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لن متوت القصائد.. لن ميوت الشعر وال الكلمة.
رنّت هذي الكلمات بأذني وأنا أتلقى الصدمة...موت الشاعر 

الصديق الشفاف جمعة احللفي مبرض عضال.
جمعة لم يكن ش��اعرا اعتياديا، بل كان مناضال، بالكلمة 

والفعل.
لم يستطع إكمال دراسته، ألنه فصل من الثانوية بسبب 
مواقفه السياس��ية، وذلك زاده إصرارا وقوة على أن يواصل 

السير بطريق محفوف باخملاطر.
تناثرت أش��واك أعدائه هنا وهناك كي مينعوه من مواصلة 
حريته الفكرية، التي تش��كلت من الظ��روف التي مر بها، 

وعززتها صعوباتها وأحزانها وأتراحها.
اخلط اجلميل يزيد احلق وضوحاً، تلك اجلملة أثرت بالش��اعر 
احللفي فاهتم بالكلمة وخطها لتضيء زوايا املعنى اخملتبئ 

خلف أسوار احلرف.
كان كل جزء منه ينط��ق احلق على طريقته، أصابعه التي 
تعزف الش��عر على بيانو الكلمات تتنق��ل على مفاتيحه 
لينتج لنا س��يمفونية عشق أو رمبا ألم، أو حزن على وطن، 
كلما ضمدوا له طعنا، جرح بنيران صديقة أو عدوة لينزف 

جدوال آخر.
كتب الشعر الش��عبي فاختالت كلماته بني فكرة وفكرة 
أخ��رى، تتمايل على حلن صوته اجلمي��ل وهو يضفي معنى 

أعمق بقراءتها.
أنت ل��م متت ميتة عاجز مريض، إذ مت ش��هيدا، ش��هيد 
احلب، حب املعش��وقة والوطن، شهيد احلرية، أنت لم تكن 
مجرد ش��اعر أو صديق، فقد حملت رس��التك على ظهرك 
لكنها لم حتِن ظهرك يوما، بل ظللت واقفا صامدا صلبا.

 كن��ت حلقة وصل ب��ني من صادف��ك وإنس��انيتهم التي 
تخج��ل أمام ش��موخك الت��رف، صوتك داف��يء لكنه زئير 

بوجه أي فعل قبيح.
 عملت في أكثر من مؤسسة وتركت خلفك عبق عطرك، 
وزه��ور روح��ك، لتنثر جم��ال الفكرة وجمال احلق بأبس��ط 

الطرق وأيسرها.
كنت أيها احللفي أقوى حتى من مرض ارتبط اسمه باملوت، 
لم يخفك املوت، فظلت س��يجارتك معلقة بني شفتيك، 
وكأنك تس��خر من املرض ولم تأبه بذلك العدو الذي تربص 

بك وغافلك كأي عدو جبان، يغدر بالكل من دون متييز.
ماتت الكلمات على لساني وارجتفت أصابعي وهي تتمتم 
خجلة ال تدري أي الكلمات أنس��ب لش��رح ما بداخلي من 

ألم وغصة.
 كن��ت أمتنى أن يطيل اهلل بعم��رك وعمر كل مناضل دافع 
وح��ارب وعاش نصف حياة بس��بب مبادئه الت��ي لم يحد 
عنها لتش��هدوا على مس��تقبل العراق اآلتي والذي متنينا 
معكم أن يكون أمنه وس��عادته ثمنا لتضحياتكم.. لكن 
امل��وت خاف��ك وغافل��ك على حني غ��رة، ألنه لم يس��تطع 

مواجهتك.. 
ل��و كان جلجامش بيننا اليوم لعرف س��ر اخللود احلقيقي.. 
فأنت لم تبحث عن عشبته ألنها كانت مزهرة بني سطور 

كلماتك وبني أحرف قصائدك.
 لك اخللود واجملد.. يا جمعتنا املباركة دوما.

جمعة الحلفي..
ستظل خالدا

اسماعيل زاير

هذا الصباح

ملحق "       " 
العالم أنت وأنا والرياضة واإلنترنت

ملعب الرمادي يستقبل وفد نادي الطلبة لكرة القدم في كرنفال األخوة

محمد إبراهيم: قدوتي مواقف وتجارب ستظل تطوق عنقي ما حييت

شنيشل: اللقب اآلسيوي الثالث يتطلب اجتهادًا ومثابرة

بغداد - أسامة نجاح:
ح��ّذر رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
االنتخاب��ات  مفوضي��ة  العب��ادي، 
لألح��زاب  املنتم��ن  وأعضاءه��ا 
السياس��ية م��ن مترير الفاس��دين 
ف��ي االنتخاب��ات أو التالع��ب به��ا، 
مؤكداُ ضرورة االلتزام باحليادية ألن 
س��المة االنتخابات ونزاهتها شيء 
أساس و"لن نس��مح" ألي شخص 
من اإلخالل بنتائجها، وأشار الى أن، 
الش��عب العراقي ضحى بكل غال 
ونفيس في سبيل أن نصل الى هذه 

املرحلة من الدميقراطية.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء سعد 
احلديثي في حديث خاص لصحيفة 
مجل��س  أن"  اجلدي��د"  "الصب��اح 
الوزراء صوت في جلسته السابقة 
على مقترح قدم من قبل املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات والذي 
ش��مل اج��راء انتخاب��ات اجملال��س 
احمللي��ة خالل ي��وم 22 كان��ون األول 
لسنة 2018، مشيرا الى ان" اجمللس 
أمر بتش��كيل جلن��ة وزارية مكونة 
م��ن خم��س وزارات ملتابع��ة تهيئة 
االنتخابات واالستعداد الكامل لها 
ف��ي احملافظات احملررة ومنها املوصل 

واالنبار .
وأض��اف أن" اللجنة املش��كلة من 
اجمللس، مهمتها وضع االستعدادات 
على  االنتخاب��ات  الالزم��ة إلج��راء 
املس��توى األمن��ي وع��ودة النازحن 
او ضم��ان تصوي��ت من ل��م يعودوا 
الى مناطق س��كناهم في مناطق 

النزوح التي يتواجدون فيها إضافة 
ال��ى توفير أج��واء امني��ة منصفة 
االنتخاب��ي  للتناف��س  ومناس��بة 
أدالء  وحري��ة  واملوضوع��ي  الع��ادل 

ع��ن  بعي��داً  بصوت��ه  الناخ��ب 
الضغوط��ات او التأثيرات االمنية او 

املالية.
وأوضح بأن هنالك مس��اعي كبيرة 

جي��دة لتطم��ن ه��ذه احملافظ��ات 
وس��عي احلكومة للحص��ول على 
أج��واء مالئم��ة إلج��راء االنتخابات 
فضال عن اجلهود احلكومية املبذولة 

الس��لمي  التعاي��ش  لتحقي��ق 
واملصاحلة اجملتمعية.

من جانب��ه اف��اد عض��و القانونية 
النيابي��ة س��ليم ش��وقي بتطبيق 

قان��ون األح��زاب خ��الل االنتخابات 
املقبل��ة لضم��ان عدم حص��ول أي 

خرق فيها.
وقال ش��وقي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن" االنتخابات الس��ابقة 
لم يطب��ق فيها قانون األحزاب ولم 
ينظم عملها بسبب عدم تشريعه 
م��ن قبل البرملان ولك��ن االنتخابات 
املقبل��ة س��يطبق فيه��ا القان��ون 
لكون��ه هو ال��ذي يرس��م هيكلية 
كاملة وخاصة ابتداًء من تس��جيل 
األحزاب وأجنحتها السياسية الى 
ان تصل الى اجلانب املالي، مش��يرا 
ال��ى أن" القان��ون يعاق��ب كل من 
يخون األمانة او يخالفها سواء من 

األحزاب او موظفي املفوضية"  .
البايومتري  التسجيل  إن"  وكشف 
ف��ي الع��راق بص��ورة عام��ة جت��اوز 
ال�%50 للذين يحق لهم االنتخاب، 
الفت��اً ال��ى ان" محافظ��ة البصرة 
كان��ت األولى في حتديث الس��جل 

االنتخابي.
وب��ن أن" هنال��ك قل��ق كبي��ر من 
الن��واب ف��ي  احلكوم��ة ومجل��س 
االنب��ار واملوصل وخاصة  محافظة 
ف��ي مراكز االقت��راع لوج��ود اعداد 
كثيرة من النازحن لم تس��تكمل 
البايومت��ري  التحدي��ث  إج��راءات 
بش��كلها الصحي��ح وه��ذه م��ن 
ضمن الش��روط التي وضعت على 
احلكومة في تطبيق قانون األحزاب 
لغرض اجراء انتخابات نزيهة بعيدة 

عن الشبهات والفساد".
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العبادي يحّذر المفوضية من التالعب بنتائج االنتخابات

تطبيق قانون األحزاب خالل االنتخابات المقبلة

العبادي خالل ترأسه جلسة مجلس الوزراء أمس

غضب تركي من باريس وواشنطن
رغبة أردنية للمشاركة في6بشأن تطبيق الهدنة في عفرين

11إعادة إعمار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت منظم��ة "هيوم��ن رايتس 
ووت��ش" املعنية بحقوق اإلنس��ان، 
األم��ن  ق��ّوات  أن  األربع��اء،  أم��س 
إقليم كردس��تان  التابعة حلكومة 
اعتقلت مشاركن في احتجاجات 
كانون األول 2017 في ش��تى أنحاء 
محافظة الس��ليمانية، وأجبرتهم 
عل��ى توقيع تعهدات بع��دم انتقاد 

احلكومة".
وذكر تقرير للمنظم��ة ان احملتجن 

دون  م��ن  أي��ام   8 احتج��زوا حت��ى 
عرضه��م على ق��اض، وأُجبروا قبل 
اإلفراج عنهم على توقيع تعهدات 
بع��دم االحتجاج أو انتقاد احلكومة 
على وس��ائل اإلع��الم االجتماعي، 
كم��ا احتج��زت ق��وات األس��ايش 
في كردس��تان الع��راق 3 صحفين 
كانوا يغطون االحتجاجات، بسبب 

عملهم على ما يبدو".
وقالت نائبة مديرة قس��م الش��رق 
األوس��ط في هيومن رايتس ووتش 

مل��ا فقي��ه، ان رد  حكوم��ة إقلي��م 
االحتجاج��ات  عل��ى  كردس��تان 
يتج��اوز بكثير حقها ف��ي اعتقال 
ومحاكم��ة املس��ؤولن عن العنف 
القاس��ية  التكتي��كات  أن  ويب��دو 
الت��ي تنتهجها القوات املس��لحة 
في اإلقليم هي محاولة إلس��كات 
النق��د، رغم الرواية الرس��مية بأن 
املواطنن  الس��لطات حتترم حقوق 

في حرية التعبير والتجمع".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  أعل��ن 
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
إط��الق  ع��ن  الس��وداني  ش��ياع 
الدفعة االولى م��ن رواتب احلماية 
االجتماعي��ة للع��ام احلال��ي بدءا 
من اليوم اخلميس لشهري كانون 
وبلغ  املنصرم��ن  الثاني وش��باط 
عدد االس��ر املس��تفيدة املصروف 
له��ا )1108720( اس��رة مببلغ 296 
االف  و703  مليون��ا  و177  ملي��ارا 

و699 دينارا، داعيا املستفيدين الى 
مراجعة منافذ الصرف للتسلم .

وذكرت مدير ع��ام صندوق احلماية 
االجتماعي��ة جاكل��ن صلي��وا ان 
صرف رواتب االعان��ات للرجال من 
محافظتي )االنبار ونينوى( سيكون 
واحد بس��بب مستجدات  لشهر 
التدقي��ق االمني، مؤك��دة ان راتب 
االخر محفوظ وس��يتم  الش��هر 
صرف��ه الحق��ا وبع��د االنتهاء من 

التدقيق االمني.

م��ن جانبه ق��ال املتحدث باس��م 
هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية عمار 
منعم ان الدفعة االولى ستصرف 
بواق��ع )426046( امرأة و)688674( 
رجال ، ليك��ون اجملموع )1108720( 
اسرة، مشيرا الى ان مالكات هيئة 
احلماي��ة اس��تطاعت االنتهاء من 
عملي��ات التدقيق بش��كل مبكر 
م��ن اجل اطالق الدفع��ة مبوعدها 

احملدد.
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رايتس ووتش: تكتيكات حكومة كردستان 
إلسكات منتقديها تتسم بالقسوة

اليوم .. إطالق الدفعة األولى
لرواتب اإلعانات االجتماعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصلت الرس��الة، فمس��اء أمس األربعاء 
ل��م يكن يوما عادياً في مس��يرة الرياضة 
العراقية عموما، وك��رة القدم بالتحديد، 
زيارة وفد منتخب الكرة السعودي واجراء 
مباراة ودية امام منتخبنا الوطني ضيفها 
ملع��ب املدين��ة الرياضية ف��ي محافظة 
البص��رة بحض��ور جماهيري يق��در ب� 65 
ألف متف��رج، فيما كان للحضور القيادي 
الرياض��ي دورا بارزا يتقدم��ه رئيس االحتاد 
اآلس��يوي لكرة القدم، البحريني الشيخ 
س��لمان بن إبراهي��م آل خليف��ة، ورئيس 
االحتادين الس��عودي عادل ع��زت واملصري 
هان��ي ابو ري��دة، واحلض��ور الدبلومس��ي 
ممثالً بس��فراء دول الس��عودية والبحرين، 
ووفد إعالم��ي رياضي كبير م��ن اململكة 
العربية السعودية، كان في استقبالهم 
ش��خصيات رياضي��ة ورس��مية عراقي��ة 
تقدمه��ا وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 

احلسن عبطان.

مب��اراة األم��س، كان��ت احتف��االً كبي��راً 
تضم��ن فق��رات ع��دة، ب��دأت باالحتفال 
باملنتخب الس��عودي املتأهل إلى نهائيات 

كأس العالم في روس��يا، بعد تقدمي حفل 
غنائي ولوحات بصرية وقصائد باملناسبة 
اجلميلة، فيم��ا ودع النجم الدولي مهدي 

ك��رمي اللعب عل��ى الصعي��د الدولي عبر 
ه��ذه املب��اراة وس��ط تصفي��ق اجلماهير 

وحرارة الوداع لكرة القدم.

شوط اللقاء األول اسفر عن تقدم العراق 
بهدف ج��اء برأس��ية الالعب الس��عودي 
سعيد الربيعي في الدقيقة 21 عن طريق 
اخلطأ عندما اس��كن الكرة العالية التي 
رفعها همام طارق في شباك زميله وليد 

عبد اهلل.
اما الش��وط الثاني فقد ش��هد تسجيل 
عماد محس��ن هدف��ا ثانيا ف��ي الدقيقة 
47، بعده��ا بارب��ع دقائق ع��زز مهند علي 
النتيج��ة بالهدف الثالث، وقلص حس��ن 
معاذ الف��ارق بهدف الس��عودية الوحيد 
ف��ي الدقيق��ة 57، فيما ع��اد مهند علي 
ليسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني 

والثاني الشخصي له في الدقيقة 73.
ودع��ا الش��يخ س��لمان ب��ن ابراهي��م آل 
خليفة رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
أم��س، االحت��اد الدول��ي لرف��ع احلظر عن 
املالعب العراقية.. وقال الش��يخ سلمان، 
للصحفين في محافظ��ة البصرة قبيل 
انطالق املباراة الودية بن املنتخب العراقي 
ونظيره السعودي "حضور 65 ألف متفرج 

عراقي للملعب أمر يثلج الصدور".

الرسالة وصلت إلى "فيفا"

البصرة تنجح في "بروفة" األسود واألخضر السعودي

تقرير

تقريـر

الصباح الجديد - متابعة
أفادت وكالة أنباء نوفوستي، أمس 
األربع��اء، ب��أن احلكوم��ة العراقية 
الش��عبي  تس��لمت من احلش��د 
25 ام��رأًة روس��يًة م��ع أطفالهن 
ونقلته��ن لس��جن النس��اء ف��ي 

ال��ى  إحالته��ن  بانتظ��ار  بغ��داد، 
احملاكم��ة، حس��بما أعل��ن الي��وم 
مجلس حقوق اإلنسان في رئاسة 

جمهورية الشيشان.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس 
رئي��س  وممث��ل  الروس��ي،  االحت��اد 

الشيش��ان ف��ي منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقي��ا، زي��اد 
سبسبي، في تصريح للصحفين، 
تابعت��ه الصباح اجلدي��د قوله: "متّ 
حتديد موق��ع املواطنن الروس في 
العراق، والذين س��يتم تسليمهم 

إلى الس��لطات الرس��مية للبالد، 
مبساعدة منظمة الصليب األحمر 
الدولي"، مبينا أن "مصير النساء 
الروس��يات لم يك��ن معروفا منذ 
ستة أش��هر على اثر حترير مدينة 

املوصل وغيرها".

وقال��ت عضو ف��ي مجلس حقوق 
اإلنس��ان التابع لرئاسة جمهورية 
الشيش��ان هي��دا س��اراتوفا، في 
الروسية،  الوكالة  تصريح نشرته 
واطلع��ت علي��ه الصب��اح اجلديد 
عل��ى  حصلن��ا  فق��ط  "الي��وم 

معلوم��ات تفي��د ب��أن 25 ام��رأة 
وأطفاله��ن مت نقلهم من املوصل، 
حيث كانوا محتجزين لدى احلشد 
الش��عبي، إلى الس��جن الرسمي 

في بغداد".
تتمة ص3

الحكومة تسلمت 25 امرأًة روسيًة من الحشد الشعبي تمهيدًا لمحاكمتهن

مهند علي يحتفل بالهدف "أمس"

بغداد ـ الصباح الجديد:
 "Forbes" مجل��ة  نش��رت 
األميركي��ة تقري��را ح��ول أق��وى 
واعتم��دت  املنطق��ة،  جي��وش 
بتصنيفها على خمس��ني عامال 
 "GFP" ملوقع  بحسب معطيات 

املتخصص في هذا اجملال. 
املرتبة  العراق��ي  اجلي��ش  واحتل 
التاس��عة من بني أق��وى جيوش 
أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق 

بحسب تقرير اجمللة. 
اجلي��ش  القائم��ة  وتص��در 
باملرتب��ة األولى، مبيزانية  التركي 
مخصصة ل��ه تبل��غ 8 مليارات 
دوالر ، ف��ي ح��ني احت��ل املرتب��ة 
الثانية اجليش املصري، والذي تعد 
امليزانية اخملصصة له منخفضة 
املنطقة  ببقية جي��وش  مقارنة 

حيث تبلغ 2.7 مليار دوالر. 
أم��ا املرتب��ة الثالث��ة فاحتله��ا 
"جيش إس��رائيل" مبيزانية تقدر 

ب��� 18،5ملي��ار دوالر، فيم��ا جاء 
باملرتب��ة الرابعة اجلي��ش اإليراني 

مبيزانية تقدر ب� 16 مليار دوالر. 
كما حل اجليش السعودي املرتبة 
اخلامسة مبيزانية هي االعلى بني 
جي��وش املنطق��ة اذ بلغت 76.7 
ملي��ار دوالر، ليأتي بعدها اجليش 
السادس��ة  باملرتب��ة  اجلزائ��ري 

مبيزانية تبلغ 10 مليار دوالر. 
اما اجليش العربي السوري فجاء 
باملرتبة السابعة، بحسب تقرير 
"Forbes" ال��ذي لم يذكر مقدار 
امليزانية، فيما جاء اجليش املغربي 
باملرتبة الثامنة مبيزانية تبلغ 3.5 

مليار دوالر. 
وفي املرتبة التاسعة جاء اجليش 
العراقي مبيزاني��ة ذكرها التقرير 
بانها تبلغ 19،3 مليار دوالر، فيما 
احت��ل اجلي��ش االمارات��ي املرتبة 
العاشرة متذيال القائمة من دون 

ذكر مبلغ ميزانيته.

الجيش العراقي تاسع
أقوى جيوش الشرق األوسط

وشمال إفريقيا

#الدولة_المدنية
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شؤون عراقية2

السليمانية  عباس كاريزي:

م��ن  العش��رات  ممثل��و  جتم��ع 
أمام  املدن��ي  اجملتمع  منظم��ات 
اإلقلي��م مرددين  برمل��ان  مبن��ى 
ش��عارات ن��ددت بإق��رار قان��ون 
والوظائ��ف  التقاع��د  إص��اح 
الدرج��ات  وامتي��ازات  العام��ة 
اخلاص��ة في اإلقلي��م، الذي أقره 
برمل��ان كردس��تان مس��اء أمس 
األول الثاث��اء وخص��ص مبوجبه 
مبل��غ أربع��ة مايني دين��ار راتبا 

تقاعديا ألعضاء البرملان.
وردد املتظاهرون ش��عارات دعت 
الى اس��قاط البرمل��ان وقالوا ان 
شعب كردستان لن يقبل ببرملان 
كردس��تان كممثل له مؤكدين 
ان احتساب اربعة مايني كراتب 
تقاع��دي لعض��و البرمل��ان لقاء 
ارب��ع س��نوات خدم��ة، انتهاك 
حل��ق املواطن��ني االخري��ن الذين 
يعان��ون م��ن اوضاع معاش��ية 
ومعيشية صعبة ويعيشون في 
ظل سياس��ات حكومة االقليم 
االقتصادية، حتت خط الفقر في 

االقليم. 
وقدم املتظاهرون بياناً الى الرأي 
العام وش��عب كردس��تان، جاء 
فيه، ان ش��عب كردس��تان الذي 
يعيش حت��ت ظ��روف اقتصادية 
صعب��ة ويفتق��ر ال��ى ابس��ط 
الس��لطات  يدع��و  اخلدم��ات، 
في االقلي��م الى تعدي��ل قانون 
التقاعد وعدم الس��ماح بتمرير 
البند اخل��اص بتخصيص رواتب 
التقاعدي��ة،  البرمل��ان  اعض��اء 
مؤكدي��ن انه يدخ��ل في خدمة 
اث��راء عائ��ات هذه الش��ريحة، 
بينم��ا الميتل��ك االخ��رون ح��ق 
لقم��ة العيش، فض��ا ً عن انه 
ال يحقق العدال��ة االجتماعية، 
عاّدين القانون ال��ذي اقره برملان 
كردس��تان غير عادل ويصب في 
خدمة مصاحلهم الش��خصية، 
الن��ه يتناقض مع الوع��ود التي 
قطعوه��ا على انفس��هم قبل 
اربع سنوات بالغاء قانون تقاعد 

عضو برملان كردستان.
القان��ون  املتظاه��رون  وع��ّد 
متناقضاً مع الدس��تور العراقي 

وقان��ون التقاع��د العراقي وهو 
ظلم واضح للموظفني وشعب 
انه��م  مؤكدي��ن  كردس��تان، 
قانوني��ة  اج��راءات  س��يتخذون 
وسيلجأن الى احملكمة االحتادية، 
اذا ل��زم االم��ر للطع��ن في هذا 

القانون. 
وكان برملان كردس��تان قد صوت 
في وقت متأخر مساء امس االول 
الثاثاء، على قانون االصاح في 
الدرج��ات الوظيفي��ة والتقاعد 
اخلاص��ة  الدرج��ات  وامتي��ازات 
ف��ي االقليم، عقب مناقش��ات 
وق��ام  اي��ام  لثاث��ة  اس��تمرت 
باحالت��ه الى حكوم��ة االقليم 

للبدء بتنفيذه.
ف��ي  االص��اح  قان��ون  ومين��ح 
الوظيفية،  والدرج��ات  التقاعد 
الذي يتألف من 24 مادة، راتب 4 
مايني دينار لعضو البرملان الذي 
يحال على التقاع��د فور انتهاء 

التش��ريعية، كما حدد  ال��دورة 
القان��ون مبل��غ 300 أل��ف دينار 
كح��د ادن��ى للرات��ب التقاعدي 
وكان  االقليم،  ملوظفي حكومة 
يؤمل ان يؤمن اقرار هذا القانون، 
إعادة 150 مليار دينار إلى خزينة 
حكوم��ة االقلي��م كانت تذهب 
كله��ا الى روات��ب ومخصصات 
الدرجات اخلاص��ة، الذين احيلوا 

الى التقاعد خافاً للقانون. 
ب��دوره ق��ال نائ��ب رئي��س برملان 
جعف��ر  كردس��تان  إقلي��م 
امينيكي، عقب انتهاء جلس��ة 
البرملان، أن القانون يراعي حقوق 
جميع املتقاعدين واملوظفني في 
كردستان، مؤكداً أن القانون قد 
خف��ض م��ن روات��ب املتقاعدين 

والدرجات العليا.
م��ن جانبها وفيما وجهت كتلة 
حركة التغيير في برملان االقليم 
انتق��ادات ش��ديدة ال��ى قان��ون 

االص��اح في روات��ب املتقاعدين 
والدرجات اخلاصة الذي اقره برملان 
االقلي��م، قالت« ان االصاح يتم 
باناس مصلحني وليس بالفساد 
وقال  الفاس��دين،  واالش��خاص 
رئيس كتل��ة احلركة ف��ي برملان 
االقلي��م ب��رزو مجيد ف��ي مؤمتر 
صحف��ي عقدت��ه الكتل��ة في 
مبنى برملان كردستان، ان حركة 
التغيير قدمت مشروعا اعتمدت 
ف��ي صياغت��ه عل��ى الدس��تور 
العراقي وقان��ون التقاعد العام 
في العراق، لتحقيق العدالة في 
سلم الرواتب، اال انه لم يحصل 
على االص��وات والدعم املطلوب 

في برملان كردستان.
وتاب��ع مجي��د ان كتل��ة حركة 
التغيير كانت منذ البداية تقف 
ضد احتس��اب روات��ب تقاعدية 
العض��اء برملان كردس��تان، ولم 
تصوت لصال��ح القانون اجلديد، 

اال ان مطالباته��ا لم تل��ق اذانا 
صاغية في برملان االقليم، مؤكدا 
ان احلركة مستمرة بالعمل على 
مش��روعها اللغاء رواتب اعضاء 
ان  واردف  التقاعدي��ة،  البرمل��ان 
حكوم��ة االقليم التي تتش��دق 
ف��ي حواراتها مع اجملتمع الدولي 
ووسائل االعام باجراء االصاح، 
وحتقي��ق الوف��رة ف��ي ميزاني��ة 
االقلي��م، غير ج��ادة ف��ي اجراء 
االص��اح االداري واملال��ي، وه��ي 
تتنصل م��ن اجراء اية اصاحات 

حقيقية في كردستان.    
مجيد اوضح في س��ياق منفصل 
ان كتل��ة حرك��ة التغيير تطالب 
باس��تدعاء  اش��هر  ثاث��ة  من��ذ 
مجلس اقليم كردس��تان للنفط 
والغ��از ملس��اءلته، ح��ول االدل��ة 
الفس��اد  حج��م  ع��ن  املوج��ودة 
النف��ط  مل��ف  ف��ي  املش��تري 
باالقليم، واختف��اء مبلغ ضخمة 

م��ن اموال واردات��ه، اال ان حكومة 
االقليم التريد ومتنع حضور اجمللس 
امام برملان كردس��تان، ملس��اءلته 
والوثائق  االدل��ة  وتقدمي عش��رات 
واملستمسكات التي لدى اعضاء 
برمل��ان كردس��تان حول الفس��اد 

املوجود في ملف النفط.
وق��ال رئي��س كتل��ة التغيير في 
برملان كردستان، »ان واردات اموال 
نف��ط االقلي��م الت��ي ه��ي ملك 
لش��عب كردس��تان وفقاً للوثائق 
الت��ي بحوزة اللج��ان اخملتصة في 
برملان كردس��تان تبل��غ 650 مليار 
دينار في الوقت الراهن، اال ان وزارة 
املالية وحكومة االقليم تقوالن ان 
ما يصلها من هذا املبلغ، هو 375 
مليار دين��ار«، متس��اءال »الى اين 
تذهب االموال املتبقية من واردات 
بيع نفط اإلقليم، هل »الى جيوب 
وتغذي��ة  واالش��خاص  االح��زاب 

جيوب الفساد«.     

تظاهرات كردية ضد قانون يمنح عضو البرلمان تقاعدا كبيرا 
أخلت كتل المعارضة مسؤوليتها من إقراره  د. علي شمخي

من ب��ني اهم اه��داف احلمات االنتخابي��ة الناجحة 
ه��ي التعرف على املبادرات واالجن��ازات واالعمال التي 
يس��عى املرش��حون لتقدميها للجمهور وفي الوقت 
نفس��ه التعرف على االف��كار واملواقف جتاه االحداث 
والقضايا الداخلية واخلارجية وكل مايتعلق مبصالح 
الناس وكلما كانت هناك ش��فافية ومصداقية في 
طرح هذه املشاريع واالفكار كلما اقتربنا من املظاهر 
الصحي��ة للعملية الدميقراطي��ة وبالتالي فان جناح 
احلم��ات االنتخابي��ة يعني جناح مفص��ل مهم من 
مفاصل الدميقراطية نفس��ها وحتى تأت��ي النتائج 
صحيح��ة البد للمرش��حني م��ن االلت��زام بالقواعد 
الس��ليمة للترويج حلماتهم وتسويق مشاريعهم 
والتحلي باخاقيات متعارف عليها في تلك احلمات 
ومم��ا يدعو الى االس��ف ان نرى قص��ورا وعدم نضوج 
في افعال وتصريحات بعض النواب السابقني الذين 
يس��عون للتق��دمي مج��ددا لانتخابات واملرش��حني 
اجل��دد حيث حتفل مواقع التواصل االجتماعي ومنابر 
املؤمترات الصحفية هذه االيام بتصريحات اقل مايقال 
عنها بانها خارج اس��وار االخاقيات والتنتمي ملعالم 
احلمات االنتخابية وتقترب من التش��هير والتخوين 
من اجل تشويه صورة مرشحني اخرين عند اجلمهور 
واتباع اس��اليب مقيتة تس��تهدف تس��قيط االخر 
مهما كانت الوسيلة ومهما كان الثمن واالسوأ من 
ذل��ك ان تنبري جيوش اخرى م��ن املؤيدين واملعارضني 
لانضمام الى هذا التشويه وهذا االنتهاك مبا يكرس 
الفوض��ى والتش��ويش على الناخب��ني ويغفل هؤالء 
الذين ينهجون هذا النهج ان سلوكهم هذا السلوك 
املش��ني يش��وه من نظره اجلمهور اليه��م ويؤدي في 
النهاي��ة الى التقليل من ش��أنهم اكثر مما يؤدي الى 
تشويه صورة املرش��حني االخرين وفي الوقت نفسه 
يعكس صورة سلبية عن واقع االنتخابات في العراق 
ويضعف من حم��اس الناخبني والبد من احلرص على 
ان تكون س��احة احلمات االنتخابية س��احة تشيع 
فيها الروح التنافس��ية الش��ريفة مبا ميكن اجلمهور 
من االطاع عل��ى مواقف املرش��حني وادائهم بنحو 
حقيقي وواضح م��ن دون تزويق وادع��اءات واتهامات 
الترتق��ي الى مس��توى النخبة السياس��ية املمثلة 
باش��خاص س��توكل له��م ف��ي النهاية الق��رارات 
املصرية املتعلقة بالش��عب والدولة ومن واجب هذه 
النخبة ان تكون عند حسن ظن جمهورهم ووطنهم 
في املكان والزمان املناسب وسيكون الفوز احلقيقي 
ه��و في ترس��يخ معالم الثق��ة واملصداقي��ة واتباع 
القواعد الس��ليمة في تنظي��م حملة انتخابية في 
كل مراحله��ا انطاقا من الش��روع في اجراء احلملة 

وحتى نهاية اخر يوم فيها .

تنوير التسقيط..!

تقـرير

تظاهرات كردية

قدم المتظاهرون 
بيانًا الى الرأي العام 

وشعب كردستان، 
جاء فيه، ان شعب 

كردستان الذي 
يعيش تحت ظروف 

اقتصادية صعبة 
ويفتقر الى ابسط 

الخدمات
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هارون زيلين و مايكل فرانكن*   

خ��ال األع��وام القليل��ة املاضي��ة، أصبح 
تدفق املقاتلني األجانب إلى ليبيا رابع أكبر 
حش��د ]للمقاتلني[ في التاري��خ اجلهادي، 
بعد احل��رب في س��وريا، واجله��اد األفغاني 
ف��ي الثمانينيات، وح��رب العراق عام 2003 
فق��ط. فض��ا عن ذل��ك، إنها امل��رة األولى 
الت��ي أصبح فيه��ا أولئك املتش��ددين في 
ش��رق أفريقيا وغربها ضالع��ني بعمق مع 
اجلهاديني في اخلارج بدالً من تركيزهم على 

التمرد الداخلي أو اإلرهاب.
ووفق��اً ملص��ادر جهادي��ة، كان��ت التقارير 
األولى عن اجملاهدين الذين وصلوا إلى ليبيا 
قد ج��اءت في آذار/مارس 2011، عندما كان 
الهدف ه��و محاربة نظ��ام القذافي. وفي 
كانون األول/ديسمبر، بدأت جماعة »أنصار 
الش��ريعة ف��ي ليبيا« بإنش��اء ش��بكات 
للتدريب واللوجس��تيات والتيسير، وإقامة 
ِصات مع »أنصار الش��ريعة ف��ي تونس«، 
املغ��رب  ب��اد  ف��ي  »القاع��دة  تنظي��م  و 
اإلسامي«، واجلهاديني في سوريا. ومع مرور 
الوقت، وّس��عت جماعة »أنصار الشريعة 
في ليبي��ا« تعاونها مع »أنصار الش��ريعة 
ف��ي تونس«، وتط��ّور الوضع ف��ي ليبيا إلى 
درجة أصبح��ت فيها الباد ملجأً ل�»أنصار 
الش��ريعة في ليبي��ا« وتنظي��م »القاعدة 
في باد املغرب اإلسامي« في الوقت الذي 
واجهت في��ه هذه املنظم��ات صعوبة في 

ممارسة عملياتها في أماكن أخرى.
وعلى العموم، دخل نح��و 2600 إلى 3500 
مقات��ل أجنب��ي إلى ليبيا خال الس��نوات 
السبع املاضية، ووصلوا إليها من أكثر من 

41 دولة. وتس��تند هذه األرق��ام إلى تقارير 
حكومية م��ن بل��دان مثل تون��س وكينيا 
والس��ودان والس��نغال، إلى جانب مكتب 

النائب العام في ليبيا والتقارير احمللية.
ويشّكل تنظيم »الدولة اإلسامية« حالياً 
أق��وى جماع��ة جهادي��ة في ليبي��ا. فبعد 
تدُف��ق املقاتل��ني إلى هناك من س��وريا في 
الفترة ب��ني عام��ي 2012 و2013، انعكس 
االجت��اه في ربي��ع عام 2014. فق��د بدأ يأتي 
معظم املقاتل��ني األجانب الذي��ن ينتمون 
إلى تنظيم »الدولة اإلس��امية« في ليبيا 
من تون��س، عل��ى الرغم م��ن أن التنظيم 
اجتذب مجموعة واس��عة من اجلنس��يات 
األخرى، مبا فيها تشاد وغانا وكينيا والنيجر 

والصومال وبوروندي.
وكان أحد االجتاه��ات الفريدة في ليبيا هو 
املش��اركة الكبيرة للمقات��ات، التي بدأت 
عام 2014. وكما هو احلال مع الرجال،  جاءت 
أكبر وحدة )300( من تونس، في حني أنحدر 
القسم اآلخر من أس��تراليا وتشاد ومصر 
وإريتري��ا واملغ��رب والنيج��ر وبل��دان أخرى. 
وعل��ى غرار س��وريا، مت اس��تخدام معظم 
ه��ؤالء النس��اء لل��زواج أو تربي��ة األطفال 
للجيل املقبل من اجملاهدين، ولكن، متّ أيضاً 

تدريب بعضهن على القتال.
وميّث��ل املقاتل��ون األجانب الذي��ن ينتقلون 
م��ن ليبي��ا وإليه��ا مخاط��ر كبي��رة على 
بل��دان أخرى، وم��ن بينها إمكاني��ة تنفيذ 
العائدين عملي��ات خارجية عن طريق تآمر 
القادة اجلهادي��ني ]على تنفيذها[ من خال 

»التخطيط عن بعد«.
مايكل فرانكن              

ياحظ أن اإلحس��اس املتجدد بالصراع بني 
القوى الكبرى أخذ يحل محل استراتيجية 

مكافح��ة اإلره��اب وبن��اء الدول��ة اللذان 
كانا الس��مة األساسية للسنوات اخلمس 
عش��رة املاضية. وهذا ليس غير متوقع، إذ 
أصبحت وزارة الدفاع األمريكية واملؤسسة 
األمريكية مس��تنفدتني من  السياس��ية 
االنتشار العس��كري املستمر تقريباً خال 
عقدي��ن من الزم��ن، األم��ر الذي أّث��ر على 

األفراد واملعدات والبنية التحتية.
وميّثل اإلرهاب اليوم أكثر من صراع فكري إذ 
ينتج عن مظالم دينية وقبلية واقتصادية. 

وتش��ّكل قضاي��ا املل��ل والعزل��ة وعقلية 
التبعية س��مات مش��تركة ب��ني اجملندين 
اإلرهابيني. وقد أّدى انتش��ار األس��لحة إلى 
تس��هيل إش��عال فتي��ل التط��رف احمللي 
واإلقليم��ي، حي��ث متّكن الق��ادة من إلهام 
أتباعه��م بس��هولة أكب��ر )وف��ي بع��ض 
احل��االت أصبح بعضهم أغني��اء(. وتنجلي 
ه��ذه الظاه��رة في ش��مال مال��ي، حيث 
تتغير الوالءات اجلماعية بس��رعة وينتقل 
األعضاء بساس��ة ب��ني الفصائل. وباملثل، 

يَظهر التطرف في سيناء كقضية محلية 
ال عاق��ة لها مباش��رة بتنظي��م »الدولة 

اإلسامية«.
ويستدعي كل تهديد من هذه التهديدات 
ح��اً خاصاً به يجب أن يبدأ على املس��توى 
احملل��ي. فف��ي س��يناء، ال تعي��ر مص��ر أي 
اهتمام ظاهري باملشاركة األمريكية، كما 
أّن ال��دول األخ��رى مجهزة بش��كل أفضل 
ملس��اعدة القاهرة ف��ي مكافحة التطرف 
في ش��به اجلزيرة. لكن، ما ميكن أن تفعله 

واش��نطن على نطاق أوسع هو حث الدول 
عل��ى احلد من التعالي��م الدينية املتطرفة 
واأليديولوجي��ة، ألن منع التطرف أس��هل 
بكثير من إعادة تأهيل املقاتلني املتطرفني.

وإل��ى جان��ب مكافح��ة اإلره��اب، حتت��اج 
الواليات املتحدة إلى تعزيز االستراتيجيات 
اإلقليمي��ة م��ع إش��راك اجملتم��ع الدولي. 
واأله��م م��ن ذل��ك، يج��ب أن تبدأ س��يادة 
القانون والهيئات اإلدارية من أدنى مستوى 
ممكن، وليس من قوى خارجية حصرياً. ففي 
ليبيا، على س��بيل املثال، تأمل واش��نطن 
ب��أن يتمك��ن املواطن��ون م��ن التوصل إلى 
ح��ل لقي��ام أم��ة واح��دة مبفرده��م. ومع 
ذلك، ال يش��عر الليبيون في الوقت احلاضر 
بالض��رورة امللحة لتحقيق ه��ذا األمر ألنه 
يت��م دفع الرواتب وتأمني لقمة العيش، لذا 
يجب على املسؤولني األمريكيني أن يكونوا 
حريص��ني عل��ى أاّل يطمحوا إل��ى اإلصاح 
وحتقي��ق االس��تقرار أكث��ر م��ن الليبي��ني 

أنفسهم.
وفي املس��تقبل، يج��ب عل��ى وزارة الدفاع 
األمريكي��ة مواصل��ة جهوده��ا إلضع��اف 
تنظيمي »القاعدة« و»الدولة اإلس��امية« 
واجلماعات التابعة لهم��ا. وميكنها حتقيق 
ذل��ك م��ن خ��ال تعظي��م ق��درات الدول 
األخرى، واحتواء العدوان اإليراني والروسي، 
ودعم احلكومات املماثلة التفكير، وإشراك 
سلطات أخرى مثل الصني واليابان والهند 
واالحت��اد األوروب��ي. وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، 
س��تكون االنتخابات والتش��ريعات احمللية 
عنص��راً مهم��اً للح��د م��ن انتش��ار عدم 
االستقرار، وكذلك اإلصاحات االقتصادية 

واإلدارة الرشيدة للحكم.
غير أن ه��ذه اجلهود ال تخلو من التحديات، 

مث��ل األزمات املالي��ة وندرة امل��وارد والنمو 
أن  م��ن  البع��ض  ويخش��ى  الس��كاني. 
الصني  االقتصادي سُيش��غل  االنكم��اش 
و]دول[ االحت��اد األوروب��ي والوالي��ات املتحدة 
عن متابعة تنفيذ مشاريعها. وفي املقابل، 
ميكن للمناورات السياسية التي تقوم بها 
واش��نطن أو بعض اجله��ات الفاعلة مثل 
روس��يا وتركيا أن تعيق أنش��طة »القيادة 
أفريقي��ا«  ف��ي  األمريكي��ة  العس��كرية 
)»أفريك��وم«( ف��ي املنطق��ة، وه��و احل��ال 

بالنسبة إلى العوائق التجارية.
ومع م��ا تقّدم ذك��ره، يش��ير الوضع في 
أفريقيا والشرق األوسط إلى أن الواليات 
املتحدة س��تبني عاقات عمل أقوى مع 
االحت��اد األوروبي في كلتا املنطقتني. وفي 
م��ا يتعل��ق بالصوم��ال، س��يتعني على 
قادة الب��اد العمل مع ع��دد محدود من 
الش��ركاء اخلارجيني ملعاجل��ة قضاياهم، 
ألن واش��نطن والعدي��د م��ن احلكومات 
األخرى تش��عر بأنها خصصت ما يكفي 
من الوقت واملوارد في تلك املنطقة. وفي 
مال��ي والنيجر، سيس��تمر املس��ؤولون 
األمريكي��ون ف��ي دع��م فرنس��ا، عل��ى 
الرغم م��ن أنهم س��يقاومون االنخراط 
بش��كل كبير في محاربة تنظيم »بوكو 
حرام« في منطقة بحيرة تش��اد، النهم 
يتش��ككون من فائدة مشاركة الواليات 
املتحدة ف��ي مثل ه��ذه املناطق اخلطرة. 
ومع ذلك، س��تواصل »أفريكوم« بعثتها 
اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب، التي أنشأها 

مكتب وزير الدفاع األمريكي.

*أع��دت ه��ذا امللخص ملعهد واش��نطن 
أفيفا واينستني.

المقاتلون األجانب في ليبيا: التداعيات على أفريقيا وأوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��دأت وزارة اخلارجي��ة التركي��ة، 
بالتح��رك ف��ي مل��ف املواطنات 
احملكوم عليهن  ال���16  التركيات 
باإلع��دام ف��ي الع��راق، بتهم��ة 

االنتماء لتنظيم داعش.
وأكدت مص��ادر مطلعة ان "من 
غير املتوقع أن تس��مح احلكومة 
املركزي��ة ف��ي بغ��داد بترحيلهن 
إل��ى اجلان��ب الترك��ي، ف��ي ظل 
التكهنات التي تتحدث عن زيادة 
ق��رارات وأحكام اإلع��دام في حق 
عناصر تنظيم داعش في العراق 

نظرًا القتراب االنتخابات" وفقاً ملا 
ذكرته صحيفة "زمان" التركية.

اخلارجي��ة  أن  مص��ادر  وتق��ول 
التركية تس��عى لوق��ف تنفيذ 
ق��رار اإلع��دام الص��ادر ف��ي حق 
املواطن��ني األت��راك؛ بينما تؤكد 
مص��ادر مطلع��ة على الش��أن 
العراق��ي أن احلكوم��ة العراقية 
ق��د تلجأ إل��ى إص��دار مزيد من 
أحكام وق��رارات اإلعدام في حق 
املعتقل��ني اإلرهابيني مع اقتراب 

موعد االنتخابات.
وبحسب االدعاءات املتداولة في 

هذا الش��أن فإن أنق��رة متفائلة 
األطف��ال  ع��ن  اإلف��راج  بش��أن 
األتراك املعتقلني، بينما تسيطر 
عليه��ا اخملاوف بش��أن التركيات 

املعتقات لدى العراق.
وص��ادق القض��اء العراق��ي، يوم 
إع��دام  عل��ى  املاض��ي،  األح��د 
بتهم��ة  تركي��ة،  مواطن��ة   15
االنضمام لتنظي��م داعش، بعد 
صدور نفس احلكم على س��يدة 

تركية في قضية سابقة.
وبحس��ب جري��دة "جمهوريت" 
التركية، فإن "اجلهات الرسمية 

وزارة  رأس��ها  وعل��ى  التركي��ة 
م��دة  من��ذ  تس��عى  اخلارجي��ة 
طويلة إلع��ادة العائات التركية 
املنضم��ة إلى تنظيم داعش في 
كل من سوريا والعراق ابتداءاً من 
ع��ام 2012، من أجل محاكمتها 

على األراضي التركية".
أن  إل��ى  التقدي��رات  وتش��ير 
تض��م  العراقي��ة  الس��جون 
نح��و 400 ام��رأة تركي��ة ونح��و 
200 طف��ل يحملون اجلنس��ية 
التركي��ة، وصدر حك��م قضائي 

باإلعدام في حق 16 منهم.

أنقرة تتدخل لوقف إعدام الداعشيات
 التركيات المحكوم عليهن في العراق

بغداد - الصباح الجديد: 
وّقعت وزارة الداخلية، أمس األربعاء، 
وثيق��ة عهد وش��رف مع العش��ائر 
بعدم كتاب��ة عب��ارات التهديد على 
جدران املنازل والتي من ضمنها عبارة 
»مطلوب عش��ائرياً »، في حني أصدر 
وزي��ر الداخلية قاس��م االعرجي أمراً 
الى منتس��بي ال��وزارة بإقامة دعوى 
ض��د كل م��ن يطالبه��م بالقضايا 

العشائرية.
وافاد بي��ان ل��وزارة الداخلية تلقت » 

الصب��اح اجلديد » نس��خة منه، » مت 
توقي��ع وثيقة عهد وش��رف بني وزارة 
الداخلي��ة والعش��ائر بع��دم كتابة 
عبارات التهديد على ج��دران املنازل 
مثل كلمة مطلوب عشائرياً بحجة 
الع��رف العش��ائري او م��ا يس��مى 

)الدكة(«.
من جهة اخرى أص��در وزير الداخلية 
قاس��م االعرج��ي، أم��س، ام��را الى 
بإقام��ة  الداخلي��ة  وزارة  منتس��بي 
الدع��وى ض��د كل م��ن يطالبه��م 

بالقضايا العشائرية.
وقال االعرجي في مؤمتر مبديرية شؤون 
العش��ائر وشيوخ العش��ائر العموم 
في بغ��داد وحزامها، انه » امر جميع 
منتسبي تش��كيات وزارة الداخلية 
برف��ع الدع��اوى ضد م��ن يطالبهم 
باالعراف العشائرية نتيجة قيامهم 

بواجباتهم الرسمية«.
وأضاف ان »هذا االم��ر مت وفقا للقرار 
املشرع رقم )٢٤( لسنة ١٩٩٧ والذي 
م��ا زال ناف��ذاً”، مبين��اً ان » مجل��س 

القضاء االعلى اشعر رئاسات احملاكم 
كافة بالعمل مبوج��ب احكام القرار 
وقبول الشكوى بهذا الصدد او اتخاذ 

إجراءات القانونية بشأنها ».
وتاب��ع األعرج��ي، أن »القرار املش��رع 
رق��م )٢٤( لس��نة ١٩٩٧ ين��ص على 
ان يعاق��ب باحلب��س م��دة ال تزيد عن 
ثاث س��نوات كل من ادعى مبطالبة 
عش��ائرية ضد من قام بفعل تنفيذا 
لقان��ون او ألمر ص��ادر اليه من جهة 

اعلى«.

لمنتسبـي الداخليـة رفـع الدعـاوى ضـد
 المطالبـة العشائريـة جـّراء الواجـب

وفقا لقرار مشّرع في 1997



بغداد – ضبط عصابة 
افاد مص��در امني في قي��ادة عمليات 
بغداد ام��س األربعاء، بإلق��اء القبض 
على عصابة لس��رقة الس��يارات في 

منطقة الكرادة وسط العاصمة.
تفتي��ش  "مت  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
منطقت��ي ح��ي اور، وح��ي البس��اتني 
شرقي بغداد والعثور على 10 قداحات 
تفجير مع جه��ازي موبايل نوع نوكيا 
مع��دة للتفجي��ر وبندقية ومس��دس 
صوت��ي اضافة إلى فتي��ل للتفجير" ، 
وأض��اف ان "قوة مش��تركة من اللواء 
الثال��ث ش��رطة احتادية ومف��رزة من 
مكت��ب مكافحة س��رقة الس��يارات 
متكنت��ا من إلقاء القبض على عصابة 
تقوم بس��رقة العج��ات في منطقة 
الك��رادة، ومت تس��ليمها إل��ى اجلهات 

اخملتصة".

كركوك – انفجار دراجة 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة  كركوك ام��س االربعاء ان 

دراجة نارية انفجرت وسط احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه ان "دراجة نارية 
ملغم��ة انفج��رت مس��اء ي��وم امس 
بالقرب من سام مول في شارع القدس 
وس��ط كركوك دون وقوع اية اصابات" 
، الفتا الى ان "الشرطة طوقت املكان 

وفتحت حتقيقاً باحلادثة". 

ديالى – جثة مدني  
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديالى ام��س االربع��اء عن 
العث��ور عل��ى جث��ة ملدن��ي مصاب��ة 

بطلقات نارية شمال شرقي احملافظة. 
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه ان "ق��وة امنية 
عث��رت على جث��ة طافية ف��ي بحيرة 
حمرين )4كم ش��رقي السعدية( تبني 
فيم��ا بعد بأنها تعود ملواطن يس��كن 
القض��اء اختفى أث��ره قب��ل اكثر من 
عش��رين يوم��ا"، الفتا إل��ى ان "اجلثة 
عليه��ا آث��ار اطاقات نارية ف��ي أنحاء 

متفرقة من جسده".

صالح الدين – نفي انسحاب 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صاح الدين امس االربعاء ان فرقة الرد 
السريع نفت انس��حاب عناصرها من 

قاطع مسؤوليتها شرق صاح الدين.
واضاف املصدر ان "فرقة الرد الس��ريع 
لم تنس��حب من قاطع املسؤولية مع 

اس��تمرار عناصرها بتأدي��ة واجباتهم 
القتالي��ة عل��ى اكم��ل وجه ش��رقي 

صاح الدين" ، الفتا الى ان 
انس��حاب تلك الق��وات يعن��ي عودة 
تنظيم "داعش" االرهابي  للس��يطرة 

على تلك املناطق .

االنبار – اشتباك مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة االنب��ار امس االربع��اء بأن 
مقاتلي العش��ائر قتلوا ثاثة عناصر 

من "داعش" غرب مدينة الرمادي.
وق��ال املص��در إن "مقاتلي العش��ائر 
وبدعم ومس��اندة اجليش نفذوا واجباً 
ف��ي الصحراء ش��مال مدين��ة هيت 
)70 ك��م غ��رب الرم��ادي(" مضيف��ا 
أن "املقاتل��ني متكن��وا من قت��ل ثاثة 
عناص��ر من داع��ش كان��وا مختبئني 

داخ��ل مضافة في الصحراء ش��مال 
هيت".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني ف��ي محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان مفارز امنية 
القت القبض بعمليات دهم وتفتيش 
عل��ى 20 مطلوبا للجهات القضائية 

بتهم جنائية مختلفة.
واوضح املصدر االمني ان "تشكيات 
ش��رطة الديوانية، نف��ذت صباح يوم 
امس حملة واس��عة ملتابع��ة تنفيذ 
أوام��ر الق��اء القب��ض الص��ادرة من 
القضاء بح��ق املطلوبني، في مناطق 
متفرق��ة م��ن احملافظ��ة" ، مبين��ا ان 
"مفارز ش��رطة عفك وسومر وقسم 
مكافحة اإلجرام، القت القبض على 
اربع��ة متهم��ني مطلوب��ني بقضايا 

مختلفة، اثنان منه��ا جنائية تتعلق 
بالسرقة".

نينوى – ضبط اسلحة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
نين��وى امس االربع��اء أن ق��وة امنية 
اعتقلت عناصر من تنظيم "داعش"، 
بحوزتهم م��واد خطيرة ف��ي املدينة 

القدمية مبحافظة نينوى.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "شعبة اس��تخبارات 
ومكافح��ة إره��اب احلدب��اء، التابعة 
ومكافح��ة  اس��تخبارات  ملديري��ة 
اإلرهاب في محافظة نينوى، اعتقلت 
ع��ددا م��ن عناص��ر تنظي��م داع��ش 
اإلرهابي ف��ي منطقة املي��دان ضمن 
املدين��ة القدمية في الس��احل األمين 
م��ن املوصل" ، مضيفا أن "الش��عبة 

ضبطت كدس��ا لألحزمة الناس��فة 
الهاون،  وقنابل  والصواريخ  والعبوات، 

في منطقة امليدان أيضا ".

البصرة – انفجار ناسفة 
أمن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 
محافظ��ة البصرة ام��س االربعاء أن 
مدني��اً أصيب بج��روح بانفجار عبوة 

ناسفة أمام داره وسط احملافظة.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة وضعها 
مجهولون أمام دار س��كنية في حي 
األح��رار الواقع ضم��ن مركز احملافظة 
انفج��رت، مس��اء يوم ام��س االول مما 
اس��فر عن إصابة صاحب الدار وإحلاق 
أض��رار مادي��ة بال��دار" ، مش��يرا الى 
أن "الق��وات األمنية فتح��ت حتقيقاً 
للوق��وف عل��ى مابس��ات االنفج��ار 

والتعرف على هوية منفذيه".

ضبط عصابة لسرقة السيارات في الكرادة وسط بغداد * انفجار دراجة نارية في شارع القدس وسط كركوك 
اعتقال 20 مطلوبا بعمليات دهم في محافظة الديوانية * اعتقال ارهابيين في المدينة القديمة ايمن  الموصل

3 شؤون عراقية

 السليمانية ـ الصباح الجديد:
افاد عضو جلنة امل��وارد والثروات الطبيعية 
في برملان إقليم كردستان شيركو جودت يوم 
األربعاء عن حذف رواتب تقاعدية الشخاص 
كان��وا يعمل��ون بصفة مستش��ارين لدى 

رئيس النظام السابق صدام حسني.
وق��ال جودت في مؤمتر صحفي عقده اليوم 
في السليمانية وتابعته "الصباح اجلديد"، 
انه "لألسف في الس��نوات املاضية مورس 
ظلم على املتقاعدين واملوظفني والشهداء 
وباقي الفئات التي تتسلم الرواتب"، مردفا 
بالق��ول ان هذا الظلم انتهى بعد تش��ريع 
برملان إقليم كردس��تان قانون اصاح رواتب 

املتقاعدين واخملصصات".
وأض��اف انه "باألرقام واحلس��ابات س��جلنا 
أخط��اء ف��ي تقاع��د اش��خاص بدرج��ات 
عليا وهم ال يس��تحقون ذل��ك من الناحية 
القانونية رغم انهم كانوا مناضلني ولهم 
دور في احلركات التحريرية الكردس��تانية"، 
داعي��ا ال��ى تش��ريع قان��ون خ��اص ألولئك 

"املناضلني".
وتاب��ع ج��ودت ان هن��اك مستش��ارين وممن 
تلطخت أيديهم بالدماء مت احتساب رواتب 
تقاعدي��ة لهم ولك��ن القان��ون احلالي قد 

الغاها عنهم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعق��د الرئاس��ات الثاث، الي��وم اخلميس، 
اجتماعاً مهماً حلسم اخلاف على مشروع 

قانون املوازنة املالية لعام 2018.
وذك��ر مص��در نيابي ف��ي تصريح صحفي 
ان "االجتم��اع س��يناقش ح��ل القضاي��ا 
اخلافي��ة وخاصة ما يتعل��ق مبوازنة اقليم 

كردستان".
ورجح املصدر "عقد االجتماع قبل جلسة 
البرملان املقررة اليوم في الس��اعة الواحدة 

ظهراً".
وأضاف أن "اللجنة املالية النيابية وصلت 
إل��ى توافق��ات نهائية في أغل��ب مطالب 
الكت��ل في املوازنة باس��تثناء املقدمة من 

ممثلي املكون الكردي".
ولفت املص��در الى "إدراج مش��روع قانون 
املوازنة على جدول اعمال جلس��ة البرملان 
املقررة السبت في حال حسمت الرئاسات 

الثاث اخلاف بشأنه".
وكان م��ن املقرر ان يعق��د مجلس النواب، 
جلس��ته االعتيادي��ة امس األربع��اء لكن 
اس��تمرار اخل��اف عل��ى مش��روع قان��ون 
موازنة 2018 تس��بب بسحب القانون من 
ج��دول االعمال وإرجاء اجللس��ة الى اليوم 

اخلميس.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
ق��ررت احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا، ام��س 
األربع��اء، تأخي��ر دعوى للطع��ن بالتعديل 
االنتخاب��ات، حل��ني حس��م  االول لقان��ون 
دعوي��ني أخريني أقيمتا للطع��ن بالتعديل 

الثاني من القانون.
وقال املتحدث الرسمي إياس الساموك في 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، إن 
"احملكمة االحتادية العليا عقدت جلستها 
ونظرت في دعوى للطعن بعدم دس��تورية 

التعديل االول لقانون االنتخابات".
وأضاف أن "احملكمة قررت استئخار الدعوى 
ك��ون حس��مها مرتبط بحس��م طعنني 
آخرين اقيم��ا بداعي ع��دم حصول نصاب 
حضور اجللسة التي مت فيها التعديل الثاني 
لقانون االنتخابات، وكذلك التعديل االول، 
وس��وف يتم النظر فيهما بعد استكمال 

اجراءات تبادل اللوائح بني االطراف".

الغاء الرواتب 
التقاعدية لمستشاري 

صدام في إالقليم 

الرئاسات الثالث 
تجتمع اليوم لحسم 

خالف الموازنة

"االتحادية" تؤخر حسم 
الطعن بالتعديل األول 

لقانون االنتخابات

الملف األمني

تطبيق قانون األحزاب خالل االنتخابات 
املقبلة

من جهت��ه أعلن مدير مكت��ب مفوضية 
االنتخاب��ات ف��رع الك��رخ في بغ��داد رعد 
رياض عن حتديث  أكثر من %60 من سجل 

الناخبني.  
وق��ال رياض لصحيف��ة ‘‘الصباح أجلديد" 
إن" اكثر من 950 شخصاً حدثوا بياناتهم 
في جانب الكرخ وبهذا وصلت النسبة الى 
أكثر من %60 من اجملموع الكلي، مش��يرا 
الى ان" املفوضية مس��تمرة في ارس��ال 
الف��رق اجلوالة الى مداخ��ل مناطق بغداد 
واطرافها ملساعدة املواطنني على حتديث 

سجلهم االنتخابي بشكل يومي".
وأضاف ان" مراكز املفوضية بش��كل عام 
تستنفر ماكاتها حتى خال أيام العطل 
الرسمية بسبب اقتراب موعد االنتخابات 
وفت��ح الب��اب ام��ام املواطن��ني لتحديث 

بطاقاتهم االنتخابية.
وص��ادق مجلس الن��واب عل��ى حتديد 12 
ايار لس��نة 2018 موعداً إلجراء انتخابات 

مجل��س الن��واب على ان تلت��زم احلكومة 
بتوفي��ر البيئة االمنة الج��راء االنتخابات، 
واعادة النازحني الى مناطقهم، وان يكون 
التصوي��ت الكترونياً ف��ي جميع املناطق 
من خال اس��تعمال اجه��زة العد والفرز 
االلكترون��ي، وان التك��ون لاح��زاب التي 
اجنحة مس��لحة،  االنتخاب��ات  تخ��وض 
وتكثيف اعداد املراقبني احملليني والدوليني 
والطلب من مؤسسات اجملتمع املدني ومن 
االمم املتحدة القي��ام باإلجراءات املطلوبة 
لضمان املشاركة الواسعة في انتخابات 

حرة نزيهة. 

احلكومة تسلمت 25 امرأًة روسيًة من 
احلشد الشعبي متهيداً حملاكمتهن

وحتى اآلن اعيد أكثر من 100 امرأة وطفل 
إلى روس��يا، من العراق وسوريا مبساعدة 
الس��لطات الشيش��انية، غالبيتهم من 
س��كان الشيشان، داغس��تان، إنغوشيا، 
نيزنيفارتوفس��ك،  تفي��ر،  باش��كيريا، 
فض��ا ع��ن مواطنني م��ن كازاخس��تان 

وأوزبكستان.
وأصبح��ت إج��راءات إعادة ال��روس الذين 
كان��وا في املناط��ق التي كانت تس��يطر 
عليها "داعش" في العراق، معقدة، وأكثر 
صعوب��ة في الفت��رة األخي��رة، وكما ذكر 
السبس��بي فإن جميع النساء والفتيات 
الروس��يات البالغ��ات س��ن 14 عاما وما 
فوق، توجه لهن في العراق تهمة اإلرهاب 
والعبور غير القانون��ي للحدود العراقية، 
ويت��م حتديد مصيرهن بعد ق��رار قضائي 

تتخذه محكمة بغداد.
ون��وه السبس��بي بال��دور ال��ذي تلعب��ه 
منظم��ة الصلي��ب األحم��ر الدول��ي في 
ه��ذا اجملال، وجت��اوب الس��لطات العراقية 
مع مس��اع الس��تعادتهن وحتسني ظروف 

احتجازهن.

رايتس ووتش: تكتيكات حكومة 
كردستان إلسكات منتقديها تتسم 

بالقسوة
واض��اف التقري��ر، ان "موظف��ي اخلدمة 

املدنية وحش��ود من أنصاره��م احتجوا 
في 18 من كانون األول في 9 مدن وبلدات 
على األق��ل ف��ي منطقة الس��ليمانية 
بس��بب عدم دفع أج��ور موظفي اخلدمة 
املدني��ة، وان االحتجاج��ات اس��تمرت 5 
أي��ام وكان بع��ض املتظاهري��ن عنيفني، 
وش��نوا هجم��ات متعم��دة عل��ى مبان 
تابع��ة ل� االحت��اد الوطني الكردس��تاني، 
احلزب السياس��ي الرئيسي في منطقة 

السليمانية، وبعض مرافق األسايش".
واوضح��ت، انه ف��ي أواخر ش��هر كانون 
قابل��ت   ،2018 ش��باط  وأوائ��ل  الثان��ي 
هيومن رايتس ووتش 11 رجا شاركوا في 
االحتجاج��ات ونفى اجلمي��ع أنهم كانوا 
عنيفني، وأجِبر9  رجال على توقيع تعهد 
بعدم املش��اركة ف��ي أي احتجاجات في 
املس��تقبل، واضطر 6 إلى التعهد بعدم 
نشر أي ش��يء ينتقد حكومة اإلقليم أو 
يشجع االحتجاجات على وسائل اإلعام 

االجتماعي.
اجلدير بالذكر ان موظفي حكومة اقليم 

كردس��تان ل��م يتس��لموا رواتبهم منذ 
بضعة اش��هر عل��ى الرغم م��ن تطبيق 
نظ��ام االدخ��ار االجباري بنس��بة 30 الى 

%70 من الرواتب الكلية للموظفني.

اليوم .. إطالق الدفعة األولى
لرواتب اإلعانات االجتماعية

وبني منعم ان هذه الدفعة شهدت اطاق 
اغلب البطاقات التي مت ايقافها احترازيا 
وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير القاضية 
بإيصال احلقوق الى مستحقيها وبالوقت 

احملدد.
وكان��ت وزارة العم��ل قد اوف��ت بإيصال 
الدفعات الس��ت لعام 2017 في اوقاتها 
احملددة برغم االزمة املالية بعد اتخاذ قرار 
بجع��ل اطاق الدفعة كل ش��هرين بدال 
م��ن ثاثة اش��هر للتخفيف ع��ن كاهل 
الفقراء ، كما ش��هد رات��ب االعانة زيادة 
بلغت %100 بالنس��بة لرب االسرة حيث 
اصبح 100 الف دينار بعد ان كان 50 الف 

دينار.

تتمات ص1

بغداد- وعد الشمري:
أك��دت احلكومة االحتادي��ة، أمس 
االربع��اء، أن ملف التس��ليح قرار 
س��يادي ال تتدخ��ل في��ه اط��راف 
خارجية، مبينة أن اجناز الصفقات 
العس��كرية يخضع إلى اعتبارات 
فني��ة وال يرتب��ط بدول��ة محددة، 
فيما عبرت عن حرصها على ادامة 
التواص��ل م��ع الوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة، س��يما ف��ي تطوي��ر 
مهارات القوات االمنية العراقية.

وق��ال املتح��دث باس��م احلكومة 
س��عد احلديث��ي ف��ي تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "التس��ليح 
بالنس��بة للعراق قرار س��يادي وال 
تتدخل فيه اط��راف خارجية حتت 
اي ظرف، ويخضع العتبارات فنية 

بحته".
واض��اف احلديث��ي أن "املضي باي 
عملي��ة تس��ليح يك��ون حس��ب 
ومتطلبات  احلاج��ة،  مقتضي��ات 
والعس��كرية  االمنية  املنظوم��ة 
الق��ادة  يق��رره  وم��ا  العراقي��ة 

العسكريون في وزارة الدفاع".
ولف��ت إل��ى أن "للع��راق مص��ادر 
متنوعة للتسليح وال يعتمد على 
دولة بحد ذاتها، لكن هناك عوامل 
يجب أن تأخ��ذ بنظر االعتبار عند 
امتام الصفق��ات، متعلقة مبراعاة 
ومناه��ج  القتالي��ة  العقي��دة 
الق��وات  ف��ي  املتبع��ة  التدري��ب 
املسلحة وكفاءة وجودة الشحنة 
التي يجري االتفاق عليها واثمانها 
وما يصاحبها من خدمات وصيانة 

تقدم بعد البيع".
وب��ني احلديث��ي أن "ه��ذه االمور ال 
تنف��رد به��ا الدول��ة العراقية، امنا 
ام��ر متب��ع ف��ي جمي��ع البل��دان 

التي تبح��ث عن تطوي��ر قدراتها 
القتالية".

وأكد املتحدث الرسمي للحكومة 
أن "االسلحة واملعدات العسكرية 
يت��م توزيعه��ا حصرياً م��ن وزارة 
الدف��اع بوصفه��ا امل��ورد الوحيد 
جلميع تشكيات املنظومة االمنية 
طبيعته��ا  بحس��ب  العراقي��ة 
وتش��كيلها ون��وع الس��اح الذي 
يت��اءم مع االحتياج��ات املطلوبة 

والواجبات املكلفة بها".
ونف��ى احلديث��ي "وج��ود اعتراض 
للوالي��ات املتح��دة بنحو رس��مي 

على آلي��ة توزيع تلك االس��لحة، 
كما أن الع��راق حريص على ادامة 
اجلان��ب  والتع��اون م��ع  العاق��ة 
االميرك��ي والدول االخرى س��يما 
الق��درات  تدعي��م  بخص��وص 
العس��كرية والتجهيز باالسلحة 
احلديث��ة واملتط��ورة والوصول إلى 

اعلى درجات اجلاهزية".
م��ن جانب��ه، ذك��ر اخلبي��ر االمني 
واث��ق الهاش��مي أن "التعاون مع 
التحال��ف الدول��ي ال��ذي س��اند 
العراق في معركت��ه ضد االرهاب 

ما زال مطلوباً".

وأض��اف الهاش��مي ان "اش��كال 
التع��اون ميك��ن أن تأخ��ذ التدريب 
والتس��ليح والتأهي��ل، لكن بقرار 
من رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 

العبادي".
وأوض��ح أن "اجلانب االميركي تقع 
عليه بع��ض االلتزامات املفروضة 
مبوج��ب االتفاقي��ة املبرم��ة م��ع 
الع��راق في ع��ام 2008، لكن ذلك 
ال يخول��ه التدخ��ل ف��ي الش��أن 
ف��ي  س��يما  للع��راق  الس��يادي 
موضوع مصادر التسليح وكذلك 
العس��كرية  املعدات  توزي��ع  آلية 

والصن��وف  التش��كيات  عل��ى 
التابعة للقوات املسلحة".

وشدد الهاشمي على أن "املرحلة 
احلالية تتطلب تس��ليحاً للقوات 
العراقية، اما عن املدربني االجانب 
فه��م موجودون ف��ي الع��راق وال 
وان  الصفق��ات  ف��ي  يتدخل��ون 
بقاءه��م مرتبط بق��رار احلكومة 
العراقية التي هي ايضاً من حددت 

اعدادهم في وقت سابق".
أن  إل��ى  الهاش��مي  ومض��ى 
"السياس��ية االميركية املعتمدة 
منذ سنوات، عدم التدخل املباشر 

في ش��ؤون الدول، كم��ا أن بغداد 
ال تقب��ل بذل��ك لكي ال تنس��ف 
التوافق السياسي واالجماع حول 
موض��وع االنتص��ار عل��ى تنظيم 

داعش االرهابي".
نيابي��ة  مص��ادر  ان  إل��ى  يش��ار 
ق��د ذك��رت أن الوالي��ات املتح��دة 
اعترضت عل��ى نية الع��راق ابرام 
صفقات للحصول على منظومة 
دفاعية من روسيا، لكن احلكومة 
العراقية س��رعان ما نفت تلقيها 
أي امتعاض اميركي؛ بسبب عدم 

وجود صفقة كهذه.

الحديثي: المضي باي 
عملية تسليح يكون 
حسب مقتضيات 
الحاجة، ومتطلبات 
المنظومة االمنية 
والعسكرية العراقية 
وما يقرره القادة 
العسكريون في 
وزارة الدفاع

اجليش العراقي

أكدت استمرار التواصل مع الواليات المتحدة لتطوير مهارات القّوات العراقية

الحكومة: ملف التسليح قرار سيادي وال يخضع للتدخالت الخارجية
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بغداد- الصباح الجديد: 
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  بح��ث 
الس��يد عم��ار احلكي��م م��ع رئيس 
حتال��ف الدميقراطي��ة بره��م صالح 
السياس��ي  الوض��ع  مس��تجدات 

واالزمة بني بغداد واربيل.
وذكر بي��ان ملكتبه تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة منه ان " الس��يد 
عم��ار احلكيم اس��تقبل مبكتبه في 
بغداد، ام��س االربع��اء رئيس حتالف 

الدميقراطي��ة بره��م صال��ح، وبحث 
معه مس��تجدات الوضع السياسي 
في العراق واالزمة بني بغداد واربيل". 
ودعا احلكيم الى " حسم املشكات 
العالق��ة ب��ني بغ��داد واربي��ل وف��ق 
الدس��تور والقانون"، مبينا ان " كل 
االزمات قابلة للح��ل إذا توفرت ادارة 
احل��ل وثقاف��ة التن��ازل وااللتقاء في 

املنتصف".
وتابع البيان ان" السيد عمار احلكيم 

ناقش مع صالح مستجدات الوضع 
لاستحقاق  واالستعداد  السياسي 

االنتخابي القادم
وشدد بحسب البيان على " التنافس 
وف��ق البرامج االنتخابي��ة بعيدا عن 
لغة التس��قيط السياس��ي"، الفتا 
الى " اهمي��ة االغلبية الوطنية في 
املرحل��ة املقبل��ة بحض��ور املكونات 
امل��واالة  االساس��ية وف��ق معادل��ة 

واملعارضة".

بغداد  ـ الصباح الجديد:
أعلن الس��فير األميركي لدى بغداد، 
األربعاء،  ام��س  دوغاس س��ليميان، 
دوالر  ملي��ون   160 ب��اده  تق��دمي 

مساعدات للعراق.
وقال س��ليميان ف��ي مؤمت��ر افتتاح 
مكت��ب مش��روع تكامل ف��ي بغداد 
تابعته "الصباح اجلديد": "من خال 
فت��ح مكتب بغداد ملش��روع تكامل 
نس��عى لتق��دمي افض��ل اخلدم��ات 

التزاماتن��ا  للعراقي��ني كج��زء م��ن 
للحكوم��ة ف��ي تق��دمي 160 مليون 
دوالر مساعدات"، مبينا انها "مبادرة 
جدي��دة للوكالة االميركية للتنمية 

الدولية".
وأضاف "الهدف الرئيس من البرنامج 
اعطاء امله��ارة للحكوم��ة من اجل 
العمل مع منظمات اجملتمع"، مبينا 
ان "صرف املنحة يت��م مراقبتها من 
قب��ل الوكال��ة االميركي��ة للتنمية 

الدولية".
يذك��ر ان برنامج مش��روع "تكامل" 
سيعمل على دعم احلكومة العراقية 
فيم��ا يتعل��ق باإلص��اح االقتصادي 
واملراقب��ة  العام��ة  املالي��ة  واالدارة 
واالشراف على االنفاق العام، وحتسني 
االس��تجابة الحتياج��ات املواطن��ني 
مبختل��ف محافظات الع��راق وتقدمي 
اخلدم��ات م��ن خ��ال دعم مب��ادرات 

االصاح االقتصادي بقيادة عراقية.

الحكيم وبرهم صالح يبحثان الوضع 
السياسي واألزمة بين بغداد وأربيل

واشنطن تقدم 160 مليون دوالر 
مساعدات للعراق



متابعة الصباح الجديد:

باش��رت الش��ركة العام��ة للتصميم 
وتنفيذ املش��اريع احدى ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن باعم��ال مش��روع 
تأهيل ابراج التقطير ملصفى السماوة.

 وأوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس 
ه��ادي جل��وب العب��ودي ف��ي تصري��ح 
للمركز اإلعالمي في ال��وزارة أن أعمال 
التأهيل يجري تنفيذها لصالح شركة 
)IMPA( الروس��ية مبوجب العقد املبرم 
معه��ا ، مش��يرا الى ان ه��ذه االعمال 
تش��مل تأهي��ل وتبدي��ل صوان��ي برج 
التقطير الرئيس وابراج نزع الكيروسني 
ووقود الدي��زل وفحص وتنظيف االبراج 
لالب��راج  القدمي��ة  الصوان��ي  وازال��ة 
وتثبيت الصواني اجلديدة واجراء جميع 
التغيي��رات املطلوب��ة مبوجب تصاميم 
ش��ركة )IMPA( الروس��ية ، مؤكدا في 
الوقت ذاته بأن تنفيذ أعمال املش��روع 
يتم م��ن قب��ل امل��الكات الهندس��ية 
والفنية العاملة في الشركة ولصالح 
ش��ركة مصاف��ي الوس��ط /مصف��ى 

السماوة بطاقة )10( االف برميل/يوم.
وش��دد املدير الع��ام على أن ش��ركته 
متتل��ك االمكانيات ولديها االس��تعداد 
لتنفيذ شتى مش��اريع البنى التحتية 
ومش��اريع البن��اء واألعمار واملش��اريع 
النفطية حيث س��بق ونف��ذت الكثير 
من املش��اريع احليوية واالس��تراتيجية 

في عموم محافظات العراق . 
على صعيد متصل اعلنت شركة  ديالى 
العامة احدى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن جتهيز وزارة الكهرباء بآالف 

املقاييس خالل عام 2018 .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس عبد 
الرس��ول محم��د ع��ارف  ف��ي تصريح 
خ��اص أن الش��ركة متكنت م��ن جتهيز 
احملافظ��ات اجلنوبي��ة بنح��و ) 40( الف 
مقياس بنوعيه الكهربائي وااللكتروني 
وم��ا زال��ت الطلب��ات مس��تمرة م��ن 

قب��ل وزارة الكهرب��اء على ه��ذا املنتج 
، وبه��ذا الص��دد  فق��د بني ع��ارف بأن 
املقي��اس  تطوي��ر  تعت��زم  الش��ركة 
االلكترون��ي املنتج لديه��ا الى مقياس 
ذكي  من خالل املش��اركة مع شركات 
عاملي��ة رصينة ومعروف��ة وذلك لتلبية 
احتياج��ات ومتطلب��ات وزارة الكهرباء 
في الوقت ال��ذي تعتزم فيه ابرام عقود 
للشراكة العادة تأهيل معامل املكواة 
اخ��رى  وعق��ودا   الس��قفية  وامل��راوح 
للتع��اون والش��راكة من اج��ل تطوير 
معامل مح��والت التوزيع والقدرة لرفع 

طاقاته��ا االنتاجية  لتلبية حاجة وزارة 
الكهرب��اء املتزايدة من احمل��والت العادة 
اعمار املناطق احمل��ررة في نينوى واالنبار 

وصالح الدين .
وبخصوص انتاج الش��ركة من القابلو 
الضوئي كش��ف عارف ع��ن صدور قرار 
حلماي��ة هذا املنتج وذلك بفرض ضريبة 
تق��در ب�) 48( % على القابلو املس��تورد 
من خارج العراق االمر الذي سيس��هم 
في تفعيل النشاط التسويقي للقابلو 
الضوئ��ي املنت��ج لدى الش��ركة حيث 
متتل��ك معمال متكامال النت��اج القابلو 

الضوئي ورصي��د مخزني يقدر ب�) 400( 
كيل��و متر غير مس��وق حل��د االن . الى 
ذل��ك عقدت هيئ��ة البح��ث والتطوير 
للجن��ة  االول  اجتماعه��ا  الصناع��ي 
االستشارية برئاسة معاون املدير العام 
الدكتور احمد يونس قاس��م وبحضور 
ش��هادات  حمل��ة  اللجن��ة  اعض��اء 
الدكت��وراه ف��ي الهيئة ملناقش��ة عدد 
م��ن املواضي��ع العلمية املهم��ة والتي 
من ش��أنها تطوير العمل البحثي في 
الهي��أة وش��ركات وزارة الصناعة ومن 

بينها

كم��ا مت مناقش��ة مقت��رح الدكت��ورة 
ايناس محجن بش��أن فص��ل البحوث 
التطبيقي��ة ع��ن البح��وث االكادميية 
ويك��ون تقيي��م البحوث م��ن قبل ذوي 
الدقة  الدقي��ق لضم��ان  االختص��اص 
وس��رعة االجناز واك��د الدكت��ور احمد 
يونس خالل االجتم��اع بضرورة التوجه 
بنش��ر البح��وث ف��ي اجمل��الت واملواقع 
املص��ادر  واقتن��اء  الرصين��ة  العاملي��ة 
العلمية احلديثة ف��ي تنفيذ البحوث ، 
كما مت مناقش��ة تعليمات والية كتابة 
اخلالصات املوس��عة من بينها التأكيد 

على حداثة املص��ادر املقدمة وكتابتها 
باللغتني العربية واالنكليزية.

واضاف الدكتور احم��د يونس بأنه مت 
االتفاق عل��ى اقامة محاضرة علمية 
الطي��ور  انفلون��زة  موض��وع  ح��ول 
االغرض منها نش��ر الوعي حول هذا 
الوب��اء وكيفية الوقاي��ة منه كونها 
ظاهرة انتشرت في االونه االخيرة في 
لع��راق ومت تكليف كل م��ن الدكتورة 
الهام عب��د اله��ادي والدكتور احمد 
موع��دا  وحتدي��د  بالقائه��ا  جاس��م 

القامتها.

محليات 4
ديالى تسعى إلنتاج المقياس الذكي 

»المشاريع« تباشر بتنفيذ مشروع تأهيل أبراج التقطير لمصفى السماوة

 شدد المدير العام 
على أن شركته تمتلك 

اإلمكانيات ولديها 
االستعداد لتنفيذ شتى 
مشاريع البنى التحتية 

ومشاريع البناء 
واإلعمار والمشاريع 

النفطية

مصفى السماوة
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إعادة الخدمات الهاتفية 
لعدد من المناطق في المثنى

المثنى - الصباح الجديد:
باشرت الفرق الفنية بهيئة الكابل في مجمع 
اخلض��ر التابع ملديري��ة إتص��االت للمثنى من 
إصالح كابل س��عة 100 مشترك في منطقة 
حي احلكيم حيث مت إس��تبدال العقد التالفة 
وإع��ادة جميع اخلدم��ات الهاتفية املقطوعة.  
وفي س��ياق متص��ل قامت امل��الكات الفنية 
مبجمع إتصاالت الهالل ف��ي محافظة املثنى 

من صيانة الشبكة اخلارجية لبدالة اجملمع . 
إص��الح  امليداني��ة  األعم��ال  فق��د ش��هدت 
التقاس��يم املباش��ره في مركز ناحية الهالل 
وتثبيت االعمدة وتس��ليك هواتف املشتركني 
وإيصال خدم��ات اإلتصاالت للمواطنني ودوائر 

الدولة في احملافظ .
على صعيد متصل اجنزت املالكات الهندسية 
والفنية في شعبة التراسل مبديرية اتصاالت 
واس��ط التابعة للش��ركة العامة لالتصاالت 
اص��الح عارض��ة الكاب��الت الضوئية بس��عة 
24 ش��عيرة ضوئية في منطق��ة بدرة وكانت 
العارضة بس��بب االعم��ال املنف��ذة من قبل 
بلدي��ة قضاء بدرة في املنفذ احلدودي ومت تأمني 
فحص ج��ودة التراس��ل بعد اصالح��ه بوقت 
قياس��ي لتامني الرب��ط الضوئي عب��ر املنفذ 
املذك��ور لنق��ل الس��عات الضوئي��ة اخلاصة 

بخدمة االنترنت .

العراق وروسيا يبحثان 
تطوير القطاع الزراعي 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكي��ل الفني ل��وزارة الزراع��ة الدكتور 
مهدي ضمد القيس��ي م��ع القائ��م باألعمال 
لس��فارة روس��يا االحتادية في العراق الكسندر 
اس��تومن والوفد املراف��ق له مج��االت التعاون 
القائم��ة وفرص تق��دمي تدري��ب متخصص في 
اجلان��ب البيط��ري م��ن قب��ل وزارة الزراع��ة في 
روس��يا االحتادية ، إضافة إل��ى تعزيز التبادل في 
مج��ال املنتجات النباتي��ة واحليوانية مبا يضمن 
احلصول عل��ى منتجات مطابق��ة للمواصفات 
واألنظم��ة املعمول به��ا لكال البلدي��ن، فضال 
ع��ن إمكانية تخصيص زماالت ملنتس��بي وزارة 
الزراع��ة العراقية في تخصصات محددة ونادرة 
للحصول على ش��هادة املاجس��تير والدكتوراه 
ف��ي التخصص��ات الزراعي��ة والبيطري��ة التي 
تس��هم في نقل اخلبرات والتقانات احلديثة إلى 

القطاع الزراعي في العراق.
من جانبه أبدى القائم باألعمال الروس��ي تأيده 
ملا مت طرحة، وس��وف يت��م التواصل في متابعة 

تنفيذ مامت االتفاق علية. 
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بغداد - الصباح الجديد:
ش��كلت هيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياج��ات اخلاص��ة ف��ي وزارة 
والش��ؤون االجتماعي��ة  العم��ل 

جلن��ة متخصص��ة فني��ا وإداري��ا 
برئاس��ة مدير عام الدائرة االدارية 
الهيئة  ف��ي  والقانونية  واملالي��ة 
احلقوقي عادل حاش��وش الركابي 

ملتابع��ة آلي��ة س��ير العم��ل في 
خمس محافظ��ات جنوبية وهي 
)البصرة وميسان وذي قار واملثنى 

وواسط(. 

وقال رئيس الهيئة القاضي اصغر 
عبد الرزاق املوسوي إن الغاية من 
تشكيل هذه اللجنة هي للوقوف 
عل��ى املش��كالت والعقبات التي 

تواج��ه عمل أقس��ام الهيئة في 
احملافظات والس��عي إلى تذليلها 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة 
وخصوصا مع إدارة اجملالس احمللية 

في احملافظات ملا لها من دور فعال 
ف��ي إجناح دور الهيئة في الوصول 
إل��ى جميع األش��خاص م��ن ذوي 

اإلعاقة. 

لجنة لمتابعة أقسام ذوي اإلعاقة بالمحافظات الجنوبية
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعادت كنيس��ة القيامة في القدس فتح أبوابها 
امس األربعاء بعد أن تراجعت إسرائيل امس االول 
الثالثاء عن خطة ضريبية وتشريع مقترح يتعلق 
باملمتلكات الكنسية كان سببا في احتجاج دام 

ثالثة أيام.
وأدى الق��رار الن��ادر ال��ذي اتخ��ذه القائمون على 
الكنيس��ة األح��د املاض��ي بإغالقه��ا ف��ي وقت 
يش��هد اقتراب عطلة عيد القيامة إلى الضغط 
بش��كل أكبر على إس��رائيل من أجل تعليق هذه 

اخلطوات.
وبع��د تلق��ي بي��ان م��ن مكت��ب رئي��س ال��وزراء 
اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو ق��ال زعماء كنائس 
الروم الكاثوليك وال��روم األرثوذكس واألرمن امس 
االول الثالثاء إن كنيس��ة القيامة فتحت أبوابها 

من جديد امس األربعاء.
وصع��د وجيه نس��يبة ام��س االربعاء ، املس��ؤول 
عن غلق الكنيس��ة وفتحها، س��لما وأدار املفتاح 

ليفتح الباب اخلشبي الرئيسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، ترش��حه 
لالنتخاب��ات الرئاس��ية ع��ام 2020، ف��ي محاولة 
إلع��ادة انتخابه، حي��ث عني براد بارس��كيل مديرًا 
حلملته، وذلك وفقا ملا ذكره موقع »دراغو ريبورت«.

وكان بارس��كيل مدي��ر احلمل��ة الرقمية للس��يد 
ترامب قبل االنتخابات األخيرة، وفي هذا الس��ياق، 
قال م��ات درودوغ، الصحافي ال��ذي يدير املوقع، إن 
اإلع��الن عن تول��ي بارس��كيل ه��ذا املنصب كان 

صدمة، قام بها السيد ترامب.
وبدأ بارسكيل ألول مرة العمل في منظمة ترامب 
ف��ي ع��ام 2011، عندما مت االتصال ب��ه  لتصميم 
موقع على شبكة اإلنترنت ألحد املشاريع التجارية 
لرجال األعمال، وكان له الفضل في لعب دور مهم 
في جناح ترامب على اإلنترنت ونش��ر نهج حملته 
الرئيس��ية على مواقع التواصل االجتماعي مثل 

فيسبوك وتويتر وغوغل.
وصف��ت إح��دى املق��االت الت��ي كتبه��ا موقع » 
Buzzfeed » بارس��كيل بأن��ه »مستش��ار حملة 

ترامب األكثر تأثيرا الذي لم نسمع عنه قط«.

كنيسة القيامة بالقدس 
تعيد فتح أبوابها بعد 

غلقها احتجاجا

براد بارسكيل مديًرا 
لحملة ترامب 

االنتخابية 2020

الصباح الجديد ـ وكاالت:

االربع��اء  ام��س  تركي��ا  انتق��دت 
بش��دة فرنس��ا والواليات املتحدة 
ب��أن يش��مل وق��ف  ملطالبتهم��ا 
إط��الق الن��ار في س��وريا عمليتها 
املقاتلني األكراد،  العس��كرية ضد 
وس��ط تصاع��د ح��دة التوت��ر بني 
أنق��رة ونظرائها في حلف ش��مال 

األطلسي.
وأقر مجلس األم��ن الدولي، مبا في 
ذلك روس��يا، اتفاق��ا لوقف إطالق 
النار مدته 30 يوما في انحاء سوريا، 
رغ��م أن العن��ف ال يزال مس��تمرا 
الغوط��ة الش��رقية اخلاضعة  في 

لسيطرة املعارضة السورية.
ورحب��ت تركي��ا بقرار وق��ف إطالق 
النار لكنه��ا أصرت م��رارا على أن 
أي هدن��ة ل��ن تؤثر عل��ى عمليتها 
املس��تمرة منذ أكثر من شهر في 
منطقة عفرين ضد ق��وات كردية 

تعتبرها أنقرة »إرهابية«.
وكان الرئي��س الفرنس��ي اميانويل 
ماك��رون، قال خالل مكاملة هاتفية 
االثنني املاضي م��ع نظيره التركي 
رج��ب طيب اردوغ��ان، إن قرار وقف 
إط��الق الن��ار يج��ب أن يطبق على 
كامل أنحاء س��وريا »مب��ا في ذلك 
عفري��ن«، وفقا ملا ذكرت الرئاس��ة 

الفرنسية.
لكن وزارة اخلارجية التركية اتهمت 
باريس ام��س االربع��اء بتقدمي بيان 
كاذب ع��ن احملادثة مش��يرة إلى أن 
ماك��رون لم يأت عل��ى ذكر عفرين 

خالل مناقشة وقف إطالق النار.
وأفادت أن تركيا أبلغت الس��لطات 
الفرنسية بأن بيانهم »يفتقد إلى 
الصراحة« وارتكبوا خطأ »تضليل 

الرأي العام«.
من جهتها، أصرت املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجي��ة االميركي��ة هي��ذر 
نوي��رت عل��ى أن قرار وق��ف إطالق 
الن��ار ينطبق عل��ى عفرين كذلك. 
وقالت »بإمكان تركيا معاودة قراءة 
النص الدقي��ق لقرار مجلس األمن 
الدولي هذا. واقترح عليهم القيام 

بذلك«.
وأك��دت أن وق��ف إط��الق الن��ار ال 
يستثني إال العمليات ضد مقاتلي 

تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة 
اإلس��المية  اجملموعات  وغيرها من 

املتطرفة.
وردت وزارة اخلارجي��ة التركية على 
نويرت ف��ي بيان منفص��ل اعتبرت 
خالل��ه أن تصريحاتها »ال أس��اس 
لها على اإلط��الق« مصرة على أن 
احلملة في عفري��ن هي حرب على 
»إرهابيني« وتش��كل مسألة »دفاع 

عن النفس« بالنسبة ألنقرة.
وتس��ببت العملي��ة التركية ضد 
وح��دات حماية الش��عب الكردية 
بتصعي��د التوترات مع واش��نطن 
الت��ي تعم��ل عن قرب م��ع وحدات 
ف��ي  الكردي��ة  الش��عب  حماي��ة 
حربها ضد اجلماعات املتطرفة في 

سوريا.
حماي��ة  وح��دات  أنق��رة  وتعتب��ر 
الشعب الكردية فرعا سوريا حلزب 
العمال الكردستاني الذي شن منذ 
ثالثة عقود متردا ضد الدولة التركية 
وتعتب��ره أنقرة وواش��نطن واالحتاد 

األوروبي مجموعة »ارهابية«.
وفي غض��ون ذلك تش��هد أطراف 
الغوط��ة الش��رقية قرب دمش��ق 
النظ��ام  ق��وات  ب��ني  اش��تباكات 
املعارض��ة برغم توقف  والفصائل 
القص��ف اجلوي واملدفع��ي مع بدء 
س��ريان الهدنة الروسية القصيرة 

امس األربعاء.
ومنذ بدء التصعيد العسكري في 
الغوطة الش��رقية في 18 شباط ، 
وثق املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
مقتل نح��و 590 مدنياً ربعهم من 
األطف��ال، ما أثار تنديدات واس��عة 
من قبل اجملتمع الدولي واملنظمات 

الدولية.
ورغم تبني مجل��س األمن الدولي 
الس��بت ق��راراً ين��ص عل��ى وقف 
شامل الطالق النار في سوريا »من 
دون تأخي��ر«، أعلنت روس��يا هدنة 
»إنس��انية« يومية خلمس ساعات 
في الغوطة الش��رقية بدأت امس 

االول الثالثاء.

وق��ال مدي��ر املرص��د رام��ي عب��د 
ب��رس  فران��س  لوكال��ة  الرحم��ن 
»تستمر منذ منتصف ليل الثالثاء 
العنيف��ة  االش��تباكات  االربع��اء 
عند أط��راف الغوطة الش��رقية«، 
موضح��اً أن قوات النظام ووس��ط 
»قصف جوي ومدفعي عنيف على 
تقدماً  االش��تباك حققت  مناطق 
ح��وش  منطقت��ي  ف��ي  مح��دوداً 
الظواهرة والش��يفونية في ش��رق 

املنطقة احملاصرة«.
املقاب��ل، ش��هدت مناط��ق  وف��ي 
أخرى في الغوطة الشرقية هدوءاً 
خالل ساعات الليل قبل أن يتجدد 
القصف اجلوي صباحاً مس��تهدفاً 
مناط��ق ع��دة بينها مدين��ة دوما، 
ب��رس  فران��س  بحس��ب مراس��ل 

واملرصد السوري.
ويطغى مشهد الدمار على شوارع 
مدينة دوما، التي خرج إليها بعض 
األشخاص مستغلني الهدوء، فيما 
واص��ل عمال األغاث��ة عملهم في 

البحث عن ضحايا حتت األنقاض.
ويُفترض ان تطبق الهدنة يومياً في 
التوقيت ذاته على أن يُفتح خاللها 
»ممر انس��اني« عند معبر الوافدين، 
الواقع ش��مال ش��رق مدين��ة دوما 

خلروج املدنيني.
وكان اليوم األول من الهدنة شهد 
انتهاكات عدة، اذ قتل مدنيان جراء 

قصف لقوات النظام.
في املقابل، اتهم االعالم الس��وري 
املعارض��ة  الفصائ��ل  الرس��مي 
الوافدي��ن  معب��ر  باس��تهداف 
بالقذائف، األمر الذي نفاه املتحدث 
العسكري باسم »جيش اإلسالم«، 
أب��رز فصائ��ل الغوطة الش��رقية، 
حمزة بيرقدار ف��ي حديث لفرانس 

برس.
ونقل التلفزيون الرس��مي السوري 
ام��س االربعاء مجدداً بثاً مباش��راً 
من معب��ر الوافدين الذي بدا خالياً 
م��ن حرك��ة املدني��ني س��وى م��ن 
بضعة س��يارات اس��عاف، مجدداً 

اتهام��ه للفصائ��ل املعارضة مبنع 
خروج املدنيني.

ويطلب ق��رار مجلس األمن الدولي 
م��ن »كل االطراف وق��ف االعمال 
احلربي��ة من دون تأخير ملدة 30 يوماً 
متتالية على األقل في س��وريا من 
اجل هدنة انسانية دائمة« إلفساح 
املس��اعدات  »ايص��ال  أم��ام  اجملال 
االنسانية بش��كل منتظم واجالء 
طب��ي للمرض��ى واملصابني بجروح 

بالغة«.
ويس��تثني القرار تنظيمي الدولة 
وجبه��ة  والقاع��دة  االس��المية 
النصرة في اش��ارة الى هيئة حترير 
الشام وكل اجملموعات واالشخاص 

املرتبطني بها.
وتفتح هذه االس��تثناءات الطريق 
امام تفس��يرات متناقضة، سيما 
أن دمش��ق تعتبر فصائل املعارضة 
»ارهابي��ة«، ما من ش��انه أن يهدد 
االحت��رام الكام��ل لوق��ف اط��الق 

النار.

معارك في أطراف الغوطة الشرقية بالرغم من الهدنة الروسية

غضب تركي من باريس وواشنطن بشأن تطبيق الهدنة في عفرين

اتفاقا لوقف إطالق 
النار مدته 30 يوما 

في انحاء سوريا، 
رغم أن العنف ال 

يزال مستمرا في 
الغوطة الشرقية 

الخاضعة لسيطرة 
المعارضة 

السورية
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العالم أنت وأنا والرياضة واإلنترنت
ماذا تبقى للصحافة الورقية؟..هل انهاها 

االنترنت، وهزمتها الفضائيات؟..مب سيفكر 
اجلمهور الرياضي حني ال يجد جريدة 

ميدانها املالعب ومادتها أسماء محلية 
وعربية وعاملية كبيرة حني يرى لعبة 

نقلتها فضائية ويريد حتليال لها، او تعليقا 
عليها وال يجده او حتى صور لبعض 

العبيها؟
ال احد ميكنه اإلجابة على هذه األسئلة، 
ألنها بحكم الغيب، لكن ما ميكن فعله، 
الذهاب الى املقارنة بني صحيفة تقلبها 

كيف تشاء وحتفظها أينما تريد، وبني 

شاشة مرئية سواء كانت لتلفاز او 
حاسوب.

لكن....هل جتوز املقارنة؟..ال احد ميكنه 
اإلجابة ايضا، ولذا سنضع امامكم 

مستالت من صفحات هذا امللحق، ونترك 
اإلجابة لكم بعد قراءته.

*شهدت مباريات اجلولة الثانية لبطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، ابتسام 

احلظ بوجه فريق القوة اجلوية الذي ظفر 
بثالث نقاط ثمينة على حساب فريق 
السويق العماني بهدف متأخر حمل 

امضاء الالعب كرار علي بري، فيما خاصم 

احلظ فريق الزوراء ليخرج متعادالً سلبيا 
امام فريق اجليش السوري.

وأقتنص القوة اجلوية فوزا قاتال، بهدف 
من دون رد، من مضيفه، السويق العماني، 

مساء االثنني، في العاصمة العمانية، 
مسقط، حلساب اجلولة الثانية، من 

منافسات دور اجملموعات، بكأس االحتاد 
اآلسيوي.

*اكد احلكم الدولي )نخبة آسيا(، مهند 
قاسم: ان القضاة ما زالوا حتت نيران 

املهزومني في مباريات دوري الكرة املمتاز 
للموسم احلالي، وكما في كل موسم 

يكون احلكم شماعة الفريق اخلاسر، 
برغم ان الثقافة، التي وصلت إلى إدارات 

االندية والالعبني واجلمهور، بفضل 
التطور التكنولوجي، من املفروض ان يتم 

استغاللها بالصورة االيجابية والتعرف من 
خاللها على اخر قوانني كرة القدم.

وقال: ان ما يواجه احلكم في مباريات الكرة 
من ضغوط، ومحاوالت للتأثير في قراراته، 

لن تثني اسرة التحكيم في املضي لتكون 
عنصرا اساسا في جناح املنافسات املمتازة، 

وقد تعّود احلكام على الضغوط التي 
تطولهم كل موسم.

*وأوضح التقرير بأن رونالدو تقاضى 12.2 
مليون دوالر سنوياً في عقده األول مع 

مانشستر ثم ارتفع هذا الراتب إلى 31 
مليون دوالر في عام 2007 ، و بعد انتقاله 

إلى مدريد أصبح يتقاضى من خزينة الريال 
راتًبا سنوياً يقدر بـ 25 مليون دوالر ، ليصل 

حالياً إلى 57 مليون دوالر .
كما يعد رونالدو الالعب األكثر دخالً في 

العام بعدما بلغت إيراداته 93 مليون دوالر 
في عام 2017.

*ـ ميكن ان تصمد الصحافة املكتوبة 
طويال الن لها عشاقها الذين الميكن 

ان يستغنوا عنها متاما مثلما هو احلال 
بالنسبة للكتاب املطبوع الذي يظل 

لتقليب صفحاته سحر اليضاهى وان 
امتألت املواقع األلكترونية مبئات ورمبا االف 

العناوين التي بامكانك قراءتها متى شئت.
ـ اعتقد ان تهيئة االمكانات املادية واختيار 

العناصر اخلبيرة والكفوءة لقيادة العمل 
وتوفير الدعم املادي واملعنوي اسس من 

شأنها احلفاظ على بريق صاحبة اجلاللة 
مادام ان في العراق امكانات صحفية رائعة 

سواء من الرواد ام الشباب القادرين على 
النهوض بواجباتهم خير نهوض.

محمد إبراهيم: قدوتي مواقف 
وتجارب ستظل تطوق عنقي ما حييت

موقع يكشف عن الثروة الضخمة 
لكريستيانو رونالدو

ــيليبريتي نيت وورث« األميركي املتخصص في  ــف موقع »س كش
ــي ميتلكها  ــن الثروة الت ــاهير ع ــم اإليرادات الصافية للمش تقيي
ــباني  ــال مدريد اإلس ــدو مهاجم ري ــتيانو رونال ــي كريس البرتغال
ــهير، فإن  ــب املوقع الش والبالغة 400 مليون دوالر أميركي. وبحس

الدولي البرتغالي ميتلك في حسابه 400 مليون دوالر أميركي..

شنيشل: اللقب اآلسيوي الثالث
يتطلب اجتهادًا ومثابرة

ملعب الرمادي يستقبل وفد نادي 
الطلبة لكرة القدم في كرنفال األخوة

ــهدت مباريات اجلولة الثانية لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة  ش
القدم، ابتسام احلظ بوجه فريق القوة اجلوية الذي ظفر بثالث نقاط 
ــدف متأخر حمل  ــويق العماني به ــاب فريق الس ــة على حس ثمين
امضاء الالعب كرار علي بري، فيما خاصم احلظ فريق الزوراء ليخرج 

متعادالً سلبيا امام فريق اجليش السوري.

ــة بني الرياضيني  ــد عمق العالقات االخوي ــي مبادرة ايجابية تؤك ف
ــباط املاضي، وفد  ــيما في قطاع كرة القدم، توجه يوم 25 ش والس
ميثل فريق نادي الطلبة لكرة القم إلى محافظة األنبار ملالقاة فريق 
نادي الرمادي في لقاء ودي جتريبي اقيم في ملعب النادي الذي عانى 

اخلراب بسبب االرهاب اللعني الذي جثم على صدر احملافظة...
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

10

ــماء التي متيزت  ــت العديد من االس ــة املكتوبة قدم ــة الرياضي الصحاف
ــهير، كان حرص الصحفي منذ ذلك اجليل،  بالنقد البناء بعيداً عن التش
ــر بالتأكيد  ــدمي املادة القيمة جلمهور القراء، الذين انحس ــا يزال هو تق وم
ــي الكبير، لكن  ــة واالنفتاح اإلعالم ــبب الثورة التكنولوجي عددهم بس
احلديث مع رجاالت الصحافة ممن امضوا عقودا في املهنة، يعد متميزا...

فالح الناصر

من ملعب الرمادي »عدسة: أحمد حطاب«

)Thu. 1 Mar. 2018 issue )3891اخلميس 1 آذار 2018 العدد

مهند قاسم: تطبيق 
القانون بدقة جعلني 

سعيدًا برغم الضغوطات
ص10



لقاء فريق 
الطلبة بنجومه 
وتأريخه اسهم 

في تعزيز 
حضور الجماهير 
لمساندة فريقه 
الذي سيبدأ يوم 

غدٍ الجمعة 
مشاركته في 

دوري المحافظة 
بلقاء فريق 

الصمود ضمن 
المنافسات التي 

تضم 8 أندية 
وتم توزيعها 

إلى مجموعتين 
يتأهل أول وثاني 

كل مجموعة 
إلى دور نصف 

النهائي ثم 
النهائي وإعالن 

بطل المحافظة 
ليتأهل إلى 
دور الحسم 

التأهيلي من 
اجل المنافسة 

على خطف 
احدى بطاقات 
االضواء لدوري 
الكرة الممتاز 

للموسم الجديد 
.2019/2018

الملف 8

بغداد ـ الصباح الجديد:

الثاني��ة  اجلول��ة  مباري��ات  ش��هدت 
لبطول��ة كأس االحتاد اآلس��يوي لكرة 
القدم، ابتسام احلظ بوجه فريق القوة 
اجلوي��ة الذي ظفر بث��اث نقاط ثمينة 
على حس��اب فريق الس��ويق العماني 
به��دف متأخ��ر حمل امض��اء الاعب 
كرار علي بري، فيما خاصم احلظ فريق 
ال��زوراء ليخ��رج متعادالً س��لبيا امام 

فريق اجليش السوري.
وأقتنص القوة اجلوية فوزا قاتا، بهدف 
م��ن دون رد، م��ن مضيف��ه، الس��ويق 
العماني، مس��اء االثنني، في العاصمة 
العماني��ة، مس��قط، حلس��اب اجلولة 
الثانية، من منافس��ات دور اجملموعات، 

بكأس االحتاد اآلسيوي.
وج��اء اله��دف بإمضاء الاع��ب، كرار 
علي، في الدقيق��ة 85، ليتصدر القوة 
ترتيب مجموعته ب�4 نقاط، إلى جانب 
اجلزي��رة األردن��ي، الذي ف��از أيًضا على 
املالكي��ة البحرين��ي، به��دف من دون 
رد، فيم��ا يتذيل الس��ويق الترتيب، با 

رصيد.
وق��ال م��درب الق��وة اجلوي��ة، راض��ي 
شنيش��ل، ف��ي تصريح��ات صحفية 
عقب املباراة: »تعاملنا بواقعية، لكون 
الس��ويق خارج من خسارة ثقيلة، في 

املباراة األولى، ويبحث عن التعويض«.

وتاب��ع: »بالتالي خضنا املب��اراة بتوازن، 
وكنا صبورين في التعامل مع املنافس، 
حت��ى أدركنا ه��دف الفوز، ف��ي الرمق 

األخير«.
وأضاف املدرب: »نس��عى إلحراز اللقب 
اآلس��يوي، للمرة الثالثة على التوالي، 
وه��ذا يتطلب من��ا اجته��ادًا ومثابرة، 
ومتكن��ا من حص��د ثاث نق��اط، خارج 
واجباته��م،  أدوا  والاعب��ون  ملعبن��ا، 

برغم إهدار بعض الفرص«.
ووقع االختيار على جن��م القوة اجلوية، 
همام طارق، كأفضل العب، في مباراة 
فريقه م��ع الس��ويق العمان��ي، التي 
ج��رت، مس��اء االثن��ني، في مس��قط، 
وانتهت ملصلحة الفريق األزرق، بهدف 

من دون رد، في كأس االحتاد اآلسيوي.
عن ذل��ك، قال ط��ارق، ف��ي تصريحات 
صحفية »احلمد هلل حققنا املطلوب.. 
قدمن��ا مب��اراة كبيرة، الس��ويق ليس 
باملنافس السهل على أرضه، واختياري 
كأفض��ل الاعب��ني، ل��م يك��ن بجهد 
فردي فقط، بل مبساعدة زمائي، الذين 

لعبوا بروح الفريق الواحد«.
وتابع: »القوة اجلوية لعب بش��خصية 
البط��ل، وكنا عل��ى قدر املس��ؤولية، 
وأس��عدنا جماهيرنا، وهدفن��ا إكمال 
الث��اث،  النق��اط  وحتقي��ق  املش��وار، 
ف��ي املب��اراة املقبل��ة، أم��ام املالكي��ة 
البحريني، ثم املضي قدًما نحو حتقيق 

لقب ثالث.

إلى ذلك، حسم التعادل السلبي، لقاء 
الزوراء واجليش السوري، مساء االثنني، 
على ملعب األهلي القطري، حلس��اب 
اجلول��ة الثاني��ة، م��ن دور اجملموع��ات، 

لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
وبرغ��م أفضليت��ه في الش��وط األول، 
لك��ن الزوراء أهدر فرًص��ا كثيرة، حيث 
أرسل مهند عبد الرحيم ضربة رأسية، 
مرت بجوار القائم.وأضاع صفاء هادي، 
أخط��ر فرص الزوراء، ف��ي الدقيقة 34، 
عندما اس��تقبل كرة بينية، على بعد 
ياردات من املرمى، لكن احلارس أبعدها.
وم��رر الاع��ب الروان��دي، عب��د الرزاق 
فيس��تون، ك��رة مميزة إل��ى مهند عبد 
الرحي��م، لكن��ه تأخر في تس��ديدها، 
ليبعده��ا دفاع اجليش.. وفي الش��وط 
الثاني، حتس��ن أداء اجليش، وس��نحت 
ل��ه ع��دد من الف��رص، وب��ادل ال��زوراء 
التهديدات، حيث أض��اع كرة خطيرة، 
في الوقت ب��دل الضائع، في حني أهدر 
البديل، أمجد كلف، آخر فرص الفريق 
العراق��ي، لتنته��ي املب��اراة بالتع��ادل 

السلبي.
وبه��ذا التع��ادل، رفع ال��زوراء واجليش 
الثاني��ة،  النقط��ة  إل��ى  رصيدهم��ا، 
اجملموعة  اللبنان��ي  العه��د  ليتص��در 
ب���4 نق��اط، بعد ف��وزه، عل��ى املنامة 

البحريني، بهدف من دون رد.

شنيشل: اللقب اآلسيوي الثالث
يتطلب اجتهادًا ومثابرة

همام طارق ينال جائزة األفضل

بغداد ـ الصباح الجديد:

ف��ي مب��ادرة ايجابي��ة تؤك��د عمق 
العاق��ات االخوي��ة ب��ني الرياضيني 
والسيما في قطاع كرة القدم، توجه 
ي��وم 25 ش��باط املاضي، وف��د ميثل 
فريق ن��ادي الطلبة لك��رة القم إلى 
محافظ��ة األنبار ملاق��اة فريق نادي 
الرم��ادي في لق��اء ودي جتريبي اقيم 
في ملعب الن��ادي الذي عانى اخلراب 
بس��بب االرهاب اللع��ني الذي جثم 
عل��ى ص��در احملافظة في الس��نوات 

السابقة.
حضور رسمي ميثل احملافظة تقدمه، 
نائب احملافظ، وجمع من املس��ؤولني 
والوجه��اء والرياضي��ني، ورئيس نادي 
ورفاقه  الدخي��ل،  الرم��ادي، عص��ام 
في الهيئة اإلداري��ة، واجلماهير التي 
حضرت ملدرجات امللعب برغم اخلراب 
الذي حل بها، لك��ن املها كبير في 
استعادة ألق احملافظة على الصعيد 
الرياضي بعد االستقرار االمني الذي 
تنع��م به بفض��ل جه��ود اخمللصني 
م��ن ابنائها وتكاتفهم م��ع القوات 

االمنية.
الزي��ارة تع��د مهمة لتعزي��ز اجلانب 
املعن��وي لرياض��ي احملافظ��ة الذي��ن 
عادوا إلى التدريب��ات بعد ان نفضوا 
غبار األلم وأس��تعدوا ملرحلة جديدة 
تتمث��ل في انعاش رياض��ة احملافظة 
من خال اعداد الفريق الكروي وشتى 
الفعاليات االخرى في نادي الرمادي او 
االندية االخرى التي تضمها احملافظة 

الغربية.
رئيس ن��ادي الطلب��ة الرياضي، عاء 
اجلمهور  اس��تقبله  ال��ذي  كاظ��م، 
مبحبة وحفاوة كبيرة، ابدى سعادته 
مبا يراه من حب للرياضة ولكرة القدم 
في وجوه مشجعي ورياضيي النادي 
ال��ذي طامل��ا كان متمي��زا بحضوره 

وتقدمي��ه للنج��وم ووقوفه ن��دا قويا 
أمام اب��رز االندية الكروية في الدوري 

املمتاز.
وعب��ر ع��ن مدى س��عادته م��ع وفد 
النادي في احلضور إلى ملعب الرمادي 
واجراء املباراة الودية التي تعد اخوية 
ال تنافس��ية وه��ي كرنف��ال كبي��ر 
ورائ��ع ورس��الة عن مدى االس��تقرار 
االمني الذي تشهده احملافظة وايضا 
االصرار الكبير لشبابها على التفوق 
في القطاع الرياضي وال س��يما كرة 

القدم.

وناش��د النجم الدولي السابق، إلى 
ان متتد يد العون احلكومي سواء في 
وزارة الش��باب والرياض��ة او اللجنة 
االوملبي��ة واحت��اد الكرة إل��ى رياضة 
احملافظ��ة التي تع��د منجما لتقدمي 
الكف��اءات واملتميزي��ن إل��ى األندية 
املتقدمة واملنتخبات الوطنية وعالم 

االحتراف.
م��ن جانبه، اش��ار م��درب فريق نادي 
الرمادي، صباح عبد احلس��ن، إلى انه 
تس��لم مهمة تدريب فريق الرمادي، 
س��اعياً م��ع رفاقه املدرب��ني وبدعم 

اجلمه��ور ومس��اندة إدارة النادي إلى 
قيادته نحو التفوق واملس��اهمة في 
انعاش الكرة الرم��ادي والفريق الذي 
كان لس��نوات طويلة قاه��راً للكبار 
ومتميزا في تق��دمي الاعبني االكفاء 
إلى االض��واء، اذ اج��رى الفريق حتى 
االن 4 مباري��ات جتريبية 2 امام فريق 
الك��رخ وواح��دة ض��د ش��باب فريق 
ن��ادي أمانة بغداد واخ��رى امام فريق 
الطلب��ة، وجمي��ع املباري��ات كان��ت 
فرص��ة لتأكيد وجود فري��ق الرمادي، 
كما ان املباريات ش��كلت كرنفاالت 

رائعة لتعزيز اواصر االخوة بعيدا عن 
النتائج.

واوضح ان لقاء فريق الطلبة بنجومه 
وتأريخ��ه اس��هم في تعزي��ز حضور 
اجلماهير ملساندة فريقه الذي سيبدأ 
يوم غٍد اجلمعة مش��اركته في دوري 
احملافظة بلق��اء فريق الصمود ضمن 
املنافس��ات التي تض��م 8 أندية ومت 
توزيعها إل��ى مجموعتني يتأهل أول 
وثاني كل مجموع��ة إلى دور نصف 
النهائ��ي ث��م النهائي وإع��ان بطل 
احملافظ��ة ليتأه��ل إلى دور احلس��م 

التأهيل��ي م��ن اجل املنافس��ة على 
خط��ف اح��دى بطاق��ات االض��واء 

لدوري الك��رة املمتاز للموس��م 
اجلديد 2019/2018.

كان  الرياضي��ة،  الصحاف��ة 
لها كلمة باملناس��بة، فقال 
الش��مري:  الزميل، حس��ني 
مب��ادرة رائع��ة تؤك��د لن��ا 
بالدليل القاطع ان الرياضة 
هي من توحد الشعوب ال 
اثبته  ما  وهذا  الساس��ة، 
االخ��وة في ن��ادي الطلبة 
يقومون  وهم  مش��كورين 

بزي��ارة مدينة الرم��ادي التي 
يحاول ان يعبث بها الفاس��دون 

من السياسيني.
الرياضيني  ولكن بجه��ود االخ��وة 
لي��س ف��ي ن��ادي الطلبة حس��ب 
بل ف��ي جمي��ع انديتن��ا الرياضية 
س��تبقى الرياض��ة هي م��ن توحد 
الشعب العراقي، ال سيما ان هنالك 
الكثير من االس��ماء الامعة للكرة 
العراقي��ة هم من ابن��اء محافظتنا 
العزيزة الرمادي ومنهم على سبيل 
املثال ال احلصر، شاكر وخالد محمد 
صبار وهش��ام محمد وس��عد ناصر 
ومنع��م يوس��ف وعمار ام��د وعامر 
ومحم��د  جدي��ع  واحم��د  مش��رف 
حمي��د وايضا العب��ني اخرين منهم 
جمع��ة جديع ومحم��د عبد جديع 
وأوالد أرزي��ج) حكمت ورواد ومهند 
وامين( والعبني اخرين كانوا محط 
فخ��ر باخاقهم ومس��توياتهم 

الفنية.
كصحفي��ني  بدورن��ا  ونح��ن 
وإعاميني نب��ارك ونرحب بهذه 
ان  ونتمن��ى  الرائع��ة  املب��ادرة 
تتواصل مع االندية التي دمرها 
االرهاب الداعشي كافة، لكي 
تعود رياضتنا تستنشق الهواء 

النقي بعيداً عن السياسة.

ملعب الرمادي يستقبل وفد نادي الطلبة
لكرة القدم في كرنفال األخوة

دعوات للمسؤولين بتقديم دعم لرياضيي المحافظة
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همام طارق
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ينتظر إنتر ميالن 
3 مواجهات 
من العيار الثقيل 
خالل المرحلة 
المقبلة، أولها 
ميالن في 
سان سيرو، 
ثم المتصدر 
نابولي، وبعدها 
سامبدوريا.

وأشارت 
الصحيفة إلى 
أن تحقيق نتائج 
إيجابية في 
المباريات الثالث، 
ربما يسهم في 
تأهل النيراتزوي 
لدوري أبطال 
أوروبا في 
الموسم الجديد

موقع يكشف عن الثروة الضخمة لكريستيانو رونالدو

مواجهتا أرسنال وميالن القارية
تبلغ قيمتها المالية 832 مليون يورو

العواصم ـ وكاالت:

كشف موقع »س��يليبريتي نيت وورث« 
تقيي��م  ف��ي  املتخص��ص  األميرك��ي 
اإليرادات الصافية للمشاهير عن الثروة 
الت��ي ميتلكه��ا البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو مهاجم ريال مدريد اإلس��باني 

والبالغة 400 مليون دوالر أميركي.
وبحس��ب املوقع الش��هير، فإن الدولي 
البرتغالي ميتلك في حسابه 400 مليون 
دوالر أميرك��ي جمعها من خالل مصادر 
متعددة ، يتقدمها راتبه الس��نوي الذي 
كان يتقاض��اه خالل جتربت��ه االحترافية 
في إجنلترا و إس��بانيا ، وحتدي��داً عندما 
كان العباً س��ابقاً في نادي مانشس��تر 
يونايت��د أو عندم��ا انتقل إل��ى صفوف 

ناديه احلالي ريال مدريد .
و أوض��ح التقرير ب��أن رونال��دو تقاضى 
12.2 مليون دوالر سنوياً في عقده األول 
مع مانشستر ثم ارتفع هذا الراتب إلى 
31 ملي��ون دوالر في ع��ام 2007 ، و بعد 
انتقاله إل��ى مدريد أصبح يتقاضى من 
خزين��ة الريال راتًبا س��نوياً يق��در ب� 25 
مليون دوالر ، ليصل حالياً إلى 57 مليون 

دوالر .
كما يعد رونالدو الالعب األكثر دخالً في 
الع��ام بعدما بلغت إيرادات��ه 93 مليون 

دوالر في عام 2017.
وفضالً عن الراتب الس��نوي، فإن رونالدو 
يتحصل على أم��وال إضافية من موارد 
أخ��رى ترفع م��ن ثروت��ه خاص��ة عقود 
الرعاية واإلعالنات التي تدر عليه أمواال 
طائلة ، خاصة عقد رعايته مع الشركة 
األميركية »نايك��ي« التي تعاقد معها 
ف��ي نهاية ع��ام 2016 بعقد ملدى احلياة 

مقابل مليار دوالر أميركي.
ورف��ع املهاج��م البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو هداف نادي ري��ال مدريد رصيده 
التهديف��ي في ال��دوري اإلس��باني إلى 
300 هدف، بعد الثنائية التي س��جلها 
في مباراة فريقه ضد ضيفه ديبورتيفو 
اخلامس��ة  اجلول��ة  ضم��ن  األفي��س 

والعشرين من عمر البطولة.
وس��جل رونالدو هدفه رقم 300 بعدما 
لع��ب 285 مباراة ف��ي بطول��ة الدوري 
اإلس��باني ، من��ذ انضمام��ه إل��ى ريال 

مدريد في صيف عام 2009 .
وبحسب صحيفة »ماركا«، فإن رونالدو 
كان أس��رع ب��� 41 مب��اراة م��ن غرمي��ه 
األرجنتيني ليونيل ميسي في الوصول 
إل��ى الهدف رق��م 300 ، إذ أن »البرغوث 
 300 ال���  هدف��ه  أح��رز  األرجنتين��ي« 
مع  خاض  بعدما 
نة  ش��لو بر

326 مباراة.

وبفضل هذه الثنائي��ة، جنح رونالدو في 
تعزيز مركزه الثاني في ترتيب الهدافني 
بتاريخ الدوري اإلسباني برصيد إجمالي 
بل��غ 300 ه��دف ، وبف��ارق 68 هدفاً عن 
ميس��ي ال��ذي س��جل 368 هدفاً خالل 
406 مباري��ات ، بينم��ا تراج��ع الهداف 
األس��بق الراحل اإلس��باني تيلم��و زارا 
أس��طورة نادي اتلتيك بيلباو إلى املركز 
الثالث برصيد 251 هدفاً س��جلها في 

277 مباراة.
و برغم أن رونالدو يحتل مركز الوصافة 
ف��ي ترتي��ب الهداف��ني إال ان��ه ميتل��ك 
أعل��ى مع��دل تهديفي، وال��ذي بلغ 1.4 
هدف ف��ي املباراة الواح��دة، في حني أن 
معدل ميس��ي بلغ 0.9 هدف في املباراة 

الواحدة.
اجلدير ذكره بأن ميس��ي ما يزال يتصدر 

ترتيب جائزة »البيتشيتش��ي« كأفضل 
ه��داف ف��ي بطولة ال��دوري اإلس��باني 
خ��الل املوس��م اجل��اري، بعدما س��جل 
20 هدف��اً في ح��ني تراج��ع رونالدو إلى 
املركز الس��ادس برصيد 12 هدفاً متأثراً 
بإيقاف��ه ع��ن املباريات اخلم��س األولى 
من منافس��ات املوس��م بعد طرده في 
موقعة السوبر اإلسباني ثم غيابه عن 

لقاء ليغانيس إلراحته.
من جانب اخر، أبدى كريستيانو رونالدو، 
جنم ريال مدريد، رضاه عن كل ما حققه 
طوال مس��يرته االحترافية، مشيرا إلى 
رغبت��ه في مواصل��ة القت��ال لتحقيق 
املزيد م�ن الطموح�ات في املستقب�ل.

تصريح��ات  »آس«  صحيف��ة  ونقل��ت 
للنجم البرتغالي، استعرض فيها بعض 
اإلجن��ازات التي حققه��ا، كما حتدث عن 

حظوظ منتخ��ب البرتغال في الوصول 
ملراحل بعيدة مبونديال روسيا 2018.

وق��ال ال��دون: »لم أك��ن أحل��م بالفوز 
بخم��س ك��رات ذهبي��ة عل��ى اإلطالق، 
ولكن إذا اضطررت إلنهاء مسيرتي اآلن 
سأكون س��عيدا جدا، وسأكون سعيدا 
أكثر إذا حققت الكرة الذهبية مرتني أو 
ثالثا، ولكن إن لم أفز بها مجددا سأظل 

سعيدا«.
وتابع: »لقد فزت بالفعل بخمس جوائز، 
ولكن ما يزال لدي القوة والثقة للقتال 
عليه��ا م��ن جديد، مث��ل تل��ك اجلوائز 
تعتمد على عدد األلقاب اجلماعية التي 

حتصل عليها وكيف ينتهي املوسم«.
وتط��رق ذو ال��� 33 عام��ا للحدي��ث عن 
حظوظ منتخبه الوطني في املونديال، 
وواصل: »علين��ا أن نكون صادقني، نحن 

لس��نا من الفرق املفضلة للفوز بكأس 
العال��م، هن��اك العديد م��ن املنتخبات 
مثل البرازيل، إس��بانيا، أملانيا، األرجنتني 

ميكنها الوصول بعيدا«.
ك��رة  ف��ي  وارد  ش��يء  »كل  وأكم��ل: 
الق��دم، علينا أن نرك��ز أوال على مرحلة 
اجملموع��ات ث��م ننظر بعد ذل��ك لبقية 
مراح��ل البطولة، ولك��ن األهم اآلن هو 

عبور دور اجملموعات«.
وبس��ؤاله عن األح��الم التي يريد 

املس��تقبل،  ف��ي  حتقيقه��ا 
أج��اب: »ف��ي احلقيق��ة ال 
أحالم  أن هن��اك  أعتق��د 
لق��د  حتقيقه��ا  أري��د 
وصلت لكل م��ا أريده«.

كأس  نهائ��ي  وبش��أن 
العال��م لألندي��ة الع��ام 

املاض��ي، ق��ال: »النهائي 
دائم��ا يكون %50 لكل 
طرف، ولكن أعتقد أن 
أوروبا هي األوفر حظا، 
يجب أال نكون منافقني 
أن  لنق��ول 
ة  لكر ا
في 

الصني أو 
ملكسيك  ا

البرازي��ل  أو 
أفضل، ال بل أوروبا«.

»التنافس��ية  واختتم: 
في أوروبا أكبر ألنك تلعب 

أمام أفضل الفرق والالعبني 
البرازي��ل  ف��ي  العال��م،  ف��ي 

النواحي الفني��ة عالية للغاية، 
ولكن لن يصمدوا أمام فرق كريال 

مدريد أو برشلونة، كنا نعلم 
أن��ه إذا لعبنا باملس��توى 
نفس��ه أم��ام جرمييو، 
كنا س��نفوز وهو ما 

حتقق«.

يمتلك في حسابه 400 مليون دوالر أميركي

المقرر إقامتهما في الثامن والخامس عشر من شهر آذار الجاري
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العواصم ـ وكاالت:

أس��فرت قرعة الدور الثام��ن النهائي 
من مسابقة الدوري األوروبي )اليوروبا 
لي��غ( ع��ن مواجه��ة قوي��ة جتمع بني 
نادي أرس��نال اإلجنلي��زي ونادي ميالن 
اإليطال��ي املق��رر إقامته��ا بنظ��ام 
الذهاب واإلياب في الثامن واخلامس 

عشر من شهر آذار اجلاري .
وكان الفريق��ان ق��د ظ��ال حاضرين 
بقوة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
غير أن تراجع نتائجهما في املواسم 
ع��ن  يغيب��ان  جعلهم��ا  األخي��رة 
البطولة األغلى ويكتفيان بالتواجد 
في املس��ابقة الثانية مس��اهمني 

في الرفع من مستواها الفني.
هذا ويضم كل فريق ترس��انة 
م��ن النج��وم الكب��ار م��ن 
أصحاب األسعار املرتفعة 
، وهو ما يجعل املباراة 
االغل��ى ف��ي تاريخ 
 ، البطول��ة 
حيث قاربت 

قيمته��ا 
، املليار  و ر ي��و

ص��ة  انه��ا تأتي خا
ع��ودة متزامن��ة  مع 

ميالن  إل��ى ن��ادي  بق��وة 
ق  ت س��و ال نتق��ا ال ا

قيام��ه  بتعاق��دات كبيرة و 
ف��ي امليركات��و الصيفي املنص��رم بعد 
انتقال��ه ملكيته إلى رج��ال أعمال من 
الصني ، بينما تخلى نادي أرس��نال عن 
تقش��فه وفتح خزائنه إلبرام صفقات 

من العيار الثقيل.
مارك��ت"  "ترانس��فير  ملوق��ع  ووفق��اً 

املتخص��ص ، ف��إن القيم��ة اإلجمالية 
لالعب��ي ارس��نال وميالن هذا املوس��م 
تصل إل��ى 832 مليون يورو ، حيث تبلغ 
قيمة العب��ي الفريق اللندني نحو 492 
مليون يورو ، وهي القيمة التي ارتفعت 
وبلغت هذا املستوى بفضل التعاقد مع 
األملاني مسعود اوزيل مقابل 50 مليون 
ي��ورو في صيف ع��ام 2013 ثم التعاقد 
الكس��ندر  الفرنس��ي  املهاج��م  م��ع 
الغازي��ت م��ن أوملبيك ليون الفرنس��ي 
لقاء 55 مليون يورو في الصيف املاضي 
، ث��م جاء أخي��راً التعاقد م��ع املهاجم 

الغابون��ي بيير اميري��ك اوباميونغ هداف 
ن��ادي بروس��يا دورمتون��د األملان��ي خالل 
االنتقاالت الش��توية املاضية في اغلى 
صفق��ة بتاريخ الن��ادي ، بعدما وصلت 
قيمته��ا إل��ى 65 ملي��ون ي��ورو ، وه��و 
الغائب األكبر عن املوقعة القارية كونه 
غير مؤهل للعب مع ناديه اجلديد ، على 
اعتبار ان اس��مه مت تقيي��ده في قائمة 
ناديه السابق الذي خاض مسابقة دوري 
أبط��ال أوروبا قب��ل ان يت��م حتويله إلى 

مسابقة الدوري األوروبي.
فتص��ل   ، اللومب��اردي  الفري��ق  أم��ا 

قيمتهم الكلية إل��ى 340 مليون يورو، 
وه��ي القيمة التي بلغه��ا أبناء ميالنو 
منذ الصي��ف املنص��رم بإبرامهم عدة 
صفق��ات مؤثرة ، في مقدمتها صفقة 
املدافع اإليطالي ليوناردو بونوتشي من 
ن��ادي يوفنت��وس اإليطال��ي ، واملهاجم 
البرتغالي أندريه سيلفا من نادي بورتو 
البرتغال��ي ، إضافة إلى تواجد أس��ماء 
وازنة في املالعب وفي س��وق االنتقاالت 
املتأل��ق  الش��اب  حارس��ه  خاص��ة 

جيانلويجي دوناروما.
وف��ي ظ��ل الوضعي��ة العس��يرة التي 

يعيشها كل فريق من الناديني في دوري 
بالده، ف��إن ذلك يحفزهم��ا على تقدمي 
أفضل العروض من اجل إنهاء املنافسة 
عل��ى منص��ة التتويج الت��ي تؤهلهما 
مباش��رة إل��ى دور اجملموعات ملس��ابقة 
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل ، حيث 
يحتل ميالن املركز الس��ابع في بطولة 
ال��دوري اإليطال��ي ام��ا ن��ادي أرس��نال 
فيحت��ل املرك��ز الس��ادس ف��ي الدوري 
اإلجنلي��زي ، وكال املركزي��ن غير مؤهلني 
للمسابقة القارية األغلى على صعيد 

األندية األوروبية.
من جهة اخرى، ينوي الصيني جيندوجن 
تش��اجن مالك نادي إنتر ميالن اإليطالي، 
أرج��اء  داخ��ل  بث��ورة جدي��دة  القي��ام 
النيرات��زوري، ح��ال فش��ل الفري��ق في 

حتقيق أهدافه هذا املوسم.
وبحسب صحيفة "كوريري ديلال سيرا"، 
فإن ش��هر آذار اجلاري س��يكون حاسًما 
لوتش��يانو  الفري��ق  مل��درب  بالنس��بة 
س��باليتي، حال فشل في حتقيق نتائج 
إيجابية.وب��دأ النيراتزوري بش��كل جيد 
حتت قيادة سباليتي هذا املوسم، ولكن 
االنتص��ار األخي��ر عل��ى بينفينت��و في 
الكالتشيو كان الفوز الثاني لإلنتر في 

آخر 13 مباراة بشتى املسابقات.
وينتظ��ر إنت��ر مي��الن 3 مواجه��ات من 
العي��ار الثقي��ل خالل املرحل��ة املقبلة، 
أولها ميالن في سان سيرو، ثم املتصدر 
نابول��ي، وبعده��ا سامبدوريا.وأش��ارت 
الصحيفة إلى أن حتقيق نتائج إيجابية 
ف��ي املباريات الث��الث، رمبا يس��هم في 
تأهل النيراتزوي لدوري أبطال أوروبا في 
املوسم اجلديد.ويحتل إنتر ميالن املركز 
الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 
51 نقطة، بفارق 15 نقطة عن املتصدر 

نابولي.

رونالدو 
يتحصل على 
أموال إضافية 
من موارد 
أخرى ترفع 
من ثروته 
خاصة عقود 
الرعاية 
واإلعالنات 
التي تدر 
عليه أمواال 
طائلة ، خاصة 
عقد رعايته 
مع الشركة 
األميركية 
»نايكي« التي 
تعاقد معها 
في نهاية 
عام 2016 
بعقد لمدى 
الحياة مقابل 
مليار دوالر 
أميركي

كريستيانو رونالدو

سيلفا
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بغداد ـ فالح الناصر:
الصحاف��ة الرياضي��ة املكتوب��ة قدمت 
العديد من االس��ماء التي متيزت بالنقد 
البن��اء بعيداً عن التش��هير، كان حرص 
الصحفي منذ ذلك اجلي��ل، وما يزال هو 
تقدمي املادة القيمة جلمهور القراء، الذين 
انحس��ر بالتأكيد عددهم بسبب الثورة 
التكنولوجية واالنفتاح اإلعالمي الكبير، 
لك��ن احلديث مع رج��االت الصحافة ممن 
امض��وا عقودا في املهن��ة، يعد متميزاً، 
ففيه جتارب ومواقف عالقة في األذهان، 
لذلك حرصت »الصباح اجلديد« ان حتاور 
الزمي��ل، محمد  الرياض��ي،  الصحف��ي 
إبراهي��م، لتخ��رج بحصيل��ة نقدمه��ا 

للقراء الكرام في السطور التالية:

 كيف ترى تأثي��ر الصحافة املكتوبة 
اليوم مقارنة باالمس ؟

يختلف��ان  اثن��ن  ان  اعتق��د  ال   �
عل��ى ان دور الصحافة املكتوبة 

انحس��ر وتض��اءل كثي��را في 
والقن��وات  االنترن��ت  عص��ر 
الفضائية ووسائل التواصل 
االجتماعي اذ بات بامكانك 
بكبس��ة زر او مل��س جهاز 
حتك��م عن بع��د، االطالع 
على اخر االخبار ومتابعة 
الفعالي��ات  اح��دث 

فض��ال  ويس��ر  بس��هولة 
الضوء  عن تس��ليط حزم 

على   كل صغيرة 
ة  كبير و

يث��ار حولها اجلدل قبل ان يحس��م امره 
بلقط��ات فيديوي��ة دقيق��ة باالفادة من 
ما بلغته تقنية التصوير هذا فضال عن 
حتليالت نخبة م��ن املتخصصن امللمن 
الذين اكس��بهم العمل املتواصل خبرة 

كبيرة ومترسا ملموسا .

وتوس��ع  االعالم��ي  االنفت��اح  بع��د   
حلقاته ... برايك هل تصمد الصحافة 

املكتوبة طويال ؟
� ميك��ن ان تصم��د الصحاف��ة املكتوبة 
طوي��ال الن له��ا عش��اقها الذين الميكن 
ان يس��تغنوا عنها متاما مثلما هو احلال 
بالنس��بة للكتاب املطب��وع الذي يظل 
لتقليب صفحاته س��حر اليضاهى وان 
امتألت املواق��ع األلكتروني��ة مبئات ورمبا 
االف العناوي��ن الت��ي بامكان��ك قراءتها 

متى شئت.

 م��ا اب��رز النقاط 
ت��رى ضرورة  التي 
للحفاظ  توفرها 
بري��ق  عل��ى 
صاحب��ة اجلاللة 

؟
� اعتقد ان تهيئة 
املادية  االمكان��ات 
واختي��ار العناص��ر 
والكف��وءة  اخلبي��رة 
لقيادة العمل وتوفير 
الدعم املادي واملعنوي 
م��ن  اس��س 
نها  ش��أ

احلفاظ 
على بريق 
حب��ة  صا
ل��ة  جلال ا

م��ادام ان في الع��راق امكانات صحفية 
رائعة سواء من الرواد او الشباب القادرين 

على النهوض بواجباتهم خير نهوض.

 جيل صحف��ي جدي��د ... مايحتاجه 
ليكمل مسيرة الرواد ؟

� ب��ن صحفي��ي اجليل احلال��ي اكثر من 
اسم مميز بامكانه حمل املشعل واكمال 
املسيرة، الس��يما وان ظروف العمل االن  
باتت افضل بكثير في ظل التطور الهائل 
في تكنولوجيا املعلومات وتوفر وسائط 
النقل واعتقد ان العمل مبهنية هو حجر 
الزاوية يتبعه القراءة املتواصلة حتى ملا 
هو غير رياضي من اجل اكتساب اخلبرة 

واغناء املعلومات.

 يعان��ي الصحف��ي الرياض��ي من 
عدم نيل حقوقه اسوة بالرياضيني 
الس��يما عدم ش��موله بالقانون 
اخلاص بالرياضيني الرواد واالبطال 
... ه��ل ت��رى ف��ي ذلك تهميش��ا 

للمشاركني في االجنازات ؟
املس��ؤولن  معظ��م  ان  برغ��م   �
»االس��طوانة  ي��رددون  مافتئ��وا 
ال��ى  تش��ير  الت��ي   « املش��روخة 
ان الصحف��ي ش��ريك ف��ي االجن��از 
ف��ان العدي��د م��ن التجارب رس��خت 
القناع��ة ب��ان مايظهرون��ه خ��الف ما 
يبطنونه وشاهدنا في ذلك عدم شمول 
بالقانون اخلاص  الرياضي��ن  الصحفين 
بالرياضي��ن ال��رواد واالبط��ال وغيابهم 
عن معظم قوائم التك��رمي لوفود الفرق 
واملنتخبات التي حتق��ق اجنازات خارجية 
متميزة مببررات واهية تدعو للس��خرية 
الب��ل ان االده��ى من ذلك ص��دور قرارات 
من اعلى املس��تويات احلكومية س��واء 
ف��ي مايتعل��ق بالصحف��ي الرياضي او 
الرياضي��ن م��ن دون ان يت��م تطبيقه��ا 
او ان يص��ار ال��ى تنفيذها  ف��ي عدد من 

احملافظ��ات م��ن دون ان تطب��ق في اخرى 
وحت��ى النغرق ف��ي العموميات نش��ير 
على سبيل املثال ال احلصر عدم حصول 
اعضاء وفد املنتخب االوملبي بكرة القدم 
املتاهل ال��ى نهائيات دورة ري��و  وبينهم 
الصحفي��ون من س��كنة بغ��داد فقط 
على قط��ع االراضي الت��ي اوعز مجلس 
الوزراء بتوزيعها ف��ي حن حصل عليها 

زمالؤهم في محافظات اخرى .

 م��اذا زرع في��ك اس��اتذة الصحاف��ة 
السابقون ؟

� التواضع وحب املهن��ة واحلرص والدقة 
ف��ي نق��ل املعلوم��ة واملتابع��ة الدؤوبة 
لالنشطة واحترام من سبقنا في امليدان 

لينهل من ينابيع احلياة واملهنة.

 شريط ذكريات البداية ... كيف ترويه 
للقراء ؟

� لق��د وجلت عال��م الصحافة الرياضية 
مترجما لعدد من املواضيع التي نش��رت 
وقتها ف��ي جريدة الرياض��ي التي كانت 
تصدر ع��ن مطبع��ة دار الزم��ان اجملاورة 
للبناي��ة القدمية ل��وزارة الدف��اع بعد ان 
وج��دت الدعم والتش��جيع م��ن الرائد 
كان  وق��د  اس��ماعيل  ش��اكر  الراح��ل 
يومها ملحق الرياضة والش��باب جلريدة 
اجلمهوري��ة ال��ذي يصدر كل ي��وم اثنن 
املطب��وع االكث��ر رواجا وانتش��ارا والذي 
ينتظره القراء واملتابعون بلهفة مابعدها 

لهفة وكنت احلم بالكتابة له.
وق��د فك��رت حينه��ا ان اج��رب حظ��ي 
ال��ى  مترجم��ا  موضوع��ا  فارس��لت 
اس��تعالمات جري��دة اجلمهورية وذهلت 
عندم��ا وجدت��ه منش��ورا ف��ي اول عدد 
للملحق غي��ر ان املفاجأة انه نش��ر من 
دون ان يكتب اس��مي االمر الذي دفعني 
للذهاب ال��ى مقر اجلري��دة الدخل غرفة 
القس��م الرياضي وهناك وجدت قامات 

اعالمي��ة من طراز الراحل��ن عبد اجلليل 
موسى ويحيى زكي والصحفي املصري 
نبيل محس��ن وعندما سألت عن سبب 
نش��ر املوضوع من دون ان يحمل اسمي 
س��الني الراح��ل يحي��ى زكي ه��ل انت 
محم��د ابراهيم فاجب��ت بنعم ليكلف 
بالترجم��ة  باختب��اري  محس��ن  نبي��ل 
فاعطاني قطعة لترجمتها وعندما اومأ 
ل��ه بالرضا ع��ن امكانيتي س��ألني كم 
تتقاضى م��ن جريدة الرياضي فاجبتهم 
باني ال اتقاضى اي مبلغ وعاد ليس��ألني 
هل ترغب في ان يقتصر نش��اطك على 
اجلمهورية مقابل مبلغ من املال » عرفت 
في ما بع��د انه ثمانية دنانير ش��هريا » 
اجب��ت بالنس��بة لي فان مج��رد ان اجد 
اس��مي ف��ي اجلمهورية هو حل��م كبير 
ومن��ذ ذلك احل��ن وانا اتواصل في نش��ر 
املواضي��ع وس��رعان ما اخبرن��ي الراحل 
عبد اجلليل موس��ى بان بامكاني نش��ر 
االخبار واحلوارات واملواضيع احمللية وعدم 
االقتصار على املواضي��ع املترجمة طاملا 
وجدوا في االمكانية التي تؤهلني لذلك 
لتك��ون انطالقت��ي احلقيقي��ة في بالط 

صاحبة اجلاللة.
واتذك��ر ان��ي كنت كل ي��وم احد احرص 
عل��ى البقاء حت��ى طبع امللحق مس��اء 
الخذ نس��خة اقلبها وان��ا انتقل بباص 
املصلح��ة من ب��اب املعظم ال��ى الباب 
الشرقي وس��ط دهشة وفضول الركاب 
الس��يما متابعي النش��اطات الرياضية 
النه��م اعتادوا ان يترقب��وا صدور امللحق 
صباح االثنن وبينهم من يحجز نسخته 

سلفا.

 ه��ل تتذك��ر اول موض��وع صحف��ي 
كتبت��ه ف��ي اي صحيفة وف��ي اي يوم 

وعام ؟
� اعتقد انه موض��وع مترجم عن بيرتي 
فوغتس كابنت منش��نكالدباخ ومنتخب 

املاني��ا الغريب��ة وق��د نش��ر ف��ي جريدة 
الرياض��ي في اخلامس م��ن كانون الثاني 

عام 1978.

 ل��كل اعالمي قدوة في العمل ... ماذا 
عنك ؟

� برغ��م ان��ي عملت مع اس��ماء المعة 
اليش��ق لها غب��ار من ط��راز عبد اجلليل 
موسى ويحيى زكي ومؤيد البدري الذين 
منحون��ي الدعم وغمروني بالتش��جيع 
فان��ي ارى ان قدوتي مواق��ف وجتارب لم 
تزل طرية في الذاكرة برغم مرور سنوات 
طويلة عليها اما االسماء فان اثرها يزداد 
بهاء ومعروفها سيظل طوقا في عنقي 

ما حييت .

 مواقف كثيرة في رحالتك مع الوفود  
هل من عالقة في االذهان ؟

� مررت بالعديد من املواقف خالل رحالتي 
مع الوفود ففي رحلتي مع وفد املصارعة 
الوفد  انقسم  الى مصر 
العاصم��ة  ف��ي 
االردنية عمان الى 
قس��من س��افر 

ل  و ال القاهرة ا الى  جوا 
الى وتوج��ه  ب��را  الثان��ي 
على امل اللحاق العقب��ة 

ل��م بالباخ��رة  الت��ي 
به��ا نلح��ق 

لنقض��ي 
لليل��ة  ا

العقب��ة  ف��ي 
بح��را  ونس��افر 

التالي  الي��وم  في 
ال��ى النويبع ومن 
ث��م ال��ى القاهرة 
البطول��ة  والن 

فق��د  مضغوط��ة 
م��ر الي��وم االول دون ان 

نتابع��ه وفي الي��وم الثاني ش��رع رئيس 
الوفد بطلب االنس��حاب احتجاجا على 
ظل��م حتكيمي قب��ل ان يقنع��ه اعضاء 
الوفد واملنظمون بالعدول عن االنسحاب 
وف��ي اليابان حيث رافق��ت وفد املنتخب 
الوطني بكرة القدم وزعت علينا حركة 
الوفد وقد كانت مح��ددة بالدقائق كان 
يكون الذهاب الى امللعب في الس��ابعة 
و13 دقيقة والعودة 37و9 وهكذا ويومها 
طلب رئيس وفدنا من احد اعضاء االحتاد 
اليابان��ي االتصال برئي��س االحتاد لتغيير 
فقرة من االتفاق فاجابه بانه لن يتمكن 
من تغيير هذه الفقرة حتى لو اتصل به 

رئيس الوزراء شخصيا.
وفي ماليزيا التي زرتها مع وفد الباراملبية 
عام 2006 فوجئت ف��ي مطعم الفندق 
بان ل��ون الرقي من الداخ��ل اصفر وفيه 
حبوب س��ود في ح��ن ان داخل البطيخ 
لون��ه احمر وبع��د ان المن��ي االهل بعد 
عودت��ي من رحلة الوزبكس��تان الني لم 
احول العملة التي بقيت لدي الى عملة 
متداول��ة ش��اءت الص��دف ان اعود بعد 
عقد الى اوزبكس��تان واخذت ذلك املبلغ 
لينقذن��ي من موق��ف محرج ف��ي احد 
مقاهي االنترنت عند ارس��الي الرسالة 
التعام��ل  رفض��وا  النه��م  الصحفي��ة 
بال��دوالر فاخرج��ت ماف��ي جيب��ي م��ن 

عملتهم لتفي بالغرض.

 ما اجمل بلد زرته وملاذا ؟
� تركي��ا ه��و اجمل بل��د زرت��ه واحببته 
منذ اول زيارة لم تدم اال س��اعات قليلة 
حي��ث دخلناها » ترانزي��ت » في طريقنا 
ال��ى الياب��ان وق��د ادهش��تني املناظ��ر 
اخلالب��ة التي ميت��زج فيها عط��ر التاريخ 
باب��داع التكنولوجي��ا وق��د س��حرتني 
حينه��ا الطبيع��ة اخلالب��ة الت��ي جتلت 
التي  والطيور  اخلالب��ة  بالبحرواملراف��يء 
متأل باالماكن ويك��ون دبيبها فوق االرض 
مبه��را وبعد عقد تقريبا من تلك الزيارة 
اخلاطفة زرت هذا البلد الكثر من عشرين 
يوما وجتولت في ارب��ع محافظات بينها 
اس��طنبول وانطالي��ا وق��د زاد اعجابي 
التي  بطبيعته��ا وعمرانه��ا وخضرتها 
تغمر املساحات اما بالنسبة للبلد الذي 
امتنى زيارته فهو هولندا بعد ان شاهدت 
العديد من الص��ور والفيديوات عن هذا 

البلد اجلميل
  

 م��ا اهم املناصب التي ش��غلتها في 
اثناء عملك الصحفي ؟

� عملت محررا ومن ثم رئيس��ا للقسم 
الرياضي  في جريدة اجلمهورية وسكرتيرا 
الرياضي  املش��رق  لتحرير جري��دة 
و مح��ررا ورئيس��ا للقس��م 
الرياضي في جريدة املشرق 
ورئيسا للقسم الرياضي 
املس��تقبل  ف��ي جري��دة 
جريدة  لتحرير  وسكرتيرا 
حالي��ا  واعم��ل  الك��رة 
س��كرتيرا لتحري��ر جري��دة 

املالعب.

»الصباح الجديد« تحاور الصحفي الرياضي محمد إبراهيم:

حكم نخبة آسيا في حوار لـ "الصباح الجديد":

قدوتي مواقف وتجارب ستظل تطّوق عنقي ما حييت

مهند قاسم: تطبيق القانون بدقة جعلني سعيدًا برغم الضغوطات
نلت البراءة من موقعة الديوانية.. والحزن أصابني لموقف الجمهور

العمل المهني والقراءة المتواصلة حجر زاوية للنجاح

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد احلكم الدولي )نخبة آسيا)، مهند 
قاس��م: ان القضاة م��ا زالوا حتت نيران 
املهزوم��ن ف��ي مباري��ات دوري الك��رة 
املمتاز للموس��م احلالي، وكما في كل 
موس��م يكون احلكم ش��ماعة الفريق 
اخلاس��ر، برغم ان الثقافة، التي وصلت 
إل��ى إدارات االندية والالعبن واجلمهور، 
التكنولوج��ي، م��ن  التط��ور  بفض��ل 
املف��روض ان يتم اس��تغاللها بالصورة 
االيجابية والتعرف من خاللها على اخر 

قوانن كرة القدم.
وقال: ان ما يواج��ه احلكم في مباريات 
الك��رة من ضغوط، ومح��اوالت للتأثير 
ف��ي قراراته، لن تثني اس��رة التحكيم 
في املضي لتكون عنصرا اساس��ا في 
جناح املنافس��ات املمت��ازة، وق��د تعّود 
احلكام على الضغ��وط التي تطولهم 

كل موسم.

اخطاء بكثرة
واعترف قاس��م بكثرة االخط��اء التي 
ارتكبه��ا احل��كام ه��ذا املوس��م، عادا 
انها زادت عن املوس��م السابق مشيرا 
إلى: ان جلن��ة احلكام تعم��ل على وفق 
مب��دأ الثواب والعق��اب وتقوم مبعاقبة 
احلكام بصورة مستمرة من اجل ايقاف 
مسلسل االخطاء، برغم ان احلكم هو 
انس��ان اوال واخيرا وهو عرضة للخطأ، 
وال س��يما انه يتخ��ذ قراره ف��ي اجزاء 

الثانية.
واوض��ح: ان هنال��ك ح��االت ش��هدت 
اعتراض��ا كبي��را ملس��ؤولي األندي��ة او 
املدرب��ن والالعبن، ب��ل وصلت إلى حد 
التجاوز، لكن النتيج��ة االخيرة صبت 
ف��ي صال��ح احلك��م، وال س��يما بع��د 
مش��اهدة احلالة أكثر من مرة بإشراف 

متخصصن ورئاسة جلنة احلكام.

القانون فوق اجلميع
واش��ار إلى: انه حصل على البراءة من 
موقع��ة الديوانية امام الق��وة اجلوية، 
حيث اق��رت جلنة احلكام واملتخصصن 
م��ن ذوي الش��أن ان ال ركل��ة جزاء ضد 
الق��وة اجلوية في املب��اراة التي رافقها 
الكثير من االحداث، وكانت مادة دسمة 

لوسائل االعالم.
وبّن: انه يش��عر باحلزن الكبير لكيفية 
خروجه من امللع��ب وهو بحماية رجال 
االم��ن اث��ر االعت��داء من اجلمه��ور في 
محافظ��ة الديواني��ة. مبين��ا: انه كان 
يتمن��ى ان يخرج بص��ورة طبيعية من 
امللعب، اذ انتظر نحو نصف ساعة في 
امللعب حلن تهدئة األمور، اال ان املوقف 
ت��أزم بصورة كبيرة بعد ن��زول اجلمهور 
من شتى اطراف امللعب، االمر الذي دعا 
رج��ال االمن وحماي��ة املالعب الخراجه 

بسرعة.
واض��اف: انه يش��عر بالس��عادة برغم 
م��ا تع��رض له ف��ي ملع��ب الديوانية، 
وذل��ك لتطبي��ق القان��ون التحكيمي 
بدقة وعدم التأث��ر بصيحات اجلماهير 
وجتاوزاته��م او اعتراضات ش��ديدة من 
م��الك تدريب فريق الديوانية والالعبن، 
اذ يبقى القانون فوق اجلميع، والعمل به 

هو سمة تالزم حكم الكرة الناجح.

مهمات خارجية
وبش��أن املباريات اخلارجية التي يترقب 
إدارتها، اوضح قاس��م: ان��ه عاد مؤخراً 
من إدارة مب��اراة فريقي العن اإلماراتي 
والريان القطري الت��ي انتهت بالتعادل 
به��دف ملثله، واقيمت ي��وم الثالثاء 20 
ش��باط اجل��اري ضم��ن اجلول��ة الثانية 
للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، 
م��ع زمالئي مؤي��د محمد عل��ي وواثق 

مدلل وزيد ثامر، فيما س��يكون حكما 
ملباراة فريقي س��يريزو أوساكا الياباني 
وضيفه فريق بوريرام يونايتد التايالندي 
ضم��ن اجلول��ة اخلامس��ة للمجموعة 
السابعة بالبطولة نفسها، وذلك يوم 
14 من الش��هر اجل��اري، ومعه الطاقم 
املس��اعد املؤلف من مؤيد محمد علي 
وواثق مدلل واحلك��م الرابع من ماليزيا 

)محمد ناكور).
وذكر: ان املهمات اخلارجية تؤكد مقدرة 
احلكم العراقي ف��ي النجاح والتعامل 
مع اجواء املباريات مهما كانت شدتها 
واثارتها بن الفرق املتبارية، اذ س��جلت 
املباري��ات، التي ادارته��ا طواقم حتكيم 
عراقي��ة، جناح��ا واضح��ا، اذ اس��تطاع 
قضاتن��ا اثب��ات جدارته��م وني��ل ارفع 
درجات التقومي من املش��رفن، ومقيمي 
احلكام ف��ي املهمات الت��ي اقيمت في 

شتى البطوالت.

محمد ابراهيم في حوار سابق مع شيخ املعلقني مؤيد البدري
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شركات

متابعة الصباح الجديد:

ألن  إمكانيته��ا  األردن  أك��دت 
تك��ون انطالق��ة وبواب��ة إلعادة 
الع��راق بحك��م عالقات  إعمار 
التعاون املش��ترك ب��ن البلدين 

اجلارين.
األردن��ي  ال��وزراء  رئي��س  وق��ال 
هان��ي امللق��ي، أم��س األربعاء، 
ف��ي تصريح��ات صحافي��ة، أن 
»عملية اعادة البناء في العراق 
حتتاج الى دع��م وتضافر جهود 
جميع الدول«، مؤكداً أن »االردن 
اجلغراف��ي  موقع��ه  وبحك��م 
وعالقات��ه مع البلدي��ن ميكن ان 
يش��كل انطالقة وبوابة إلعادة 

االعمار«.
وف��ق  عل��ى  امللق��ي،  وأض��اف 
صحيف��ة »ال��رأي« احلكومي��ة: 
»نحن س��عيدون بان نرى العراق 
قد اعاد السيطرة على معظم 
االراض��ي العراقية بع��د هزمية 
العصابات اإلرهابية«، معرباً عن 
االمل ب� »عودة العراق الن يكون 
عض��وا فاع��ال ف��ي مجتمع��ه 

العربي والدولي«.
من جانبه، أكد السفير األردني 
ف��ي الع��راق منتص��ر عقلة، أن 
»السوق العراقية تشكل طوق 
األردنية، مشدداً  للصناعة  جناة 
على ح��رص تعزيز العالقات بن 

البلدين«.
وق��ال عقل��ة، إن »األردن حريص 
عل��ى تعزيز عالقات م��ع العراق 
اجمل��االت،  بش��تى  الش��قيق 
وبخاصة فيم��ا يتعلق بالتبادل 
الس��وق  أن  باعتب��ار  التج��اري، 
العراقي��ة طوق جن��اة للصناعة 

األردنية«.
وش��دد على »ضرورة بذل جهود 
قص��وى م��ن القطاع��ن العام 
بهذا اخلصوص«، مبيناً  واخلاص 
أن »السفارة األردنية لدى بغداد، 
ستش��هد في املرحل��ة املقبلة 
عملية تعزي��ز لكوادرها وتعين 
دبلوماس��ين جدد ومستش��ار 

اقتصادي وملحق استثماري«.

ورحب السفير األردني ب� »فكرة 
إنشاء معرض )صنع في األردن( 
بالعراق وضرورة اس��تمرار تبادل 
الزي��ارات بن البلدي��ن لتدعيم 

عالقاتهما االقتصادية«.
وفي الس��ياق ذات��ه، أكد رئيس 
غرفة جتارة عمان، العن عيسى 
حي��در م��راد، أمس األربع��اء، أن 
الع��راق يعد الش��ريك التجاري 
للقطاع��ن  بالنس��بة  األه��م 
الصناع��ي والتج��اري على حد 

سواء.
ونقلت صحيفة »الغد« األردنية 
عن م��راد قوله، إن »ق��رار إعفاء 
قائمة من املنتجات األردنية من 
العراقية،  اجلمركي��ة  الرس��وم 
لم يفع��ل لغاي��ة اآلن، بالرغم 

من مرور ش��هر عل��ى إصداره«، 
معرب��اً عن أمله ب� »إدخاله حيز 
التنفي��ذ عل��ى وجه الس��رعة 
األردنية من  البضائ��ع  لتتمكن 
دخول الس��وق العراقية من دون 

قيود«.
ونوه م��راد الى »وج��ود لغرفتي 
إلقام��ة  والصناع��ة،  التج��ارة 
معرض دائم للصناعات األردنية 
بالعاصم��ة بغ��داد، اضافة الى 
تش��كيل وفد اقتص��ادي لزيارة 
العراق لتدعيم عالقات البلدين 
م��ع  والتش��بيك  االقتصادي��ة 

القطاع اخلاص العراقي«.
وأش��ار مراد الى »ضرورة العمل 
العام  القطاعن  ب��ن  والتعاون 
واخلاص إلعادة البضائع األردنية 

ال��ى الس��وق العراقي��ة، كم��ا 
كان بالس��ابق، قبل إغالق معبر 
طريبي��ل احل��دودي، الفت��ا ال��ى 
ض��رورة تفعي��ل قرار الس��ماح 
للش��احنات األردني��ة بالدخول 
محملة ال��ى األراضي العراقية 

ملن يرغب من الناقلن«.
وأكد اس��تعداد القطاع اخلاص 
الس��تقبال الوف��ود االقتصادية 
العراقي��ن  األعم��ال  ورج��ال 
وتأم��ن  به��م  واالهتم��ام 
املس��تلزمات الت��ي يحتاجونها 
اللقاءات املطلوبة مع  وتنسيق 
نظرائه��م األردنين من ش��تى 

القطاعات االقتصادية.
ف��ي حن أف��ادت صحيفة الغد 
األردني��ة، في األس��بوع املاضي، 

أن اس��تعدادات جتري لزيارة وفد 
كبير وعالي املس��توى من وزارة 
النقل العراقية العاصمة عمان 
إلج��راء مباحثات بش��أن دخول 
التجاري��ة من كال  الش��احنات 
البلدين إلى وجهاتها النهائية.

وقال��ت الصحيف��ة، إن »الوفد 
العراقي س��يبحث حل قضية 
للبلدي��ن  الش��احنات  دخ��ول 
بإج��راء  ش��املة  بص��ورة 
التس��هيالت املطلوب��ة ومن��ح 
الغرام��ات  ورف��ع  التأش��يرات، 
الش��احنات  عل��ى  املفروض��ة 
العراقية داخل األراضي األردنية 
يس��مح  مب��ا  تخفيضه��ا  أو 
الش��احنات  بعودة  ألصحابه��ا 

إلى األراضي العراقية«.

وأضاف��ت، أن »الوف��د العراق��ي 
اتفاقي��ة  بتفعي��ل  س��يطالب 
النقل البري بن البلدين املوقعة 
من��ذ الع��ام 2009 والتي صادق 
عليه��ا الع��راق بقان��ون خ��الل 
العام 2012، إذ ذكرت األس��باب 
املوجبة أن القانون شرع لغرض 
ب��ن  التع��اون  وتطوي��ر  تعزي��ز 
البلدي��ن في مجال النقل البري 

الدولي لألشخاص والبضائع«.
ف��إن  الصحيف��ة،  وبحس��ب 
»أصحاب الش��احنات العراقية 
األذون��ات  ينتظ��رون  واألردني��ة 
بدخول ش��احناتهم إلى العراق 
باملنتج��ات  احململ��ة  واألردن 
والبضائع والسلع التجارية عبر 

منفذ طريبيل احلدودي«.

رغبة أردنية للمشاركة في إعادة إعمار العراق
السوق العراقية تشكل طوق نجاة للصناعة في المملكة

هاني الملقي: 
نحن سعيدون بان 
نرى العراق قد 
اعاد السيطرة على 
معظم االراضي 
العراقية بعد 
هزيمة العصابات 
اإلرهابية«، معربًا 
عن االمل بـ »عودة 
العراق الن يكون 
عضوا فاعال في 
مجتمعه العربي 
والدولي

مناطق متضررة في املوصل

أعلنت رويال داتش ش��ل، أكبر ش��ركة في العالم 
لتج��ارة الغ��از الطبيعي املس��ال، أن هناك حاجة 
إلى اس��تثمارات تزيد عن 200 مليار دوالر في الغاز 
الطبيعي املسال لتلبية طفرة في الطلب بحلول 

.2030
وم��ن املنتظ��ر أن تواصل س��وق الغ��از الطبيعي 
املس��ال منوها السريع حتى 2020 مع بدء تشغيل 
املنش��آت التي حصلت على موافقات على البناء 
في النصف األول من العقد، في تطور من املتوقع 
أن يلبي بس��هولة من��وا حادا في اس��تهالك الغاز 

الطبيعي املسال.
لكن ش��ل تقول ف��ي توقعاتها للغ��از الطبيعي 
املس��ال للعام 2018 إن انخفاض��ا في اإلنفاق في 
القطاع منذ 2014 نتيجة لضعف أسعار الطاقة 
س��يخلق فجوة في املعروض اعتبارا من منتصف 

العقد القادم ما لم تظهر استثمارات جديدة.
ومحطات الغاز الطبيعي املسال معقدة ومكلفة، 
وتتطل��ب وحدات معاجل��ة كبيرة تق��وم بخفض 
درجة حرارة الغاز الطبيعي إلى 160- درجة مئوية. 
ثم يُشحن الغاز املس��ال إلى مراكز الطلب حيث 

يجري حتويله مجددا إلى غاز. 

قالت أرامكو السعودية في موقعها على اإلنترنت 
أمس األربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم مع نيبون 
ستيل آند س��وميتومو ميتال )ان.اس.اس.ام.سي( 
وس��وميتومو وس��وميتومو العربية الس��عودية 
إلج��راء دراس��ة جدوى إلنت��اج أل��واح الصلب في 

منطقة راس اخلير.
الى ذلك، نقل��ت وكالة »رويترز« عن مصدر مطلع 
أن ش��ركة النفط الس��عودية »أرامكو« ستصدر 
إل��ى ش��ركة »هواج��ن« الصيني��ة للصناع��ات 
الكيميائية 12 ملي��ون برميل من النفط في عام 

.2018
ووفقا لبيانات العام املاضي، فقد صدرت »أرامكو« 

لشركة »هواجن« 6-8 مالين برميل من النفط.
وأك��د ممثل ش��ركة »هواج��ن« لوكال��ة »رويترز« 
حجم اإلم��دادات لعام 2018، لكنه لم يكش��ف 

عن تفاصيل أخرى للصفقة.

خفضت س��وناطراك اجلزائرية أمس األربعاء سعر 
البيع الرس��مي خلام املزيج الصحراوي لشهر آذار 
خمسة سنتات مقارنة مع شباط ليصبح بعالوة 

80 سنتا فوق سعر برنت املؤرخ.
كان س��عر البيع الرس��مي لش��هر آذار من العام 

املاضي بخصم 20 سنتا عن برنت املؤرخ.
الترك��ي  الرئي��س  عل��ى صعي��د متص��ل، ق��ال 
رج��ب طي��ب اردوغ��ان إن ش��ركة النف��ط والغاز 
ش��ركتي  م��ع  اتفق��ت  س��وناطراك  اجلزائري��ة 
رونيس��انس وباييجان التركيتن على بناء منشأة 

للبتروكيماويات بقيمة مليار دوالر في تركيا.
وأضاف اردوغان أن املنش��أة ستنتج 450 ألف طن 
من البروبلن سنويا باس��تخدام مواد خام توردها 

اجلزائر.

قالت غازبروم نفط، وحدة النفط لشركة الغاز 
الروس��ية العمالق��ة غازبروم، أم��س األربعاء إن 
صاف��ي ربح 2017 قفز 26.5 باملئة على أس��اس 
س��نوي إل��ى 253 مليار روب��ل )4.5 ملي��ار دوالر( 

بفضل زيادة إنتاج النفط اخلام وأسعاره.
وأضافت الش��ركة أن املبيعات زادت 18.2 باملئة 
إل��ى أكثر م��ن تريليوني روبل في ح��ن ارتفعت 
األرب��اح قب��ل الفائ��دة والضرائ��ب واإله��الكات 
واس��تهالك الدي��ون 21.6 باملئة إل��ى 489 مليار 

روبل.

شل

أرامكو

سوناطراك 

غازبروم

بغداد ـ الصباح الجديد: 

اف��اد مص��در مالحي، أم��س االربعاء، 
ارتفاع مع��دل تدفق النفط اخلام عبر 
أنبوب كركوك - جيهان النفطي إلى 
نحو 360 ألف برميل يوميا في مقابل 
310 آالف برميل يومياً في املتوس��ط 

في اآلونة األخيرة.
وقال املص��در املالح��ي ل�«رويترز«، ان 
»معدل تدف��ق النفط اخلام عبر انوب 
كركوك � جيهان النفطي ارتفع الى 
نحو 360 الف برميل يوميا في مقابل 
310 اااللف برميل يوميا في املتوسط 

في االونة االخيرة«.
واضاف، ان »رئيس احلكومة االحتادية، 
حي��در العب��ادي، اعلن ف��ي األول من 
أمس الثالث��اء، اتفاق حكومتي بغداد 
وإربيل، على اس��تئناف صادرات نفط 

كركوك عبر ميناء جيهان التركي«. 
ومضى الى القول، ان »إنتاج النفطي 
م��ن حق��ول كرك��وك ش��هد تذبذبا 
ش��ديدا من��ذ العملية العس��كرية 
احلق��ول  عل��ى  العراقي��ة  للق��وات 

النفطية«. 
وكان وزي��ر النفط جبار علي حس��ن 
اللعيبي، وجه في وقت س��ابق بإعادة 
تهيئة خط نفطي قدمي وإجراء تعديل 
مبس��ار تصدي��ر النف��ط العراقي من 
كركوك إل��ى ميناء جيه��ان التركي، 
تفاديا للس��يطرة الكردية على اخلط 
األساس��ي )كرك��وك جيه��ان( امل��ار 

بأراضي االقليم.
ال��ى ذلك، اعلن��ت وزراة النفط، أمس 
االربع��اء، ان مؤمت��ر نفط الع��راق في 
برلن ع��رض اخلط��ط االس��تثمارية 
وف��رص التعاون م��ع الش��ركات في 

قطاع النفط. 
باس��م  الرس��مي  املتح��دث  واك��د 
وزارة النف��ط، عاصم جه��اد في بيان 
صحاف��ي، ان »العراق ع��رض اخلطط 
االستثمارية وفرص التعاون في قطاع 
النف��ط، مش��يرا الى ان وزي��ر النفط 
جب��ار اللعيبي ووزارته يدعمان جميع 
والنفطية  النش��اطات االقتصادي��ة 
من ورش ومؤمت��رات وفعاليات تهدف 
النفطية  بالصناع��ة  التعري��ف  الى 
م��ع  االمث��ل  والتع��اون  العراقي��ة، 
واس��تقطاب  العاملي��ة  الش��ركات 
النفط  االستثمارات لتطوير صناعة 

والغاز في العراق«.
واش��ار جهاد الى ان »العراق يش��ارك 
في اعم��ال مؤمت��ر نفط الع��راق في 
برل��ن والذي تس��تمر اعمال��ه على 
مدى يوم��ي )27-28( ش��باط اجلاري، 
مبش��اركة اعضاء من مجلس النواب 
العراق��ي ومستش��ارين من مجلس 
ال��وزراء وع��دد م��ن امل��دراء العام��ن 
واملس��ؤولن ف��ي ال��وزارة ومجال��س 
احملافظات واخلبراء واملهتمن بالش��ان 
النفطي واالقتصادي، ناقش��وا خالل 
النفطي��ة  الصناع��ة  واق��ع  املؤمت��ر 

والطاقة في العراق«.
وأضاف ان »مستش��ار مجلس الوزراء 

د.كاظم محمد قدم ورقة خالل املؤمتر 
اس��تعرض فيها سياس��ة احلكومة 
االقتصادية واخلطط التي من شانها 
تطوي��ر قط��اع الطاق��ة والنفط في 

العراق«. 
وتاب��ع جه��اد ان »مدي��ر ع��ام دائ��رة 
العقود والتراخي��ص في وزارة النفط 
االس��تثمارية  الف��رص  اس��تعرض 
املعلنة من قب��ل الوزارة في قطاعات 
وغيرها،  واالس��تخراج  االستكشاف 

مشيرا الى ان »عدد من املسؤولن في 
الوزارة استعرضوا التطور احلاصل في 
قطاعات التصفية والغاز والتسويق 
التحتية،  البنى  النفطي، ومش��اريع 
فضال عن الفرص االس��تثمارية بهذا 
الص��دد، والتع��اون والتط��ور احلاصل 
ف��ي الصناع��ة النفطي��ة والغازية، 
اضافة الى خطوات الوزارة وخططها 
ومش��اريعها التي تهدف الى تطوير 
النفطي��ة والغازي��ة م��ا  الصناع��ة 

بعد القض��اء على عصاب��ات داعش 
االرهابية، واملتعلقة بتطوير املنشآت 
ف��ي  الواقع��ة  النفطي��ة  واحلق��ول 
احملافظات املتض��ررة نتيجة لالعمال 

التخريبية التي قام بها االرهابين«.
 cwc ويذكر ان املؤمتر تنظمه ش��ركة
الدولي��ة كل ع��ام وبرعاي��ة عدد من 

الشركات النفطية العاملية.
عل��ى صعي��د متص��ل، اعل��ن وزي��ر 
اخلارجي��ة إبراهي��م اجلعف��ري، أمس 

األربع��اء، إن بغداد مس��تعدة للعمل 
مع أي ش��ركة مهتم��ة بدعم البالد 
النفطية  روس��نفت  ومنها ش��ركة 

الروسية.
وقال اجلعفري في مؤمتر صحافي في 
موس��كو، ان »الع��راق يرح��ب بعمل 
االجنبية ومنها ش��ركة  الش��ركات 
الروسية، خصوصا  النفط روسنفت 
مع ما تناقلته بعض وس��ائل االعالم 
ع��ن زي��ارة محتمل��ة ملدي��ر ش��ركة 
النفط العمالقة روس��نفت أن إيجور 
سيتش��ن للعراق«، مؤكدا: »ال نغلق 
األبواب في وجه أي ش��ركة ترغب في 

مساعدتنا«.
يذك��ر ان وزارة النف��ط ، اك��دت أمس 
األربعاء، إنها ال متانع في عمل شركة 

روسنفت بحقول كركوك النفطية.
وقال وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي في 
بي��ان صحاف��ي، ان »وزارت��ه ال متان��ع 
عم��ل ش��ركة النفط روس��نفت في 
حقول كركوك، في حال رغبة شركة 
روسنفت بتوس��يع نطاق عملها في 
جميع حق��ول محافظة كركوك بعد 
التنسيق واالتفاق مع شركة بي.بي«. 
يذك��ر ان وزراة النفط فتحت العروض 
ام��ام الش��ركات االجنبي��ة لتأهي��ل 

وتطوير احلقول النفطية في العراق.
عاملي��اً، تراجعت أس��عار النفط أمس 
األربع��اء متأث��رة ببيان��ات صناعي��ة 
صينية ويابانية ضعيفة مما أثار اخملاوف 
م��ن تباط��ؤ اقتص��ادي ق��د يخفض 
الطلب على النفط وأيضا بعد تقرير 

أظهر زيادة مخزونات اخلام األميركية 
في ظل ارتفاع اإلنتاج.

تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وانخف��ض 
الوسيط األميركي 32 سنتا مبا يعادل 
0.5 باملئ��ة إل��ى 62.69 دوالر للبرميل 
بعد انخفاضه 90 س��نتا في اجللسة 

السابقة.
ونزل خام برنت 25 س��نتا أو 0.4 باملئة 
إلى 66.38 دوالر للبرميل. وهبط برنت 
87 س��نتا يوم الثالثاء إلى 66.63 دوالر 

للبرميل.
وقال املتعاملون إن انخفاض أس��عار 
النفط يرجع إلى اخملاوف بشأن تباطؤ 
االقتصاد العاملي بعدما أعلنت الصن 
أمس، أن منو إنتاج املصانع في ش��باط 

هو األدنى منذ متوز 2016.
وفي حن تأثر نشاط الشركات بسبب 
عطلة أس��بوع الس��نة القمرية في 
الصن فقد أشار املتعاملون أيضا إلى 
تشديد قواعد حماية البيئة الذي أثر 

على إنتاج املصانع.
وفي الياب��ان، ثالت أكب��ر اقتصاد في 
العالم، انخفض اإلنتاج الصناعي في 
كانون الثاني إلى أدنى مس��توى منذ 
الزل��زال املدمر الذي وقع في آذار 2011 
مما يلقي الض��وء على ضعف الطلب 

وتراكم اخملزونات.
وأظهرت بيانات يوم الثالثاء من معهد 
ارتف��اع مخزونات  البت��رول األميركي 
لألس��بوع  برمي��ل  أل��ف   933 اخل��ام 
املنته��ي في 23 ش��باط إل��ى 421.2 

مليون برميل.

تقـرير

ارتفاع تدفق نفط كركوك ـ جيهان إلى 360 ألف برميل يوميًا
في برلين.. العراق يستعرض الخطط االستثمارية وفرص التعاون مع الشركات

أحد حقول النفط في الشمال
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بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع العراق إنتاج 500 ألف طن من 
محصول القم��ح مبحافظة نينوى 
ف��ي 2018، بزراع��ة 5.5 ملي��ار متر 
مرب��ع من األرض بالقمح، بحس��ب 
تصريح��ات دري��د حكم��ت، مدي��ر 

الزراعة في احملافظة.
يش��ار إلى اعت��الء محافظة نينوى 
الواقع��ة على احل��دود الش��مالية 
الغربية للعراق مع س��وريا، لقائمة 
احملافظ��ات العراقي��ة األعلى إنتاجاً 
للقمح، قبل ظه��ور تنظيم داعش 

في العراق.
وكانت نينوى تنتج نحو 1.5 مليون 
طن م��ن القمح س��نوياً خالل تلك 
الفت��رة، أي م��ا يكاف��ئ %21 م��ن 
إجمال��ي القم��ح امل��زروع بالعراق، 
فضالً عن إنتاجه��ا حلصة %32 من 

إنتاج العراق من محصول الشعير.
ويعد العراق من الدول ذات االستيراد 
الكبير للحب��وب الزراعية الغذائية 
وبخاص��ة القمح؛ إذ يس��تورد نحو 
5 مالي��ن ط��ن من القمح س��نوياً، 
تتوالها  في مناقص��ات وصفق��ات 
احلكومة ممثل��ة ف��ي وزارة التجارة، 
بجانب حزمة من السلع األساسية 
كاألرز والقم��ح، للوف��اء مبتطلبات 
لصال��ح  التمويني��ة  البطاق��ات 

املواطنن.
وتوقع سامي األعرجي، رئيس الهيئة 
الوطنية لالستثمار بالعراق، ارتفاع 
واردات البالد من احلبوب خالل العام 
اجلاري 2018 متأثرة بالطقس اجلاف، 
كما توقع مهدي القيس��ي، وكيل 
وزارة الزراعة، تراجع إنتاج البالد من 
محاصي��ل القمح والش��عير بنحو 

%20 خ��الل الع��ام اجل��اري. وكانت 
الهيئة الوطنية لالستثمار، عرضت 
86 فرص��ة اس��تثمارية بالقط��اع 
الزراعي في 7 محافظ��ات عراقية، 

مبساحة إجمالية 1.5 مليون دومن.
الف��رص  خارط��ة  وأوضح��ت 
الهيئة  أعدتها  التي  االس��تثمارية 
للع��رض ف��ي مؤمت��ر املانح��ن من 
أجل إعم��ار العراق، أن املش��روعات 
وص��الح  )نين��وى،  مبحافظ��ات 
الدي��ن، واألنبار، وواس��ط، والنجف، 

والديوانية، وذي قار(.
ومنتصف شباط اجلاري، ذكرت وزارة 
التجارة أنها اش��ترت 150 ألف طن 
من القم��ح في مناقص��ة، لطلب 
الوالي��ات املتح��دة،  إم��دادات م��ن 
وأس��تراليا، وكندا، م��ن دون اإلعالن 

عن تفاصيل الصفقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراق��ي  الس��فير  طال��ب 
ل��دى القاه��رة، حبي��ب الصدر، 
بإزال��ة  املصري��ة  الس��لطات 
العوائ��ق أمام حرك��ة الوافدين 
واألم��وال من الع��راق إلى مصر، 

والتى توقفت منذ سنوات.
وقّدر الصدر حجم االستثمارات 
والس��ياحة العراقي��ة مبصر في 
حال أتاحت الس��لطات املصرية 
تدفقها من جديد، ما بن 5 إلى 

10 مليارات دوالر سنويا.
املصري��ة  الش��ركات  إن  وق��ال، 
األكبر  النصي��ب  لها  س��يكون 
في عملية إع��ادة إعمار العراق 
باعتباره��ا األق��دم واألع��رق في 
بالش��رق  والتعمير  البناء  تاريخ 
األوس��ط، وبفضل م��ا حققته 

من إجنازات اقتصادية ال س��يما 
في مل��ف الطاقة الذي يحولها 

مركزا إقليميا للطاقة.
ل��دى  الع��راق  وأض��اف س��فير 
القاهرة أن »تدش��ن خط أنبوب 
النفط��ي  العقب��ة   – البص��رة 
سيعطي دفعة قوية للعالقات 
مش��روع  وه��و  البلدي��ن،  ب��ن 
س��تراتيجي ضخ��م يرب��ط أبار 
البص��رة م��رورا ب��األردن ووصواًل 
ملصر عب��ر ميناء العقبة لتلبية 
احتياج��ات مص��ر م��ن النفط 
وما يزي��د عن حاجته��ا تصدره 

للخارج«.
وع��ن مؤمتر إعادة إعم��ار العراق 
الذي عقد أخيرا بدولة الكويت، 
أكد الس��فير الص��در أن املؤمتر 
حقق جناحا مبهرا على األصعدة 

كافة، باعتراف العالم خالله أن 
العراق طوى صفحة اآلالم وشرع 
بفت��ح صفح��ة جدي��دة زاخرة 
واالس��تقرار  والبناء  اإلعمار  في 

والتعايش السلمي.
ولفت الصدر إلى أن املؤمتر جمع 
تعهدات بقيم��ة 30 مليار دوالر 
عبارة عن منح وقروض ميس��رة 
ائتماني��ة في ظل  وتس��هيالت 
األوض��اع الت��ي تعانيه��ا الدول 
النفطي��ة م��ن ت��دنٍّ ملس��توى 
أس��عار النف��ط أخي��رًا، وتأثيره 
اقتصادياته��ا، فضاًل عن  عل��ى 
أنه مت تخصيص جانب كبير من 
االس��تثمارات للدول املش��اركة 
ف��ي املؤمت��ر والت��ي جت��اوزت 76 
جاذب���ة  بيئ��ة  لتوفي��ر  دول��ة 

لالستثم�ار.

10 مليارات دوالر االستثمارات العراقية بمصرنينوى تتوقع إنتاج 500 ألف طن قمح 
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شعر

قصة قصيرة

خبر

ويحثها على استنطاق النص والتأمل من 
اجل اس��تيعاب احملت��وى والوقوف على نوع 
الدفق الفكري والوجداني للمنتج)القاص( 
وم��ن ثم املش��اركة ف��ي ام��اء الفراغات 
التنقيطية كي يك��ون مس��هما فاع��ا 
ف��ي بن��اء الن�ص..ك����ون الق��اص يع��ي 
تق��نية النص الذي يشتغل عليه ودالالته 
وموحيات��ه النفس��ية والفنية...ل��ذا فهو 
يعتمد االختزال في الوصف مع س��يطرة 
على املش��اعر فيق��دم مش��هدية تاملية 
خارج نطاق الذات بلغة ش��اعرية متجاوزة 
والوصفية..متدفق��ة  الزمكاني��ة  ح��دود 
بعذوب��ة مموس��قة بحركة احلي��اة االليفة 

لتحقيق التماهي..
)اخذتني قدم��اي للبحث عن قبر صديقي 
مهن��د ع��ادل ال��ذي وافته املنية بش��كل 
مفاجيء..بحثت مع دليل الدفن الى القبر..

ضحك عندما قلت ل��ه الفنان مهند..قال 
جملت��ه التي ملا ت��زل تغرق ف��ي مخيلتي 

وتطفو)خل يفيدكم الفن..هناك تشبعون 
كتل(..بع��د بح��ث مضن��ي وقف��ت على 
قبره..ش��اهدت القبر قد س��رق وخط على 
حجرة)ه��ذا قبر مهند ع��ادل( ..كانت تلك 
الكتاب��ة بخط ي��د وبصب��غ احمر..رجعت 
مكس��ور القلب..دخلت شقتي ابحث عن 

نهايتي.. تزداد القهقه في راسي..
  وقلبي وجل

وكامرتي..
           و

                ل
                      و

                ح
             ا

        ت
    ي

   الى الضيا...ع    ص29 � ص30
  لقد تشكلت في قصص القاص مهارات 
االخيل��ة في تركي��ب بنائي ولغة ش��اعرة 
اعتمدت االقتص��اد في االلف��اظ واعتماد 
ميكانيكية حركية غائرة في عمق احلدث 
ال��ذي يجس��د عنص��ر الفك��رة الدقيقة 
اجملردة وهي حتتضن احلس املرهف الشفيف 
مع تدفق ش��عور ال��ذات املتداخل واحلدث 
الس��ابح ف��ي زمكاني��ة مع ح��وار داخلي 
)منولوجي(..فيق��دم حلظة درامية مكتنزة 
باجلمال بالفاظ قادرة على التعبير وااليحاء 
باختيار اجلمل القصيرة املكثفة واللحظة 

املتسارعة املشحونة بااللم ..  
    فالق��اص يق��دم امنوذج��ه االنس��اني 
باعتم��اد اجلمل املكثفة الت��ي تصور عاملا 
تتسع دالالته وتكتظ باملشاعر املتناقضة 
الت��ي يحدثه��ا الغياب..ف��ه��و يلجأ الى 
ال��ى  )ولوحات��ي  الكلم��ي  التق��طي��ع 
الضيا.....ع( و نثر حروف اللفظة كي يخلق 
مناخا للفع��ل فيحقق ايحائية تتس��اوق 
مع املعنى العام للمف��ردة ..اذ التعبير عن 
دواخل الذات نفس��يا وم��ن ثم خلق قيمة 
فنية للمفردة من خال هندس��ية موزعة 

للحروف.. 
  )كلم��ا نلتق��ي ان��ا وهند..حبيبت��ي التي 
عش��قتها بجن��ون تختل��ف ع��ن جتارب��ي 
االخرى صادقة في حديثها معي اختبرتها 
اكثر من مرة..اس��ألها عن موضوع بنفس 
الس��ؤال فتجيبن��ي دون اي اضافة..وقب��ل 
ان ننه��ي لقاءنا اترك قبلة على ش��فتيها 

س��رعان م��ا تس��حب دفت��را صغي��را من 
حقيبته��ا وت��دون ماحظ��ات ال اعرف ما 
سرها..ذات مساء سحبت الدفتر من يدها 
بس��رعة..امتنعت لكنني خطفته وقرأت 

م��ا ال يخط��ر اال ف��ي رأس)ماركيز(..ت��دون 
تاريخ القبلة ورقمها..سالتها:من أين أتيت 
بهذه الفك��رة الغريب��ة؟..ردت والضحكة 
متأل فمها:من كتاب س��رقته منك..)ذاكرة 

غانياتي احلزينات((   ص85..
   فالنص يعتمد تكنيكا س��رديا يس��تند 
على مقومات س��ردية)حدث /ش��خصية/
بلغ��ة  س��ردي  زمكاني/اس��لوب  فض��اء 
ايحائية مقتصدة..( كلها توظف بش��كل 
موجز..مكثف بااليحاء واالنزياح والترميز.. 
يجرنا صوب القص القصير جدا )الومضة 
قابل��ة  الغي��ر  )اللحظ��ة  القصصي��ة( 
للتأجيل(..باعتم��اد االخت��زال والتكثي��ف 
اجلمل��ي وااليج��از احلدث��ي للقب��ض على 
وحدته..فضا عن اتس��اع الرؤية البصرية 
وحتوله��ا الى رؤية معرفي��ة منفتحة على 
االحتم��االت التأويلية..اضافة الى اعتماده 
اجلمل��ة الفعلي��ة الت��ي تع��د م��ن اه��م 
التقنيات اللس��انية والداللية التي ينبني 
عليها النص النها تس��هم في تس��ريعه 

وابعاده عن الوصفية االستطرادية..
)...والن خشبة املسرح غير كافية الستيعاب 
املمثل��ن ارتأى اخمل��رج ان يجل��س اجلمهور 
على اخلشبة ويشغل املمثلون الكراسي..
يعلو صوت املوس��يقى فيصطدم بصرخة 
املوسيقى..تس��كت  اجلمهور..تتعالى  من 
كل االصوات املدوية..ال احد يس��مع اآلخر..
االض��اءة تخف��ت وتقوى حت��ى يغمضون 
عيونهم غير قادرين على اكمال املش��هد 
االول يشرع املمثلون باالنصراف من القاعة 
واحدا تلو اآلخر حتى يبقى اجلمهور وحده..
ترفع الستارة  من جديد تصفق الكراسي 

في نهاية العرض..( ص91..
   الق��اص يبني مادت��ه احلكائية من خال 
املزاوج��ة الفني��ة ب��ن اس��تلهام الذاكرة 
والواق��ع من جه��ة واستش��راف التخييل 
من جه��ة اخرى ليقدم نص��ا ينهض على 
تقنيات فنية واس��لوبية منها خصوصية 
اللغ��ة الش��اعرة بالفاظه��ا البعيدة عن 
القاموس��ية والتقعر مع اختزال التعابير 
واالنزياح والترميز ووحدة الفكرة وانس��نة 
واالقتضاب  التلميح  اجلمادات..فضا ع��ن 
واحل��ذف واالضم��ار م��ع ضربة اس��لوبية 

ادهاشية مفاجئة..
   وبذلك اتخذت نصوص الكرمي الس��ردية 
لنفسها سمات تعبيرية مختزلة جلملها 
مع عمق وبراعة تصويرية..ووظيفية تضع 
متلقيها امام مش��هدية متميزة بابعادها 
املضمونية واجلمالية التي تستفز متلقيها 

وجتره للتأمل واستنطاق النص.. 

علوان السلمان 
 

 ...القص القصير..مغامرة فكرية الكتشاف 
اس��رار الواقع احلياتي بكل موجوداته..كونه 
تش��كيل جمال��ي يفضي بال��ذات املبدعة 
للغ��وص ف��ي الامرئي باقتن��اص اللحظة 
ونقلها الى اخمليلة بوساطة لغة متشظية 
واخت��زال مضمون��ي م��ع اهتم��ام بعنصر 
املفاجأة داخل البناء النصي من اجل حتقيق 

املتعة الروحية واملنفعة الفكرية..
القصصية)م��ا  وباس��تحضار اجملموع��ة    
جتلى في العتمة( بشقيها القص القصير 
والقصير جدا التي نسجت عواملها السردية 
انام��ل القاص محمد الكرمي واس��همت دار 
وانتش��ارها/2017..كونها  متوز في نش��رها 
تتخط��ى املش��اعر الى وص��ف االنفعاالت 
والكش��ف عن)املس��كوت عنه( بتوظيفها 
س��يميولوجيا لتغطي��ة اجلوان��ب احمليطة 
وااليج��از  التكثي��ف  بوس��اطة  باحل��دث 
للتعابي��ر والتعام��ل مع االش��ارة اجلمالية 

باغيا)استعارة /مجاز..( ورمزيا..
)حيث املشهد الذي يولد غفلة بدون سابق 
انذار..شوارع بغداد غارقة..نصب احلرية مبلل 
مبطر احلرب..ثم��ة رجال ملثمون اس��تغلوا 
املشهد..صوبوا اس��لحتهم نحو النصب..

جواد س��ليم يركض حافيا يجر وراءه كفنه 
ال��ذي يغطي نصف جس��ده..راقب ما يدور 
في ذلك امل��كان الصامت..اختب��أ وراء جدار 
بعيد ع��ن جداريته..عيناه تس��يان دمعا..

يداه تلوحان..قدماه هزيلتان..جسده متعب 
ويرتعش ظنا انهم س��يطيحون بجداريته..

نوب��ات ب��كاء ال يصدر عن��ه صوت..احلمائم 
تغادر النصب...( ص16

 القاص يق��دم امنوذجه االنس��اني باعتماد 
اجلم��ل املكثف��ة الت��ي تصور عاملا تتس��ع 
دالالته وتكت��ظ باملش��اعر املتناقضة التي 
يحدثه��ا الغياب..فتط��رح جترب��ة حواري��ة 
تتارج��ح ما بن ضمي��ر الغائب)هو( وضمير 
اخملاطب)انت( وما بينهما يس��ير النص عبر 
منولوجي��ة تكش��ف ع��ن دخيلة الس��ارد 
ودوافع��ه النفس��ية والتكنيكي��ة ..فه��و 
يوظ��ف تقني��ة التنقي��ط ال��ذي يش��كل 
وس��يلة تعبيرية يرمز للمحذوف املسكوت 
عن��ه م��ن التعابير..اضافة ال��ى اضفاء جو 
نغم��ي يحرك اخلزان��ة الفكري��ة للمتلقي 

حسن العاصي
حتت ثوبها

تخف��ي أّم��ي كيس��اً صغي��راً م��ن 
القماش

يتدّلى من عنقها
حتبس داخله أزهاراً جافة وأدعية

بالتس��ابيح  الغ��ار  يختل��ط  في��ه 
واألذكار

ُطهر املاء وعبق املسك تدالن عليها
ص��اة  النه��ار  ف��ي  الث��وب  يزه��ر 

للمواسم
عشق با مدى

ويصبح معجماً لألولياء لياً
تفوح منه شفاعة مستترة

وينبت على أطرافه ورد األنبياء
هذا أعمق سّر ال يعرفه أحد

تق��ول: ف��ي الكيس مئذن��ة ومزمار 
حزين

وف��ي قلب��ي أب��واب املطر حترس��ها 
الطيور

فوق أكتافها ننمو ومتتد أطرافنا
مثل الغ��راس بأصائ��ص الصباح أو 

أبعد
وحده الريحان يتنّزه بالطفولة

تفرش أمي أضاع صدرها مرجاً كْي 
نلهو

نقفز صغاراً فوق أدمي الضوء املتوّثب
نص��رخ فته��رع ومعها يج��ري بيت 

اهلل
ُكّنا كما أذكر أس��فاري في بيت با 

جدران
تعلو فيه أشجار الرّمان فوق بساط 

العنبر
والعرائش حترس حلقات النور

عن��ق  النس��مات  تُراق��ص  ح��ن 
النرجس

أتذكر كثيراً فراشات اخلمائل حتاصر 
النهر

كأّن البس��تان الصاخ��ب أثمله لون 
املاء

وكثي��راً كثي��راً م��ا كان قلبي يغفو 
فوق جنمة املطر

ح��ن يبدأ موس��م احلكاي��ات زّخات 
قناديل

جتلس أم��ي مثل قّديس ق��رب دائرة 
الضنك

تكابد رماح الوهن
أحياناً معنا تتقاسم الضحك كأمّنا

يفّر إيقاع العقارب الرملية
في غفلة من وتر الوقت

في كل ليلة
تعّد لنا ما استطاعت من أحام

متس��ح أجفاننا بكيسها القماشي 
وتقول

ناموا آمنن
ميّد مزمارها ِفراشه على أرق التراب

وتأنس األجساد الطرية تعبها
نغف��وا مث��ل احلم��ان فوق عش��ب 

أدعيتها
وينمو من حطب أحزانها في قلوبنا

ورداً قزحياً يخفق فرحاً
نحّلق مثل عصافير اهلل لنرحل

صوب أهداب الفجر
حينه��ا كنُت أصافح خّد الش��مس 

جداً
وجداً ج��داً كنُت أحّب مشاكس��ة 

شعاع املاء
أخفي رأسه في سّلة النهر

وأطلقه حن يحتدم الَفراش
أمي التي تخفي حتت ثوبها كيس��اً 

قماشياً
ننام وترفع كفيها للسماء تقول:

واخلي��ول  التائه��ة  الّري��ح  رب  ي��ا 
الساجدة

إن لي طيوراً ال ريش لها
وأرقي بازٌغ من سدمي األفق

ُهم بعض بحري وبكائي
إنني أودعتهم رياضك

فا متتحنهم على ما ال يطيرون
هبهم يا ربي أجنحة اإلميان

ف��ي س��هوة القم��اش اش��تد ريش 
الطيور

أمي م��ا زالت تخفي كيس��ها حتت 
ثوبها

وفيه األدعية واألعشاب
ما زالْت كل ليلة جتثو قرب األعشاش 

الفارغة
تبكي كيسها وتلقي دمعها جهات 

تغسل الذنوب
وأن��ا ضالع في املق��ام املاطر ال كف 

لي
كنت في سيل الشجر قد

للطي��ور  أصابع��ي  أطعم��ت 
الكسيحة

صار بيني وبن السرب الزمة
يغ��ّص ب��ي م��ن ش��عاعن مزم��ار 

ومئذنة
وكّلما عبرت درب الغابة غريباً

تصبح بيوت القّش أكياساً
واألوراق الذابلة أذكاراً

رغ��م أنني أن��ام كل ليلة في اجلامع 
القريب

تران��ي أبحث ف��ي عمق امل��روج عن 
سرير قماشي

ووسادة من العشب
ً ما زلت في جنون العرائش صغيرا

وال زال ينبت ريش قلبي كّلما هطل 
املطر

أو جاعت العصافير

تنتظره بقية الصديقات بشوق..
لك��ن االرتياح املؤق��ت ،الذي يب��دو على 
مامحه��ا املعّبرة، س��رعان ما يتاش��ى 
،حن تنطل��ق ضحكتي مجلجلة، طاردة 

منها كل توقع باالنتصار
تواصل سحبي على األرض، حتاول أن تبدي 
عنفا غير موجود، في شخصيتها الرزينة 
الهادئة، وأنا امّني النفس إن تنتصر إرادتي 
أخيرا، وان أمتكن من قهرها، والفوز عليها 
لتحكم احلاض��رات املترقبات، إنني كنت 
الفائ��زة عليها وللم��رة األولى في احلياة، 
وال أظ��ن انه س��تكون هن��اك، محاوالت 

أخرى للفوز.
تعود إلى س��حبي عل��ى األرض، متمنية 
أن ينطلق لي صوت يدل على األلم ونفاذ 
الصب��ر، ولكني م��ا أن أرى تل��ك الرغبة 
واضحة ،على مامح وجهها األبي، حتى 
تنطل��ق ضحكت��ي مجلجل��ة ،منتصرة 
على آالم جس��دي الكثيرة، وعلى جراحه 

اآلخذة باالزدياد..
كان��ت تعاملني  بحميمي��ة لم أعهدها 
من غيرها من الناس، أبوها املنعم الكرمي 
يحض��ر لها من كل ش��يء اثن��ن اثنن، 
ويطل��ب منه��ا أن تك��ون رفيقة ب��ي، أنا 
اليتيم��ة احملرومة من حن��ان األم وعطف 
األب، والذي يتولى اإلحسان ألي أشخاص  

كرماء...
حت��اول أن تخف��ي عنها، ش��عورا بالقلق 

والهزمي��ة، ه��ي اخمللوق��ة الرقيق��ة، التي 
ل��م تعت��د عل��ى العن��ف، كان كامها 
خافتا، يكاد ال يس��مع م��ن رقته، والناس 
م��ا فتئ��وا يقارنون بين��ي وبينه��ا، وأنها 
أفض��ل مني في جميع الصف��ات، وأنني 
محرومة ولكني لم أع��د بذلك احلرمان، 
ألنن��ي متتعت بفضله��م، وإكرامها هي، 
تعرض عل��ي املش��تريات ، الت��ي جلبها 
أبوه��ا املنع��م، وتقترح أن أخت��ار  أنا أوال،  
ل��م أجدها ناقم��ة عل��ي، أو مظهرة لي 
شعورا بالتفضل، تعاود محاولة سحبي 
عل��ى األرض، ينهكن��ي األل��م اجلس��دي  
املتضاعف، ولكن ش��عوري املتزايد أنني، 
ميكن أن أحقق االنتصار عليها هذه املرة، 
يخفف عني األلم املس��تعر، الذي أخذت 

أجزاء جسدي تئن منه..
تس��يل الدماء من جروح جس��دي، وحن 
تلمحها يب��دو على مامحه��ا الرقيقة  
معال��م الندم، حن أملح ذلك اإلحس��اس  
تنطلق ضحكتي عالية، لوأد كل ش��عور 

باأللم داخل نفسي..
خمس��ة فتي��ات يلع��ن، م��ع بعضهن 
البع��ض كل مرة، فكرن هذه املرة  بلعبة 
جدي��دة مغاي��رة، حتم��ل إلى نفوس��هن 

املتعبة امللولة بعض التوهج اجلميل..
تس��حبني على األرض محاولة، أن تطرد 
ذلك الش��عور ال��ذي ميضها،أنها تنتهك 
كرامة إنس��ان، لم توجه لي يوما كلمة  

جارح��ة، أو تس��بب خدش��ا بالكرام��ة، 
عاملتن��ي وكأنني أخت له��ا وقد حرمت 

هي من األخوات..
تتزاي��د جراح جس��دي، أح��اول أن اصرخ 
ملتمس��ة منه��ا ،أن تكف عن س��حبي 
على األرض، ولكن خش��يتي من االنهزام 
أمامه��ا ككل م��رة، مينحن��ي ق��وة على 
اإلصرار، بأنه��ا لن تر هذا الي��وم هزميتي، 
وأنن��ي ميك��ن أن أحق��ق عليه��ا بع��ض 

االنتصار
كل مرة يقارنون بيننا، تكون هي األجمل 
املس��كينة  وأن��ا  واألفض��ل،/  واألق��وى 
اليتيمة، التي توف��ي أبواها، ووجدت لها 

أبوين بديلن وأختا حنونة..
خمس��ة فتيات يلع��ن كل ي��وم، فكرن 
أن يأتن بلعبة جديدة، من تس��تطيع أن 
تتغل��ب على األخ��رى، وجتعله��ا تنتحب 

تكون املنتصرة...
كانت األقوى دائما واألكثر مروءة واألجمل، 
وكل م��رة يقارنون بيننا تكون األحس��ن، 
وأن��ا اليتيمة الفقي��رة التي منحها اهلل 

أبوين محبن عطوفن..
تكبر الفرحة بنفسي، وتنطلق الضحكة 
مجلجل��ة، أنن��ي ق��د حقق��ت االنتصار 
عليها، امل��رة الوحيدة في احلياة، حتاول أن 
تعود إلى س��حبي من جديد على األرض، 
ولكنها تتوقف ثم تقول :- ال أس��تطيع 

االستمرار، كوني أنت الفائزة.

صبيحة شبر

كتم��ت خوف��ي وت��رددي، وأبقي��ت هلعي 
الش��ديد في داخل��ي، وأنا أرق��ب عامات 
خوفها، وارتياعها وهي ترتس��م على ذلك 
الوج��ه الوديع، كان��ت صديقتي، وكلهم 
يقولون أنها رائعة، وأن��ا أغار منها كثيرا، 
ميضني شعور كبير أنها األقوى واألفضل، 
ح��ن يعقدون تل��ك املقارن��ات التي طاملا 
يقوم��ون به��ا، دون أن يبال��وا م��اذا يكون 
موقف��ي حياله��ا، وأنا اس��معهم يرددون 
باقتن��اع أنه��ا األجم��ل واألقوى واألش��د 
ذكاء، واألكث��ر ه��دوءا، واألق��رب مدع��اة 
للثق��ة واالطمئنان، وتلك الصيغ الكثيرة 

للمفاضلة بيننا نحن الصديقتن .
حت��اول أن تخف��ي خوفها الش��ديد، وهي 
جتّرني على األرض جرا، بهدوء وتتصارع في 
داخل نفس��ها قوتان كبيرتان، دون أن جتد 
مي��ا إلى تفضيل واحدة على األخرى، وأنا 
أراقب ذلك الص��راع، الذي حتاول صديقتي 
أن تخفي��ه، ولكني أالحظه على محياها 

الهادئ بوضوح ...
تتمنى أن ابكي، أن يتعالى صوتي، طالبة 
منه��ا التوق��ف عند هذا احل��د، فأنني قد 
تأمل��ت حقيقة ال ج��دال فيه��ا، حن ترى 
أمل��ي، تقرر التوقف عن س��حب جس��دي 
عل��ى األرض، واالكتفاء بتل��ك اللحظات 
العنيفة، م��ن النزال القائ��م بيننا والذي 

م��ن جانبه، ق��ال الش��اعر جب��ار الكواز 
إن��ه عاج��ز عن تق��دمي الش��كر والتقدير 
للش��عراء الش��باب في منت��دى اإلبداع 

األدب��ي ولرئيس املنت��دى  الذي��ن اختاروا 
تس��مية دورة املهرج��ان الثانية بأس��مه 
متمنيا على  كل الشباب اإللتفات جيدا 

الى نتاجاتهم الشعرية وبذل كل اجلهود 
لتوظيف هذه االمكانيات خلدمة املشهد 

الثقافي في عموم العراق .
الى ذلك، بن مدير البيت الثقافي البابلي 
الش��اعر والقاص علي السباك إن البيت 
الثقافي حريص على التعاون مع اإلحتادات 
والتجمعات الثقافية ويفتح أبوابه دائما 

لعرض النتاجات األدبية . 
وقرأ عدد من الش��عراء قصائد ونصوص 
شعرية متنوعة وهم جبار الكواز ومحمد 
فاض��ل وري��ام الربيعي ومحمد س��امي 
الصك��ر ومنتظ��ر العقابي وأمن��ار كامل 
وأمنار مردان وحيدر عاش��ور ومهند صاح 

والدكتور وسام العبيدي وعلي رحمن .
وعلى هامش املهرجان، قرأ الشاعر موفق 
محمد نّصا ش��عريا , كما قّدم الش��اعر 
حس��ن نهاب��ة باق��ة ورد ال��ى الش��اعر 

العراقي جبار الكواز .

بابل 
نّظم املنت��دى األدبي االبداعي التابع إلحتاد 
أدب��اء وكت��اب باب��ل بالتعاون م��ع البيت 
الثقاف��ي البابل��ي ف��ي دائ��رة العاق��ات 
الثقافي��ة إحدى تش��كيات وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلثار مهرجان بوابة عش��تار 
بنسخته الثانية دورة الشاعر جبار الكواز 

مبشاركة عدد من الشعراء الشباب .
وقال رئيس املنتدى اإلبداعي األدبي وعضو 
الهيأة االدارية في احتاد ادباء بابل الش��اعر 
أمن��ار مردان إن املهرجان بدورته الثانية كان 
حريصا على أن يك�ون بإس��م جبار الكواز 
القامة الش��عرية البابلي���ة , وان الهدف 
م��ن املهرج��ان إتاح��ة الفرصة لألس��ماء 
الش��ابة للق��راءة أمام أس��ماء ش��عرية 
مهمة وكس��ب جي��ل ش��عري جديد من 
الشباب يضاف الى قائمة اإلبداع الثقافي 

العراقي .

الحكائية والخطاب في)ما تجلى في العتمة(

الرهان

جبار الكواز..اسم مهرجان بوابة عشتار الثاني

القاص يبني مادته 
الحكائية من خالل المزاوجة 

الفنية بين استلهام 
الذاكرة والواقع من جهة 

واستشراف التخييل من جهة 
اخرى ليقدم نصا ينهض 

على تقنيات فنية واسلوبية 
منها خصوصية اللغة 

الشاعرة بالفاظها البعيدة 
عن القاموسية والتقعر 

مع اختزال التعابير واالنزياح 
والترميز ووحدة الفكرة 

وانسنة الجمادات
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متابعة الصباح الجديد: 

تلك القيود التي تُكبل قلم كاتب األعمال 
الدرامي��ة؛ ليس لها س��لطة على مؤلفي 
أفالم الرس��وم املتحركة، وحلم كل كاتب 
ه��و التعبي��ر عّما يصخب ف��ي عقله من 
دون أي قي��ود إنتاجي��ة أو فيزيائية يصعب 
جتسيدها على أرض الواقع أمام الكاميرات. 
هل تري��د البط��ل أن يطير. ل��ك هذا، هل 
تريد أن تُس��قط احلائط كامالاً على »توم« 
حتى يساوي جسده األرض، ثم يقف على 
قدميه وكأن شيئاًا لم يكن ويعود ملطاردة 

»جيري« مرة أخرى باحلماس نفسه؟  
لكن هناك من حترر م��ن هذه القيود وترك 
املنط��ق عل��ى ب��اب غرف��ة مكتب��ه، ومن 
الس��هل أن جتد ممثالاً هندياً��ا يقف أمام 10 
أش��خاص يغرقون��ه بالرصاصات، فيجمع 
تل��ك الرصاصات بفم��ه، ومن ثم يطلقها 
ا تلو اآلخر، وتط��رف اخليال  عليه��م واح��داً
لم يتوق��ف عند الش��عب الهندي فقط، 
بل إن اليابانيني تفوق��وا عليهم في إنتاج 
قص��ص غريبة ل��م يفكر فيه��ا أحد من 
قبل، مثل سلس��لة اإلعالن��ات التي تدور 
حول أسرة األب فيها كلب، فتخيل عندما 
متن��ح عقلية بهذا اخليال منحة الرس��وم 
املتحرك��ة، حيث ال يوجد أي حدود للخيال 

بالفعل.
أعم��ال اإلمني وال� »ماجن��ا« اليابانية تنتج 
مجموعة م��ن أغرب القصص التي قد متر 
عليك س��واء كنت قارئاًا لتلك القصص أو 

محباًا ألفالمها.
الي��ك أغرب إنت��اج اإلمني اليابان��ي ما بني 

الفيلم واملسلسل والقصة املصورة.

محاربة » الصلع«
كائنات غريبة تغ��زو األرض، لديها أغراض 
ض��د اجلنس البش��ري، كال ال تظن أن تلك 
اإلمبراطورية الش��ريرة تريد القضاء على 
اجلنس البش��ري، وال تريد خطف األطفال 
والنس��اء، ولي��س في نيتها س��رقة موارد 
الطاق��ة التي متنح البش��ر احلي��اة، فهم 
له��م أجندة م��ن وجهة نظر املسلس��ل 
هي أكثر خطورة من كل هذا فهم يريدون 
نش��ر »الصل��ع« ل��دى كل البش��ر! لكن 
ال تقلق��وا، هناك وس��يلة حملارب��ة الصلع، 
Bobobo-bo Bo-« وه��ي البط��ل املغ��وار
bobo« ال��ذي يحم��ل املسلس��ل اس��مه 
نفس��ه فهو الوحيد الق��ادر على محاربة 
هؤالء األشرار الطامعني في شعر كوكب 

ا ومدمراًا؛ هو  ا فتاكاً األرض، المتالكه سالحاً
شعر أنفه والذي يخرجه ويجلد به أعداءه 

ويقاتلهم.

هل وجدت فتاة أحالمك؟
كل رج��ل يحل��م بامل��رأة الت��ي يريدها أن 
تش��ارك حياته، يتخيله��ا مبالمح معينة، 
رمبا يفضلها س��مراء أو ش��قراء، أو رمبا هو 
ال يهتم بالش��كل اخلارج��ي وكل أحالمه 
تدور حول صفاتها الش��خصية، والبعض 
يبدأ بكتاب��ة قصص عنه��ا، بينما آخرون 
قد يحاولون رس��مها، والبعض اآلخر تزوغ 
أعينه��م في الطرقات بحثاً��ا عنها، ولكن 
بطلن��ا في هذا املسلس��ل تنب��ت له تلك 
الفت��اة م��ن ذراعه.مع تط��ور األحداث في 
مسلس��ل اإلمني »Midori Days«،  تنش��أ 
قصة حب بني البط��ل والفتاة التي نبتت 
من ذراعه، ويدرك أن تلك الفتاة كانت حتبه 
منذ فترة طويلة وتلك كانت أمنيتها التي 

حتققت، وهي أن ترتبط به لألبد.

اجلزيرة احملظوظة
»تل��ك اجلزي��رة احملظوظ��ة يعي��ش عليها 
جني��ات بُنية«؛ وتلك اجلني��ات الُبنية التي 
يتح��دث عنه��ا إع��الن مسلس��ل اإلمني 

»Unko-san« ه��ي فضالت البش��ر، التي 
اخت��ارت أن تبع��د ع��ن كل صخ��ب احلياة 
وتعي��ش في جزي��رة صغيرة ال يس��كنها 

سواهم.
األح��داث ف��ي تل��ك اجلزي��رة مثله��ا مثل 
اجملتمع��ات املُغلق��ة في الق��رى الصغيرة 
التي يسكنها البشر، عالقات معقدة بني 
الش��خصيات، صراع��ات اآلباء م��ع األبناء 
واختالف وجهة نظ��ر األجيال اخملتلفة من 
الفض��الت، بجان��ب العدي��د م��ن قصص 
ا، فهل لديك القدرة  الشجاعة واحلب أيضاً
ملشاهدة هذا املسلسل من دون أن تشعر 

بالغثيان؟

اللعنة الغامضة
ا، حتى وإن  بوركو روس��و س��ينقذنا جميعاً
ُشنت احلرب العاملية األولى في الثالثينيات 
بإيطاليا، روسو هو احلل سيحوم بطائرته 
حول األش��رار ويقض��ي عليه��م جمعياًا، 
وكلما رأينا من بعيد مالبس بوركو املميزة 
والت��ي تش��به مالب��س ش��يرلوك هومل��ز 
ا ونص��رخ: لقد ع��اد بوركو  س��نهلل فرحاً

اخلنزير لينقذنا.
أنت ال تس��ّبه بهذا الهت��اف فبطل فيلم 
اإلمن��ي الياباني »Porco Rosso« هو خنزير 

ا جسدياًا يشبه اإلنسان،  ولكّن له تشريحاً
وليس عليك أن تش��عر بغربة جتاهه ، فهو 
كان إنساناًا مثلك في يوم من األيام، ولكن 
لعنة غامضة حولته من شاب وسيم إلى 
خنزي��ر، وأنت أيها املتف��رج ليس عليك أن 
تفهم س��بب اللعنة أو كيف تعمل، قد ال 
ترى الفيلم منطقياًا ولكن ش��عب اليابان 
ا، وحني عرضه  ��ا رائعاً بالتأكيد يرونه فيلماً
ع��ام 1992 على شاش��ات الس��ينما في 

اليابان ، تصدر اإليرادات مدةاً طويلة.

فتاة في زجاجة
يلعب الطفل على الش��اطئ، ويبحث عن 
قواقع مميزة يحتفظ بها، يش��عر بش��يء 
صلب يلمس قدميه، ليجد زجاجة قادمة 
من البحر ورست عند قدميه، وهي ليست 
فارغة، ولك��ن ليس بها رس��الة كاملعتاد، 
فالزجاج��ة بداخلها فت��اة، لكنه ظن أنها 
س��مكة ذهبي��ة وق��رر أن تك��ون حيوانه 

األليف.
فيلم اإلمن��ي »Ponyo« لي��س غريباًا فقط 
��ا ال يكت��رث للمنطق، كيف  ولكن��ه أيضاً
وصل��ت الفت��اة لزجاج��ة؟ عندم��ا كانت 
ت��زور والدها ف��ي العم��ل، ومب��ا أن والدها 
م��كان عمل��ه في أعم��اق البح��ار، وألنها 

فتاة صغيرة وطفل��ة، لفت نظرها قنديل 
بحر غريب الش��كل وق��ررت مراقبته، ومن 
دون أي مب��ررات أو توضي��ح دخل��ت الفتاة 
داخ��ل زجاجة وأصبحت س��جينتها حتى 
وصل��ت حتت أقدام الطف��ل الصغير الذي 

سيكتشف فيما بعد قصتها الغريبة.

حب من طرف واحد
هل عش��ت جترب��ة احلب من ط��رف واحد؟ 
والتأل��م في صم��ت من احتياج��ك لهذا 
الش��خص؟ ه��ل متنيت أن تس��تيقظ في 
يوم وجتد نفسك معه في منزٍل واحد؟ هل 
حلمت باليوم الذي ستصبح فيه ثالجته؟ 

نعم ثالجته.
 The« املاجن��ا،  برس��م  املص��ورة  القص��ة 
Female Fridge no. 1« حتك��ي ع��ن فتاة 
تس��تيقظ في يوم وجتد نفس��ها في بيت 
حبيبه��ا ال��ذي كان��ت تراقب��ه ع��ن بعد، 
ولكنه��ا ال تس��تطيع التواص��ل معه في 
تل��ك احلالة ألنه��ا حتولت إل��ى ثالجة لها 
وعي بش��ري، وكان عليها خالل القصة أن 
تتأقلم مع كينونتها اجلديدة، وفي املقابل 
حت��اول محاربة النس��اء األخري��ات الالتي 
يقابلهن حبيبها في البيت، وفي النهاية، 

املهمة األصعب، أن تقنعه بحبها.
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أغرب أعمال اإلنمي الياباني .. 
محاربة »الصلع« وقصة حب بين ثالجة وصديقها

افتتاح أول مدرسة للحمير 

افتتحت أول مدرسة وطنية للحمير في جنوب فرنسا 
الغرب��ي، والت��ي يأتيها الفرنس��يون م��ن كل مناطق 

البالد.
وذك��رت إذاعة »مونت كارل��و الدولية«، أن »املدرس��ة 
تدرب الناس على طرق استعمال احلمير في األنشطة 
التي يتم تعاطيها في البساتني اخملصصة إلنتاج مواد 

الزراعة العضوية وشبه العضوية«.
ومت وض��ع الفت��ة أمام مبن��ى خلفه بس��تان، في قرية 
فيلنوف س��ور لوت، الواقعة في جنوب فرنسا الغربي 
والتابع��ة إلقليم لوت إي غارون، وقد كتب عليها »هنا 
املدرس��ة الوطني��ة للحمي��ر املتخصصة ف��ي زراعة 

البستان«.
تعم��ل املدرس��ة الفريدة من نوعها في فرنس��ا، على 
تدري��ب كل الذي��ن يرغبون في إطالق مش��اريع زراعية 
حس��ب نظام اإلنتاج العضوي أو شبه العضوي، على 

طرق استخدام احلمير في هذا الشأن.

كلب يفدي صاحبه بأربع رصاصات

أُصيب أحد الكالب في مدينة دي موين بوالية واشنطن 
يه للصوص  األميركية، بأربع رصاص��ات في أثناء تصدِّ
 K5« اقتحم��وا منزل صاحبه.، على وفق ما نقلته قناة

.»News
وقال��ت القناة: إن الكلب من فصيل��ة الراعي األملاني، 
ا،  وأنه حاول الدفاع عن مالكه خافيير ميركادو، 16 عاماً

الذي قال: إنه كان وحده باملنزل مع كلبه ريكس«.
��ا، فنظر  وأضاف صاح��ب الكلب، أنه س��مع ضجيجاً
عبر النافذة ليش��اهد س��يارة غريبة قرب البيت، ومن 
ثم سمع صوت تكس��ير الزجاج في الطابق األول من 

البيت. 
وتاب��ع أن��ه بعدما أح��س الكلب باللص��وص هرع إلى 
األسفل، وباشر بالنباح والزمجرة باستمرار، ثم سمع 
ني الكلب،  ا: »لق��د عضَّ الفتى أح��د اللصوص صارخاً

أبعدوه عني«.

سيارة مغطاة بـ« الشعر اآلدمي« 
 تدخل موسوعة غينيس

دخل��ت س��يارة في��ات 500 كالس��يكية موس��وعة 
»غينيس » لألرقام القياسية بعد أن غطتها مالكتها 

ب� 100 كيلوغرام من الشعر اآلدمي.
أنفقت س��يدة إيطالية تدعى ماريا لوسيو مونو أكثر 
من ثمانني ألف يورو ، واس��تغرقت نحو150 ساعة من 
العمل لتغطية سيارتها، واستفادت ماريا من عملها 
كمصففة ش��عر لتجمع شعر زبائنها، ومن ثم إعادة 
تصفيف��ه وصبغه ليتناس��ب مع رؤيتها في كس��وة 

السيارة من اخلارج والداخل.
 وقال��ت ماري��ا : إن الفك��رة ظلت تختمر ف��ي ذهنها 
منذ س��نوات ، إال أنها كانت تنتظر اللحظة املناسبة 
لتنفيذها ،وق��د فرحت بنجاج فكرته��ا غير أن بعض 

الناس لم يتقبلوها.

غالباً��ا م��ا تترك��ز النصائ��ح الغذائي��ة 
للراغبني في فق��دان الوزن على تخفيف 
اس��تهالك السكريات أو الدهنيات، لكن 
أي خي��ار هو األنس��ب؟ أظهرت دراس��ة 
حديث��ة أن أيا من هذي��ن النظامني ليس 

له أفضلية على اآلخر.
وبين��ت الدراس��ة التي نش��رت نتائجها 
مجلة »جورنال اوف ذي اميريكن ميديكل 
اسوسييش��ن«: أن التركيب��ة اجلينية أو 
آلية عمل االنس��ولني في األيض ليستا 
من العوامل الت��ي تعطي أفضلية خليار 

على اآلخر.
وقد يك��ون له��ذه االكتش��افات تبعات 
كبيرة على س��وق التنحي��ف األميركية 
دوالر،  ملي��ار   66 ب���  قيمته��ا  املق��درة 
��ا عل��ى أح��دث الصيحات في  وخصوصاً
ه��ذا اجملال وه��ي حمية احلم��ض النووي 
الت��ي يقول املروج��ون لها إنها تس��تند 
على حتديد النظام الغذائي األفضل تبعا 

للجينات اخلاصة بكل شخص.
وقال كريستوفر غاردنر أستاذ الطب في 
جامعة س��تانفورد في والية كاليفورنيا 
األميركية ، »سمعنا جميعااً عن قصص 
لصدي��ق اتبع حمي��ة غذائية حققت له 
نتيج��ة ممتازة وع��ن آخر اعتم��د احلمية 

عينها من دون أي نتيجة تُذكر«.
وأض��اف »األمر مرده إلى أنن��ا مختلفون 
جميعنا وألننا بدأنا للتو بفهم أس��باب 

هذا التنوع«.
وتناولت الدراسة 609 شخصيات تتراوح 
أعماره��م بني 18 عام��ا و50 بينهم %57 
نس��اء، أخضعوا بنحو عش��وائي لنظام 

غذائ��ي قليل الدهون أو لنظام آخر قليل 
السكريات على مدى عام.

كل  ف��ي  ال��وزن  فق��دان  مع��دل  وكان 
أن  إال  كيلوغرام��ات.   5,9 مجموع��ة 
البعض فقدوا وزنا أكبر بكثير يصل إلى 
27 كيلوغرام��ااً فيما البع��ض اآلخر ازداد 

وزنه حتى 9 كيلوغرامات إضافية.
ول��م يتوصل العلماء إل��ى حتديد الصلة 
ب��ني احلمي��ة املتبعة وزي��ادة القدرة على 

فقدان الوزن.
وق��ال الباحثون إنه »لم يس��جل أي فرق 
كبي��ر في تغي��ر الوزن بني نظ��ام متوازن 
قليل الده��ون ونظام آخر مت��وازن قليل 

السكريات« في نهاية التجربة.
وأش��ار التقرير إلى »حتديد تسلسل جزء 
من اجملني اخلاص باملش��اركني ما س��مح 

للعلم��اء بالبح��ث ع��ن وج��ود جين��ات 
متصل��ة بإنت��اج بروتينات تغي��ر طريقة 
ف��ي  الدهني��ات  أو  الس��كريات  عم��ل 

األيض«.
كذل��ك تن��اول املش��اركون كمي��ات من 
الغلوك��وز على الريق لقي��اس انتاجهم 
من اإلنس��ولني. وج��اءت النتيجة أن »أيا 
من التركيبات اجلينية وأيا من مستويات 
تخزين اإلنس��ولني األساس��ي لم يظهر 
ارتباط��ااً بآث��ار غذائية متصل��ة بفقدان 

الوزن«.
غي��ر أن اس��تراتيجية أظه��رت فعالية 
في خفض الوزن وتقوم على اس��تهالك 
كميات أقل من الس��كريات، إضافة إلى 
طحني مكرر بدرجة أق��ل مع تناول أكبر 
قدر ممكن من اخلضر واألطعمة الكاملة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغداد قرب اجناز أكبر مدينة ألعاب 
مائية مغلقة بجانب الكرخ مبنطقة السيدية 

تنفذ عن طريق االستثمار.
وذك��رت مديرية العالقات واالعالم ان » قس��م 
االس��تثمار في أمانة بغداد يشرف على اعمال 
تنفي��ذ مدينة ألع��اب مائي��ة مغلقة مجهزة 
بأح��دث األلع��اب العاملي��ة من قب��ل مالكات 

فني��ة متخصص��ة ضم��ن مش��روع تطوي��ر 
وتأهيل مدينة ألعاب الكرخ الذي تنفذه إحدى 

الشركات االستثمارية ».
واضافت ان » الشركة املستثمرة شارفت على 
اكمال اعمال املشروع بعد نصب جميع األلعاب 
احلديثة التي مت اس��تيرادها وعمل تصاميمها 
من مناش��ئ عاملية ال��ى جان��ب تنفيذ صالة 
بلياردو ون��اد صحي رياض��ي ومطعم ومقهى 

وموقف للسيارات«.
واش��ارت ال��ى ان » م��ن املتوقع اكم��ال تنفيذ 
املشروع في ش��هر آذار املقبل وافتتاحها امام 

املواطنني قبل موسم الصيف » .
وبين��ت ان » أمان��ة بغ��داد تطم��ح ال��ى زيادة 
االماك��ن الترفيهية في العاصم��ة باالعتماد 
على الشركات االس��تثمارية والقطاع اخلاص 

عبر تفعيل حركة االستثمار.

قرب  .. انجاز أكبر مدينة ألعاب مائية مغلقة بجانب الكرخ

أيهما أفضل للتنحيف:
تخفيف تناول الدهنيات أم السكريات؟
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القوسالعقربالعذراء

من الصعب أن حتافظ على توازنك اليوم خاصة 
عندم��ا تتغير بعض األمور في حياتك بش��كل 
مفاج��ئ. حل املش��اكل ليس أم��را صعبا كما 
تتخيل، ولكن عليك تكرار احملاولة. رمبا يفاجئك 

احلبيب بهدية ما أو بخبر ما فكن متفائال.

عليك أن تس��تغل كل الفرص املتاحة أمامك 
الي��وم. ال تتخ��ذ أي ق��رار قب��ل أن تتأك��د من 
اخلي��ارات املتاح��ة أمامك وتفك��ر فيها جيدا. 
ال جتع��ل حقيبتك تخلو من قل��م وورقة حتى 

تسجل أفكارك أوال بأول.

أن��ت مقبل عل��ى مرحلة خطي��رة في حياتك 
وتعتب��ر من أه��م املراحل فكن ح��ذرا، فإما أن 
حتقق النصر وإما س��يكون مصيرك الفش��ل 
الذريع. من املهم جدا أن تستعد لعدة تغييرات 

ستطرأ على حياتك خالل الفترة املاضية. 

أنت ش��خص تتس��م بالبراءة والهدوء فحاول 
أن تس��تغل هذه الصفات خاصة عند التفاف 
ع��دد كبير من األصدقاء م��ن حولك. احذر من 
املكائد التي يدبرها لك البعض حتى يفسدوا 

عليك يومك. 

قوتك الداخلية وشجاعتك ال مثيل لهما هذا 
الي��وم بالتحديد. تالحظ أن الن��اس ينجذبون 
إلي��ك بش��كل طبيع��ي. علي��ك أن حتس��ن 
اس��تغالل طاقتك وتس��تخدمها ف��ي األمور 

التي تراها مناسبة لك.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستمتاع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رمبا تش��عر بالوح��دة إلى حد ما الي��وم، حتى إن 
كان حول��ك عدد كبير من األصدق��اء أو الزمالء. 
تشعر أن كل فرد مهتم مبهامه وال يلتفت لآلخر. 
تش��عر أنه ال يوجد شيء مشترك بينك وبني أي 

شخص حولك حتى أقرب األشخاص إليك.

رمب��ا يتدخل بعض األش��خاص العدوانيني في 
أدق تفاصيل حياتك وفي خططك املستقبلية 
ه��ذا اليوم، ولكن على الرغم من ذلك نحذرك 
من االنزعاج والتذمر. استفد من هذه املواقف 

وتعلم كيف تتصرف أمامهم.

حتت��ار الي��وم ب��ني التمس��ك بالق��دمي أو اتباع 
أس��لوب جديد. قد يكون األم��ر صعبا للغاية 
وخاصة عندما ينتظرك اآلخرون الذين يرغبون 
في رؤية بعض التغيي��رات في حياتك. ال بأس 
من مشاورة ذوي اخلبرة من األهل أو األصدقاء.

نقترح عليك الي��وم أن ترتدي قميصك املقلم 
وبنطال��ك امللون وتذهب للعم��ل في الصباح 
الباكر سيرا على األقدام لالستماع بنسمات 
الهواء العليل. ال تنزع��ج إذا وجدت أن اجلميع 

ضدك اليوم بل هذا األمر لصاحلك.

رأيت في منامك اليل��ة املاضية صديق طفولتك 
الذي لم تره منذ سنوات طويلة. ال تتعجب اليوم 
إذا س��معت أخب��ارا جديدة عن هذا الش��خص. 
حت��اول خالل الفترة األخيرة تطوير وضعك املهني 

من خالل تقدمي بعض االقتراحات واألفكار.

الدلو الحوتالجدي

تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب واجملالت 
للحصول على بعض املعلومات. انتظر اليوم 
أخبارا س��ارة تتعلق مبجال العمل. س��تكون 
لدي��ك الق��درة عل��ى معاجل��ة كاف��ة األمور 

واملشاكل بسرعة البرق.
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ف��ي صحافة أيام زم��ان كانت تقع 
الطباعية  األخط��اء  الكثي��ر م��ن 
"اجلسيمة " غير املقصودة طبعاً.. 
بس��بب مكائن الطباع��ة البدائية 
الت��ي كان��ت تعتم��د عل��ى ترتيب 
مقاطع احلروف م��ن جهة، وإهمال 
م��ن  والفني��ن  العامل��ن  بع��ض 
جه��ة أخ��رى, وهذا م��ا كان يحرج 
إدارات الصحف وي��ؤدي الى حدوث 
مشاكل كبيرة أو أزمات بينها وبن 
واألحزاب  والشخصيات  املسؤولن 
��ل  تحُ األخ��رى،  اجملتم��ع  وش��رائح 
أحياناً بأس��لوب دميقراطي حضاري 
تتط��ور  وأحيان��ا  دبلوماس��ي،   أو 
املش��كلة لتص��ل ال��ى التهدي��د 
العنفي أو الهجوم واقتحام مبنى 
فيها  العاملن  واستهداف  اجلريدة 
بالس��اح األبيض أو الن��اري،  األمر 
ال��ذي ينته��ي الحقا باللج��وء الى 
احل��ل التوافقي والتعوي��ض املالي 
عن طريق الفصل العش��ائري كما 
يحص��ل ف��ي أيامن��ا ه��ذه، وذلك 

أضعف اإلميان !.
 "األخط��اء املطبعي��ة" كثي��رة ال 
حص��ر له��ا، والوس��ط الصحفي 
يس��تذكر  م��ا  غالب��اً  والثقاف��ي 
بعضها ويتندر بها في مناس��بات 
االحتف��االت  أو  الصحاف��ة  أعي��اد 
اخلاصة بتأس��يس هذه الصحيفة 
أو تل��ك اجملل��ة م��ع  قي��ام احملتفن 
بعقد مقارنة بن صحافة أيام زمان 
التي  البدائية  الطباع��ة  ووس��ائل 
كانت عليها، وما وصلت إليه اليوم 
من صحافة إلكترونية واستخدام 
مف��رط للتكنلوجي��ا احلديث��ة في 
طب��ع ما ل��ذ وط��اب م��ن صحف 
ومج��ات تلبي جمي��ع األذواق.. ومما 
أتذكره في هذا الصدد أن صحيفة 
اجلمهوري��ة البغدادي��ة وقعت في 
س��بعينيات الق��رن املاض��ي ف��ي 
خطأ مطبعي جس��يم على صدر 
صفحته��ا األول��ى وذل��ك عندم��ا 
س��قطت "نقط��ة" ح��رف الب��اء 
س��هواً من لقب الرئيس الس��ابق 
"البكر" لتنشر على املأل "بالبونط 
" األحم��ر "الرئيس الكر" باللهجة 
الدارجة تعن��ي " صغير احلمار "وال 
أع��رف ماذا حص��ل بع��د ذلك من 
مصائ��ب "للمتس��بب" أو "كبش 
الفداء" املسكن الذي يحُدفع به في 
مثل هذه احلوادث أو احلاالت بدالً من 
املس��ؤولن احلقيقين  لينال جزاءه 

العادل !
وفي ه��ذا الص��دد يق��ول  الكاتب 
رج��ب:  أحم��د  الس��اخر  املص��ري 

األخطاء املطبعية صنوف ودرجات، 
وعندم��ا تق��ع ه��ذه األخط��اء في 
أخطاء  الرئيس��ة تصبح  العناوين 
أو  الرئي��س  فالعن��وان  تحُغتف��ر  ال 
املانشيت ال ميكن أن تخطئه العن 
ف��ي بروفات الصحيف��ة، وعن ذلك 
يقول رجب ف��ي كتابه "أي كام" : 
"إذا رأيتحُ غلطة مطبعية في بعض 
ما أكت��ب، أتذكر ما كن��تحُ أعانيه 
عندما كنت مس��ؤوالً عن األخطاء 
املطبعية في مجلة "اجليل"، فقد 
اعت��اد األس��تاذ مصطف��ى أم��ن 
)عند تصفح��ه للطبع��ات األولى 
الص��ادرة م��ن اجملل��ة( أن تقع عينه 
على األخطاء.. كيف؟! ال أعرف غير 
أن املرة التي ال أنس��اها، هي عندما 
أش��ار مصطفى أمن إلى سطور، 
وه��و يتس��اءل: م��ا ه��ذا؟! وقرأت 
سطراً، فإذا به خطأ قاتل.. نتج من 
تداخل بن خبرين، فظهر كالتالي: 
".. ورئي��س ال��وزراء يفض��ل رياضة 
البطاطس"  تقشير  ويكره  املشي، 
فأس��رعت الى املطبعة، لتصحيح 
ه��ذا اخلطأ، الذي س��وف يتس��بب 
بالتأكيد في أن أقشر أنا البطاطس 
بع��د إعطائ��ي إج��ازة مفتوحة با 

مرتب.
وف��ي الع��دد التال��ي م��ن مجل��ة 
"اجلي��ل" أمس��كت ب��� "ماكيت" 
اجمللة وفتش��ت س��طورها بعناية، 
وزي��ادة في االحتياط رأيت أن أعرض 
املاكي��ت عل��ى مصطف��ى أم��ن، 
الذي قّلب صفحات أخبار األسبوع 

ليس��ألني  السياس��ي، 
م��ا  حلظ��ة:  بع��د 
وأش��ار  ه��ذا؟! 
س��طور  إل��ى 
تق��ول: ".. وق��ال 

همرش��ولد  داج 
األمم  ع��ام  س��كرتير 

احملادث��ات  إن  املتح��دة 
ب��ن  ودي��ة  كان��ت 
وأعل��ن  اجلانب��ن، 

تقش��ير  يك��ره  أن��ه 
م��ا  البطاط��س"، 
احلكاية؟! وم��ن أين تأتي 

هذه البطاطس؟!
ويحُكم��ل الكاتب الس��اخر 

أحمد رج��ب احلكاية ، فيقول: 
على الفور أس��رعت لاتصال 
يا سيدي..  باملصحح أس��أله: 
الس��طر  ه��ذا  تت��رك  كي��ف 
يحُعل��ن فيه همرش��ولد  ال��ذي 

"الس��كرتير العام لألمم املتحدة 
تقش��ير  يك��ره  أن��ه  حينئ��ذ"  

البطاط��س؟! فوعدني بتصحيحه 
فوراً.

ألج��د  جدي��دة  بروف��ة  وطلب��ت 
املصح��ح ق��د وف��ى بوع��ده فعاً، 
وصح��ح العبارة كالتال��ي: "وأعلن 
داج همرش��ولد أنه ال يكره تقشير 

البطاطا !
رمب��ا ما ش��ار إلي��ه الكات��ب رجب 
ه��و غيض م��ن فيض عن م��ا كان 
يحصل ف��ي عال��م الصحافة من 
مواقف محرجة ومضحكة بسبب 
اخللط الصحفي ب��ن األخبار الذي 
يؤدي غالباً ال��ى تغيير أصل املعنى 
للموض��وع أو اخلب��ر ووصول��ه الى 
املتلقي لهذا السبب أو ذاك مشوهاً 
"س��قوط"  كان  وإذا  ومشوش��اً.. 
نقطة واحدة عن حرف الباء أو الياء 
في صحاف��ة أيام زمان يقيم الدنيا 
وال يقعدها.. فم��ا بالك اليوم ومع 
وجود ث��ورة التكنلوجيا والتقنيات 
الطباع��ة  قط��اع  ف��ي  احلديث��ة 
والنشر.. بس��قوط عشرات "نقط 
احلي��اء" كل ي��وم م��ن جبن بعض  
"السياس��ين"  عل��ى  احملس��وبن 
وه��م  واإلعامي��ن  والصحفي��ن 
يتعم��دون خل��ط األوراق واحلقائ��ق 
عل��ى املواطن املس��كن.. ومع هذا 
لم يرق لهم قلب أو يرف لهم جفن 

أو تطرف عن !

• ضوء
األخط��اء املطبعي��ة ت��ؤدي ال��ى 
واألخط��اء  األخب��ار...  تش��ويه 
ت��ؤدي  السياس��ية 
متزي��ق  ال��ى 

الديار!

الرئيس.. الكر!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ديمقراطية أوالد الست..!

جمال جصاني

ما يجري بن ردهات أعلى س��لطة تش��ريعية في البلد، 
وم��ا يحصل بع��د ذلك م��ن تداعيات وتعاط��ي من قبل 
الس��لطات األخرى )التنفيذي��ة والقضائية( واإلعامية، 
ح��ول القوان��ن والتش��ريعات والقرارات الت��ي تتخذها، 
يش��ير غالباً ال��ى أن ه��ذه املنظومة احلداثوي��ة الوافدة 
)الدميقراطي��ة(، ما زالت غريب��ة ومرتبكة على تضاريس 
مضاربنا املنكوبة ب� "ثوابتنا اجلليلة" وقيمها الراس��خة 
في أعماق الا ش��عور، ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
القاع��دة الت��ي تختزن كل م��ا هو متناف��ر والقيم التي 
ارتقت بس��االت بن��ي آدم ال��ى الذرى احلالي��ة من تقدم 
واس��تقرار وازده��ار؛ أي قاع��دة التمييز الش��امل والتي 
متّي��ز بن اإلخ��وة عل��ى أس��اس عن��وان األم االجتماعي 
)أوالد الس��ت وأوالد اجلاري��ة(. مثل هذه القي��م واملعايير 
الت��ي لم تفارقن��ا طوال قرون عديدة م��ن تاريخنا القدمي 
واحلديث، ال ميكن أن تترك مواقعها بيسر لقيم التعددية 
واحلداثة واملس��اواة التي نضجت بعيدا عن مضاربنا بعد 
جوالت مري��رة وطويلة من الكفاح والتضحيات والثورات 
العلمية والقيمية. لنأخذ على سبيل املثال املوقف الذي 
اتخذت��ه احملكمة االتادية العليا، من اخلاف الذي نش��ب 
حول وضع شرط احلصول على شهادة البكلوريوس أو ما 
يعادلها للترشح لعضوية مجلس النّواب، حيث انحازت 
احملكم��ة الت��ي اختصتها امل��ادة )93( أوالً من الدس��تور 
العراق��ي: )الرقاب��ة على دس��تورية القوان��ن واألنظمة 
الناف��ذة( الى جانب هذا الش��رط اجملح��ف وغير املعمول 
به في أرقى وأعرق التجارب الدميقراطية في عالم اليوم، 
بالرغم من النصوص الدس��تورية الصريحة التي ال متّيز 
ب��ن العراقين ف��ي احلق��وق والواجبات مثل امل��ادة )14( 
)العراقيون متس��اوون أمام القانون دون متييز بس��بب...( 
واملادة )16( )تكافؤ الفرص حق مكفول جلميع العراقين( 
واملادة )20( )للمواطنن رجاال ونس��اء حق املش��اركة في 
الش��ؤون العامة، والتمتع باحلقوق السياس��ية مبا فيها 
ح��ق التصوي��ت واالنتخاب والترش��ح(. وغي��ر ذلك كان 
مبقدور احملكمة االتادية االستئناس مبا تراكم من خبرات 
التجارب الرائدة في هذا اجملال، كي تكون سنداً راسخاً ل� 

"روح القوانن".
ال يحت��اج املتابع احلريص الى كثير م��ن اجلهد والتنقيب 
كي يكتشف العلل التي تقف خلف مثل هذه الفزعات 
التش��ريعية، ودافعه��ا الفعل��ي كش��كل من أش��كال 
اله��روب الى األم��ام والت��ي أدمنت عليه ه��ذه الطبقة 
السياس��ية الفاش��لة، كونه��ا ال تتج��رأ لط��رق أبواب 
التش��ريعات املطلوب��ة ملثل هذه املرحل��ة االنتقالية في 
حياة اجملتمع��ات والدول، وهذا ما تداركته هي نفس��ها، 
عندم��ا عادت بعد أيام إلقرار ما عرف ب� )تعديل التعديل( 
وهذا ما لم يحصل منذ زمن املغفور له مونتسكيو الى 

يومنا هذا..!
م��ن دون أدن��ى ش��ك، فانن��ا ال نع��ول على ه��ذه الطبقة 
السياسية التي تلقفت مقاليد عراق ما بعد زوال النظام 
املباد؛ ف��ي التصدي له��ذا الكم الهائل م��ن اإلرث املعيق 
النعتاق اإلنسان وترره، وقد برهنت خال أكثر من 14 عاماً 
ع��ن عجز فاض��ح في هذا اجملال، لكننا ال ميكن أن نس��مح 
لها بإنتاج ما يجعل عملية التحول أكثر عس��راً وتعقيداً، 
كم��ا يحصل م��ع مثل هذا الس��لوك التش��ريعي، والذي 
يش��غلنا جميعاً بهموم مفتعلة تستنزف اجلهد والوقت 
والف��رص. يفترض أننا بصدد مواجهة تديات البناء وإعادة 
اإلعم��ار، وهذه املرحل��ة ال تنهض بها عق��ول وذهنيات ما 
زالت مسكونة مبساطر التمييز بن عيال اهلل على أساس 

العناوين والتسميات والفضات البشرية العابرة.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف
عل��ى مر الزم��ن تتغير بع��ض العادات 
والتقالي��د االجتماعي��ة، وم��ن ضم��ن 
التقالي��د الت��ي تتغير بن م��دة ومدة 
أخرى، تقالي��د الزواج، اذ جن��د ان الزواج 
كان يتم عن طري��ق االهل، اما الزوجان 
فيريان بعضهما ي��وم الزفاف، ثم تغير 
احلال فبات من الضروري ان يتم لقاء بن 
اخلطيبن قبل ان يلبسا خامت اخلطوبة.

الي��وم ومع التق��دم التكنلوجي وكثرة 
االجتماع��ي أصبح  التواص��ل  مواق��ع 
موضوع التع��ارف بن الش��اب والبنت 
ام��را اعتيادي��ا، لك��ن هل تط��ور احلال 
ام ظ��ل على ماهو علي��ه، ام اننا غيرنا 
وجهتن��ا ورجعن��ا نس��ير عك��س اجتاه 
املستقبل لنقع في حضن املاضي بكل 

تفاصيله؟
هل التعارف قبل الزواج واحلب ضرورة ام 
الزواج يجب ان يبنى على أس��س أخرى 
غير احلب الذي بالضرورة سيدخل عش 

الزوجية؟
اقبال عبد الرحمن مدرس��ة متقاعدة 
تق��ول ان احلب ال��ذي يأتي بع��د الزواج 

أبقى وأجمل والس��بب حسبما ذكرت: 
قبل ال��زواج ال ميك��ن ان تظه��ر عيوب 
الطرف��ن، ف��كل واحد منهم��ا يحاول 
ابراز اجلانب املشرق منه وميزاته، لذلك 
فبعد الزواج س��يصدم كاهما باآلخر 
الن كل واح��د منهم��ا رس��م ص��ورة 
مثالية للش��ريك، وتلك الصدمة تولد 
املش��كات فيما بينهما، السبب الذي 
جعل الكثير من الزيجات التي متت بعد 
عاقة حب طويلة تستمر لعدة سنن 

تفشل وتنتهي أحيانا بالطاق.
لك��ن ان كان كل منهما يظهر اجلانب 
املش��رق م��ن صفات��ه فلم��اذا تنتهي 
عاق��ات احلب أحيان��ا؟ ام اوس اخلزرجي 
موظفة ردت على ما ذكرته اقبال قائلة: 
لو افترضن��ا جدال ان احل��ب بعد الزواج 
أبق��ى وأعمق وأجم��ل، لكن الس��ؤال 
األه��م م��ن يضم��ن ان احلب س��يتولد 
داخل الطرفن؟  لم ال نضع باحلس��بان 
انهم��ا قد يكتش��فان طب��اع وصفات 
صادمة مم��ا يولد حالة الكره بينهما، او 
في األقل ميكن ان تتولد لدى طرف واحد 
والنتيجة ان يتحول الزواج الى كابوس، 

ان��ا أؤمن بان احلب والتعارف ضرورة قبل 
الزواج ألني بذلك سأحمل ابني او ابنتي 
مس��ؤولية اختيارهما، نع��م قد يكون 
اخليار غي��ر صائب، لكن هذه هي احلياة، 
ال أح��د يعرف عل��م اليق��ن بحقيقة 
الناس واملواقف، وعلينا ان نتقبل فكرة 
الفش��ل بكل أمور حياتن��ا، كي نعرف 
سبيل تصحيح اخلطأ واالختيار الصح 

مستقبا.
وأجاب عن الس��ؤال أحد أصحاب احملال 
التجارية مهدي اجلنابي: انا تزوجت عن 
ح��ب وبعد عاقة دامت ثاث س��نوات، 
وكن��ا اس��عد حبيب��ن عل��ى االطاق، 
لكن لألس��ف بعد الزواج اكتشفت ان 
السنن الثاث لم تكن اال مدة ملمارسة 
التمثيل م��ن قبلها، كان��ت ودودة جدا 

وغير متطلبة وصب��ورة معي الى ابعد 
حد اما بعد الزواج فاصبح همها األول 
اس��تنزافي مادي��ا وكأنها تري��د ضمانا 
ملس��تقبلها، وانا ال امثل لها شيئا عن 
املس��تقبل، وتولت الى انسانة متوترة 

طوال الوقت وتغضب من اتفه األمور.
كي��ف ميكن لش��خص ان يتغي��ر 360 
درج��ة؟ ه��ل فك��ر اجلناب��ي ان يجلس 
ال��ى زوجته ويس��تعيد معه��ا ذكريات 
حبهم��ا؟ هل فكر يوما ان يحدثها عما 
يوتره��ا ويغضبها؟ وعن الس��بب الذي 
جعله��ا تتغير ال��ى هذا احلد؟ حس��ن 
اجلبوري أستاذ في اجلامعة املستنصرية 
وباحث اجتماعي يقول: عندما تنقطع 
لغة احلوار والس��ؤال واجلواب والتصارح 
ب��ن الزوجن فم��ن الطبيع��ي ان تبدأ 
ان  ال��زوج  بينهم��ا، عل��ى  املش��كات 
يجل��س الى زوجت��ه ويحدثها بصراحة 
عما يعجبه وم��ا ال يعجبه بتصرفاتها 
لكن بطريقة ذكية وودودة، ألني اجد ان 
بعض األزواج عندما ينتقدون زوجاتهم 
يتحدثون اليهن بطريقة تش��عر معها 
الزوجة ب��ان احلب بينهم��ا انتهى وحل 

محل��ه الك��ره، الزوجة أيض��ا يجب ان 
تتفه��م متاع��ب زوجه��ا، وعليه��ا ان 
تع��رف ان زوجها هو مس��تقبلها طاملا 
اختارت االرتباط به، فالزواج مؤسس��ة 
متكامل��ة تبن��ى عل��ى أس��س احل��ب 

والتفاهم والثقة. 
ويبق��ى لزمي��ل رفض ذكر اس��مه رأي، 

يفرض علينا التأمل، يقول:
حن نسافر الى أي بلد، نتعامل حسب 
قوان��ن ذل��ك البل��د ونتبعه��ا بدقة 
ونح��رص على ان ال نخالفها، س��يما 
اذا كان هدفنا االستجمام والتخلص 
من املشاغل والهموم اليومية، وعش 
الزوجية بح��د ذاته بلد ل��ه قوانينه، 
ويف��رض على امل��رأة ان تتكيف لهذه 
القوان��ن، كم��ا يفرض عل��ى الرجل 
االمتث��ال للقوان��ن ذاته��ا اذا ارادا ان 
يهربا من املشاغل والهموم اليومية، 
ف��ي رحلة اس��تجمام، ومب��ا يعني ان 
احل��ب اذا كان ميث��ل تأش��يرة الدخول 
ال��ى الس��عادة، فأن على املس��افرين 
في رحل��ة اس��تجمام، احلصول على 

اإلقامة الدائمة في عش الزوجية. 

الحب قبل الزواج أم بعده؟

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ش��ركة والت ديزني خطة توسيع بقيمة ملياري يورو 
)2.5 ملي��ار دوالر( لديزن��ي الند باريس، والتي س��تضم أبطاال 

خارقن.
كش��ف عن اخلط��ة أم��س األول الثاثاء عق��ب اجتماع بن 

الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون ورئيس ديزني روبرت إيغر.
وقال��ت مجموعة ديزني إن ه��ذا التطوير، الذي يتضمن توال 
حلديقة اس��توديوهات وال��ت ديزني، سيش��مل ثاث مناطق 
جدي��دة تعتمد على األبط��ال اخلارقن، وكذل��ك أفام فروزن 
وس��تار وورز، "جنبا إلى جنب مع مناطق جذب جديدة وجتارب 
ترفيهية حية". وس��يتم طرح اخلط��ط اجلديدة على مراحل 

ابتداء من عام 2021.
وقال إيغر: " التوسع سيضيف املزيد من شخصياتنا احلبيبة 
ورواية القصص التي ال مثيل لها إليجاد أراض وعوامل جذب 
ووس��ائل ترفيه جديدة تزيد من جترب��ة الضيف وتتيح فرصا 

جديدة للسياحة في هذه املنطقة احليوية".

ديزني باريس تتوسع 
وتضم أبطااًل خارقين جدد

الصباح الجديد - وكاالت:
قضت محكمة جن��ح املقطم 
الفنانة املصرية شيرين  بحبس 
عبد الوهاب ستة أشهر، إضافة 
إلى غرامة خمس��ة آالف جنيه 

بتهمة اإلساءة إلى بلدها.
بس��بب  الق��رار  ه��ذا  وج��اء 
تصريح��ات عب��د الوه��اب ع��ن 
نهر النيل خ��ال إحيائها إحدى 

حفاتها الفنية في لبنان.
وكان��ت واح��دة م��ن اجلمه��ور 
الذي حضر احدى حفاتها قد 
طلبت أن تقدم شيرين أغنية 
"مشربتش من نيلها" حينما 
صاح��ت بص��وت ع��ال وهي 
تذكر اس��م األغنية، فما كان 
من شيرين إال الرد عليها قائلة 

"هيجيلك بلهارسيا".

ولم تكت��ف املطربة املصرية بذلك، بل 
طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية 
الصنع بدال من م��اء النيل، فقالت لها 

"اشربي من ميه ايفيان أحسن".
تلك الكلمات تسببت في هجوم كبير 
على املطربة م��ن قبل اجلمهور، خاصة 
وأن األم��ر ليس األول م��ن نوعه، بعدما 
تك��ررت تلك األخطاء من ش��يرين عبد 

الوهاب في املدة األخيرة.
وعد اجلمه��ور أن كلمات ش��يرين عبد 
الوهاب تس��يء إلى األغني��ة الوطنية 
التي قدمتها قبل س��نوات، كما تقلل 

من قيمة مياه نهر النيل املصري.
وأضاف��ت الدعوى، بأنه في الوقت الذي 
تعمل فيه أجهزة الدولة في مصر على 
تنش��يط الس��ياحة، تهكمت املطربة 
بأس��لوب ف��ظ، األم��ر ال��ذي أضح��ك 

اجلمهور بصورة تعني إهانة للدولة.

الحكم على شيرين عبد 
الوهاب بالسجن ستة أشهر

بغداد - الصباح الجديد:
أقام��ت دائ��رة الفن��ون العامة 
ن��دوة  الثقاف��ة  وزارة  ف��ي 
عن  حوارية  استذكارية 
س��ليم،  جواد  الفن��ان 
عش��تار،  قاع��ة  عل��ى 
ع��ام  مدي��ر  وبحض��ور 
التطوي��ر والتدريب بوزارة 
التربي��ة الدكت��ور صباح 

الكناني. 
الدكتور ش��فيق  وقال 
دائ��رة  مدي��ر  امله��دي 
العام��ة:  الفن��ون 
ر  كا س��تذ ا
كبير  فنان 
مث��ل جواد 
  ، س��ليم

محطة إلع��ادة التقييم، ومحطة 
للمقارنة مبا قدمه الرواد من أمثاله 
وأضاف املهدي: الفنان جواد سليم 
عرفن��اه قدمي��ا واآلن بع��د مض��ي 
س��نوات يجهل البعض من طابنا 
في الفن��ون اجلميلة م��ن هو جواد 

سليم. 
وتدث الناقد قاسم العزاوي قائا: 
جواد س��ليم م��ن أوائ��ل الفنانن 
الذين اش��تغلوا بالنح��ت، وكانت 
لدي��ه ثقافة واس��عة وخبرة فنية، 
الثقافية  اللجن��ة  العزاوي  وطالب 
النيابية بعمل نصب جلواد س��ليم، 

أو شارع باسمه لتخليد ذكراه.
وف��ي س��ياق متص��ل أك��د مدي��ر 
املتح��ف الوطن��ي للف��ن احلدي��ث 
إبراهيم الدليمي، إن جواد س��ليم 
جاء بأفكار جديدة من خال بعثته 
م��ع نخبة م��ن الفنان��ن إلى عدة 
دول عاملي��ة مهتم��ة بالف��ن، لبناء 
ف��ن عراق��ي حديث، بدال م��ن الفن 
االنطباعي، ووضع نقاط مهمة في 

الفن احلديث ليكن فنا عامليا.

متابعة - الصباح الجديد:
رش��ح فيل��م "ون بادي أند س��ول" 
جلائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. 
وال��ذي يع��د أول فيل��م للمخرجة 
اجملري��ة إلديك��و إنيدي من��ذ نحو 
20 عام��ا. وحص��ل عل��ى جائ��زة 
الدب الذهبي ف��ي مهرجان برلن 
السينمائي الدولي العام املاضي.

يقوم ببطولة الفيلم "اندري" و"ماريا" 
اللذان يش��تركان في احللم نفسه كل 
ليلة بس��بب الصعوبة الت��ي يجدانها 
في التواص��ل مع بعضهما البعض في 
احلي��اة الفعلي��ة. لكنهما ف��ي حلمها 
ال��ذي حولهم��ا ال��ى أيائ��ل، يلتقي��ان 
ويقعان في احلب في بيئة شتوية بهية 

املنظ�ر.

"الحب أسهل بين األيائل" ينافس على األوسكار

ندوة عن الفنان جواد سليم ونصب الحرية
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