتدوين 
اقوال املوظف والش��هود واالطالع على 
جميع املس��تندات والبين��ات التي ترى 
ض��رورة االطالع عليها وحت��ررا محضرا 
تثب��ت فيه م��ا اتخذت��ه من إج��راءات 
وما س��معته من اقوال م��ع توصياتها 
املس��ببة، أما بعدم مس��اءلة املوظف 

اح��دى  بف��رض  او  التحقي��ق  وغل��ق 
العقوب��ات املنص��وص عليه��ا في هذا 
القانون، وترفع كل ذلك الى اجلهة التي 

احالت اليها املوظف.
ثالث��ا: إذا رأت اللجن��ة ان فعل املوظف 
احملال عليها يش��كل جرمية نش��أت عن 
وظيفته او ارتكبها بصفته الرس��مية 
فيجب عليه��ا ان توص��ي بإحالته الى 

احملاكم اخملتصة. 
في حني منح القس��م الثالث من األمر 
57 الصالحي��ات نفس��ها حيث نصت 
الفق��رة ب: مينح مبوجب ه��ذا األمر كل 
مكاتب املفتش��ني العموميني سلطة 
الش��هود  اس��تدعاء  طلب��ات  اص��دار 
واالستماع الى اليمني او القسم الذي 
يؤديه الش��هود وسلطة االستماع الى 
الش��هود وتس��جيلها وإصدار  اق��وال 
األوامر امللزمة إلبراز الس��جالت واألوراق 
الرس��مية واملدونات والوثائق.. فنالحظ 
انه مت س��حب صالحي��ة التحقيق من 
الدائ��رة الت��ي ينتم��ي اليه��ا املوظف 
اخملال��ف الى املفت��ش الع��ام. وألهمية 
التحقي��ق اإلداري ال��ذي يجريه املفتش 

العام، اعتمدت احملاكم اخملتصة بقضايا 
كس��بب  اإلداري  التحقي��ق  النزاه��ة 
من أس��باب إحالة القضي��ة الى قاض 
املوضوع، رغم ان التحقيق اإلداري ليس 
ملزما للقاضي وامنا يتخذه على سبيل 
االس��تئناس. لكن الع��ادة جرت اال يتم 
السير في القضية، اال بوجود التحقيق 
اإلداري، وف��ي حال��ة ع��دم وج��وده، فإن 
القاضي يخاطب املفتش العام لغرض 
اجراء التحقيق، وفي حالة إحالة قضية 
الى ق��اض املوضوع، فق��د يتم الطعن 
به من قبل االدعاء العام، والس��بب هو 
لغرض منح ضمانات إضافية للموظف، 
وألخ��ذ رأي اجلهة اإلداري��ة التي ينتمي 
اليها املوظف، ولتعزيز قناعات احملكمة 
باإلحال��ة او الغل��ق. لكن املش��كلة ان 
هذه الغاية، لم تعد هي السائدة، حيث 
ان التحقي��ق اإلداري، يتس��بب ونتيجة 
تتبعه��ا  الت��ي  والش��كلية  للروت��ني 
بع��ض الدوائر واملؤسس��ات، يتس��بب 
بتأخير إجراءات حس��م القضية، ومن 
جان��ب آخر ق��د يكون س��ببا في ظلم 
املوظف نتيجة لكون ان بعض مكاتب 

املفتشني، ال تعرف طبيعة عمل الدوائر 
التي تقع حتت مس��ؤوليتها، خصوصا 
ال��وزارات الت��ي متل��ك دوائ��ر ومديريات 
متعددة، فمث��ال وزارة العدل تتكون من 
العقاري  والتس��جيل  القاصرين  رعاية 
والكاتب العدل، ومجلس شورى الدولة) 
قب��ل تعدي��ل القان��ون( ه��ذه الدوائر، 
مي��ارس أعماله��ا موظف��ون مختصون 
عل��ى دراي��ة باألعمال املوكل��ة إليهم، 
فال ميكن للمفتش العام الذي يش��رف 
على جميع تلك املؤسس��ات ان يحيط 
بتلك األعمال وبالتالي، يتفهم طبيعة 
عمل املوظف. فيلجأ الى اصدار توصية 
بإحال��ة موظف ال��ى احملاكم عن طريق 
النزاهة ليس لفساد املوظف، بل لعدم 
فهم��ه طبيع��ة عم��ل ذل��ك املوظف. 
وقد يكون التحقي��ق اإلداري، بابا، ميكن 
للموظ��ف الكبي��ر او صاح��ب النفوذ، 
النف��اذ منه والتح��رر من املس��ؤولية، 
حيث ان مج��رد التوصية بعدم اإلحالة 
الى احملاكم يعن��ي ان القضية ال تصل 
ال��ى النزاهة التي س��تقوم بالتحقيق 

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

ّ
ّ

سالم مكي

كالوس شواب

المؤسس والرئيس 
التنفيذي للمنتدى 

االقتصادي العالمي، 
ومؤلف كتاب 

»الثورة الصناعية 
الرابعة«.

كاتب عراقي

يتطلب إنهاء اخلالفات في عاملنا املنقسم 
عل��ى نفس��ه التع��اون ب��ني العديد من 
أصحاب املصالح. وفي كثير من األحيان، 
يكون احل��وار أس��اس التع��اون والتقدم، 
بعي��دا عن الص��راع وبص��رف النظر عن 

االنتكاسات املؤملة.
إن احل��وار القائ��م عل��ى حس��ن النية - 
القدرة على رؤية العالم من خالل وجهة 
نظ��ر اآلخري��ن، وخاص��ة أولئ��ك الذي��ن 
نختل��ف معه��م - لم يك��ن مهما قط. 
إننا نعيش في عصر حطم فيه اإلنترنت 
املعلوم��ات  تكنولوجي��ات  م��ن  وغي��ره 
واالتصاالت احل��دود التقليدية، مما جعلنا 
أق��رب إلى بعضنا البع��ض. ولكنه أيضا 
عصر تدفعن��ا فيه طف��رة القومية إلى 
مزيد من االنفصال. وف��ي غياب احملادثات 
الهادئة والبن��اءة وغير املريحة في بعض 
األحيان حول نوع املس��تقبل الذي نريده، 
يهدد التعصب والعزلة بتراجع قرون من 

التقدم.
إن اخملاط��ر مرتفعة إلى حد كبير. يش��ير 
تقرير اخملاطر العاملية لعام 2018، الصادر 

ع��ن املنت��دى االقتص��ادي العامل��ي، إلى 
أن األغلبي��ة الس��احقة من اخلب��راء في 
جميع أنحاء العالم يعتقدون أن الصراع 
الكارثي بني القوى الكبرى ميكن أن يندلع 
هذا الع��ام. وفي هذه األثناء، ستس��تمر 
إث��ارة  ف��ي  البل��دان  داخ��ل  املش��كالت 
الشكوك العامة حول التالعب بالنظام 
لصالح النخب. وتتمثل هذه املش��كالت 
في تزايد عدم املساواة وانخفاض الترقية 
النق��د  ووفق��ا لصن��دوق  االجتماعي��ة. 
الدولي، ازداد التفاوت في الدخل بنس��بة 
53 في املائة من جميع البلدان على مدى 
الس��نوات الثالثني املاضية، والسيما في 

االقتصادات املتقدمة.
اليونان��ي  الرواق��ي  الفيلس��وف  ق��ال 
»إبيكتيت��وس« قدميا: »لدين��ا أذنني وفم 
واحد حتى نتمكن من االس��تماع مرتني 
بقدر م��ا نتحدث«. وينطب��ق نفس املبدأ 
عل��ى احلوار الذي يتطلب االس��تماع إلى 
وجهات نظ��ر مختلفة، وتقبل أفكار غير 
مألوف��ة. وف��ي ع��ام 2018، ينبغي علينا 
االهتمام مبظالم الش��عب، والعمل معا 

من أجل إيج��اد حلول جماعية. فمن دون 
الردود املش��تركة لن نتمكن من معاجلة 

املشكالت املعقدة التي نواجهها.
أصبح احلوار مع جميع أصحاب املصالح 
أم��را ضروريا للتق��دم العامل��ي، وهذا ما 
أكدت��ه أخالقي��ات املنتدى. وإل��ى جانب 
العم��ل احليوي الذي تق��وم به منظمات 
مثل األمم املتحدة، أنشأ املنتدى حيزا على 
الس��احة العاملية ليتمكن قادة األعمال 
وقادة العالم من التفاعل مع الناشطني 
العمالي��ني، والتعبير ع��ن رأيهم - ولكن 

األهم من ذلك هو االستماع.
وفى عام 1987، لعب االجتماع الس��نوي 
للمنتدى االقتص��ادي العاملي في دافوس 
دورا رئيس��يا ف��ي منع نش��وب حرب بني 
اليون��ان وتركي��ا. وق��د التق��ى تورغ��وت 
أوزال، رئي��س ال��وزراء التركي آن��ذاك، مع 
نظيره اليوناني اندريه باباندريو، وش��كال 
رابطة ثقة س��اعدت في جتن��ب الصراع 

العسكري.
اجتمع��ت  الع��ام،  ه��ذا  داف��وس  وف��ى 
مجموعة من قادة األعمال اإلسرائيليني 

التزامهم بحل  لتجديد  والفلسطينيني 
الدولت��ني وتعه��دوا بدعمه��م لتعزي��ز 

االقتصاد الفلسطيني.
وع��الوة عل��ى ذلك، عق��د رئيس ال��وزراء 
اليونان��ي الكس��يس تس��يبراس ورئيس 
وزراء جمهورية مقدونيا اليوغوس��الفية 
الس��ابقة زوران زئي��ف أول اجتماع على 
املس��توى الوزاري بني البلدين منذ س��بع 
س��نوات. وقد دارت بينهما مبفاوضات من 
أجل إنهاء نزاع طال أمده، مما أعاق محاولة 
اليوغوس��الفية  مقدوني��ا  جمهوري��ة 
الس��ابقة لالنضمام إلى االحتاد األوروبي. 
وأخي��را وليس آخ��را، اس��تضاف منتدى 
لتعزيز  دبلوماس��ية  داف��وس محادث��ات 
اجلهود املتعددة األطراف اجلارية لتحقيق 
الس��الم واملصاحلة السياسية في شبه 
اجلزيرة الكورية، وفنزويال، وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى والصومال.
املقبل��ة،  والس��نوات   2018 ع��ام  وف��ي 
اجليوسياس��ية  التحدي��ات  ستس��تمر 
الطويل��ة األمد إلى جان��ب االنقطاعات 
اجلدي��دة م��ن العالم الرقم��ي. كما توفر 

الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات 
املصاحبة لها – مثل الذكاء االصطناعي 
)AI(، والهندس��ة احليوية، وغيرها - فرصا 
وفيرة للتقدم املادي واالجتماعي. لكنها 
تعمل أيض��ا على تنمية من��اذج األعمال 
الثابت��ة ودفع احل��رب احلديثة في اجتاهات 

جديدة وخطيرة.
إن املشكالت التي تواجهنا اليوم عميقة 
للغاي��ة. هل يج��ب على س��يارات بدون 
س��ائق أن حترس على حي��اة ركابها على 
حساب حياة املش��اة؟ هل ما زالت هناك 
خصوصي��ة ف��ي عالم يع��رف برمجيات 
تكش��ف عن الوجه وتطبيقات البيانات 
الكبيرة؟ هل ينبغي أن تكون الش��ركات 
ق��ادرة على اخت��راع جينات بش��رية بعد 
عزلها؟ هل ينبغي لل��ذكاء االصطناعي 

اتخاذ قرارات في ساحة املعركة؟ 
ه��ذه  م��ن  أي  عل��ى  اإلجاب��ة  ميك��ن  ال 
األس��ئلة دون حوار م��دروس ومفتوح بني 
ش��رائح اجملتمع التي نادرا ما تتفاعل مع 
بعضه��ا البعض. ويتعني على ش��ركات 
الناش��ئة  والش��ركات  التكنولوجي��ا 

واملنظم��ات الدولي��ة واألكادميي��ني وقادة 
اجملتمع املدن��ي أن يجتمعوا مع املنظمني 
وصانعي السياس��ات لوض��ع تدابير من 
شأنها أن حتد من مخاطر التكنولوجيات 

اجلديدة دون تقييد االبتكار.
تأسس مركز س��ان فرانسيسكو للثورة 
الصناعية الرابعة في عام 2016 لتسهيل 
ه��ذا النوع من احلوار. وق��د جمع بالفعل 
بني ش��تى أصح��اب املصال��ح لصياغة 
اس��تجابات سياس��ية للتحدي��ات التي 
يطرحها ال��ذكاء االصطناع��ي والتعلم 
الرقمي��ة  والتج��ارة  واإلنترن��ت،  اآلل��ي، 
وتدفقات البيانات عبر احلدود، والطائرات 

من دون طيار، وتكنولوجيا بلوكشني.
إن العال��م بحاج��ة إل��ى املزي��د من هذا 
النوع من احلوار التعاوني. كثير من الناس 
يرغب��ون ف��ي الع��ودة إلى عال��م املاضي 
البس��يط . ولكن االنطواء على ثقافاتنا 
وأوطاننا وصناعاتنا ومنظماتنا ليس هو 
احل��ل. في الواقع، هو جزء من املش��كلة. 
ومن أجل مس��تقبلنا املشترك، يجب أن 

نعترف بسلطة احلوار.

سلطة الحوار في عالم مضطرب
PROJECT
SYNDICATE

القاضي عماد عبد اهلل

السلطة الرابعة ودورها 
في مكافحة الفساد

إضافة إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
هناك سلطة رابعة تأخذ صداها من خالل دورها اإلعالمي 

املؤثر في اجملتمع وهي اإلعالم.
 يعرف اإلعالم بأنه أي وس��يلة او تقنية او مؤسسة خاصة 
او عامة رسمية او غير رسمية مهمتها نشر األخبار ونقل 
املعلوم��ات، حيث لالعالم دور كبير في نقل االفكار واألنباء 

الى اذهان املتلقي من اجلمهور.
ويع��د اله��دف الس��امي لإلعالم ه��و إظهار ما ي��دور في 
اجملتمع من حال جيد واإلش��ادة به او احلال السيئ والتركيز 
عليه بغية معاجلته، حيث يلعب االعالم دورا اساس��يا في 
مكافح��ة الفس��اد والتصدي له��ذه الظاه��رة التي باتت 
منتش��رة في اجملتمع. أن اإلعالم من خالل تسليطه الضوء 
على بؤر الفساد يساعد احلكومة على التصدي للفاسدين 
ويشير الفس��اد الى حاالت انتهاك مبدأ النزاهة وتختلف 
جرائم الفساد فمنها ماهو صغير يرتكبه صغار املوظفني 
مثل جرائم الرشى البسيطة ومنها ما هو كبير يصل إلى 

كبار املوظفني ليشكل جرائم تتعلق مببالغ طائلة.
إن مسؤولية النخب املثقفة واإلعالم البّناء هو غرس ثقافة 
النزاهة في اجملتمع والتي تقف بوجه ثقافة الفساد حيث ان 
النزاهة هي مسألة أخالقية وحماية مال الفرد واملال العام 
ه��ي واجب وطني إلش��اعة األمن واالس��تقرار في اجملتمع. 
وهنا تكتس��ب التوعية اإلعالمية مبضار الفساد اهميتها 
م��ن خالل إش��اعة ثقاف��ة النزاهة لدى موظف��ي القطاع 
العام بهدف التخلي عن الس��لوك املرتبط بالفساد والبد 
من االش��ارة الى ان هناك جهودا دولي��ة اعالمية ملكافحة 
الفس��اد من خالل التوعية الى وجود تعاون دولي ملكافحة 

هذه الظاهرة اخلطيرة.
 والب��د من توظيف االع��الم توظيفا س��ليما بحيث يكون 
إعالم��اً ينق��ل احلقيقة ويعبر عن ضمير الش��عب، ويلعب 
اإلعالم دوره في مكافحة الفساد من خالل تنظيم حمالت 
توعي��ة لل��رأي الع��ام لدعم اجله��ود احلكومي��ة ملكافحة 
الفس��اد والبد من ان يتحلى اإلعالمي باملصداقية في نقل 
اخلب��ر وان يع��رف بأنه إعالم��ي مهمته نقل اخلبر وتأش��ير 
مواط��ن اخلل��ل وان يترك مهم��ة التحقيق واحملاس��بة الى 

اجلهات اخملتصة.
لقد أصبح اإلعالم اليوم مهمة خطرة بفعل التكنولوجيا 
احلديث��ة التي بات املواطن من خاللها على اتصال مباش��ر 
باإلع��الم من خ��الل التلفاز او مواق��ع التواصل االجتماعي 
وبذلك يؤثر بنحو مباش��ر على آراء الناس ويفضح مواطن 
الفس��اد لذل��ك جن��د انه م��ن الض��روري ان يرك��ز االعالم 
على اش��اعة روح املواطنة في اجملتم��ع وان يوصل الفكرة 
الصحيح��ة الى املتلق��ي بان هذا الوطن ه��و بيت اجلميع 
وان اي خلل يهدد هذا البيت يضعف اجملتمع بأس��ره ويؤدي 
ال��ى ضياع احلق��وق واش��اعة الفوضى. ويأت��ي دور االعالم 
النزيه مكمال لعمل الس��لطات التش��ريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة الت��ي تأخذ دوره��ا في مكافحة الفس��اد من 
خالل مالحقة الفاسدين قضائيا واجراء احملاكمات العادلة 
بحقهم عبر أح��كام قضائية عقابية بحق املدانني ورادعة 

بحق غيرهم من أصحاب النفوس الضعيفة.



ثقافة10
دراسة

اصدارخبر

خبرترجمان

قصص قصيرة جدا

عمال مس��رحيا، بينه��ا للكات��ب االنكليزي 
املعروف وليم شكس��بير، مث��ل »امللك لير« 
و«عطيل« و«العاصفة« و«هاملت«، كما انه 
أخرج مسرحيتي »اخلال فانيا« و«الشقيقات 
الث��الث« للكاتب الروس��ي املع��روف انطون 
تش��يخوف، إضافة ال��ى إجن��ازه العديد من 

الدراسات والبحوث املسرحية«.
بعده��ا حتدث القص��ب عن ف��وزه بلقب أبرز 
مس��رحي في الوط��ن العربي، خ��الل الدورة 
األخي��رة ملهرجان قرطاج الدول��ي، مبينا انه 
يعتبر ه��ذا التك��رمي مبثابة تتوي��ج للثقافة 
العراقية واملسرح العراقي والفكر التقدمي، 
متحدثا عن جتربته في املس��رح، معرجا على 
عمل��ه مع رم��وز عراقية كبيرة في املس��رح 
منهم الفنان خليل شوقي، يوسف العاني، 
طه سالم وقاس��م محمد :« كانت عالقتي 
جميل��ة مع عدد م��ن الش��عراء الكبار مثل 
اجلواهري والسياب وبلند احليدري، وهذا األمر 
ش��كل تراكما ثقافيا وفكريا ف��ي مخيلته 

املسرحية..«.
م��ن  ع��دد  االحتفائي��ة  اجلس��لة  تخلل��ت 
املداخالت من قبل احلضور، ركزت على جتربة 
الضيف الغنية ثقافيا ومسرحيا، وفي اخلتام 
ق��دم الباحث ناجح املعم��وري لوح اجلواهري 

إلى اخملرج املس��رحي د. صالح القصب، وقدم 
له الرفي��ق مفي��د اجلزائري باقة ورد باس��م 
احلزب الش��يوعي العراقي، فيما قلده نقيب 
الفنان��ن العراقي��ن صباح املن��دالوي قالدة 

إبداع باسم النقابة.

حذام يوسف
بحض��ور ع��دد كبي��ر م��ن االدب��اء واملثقفن 
اإلذاع��ي  امللتق��ى  ضّي��ف  واملس��رحين/ 
والتلفزيوني في االحتاد العام لألدباء والكتاب، 
الدكتور املس��رحي صالح القصب، ملناس��بة 
تتويجه كأبرز مس��رحي عربي ف��ي مهرجان 

قرطاج الدولي في تونس 2017.
أدار اجللس��ة الدكتور صال��ح الصحن رئيس 
امللتق��ى مس��تعرضا مراح��ل م��ن س��يرته 
الفني��ة والثقافية:« درس االخراج املس��رحي 
في أملاني��ا، وعن عضوا ف��ي العديد من جلان 
التحكيم ف��ي مهرجانات مس��رحية عربية 
معروف��ة، أبرزه��ا مهرج��ان قرط��اج الدولي 
في تون��س، ومهرجان القاهرة للمس��رح، نال 
العدي��د م��ن اجلوائ��ز وش��هادات التقدير في 
الداخ��ل واخلارج، من بينها جائ��زة الدولة في 
مهرجان القاهرة للمس��رح التجريبي، وقالدة 
إبداع من وزارة الثقافة التونس��ية، وميدالية 
إبداع ف��ي رومانيا، أخرج القصب أكثر من 20 

مبيعات الكتب لصحيف��ة نيويورك تاميز 
لفترة طويلة، وهما )ضوء في العلية(( في 
1982 و)الس��قوط إلى أعل��ى( في 1996. 
نالت أعماله األدبية والفنية جوائز عديدة 

منها جائزة غرامي وجائزة األكادميية.

شيلدون ألن سلفرستين
ترجمة: عادل صالح الزبيدي
ثمة مكان ينتهي عنده رصيف املشاة

وقبل أن يبدأ الشارع،
وهناك ينبت العشب ناعما وأبيض،

وهناك تتوهج الشمس قرمزية ساطعة،
وهناك يستريح طائر القمر من طيرانه

كي يتبّرد في ريح النعناع.
دعونا نغادر ه��ذا املكان حيث الدخان يهب 

أسود
وحيث يلتف الشارع املظلم ويلتوي.

ونتجاوز احلفر حيث تنبت أزهار اإلسفلت
سوف منشي مشية متناغمة وبطيئة،

ونشاهد األسهم الطباشيرية البيضاء
تشير نحو املكان الذي ينتهي عنده رصيف 

املشاة.
أج��ل س��وف منش��ي مش��ية متناغم��ة 

وبطيئة،
األس��هم  تذه��ب  حي��ث  وس��نذهب 

الطباشيرية البيضاء
فاألطف��ال ه��م الذي��ن يؤش��رون الطريق، 

واألطفال هم الذين يعرفون
املكان الذي ينتهي عنده رصيف املشاة.

.......................
ش��يلدون ألن سلفرس��تن )1930 – 1999(  
ش��اعر ومؤلف مس��رحي ورس��ام وكاتب 
س��يناريو ومؤلف أغان فضال عن كونه من 
أبرز كت��اب أدب األطفال في العالم. نش��ر 
أولى مجاميعه الش��عرية بعن��وان )حيث 
ينتهي رصيف املش��اة( عام 1976 فحظي 
م��ا احتوته اجملموع��ة من قصائد ورس��وم 
تخطيطي��ة بترحي��ب نقدي كبي��ر ونالت 
شعبية واسعة. نش��ر بعدها مجموعتن 
حظيتا مبزيد م��ن الترحيب وتصدرتا قوائم 

الغالف اللت��ان تصاحبان العمل الس��ردي 
ف��ي ش��موليته ق��راءة مفترض��ة للعمل 
السردي)5( و بروز اخلتم االحمر) الذي يحظر 
بيع الكت��اب للرجال ( عل��ى فضاء الغالف 
االمامي االس��ود مع الوردة الصفراء و اسم 
املؤلف��ة و مرف��ق ) cd ( جاهدة وهبه تغني 
نس��يان احالم مس��تغامني ) هبني قبلتك( 
والوج��ه الثاني الذي حمل ص��ورة الكاتبة 
وس��يرتها الذاتية و امييلها والعتبة األخرى 
الت��ي س��تطرحها ثاني��ة  وتتضم��ن نداء 
إلمرأة م��ا ) قد تكون لها بال��ذات !( احبيه 
كم��ا لم جتب امرأة و انس��يه كما ينس��ى 
الرج��ال، و العتبات الداخلية و غالقتها في 

العنوان الرئيس��ي )6( كعالمات سيميائية  
ذات عالفة  وظيفية  ببنية النص الس��ردي  
العتب��ات  و  مع��ا،  العميق��ة  و  الظاه��رة 
الداخلي��ة ف��ي ه��ذا الكتاب تؤش��ر على 
ان الكاتب��ة تلمح الى س��لطة املؤسس��ة 
الذكوري��ة، مادام��ت ه��ذه العتب��ات اكثر 
التصاق��ا بامل��ن مكاني��ا )7( و تتناص معه  
بدء باالهداء حتى االحاطة بكل املتون وهي 
حتمل نفسا ذكوريا، و قد تذهب بتا الفكرة 
الى تلبس الكاتبة للذكورية إنقاذا لنسائها  
من جتارب احلب الفاش��لة، و ترويضهن على 
النس��يان، ملا وجدته  ناجحا عن��د الرجال، 
و ن��رى الكاتبة تبيح لنفس��ها تقمص دور 
الرجل في إقالعهن من احلب الى النسيان، 
له��ذا فالعتب��ات النصي��ة جميعها حتابي 

تطلعات الرجل في احلب.
2 -  ما تريده الكاتبة في املتون املتش��ظية 
ب��ن تناصات الرج��ال هو إثبات ق��درة املرأة 
ف��ي جتاوز احلب الى عالم النس��يان، حفظا 
لهويتها التي ستقودها في حالة الفقدان 
الى كائن  مغترب عن جنسه  منطويا حتت 
س��لطة االب ) الرج��ل( و هذا م��ا حتذر منه 
الكاتبة، و هي تس��تعد ألخذ مكان الرجل 
ك��رادع للحيلول��ة دون س��قوط امل��رأة في 
مخالب الرج��ل )كصديقتها و ش��غالتها 
( وه��ذا يؤدي الى الهيس��تيريا عند الرجال 
والنس��اء مع��ا م��ع االختالف ف��ي طريقة 
التعامل بن احلب و النس��يان، الن شوالتر 
تش��ير ال��ى ظهور وب��اء الهيس��تيريا بعد 
احلرب  العاملية  الثانية  وس��قوط الرجال و 
النساء فيه  ، فيصبح ظاهرة عاملية، احالم 
مس��تغامني اكيد ش��خصته عند رجالها 
في الكتاب، لهذا واجهته مبفهوم الضحك 
الذي وصف��ه ميخائيل باختن بأنه ينطوي 
عل��ى القدرة على نقد الس��لطة، و من ثم 

حتريرنا م��ن اخلوف  ومن احملرم��ات و املاضي 
ومن السلطة )8( وكانت مستغامني تدرك 
ان السخرية و الضحك من آليات مكافحة 
غل��و الرج��ل وقس��وته في احل��ب و اعتالل 
امل��رأة وارتباكه��ا عندما تخيره��ا الظروف 
ب��ن االغت��راب ع��ن هويته��ا اوالوقوع حتت 
س��لطة الرجل، و لع��ل جن��اح الكاتبة في 
إقناع صاحبتها ) املروي لها( في االقالع من 
قسوة احلب الفاشل الى مرارة النسيان هو 
ن��وع من إعادة الكرام��ة لهوية املرأة، يعني 
هو مس��ألة  تبادل الدور بن املرأة والرجل ال 

غير.  
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للكتاب الطبعة االولى ص 313

عبد الغفار العطوي 
هذا الكتاب  ميكنه ان يكون من سرديات )2( 
احلب، او أح��د مظاهره املأس��اوية املتعلقة 
بالنس��يان ف��ي طريق��ة عرض��ه م��ن قبل 
الكاتبة دون ان تطلق عليه صفة إجناسية، 
حيث من املمكن ان يكون س��ردا سيريا، ألن 
حضور املؤلف)ة( و الراوي)ة( و املروي )ة( له)ا( و 
القارئ يعطي انطباعا بذلك، بوجود العتبات 
النصي��ة  اخلارجية و الداخلية  التي تش��ير 
الى مفاهيم ثالثة ه��ي : الهوية و الضحك 
و الهس��تيريا التي وفرتها الكتابة فيه، من 
ناحية قطعية الشك في إن الكاتبة مادامت 
امرأة إذاً ال بد من توفر ملمح  ال جنسوي في 
اللغة والثقافة و اجلدل القائم في تواصلية 
الكاتبة مع القارئ، كي تكتمل  املش��هدية 
التي حت��رص الكاتب��ة على ترس��يخها في  
ذهن القارئ، مما يعني ثبات القول بأنها تقوم 
بالس��رد من خالل تقمص شخصية املذكر 
ب��دل املؤن��ث؟! م��ع ان ضمير )األن��ا( االنثوي 

املشترك بن الكاتبة والساردة
و الش��خصيات االنثوي��ة يب��دو عالي��ا و هو 
يحقق س��مة الكتاب��ة النس��وية )3( إال إن 
العتب��ات النصية تومئ ال��ى ان الذكر تزداد 
حظوظ��ه في مواجهة تفاع��ل الكاتبة مع 
طروحاته��ا القائمة عل��ى ان ثنائية الرجل/ 
االنثى في قطبي احلب املتناقضن النسيان 
لألول و الوفاء للثانية، فتقر ان بصمة الرجل 
في النسيان اوفر بينما تفتقر املرأة الى ثبات 

الوفاء  
-1 العتب��ات اخلارجي��ة  ف��ي العن��وان و في 
الغ��الف ال��ذي يلع��ب دور املثير ،وه��و يعلن 
وج��وده كن��ص صغي��ر مول��د )4( و صورت��ا 

أحالم مستغانمي في نسيان » com )  والتلبس بالذكورة

الدكتور صالح القصب في ضيافة الملتقى اإلذاعي والتلفزيوني 

أبرز مسرحي عربي في مهرجان قرطاج الدولي في تونس 2017

ما تريده الكاتبة في 
المتون المتشظية بين 

تناصات الرجال هو إثبات 
قدرة المرأة في تجاوز 

الحب الى عالم النسيان، 
حفظا لهويتها التي 

ستقودها في حالة 
الفقدان الى كائن  مغترب 

عن جنسه  منطويا تحت 
سلطة االب ) الرجل( و هذا 

ما تحذر منه الكاتبة
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غالف الكتاب

عدنان راشد القريشي
 ضمن منهاجه الثقافي األسبوعي احتفل 
ن��ادي الش��عر ف��ي احت��اد االدب��اء والكتاب 
العراقين الس��بت 17/ 2/ 2018 مبناس��بة 
يوم احل��ب حيث ش��هدت قاع��ة اجلواهري 
ق��راءات ش��عرية تغنت باحلبيب ومش��اعر 
اللهفة واالش��تياق لعدد من الشباب هم: 
س��عد عودة وجن��ان الصائغ وم��روان عادل 
وحس��ن اخملزوم��ي ون��ورس اجلاب��ري وعدي 
س��راي. وبينت مقدمة اجللس��ة الشاعرة 
امي��ان الوائلي مكان��ة احلب لدى العش��اق 
بانه في الصم��ت يكون قصائ��داً، فكيف 
وقد اضحى حروفا منمقة. مش��يرة الى ان 
الش��عراء هم أفضل من يعب��ر عن معاني 
احلب، لي��س للحبيب فقط وامن��ا لكل من 
يس��تحق احلب ال س��يما االحتفاء بالوطن 
وانتصارات��ه. وفي كلمة للناقد علي الفواز 
اك��د ان جتليات الش��عراء ه��ي االجمل في 
انتمائهم الى فضاء احل��ب، فهم يحاولون 

استش��راف اجلماليات اإلنسانية في احلب 
بوصف��ه مطه��ر للنفس، فه��و النقاء ازاء 
عالم يس��وده التوحش والعنف. من جانبه 
أوضح الش��اعر قاسم سعودي رئيس نادي 

الشعر بان مناس��بة يوم احلب تعني االمل 
والطمأنين��ة والس��الم والترق��ب اجلمي��ل 
له��دوء يعم البالد. مش��يراً ال��ى ان مفردة 
احل��ب تختصر االمني��ات في عراق س��الم 

طيب متس��امح مع نفسه ينهض بأبنائه 
وينهض��ون ب��ه. يذك��ر ان    الش��عر واحلب 
ثنائي��ة ال فكاك منه��ا، فلكى تكون محبا 
عظيم��ا ال مفر أمامك من الش��عر، قيثارة 
احل��ب وأوتار القلوب، الش��عر ه��و الطريق 
األرقى واألقصر لقلب حبيبتك، والس��لوى 
عن الفراق واملعن على ويالت احلب. وللحب 
حاالت منها القرب والشوق والبعد والغرام 
والدالل واللقاء، ال يعرفها إال العش��اق من 
الش��عراء، فه��م العامل��ون به��ا واخلبيرون، 
فمن أدرى باحلب والوله من مجنون ليلى أو 
جميل بثينة أو نزار قبانى، أس��تاذ مدرسة 
العش��ق. ففى هذا العالم املليء باألخطاء 
والصعوبات التى نقابلها يوميا فى حياتنا، 
ال يبق��ى لنا إال احلب ننش��ده، وليس لنا إال 
الش��عر يعلو بأرواحنا، ل��ذا البد أن تصغى 
لنب��رات القل��وب احملترقة من خ��الل أهات 
العاش��قن. ونق��ول فى أذن م��ن نحب فى 

عيد احلب: »فقط أحبك«. 

حسن سلمان
حب

عث��روا عليه عائم��اً على وجهه ف��ي املاء.. 
أخرج��وه ووضع��وه ق��رب اش��يائه : علب��ة 
كبري��ت، بض��ع س��جائر، زجاج��ة فارغ��ة، 
وخصلة شعر انثوي، ملفوفة بعناية داخل 

كيس من ورق...

لعنة
 إن��ه رجل بس��يط.. الس��الم يع��م روحه، 
والوئام يخيم على حياته العائلية وعالقاته 
االجتماعية واليعاني من أي شيء. لكنه ما 
إن يضع رأس��ه على الوسادة ليالً حتى يفز 
مرعوباً من كوابيس��ه التي تعج باملس��وخ 
والوح��وش واخلرائ��ب املوحش��ة.. ل��ذا، قرر 

نس��يان اللي��ل، واالس��تعاضة عن��ه، بقبٍر 
مفتوٍح يتوسط كوكبن.

" ..... "
 الناجي الوحيد من غ��رق الباخرة، لم يجد 
أحداً ليحدثه ع��ن الفاجعة املائية األليمة 
س��وى طفلة تقب��ض على دمي��ة.. الدمية 

فقط، كانت جتيد اإلصغاء...

أمنية إلى الوراء
ف��ي األي��ام اخلوال��ي، كان يصر عل��ى إبقاء 
املصباح مش��تعالً حن حتن ساعة الغياب 
عن الوجود... اآلن.. اآلن يتمنى من كل قلبِه، 
لويع��ود الظالم األول ويغم��ر وجه اخلليقة 
من جديد، واليرى ذلك االخدود الذي يشطر 

فخذها إلى نصفن...

حيث ينتهي رصيف المشاة

حب ، لعنة ، أمنية إلى الوراء

الشعراء يصدحون بقصائدهم للحب في اتحاد االدباء

من اعمال هادي ماهود

صدر حديثا عن مؤسسة ثائر العصامي 
العراقية   للروائي��ة  والنش��ر  للطباعة 
ش��ذى س��لمان )إلت��واء( والرواي��ة من 
احلجم الوس��ط وتقع في 232 صفحة  
الفني والتصميم لالس��تاذة  واالخراج 

نهلة نشأت الشمري.
جن��وح  ع��ن  تتح��دث  الرواي��ة  ان 
تعرضه��ا  بع��د  الف��رد  س��ايكلوجية 
لعملي��ة ضغ��ط مضاعف��ة ومتكررة 
جتعله��ا على غير ما وج��دت عليه من 
حيث اجلانب النفسي والذهني، بالرغم 
من مقاومة الفرد للنج��اة بذاته اال ان 

عطبا ما سيصيبه في اجلوهر .
دكت��ور  ش��خصية  الرواي��ة  تتح��دث 
س��عيد وصراع��ه الذات��ي والنفس��ي 
وماراف��ق  املع��ذب  طفولت��ه  وعال��م 
طفولت��ه من ع��ذاب نفس��ي وحرمان 
للح��ب واحلن��ان العائلي بع��د ان فقد 
والدي��ه بعد خيانة والدت��ه ومقتلها  و 
ش��خصية الَعم  الذي استغله ابشع 

اس��تغالل جسدي  ونفس��ي و كذلك 
احلالة النفسية لبطل الرواية وصراعه 
م��ع الذات واجملتمع الثبات ش��خصيته 
احلقيقي��ة وم��ا يح��اول ان يخفيه عن 
زوجته م��ن معاناة نفس��ية من خالل 
اخت��الق ش��خصية ش��قيقه الوهمي 
الذي من خالله يح��اول ان يجد احللول 
جلميع مش��اكله ف��ي  اجملتمع وكذلك 
مشاكله النفسية والصحية االن انها 
تكون سنداً له للتخلص من اضطرابه 
النفس��ي، وم��ا يعانيه م��ن مالحقات 
بسبب نشاطه الثقافي واالنساني من 

اجل الوطن .  
الفص��ام النفس��ي ف��ي ه��ذه الرواية 
يلع��ب الدور الرئيس فيها اذ انه يتعدى 
الش��خصية الواحدة ليصل الى ثالثة 
اش��خاص كون��وا ذواته��م ف��ي داخل 
شخصية البطل وسيطروا عليه رغم 
املقاومة وهذا نتيج��ة كل التواء عانى 

منه طوال حياته .

)التواء( حديث إصدارات
 مؤسسة العصامي



القرية االسالمية بالطو )القرن 
الثاني هجري( واجلسر العباسي

أعلمني د. مؤيد سعيد بأن التنقيبات 
اجلاري��ة من قبلهم في أس��فل س��د 
املوص��ل كش��فت ع��ن وج��ود قري��ة 
اس��المية باس��م )بالط��و( . وبعد أيام 
استحصلت ورقة تعريف من مؤيد الى 
الس��يد منهل جبر مدير آثار املنطقة 
الش��مالية ملس��اعدتي ف��ي االط��الع 
على التنقيبات في القرية عند زيارتي 

لهم. 
حملت حقائبي وبسيارتي مع سائقي 
صادق غادرت الى املوصل في متوز سنة  
)1998( . وف��ي الي��وم التال��ي تعرف��ت 
عل��ى آثاريي الدائرة ونس��ب االس��تاذ 
منه��ل أحد اآلثاري��ن الصطحابي الى 
املوقع . وعلى بعد نحو 60 كم ش��مال 
املوصل وبالقرب من نهر دجلة واسفل 
س��د املوصل وفي حوض س��د بادوش ، 
وج��دت نش��اطاً ملحوظاً ف��ي اعمال 
التنقيب ف��ي تلك القري��ة التي يرقى 
تأريخه��ا الى الق��رن الثان��ي الهجري 
ومكونة من اجلام��ع واحلمامات واخلان 
واحلي السكني و بيوت التجار . علمت 
من مؤيد س��عيد ان موقع القرية هذه 
كان هو مقلع احلجر الذي يحصل منه 
اآلش��وريون على حجر احل��الن ألعمال 

االنشاء والنصب في نينوى .
جتول��ت في القرية مع االثاري االس��تاذ 
كاظم الذي يرأس فريق التنقيب االثاري 
ف��ي املوقع . والحظت ان��ه لم تبق من 
اجلامع س��وى قاعدة أعمدته األمامية 
اخلم��س  والواحدة منه��ا بقطر نحو ) 
1 م ( مما يعني وبس��بب سعته ، ان هذا 
اجلامع كان ذا ش��أن ف��ي حينه . جتولنا 
واذا باحلم��ام ال��ذي يع��ود تأريخه الى 
القرن الثاني هجري مشيد على افضل 
التصامي��م املوج��ودة حالي��ا . احلمام 
مقسوم الى قسمن متشابهن ، على 
اليمن حمام النس��اء له مدخل خاص 
عن حمام الرجال . احلمام ذو ممر رئيسي 
وي��ؤدي ال��ى غرف خاصة لألش��خاص. 
بواس��طة  واألرضيات  املي��اه  تس��خن 
ح��رق القير واحلطب في غرفة خارجية 
خاصة تقع ف��ي بيت النار خلف البناء 
، يس��حب منه��ا الهواء احل��ار لتدفئة 
احلمام في نفق حتت االرضيات والغرف 
ال��ى مداخن في كل غرفة يخرج منها 

الهواء احلار الى األعلى.
 أما اخلان فهو فندق اس��تراحة التجار 
واخليول ومركز تداول التجارة بن التجار 
واملتس��وقن وموقع تداول األخبار . أما 
مساكن التجار فهي فخمه ومشيدة 
من احلجر بطابقن وحتتوي على املدخل 
وغرف��ة احلب ) خ��زن املياه( في يس��ار 
املدخ��ل واحل��وش البغ��دادي ذو االيوان 

وأعمدة املرمر املوصلٌي الخ ... . 
يتض��ح م��ن اس��اليب البن��اء وامل��واد 
االنش��ائية املس��تعملة ان مس��توى 
املواد االنشائية واساليب العمل كانت 

متميزة في ذلك الوقت. 
بعد زيارة قرية بالطو زرت موقع اجلسر 
العباس��ي  احلجري املشيد بالقرب من 
القري��ة . م��ن الغريب انه ل��م يذكر أو 
يكت��ب عن هذا اجلس��ر اجلميل  في اي 
من أدبيات الهندسة بالعراق حلد اآلن. 

م��ن الص��ور املبين��ة هنا ميك��ن تصور 
مس��توى دق��ة عم��ل اجلس��ر احلجري 

املشابه جلسر » زاخو« وطرز بنائه . 
وعلى مدى س��نتن بعده��ا زرت قرية 
بالط��و عدداً من امل��رات متتبعاً اعمال 
التنقي��ب وخالل ه��ذه الفت��رات ومع 
اصدقائي بصحبة االستاذ منهل جبر 
واآلثاري��ن االخري��ن متتعن��ا باالحاديث 
عن اس��اليب البناء واملواد االنش��ائية 

املستعملة وانواع الدور في القرية .
في احد املواس��م الربيعية وفي طريق 
زيارت��ي من املوصل ال��ى قرية »بالطو« 
التقط��ت عدداً من الص��ور في حقول 
القمح والش��عير متمتع��اً وفرحاً بأن 
ه��ذا املوس��م يبش��ر باخلي��ر والزراعة 
في منطقة اجلزي��رة غزيرة االنتاج هذا 

املوسم .

االستخبارات العسكرية حتذر من 
التصوير 

بعد سنة من ذلك تسلمت رسالة من 
االستخبارات العس��كرية تطلب مني 
احلضور الى مقرها في الكاظمية . لم 
يوافق نس��يبي سعد ش��اكر ان اذهب 
وحدي الى هذه الدائرة وقرر ان يصحبني 
في ذلك . انتظرت في قاعة الزوار تقريباً 
الى نهاية الدوام ول��م يطلبني احد اال 

في دقيقة انتهاء الدوام.
     س��ألني ضاب��ط وهو في الزي املدني 
ونحن في غرفة خاص��ة . أين كنت في 
)20( متوز س��نة 1999 . وكيف اذكر هذا 

املوعد دون العودة الى مذكراتي !؟ 

ل��م اتذكر اال بعد ان ذكرني ... ذلك كان 
في املوصل ....

التحقي��ق  م��ن  يوم��ن  م��دى  وعل��ى 
االس��تخباراتي وبع��د ان جلب��ت لهم 
الص��ور التى التقتطه��ا وضح لي احد 
الضباط بأنه ما كان يجب ان اصور تلك 
احلق��ول ألني قد صورت مخ��ازن العتاد 
العس��كرية وهذا أمر خطير... شرحت 
له��م بأن الص��ور تبن  اك��وام احلنطة 
املنتشرة على مدى كيلو مترات مربعة  
باحلقل والوانها الذهبية اجلميلة تدفع 
االنس��ان لالعجاب واليوجد اي مؤش��ر 
يب��ن ع��دم التصوي��ر ..... امله��م انهم 
اطلقوا سراحي وحذروني من التصوير 
مس��تقبالً وبين��وا انه��م كان يجب ان 
ملدة  العس��كري  باملوق��ف  يحجزون��ي 
ش��هر اوالً قبل التحقيق االس��تخباري 
. لق��د كان��ت حق��اً اي��ام مخابراتي��ة ، 

عشناها برعب وقلق.

زيارة مدينة الوركاء  األثرية عاصمة 
كلكامش 

في شهر مايس 2000 ، كنت قد اشتقت 
ال��ى زيارة اآلثار كثي��را لكون احلصار قد 
فرض علينا  ايضاً حصارا فكريا, حصار 
االمم املتحدة على العراق و منع الس��فر 
خارج الع��راق . اقترحت على اصدقائي 
زيارة آثار الوركاء فأبدى معظم االصدقاء 
رغبتهم في مصاحبتي في هذه الزيارة 
، لكن لم نتمك��ن ان نتفق على موعد 
مشترك . لذا قررت أن اقوم بهذه الزيارة 

وحدي ، فق��د هيأت س��ائقي ابو حيدر 
وهو مس��ؤول مزرعتي وسائق سيارتي 
في نفس الوق��ت.  اتخذ كل متطلبات 
حتضير األكل والش��رب للطريق وهيأت 
ان��ا اخلرائط واملراجع املوج��ودة لدي عن 

مدينة الوركاء وما كتب عنها 
 وانطلقن��ا ف��ي فجر ي��وم اجلمعة الى 
احلل��ة  املثن��ى عب��ر م��دن  محافظ��ة 
والديواني��ة ووصلنا بعد ثالث س��اعات 
على الطريق املعبد الى مدينة السماوة 
وكانت قرب العاشرة صباحا .  الحظت  
تواجد ش��رطة املرور بكثافة في مدخل 
املدين��ة,  وللتأك��د من صح��ة الطريق 
ال��ذي نس��لكه الى ال��وركاء رغبت في 
االستفس��ار م��ن احد رجال الش��رطة 
وكان ذل��ك رئيس عرفاء ش��رطة مرور. 
أوقفنا الس��يارة واستفسرت منه عن 
الطري��ق الصحي��ح ال��ذي يوصلنا الى 

مدينة الوركاء األثرية .
 اس��تغرب قائ��ال وملاذا ترغب ف��ي زيارة 

الوركاء حاليا؟
 نصحني بالعودة الى بغداد ألن الطريق 
غير آمنة مبينا : اذا رأوك في س��يارتك 
هذه ، صدقني سيس��تولون عليها وال 

ميكن ان نعلم ما يحل بك .
 قل��ت ولكن لدي الرغب��ة وأنا مهندس 
تهمن��ي متابع��ة التنقيب��ات وجئ��ت 
ال��ى هنا لهذا الغرض. ق��ال اذا انتظر .. 
ونح��ن واقفون على جانب الش��ارع في 
مدخل املدينة السماوة .... أوقف احدى 
سيارات تكسي املدينة املارة من جانبنا 

وطلب من سائقها أن يبرز وثائق سيارته 
واجازة الس��ياقة اجملددة ... قام السائق 
بإبراز اجازة السياقة والسنوية وهويته 
الش��خصية ، وبع��د التأكد من صحة 
الوثائ��ق قال ل��ه أعطني ه��ذه الوثائق 
حيث ستبقى لدي هنا ... وتأخذ االستاذ 
الى مدينة ال��وركاء األثرية وتبقى معه 
هذا اليوم وتعود متى يش��اء الستعادة 
الوثائق, ثم سأل السائق ما هي االجور 
املطلوبة لهذه املهمة ؟ أجاب الس��ائق 
عشرة آالف دينار ... سألني العريف هل 
أنت موافق ؟ قلت نعم وأنا شاكر لهذا 
االهتم��ام م��ن قبل الش��رطة وحرصه 

على سالمة املواطنن .
نقلنا امتعتنا الى س��يارة التكسي ...  
وبذلك بدأنا س��فرنا الى مدينة الوركاء 

األثرية.
طول الطريق من الس��ماوة الى الوركاء  
يبل��غ نحو 45 كيلومت��راً ، مفتوح وغير 
مبل��ط . مي��ر الطري��ق مبناط��ق موازية 
لضف��اف هور احلمار وش��ماله وهو من 
األه��وار العظيمة الت��ي غطت العديد 
من م��دن احلضارة الس��ومرية القدمية 
. يس��تغرق الطري��ق نح��و س��اعة ومير 
بعدد من القرى املتش��اطئة مع الهور . 
توقفت ملشاهدة احد املضايف الكبيرة 
واملصن��وع م��ن أعم��دة ح��زم القصب 
وترب��ط مع اجلان��ب اآلخر لتك��ون على 
ش��كل قوس يغلف داخله��ا بطبقات 
من  البردي املضفور على ش��كل ألواح. 
التصميم مشابه ومماثل ملا موجود في 
الرقم الس��ومرية والوثائق املصورة في 

املتاحف.
ونحن س��ائرون عل��ى الطري��ق الترابي 
ع��ن  مس��تغربا  الس��ائق  س��ألت   ...
مشاهدتي للعديد من الدور السكنية 
واملن��ازل غالي��ة التكاليف ف��ي مدينة 
دخ��ل  ان  يتض��ح  وقل��ت   ، الس��ماوة 
الفرد في الس��ماوة هو دخل عاٍل . قال 
كال اس��تاذ ، تهري��ب اخمل��درات هنا في 
الناصرية على قدم وساق .. قلت وكيف 
ذل��ك والقان��ون يحكم باإلع��دام على 
املهرب��ن واملتداول��ن باملاده ه��ذه ، قال 
السائق بكل برود وليعدم ثالثة أو أربعة 
سنويا ... الطريق بن حدود ايران واحلدود 
الس��عودية مفت��وح وم��رور البضاعة 

مستمر واحملاوالت لن تتوقف . 
وصلن��ا الي مدينة ال��وركاء ... والتقينا 
باحل��ارس ال��ذي الحظت��ه ف��ي كام��ل 
القيافة بال��زي العربي كما الحظت له 
إملام كثير بآثار مدينة الوركاء واآلثارين 
الذي��ن عملوا في الوركاء على كش��ف 
آثار هذه املدينة العظيمة واملش��هورة 
علميا.  لقد عمل��ت البعثة األميركية 
من جامعة شيكاغو على التنقيب في 
الوركاء كما نقب األملان س��ابقاً وكانت 
ه��ذه املدينة قبلة املنقبن الكتش��اف 
الكتابة االولى في العالم هنا في هذه 

املدينة وه��ي مدينة املل��ك كالكامش 
،املل��ك املش��هور الذي ضح��ى بالكثير 
مح��اوال التوص��ل الى س��ر اخللود كما 

مسطر
»ملحم��ة  املش��هورة  القص��ة  ف��ي 
كالكام��ش«. اصطحبني احلارس وزرت 
قصر امللك كلكامش وزقورات الوركاء 
واطلعت على طريقة واس��لوب بنائها 
الطاب��وق  م��ن  طبق��ات  باس��تعمال 
الطين��ي الذي تقارب ابع��اده للطابوق 
املس��تعمل في ايامنا هذه ، مع طبقة 
من الب��ردي مكون��ة جتاوي��ف كأنفاق 
تهوي��ة تخترق كتل��ة البن��اء الهائلة 
املكون��ة للزق��ورة ، كم��ا زرت الطريق 
املشهور داخل املدينة املشيدة جوانبه 
من مخاري��ط مزججة وملون��ة بالوان 

جميلة .
الحظت ف��ي اح��دى املناط��ق املهمة 
ف��ي مدينة الوركاء عم��وداً يبن االدوار 
التاريخي��ة التي مرت عل��ى الوركاء إذ 
ان احدى البعثات االملانية ، قد ش��يدت 
عم��وداً بارتف��اع نحو 3 امتار مؤش��رة 
علي��ه االدوار التاريخي��ة قب��ل الوركاء 
وبعده��ا .  في وس��طه توجد اش��ارة 
تب��ن تأريخ ال��وركاء وهو 4000س��نة 
االدوار  ال��وركاء  ق.م  ومس��جل حت��ت 
التاريخي��ة  ك��ذا وكذا وك��ذا وكل ما 
ش��يد في ال��وركاء وصوال ال��ى عهود 
االدوار التاريخية القدمية ,وفوق االشارة 
يب��ن كل من ش��يد بعد ال��وركاء بدء 
من العص��ر الكتابي األلف الثالث ق.م  

صعودا الى العصور الس��ومرية  نحو 
2350 ق.م  ث��م احلض��ارات العراقي��ة 

القدمية .
بعد التجوال والتعرف على العديد من 
آثار مدينة الوركاء جلس��نا مع احلارس 
وضيوفه م��ن جيرانه ومعارفه وتناولنا 
طعام الغداء س��وية والتقطنا الصور 
التذكاري��ة . ش��كرت احل��ارس كثي��را 
إلخالص��ه وحرص��ه على اآلث��ار وادائه 
لواجب��ه. وصلنا الى مدينة الس��ماوة 
عصر ذلك اليوم وانتقلنا الى س��يارتنا 
وشكرت سائق التكسي وشرطة املرور 
عل��ى املس��اعدة والتع��اون الكاملن 
وعدت الى بغ��داد محمال مبعرفة أكثر 

حول مدينة الوركاء األثرية .

السد الغاطس لتوجيه املياه 
للزراعة ) Weir( عند اآلشوريني

في حوار مع أحد اآلثارين في املوصل ، 
علمت ان االس��تاذ د. فواز حمو النيش 
قد اكتشف اس��لوب توصيل املاء من 
نهر الزاب الى مدينة النمرود اآلشورية 
. حاول��ت ان اتع��رف اكث��ر عل��ى هذه 
احلقيقة م��ن الدكتور ف��واز ، فاتفقنا 
عل��ى ان ازور املوصل ونزور موقع القناة 
األثرية هذه سوية . غادرت بغداد في أحد 
ايام حزيران 2001 الى املوصل وبصحبة 
أح��د االصدق��اء اآلثاري��ن.  اصطحبنا 
الدكتور ف��واز من منزل��ه واجتهنا الى 
مدينة النمرود اآلشورية ومنها باالجتاه 
الشمال الشرقي ومن نطقة على نهر 

الزاب اتضح وجود القناة تسير بشكل 
موازٍ الى نهر الزاب الكبير تبدأ من نحو 
خمس��ة كيلومترات عن النمرود ومتتد 
ه��ذه القناة منحدرة ومخترقة س��دة 
الكتف االمين من نهر الزاب جتاه مدينة 
النمرود . على هذا املسار الحظنا عدداً 
من العب��ارات املصندق��ة والتكويانت 
احلجرية التي تس��هل السيطرة على 

املاء وتوزيعه الى احلقول واملدينة .
وخ��الل اوقات التداول ح��ول هذا النهر 
اآلش��وري ، أش��ار مرة اخ��رى الدكتور 
فواز الى وجود »س��د آشوري غاطس« 
عل��ى نهر دجل��ة . انتقلنا م��ن مدينة 
النمرود الى جه��ة نهر دجلة والحظنا 
السد الغاطس  حتت املاء الذي لم اكن 
قد تعرفت عليه س��ابقاً. الس��د الذي 
يقطع نه��ر دجلة بزاوي��ة مايقرب من 
45º لرفع مستوى املياه وتوجيه قسم 
من مياه دجلة عند موس��م انخفاض 
املاء جتاه الضفة الشرقية للنهر كيما 
تستقي االراضي بن الزاب الكبير ونهر 

دجلة . الحظ الصورة رجاًء 
كم��ا وضح ل��ي الدكت��ور ف��واز وجود 
ش��يدها  غاطس��ة  س��دود  س��بعة 
اآلش��وريون عل��ى نهر دجل��ة من هذه 
املنطق��ة وحت��ى مدينة نين��وى جوار 

املوصل .
أنا اش��كر الدكتور ف��واز حمو النيش 
ال��ذي دلني عل��ى هذه الس��دود وهذا 
االكتشاف ألني لم اطلع عليه سابقاً 
وال الكثي��ر م��ن زمالئنا عل��ى حقيقة 
وجود هذه السدود اآلشورية في حوض 

دجلة في هذه املنطقة.
زي��ارة دي��ر مار مت��ي في جب��ال نينوى 

2001
مايدفعني الى زيارة االديرة واملعابد هو 
ما قرأن��ا عنها ، ولوقوعه��ا في اعالي 
اجلب��ال وما يتوف��ر هناك م��ن طبيعة 
جملية وهدوء في اوقات الربيع والزهور 
واخلضرة خملتل��ف نباتات املنطقة ، كل 
ذلك اضافة الى التعرف على اجتهادات 
وافكار اولئك الش��خصيات من رجال 
الدي��ن وما بنته جهودهم وما ش��يده 

اتباعهم .
ومن ديارات النصارى الس��ريان املهمة 
في ش��مال الع��راق وأجلها ش��أناً هو 
)دير م��ار متي( الواقع ف��ي اعالي جبل 
مقلوب في ش��مال شرق املوصل على 
بعد نحو )35 كم( ، انشأه مارمتي في 
الرب��ع االخير من الق��رن الرابع ميالدي. 
يحتوي الدير على خزانة كتب نفيسة 
، وف��ي الدير اكثر من خمس��ن غرفة ، 
تتوس��طها ثالثة فناءات مشيدة وفي 
صدره��ا كنيس��ة ذات هي��كل فخ��م 
يجاوره��ا بي��ت القديس��ن ، وفي مين 
الدير واس��فل منه بقلي��ل توجد عن 

ماء حتاط باالشجار.

زيارة دير ربان هرمزد 2002للكنيسة 
الكلدانية الكاثوليكية 

دير السيدة اوالً 
ل��م تك��ن زيارتي ال��ى ه��ذا الدير هي 
االولى ، ب��ل قمت بزيارة الدير س��ابقاً 
في سنة 1976 عندما كنا نعمل على 
انش��اء مطحنة املوصل . اصطحبني 
ف��ي زيارت��ي ه��ذه املهن��دس عص��ام 
طعيمة حيث تركت س��يارتي امام دير 
السيدة واس��تأذنا دخول الدير . سمح 
لنا بذلك بعد االستفسار عن اسمائنا 
وش��خصياتنا . اس��تقبلنا رئيس )دير 
الس��يدة( وه��و م��ن دي��ارات الكلدان 

املسيحين املهمة في العراق . 
حدثنا رئيس دير السيدة عن ابنية الدير 
، وبن بأنه دير كبير فسيج االرجاء آهل 
للرهب��ان وفي��ه املقر الرئيس��ي العام 
لالديرة الكلدانية في العراق ويقع هذا 
الدير ش��مالي املوصل وعلى بعد نحو 
40 ك��م وزهاء 1.6 كم ش��رقي مدينة 

القوش .
انش��ئ الدير ف��ي س��نة )1858 م( من 
داوود  ماريوس��ف  البطري��رك  قب��ل 
واالنب��أ اليش��اع الدهوك��ي الرئي��س 
الع��ام للرهبنة االنطوني��ة الهرمزدية 
الكلدانية , لكث��رة عدد الرهبان الدين 
ل��م يعد دي��ر رب��ان هرمزد يس��عهم . 

وفيه 
ثالث ساحات مربعة الشكل  متصلة 

ببعضه. 
 االولى مخصص��ة للضيوف وخدمات 
الدي��ر ، والثانية اعظمها ش��أناً فيها 
الرهب��ان  وصوام��ع  الدي��ر  كنيس��ة 
واملكتب��ة ، والس��احة الثالث��ة فيه��ا 
صوام��ع الرهب��ان املبتدئن من نس��اء 
ورج��ال تتوس��طها حديق��ة . يعم��ل 
الرهب��ان في ه��ذه االديرة عل��ى توفير 
كل متطلبات احلياة ف��ي الدير وزراعة 
االراض��ي اجملاورة النت��اج مايتطلب من 

خضار وحبوب وتربية حيوانات للدير. 

11 كتب

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

على مدى يومين من التحقيق 
االستخباراتي وبعد ان جلبت لهم 

الصور التى التقتطها وضح لي احد 
الضباط بأنه ما كان يجب ان اصور 
تلك الحقول ألني قد صورت مخازن 

العتاد العسكرية وهذا أمر خطير

أنا اشكر الدكتور فواز حمو النيش 
الذي دلني على هذه السدود 
وهذا االكتشاف ألني لم اطلع 

عليه سابقًا وال الكثير من زمالئنا 
على حقيقة وجود هذه السدود 

اآلشورية في حوض دجلة في هذه 
المنطقة

الحلقة 46

درسنا احدى آملنشأت االثرية مع االستاذ منهل

سعيد شاكر مع اآلثاري االستاذ كاظم في زيارة ثانية للقرية

زقورة الوركاء الرئيسية

ما تبقى من اجلسر العباسي في بالطو . وقد يكون اسم املدينة هو )بلد( في زقورة الوركاء

أنا اتفحص املواد االنشائية املستعملة
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متابعة الصباح الجديد: 

مت  متح��ف  أول  اطالنتيك��و  متح��ف 
تأسيس��ه حتت امل��اء، مكانه ف��ي جزيرة 
النزاروت في اسبانيا، و استغرق عمل هذا 
املتحف ثالث س��نوات، وقام بهذا العمل 
البريطان��ي » جيس��ون  الفن��ان  الرائ��ع 
تايلور« ، والذي قام بصناعة كل التماثيل 
من وحي خياله، اهم ما يتميز به املتحف 
وجود بوابة كبيرة له، هذه البوابة شكلها 
مخيف لكل من زار هذا املتحف، و جتعل 
الفرد يش��عر كأنه في عالم آخر، و تقوم 

فكرة املتحف على حياة الالجئني.
و مت تصمي��م التماثيل التي تعبر عنهم، 
بطريقة خاص��ة جتعل الناس يش��عرون 
كأنه��م احياء، و إذا كن��ت تريد زيارة هذا 
املتحف، فأمامك طريقتني للتمتع برؤية 
هذه التحف، األول��ى هي عملية الغوص 
حتت املاء لرؤيتهم عن قرب و االس��تمتاع 
بتصميمه��م، و الثاني��ة ه��ي الق��وارب 
الزجاجية الشفافة، التي ستجعلك ترى 
ما حتتك من حتف و أنت فيها، و املتحف ال 
يحتوي على حتف الالجئني فقط، بل حتف 
تعب��ر ع��ن النباتات و الش��عب املرجانية 
أيض��اً، مت تصميم هذه التماثيل من مواد 
خامل��ة، تتميز هذه امل��واد بأنها صديقة 
للبيئة، و هذه املواد س��وف تدوم سنوات 

كثيرة، فهي غير قابلة للتآكل.
يض��م املتحف نح��و ٣٠٠ قطع��ة، جرى 
تصميمه��ا بحج��م طبيعي لإلنس��ان، 
وكله��ا كان��ت عل��ى عمق ١٥ مت��را من 

س��طح البحر، و الهدف من هذا املتحف 
توعي��ة الناس بالبيئ��ة البحري��ة، وعند 
وض��ع املنحوت��ات باملاء، ق��ام العديد من 
الغواصني بالنزول حتت املاء، و املش��اركة 
في عملية نقل هذه التماثيل، و وضعها 

حتت س��طح البحر، و قام بزيارته العديد 
من الناس، ألنه فريد من نوعه و يجعلهم 
يدخل��ون مغامرة جديدة، يستكش��فون 

فيها حياة أخرى غير حياتهم.
يوجد الكثير من التماثيل التي تعبر عن 

معان مختلف��ة ومتنوعة، منها متاثيل مت 
نحتها على شكل أطفال، تعبر عن أزمة 
الالجئ��ني، حيث يق��وم ه��ؤالء األطفال، 
بالتجديف في قوارب، وهناك متاثيل تعبر 
ع��ن الهجرة غير الش��رعية، هناك أيضاً 

متاثي��ل لرجال أعمال يقومون باللعب في 
حديقة خاصة باألطف��ال، ونرى النباتات 
البحرية، والش��عب املرجاني��ة املنحوتة 

كأنها حقيقية.
كم��ا يوج��د نح��و ٢٠٠ منحوت��ة، وتعبر 
ه��ذه التماثي��ل عن ش��تى االعم��ار من 
الناس، و ميثل��ون مجاالت احلياة املتنوعة، 
و جند متثاال لطالب يق��وم بحمل حقيبة 
الكتب اخلاصة به، و جند متثاال ألب و ابنه، 
يقوم األب فيه مبش��اركة ابنه في ركوب 
األرجوح��ة، و متثاال آخر ل��زوج مع زوجته، 
يقوم��ون بالتقاط صورة س��يلفي لهم، 
كم��ا جند العديد من التماثيل، التي تعبر 
ع��ن الكثير من األنش��طة اخملتلفة التي 
يقوم بها الناس، و متاثيل أخرى متثل جميع 
الع��ادات غي��ر الصحية، الت��ي يقوم بها 
البشر بصورة مستمرة، فنجد مثالً متثال 
م��ن التماثيل، يعبر عن ش��خص جالس 
أم��ام التلف��از و ي��أكل أكل غي��ر صحي، 
فأهم ما مييز جميع ه��ذه التماثيل، أنها 

تعبر عن أشياء مألوفة للناس.
فعن��د زي��ارة هذا املتح��ف، ن��رى الكثير 
من األش��ياء الت��ي نقوم بها ف��ي حياتنا 
اليومي��ة، وأح��داث كثيرة مم��ا حتدث في 
العال��م، م��ن صراع��ات وهج��رات غي��ر 
شرعية، وعادات سيئة اعتاد الناس على 
ممارس��تها، فيعد ه��ذا املتحف رس��الة 
قوي��ة ج��داً لنا، وق��د جنح الفن��ان املبدع 
البريطاني، جيس��ون تايل��ور، في توصيل 
هذه الفك��رة جلميع الناس، كما جنح في 
تعري��ف الناس بأهمية البيئ��ة البحرية، 

وأهمية احلفاظ عليها.

طوكيو ـ وكاالت: 
 أظه��رت دراس��ة ياباني��ة على أش��خاص 
مصاب��ني بالس��ّكري أن اإلبط��اء في األكل 

يساعد على تنزيل الوزن.
ونشرت هذه الدراسة في مجلة »بي أم جي 
أوبن« وتناولت 60 ألف شخص، وقد أظهرت 

وجود صلة بني األكل بسرعة وزيادة الوزن.
وق��ال مع��دو الدراس��ة وه��م باحث��ون في 
جامعة كيوش��و »تغيير س��رعة األكل من 
ش��أنه أن ي��ؤدي إل��ى تغيير في الس��منة، 

ومؤّشر كتلة اجلسم«.
وأض��اف الباحث��ون »تقليص س��رعة تناول 
الطع��ام ميكن أن تك��ون فاعلة ف��ي جتّنب 

السمنة«.
ودرس الباحثون ملفات طبية لقرابة ستني 
أل��ف ش��خص ب��ني العام��ني 2008 و2013 
كانوا مصابني بنوع من داء الس��كري ناجم 

غالبا عن السمنة.
وتب��ني أن األش��خاص الذي��ن قال��وا إنه��م 
يأكل��ون على مهل )%7( كانوا أقل س��منة 

من املتوسط.
أم��ا الذي��ن يتناول��ون طعامه��م بس��رعة 
 ،)37%( عالي��ة  وبس��رعة   )56%( معتدل��ة 
فكانوا أكثر ميال للس��منة بنسبة 36,5% 

للفئة الثانية، و%44,4 للفئة الثالثة.
ونص��ح الباحثون بعدم تناول أي طعام بعد 

الَعش��اء، وعدم تناول الطعام قبل ساعتني 
من النوم.

وعّلق س��يمون كورك الباحث في »إمبريال 
كوليج« في لندن »إنها دراسة مهمة تثبت 
م��ا كنا نفّكر به«، فيم��ا دعا باحثون آخرون 
إلى إجراء دراس��ات أخرى أوس��ع ال تش��مل 

فقط أشخاصا مصابني بالسكري.
وكان��ت دراس��ات س��ابقة أف��ادت أن تناول 
الطع��ام بب��طء يقلل م��ن الش��هية منذ 
الوق��ت ال��ذي يبدأ في��ه الش��خص بتناول 
الطع��ام، حيث أنه يقوم بإرس��ال إش��ارات 
للدم��اغ للش��عور باالمت��الء بع��د 15-10 

دقيقة من تناول الطعام.

اإلسراع في تناول الطعام يزيد الوزن
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»متحف اطالنتيكو« أول متحف تحت الماء
منحوتات تعبر عن أزمة الالجئين

اعتماد كتاب لطبيب عراقي مصدرا 
في البورد الطبي باميركا

أعلن��ت مستش��فى جراح��ة اجلمل��ة العصبية، عن 
اعتم��اد كت��اب “اجلراحة العصبية ألمراض الش��رايني 
الوعائي��ة ” من تأليف الدكتور س��امر س��عد مصدرا 

لدراسة البورد في الواليات املتحدة األميركية.
وذكرت إدارة املستش��فى في بيان له��ا أن “االخصائي 
الدكتور سامر سعد أصدر اول كتاب في تاريخ العراق 
في تخص��ص جراحة اجلمل��ة العصبية حت��ت عنوان 

“اجلراحة العصبية ألمراض الشرايني الوعائية”.
واضاف��ت البيان، أن “الكتاب نش��ر ف��ي اجمللة العاملية 
األول��ى للجملة العصبية واعتمد كمصدر لدراس��ة 
البورد الطبي في الواليات املتحدة األميركية بتخصص 

اجلملة العصبية”.

مناديل ورقية ذكية 
لمراقبة نشاط الجسم

ط��ور فريق م��ن املهندس��ني بجامعة واش��نطن في 
الوالي��ات املتحدة مناديل ورقية إلكترونية، حتتوي على 
وح��دات استش��عار ميكنه��ا رصد نبض املس��تخدم، 

وحركة عينه وأنشطته اجلسمانية اخملتلفة.
فك��رة ه��ذه التقني��ة اجلدي��دة تعتمد عل��ى أن متزيق 
املندي��ل، ال��ذي يحت��وي عل��ى مجس��ات إلكتروني��ة 
متناهي��ة الصغر بجانب متزيق األلي��اف الورقية، التي 
يتكون منها املنديل في الوقت نفسه تتيح له القيام 
بدور جهاز االستش��عار، حيث ميكنه أن يرصد س��رعة 

النبض وقوة األصبع وحتركاته وحركة العني وغيرها”.
وأن” وح��دات االستش��عار ف��ي املنادي��ل تتميز بخفة 
الوزن واملرونة ورخص الثمن، ومن املمكن اس��تعمالها 
ف��ي التطبيق��ات الصحي��ة والترفيهية وف��ي مجال 

الروبوتات”.

الطول يزيد خطر اإلصابة 
بالسكتة الدماغية

وجد علم��اء من جامع��ة كوبنهاغن صل��ة بني طول 
الش��خص ف��ي مرحل��ة الطفول��ة وخط��ر اإلصاب��ة 

بالسكتة الدماغية في مرحلة البلوغ.
ودرس اخلب��راء معلوم��ات صحي��ة ل��� 300 ألف طفل 
تت��راوح أعمارهم بني 7-13 س��نة املولودين في عامي 
1930 و1989، حي��ث تبني أن األش��خاص الذين يعانون 
م��ن منو أقل م��ن املتوس��ط 5-7 س��م، أكث��ر عرضة 
للمعاناة من الس��كتة الدماغية ف��ي مرحلة البلوغ 

بنسبة 11%.
وقال الدكتور جنيفر بيكر، املسؤول عن الدراسة، انه » 
تبني دراس��تنا أن قصر القامة لدى األطفال هو عالمة 
محتملة لزي��ادة خطر اإلصابة بالس��كتة الدماغية، 
ويج��ب أن نولي اهتمام��اً إضافياً للعوام��ل التي تؤثر 
عل��ى تطور الس��كتة الدماغية على م��دى احلياة من 

أجل احلد من فرص اإلصابة«.

طارق حرب:

كتاب الف ليل��ة وليلة وبغداد مدينة االلف 
ليل��ة وليل��ة مدين��ة عل��ي باب��ا والفانوس 
السحري والسندباد وعالء الدين وقمر الزمان 
وش��مس النه��ار وبس��اط الريح وش��هرزاد 
وش��هريار وغير ذلك مما ورد في حكايات الف 
ليل��ة وليل��ة واذا كان مؤل��ف ه��ذه الروائع 
غير معروف ش��أنه ش��أن كثير من املؤلفني 
للكت��ب التي مت تأليفها في بغداد ومؤلفها 
مجه��ول فان الراجح ه��و ان هذه القصص 
كانت ابتكاراً انثوياً ملرأة بغدادية تسكن احد 
قصور بغداد ومن دون هذه الفرضية ال ميكن 
ان نفه��م ذل��ك الكم الوفي��ر من القصص 
التي تتن��اول االفكار الدقيق��ة واملالحظات 
الصغي��رة الماكن احلرمي ف��ي بغداد في زمن 
كانت تكون له��ذه االماكن من ذكر اي رجل 

يترتب عليه اماتته .
كذلك نفس��ية بعض الش��خصيات االناث 
ال��واردة ف��ي احلكاي��ات مثل ش��هرزاد ودنيا 
زاد وال��ف ليلة وليلة كذل��ك عمل بغدادي، 
ل��و كان��ت عم��الً هندي��اً او فارس��ياً كم��ا 
يدع��ي البعض جمل��ده الهن��ود والفرس كما 
فعلوا بكليلة ودمن��ة واملهابارفا والرامايانا 
وس��واها من القصص واالساطير الهندية 

والفارسية.
فالف ليلة وليلة قص��ص بغدادية كتبتها 
ام��رأة بغدادية ، والس��يما وانه��ا مجموعة 
انث��ى  وه��ي  ش��هرزاد  تقوله��ا  قص��ص 
لزوجها الس��لطان ش��هريار وق��د ترجمت 
ه��ذه القص��ص الى اغل��ب لغ��ات العالم 
والروسية  كالفرنسية واالجنليزية واالملانية 

وااليطالية .
وكت��اب ال��ف ليل��ة والليلة يقت��رن ببغداد 
اقتران��اً غريباً لدرجة يكاد يك��ون هوية لها 
في الفكر العاملي وما ان تس��مع بغداد في 
هذه احلكايات حتى تش��م عط��ر الف ليلة 
وليل��ة فلقد صورت ه��ذه الليالي في بغداد 
واحس��ن التصوير اذ تت��راءى بغداد في هذه 
احلكاي��ات بقبابه��ا ومس��اجدها وقصورها 
وباعته��ا  وازقته��ا وحوانيته��ا  وخلفائه��ا 
وجتاره��ا وزهاده��ا وعباده��ا وما ان تس��مع 
هذه احلكايات حتى تس��مع اغاني املوصلي 
املغني العباس��ي املش��هور ، وما ان تسمع 
بغداد حتى تش��م عطر تاري��خ هذه املدينة 
وما ذكرته هذه احلكاي��ات من معالم بغداد 
كانت كثيرة فذكرت كرخ بغداد على لسان 
تاج��ر عماني انح��در الى بغداد وش��واطئ 
النهر املطلة على قصور اخللفاء على لسان 
صياد يصط��اد بقرب احد القص��ور وجامع 

املنصور على لسان متحدث عن يوم اجلمعة 
ف��ي بغداد ومس��اجد بغ��داد ف��ي حكايات 
كثيرة وتاجر س��رقت امواله ولج الى احدى 

املساجد ببغداد .
وذكرت ش��وارع بغداد كش��ارع احل��رم ودرب 
الزعفران وقصت احلكايات كيفية استئجار 

غرفة في خان اخلليفة في بغداد.
وذكرت ش��واطئ دجلة كميناء ومركز جتاري 
حيث نقرأ فيها ان أحدهم نزل الى الشاطئ 
الس��تئجار احلمالني وان أحدهم ينتظر على 
شاطئ دجلة ليرى السفن االتية الى بغداد 
وذك��رت العس��س البح��ري وعليهم مقدم 
البح��ر واالحتفاالت في بغ��داد في مهرجان 
الصوجل��ان حيث ينزل اخلليف��ة خارج بغداد 

ويتبارى الفرسان.
وذك��رت متنزه��ات بغداد وخاص��ة منطقة 
قرن السراط وهي ما يس��مى اليوم بجزيرة 
ام اخلنازير بني املنطقة اخلضراء وبني اجلادرية 
في بغداد وذكرت جس��ر بغ��داد في حكاية 

اختفاء اخ اخلليفة هارون الرشيد.
 وذكرت نهر عيس��ى ال��ذي يوصل بني دجلة 
والف��رات في بغ��داد وحك��ت مصارعة أحد 
االقوي��اء الحد قطاع الطرق والقائه في هذا 

النهر.
 وذكرت القبة العالية التي كانت تاج بغداد 
عند ال��كالم عن س��جن أحده��م في هذه 
القبة وذكرت املارس��تان )املستش��فى( في 

حكاية املريض.
 كما ذكرت ابواب بغداد في حكاية رجل من 
مصر دخل بغ��داد في حلظات غل��ق ابوابها 
وذكرت حمامات بغداد ف��ي نوعيها للرجال 
والنس��اء واملدلك��ني واملدل��كات واح��واض 
االغتس��ال وقالت ان احسن حمامات بغداد 

هو ما عذب ماؤه واتسع فضاؤه وطاب هواؤه 
وذكرت بساتني بغداد اجلميلة ومن اشهرها 
بستان النزهة وذكرت ايضاً املوكب السنوي 
ألهل احلج من سكان بغداد وخروج اخلليفة 
الى ص��الة اجلمعة ومواكبه ف��ي نهر دجلة 
ومواكب اخلليفة في شوارع بغداد وكيف ان 
احدهم اعاد الى اخلليفة الرشيد جوهرة كان 
ق��د اعطاها الحد ابنائه ورس��مت احلكايات 
استقبال البغدادي للضيوف وتنكر اخلليفة 
ومش��يه بني الن��اس وكيفي��ة ارتدائه جبة 
صياد وكي��ف كانت حتصل املن��اداة باالوامر 
واملراس��يم وتكلمت عن استقبال القوافل 
التجاري��ة عندما يخ��رج التجار م��ن بغداد 

الستقبالها خارج االبواب .
وذكرت مجالس املنادمة في بغداد للس��مر 
العس��س  وموك��ب  والقص��ص  واحلدي��ث 
اي احل��رس الليل��ي وموك��ب اخل��راج القادم 
الى بغ��داد وم��ا حتمله م��ن صناديق وفرش 

واقمشة.
 وذكرت حكايات اسواق بغداد كسوق التجار 
وسوق احلرير وسوق الصيارفة واجلوهرية وجتار 
بغ��داد وكيف ان احدهم كان والده من اكبر 
جتار بغ��داد لكنه كان مولعا بش��رب اخلمر 
وس��ماع الع��ود وتذكر احلكاي��ات االطعمة 
واملش��روبات والفواك��ه واحللوي��ات والبخور 
والتواب��ل والدراهم الفضية وقصور اخلالفة 
كقص��ر بغداد وقص��ر الفرج��ة ومالمحها 
واوصافه��ا ومحتوياتها وبس��اتينها كذلك 
واآلالت  واحلل��ي  واملالب��س  االث��اث  ذك��رت 
املوس��يقية وآالت اللع��ب وذك��رت الكثي��ر 
الكثي��ر ع��ن بغداد مم��ا يؤكد ان ال��ف ليلة 
والليلة م��ن القصص البغدادية وان كاتبها 
بغدادي واحتمال كونه امرأة احتمال كبير .

ألف ليلة وليلة قصص بغدادية كتبتها امرأة 

ملونشريط
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

ح��اذر التدخل في ش��ئون اآلخرين، قد تعرض 
بتس��رعك وانفعالك وظيفت��ك أو مصاحلك 
العامة للخطر. تستعيد عافيتك بعد وعكة 
صحي��ة خفيف��ة أملّت ب��ك، وتق��رر االهتمام 

بصحتك كما يجب. 

ال ت��دع مش��اكلك الش��خصية تؤث��ر ف��ي 
عمل��ك. ركز أكث��ر. قد حتدث بلبلة بس��بب 
وجه��ة نظر جديدة تُط��رح اآلن. تبدأ عالقة 
جدي��دة لكنك تعرف أنها عابرة وقد ال تؤدي 

إلى أي شيء. 

عندم��ا تفتح البريد الش��خصي اخلاص بك، 
س��تجد مجموع��ة م��ن الرس��ائل الغريبة 
واحملبطة حتمل أخب��ارا تتعلق بوضعك املادي. 
ق��د تعرف أيضا م��ن خالل هذه الرس��ائل أن 

شخصا ما يعتذر عن زيارته لك اليوم. 

يؤدي األصدقاء دورا ف��ي تقدمك املهني هذه 
الفت��رة. تنتمي إلى فري��ق عمل قوي يدعمك 
في كل وقت. تخلص م��ن الضغوط واألعباء 
حتى تستمتع بوقت فراغك. اعمل في اخلفاء 

هذا اليوم، قد تتعقد اتصاالتك بالشريك.

تالح��ظ أن األج��واء مربك��ة وغي��ر طبيعية. 
ال حتاول إمالء ش��روطك على الش��ريك فهذا 
قد ينفره منك، بل حاول أن تش��رح له وجهة 
نظ��رك بروية وه��دوء. رياضة اجل��ري تعطيك 

إحساسا باملغامرة واإلثارة.

قد تس��مع أخب��ارا س��يئة وتص��اب بانهيار 
شديد. حاول أن تتحكم في أعصابك. يحاول 
أح��د أصدقائ��ك الوق��وف بجانب��ك ولكنك 
ستس��تغرق وقتا طويال حتى تخرج من هذه 

احلالة.

املس��ؤوليات التي تتحملها في املنزل قد تزيد 
وقد تؤثر على التزاماتك في العمل. قد يسبب 
ل��ك الضغط اليوم صراعا داخليا ولكن عليك 
أن ت��وازن األمور. اخلالف ال��ذي حدث بينك وبني 
أصدقائك سيزيد من شعورك بالقلق والتوتر.

عدم اتصال أحد األشخاص املقربني بك اليوم 
قد يجعلك تش��عر بعدم االطمئنان والوحدة 
والعزل��ة الش��ديدة. رمب��ا تتس��اءل أيضا هل 
هذا الش��خص نس��ي رقم هاتفك أم هل هو 

مشغول لهذه الدرجة؟

قد تواجه عدة مشكالت متعلقة بالسفر أو 
ببعض الترتيبات. 

تتلقى سلس��لة م��ن األخب��ار اجلميلة، وهذا 
يدفع��ك إل��ى تثبي��ت عالقتك بالش��ريك مبا 

يتناسب مع طموحاتكما.

يج��ب أن جتد اليوم الذي حتق��ق فيه أحالمك 
مهم��ا ابتع��د عن��ك املقربون، فإن الش��ريك 
سيبقى إلى جانبك في كل الظروف. ال تكثر 
م��ن أكل اللح��وم، فهي مضّرة ج��داً عندما 

تصبح وجبة يومية دائمة دون تغيير.

تصط��دم الي��وم بتس��ويف أو تأجيل بعض 
املش��اريع ما يثير غضب��ك ويجعلك تتطرف 
في مواقف��ك. تقبل األمور به��دوء فال يوجد 
لديك مبرر لالنفعال. إذا نلت الدعم املطلوب، 

ستحقق انطالقة ناجحة. 

الدلو الحوتالجدي

قد تكون مصابا اليوم بأنفلونزا ش��ديدة جدة 
أو احتقان في احللق ورمبا تقرر عدم الذهاب إلى 
العم��ل اليوم بس��بب مرضك. ق��د جتلس في 
املنزل يومني أو أكثر. حاول أن تباشر عملك من 
املنزل حتى ال تتعطل مشاريعك هذه الفترة.

حظك اليـوم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بع��د االتفاقي��ة ومذك��رة التفاهم 
التي وقعت بني عمادة كلية التربية 
البدني��ة وعلوم الرياض��ة – جامعة 
األوروب��ي  البح��وث  ومرك��ز  بغ��داد 
جامعة مونبيليه الفرنسية الشهر 
العلمي  التع��اون  لتعزي��ز  املاض��ي، 
واحلص��ول عل��ى زم��االت دراس��ية، 
التطويرية،  الدورات  واالش��تراك في 

وغيرها.
اضح��ت االتفاقية حي��ز التنفيذ، اذ 
توج��ه وف��د يضم 6 تدريس��يني من 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ 
بإختصاص��ات   ، بغ��داد   جامع��ة 
مختلف��ة، إل��ى مدين��ة مونبيلي��ه 
ف��ي  الدخ��ول  لغ��رض  الفرنس��ية 
معايشة تستمر 10 ايام،  اعلن ذلك، 
عميد كلية التربي��ة البدنية وعلوم 
الرياضة في جامعة بغداد، الدكتور 
عدي ط��ارق الربيعي، ف��ي اجتماعه 

أول أمس مع اعضاء الوفد.
وب��ني: أن االتفاقي��ة الس��ابقة التي 
وقعته��ا الكلي��ة م��ع نظيرتها في 

جامعة مونبيليه، وهي احدى افضل 
5 كليات تعنى بالرياضة في فرنسا، 
مت تفعيلها ميدانيا، وان ارسال الوفد 
هو باك��ورة العمل احلقيقي،  منوها 
إل��ى: ان االس��اتذة الس��تة أكملوا 
كافة االجراءات االدارية ، وس��يكون 
موعد مغادرتهم لدخول املعايش��ة 
التدريبية العلمي��ة ) نظرياً وعملياً 

( أمس.

الدكات��رة  الوف��د يض��م  ان  وذك��ر: 
اس��امة احم��د حس��ني اختصاص 
فس��يلوجيا تدريب رياضي، ومحمد 
جواد احلسيني باالختصاص نفسه، 
وايهاب داخل )بايوميكانيك رياضي(، 
حميد عب��د النبي ) تأهي��ل اصابات 
)عل��م  محس��ن  ونه��ى  رياضي��ة(، 
)التحليل  التدري��ب(، ون��دى نبه��ان 

احلركي(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لن��ادي  اإلداري��ة  الهيئ��ة  تعاق��دت 
الش��رطة، م��ع املهاج��م البرازيلي، 
جيفرس��ون، حت��ى نهاي��ة ال��دوري 
املمتاز.وق��ال مصدر مقرب  العراقي 

من إدارة الناديإن جيفرسون مهاجم 
مميز، وسيمثل إضافة للفريق.

حس��ني  أمي��ن  مغ��ادرة  أن  وأوض��ح 
لصفوف الفري��ق، عائًدا إلى النفط، 
البرازيل��ي،  وامل��درب  اإلدارة  أجب��رت 

باكيت��ا، عل��ى البحث ع��ن مهاجم 
بدي��ل. يُذكر أن رئيس الهيئة اإلدارية 
لنادي الش��رطة، إياد بنيان، قد عدل 
ع��ن ق��رار اس��تقالته مؤخ��رًا، وعاد 

ملزاولة مهام منصبه.

جيفرسون يلتحق بصفوف الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه مدرب املنتخب الوطني لكرة 
القدم، باسم قاسم الدعوة ل� 22 
العباً لتمثيل املنتخب في مباراته 
الودية التي ستجرى يوم 28 اجلاري 
ف��ي ملعب املدين��ة الرياضية في 
البص��رة، وبني قاس��م ان الدعوة 
ش��ملت الالعبني) محمد كاصد 
ومحم��د حمي��د وج��الل حس��ن 
وعل��ي فائ��ز ومصطف��ى محمد 
وكرار محمد وحسام كاظم وبيار 
ابو بكر ووليد س��الم ومصطفى 
ناظم واحمد عب��د الرضا وامجد 
عط��وان وياس��ر قاس��م وهم��ام 
طارق ومهدي كامل وعالء مهاوي 
وحسني علي وامين حسني ومهند 
علي وعماد محس��ن واركان عمار 

وعلي حصني(.
واضاف ان الوطني سيبدأ جتمعه 
ف��ي محافظ��ة البصرة ي��وم 23 
اجلاري على ان يالقي امليناء في 25 
من الش��هر ذاته حتضي��راً ملباراته 
الدولي��ة الودي��ة ام��ام ش��قيقه 

السعودي يوم 28 شباط اجلاري.
من جان��ب اخ��ر، قال مدي��ر جلنة 
املسابقات في احتاد الكرة، شهاب 
أحم��د ان مباري��ات اجلولة 16 من 
الك��رة،  ل��دوري  االول��ى  املرحل��ة 
تتواصل الي��وم باقام��ة مباراتني، 
الثالثاء حي��ث يواجه كربالء فريق 

كرب��الء  ملع��ب  ف��ي  الديواني��ة 
الدول��ي، وفي الثانية يلتقي أمانة 

بغداد ضيفه فريق امليناء«.
وأش��ار إل��ى أن ي��وم غ��ٍد األربعاء 
مباري��ات،   4 إقام��ة  سيش��هد 
إذ يالق��ي فري��ق النج��ف ضيف��ه 
السماوة  والزوراء  ويلعب  الطلبة، 
في ملع��ب األول، ويتواجه احلدود 
واجلوي��ة ف��ي ملعب التاج��ي، أما 
مباراة الشرطة والنفط  فستقام 

في ملعب الشعب الدولي.
واش��ار إلى أن اجلول��ة تختتم يوم 
اخلمي��س بث��الث مباري��ات، حيث 

ونف��ط  الوس��ط  نف��ط  يلتق��ي 
النج��ف،  ف��ي  ملع��ب  ميس��ان 
ويضي��ف ملع��ب التاج��ي مباراة 
والصناع��ات  احلس��ني  فريق��ي 
الكهربائي��ة، ويلع��ب زاخ��و  ف��ي 

ملعبه أمام الكهرباء. 
وبدأت اجلوية 16 أمس مبباراة نفط 
اجلن��وب والبح��ري الت��ي انته��ت 
بالتع��ادل به��دف ملثل��ه، س��جل 
في  احم��د مصطف��ى  للبح��ري 
الدقيقة 30 وعادل الكفة السوري 
احملترف محم��د الغباش من ركلة 

جزاء في الدقيقة 76.
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خسارة ثالثة لنساء 
اليد في غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
خسر منتخبنا النس��وي لكرة اليد مباراته الثالثة 
ف��ي بطولة غربي اس��يا املتواصلة ف��ي االردن امام 
البلد املضيف بنتيجة 14/29 .. وبدأ املنتخب األردني 
املب��اراة بقوة، وفرض س��يطرته من خالل الهجمات 
الس��ريعة، التي جعلت املنتخ��ب العراقي، يرتكب 

العديد من الهفوات في الدفاع.
ومتكنت س��يدات الع��راق، من دخول أج��واء املباراة، 
وتقلي��ص الف��ارق، لينته��ي الش��وط األول بتقدم 
األردن )13-8(. وف��ي الش��وط الثاني، ظه��ر التفوق 
البدن��ي لالعب��ات األردن، حيث وضع��ن العراق حتت 
الضغط، وس��ط تألق واضح لالعبة اجلناح األيس��ر، 
آم��ال عبيدات، التي س��جلت 11 هدفا ف��ي املباراة، 
كأفضل رق��م، إلى جان��ب متيز نهاد رواش��دة، التي 
س��جلت 7 أهداف.ورفع منتخب األردن بذلك رصيده 
إلى 6 نقاط، ليحافظ على الصدارة، بعد الفوز على 
لبنان وس��وريا والعراق، التي بقيت في املركز األخير، 
م��ن دون رصي��د.. وف��ي ذات اجلولة، حق��ق املنتخب 
الس��وري، فوزًا مس��تحًقا على لبنان، بنتيجة )26-
18(. وتس��تكمل مباريات البطول��ة، في جولتها ما 
قبل األخيرة، أمس حيث يلتقي منتخبا قطر ولبنان، 
والعراق وسوريا، فيما يواجه املنتخب األردني نظيره 
اإليران��ي.. ويختتم منتخبنا مباريات��ه يوم غٍد بلقاء 

املنتخب اللبناني.

طائرة الشرطة تهزم 
الجيش الملكي 

تونس ـ منتصر األسدي*
أنعش فري��ق الش��رطة للك��رة الطائرة، آمال��ه وعزز 
حظوظه ف��ي التأهل إلى دور الثمانية من مس��ابقة 
بطولة األندي��ة العربية املقامة حالًي��ا في العاصمة 

التونسية.
وجاء ذلك عقب فوزه املستحق والساحق الذي حققه 
على حس��اب نظي��ره اجلي��ش امللكي املغرب��ي بثالثة 
أشواط نظيفة بواقع )25-18( و)25-18( و)26-24(، أول 
امس، في املباراة التي أقيمت على صالة قصر الرياضة 
باملنزه، ضمن لقاءات اجلولة الثانية من اجملموعة األولى 
التي ش��هدت تف��وق حامل اللقب األهل��ي البحريني 

على األهلي بنغازي بثالثة أشواط لواحد.
وحقق الشرطة الذي تدارك هزميته، أمس السبت، أمام 
األهل��ي بنغازي الليبي، أول ثالث نقاط له في اجملموعة 
األول��ى، بينما بقي رصيد فري��ق اجليش امللكي من دون 

نقاط ليقبع في املركز األخير للمجموعة.
وعق��ب نهاي��ة املب��اراة أعرب مس��اعد م��درب فريق 
الش��رطة علي فوزي اليس��اري عن س��عادته الغامرة 
والكبي��رة بالف��وز ال��ذي حقق��ه فريقه، مؤك��ًدا في 
تصريح��ات صحفي��ة أن العبي الفريق قدم��وا مباراة 
متميزة اس��تحقوا من خاللها اخل��روج بالفوز والثالث 
نق��اط لتنتعش آم��ال الفريق ف��ي التأهل إل��ى الدور 
الثاني، مش��يرًا إلى أن فريقه اس��تطاع جتاوز األخطاء 

التي وقع بها خالل املباراة السابقة بنجاح.
فيم��ا أك��د معد الفري��ق مصطفى حمي��د أن مباراة 
اجليش امللكي املغربي أصبحت اآلن في طي النسيان، 
مبيًنا ان التركيز س��ينصب على لقاء يوم غٍد األربعاء 

أمام فريق األهلي البحريني.
وقدم قنصل الس��فارة العراقية في تونس مصطفى 
الربيع��ي التهنئ��ة إلى اجلهاز الفن��ي والالعبني عقب 
حتقي��ق نتيج��ة الفوز، مؤكًدا أن الس��فارة س��تدعم 

الفريق وتؤازره في مباراته املصيرية املقبلة.

* موفد إعالم نادي الشرطة

بغداد ـ فالح الناصر:

بالكرة  الش��اب  امل��درب  يس��تعد 
الش��اطئية، كرار عل��ي صابر، إلى 
املغادرة نحو األرجنتني للمشاركة 
في إلقاء محاضرات في دورة دولية 
للمدرب��ني اجل��دد واملبتدئ��ني ف��ي 
بوينس آيرس، وتب��دأ هناك يوم 27 
نيسان املقبل تستمر 8 أيام، مبينا 
أنه س��يكون محاض��راً إلى جانب 
فرانسس��كو في ال��دورة الدولية 
التي سيشترك فيها مدربني جدد 

ومبتدئني في الكرة الشاطئية.
وذك��ر صاب��ر ان��ه تلق��ى الدع��وة 
الرس��مية م��ن الراعي الرس��مي 
املعتم��د ل��دى االحت��اد األرجنتيني 
مريان��ا أورتي��كا، واخلبي��ر الدول��ي 
اث��ر  فرانسس��كو،  األرجنتين��ي، 
مش��اركته الس��ابقة وتفوقه في 
الدورة الدولية السابقة في روسيا 
عام 2016، التي اش��ترك فيها بني 
16 مدربا من جنس��يات مختلفة 
من ش��تى ق��ارات العال��م، حاضر 
فيه��ا مكس��ي موفا، وبروفس��ور 
بعلم النفس، ومدرب أخر معتمد 

لدى االحتاد االرجنتيني.
وتاب��ع انه مكث في روس��يا ملدة 3 
أش��هر، منه��ا 10 اي��ام خصصت 
لل��دورة الدولية ف��ي تدريب الكرة 
الش��اطئية، وبقي��ة الرحلة كانت 
لدراس��ة نيل ش��هادة الدبلوم في 

اللغة اإلجنليزية.
بني��ل  ان��ه س��عيد  إل��ى  واش��ار 
الدعوة في إلقاء محاضرات بدورة 
األرجنتني الدولية، التي تؤكد مدى 

ثق��ة اجلان��ب األميرك��ي اجلنوب��ي 
وترشيحه  العراقي  املدرب  بقدرات 
احملاض��ر  امل��الك  ضم��ن  ليك��ون 
للمدربني الش��باب اجلدد في لعبة 

الكرة الشاطئية.
وبني امل��درب ال��ذي يعم��ل منذ 3 
س��نوات على رأس الهرم التدريبي 
لن��ادي اجلي��ش الرياض��ي باللعبة، 

ان الكرة الش��اطئية ف��ي العراق، 
حتت��اج إلى تاهيل مالعب وأنش��اء 
حديث��ة من اج��ل مواكبة التطور، 
مؤك��داً ان ن��ادي اجليش عمل على 
تش��ييد ملعباً متخصصاً بالكرة 
الشاطئية بجهود كبيرة وباشراف 
مباش��ر من إدارة النادي ومش��رف 
الفريق علي صابر، اذ ضيف امللعب 

في املوس��م الس��ابق منافس��ات 
ال��دوري املمتاز ألندية بغ��داد بعد 
تع��اون ناج��ح ب��ني جلن��ة الك��رة 
الش��اطئية ف��ي االحت��اد املرك��زي 
لكرة القدم، وبني إدارة نادي اجليش 

الرياضي.
واوض��ح ان فريق��ه، كان منافس��ا 
كبيراً على ألق��اب البطوالت التي 

تنظمه��ا جلنة الكرة الش��اطئية، 
واعتل��ى منصات التتويج في اكثر 
من بطولة س��ابقة، فيم��ا يلعب 
حاليا ضمن مجموع��ة بغداد في 
منافس��ات الدوري املمت��از، ويقف 
ثاني��اً بعد فري��ق املصافي املتصدر 
لل��دوري، منوه��ا إل��ى ان 16 العباً 
ميثل��ون الفري��ق باش��رافه مدرب��ا 

واملشرف علي صابر ومدرب حراس 
املرمى قيصر جوبي.

كم��ا، ب��ني امل��درب الش��اب، الذي 
س��بق ان مث��ل املنتخ��ب الوطني 
في اكث��ر م��ن بطولة ابت��داء من 
ع��ام 2010 حينها كان��ت اللعبة 
دخلت للتو إلى الع��راق، قادما من 
رياضة خماس��ي الكرة )الصاالت(، 
كم��ا كان العب��اً ف��ي ك��رة القدم 
املكش��وفة ضم��ن صف��وف نادي 
اجلي��ش الرياض��ي، ب��ني امل��درب ان 
هنال��ك ث��ورة في بل��دان اجلوار في 
االهتمام باللعبة، هنالك منشأت 
متميزة ودعم كبير ومتواصل على 
تطوير املالكات التدريبية واإلدارية، 
املنافس��ات احمللية على  وتفعي��ل 
مدى املوس��م، مشير إلى ان جتارب 
الكرة الشاطئية وما حتقق لبلدان 
كقطر واإلم��ارات والكويت ولبنان 
وإي��ران، تع��د قف��زة كبي��رة جاءت 
بفضل الدع��م واالهتمام واحلرص 
عل��ى تهئي��ة مقوم��ات التف��وق 
من مالع��ب متكاملة ومس��اندة 
املدربني وحث االندية على تشكيل 
الفرق واملش��اركات املس��تمرة في 

البطوالت اخلارجية.
واس��تذكر املدرب كرار، مشاركته 
مع املنتخ��ب الوطني في بطوالت 
س��ابقة، مبين��ا ان جترب��ة العراق 
كان��ت حديث��ة العهد قب��ل نحو 
7 س��نوات، ولكن��ه حق��ق نتائ��ج 
ايجابية في مشاركته بالتصفيات 
التأهيل��ي ل��كأس العال��م الت��ي 
اقيم��ت في املالعب القطرية، بعد 
حتقيق نتائج ايجابية كالفوز على 

الفلبني والسعودية.

إلقاء محاضرات في دورة األرجنتين يؤكد الثقة بقدرات المدرب العراقي
كرار علي صابر يدعو إلى تأهيل مالعب الكرة الشاطئية:

العبو الشاطئية كرار علي صابر

العراق والسعودية »ارشيف«

الوفد التدريسي قبل مغادرته الى فرنسا

العواصم ـ وكاالت:

أعل��ن االحت��اد األوروبي لك��رة القدم عن 
اسم احلكم الذي س��يتولى ادارة مباراة 
تشيلس��ي االجنليزي وضيفه برش��لونة 
االس��باني الي��وم الثالث��اء عل��ى ملعب 
س��تامفورد بريدج في ذه��اب ثمن نهائ 

دوري أبطال أوروبا.
وقرر اليويفا اس��ناد مهم��ة ادارة املباراة 
املرتقبة للحكم التركي اخملضرم كونيت 
شاكير البالغ من العمر 41 عاما.. وكان 
ش��اكير أدار أخ��ر مواجهة رس��مية بني 
الفريق��ني، في إياب نص��ف نهائي دوري 
حي��ث   2012-2011 موس��م  األبط��ال 
احتس��ب ركلة جزاء لبرشلونة أهدرها 
ليونيل ميس��ي، كما طرد جون تيري من 
تشيلس��ي في الدقيقة 37، بعد تدخل 

عنيف على أليكسيس سانشيز.
وودع برشلونة البطولة وقتها بالتعادل 
عل��ى أرضه إيابا 2-2، بعد أن خس��ر في 
الذهاب بهدف من دون رد.. وأدار ش��اكير 
أيض��ا نهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا 2015 
والذي ش��هد تتويج برش��لونة باللقب 
بالفوز عل��ى يوفنتوس االيطالي بثالثية 

لهدف في نهائي برلني.
وقدم فريق برش��لونة، مس��تويات مميزة 
للغاي��ة في املوس��م اجلاري، حت��ت قيادة 
املدي��ر الفني إرنس��تو فالفي��ردي، وذلك 
بعدم اخلس��ارة في 24 جولة من الدوري 

اإلسباني.

ويس��تعد برش��لونة، الختب��ار صع��ب 
للغاية، عندما يحل ضيًفا ثقياًل، مساء 
اليوم الثالث��اء، على نظيره تشيلس��ي 
اإلجنلي��زي، في ذه��اب ثم��ن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وذك��رت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، أن 
فالفيردي يرغب في تخطي رقم الثنائي 
هيلينيو هيريرا ورينوس ميش��يلز، بعدم 
اخلس��ارة ف��ي أول 7 مباري��ات ملدرب مع 
برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.وتخطى 
برش��لونة، دور اجملموعات بدوري األبطال 
هذا املوس��م، من دون التع��رض لهزمية 
واح��دة، باالنتصار 4 م��رات والتعادل في 

مواجهتني.
وأضافت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي 
يري��د حتطي��م رق��م الثنائي، م��ن بوابة 

مباراة الغد أمام تشيلسي.
يش��ار إل��ى أن فالفي��ردي تول��ى قي��ادة 
برشلونة، مطلع املوس��م اجلاري، بعقد 
ميتد ملدة موسمني، خلًفا للمدرب لويس 

إنريكي.
وميتلك لويس سواريز، مهاجم برشلونة، 
ذكريات سيئة أمام تشيلسي اإلجنليزي، 
قب��ل املواجه��ة الت��ي جتم��ع الفريقني 
مس��اء اليوم الثالثاء، بذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وقال��ت صحيف��ة »مون��دو ديبورتيفو« 
اإلسبانية: »سواريز تعرض خلسارة كأس 
االحتاد اإلجنليزي في املباراة النهائية أمام 
تشيلس��ي عام 2012، عندما كان العًبا 
بصفوف ليفربول، وذلك بعد أيام قليلة 

من إقصاء برش��لونة م��ن نصف نهائي 
دوري األبطال وقتها«.

وأضافت: »ليس ميسي وحده من عانى 
أمام تشيلس��ي فس��واريز أيًض��ا عانى 
أمامه حيث خس��ر بسببه أيًضا بطولة 
البرميييرلي��ج بعدم��ا تعث��ر الري��دز في 

اجلول��ة 35 باخلس��ارة بهدفني من دون رد 
ليفتح الطريق أما مانشس��تر س��يتي 

للفوز باللقب في 2014«.
وتابع��ت: »س��واريز واجه تشيلس��ي 6 
مرات خالل مس��يرته حقق االنتصار في 
مرتني، وتعادل في مواجهتني وخسر في 

مثلهما، وس��جل خالل تلك املواجهات 
هدفني كان األول في نوفمير 2012 )1-1( 
بستامفورد بريدج، والثاني باألنفيلد في 

أبريل 2013 )2-2(«.
م��ن جان��ب اخر، أك��د البولن��دي روبرت 
ليفاندوفس��كي، مهاج��م بايرن ميونخ 

األملاني، أنه ال يهتم باألنباء التي تربطه 
باالنتقال لريال مدريد اإلسباني، بنهاية 
املوس��م اجلاري.. وقال ليفاندوفكس��ي، 
خ��الل مقابل��ة م��ع صحيف��ة »كيكر« 
األملاني��ة: »أنا أريد تقدمي كل ش��يء مع 
باي��رن، والتتوي��ج بكل األلق��اب، ويلعب 
بايرن ميونيخ مساء اليوم الثالثاء مباراته 
ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما 

يضيف بيشكتاش التركي.
وأضاف: »ري��ال مدريد؟ في الوقت احلالي 
ال أهت��م بهذا األمر، ألنني لو فكرت فيه 
فلن يكون جيدا بالنس��بة لي، ولن أركز 
على عمل��ي هن��ا، وأنا العب ف��ي بايرن 
وأولويت��ي هي تقدمي أقص��ى ما لدي مع 

الفريق«.
وعن مواجهة ريال مدريد وباريس س��ان 
جيرمان: »باري��س وريال مدريد في نفس 
املس��توى، ودعونا ن��رى هل باري��س قادر 
عل��ى قل��ب النتيج��ة في اإلي��اب عقب 

اخلسارة 3-1 في مدريد أم ال؟«
وتابع: »مانشس��تر سيتي املرشح األبرز 
للتتوي��ج ب��دوري األبط��ال، وبع��ده ريال 
مدريد، برشلونة وبايرن، ولن حتدث ضجة 

حال توج بايرن باللقب«.
البوندس��ليجا،  ف��ي  املنافس��ة  وع��ن 
ق��ال: »رمب��ا تك��ون املنافس��ة أصع��ب 
ف��ي املس��تقبل، بالنظر مل��ا يحدث في 
الدوري��ات األخرى، وعلى املس��ؤولني عن 
البطولة احل��رص عل��ى تواجدها ضمن 
الكبار«.واختت��م: »س��يكون م��ن اجليد 
إذا كان بجانب بايرن وبوروس��يا دورمتوند 

فريق ثال��ث يتواجد باس��تمرار في دوري 
أبطال أوروبا«.

من جانبه، أكد خاميس رودريجيز، العب 
باي��رن ميونخ، قدرة فريق��ه على حتقيق 
الثالثي��ة التاريخي��ة، وتكرار إجن��ازه في 

موسم )2013-2012(.
خ��الل  الكولومب��ي،  الدول��ي  وق��ال 
تصريحات��ه ملوقع االحت��اد األوروبي لكرة 
الق��دم: »أن��ا العب يحب املش��اركة في 
صناعة األهداف وتس��جيلها، وال يوجد 
أي ح��دود لطموحات��ي وأحالم��ي، حيث 
أس��عى دائًم��ا للفوز«.وأض��اف: »باي��رن 
قادر عل��ى التتويج ب��دوري األبطال، هذا 
املوس��م، حي��ث منل��ك الكف��اءة، ونحن 
جميًع��ا نس��عى م��ن أجل حص��د هذا 
اللقب«.وتابع: »لقد مرت عدة س��نوات، 
من��ذ أن توج بايرن بالثالثي��ة، وأعتقد أن 
الوقت ق��د حان، للتتوي��ج بثالثة ألقاب 
جديدة، وبالتأكيد س��نكون قادرين على 

حتقيق هذا اإلجناز، ملا ال؟«.
وواص��ل العب ريال مدريد الس��ابق: »أنا 
س��عيد بوج��ودي هنا.. منتل��ك مدربًا له 
الكثي��ر من اخلبرات، والق��درات الفريدة، 
وأيًض��ا يتحدث اإلس��بانية، ما يس��هل 

األمور علي«.
واختت��م خاميس: »أش��عر بحالة جيدة 
هن��ا ف��ي باي��رن، ألنن��ي أحص��ل عل��ى 
فرص��ة أكبر للع��ب، وألع��ب بالطريقة 
التي تناس��بني.. ميون��خ مدينة هادئة، 
واجلماهير ليس��وا مجانني بكرة القدم، 

مثل املدن األخرى«.

ليفاندوفسكي يقلل من فرص الريال وبرشلونة من التتويج بلقب األبطال

هدف جديد ُيحفز فالفيردي أمام تشيلسي.. وسواريز يسعى لتخطي الذكريات السيئة   

تقرير

من مباراة سابقة لتشيلسي وبرشلونة
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مفكرة اليوم

بايرن ميونيخ ـ بيشكتاش
تشيلسي ـ إنجلترا

دوري أبطال أوروبا

قاسم يستدعي 22 العبا.. والوطني 
يالقي الميناء وديا 25 الجاري 

ستة تدريسيين من التربية البدنية تعادل إيجابي في افتتاح الجوية 16 لممتاز الكرة
وعلوم الرياضة إلى مونبيليه الفرنسية 



الصباح الجديد - وكاالت:
عمت أجواء امل��رح أنحاء مدينة نيس 
الواقعة في ريفييرا الفرنس��ية، مع 
انط��الق ال��دورة الرابع��ة والثالثني 
بع��د املائة م��ن "كرنف��ال امللك"، 
الذي ش��هد مشاركة مجسمات 
تسخر من شخصيات سياسية، 
أبرزها الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب وزعيم كوريا الش��مالية 

كيم جونغ أون.
وخالل االحتفال السنوي سخر 

مجسم عمالق، ظهر فيه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم 
جون��غ أون، م��ن اخلالف��ات الدبلوماس��ية 

بينهما.
ويع��د اجملس��م واح��دا م��ن 17 مجس��ما 
آخ��ر، جابت ش��وارع مدينة ني��س في إطار 
الكرنفال الذي تضمن عروضا راقصة، على 

وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
يذك��ر أن املوض��وع الرئي��س للكرنفال هذا 
الع��ام، الفض��اء، تكرمي��ا لرائ��د الفض��اء 

الفرنسي توما بسكيه.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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فنجان العراقية

جمال جصاني

يوم اخلميس املصادف 2018/2/15 في الس��اعة التاس��عة 
والنصف صباحاً اس��تضافت فضائي��ة العراقية )التابعة 
لشبكة اإلعالم العراقي( في برنامج )فنجان الصباح( اخلبير 
في الش��ؤون االقتصادية الدكتور ناص��ر الكناني للتعليق 
على ما متخض عنه )مؤمتر الكويت( إلعادة إعمار العراق. ما 
جرى خالل ذلك اللقاء الذي لم تتجرأ الفضائية املمولة من 
املال العام من االستمرار به، يعّد متنافرا ووظيفة مؤسسة 
وجدت أساس��اً كي تش��ق الطريق أمام العراقيني المتالك 
إعالم جديد حر ومهني ومستقل، لكنها حتولت الى شيء 
آخر ال عالقة له بذلك الهدف الوطني واحلضاري. املضحك 
املبكي أن اللقاء بدأ مبا يشبه النكتة؛ عندما شكر الضيف 
مضيفي��ه لكونها املرة األولى له عل��ى فضائية العراقية، 
ه��ذا اجلواب فهمه مقدما البرنامج بش��كل آخر، لذا أبدت 
مقدم��ة البرنامج إعجابه��ا بالش��جاعة األدبية للضيف 
وعدم ارتباكه أم��ام الكاميرا، مما اضطر الضيف لتصحيح 
الفه��م املتس��رع واملرتبك جلواب��ه. بعد ذلك ب��دأ الضيف 
التحدث عن انطباعاته ح��ول )مؤمتر الكويت( والتي كانت 
متش��ائمة، وعّدها مذلة للعراق وال تليق به، وتعكس عدم 
جدية املش��اركني وبنحو خاص الدول��ة املضيفة )الكويت( 
للوقوف الى جانبنا ف��ي مهمة البناء وإعادة اإلعمار، فجأة 
قط��ع احلوار وذه��ب البرنام��ج الى فاص��ل، وبع��د العودة 
للبرنامج دعانا مقدم البرنامج ملش��اهدة عرض لألزياء في 
إحدى امل��دن األوربية، ليتواصل البرنام��ج من دون أن نعرف 
م��ا حل بضيف احللقة الدكتور ناص��ر الكناني، والذي يبدو 
أن اجله��ة املس��ؤولة عن اختي��ار ضيوف برام��ج العراقية، 
ق��د خانتها فراس��تها اجملربة ولم تصب اله��دف هذه املرة، 
ألنها اعتادت على اس��تضافة ضيوف ال يحيدون عن اللون 
واخلطاب واإليقاع املرس��وم لها من مطابخ اإلعالم العراقي 

اجلديد..!
قد تبدو هذه احلادثة بسيطة أو عابرة للبعض، إال أنها غير 
ذلك متام��اً، وهي كقطرة املاء ميكنه��ا أن حتدثنا عن البنية 
االساسية لهذه املؤسس��ة ونوع القيم واملعايير السائدة 
فيه��ا وامل��الكات املعتم��دة لديه��ا، وه��ي تعي��د للذاكرة 
ممارسات وسلوكيات وتقاليد، يفترض أن يتم احلجر عليها؛ 
بعد أن أحلقت أبلغ الضرر بأغلى خصائص اإلنسان )العقل 
والضمير(. طبعاً مبقدور هذه احلادثة أن تكش��ف لنا الكثير 
من العيوب التي ال ميكن السكوت عليها في الشبكة التي 
وج��دت كمالذ آمن حلماية ما تعّرض لالنقراض زمن النظام 
املباد، أي )حرية التعبير( أس��اس استقرار وازدهار اجملتمعات 
والدول. كان يفترض بهذه املؤسس��ة التي وجدت لتس��ير 
على خطى ال� بي بي سي البريطانية، أن حتفر على واجهة 
مدخلها عب��ارة فولتير الش��هيرة: )قد أختل��ف معك في 
الرأي، لكنني سأدافع  حتى املوت؛ عن حقك في أن تقول ما 
تري��د(، ال أن تعيد تدوير منهج التبعية والذيلية للحكومة 
واحلكام، والذي نضح بش��كل مؤسف في سلوكها األخير 
م��ع ضي��ف برنامجها املن��وع )فنج��ان الصب��اح( والذي ال 
يعكس قلة احلصافة في التعاطي مع الضيف وحسب بل 
عدم احترام ملتابعي ومشاهدي هذه الفضائية املمولة من 
املال العام. إن استمرار التعاطي بالالمباالة مع أخطر حقل 
في احلياة احلديث��ة )اإلعالم( ووضعه بيد مخلوقات األحزاب 
والكتل املتنفذة على أساس احملاصصة وغيرها من معايير 
متناف��رة وقيم ه��ذا احلقل احليوي، يعني احلكم بالفش��ل 
املس��بق ل��كل الفزعات التي تدع��ي اإلص��الح والتغيير أو 
التنمية وإع��ادة اإلعمار، فاخلطوة األول��ى في طريق األلف 
ميل تبدأ بالتأسيس إلعالم ال يتحسس سلطاته مبواجهة 

حرية التعبير والرأي املغاير...!

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - خاص:
كرم الس��يد عمار احلكي��م رئيس تيار 
احلكم��ة، الفن��ان اخمل��رج غ��امن حميد، 
مبنح��ه جائزة )كرس��ي احلكمة(، وهي 
جائزة خاصة استحدثها تيار احلكمة، 
متن��ح للمبدعني ف��ي مج��االت احلياة 

كافة.
ش��تى  ف��ي  مبدع��ا   12 وأختي��ر 
االختصاص��ات لكي متن��ح لهم وفقا 
لتأريخه��م وعطاءاته��م الت��ي كانت 
غايتها العراق، وكان غامن حميد واحداً 
منهم حيث رش��ح عن فئ��ة الفنانني 

املبدعني.
وقد كت��ب غامن حميد عل��ى صفحته 
ف��ي الفي��س ب��وك: "الي��وم مت تكرميي 
من قبل تي��ار احلكمة، وتوقيع وحضور 
وتقليد س��ماحة السيد عمار احلكيم 
ب��� ) كرس��ي احلكم��ة( ،وه��ي جائ��زة 
حديثة متن��ح للمبدعني ف��ي مجاالت 
احلياة كافة، وق��د مت تقدمي هذه اجلائزه، 
بحض��ور) ١٢ ( مبدعا ف��ي التخطيط 
والعل��وم والكيمي��اء والرياضة والفن 

... ال��خ، وكان احتفاء يلي��ق باملبدعني، 
وتخلل��ه ح��واراً س��ادته احلكم��ة، في 
البحث ع��ن مفاتيح ملس��تقبل وطن  

يقوده اإلنسان احلر".
ويعد غامن حميد فناناً من الطراز الرفيع، 
ومس��يرته بدأت قبل أن ينال ش��هادة 
البكالوريوس ع��ام 1963، من أكادميية 

الفنون اجلميلة قس��م املسرح، اذ كان 
ميارس اإلخراج والتمثيل املسرحي منذ 
مرحل��ة الصبا، وش��ارك في تأس��يس 
العديد من القنوات التلفزيونية، وإدارة 

بعضها واإلشراف على بعض اآلخر.
أس��س حميد مجلة احلي��اة، وصحيفة 
احلياة، وشركة احلياة لإلنتاج التفزيوني، 

وترأس جلان حتكيم برامج تلفزيونية عدة 
منها الغنائي واملس��رحي والسينمائي 
وغيرها، كما أدار العديد من املهرجانات، 
ومنها مهرجان املس��رح العراقي االول 
والثاني ضد اإلرهاب، وتولى مهمة مدير 

املسارح في دائرة السينما واملسرح.
ق��دم غ��امن حمي��د مس��رحيات مهمة 
ومؤث��رة مبضامينه��ا، وحمل��ت   فكرا 
خطي��را في أي��ام النظام الس��ابق نتج 
عنه��ا احالته ال��ى التحقي��ق وكاد ان 
ينته��ي ب��ه األمر ال��ى الس��جن نذكر 
منه��ا : "الذي ظل ف��ي هذيانه يقظا"، 
و"املومياء"، و"الطبيب الطيب"، و"رجال 

جوف"، و"مكاشفات" ، وغيرها.
شارك في مسلس��الت تلفزيونية عدة 
مثل :"رج��ال الظ��ل"، و"مناوي باش��ا 
بأجزائه��ا الثالث��ة"، و"حكاي��ات امل��دن 
الثالث"، و"رب��اب" وغيره��ا، كما أخرج 
مجموع��ة م��ن البرام��ج التلفزيونية 
مثل :"عراق س��تار"، و"جنوم الش��عر"، 
و"الشعر والناس"، و"حية ودرج"، و"بني 

السياسة والفن".

تكريم الفنان غانم حميد بجائزة )كرسي الحكمة(

جانب من التكرمي

س��يطرت عل��ى املمثل��ة 
فضال��ي  من��ة  املصري��ة 
حالة م��ن الغضب وخيبة 
األم��ل، بعد صدور قرار من 
بإخ��الء  العام��ة  النياب��ة 
اتهمت��ه  عام��ل  س��بيل 
بس��رقة هاتفه��ا اخل��اص 
من غرفة مالبسها، خالل 
تصوي��ر مسلس��ل "بيت 
تشارك  الذي  الس��اليف" 

في بطولته.
وأكدت النيابة أنها لم جتد 
األدل��ة التي تثب��ت أن هذا 
العامل س��رق الهاتف، ما 
بإخالء  جعلها تصدر قراراً 

سبيله.
واجلدي��ر بذكره، أّن فضالي 

إلى قس��م  تقدمت ببالغ 
ش��رطة منش��أة القناطر 
بس��رقة هاتفه��ا احملمول، 
واتهم��ت عامال بس��رقته 
من غرفة مالبس��ها، بعد 
أن أكد لها بعض العاملني 
أن��ه كان بج��وار غرفته��ا 
قب��ل إكتش��افها إختفاء 

الهاتف بدقائق قليلة.

السورية  الفنانة  تعرضت 
أصال��ة نص��ري ملوجة من 
أث��ارت غضباً  اإلنتق��ادات، 
واسعاً عبر مواقع التواصل 
اإلجتماع��ي، وذل��ك بع��د 
وصفها ملن ال يحّب صوتها 

ب�"املتخلف عقلياً".
وجاء ذلك بعد إستضافتها 
"م��ع  برنام��ج  ضم��ن 
حمد ش��و" ال��ذي يقدمه 
اإلعالم��ي الكويت��ي حمد 
قل��م اذ قال��ت:" البع��ض 

والبع��ض  صوت��ي  يح��ب 
اآلخر ال يحب، ولكن من ال 
يحب صوت��ي لديه تخلُّف 

عقلي".

املص��ري  الفن��ان  ش��ارك 
جمهوره ومتابعيه كواليس 
أحياه��ا  الت��ي  حفلت��ه 
العاصم��ة  ف��ي  باألم��س 
وق��د  باري��س،  الفرنس��ية 
ابدى سعادته وتقديره بعد 
تدخل الشرطة الفرنسية 
لتنظي��م احلف��ل وحرك��ة 
املرور في املنطقة التي كان 
يق��ام فيها احلفل بس��بب 
اإلزدح��ام والع��دد الكبي��ر 

جلمهور الذي كان حاضراً.
ونش��ر حس��ني ع��دداً من 
صفحته  عبر  الفيديوهات 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 
التواصل اإلجتماعي وعّلق 
على فيديو تدخل الشرطة 

جميلة  "حرك��ه  بالق��ول: 
وراقية من ش��رطة فرنسا 
احب اذكرها جداً. ملا شافوا 
املكان  مح��اوط  اجلمه��ور 
وب��دأ ف��ي تعطي��ل حركة 
املرور جت عربيات ش��رطة 
كتيرة نظموا املرور بشكل 
آخر عشان العربيات تعدي 

من شوارع أخرى.

منة فضالي

تامر حسني

أصالة

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت الدار دورة متقدمة باللغة االجنليزية ملوظفي الدار 
بجميع املس��تويات ضم��ن املنهاج الثقافي ل��دار املأمون 

للترجمة والنشر لعام 2018.
يحاض��ر ف��ي ال��دورة التي ب��دأت االحد املاضي وتس��تمر 
ملدة ش��هر، املترجم سمير إس��ماعيل علي/ معاون رئيس 

مترجمني .
وحت��رص ال��دار عل��ى مواصلة مثل ه��ذه ال��دورات لدعم 
موض��وع الترجم��ة العراقي��ة والعربي��ة، انطالق��ا من ان 
اساليب الترجمة بتطور دائم وعلى املترجم مواكبة تلك 
التط��ورات وطرق التدريب احلديثة وتعزيز املنفعة والتبادل 

املعرفي في مجال املشهد الثقافي العراقي.

الصباح الجديد - وكاالت:
جلأت ش��ركة خاصة لألمن في فنزوي��ال إلى طريقة غير 
مألوفة جلذب موظفني ج��دد بتقدمي عالوة حتفيزية 144 
بيضة ش��هريا بجان��ب الراتب وق��دره عش��رة دوالرات. 
وتش��هد فنزوي��ال ارتفاع��ا كبي��را في أس��عار الس��لع 

الغذائية.
وتبحث شركة "أطلس لألمن" بوالية زوليا غربي البالد، 
ع��ن موظفني ج��دد لش��غل وظائف رجال أم��ن مقابل 
مليون��ي بوليف��ار ش��هريا، أي عش��رة دوالرات، وع��الوة 

حتفيزية 144 بيضة.
ومن أجل ان يحصل موظفو الشركة على العالوة يجب 
عليه��م االلتزام مبواعي��د الدوام، وأال يغيب��وا عن نوبات 

العمل، إضافة إلى االهتمام باملظهر.
ونقل��ت وكالة رويت��رز عن س��يندي فوينمايور رئيس��ة 
قس��م املوارد البشرية في الش��ركة قولها: "عدد كبير 
من املوظفني لم يلتزم بالش��روط السابق ذكرها فقررنا 

اللجوء إلى طريقة جديدة".
وأضافت فوينمايور: "تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن 

نشرنا اإلعالن، نحن مبتكرون، إنه حافز جيد".
وأعلنت الش��ركة عن 200 وظيفة شاغرة ملوظفي أمن 

يحرسون املزارع.

دورة متقدمة باللغة 
اإلنجليزية في دار المأمون

144 بيضة حوافز 
شهرية لموظفي شركة 

الصباح الجديد - وكاالت:
فجر موقع Mirror مفاجأة من العيار 
الثقي��ل بعدما كش��ف أن النجمة 
كانت  أنيس��تون  العاملية جينيفر 
عل��ى اتصال مع النج��م العاملي 
ب��راد بي��ت حت��ى ق��رب نهاي��ة 
زواجه��ا م��ن املمث��ل واخمل��رج 

جاسنت ثيرو.

وأش��ار املوقع الى أن الثنائي لديهما أرقام 
بعضهما البعض ويتواصالن من وقت الى 

وقت آخر، وعالقتهما ودية.
أنيس��تون التي تالحقها شائعات العودة 
لبيت كانت ق��د إنفصلت عن ثيرو مؤخراً 
اذ اعلنا عن انفصالهما في بيان نشر على 
موق��ع "الديلي مي��ل" وجاء في��ه التالي: 
"للمحاولة للحد م��ن أي تكهنات أخرى، 

قررنا إعالن انفصالنا، وهذا القرار اتخذناه 
بكل حب ف��ي نهاية الع��ام املاضي، نحن 
صديقان قررا إنهاء عالقة حبهما، ويأمالن 

في صداقة مستمرة في املستقبل".
يذك��ر أن بيت وأنيس��تون كانت تربطهما 
عالقة عاطفية لكنهم��ا انفصال وارتبط 
بيت حينه��ا بالنجمة أجنلين��ا جولي في 

.2005

جنيفر انيستون تالحقها الشائعات

الصباح الجديد - وكاالت:
الفالنتاين،  انته��اء هوج��س  برغم 
فّضل ثري أميرك��ي مفاجأة زوجته 
بهدية من نوع خاص هذا األس��بوع، 

خالل وجودهما مبدينة "دبي". 
وبحس��ب صحيف��ة "ديل��ي ميل" 
البريطاني��ة، أه��دى رج��ل األعمال 
"ني��ك هيرش��ي" زوجت��ه عارض��ة 
األزي��اء، ورائ��دة األعم��ال "أليكس" 
س��يارة فارهة م��ن نوع "في��راري"، 
مزين��ة بأكثر من أل��ف وردة حمراء، 

تعبيرًا عن حبه لها. 
وأوضحت الصحيفة أن " هيرشي"، 
املقيم��ة بدب��ي، تفاج��أت بهدي��ة 
زوجه��ا، والتي وصل��ت قيمتها إلى 
ما يق��ارب 470 أل��ف دوالر أميركي، 
بع��د أن أوهمه��ا بنس��يانه هدي��ة 

الفالنتاين.
ووثق "نيك" مراحل جتهيزات الهدية 
لزوجت��ه، ملفاجأته��ا عب��ر مقط��ع 
فيديو نش��ره عبر موقع "يوتيوب"، 
ليحصد أكثر من مليون مش��اهدة 

خالل عدة ساعات. 

وأفادت الصحيفة أن اختيار "نيك" 
لس��يارة م��ن ن��وع في��راري ملفاجأة 
زوجت��ه جاء نتيجة علم��ه برغبتها 
في اقتن��اء واحدة لنفس��ها، حيث 
ف��ي  بعمله��ا  "أليك��س"،  تع��رف 
تس��ويق الس��يارات الفارهة ألمراء 

وأثرياء اإلمارات.

الصباح الجديد - وكاالت:
نُظم بازار لدع��م إنتاج 26 امرأة 
في األردن، من الطعام التقليدي 
به��دف  اليدوي��ة،  واملنتج��ات 
إظهار التنوع الثقافي من خالل 
عرض منتجات تصنعها نساء 
ينتم��ني لطوائ��ف اجتماعية 
األردنية  اململكة  متعددة في 

الهاشمية.
وقالت ش��ان تس��اي مديرة 
البازار: فكرة السوق، جمع 
االجتماع��ي  النس��يج 
فأن��ت  ب��األردن  املوج��ود 
املنتج  ستش��اهد  هن��ا 
واملنتج  الفلس��طيني، 
واملنت��ج  األردن��ي، 
الشركسي، واألرمني 
من خ��الل املنتجات، 
س��واء أطعم��ة أو 

حرف يدوية".
ف��ي  وُعرض��ت 
منتجات  البازار 

تش��مل 

ومربي��ات  عضوي��ة،  خض��روات 
مصنوع��ة ف��ي املن��زل، ومعجنات، 
وأجبان، ومنتج��ات يدوية صنعتها 
نس��اء أردنيات من ش��تى مش��ارب 

اجملتمع األردني.
ف��ي  أس��بوعيا  الب��ازار  ويُنظ��م 
مق��ر األكادميي��ة الدولي��ة للثقافة 
الشركسية بعّمان في إطار مبادرة 

"أنا منتج".

يفاجئ زوجته بفيراري 
بعد عيد الحب

أردنيات في بازار إلظهار 
التنوع الثقافي

مجسمات لترامب وجونغ في كرنفال نيس
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