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بغداد ـ الصباح الجديد:
إقليم كردس��تان،  أعلنت حكوم��ة 
أم��س اإلثن��ن، تس��ليم احلكوم��ة 
االحتادي��ة املئات م��ن عناصر تنظيم 

داعش املعتقلن لديها.
وبحس��ب بي��ان ملنس��ق التوصيات 
إقلي��م  حكوم��ة  ف��ي  الدولي��ة 
كردستان ديندار زيباري، فإن حكومة 
اإلقليم بدأت بعملية مش��تركة مع 
بغ��داد لتس��ليمها معتقلي داعش 
وتقدمي تس��هيالت كبي��رة لألطراف 
املعنية في احلكومة االحتادية لتأمن 

التسلم.
ق��رار  "مبوج��ب  أن��ه  زيب��اري  وذك��ر 
محكم��ة التحقي��ق ف��ي أس��ايش 
أربي��ل مت حتوي��ل 277 معتق��ال وف��ق 
املادة الثالثة م��ن قانون اإلرهاب، إلى 
محكم��ة حتقيق نينوى � إرهاب، عبر 
وجبات ومراحل تضم في كل مرة 50 

إلى 55 معتقال".
كم��ا حولت احملكمة ف��ي أربيل 576 
معتق��ال وف��ق امل��ادة أربع��ة إرهاب 
� قان��ون رق��م 13 لع��ام 2005 إل��ى 
محكمة حتقي��ق الرصاف��ة � بغداد 
عبر وزارة الداخلية وعن طريق مطار 
أربي��ل الدولي عبر 5 مراحل تضمنت 
في كل مرة 100 � 120 معتقالً، وفقا 

للبيان.
وكشف زيباري عن اعتقال سلطات 

بتهم��ة  ش��خصا   2652 اإلقلي��م 
االنتماء إلى داعش أو وجود صلة مع 
هذا التنظيم بن عامي 2016-2014، 
وتأكدت السلطات من انتماء 1100 
منهم بالتنظيم، وعاقبتهم بأحكام 
تتراوح بن ثالث س��نوات سجن إلى 

مدى احلياة حسب نوع اجلرائم.
كما بّرأ القضاء 870 منهم بس��بب 
عدم وجود األدل��ة أو كفايتها وأفرج 
عنهم والتحقيق جار مع 682 آخرين 
في تهم منس��وبة اليهم مع صدور 
الق��رار القضائي بتحوي��ل 328 إلى 

محكمة الرصافة في بغداد.
وبش��أن معتقلي ع��ام 2017، أعلن 
زيباري اعتقال 709 من عناصر داعش، 
أف��رج ع��ن 279 بق��رارات قضائي��ة 
وص��دور أح��كام متفاوت��ة بحق 27 
منهم وينتظر 156 معتقال حس��م 
منه��م   247 ويخض��ع  مصيره��م 

للتحقيق.
و في نهاية البيان أشار زيباري إلى أن 
اإلقليم يعمل بقانون رقم 3 لس��نة 
مكافح��ة  بقان��ون  املع��روف   2006
اإلرهاب لكن��ه يطبق اآلن قانون رقم 
21 لع��ام 2003 الص��ادر م��ن برمل��ان 
كردستان وقانون العقوبات العراقية 
املع��دل و املرق��م 111 الص��ادر عام 

.1969
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في وجبات تضم احداها ما بين 50 و55 معتقال

إقليم كردستان يسلم الحكومة االتحادية
المئات من عناصر داعش

عناصر من تنظيم داعش في قبضة اإلقليم

نائب رئيس حكومة اإلقليم يدعو الى فتح صفحة 
محاوالت االنتقام تالحق المسؤولين 2جديدة من العالقات مع الحكومة االتحادية

3الكرد في الخارج

متابعة الصباح الجديد:
اعلن مق��رر مجلس الن��واب نيازي 
معم��ار اوغل��و، ام��س االثن��ن، ان 
الي��وم  له��ذا  البرملاني��ة  اجللس��ة 
عل��ى  التصوي��ت  ستش��هد 
قان��ون متلي��ك االراض��ي الزراعي��ة 
إل��ى  لس��اكنيها،  والعش��وائيات 

جانب عدد من القوانن االخرى.
وق��ال اوغل��و ف��ي تصري��ح تابعته 

الصباح اجلديد ان "جلس��ة البرملان 
له��ذا الي��وم الثالث��اء، ستش��هد 
التصويت على العديد من القوانن، 
ومن ابرزها متليك االراضي الزراعية 

والعشوائيات لساكنيها".
لكن��ه اس��تدرك "اعتق��د ان ه��ذا 
قانون التمليك لن يتم متريره لكونه 
اس��تعراض انتخابي جلهة او طرف 
سياس��ي يريد ان يس��تعرض امام 

البرملان والرأي العام".
واش��ار ال��ى ان "هن��اك ردود افعال 
عل��ى  التصوي��ت  بش��أن  كثي��رة 
الوزارات  القانون، منها مالحظ��ات 
املعنية املتضررة من التي لها اراض 
وعقارات مت التج��اوز عليها، اضافة 
ال��ى مالحظ��ات امان��ة العاصمة، 
ومالحظ��ات املكونات ف��ي املناطق 
اخملتلط��ة الت��ي اس��تولى عليه��ا 

مكون سياس��ي دون غي��ره، ما ادى 
الى تغيير دميوغرافي".

اعم��ال  "ج��دول  ان  اوغل��و  واك��د 
جلس��ة اليوم يتضمن العديد من 
القوان��ن اجلاه��زة للتصويت او في 
جلس��ة اخلميس املقب��ل، في حال 
اكتم��ل النصاب، واتوق��ع اكتماله 
ولك��ن س��يكون هناك ع��زوف عن 

حضور اجللسة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
أم��س االثن��ن، بتقليص اس��تيراد 
 ،25% بنسبة  النفطية  املش��تقات 
فيم��ا أش��ار ال��ى ان وزارت��ه وف��رت 
الكمي��ات الضرورية لس��د احلاجة 
احمللي��ة، األم��ر الذي يعن��ي تقليص 
االنف��اق احلكوم��ي وتأم��ن وفورات 

مالية للخزينة االحتادية
وق��ال اللعيب��ي ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصباح اجلديد" انه "وجه بتقليص 
استيراد املشتقات النفطية بنسبة 

%25 مما يوفر ايرادات مالية للخزينة 
االحتادية"، مبينا ان هذا "االجراء ياتي 
بفضل سياس��ية ال��وزارة الرصينة 
بتوفير  الس��ليم  التخطي��ط  ف��ي 
املش��تقات النفطي��ة للمواطن��ن 
ولل��وزارات وللمنش��آت احلكومي��ة 
ولش��ركات ومصانع القطاع اخلاص 

وغيرها ".
واضاف اللعيبي انه "مت اعادة تاهيل 
عدد م��ن املصاف��ي الت��ي تعرضت 
العصاب��ات  قب��ل  م��ن  للتدمي��ر 
االرهابي��ة واس��تئناف االنت��اج مم��ا 

أس��هم في تأمن كمي��ات اضافية 
لإلنتاج الوطن��ي، فضال عن اضافة 
ع��دد م��ن الوح��دات االنتاجية الى 

مصافي اجلنوب والوسط" .
وتابع اللعيب��ي ان "حتقيق االكتفاء 
الذاتي من انتاج الغاز الس��ائل كان 
ل��ه االثر الكبير في تقليص نس��بة 
االس��تيراد م��ن خ��الل تغطية جزء 
كبي��ر من االس��تهالك ف��ي بعض 
الس��ائل،  بالغاز  وتعويضها  املرافق 
تش��غيل  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  فض��ال 
الوح��دات االنتاجي��ة ف��ي مصافي 

حديثة والصينية والقيارة وكركوك 
اس��هم في زيادة انتاج املش��تقات 

النفطية" .
يذك��ر ان ال��وزارة اعلن��ت في وقت 
س��ابق ع��ن مش��اريع اس��تثمارية 
كبيرة ف��ي قط��اع التصفية منها 
مصفى كركوك ومصفى ميس��ان 
والناصري��ة والف��او واالنب��ار ونينوى 
وغيرها ومبا يسهم في رفع الطاقات 
االنتاجية من املش��تقات النفطية 

في البالد.
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يصوت عليه اليوم ضمن حزمة قوانين

مقرر البرلمان: قانون تمليك العشوائيات
لساكنيها استعراض انتخابي

"النفط" توجه بتقليص استيراد
المشتقات النفطية بنسبة 25%

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية 
أن نصف صادرات األسلحة األميركية 
ذهبت إلى منطقة الش��رق األوس��ط 
خالل السنوات اخلمس املاضية، وكانت 
السعودية ومصر واإلمارات هي البلدان 
الرئيس��ية املتلقية، فيما احتل العراق 
املرتبة الثامنة بن أكبر املستوردين في 

املنطقة.
ونقل��ت الصحيف��ة عن تقري��ر دولي، 
نش��ره "معهد س��توكهولم الدولي" 
ألبحاث الس��الم  أم��س االثنن، أظهر 
أن نصف صادرات األسلحة األميركية، 
تقريبا في السنوات اخلمس السابقة، 
ذهبت إلى منطقة الش��رق األوس��ط 
املنك��وب باحل��روب، ف��ي وق��ت ع��ززت 
أكب��ر  الس��عودية مكانته��ا كثان��ي 
مستورد لألسلحة في العالم، واحتل 
الع��راق املركز الثامن بن املس��توردين، 
بعد الهند والسعودية ومصر واإلمارات 

والصن واستراليا واجلزائر.
وأوضح��ت ان نق��ل أنظمة األس��لحة 
الرئيس��ية على مس��توى العالم، بن 

عامي 2013 و2017، ارتفع بنسبة 10% 
مقارنًة بالس��نوات اخلمس الس��ابقة 
على ذلك، في استمرارٍ الجتاٍه تصاعدي 

بدأ قب��ل عقدين م��ن الزم��ن، ومّثلت 
واردات الش��رق األوسط، املنطقة التي 
كان��ت معظ��م دوله��ا منخرطة في 

صراعات على مدار الس��نوات اخلمس 
املاضي��ة، %32 م��ن واردات األس��لحة 

العاملية.
األس��لحة  واردات  ان  إل��ى  وأش��ارت 
إل��ى املنطق��ة تضاعف��ت ب��ن عامي 
بالس��نوات  مقارن��ة  و2017   2013
اخلم��س الس��ابقة على ذل��ك، وكانت 
الواليات املتحدة وفرنس��ا هما املُوردين 
الرئيسين لألسلحة إلى املنطقة، في 
حن كانت السعودية ومصر واإلمارات 
ه��ي البلدان الرئيس��ية املُتلقية، كما 
تع��د ضم��ن أكب��ر 5 مس��توردين في 

العالم.
وزادت الوالي��ات املتح��دة، وه��ي أكب��ر 
مصدر ف��ي العالم، مبيعاتها بن تلك 
الفترتن بنسبة %25، وقدمت أسلحة 
إل��ى نحو 98 بل��دا حول العال��م، متّثل 
أكثر من ثلث الصادرات العاملية، فيما 
صدرت بريطانيا، نص��ف صادراتها من 
األس��لحة تقريباً إلى السعودية، التي 

زادت وارداتها بدورها بنسبة 225%.
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3 دول عربية من أكبر مستوردي األسلحة في العالم..
والعراق في المرتبة الثامنة

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
تنتظر كركوك ط��ّي صفحة تواجد 
تنظي��م داعش اإلرهاب��ي نهائياً من 
التي  العس��كرية  العملي��ات  خالل 
تشن حالياً ملالحقة أوكاره في جنوب 
غرب احملافظة، وتؤّك��د اإلدارة احمللية 

أن اإلرهابي��ن يس��تغلون الطبيعة 
اجلغرافية القضية الرياض والرش��اد 
وجنوب داقوق وخلوها من الس��كان 
ف��ي االختب��اء، لكنها كش��فت عن 
لتدمير جمي��ع "مضافات"  س��عي 

داعش في احملافظة.

وقال محافظ كركوك راكان اجلبوري 
ف��ي تصريح إلى "الصب��اح اجلديد"،  
إن "تواجد قوات الش��رطة االحتادية 
في كركوك س��يما في املدة االخيرة 
منحها اخلبرة الكافية ملعرفة اماكن 

تواجد العناصر االرهابية".

وأض��اف اجلب��وري أن "تنظيم داعش 
استغل مناطق جنوب غرب احملافظة 
بوصفه��ا تنطوي على وديان ومبازل، 

تسّهل لعناصره االختباء".
وأشار إلى ان "تلك املناطق تعّد بؤرة 
ش��ن من خاللها االرهابيون عمليات 

تعرض متكررة على املدنين والقوات 
االمنية".

وأوض��ح اجلب��وري أن "العملية التي 
جت��رى حالي��اً ف��ي املدين��ة تختلف 
عن س��ابقاتها كونه��ا مبنية على 
عالي��ة  اس��تخبارية  معلوم��ات 

الدقة".
وب��ن ان "هج��وم الق��وات االمني��ة 
اسفرت عن مقتل العديد من عناصر 
تنظيم داعش ف��ي مناطق متفرقة 

من الزاب والعباسي واحلويجة".
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في حين يتواجد اإلرهابيون في مزارع الرياض والرشاد

العمليات العسكرية تواصل قتال فلول داعش إلنهاء تواجدهم

السعودية ثاني أكبر مستورد لألسلحة في العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت احملكمة االحتادي��ة، أمس االثنن، 
دعوى الطعن بعدم دس��تورية القرار 
)1041( لس��نة 1982، الفت��ة إلى أن 
اس��تمرار تنفيذه يحول دون تش��ريد 
زوجة املتوف��ى وأوالده القاصرين دون 

مأوى.
وقال املتحدث الرس��مي للمحكمة 
إي��اس الس��اموك ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلديد"، نس��خة منه ان 
"احملكمة االحتادية عقدت جلس��تها 
بحض��ور اعضائه��ا كاف��ة، ونظرت 
دعوى بطلب احلكم بعدم دس��تورية 

القرار رقم )1041( لسنة 1982، الذي 
لم يج��ّوز ازالة ش��يوع دار الس��كن 
املورث��ة إذا كان��ت مش��غولة ب��أوالد 
أو  الزوج��ة  أو  القاصري��ن  املتوف��ى 
كليهما اال مبوافقة الزوجة". وأضاف 
أن "املدعي خاصم ف��ي دعواه رئيس 
اجلمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس 
مجلس النواب/ اضاف��ة لوظيفته"، 
الدع��وى  ردت  "احملكم��ة  ان  مبين��ا 
بالنس��بة لرئيس اجلمهورية/ اضافة 
لوظيفت��ه كونه ليس من اصدر ذلك 

القرار، أو من حل محل من اصدره".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
املؤمت��ر  الع��ام حل��زب  األم��ن  ح��ذر 
الوطني العراق��ي آراس حبيب، امس 
االثن��ن، من مح��اوالت تعكير األمن 
ف��ي العاصمة بغداد م��ن قبل طرف 
ثالث باس��تهداف املسيحين ، فيما 
ش��دد على ضرورة االبتعاد عن تبادل 

االتهامات.
وقال حبيب في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد"، إن "مح��اوالت تعكير األمن 
ف��ي بغ��داد عب��ر اس��تهداف أبن��اء 
املكون��ات يق��ف ورائها ط��رف ثالث 

مستفيد".
وأض��اف ان "احل��وادث املتك��ررة ضد 
إخوتن��ا وش��ركائنا في الوط��ن أبناء 
املكون املس��يحي األص��الء إمنا متثل 
حلقة ف��ي مسلس��ل التآم��ر على 
نس��يجه  وتكام��ل  وطنن��ا  وح��دة 
اجملتمعي عبر دفع اإلخوة املسيحين 

الى الهجرة خارج البالد".
ودعا إلى "االبتعاد عن تبادل االتهامات 
بن أطراف ال يشك بصدقها والعمل 

على البحث عن الفاعل احلقيقي".
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الصباح الجديد - متابعة:
العربي��ة  االم��ارات  دول��ة   عرض��ت 
املتح��دة، عل��ى احلكوم��ة العراقية 
إعادة بن��اء اجلام��ع الن��وري ومنارته 
احلدب��اء، ال��ذي دمره تنظي��م داعش 
خالل س��يطرته على مدينة املوصل 
في العام املاضي. وذكر بيان حكومي 
ان الس��فير االمارات��ي ف��ي الع��راق 
حس��ن احمد الش��حي نق��ل امس 
رغب��ة الش��يخ محمد ب��ن زايد الى 
رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي بأن 
تقوم االم��ارات باعادة اعم��ار اجلامع 

النوري ومنارته احلدب��اء، انطالقا من 
اميان��ه بطيب العالقات ب��ن البلدين 
الش��قيقن ودور العراق في محاربة 
االره��اب. واضاف الس��فير االماراتي 
ان مندوب��ا خاصا من دول��ة االمارات 
العربي��ة املتحدة س��يزور بغداد في 

وقت الحق لبحث تفاصيل املبادرة.
وأشار البيان الى ان السفير االماراتي 
" نقل حتي��ات ومباركة دولة االمارات 
حكومة وشعبا للعراق بتحرير كامل 

اراضيه من التنظيمات االرهابية".
تتمة ص3 

"االتحادية" ترد دعوى الطعن 
بقرار يمنع تشريد زوجة المتوفى 

وأوالده القاصرين

المؤتمر الوطني: "طرف ثالث" 
يحاول تعكير األمن باستهداف 

المسيحيين

اإلمارات تعتزم إعادة بناء 
الجامع النوري في الموصل

يعزي رئيس حترير وأسرة جريدة الصباح 
عاصم جهاد بوالدته  اجلديد األخ والزميل

التي وافتها املنية أمس إثر مرض ألّم بها، وإذ 
نشارك جهاد األسى بالفقيدة الغالية، نسأل 

اهلل لها أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن 
يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الزميل 

عاصم جهاد وإخوته وعائلته الكرمية الصبر 
والسلوان.

الفقيدة رحمها اهلل، والدة عاصم واألديب 
زاحم واإلعالمي زاهد واإلعالمي باسم وغامن 
ورائد، وستقام الفاحتة على روحها الطاهرة 
في حسينية اجلوادين، في العطيفية، قرب 
سيطرة عبد احملسن الكاظمي اعتبارا من 

اليوم الثالثاء وملدة يومني من الساعة الثالثة 
ظهرا وحتى السابعة مساء.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

والدة الزميل عاصم جهاد
الى رحمة اهلل



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ل��دى  األميرك��ي  الس��فير  أك��د 
العراق دوكالس س��يليمان وقوف 
ب��الده الى جانب مكون��ات العراق 
الجراء االص��الح املطلوب وحتديث 
النظ��م وبرام��ج االدارة واحلك��م 
وتنفي��ذ البرام��ج االصالحية في 
مؤسس��ات احلكوم��ة االحتادي��ة 

وحكومة االقليم.
ج��اء ذل��ك ف��ي مؤمت��ر صحف��ي 
مشترك عقده السفير االميركي 
لدى العراق دوكالس سليمان، مع 
مبعوث منظم��ة وكالة التنمية 
الدولية جون ليستر ونائب رئيس 
حكومة االقليم قباد طالباني في 
اربيل، صباح امس االثنني لإلعالن 
عن افتت��اح فرع منظم��ة وكالة 

التنمية الدولية في االقليم. 
وبش��أن العالقة بني اربيل وبغداد 
نح��ث  نح��ن   « ق��ال س��يليمان 
وحكوم��ة  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
االقلي��م بالعم��ل عل��ى معاجلة 
املسائل العالقة بينهما« مجددا 
التزام بالده في الوقوف الى جانب 
مكونات العراق ملعاجلة االشكاالت 
الت��ي تواجههم، وحتديدا في اطار 
والتنمية  االقتصادية  االصالحات 
االساس��ية  اخلدم��ات  وتق��دمي 

للمواطنني. 
وتابع سيليمان نحن هنا لنضمن 
ان تك��ون حكومة االقلي��م اكثر 
فاعلي��ة ف��ي خدم��ة املواطن��ني 
برامجه��ا اخلدمي��ة، مبا  وتنفي��ذ 
يضمن املساواة والعدالة وحتقيق 

تطلعات املواطنني.
واض��اف ان املش��روع ال��ذي قمنا 
باإلعالن عن��ه، الذي اطلقنا عليه 
االدارة  »مش��روع املس��ؤولية في 
العراق« سيس��هم  واحلكم ف��ي 
في تذلي��ل العقبات امام معاجلة 
االش��كاالت العالق��ة ب��ني املركز 

واالقليم.
هذا وخصص��ت الواليات املتحدة 
مبل��غ 160 ملی��ون دوالر لتنفي��ذ 
املش��روع، الذي يهدف الى حتسني 
االداء احلكومي واحل��د من الروتني 
وتس��ريع وتيرة االصالح��ات التي 

اعلنت عنها حكومة االقليم. 
رئي��س  نائ��ب  م��ن جانب��ه ق��ال 
االقليم قب��اد طالباني  حكوم��ة 
في املؤمت��ر الصحفي، ان حكومة 

االقليم س��خرت ج��ل امكاناتها 
لتس��هيل مهم��ة اللج��ان التي 
االحتادي��ة  احلكوم��ة  ارس��لتها 
لتدقيق سجالت مرتبات موظفي 
االقلي��م، ولم يبق ام��ام احلكومة 
االحتادية اية اعذار الرس��ال رواتب 

املوظفني في االقليم. 
طالبان��ي عب��ر ع��ن امل��ه في ان 
والتع��اون  التنس��يق  يس��هم 
املس��تمر ب��ني اربيل وبغ��داد، في 
فتح صفحة جديدة من العالقات 
بني احلكوم��ة العراقية وحكومة 

االقليم.
وثم��ن طالبان��ي ال��دور والدع��م 
حلكوم��ة  املس��تمر  االميرك��ي 
الص��الح  ومش��اريعها  االقلي��م 
وتوظي��ف  احلك��م  مؤسس��ات 
الطاقات واخلبرات احمللية والدولية، 
وضمان اقليم كردستان قوي، في 

اطار عراق دميقراطي موحد.   

وعل��ى صعي��د ذي صل��ة وص��ل 
وفد رفيع املس��توى من احلكومة 
العراقية برئاس��ة محافظ البنك 
املركزي العراقي علي العالق، إلى 
محافظة أربيل في اطار التنسيق 
الثنائي��ة  واالتفاق��ات  املس��تمر 
ب��ني احلكومة االحتادي��ة وحكومة 

االقليم.
العالق قال في تصريح فور وصوله 
ال��ى مطار اربي��ل تابعته الصباح 
اجلدي��د معقبا على س��ؤال حول 
مدى جدية احلكومة العراقية في 
االقليم  مرتبات موظفي  ارس��ال 
التي تعد االن الش��غل الش��اغل 
للمواطن��ني ووس��ائل االعالم في 
االقليم، »ان تصريح رئيس الوزراء 
ف��ي مؤمت��ره الصحف��ي االخي��ر، 
الرغب��ة وجدية  ويعك��س  واضح 
احلكوم��ة االحتادي��ة ف��ي ارس��ال 
رواتب املوظفني ف��ي اقرب فرصة 

ممكنة.
الوف��د  زي��ارة  ان  الع��الق  وتاب��ع 
ف��رع  تفعي��ل  الي��ة  س��تبحث 
البنك املرك��زي العراقي في اربيل 
والتنس��يق م��ع وزارة املالي��ة في 
اإلقليم، لتنس��يق بع��ض االمور 
الت��ي تخ��ص تنظي��م القط��اع 

املصرفي في إقليم كردستان.
وعن وجود أكثر من 250 مليار دينار 
ف��ي فرع البنك املرك��زي العراقي، 
وهل هي لص��رف رواتب املوظفني 
ف��ي إقلي��م كردس��تان أم ال، قال 
الع��الق، »ع��ادًة يحتف��ظ البنك 
املركزي مببالغ في فروعه، واذا كان 
هن��اك طل��ب للدفع ال��ى جهات 
معينة فعلينا ان نستجيب لهذه 
الدعوات، ف��إذا كان لدى احلكومة 
االحتادية النية في تسديد الرواتب 
وه��ذا م��ا نأمل��ه طبع��اً، فنحن 
جاهزون واملبال��غ موجودة، اذا جاء 

لنا اإليعاز من قبل رئيس الوزراء.
واضاف، »املؤشرات التي نسمعها 
ف��ي الفترة االخيرة تش��ير الى ان 
االمور ستكون ايجابية، وال توجد 
خيارات إال ان تكون هناك اتفاقات 

على االمور«.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وعد 
خالل املؤمتر الصحفي األسبوعي، 
بفتح مطاري اربيل والسليمانية 
امام الرحالت الدولية، ودفع رواتب 
موظف��ي وزارتي الصحة والتربية 
ف��ي حكومة اإلقلي��م، قبل أعياد 

نوروز في ٢١ آذار اجلاري.
بدوره اعلن نائب رئيس وزراء إقليم 
كردس��تان قوب��اد الطالباني، أنه 
في حال قرر رئيس الوزراء العراقي 
التربي��ة  وزارت��ي  روات��ب  ص��رف 
والصح��ة، فان حكوم��ة االقليم 
س��تتمكن م��ن ص��رف مرتب��ات 

الوزارات األخرى.

وكانت الصباح اجلديد قد انفردت 
بنشر تفاصيل االتفاق االولي الذي 
توصلت اليه احلكومة االحتادية مع 
والذي تضمن،  االقلي��م،  حكومة 
تسليم 300 الف برميل يومياً من 
نفط االقليم الى ش��ركة النفط 
الوطنية س��ومو، واعادة مردوداته 
االقلي��م  ال��ى حكوم��ة  املالي��ة 
لتوزعه بدورها على ش��كل رواتب 
ملوظف��ي االقلي��م، ع��دا وزارت��ي 
الصحة والتربي��ة، اللتني تتكفل 
احلكوم��ة االحتادي��ة بدفع مرتبات 
وتضم��ن  ش��هريا،  موظفيه��ا 
كذلك االتفاق ان ترسل احلكومة 
االحتادية مراقبني امنيني للمنافذ 
احلدودية ومط��ارات االقليم، على 
ان يت��م نقل مالكات قس��م من 
قوات االسايش التي تقوم بتأمني 
مط��ارات االقلي��م، عل��ى م��الك 

الشرطة االحتادية.

نائب رئيس حكومة اإلقليم يدعو الى فتح صفحة
جديدة من العالقات مع الحكومة االتحادية

أميركا تجدد دعمها لمعالجة األمور بين الطرفين
عبدالزهرة محمد الهنداوي

البوح نادر .. وعلى ندرته سأبوح مبكنونات روحي وسأقف 
معترف��ا بتل��ك املكنون��ات عند ب��اب اجلن��ة ، اذ تعجز 
الكلم��ات .. ثم تس��تعصي وال تنقاد لصاحبها .. فماذا 
عس��اي ان اقول ملربيتي ومعلمتي وحبيبتي وصديقتي 
ورفيقة دربي وش��معة حياتي ؟ .. هل اقول لها  : مبارك 
؟ .. وه��ي منب��ع البركة كلها؟ .. ام اق��ول لها  : تهانينا 
؟.. وه��ي التي تصنع الفرح واحلياة معا ؟ .. هل اقول لها 
:كل ع��ام وانت بخير ؟.. وهي عيد االيام والس��نني ؟ ..ام  
اقول لها : ش��كرا لعطائ��ك ؟ .. وهي التي اعطتني كل 
ش��يء في هذه احلي��اة ؟.. هل اقول له��ا احبك ؟ .. وهي 
احل��ب كل��ه ؟ ماذا عس��اي ان اقول ألمي الت��ي كادت ان 
تفارق احلياة يوم منحتني احلياة ؟ .. وهل يعادل كل كالم 
الدنيا كلمة )مية( هذه الكلمة الصغيرة التي تخرج من 
قلبه��ا لتكون بحج��م الدنيا كلها  فتم��أ كياني امال 
وحبا  وحياة جديدة ؟ .. هل اقول لها ش��كرا لك يا امي  
وماذا تعن��ي هذه الكلم��ة البس��يطة ازاء امرأة جعل 
اهلل اجلن��ة حتت قدميها .. س��هرت الليال��ي تهدهدني 
ف��ي مهدي ،تبكي ان بكيت وتضحك ان وجدتني اكركر 
مبتهجا ، مازال وس��يبقى صدى ترنيمتها يرن في اذني 
)دللول يالولد يبني دللول .. عدوك عليل وساكن اجلول( 
، كلما تخيلت تلك الترانيم والكلمات ش��عرت باالمان 

واخذتني وسنة من الكرى ..
ماذا اق��ول الختي التي ينبض قلبه��ا خوفا وقلقا وهي 
تهاتفن��ي في كل صباح ) ها خوية ش��لونك( .. )خوية( 
،ما احالها من كلمة يقش��عر لها بدني ويرق لها قلبي 
وتدمع معها عيني وتتماهى فيها مشاعري الى اقصى 
حدود الدني��ا ؟ .. ماذا اقول لزوجتي حبيبتي  وش��ريكة 
حياتي هذه الت��ي تعلق قلبها بقلبي وباتا ينبضان معا 
كأنهم��ا قلبان س��ياميان ح��ال بدنا )انا م��ن اهوى ومن 
اهوى انا نحن روحان  حللنا بدنا .. فاذا ابصرتني ابصرته 
.. واذا ابصرت��ه  كان ان��ا ، روحه روحي وروحي روحه .. من 
رأى روح��ني ح��ال بدنا(  – كما يقول احل��الج-  .. اليغمض 
لها جفن وال يستقر لها حال حتى تكتحل عيناها مبرآي 
عائدا اليه��ا ؟ .. ماذا اقول لبضعتي ابنتي ، فلذة كبدي 
وتفاح��ة قلبي وزهرة ايام��ي التي حني اراه��ا كأني ارى 
الدنيا مستوسقة مستبشرة تشاركني فرحتي واملي 

بغد اجمل وابهى ؟ .. 
ماذا اقول لزميلتي التي تش��اطرني ساعات طوال وهي 
تتحمل مني الكثي��ر من الن��زق والعنجهية الذكورية 
التي التكاد تفارق الرجل منا ؟ .. هل اقول عذرا س��يدتي 
؟ .. وماج��دوى االعنذاروانا مازلت انظر لها نظرة قاصرة 
، ال الش��يء  اال انها كما النهر مينحنا املاء واحلياة ونحن 

نرمي فيه االحجار  !!
يافقهاء اللغة وعلماءها ارش��ودني الى معني الكلمات 
واملش��اعر كي احصل عل��ى كلمة ولو واح��دة اقدمها 
لواهبة احلياة ..انا ادرك انكم س��تعجزون عن امر كهذا 
، فقد فتشت في كل القواميس التي وضعتموها فلم 

اجد ضالتي فيها 
 لي��س لي واحلي��رة ه��ذه اال ان اق��دم زه��رة متواضعة 
مضمخ��ة بعط��ر  امنية جميل��ة  لكل ام��رأة في يوم 
عيدها عس��ى ان ارد لها ش��يئا مما طوقت به عنقي من 
كثير دين يطوقني حتى اللحظة االخيرة من هذه احلياة 
... كل عام ومنب��ع احلب واحلياة بخير ننهل منها اجمل 

معاني احلياة  .

في يوم عيدها

تقـرير

جيمس جيفري
ومايكل نايتس*

شركاء الطاقة في العراق
عندما تنظر اجلهات الفاعلة الدولية 
الرئيس��ية إلى الع��راق، فإنها ال ترى 
فق��ط إم��دادات طاقة مس��تقبلية 
وس��وقاً ثرياً لصادراتها، بل ترى أيضاً 
اس��تراتيجية  جغرافية-  مكاس��ب 
محتملة وهي مهتمة بشكل خاص 

بنفط كركوك العالق.
النفط  روس��يا اس��تثمرت ش��ركة 
احلكومي��ة الرئيس��ية »روس��نفت« 
)Rosneft( ف��ي موس��كو، نحو 3 
مليارات دوالر في قطاع النفط والغاز 
في »إقليم كردستان«. ويشمل ذلك 
ملكي��ة جزئية خل��ط األنابيب املمتد 
من كركوك عبر »إقليم كردس��تان« 
إل��ى احل��دود التركي��ة، ال��ذي يتصل 
بخط جيه��ان )جتدر اإلش��ارة إلى أن 
تنظيم »الدولة اإلس��المية« قد دمر 
أج��زاًء م��ن خ��ط أنابي��ب كركوك - 

جيه��ان األصلي في الع��راق الذي مير 
عب��ر األراضي غير الكردية إلى احلدود 

التركية(.
ما زال��ت أنقرة تس��مح ل�»حكومة 
نفطها  بتس��ويق  إقليم كردستان« 
برمي��ل   300,000 )حوال��ي  اخل��اص 
يومي��اً( ف��ي جيهان، مّدعي��ًة أنها ال 
تس��تطيع حتويل ه��ذا التدف��ق إلى 
»شركة تسويق النفط العراقية« إال 
إذا التزمت بغداد بدفع ديون »حكومة 
إقليم كردس��تان« املتعلقة بالنفط 
إل��ى تركي��ا. فل��دى أنق��رة مصالح 
اس��تراتيجية وجتاري��ة واضح��ة في 
احلفاظ عل��ى منطقة كردي��ة وّدية، 
تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق. 
وتأمل تركي��ا أيضاً في احلصول على 
صادرات كبيرة م��ن الغاز من »إقليم 
كردس��تان«، قد يتم توفيرها بأسعار 
تقل عن أس��عار الس��وق وبدون قيود 

على األماكن املقصودة.
وف��ي الوق��ت نفس��ه، تري��د أنق��رة 
أن تتخل��ى بغ��داد ع��ن ]إجراءاته��ا[ 
التحكيمي��ة ضد تركيا على خلفية 
س��ماح ه��ذه األخي��رة ل�»حكوم��ة 

إقليم كردس��تان« بتصدي��ر النفط 
عبر خط األنابي��ب العراقي -التركي 
ذو امللكية املش��تركة. وتطمح أنقرة 
أيضاً بالفرص التجارية في الس��وق 
العراقي للسلع واخلدمات املستوردة 
األوسع نطاقاً. وبالفعل، قادت تركيا 
اجلهات املانحة الدولية بتعهد قدره 
5 مليارات دوالر في مؤمتر إعادة إعمار 
العراق الذي ُعقد الشهر املاضي في 

الكويت.
تقوم اجلمهورية اإلس��المية بالفعل 
بتصدير كميات كبيرة من الكهرباء 
والغ��از إل��ى العراق بأس��عار باهظة 
تضيي��ق  إل��ى  وتس��عى  للغاي��ة، 
قبضته��ا اخلانقة على س��وق توليد 
الطاق��ة في الب��الد. كم��ا تأمل في 
إنش��اء خط أنابيب من كركوك إلى 
إيران م��ن أجل إبعاد النفط اآلتي من 
ش��مال العراق عن الطريق التقليدي 
الذي يُصّدر منه ع��ادة عبر تركيا، مما 
ي��ؤدي في النهاية إلى تس��ليم اخلام 
اإليران��ي عبر موانئ اخللي��ج بدالً من 
تكري��ر النفط اخل��ام العراق��ي. وفي 
حني أن بغداد ضالعة في نزاعات مع 

»حكومة إقليم كردس��تان«، إاّل أّنها 
حاولت تصدير بعض النفط إلى إيران 
عن طريق الش��احنات، رغ��م أنه قد 
متت عرقلة هذا اجله��د عبر عمليات 
االجتياح ضد بقاي��ا تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« في املنطقة. كما هددت 
الس��لطات العراقي��ة بتحوي��ل جزء 
كبير من نفط كركوك عبر بناء خط 

أنابيب جديد يصل إلى إيران.
 - اجلغرافي��ة  الرهان��ات  أن  كم��ا 
االس��تراتيجية األكب��ر مهم��ة هي 
األخرى أيضاً. فإذا قررت احلكومة ذات 
األغلبية الشيعية في بغداد تفضيل 
طري��ق التصدي��ر الذي مير عب��ر إيران 
الشيعية بدالً من املناطق الكردية أو 
العربية السنية في العراق، فعندئذ 
ستضع نفس��ها بقوة في معسكر 
املنبوذي��ن اإلقليمي��ني ف��ي طه��ران 
وتُصنِّ��ف أساس��اً 40 ف��ي املائة من 
س��كانها كأش��خاص غي��ر جديرين 
بالثقة، ومن الدرجة الثانية. وباملثل، 
س��يكون اختياره��ا إليران ب��دالً من 
تركيا مبثابة ضربة قوية لهيبة أنقرة 
نظراً لقوته��ا االقتصادية والتزامها 

بإع��ادة إعم��ار الع��راق - ناهيك عن 
الضرر الذي ق��د يلحقه ذلك بفرص 

العراق في التعافي الكامل.

التداعيات على
السياسة األميركية

تُعتب��ر  الظ��روف،  ه��ذه  ظ��ل  ف��ي 
الوس��اطة الدولية بقي��ادة الواليات 
املتحدة ضروريًة لتجنب حتقيق إيران 
فوز آخ��ر. وق��د تراجع رئي��س الوزراء 
العراقي حي��در العب��ادي مؤخراً عن 
اخلي��ار اإليران��ي فيم��ا يخ��ص نفط 
كرك��وك، األم��ر الذي يش��ير إلى أنه 
ميكن ش��حن اإلنتاج احمللي عبر خط 
أنابي��ب »إقليم كردس��تان«. غير أنه 
لم يتاب��ع ذلك، ويعود الس��بب على 
األرج��ح ألن ]اقتراح[ مث��ل هذا احلل 
الوسط قد يضعفه قبل االنتخابات 

الوطنية في أيار/مايو.
وفي حني ق��د حتتاج الواليات املتحدة 
وشركاؤها في التحالف إلى االنتظار 
إلى م��ا بع��د إج��راء االنتخابات في 
أيار/ماي��و إلضفاء الطابع الرس��مي 
عل��ى أي اتف��اق، إاّل أّنه ف��ي غضون 

ذلك ينبغي عليه��م إعطاء األولوية 
للجه��ود الرامي��ة إل��ى التوصل إلى 
تفاصي��ل اتفاقية تصدير وتقاس��م 
العائدات بني بغداد و»حكومة إقليم 
كردس��تان«. وحت��اول إي��ران أن جتعل 
الع��راق يعتمد على غازه��ا الباهظ 
الثمن، وسوف تس��عى على األرجح 
إل��ى إيص��ال ه��ذا الغاز إلى س��وريا 
وبالتالي،  القري��ب.  ف��ي املس��تقبل 
لن ي��ؤدي الترابط األكب��ر في مجال 
الطاق��ة بني إي��ران والع��راق - والذي 
يشمل مقايضات النفط واستخدام 
ش��ركات بن��اء إيراني��ة معتَمدة في 
مشاريع أنابيب النفط العراقية - إاّل 
إل��ى إضعاف روابط بغداد باألس��واق 

احلرة ورأس املال الدولي.
لتجّن��ب ه��ذه النتيج��ة، يج��ب أن 
تلق��ي الواليات املتح��دة بثقلها وراء 
إنشاء ممر للطاقة بني شمال ]البالد[ 
وجنوبه��ا يك��ون فيه الع��راق مبثابة 
مرك��ز للطاقة بني دول اخلليج األكثر 
ودية وتركيا، مما يش��كل في النهاية 
جس��ر تصدير إلى أوروبا. يتعني على 
واش��نطن أيضاً دعم مش��روع خط 

أنابي��ب البص��رة - حديث��ة- العقبة 
لنق��ل النف��ط والغ��از العراقي إلى 
األردن. ومن ش��أن هذا املشروع - إلى 
جان��ب إع��ادة تأهيل خ��ط األنابيب 
ب��ني  االنعكاس��ي  االس��تراتيجي 
الش��مال واجلنوب الذي يربط جنوب 
العراق الغني بالنفط والغاز بتركيا- 
أن يقل��ل م��ن اعتماد بغ��داد املفرط 
عل��ى تصدي��ر النف��ط عب��ر اخلليج 
العرب��ي، حيث ميكن إلي��ران أن تأخذ 
احملط��ات العراقي��ة ومضي��ق هرم��ز 
كرهينة. وأخي��راً، بإم��كان بغداد أن 
تلعب دوراً مهماً كمحور عبور للغاز 
بني ]منطقة[ اخلليج وأوروبا والشرق 

األوسط.

*جيم��س إف. جيف��ري ه��و زمي��ل 
متميز في زمالة »فيليب سولوندز« 
والس��فير  واش��نطن،  في معه��د 
الع��راق  ف��ي  الس��ابق  األمريك��ي 
وتركي��ا. ماي��كل نايتس ه��و زميل 
»ليفر« في املعه��د وقد عمل على 
نطاق واس��ع في مش��اريع الطاقة 

داخل العراق.

مستقبل الطاقة العراقي يكمن في الشمال

قباد طالباني

خصصت الواليات 
المتحدة مبلغ 160 
مليون دوالر لتنفيذ 
المشروع، الذي 
يهدف الى تحسين 
االداء الحكومي 
والحد من الروتين 
وتسريع وتيرة 
االصالحات التي 
اعلنت عنها حكومة 
االقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد ممث��ل األمم املتحدة في العراق، 
يان كوبيتش، ام��س االثنني، التزام 
األمم املتح��دة مبس��اعدة احلكومة 
واملفوضي��ة على اجراء االنتخابات 
العراقي��ة القادم��ة ف��ي موعدها 

احملدد.
وذك��ر بيان ملكت��ب األم��ني العام 
جملل��س الوزراء، مه��دي العالق، في 
بي��ان تلق��ت » الصب��اح اجلدي��د« 
نسخة منه، ان »العالق استقبل، 

امس، ممثل األمم املتحدة في العراق، 
ي��ان كوبيت��ش، ف��ي مق��ر عمله 
الرس��مي«، الفت��ا الى ان��ه »جرى 
خالل اللق��اء التباحث ف��ي نتائج 
املؤمتر الدولي العادة اعمار العراق، 
الكويت  دول��ة  الذي اس��تضافته 

الشهر املنصرم«.
واض��اف ان »األم��ني العام وضيفه 
التحضيرات  اللق��اء  تناوال خ��الل 
ألجراء االنتخابات العراقية املقبلة 
في موعده��ا، حيث اكد كوبيتش 

على التزام األمم املتحدة مبس��اعدة 
احلكومة واملفوضية على ذلك«.

اللق��اء  خ��الل  الع��الق  واش��اد 
ب�«جن��اح مؤمتر الكويت الذي حقق 
أهدافه املرج��وة في تقدمي الفرص 
االستثمارية في العراق، وفتح باب 
االس��تثمار امام جميع الشركات 
الدولي��ة الرصين��ة«، مش��يرا الى 
تعم��ل  العراقي��ة  »احلكوم��ة  ان 
بتنس��يق عالي املس��توى ملتابعة 

نتائج مؤمتر الكويت«.

م��ن جانب��ه أع��رب كوبيت��ش عن 
»س��روره بنتائج املؤمت��ر اإليجابية 
الت��ي  واالس��تراتيجيات  وبال��رؤى 
طرحت في مؤمتر الكويت إلصالح 
»الدع��م  الب��الد«، مؤك��دا عل��ى 
الكام��ل ملرحل��ة تنفي��ذ جمي��ع 
التزام��ات اجملتمع الدولي جتاه دعم 
الع��راق من خ��الل بح��ث اآلليات 
الكفيلة بتس��هيل تنفيذها، وان 
هنال��ك اجتماعات عدة س��تعقد 

لتناول املوضوع«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالق��ات  جلن��ة  اس��تبعدت 
اخلارجي��ة النيابي��ة مترير الئحة 
الس��فراء اجلدد في ما تبقى من 

عمر مجلس النواب احلالي.
ه��الل  اللجن��ة  عض��و  وق��ال 
الس��هالني، في بي��ان له تلقت 
»الصباح اجلديد« نس��خة منه، 
ان »اللجن��ة لم تتس��لم حتى 
االن الئحة مرش��حي الس��فراء 
اجل��دد، ول��م تصله��ا القائم��ة 

بنح��و رس��مي ومازلن��ا ننتظر 
ذل��ك« مضيف��اً »كان يفت��رض 
مقابلتهم واع��داد تقرير نهائي 
الذاتي��ة للمرش��حني  بالس��ير 
ثم تعرض عل��ى مجلس النواب 

ليتم التصويت عليهم«.
وبني السهالني ان »هناك خالف 
حول متثيل املرش��حني من داخل 
الن  وخارجه��ا،  اخلارجي��ة  وزارة 
اخلارجية يتضمن  اخلدمة  قانون 
نسبة ملن يترقون لدرجة سفير 

من داخ��ل الوزارة ومن يترش��ح 
عن الكتل السياسية«.

ولفت الى، ان »بعض االس��ماء 
املرش��حة من قبل الوزارة، محل 
جدل، ووصلت الى مجلس الوزراء 
من دون ترش��يحات الكتل التي 
لم تخاط��ب حت��ى االن لتقدم 
مرشحيها، ثم س��معنا الحقا 
باالتف��اق على مناصفة نس��بة 

التمثيل في مجلس الوزراء«.
املقترح��ات  »أح��د  ان  وتاب��ع 

التي طرحت س��ابقا ان حتس��م 
بع��د  اوالً،  ال��وزارة  ترش��يحات 
دراس��تها ف��ي مجلس ال��وزراء 
ثم ترس��ل ال��ى البرمل��ان لتقوم 
وتقيي��م  مبقابلته��م  اللجن��ة 
للتصويت  وتع��رض  مؤهالتهم 
داخ��ل مجل��س الن��واب لس��د 
النقص في البعثات والسفارات 
العراقية، على ان ترحل اس��ماء 
مرش��حي الكت��ل ال��ى ال��دورة 

املقبلة«.

األمم المتحدة ملتزمة بالمساعدة
على إجراء االنتخابات في موعدها

الخارجية النيابية تستبعد حسم اختيار 
السفراء الجدد في الدورة الحالية
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بغداد – حترير مختطفة
اكد مص��در امني في قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س االثنني حتري��ر مختطفة 
جنوب شرقي بغداد، الفتا الى اعتقال 
خاطفها مبنطقة باب الش��يخ وسط 

العاصمة.
وق��ال املص��در إن "جهدا اس��تخباريا 
ومتابعة ش��خصية من قائد عمليات 
بغداد اثم��رت عن إلق��اء القبض على 
خاطف فتاة من منطق��ة الزعفرانية 
جنوب شرقي بغداد" ، مضيفة ان "ذلك 
ج��اء اثر بالغ قدم إل��ى خلية مكافحة 
اخلطف التابعة لقيادة عمليات بغداد 
م��ن قبل ذوي اخملطوفة، وعليه ش��كل 
قائ��د عمليات بغ��داد جلنة باش��رافه 
ضمت فريقا من مكافحة اجرام بغداد، 
واس��تخبارات ب��اب الش��يخ، ومت إلقاء 

القبض على اخلاطف في منطقة باب 
الشيخ وسط بغداد، واعترف باخلطف 
واملس��اومة، ومت تس��ليمه إلى الهيئة 

التحقيقية اخملتصة". 

ديالى – هجوم مسلح 
أعلن عضو اللجنة األمنية في مجلس 
محافظ��ة ديالى عبد اخلال��ق العزاوي 
امس االثنني، عن إحباط هجوم ش��نه 
تنظيم "داعش" عل��ى نقاط مرابطة 
للحشد العشائري في ناحية العظيم 

شمالي ب عقوبة.
وقال عض��و اللجنة إن "تنظيم داعش 
ش��ن ف��ي س��اعة متأخرة من مس��اء 
يوم أمس هجوم��ا على نقاط مرابطة 
محي��ط  ف��ي  العش��ائري  للحش��د 
قري��ة الب��و بك��ر ف��ي اط��راف ناحية 
العظيم)60ك��م ش��مال بعقوبة( ومت 

التصدي له ببس��الة من قبل احلش��د 
ومت احباطه" ، مضيفا أن "الوضع حتت 

السيطرة األمنية بالوقت الراهن".

كركوك – كمني مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين امس االثن��ني ان اكثر من 
10 مدني��ني قتل��وا في كمني مس��لح 
عل��ى طري��ق بغ��داد كركوك ش��رقي 

احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "عناصر م��ن داعش نصبوا 
س��يطرة وهمي��ة ب��ني قري��ة املفتول 
وسرحه على الطريق الرابط بني بغداد 
وكرك��وك، وقاموا بقت��ل 10 مدنيني" ، 
مضيفا ان "قوة امني��ة طوقت مكان 
احل��ادث، ونقل��ت اجلث��ث ال��ى الط��ب 
العدلي فيما ش��نت عملي��ة تفتيش 

بحثا عن املنفذين". 

بابل – عملية دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة بابل امس االثنني ان االجهزة 
االمنية ومفارز مشتركة القت القبض 
عل��ى اثن��ني م��ن املطلوب��ني للقضاء 

بتهمة االرهاب.
وق��ال املص��در ان "قوة مش��تركة من 
فوج طوارئ بابل الرابع واالمن الوطني 
واس��تخبارات الداخلية، القت القبض 
عل��ى اثنني م��ن االرهابي��ني املطلوبني 
للقض��اء" ، مبين��ة ان "الق��وة نّفذت 
ممارس��ة أمنية ضمن س��يطرة ال�)77( 
الواقعة على طريق املرور الس��ريع في 
ناحية االسكندرية، لتفتيش العجالت 
املستمس��كات  بيان��ات  ومطابق��ة 
جت��اه  املاري��ن  لألش��خاص  الثبوتي��ة 

احملافظة، ما اس��فر ع��ن القاء القبض 
على املطلوبني االثنني".

االنبار – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 
األنبار امس االثنني عن اعتقال س��بعة 
مطلوب��ني ف��ي مناط��ق متفرق��ة من 

احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي إن "القطعات 
العس��كرية التابعة لقي��ادة عمليات 
األنب��ار متكن��ت م��ن اعتقال س��بعة 
مطلوب��ني في مناط��ق احلباني��ة وتل 
اس��ود والبوعيثة والسجارية والرطبة 

باحملافظة.
مضيف��ا أن "القوات األمني��ة تواصل 
قاط��ع  ضم��ن  املطلوب��ني  مالحق��ة 

املسؤولية".

ذي قار – اعتقال ارهابي
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س االثن��ني، ب��أن االجه��زة 
االمنية متكنت م��ن القبض على احد 
االرهابي��ني املطلوب��ني بناحي��ة النصر 

شمالي احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "جهاز االس��تخبارات 
متكن م��ن القبض على ارهابي بناحية 
النصر ش��مال مدينة الناصرية مركز 
محافظة ذي قار"، الفتا الى ان "املتهم 
مطلوب على وف��ق املادة أربعة ارهاب" 
، الفتا ال��ى ان "املتهم متت احالته الى 
اجله��ات اخملتص��ة إلكمال االج��راءات 

القانونية بحقه".

نينوى – اشتباك مسلح 
كشف مصدر في مديرية االستخبارات 

العس��كرية امس االثنني ان قوة منها 
اش��تبكت مع عناص��ر "داعش" خالل 
اقتح��ام مضافتهم جن��وب املوصل ، 
مبين��ة ان القوة متكنت م��ن قتل احد 

عناصر التنظيم.
وقال املصدر ان "ابطال االس��تخبارات 
العس��كرية في الفرقة 20 متكنوا من 
الوصول الى اح��دى املضافات التابعة 
لعصاب��ات داع��ش ف��ي قري��ة أدحلة 
التابعة ملنطقة حم��ام العليل جنوب 
املوص��ل واش��تبكت م��ع عناصرها"، 
مبين��ة انه��ا "متكن��ت من قت��ل احد 
االرهابي��ني"، مضيف��ا ان��ه "مت العثور 
على حزام��ني ناس��فني واربعة اجهزة 
كامتة للصوت تس��تخدم ف��ي البنادق 
واملسدس��ات داخل املضافة"، مشيرة 
ال��ى ان "العملي��ة نف��ذت عل��ى وفق 

معلومات استخبارية دقيقة".

تحريرمختطفةواعتقالخاطفهاببابالشيخوسطبغداد*إحباطهجومإرهابيفيالعظيمشماليبعقوبة
اعتقالسبعةمطلوبينفياألنبار*اشتباكمسّلحمعتنظيم"داعش"جنوبيالموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا زعيم التي��ار الص��دري مقت��دى الصدر، 
أم��س االثنني، الى ع��دم ترك الع��راق "يصارع 
الفاس��دين" وذل��ك ف��ي رد له عل��ى االعتقاد 

السائد أن "ال جدوى من االنتخابات". 
وقال الصدر في معرض رده على سؤال ورد اليه، 
عن اعتقاد سائد بني أبناء الشعب العراقي مبا 
فيهم أبن��اء التيار الصدري بأن��ه ال جدوى من 
االنتخابات، بع��د أن جربنا املرحلة الس��ابقة، 
واطلع��ت علي��ه الصب��اح اجلدي��د، "نحن في 
ط��ور وضع احللول كما نش��رنا س��ابقا بعضا 
منها، ولنا معكم وقف��ات ملنع عودة األخطاء 

السابقة". 
وأضاف "فال تتركوا العراق يصارع الفاس��دين 
أيه��ا  بأصواتك��م  تخلص��وه  أن  وحاول��وا 

الوطنيون". 
وس��بق أن رد الصدر في اخلامس من اذار 2017، 
عل��ى س��ؤال وجه له م��ن احد اتباعه بش��أن 
املش��اركة في االنتخابات، بالق��ول "أن�ق�ذوا 
العراق بأصواتكم أيها احملبون للوطن، وإاّل ضاع 

بأيدي الفاسدين".
ودع��ا زعي��م التيار الص��دري مقت��دى الصدر، 
ف��ي 2 ش��باط 2018، الى"مليوني��ة اصالحية 
انتخابي��ة" بانتخاب الصالح وابعاد الفاس��د، 
فيم��ا ح��ذر أن��ه عن��د مقاطع��ة االنتخابات 

"سيتفرد الفاسدون".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وزارة التربية، عن ٣١٦ شهادة مزورة 
لش��هر شباط لشتى موظفي الدوائر وأبلغت 

اجلهات املتضررة السترداد حقوقها.
وأكد وزير التربية محمد اقبال في بيان ملكتبه 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه "استمرار 
اخلط��ة التي أطلقتها الوزارة من أجل القضاء 
عل��ى جمي��ع اوجه الفس��اد وف��ي مقدمتها 
الشهادات املزورة" مبينا "حرصه الكبير على 
ترصني العمل الوظيفي والقضاء على حاالت 

التزوير اخملتلفة".
وأض��اف، ان "اللجان اخملتصة ف��ي وزارة التربية 
استطاعت خالل شهر شباط فقط تسجيل 
اكث��ر م��ن ٣٠٠ حال��ة ش��هادة م��زورة خملتلف 
"اللجن��ة  ان  احلكومي��ة" موضح��اً  اجله��ات 
الوزارية أنهت احملاضر التحقيقية بحق املزورين 
واملصادقة عليها، فيم��ا قامت بتبليغ اجلهات 
املتض��ررة باتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة بحق 

مرتكبي التزوير واسترداد احلقوق".
وش��دد اقبال عل��ى ان "الوزارة مس��تمرة في 
عملها بش��كل اق��وى وهمة اعل��ى للقضاء 
على ظاهرة التزوير التي تس��ببت في تهميش 

الكفاءات ودمار البلد ونهب خيراته،.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر األمني العام حلزب املؤمتر الوطني العراقي 
آراس حبيب، امس االثنني، من محاوالت تعكير 
األمن في العاصمة بغداد من قبل طرف ثالث 
باس��تهداف املس��يحيني ، فيم��ا ش��دد على 

ضرورة االبتعاد عن تبادل االتهامات.
وقال حبيب ف��ي بيان تلقت "الصباح اجلديد"، 
إن "مح��اوالت تعكي��ر األم��ن في بغ��داد عبر 
اس��تهداف أبناء املكونات يق��ف ورائها طرف 

ثالث مستفيد".
وأض��اف ان "احل��وادث املتك��ررة ض��د إخوتن��ا 
وش��ركائنا في الوطن أبناء املكون املس��يحي 
األصالء إمن��ا متثل حلقة في مسلس��ل التآمر 
على وحدة وطننا وتكامل نس��يجه اجملتمعي 
عبر دفع اإلخوة املس��يحيني الى الهجرة خارج 

البالد".
ودع��ا إلى "االبتع��اد عن تب��ادل االتهامات بني 
أطراف ال يشك بصدقها والعمل على البحث 
عن الفاعل احلقيقي"، مش��يراً إل��ى أن "هذه 
املمارس��ات لن تزيد العراقيني م��ن كل األديان 
والطوائ��ف واالع��راق إال مزيداً من التمس��ك 
بوح��دة وطنهم بع��د أن متكنوا م��ن دحر كل 

صفحات اإلرهاب".

الصدريدعوالىعدم
تركالعراقللفاسدين

الكشفعن٣١٦
شهادًةمزورًةفي
الشهرالماضي

المؤتمرالوطني:"طرف
ثالث"يحاولتعكيراألمن
باستهدافالمسحيين

الملف األمني

إقليم كردستان يسلم 
احلكومة االحتادية املئات من 

عناصر داعش
ويذكر أن غالبية املعتقلني الذين 
ضبطوا  بعد اس��تعادة احلويجة 
ل��م توج��ه اليهم الته��م؛ لعدم 
كفاي��ة األدل��ة، لكنه��م اعترفوا 
وفضل��وا  لداع��ش  بانتمائه��م 
لق��وات  انفس��هم  تس��ليم 
معهم  وستتعامل  البيشمركة، 
املعتقلني  بقية  مثل  الس��لطات 

وفق القانون.

"االحتادية" ترد دعوى الطعن 
بقرار مينع تشريد زوجة املتوفى 

وأوالده القاصرين
وتابع املتحدث ان��ه "مت رد الدعوى 
بحق رئيس مجلس النواب/ اضافة 
لوظيفت��ه، كون الق��رار املطعون 
بعدم دس��توريته لم مين��ع الورثة 
من البيع الرضائي أو الترميم، امنا 
منعهم من ازالة الشيوع تطبيقاً 
للقاعدة الفقهية )درء املفاس��د 
أول��ى من جل��ب املناف��ع( لكي ال 
تكون الزوج��ة او االوالد القاصرون 
دون م��أوى، اضاف��ة إل��ى الت��زام 

املادتني  اح��كام  الدول��ة مبوج��ب 
)29( و )30( من الدس��تور بحماية 
االسرة وس��كن االوالد القاصرين 
وزوجة املورث، وأن دار السكن احد 

وجوه حماية االسرة".

املؤمتر الوطني: "طرف ثالث" 
يحاول تعكير األمن باستهداف 

املسيحيني
مش��يراً إلى أن "هذه املمارس��ات 
لن تزي��د العراقيني من كل األديان 
والطوائف واالع��راق إال مزيداً من 
التمس��ك بوح��دة وطنه��م بعد 
أن متكن��وا من دح��ر كل صفحات 

اإلرهاب".

اإلمارات تعتزم إعادة بناء 
اجلامع النوري في املوصل

بدوره اكد العب��ادي حرص العراق 
عل��ى تعزي��ز العالقات م��ع دولة 
املتحدة وجميع  العربية  االمارات 
املصال��ح  ال��دول عل��ى اس��اس 
املتبادلة وخدمة الشعبني، مبينا 
ان العراق يقف حاليا في مقدمة 
ال��دول الت��ي حت��ارب »االره��اب« 
بعدما انتصر على تنظيم داعش 

بناء  ف��ي  عس��كريا وس��ينتصر 
واعادة االعمار.

وكان تنظي��م داع��ش ق��د فخخ 
وفجر اجلامع النوري واملنارة احلدباء 
التي يعود تاريخ بنائها الى القرن 
املعارك  اب��ان  الهجري  الس��ادس 
الت��ي انه��زم فيها ام��ام اجليش 

العراقي في العام املاضي.

العمليات العسكرية تواصل 
قتال فلول داعش إلنهاء 

تواجدهم
وأك��د اجلب��وري أن "اله��دف من 
اخلط��ة احلالية، انه��اء مضافات 
داع��ش ف��ي الق��رى والقصب��ات 
لك��ي منن��ع حص��ول خ��روق في 

املستقبل".
وأس��تطرد أن "معلوماتن��ا تفيد 
بأن ل��دى الق��وات االمنية خطة 
ش��ل  ش��أنها  م��ن  محكم��ة 
التنظيم االرهاب��ي وانهاء وجوده 

عسكرياً بنحو تام".
وحت��دث محاف��ظ كرك��وك ع��ن 
"عملي��ات طال��ت ايض��اً ش��رق 
والرش��اد  الرياض  مث��ل  احلويجة 
وجنوب قضاء داقوق وهذه تفتقر 

لتواج��د س��كاني"، وع��زا تواجد 
التنظيم فيه��ا بكثرة إلى "عدم 
وجود طرق مواص��الت، وأن قواتنا 
ال تس��تطيع التحرك فيها بنحو 
حّر، كم��ا أنها بعي��دة عن مراكز 

املدن".
وأكم��ل اجلبوري أن "القوات تقوم 
زراعية  بتمش��يط مناطق  حالياً 
معقدة جغرافياً بوصفها املالذات 

االخيرة للتنظيم".
م��ن جانب��ه أف��اد اخلبي��ر االمني 
اللواء عبد الكرمي خلف بأن "هذه 
العملية ض��رورة للغاي��ة، فبقاء 
تواج��د املضاف��ات ف��ي كركوك 
يجع��ل املدين��ة في وض��ع امني 
ه��ش وبالتالي ال ب��د من القضاء 

عليها باي شكل".
وأضاف خل��ف أن "حصول بعض 
اخلروق من خ��الل ارتداء االرهابيني 
وقيامه��م  عس��كرية  مالب��س 
بعملي��ات ف��ي عم��ق كرك��وك 
دليل على وجود من يسهل لهم 
ارتكابهم للجرائم وهؤالء ينبغي 
القض��اء عليهم من خ��الل تلك 

العمليات".
وأوض��ح أن "جغرافي��ة كرك��وك 

صعبة كونها متت��از بتالل واراض 
منخفض��ة، وهناك مناطق متّكن 
املئ��ات م��ن االختب��اء خلفها وال 

ميكن رصدهم حتى بالطيران".
مناط��ق  "هن��اك  أن  خل��ف  وزاد 
أن  يب��دو  كرك��وك  ف��ي  حرج��ة 
التنظيم يدخل م��ن خاللها إلى 
املدينة ويخرج حتت حماية جهات 

تعرف جيداً طبيعة املدينة".
ودعا إلى تأمني "املنافذ التي تربط 
احملافظ��ة م��ع اقليم كردس��تان، 
بنح��و ال يس��مح التح��رك فيها 
اال حتت س��يطرة القوات االمنية 

لتأمني املدينة".
يش��ار إلى أن بعض اجلهات تتهم 
اقليم كردستان بتسهيل مهمة 
تنظي��م داع��ش في اس��تهداف 
تس��خير  خ��الل  م��ن  كرك��وك، 
مجموعة حتت مس��مى "الرايات 

البيضاء".

3 دول عربية من أكبر مستوردي 
األسلحة في العالم.. والعراق 

في املرتبة الثامنة
وأكد تقرير"معهد ستوكهولم" 
تس��تخدم  الس��عودية  أن 

أسلحتها املستوردة في عمليات 
قتالية واس��عة النطاق، ال سيما 
ف��ي اليم��ن، وأف��اد بيت��ر ويزمان، 
الباحث الكبي��ر ببرنامج اإلنفاق 
التاب��ع  واألس��لحة  العس��كري 
ملعهد ستوكهولم، "أدَّى الصراع 
العنيف، واسع النطاق، في الشرق 
األوس��ط، واخملاوف بش��أن حقوق 
اإلنس��ان، إلى نقاٍش سياسي في 
أوروبا الغربية وأميركا الشمالية 

حول تقييد مبيعات األسلحة".
يذكر ان روس��يا، الت��ي تعد ثاني 
أكبر مصدر لألس��لحة، شهدت 
انخفاضاً بنسبة %7,1 في حجم 
صادراتها اإلجمالي من األسلحة، 
األميركي��ة  الص��ادرات  وكان��ت 
أعلى بنس��بة %58 من الصادرات 
الروس��ية، فيم��ا كان��ت كل من 
فرنسا وأملانيا والصني أيضاً ضمن 
رين، وحتتل بريطانيا  أكب��ر 5 ُمصدِّ
املرتبة السادس��ة ضم��ن قائمة 
ري األس��لحة، كما  أكب��ر ُمص��دِّ
بنس��بة  وارداتها  إس��رائيل  زادت 
%125، وحصلت على أس��لحتها 
باألس��اس من الوالي��ات املتحدة 

وأملانيا وإيطاليا.

تتمات ص1

معاذ فرحان*

يقدم محتج��ون في اخلارج على 
القيام مبا ال ميكنه��م القيام به 
في كردستان إذ يحاولون االنتقام 
من مس��ؤولي إقليم كردس��تان 

في البلدان األوروبية.
ومبجرد توّجه وفد أو مسؤول رفيع 
من إقليم كردستان الى البلدان 
األوروبية، يبلغ قادر نادر الناشط 
الك��ردي في الس��ويد وأصدقاءه 
عبر حساباتهم اجلالية الكردية 
مبوع��د وم��كان وص��ول الوف��د 
فه��م  بتحركاته��م،  ويب��دأون 
جدي��د  من��وذج  تطوي��ر  يري��دون 
للتعبير عن االحتجاج والتعرض 

للمسؤولني في اخلارج.
ورفاق��ه  ن��ادر  ق��ادر  نش��اطات 
موجهة إلى مسؤولي وسلطات 
اإلقلي��م مباش��رة، إذ يتهم��ون 
إياه��م وجها لوجه ب�"الفس��اد 
والتس��بب في معان��اة مواطني 
كردستان واغتيال الصحفيني".

قادر نادر قال  "ال بد أن نتبع طرقا 
جدي��دة أكث��ر تأثيرا ف��ي إقليم 
كردستان، لذلك فكرنا في هذه 
الطريق��ة، وقد بدأن��ا األمر منذ 
2011، ف��ي البداي��ة كن��ا نقف 
بوجه املسؤولني ونتقدم بدعاوى 
ضدهم ال��ى ان نظمنا ألول مرة 
تظاه��رة ض��د بارزاني ف��ي عام 

."2014
يقيم قادر نادر في الس��ويد وهو 
أحد الناش��طني الذين ينتقدون 
س��لطات االقليم بش��دة، ويرى 
ان جمي��ع األس��اليب الت��ي متت 
جتربته��ا داخ��ل كردس��تان ل��م 
توقظ مسؤولي احلزبني احلاكمني 
احل��زب  اقلي��م كردس��تان  ف��ي 
الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 

الوطني الكردستاني.
الكتاب��ة  تؤث��ر  "ال  ويضي��ف: 
والتظاهرات على مسؤولي احلزب 
الدميقراط��ي واالحت��اد الوطن��ي، 
ولك��ن ح��ني تواجهه��م وتوجه 
إليه��م الش��تائم عندها فقط 
ق��د يفهمون م��ا ه��ي القوانني 

والدميقراطية".
وبهدف جعل هذا األسلوب أكثر 
تأثيراً، يقوم احملتجون عند ش��تم 
املس��ؤولني بتصوي��ر حديثه��م 
وردود أفعال املسؤولني عن طريق 
هاتفه��م احملم��ول ثم ينش��رون 

الفيدي��و عب��ر مواق��ع التواصل 
االجتماعي.

أربي��ل  محاف��ظ  ه��ادي  ن��وزاد 
محافظ��ي  م��ع  ش��ارك  ال��ذي 
الس��ليمانية وده��وك في مؤمتر 
الطاقة البديلة ال��ذي عقد في 
بروكسل  البلجيكية  العاصمة 
أواخر شباط )فبراير( املاضي وقع 
في ف��خ احد الناش��طني الكرد 
الذي ص��وره بهاتفه، وقد احدث 
األم��ر ردود أفع��ال مختلفة بني 

مؤيد ومعارض.
والتقى الناشط الكردي فريدون 
كوجنريني في أملانيا إبان استفتاء 
اقلي��م كردس��تان ف��ي اخلامس 
والعش��رين من أيلول )سبتمبر( 
املاض��ي، التق��ى بفري��دون عبد 
القادر عضو املكتب السياس��ي 
الوطن��ي  لالحت��اد  الس��ابق 
داعم��ي  واح��د  الكردس��تاني 
بارزاني في اجراء االستفتاء، وقد 
اته��م األول الثاني بأنه "فاس��د 
ومس��اهم في فشل احلكم في 

اإلقليم".
كوجنريني ق��ال: اننا "نقوم بهذا 
األم��ر حت��ى ميتن��ع الن��اس عن 
التق��اط ص��ور الس��يلفي م��ع 

الفس��اد،  ميتهن��ون  اش��خاص 
ال��ى  س��تؤدي  الظاه��رة  ه��ذه 
من��ح املس��ؤولني مكان��ة اكبر 
من حجمه��م وبالتالي يصابون 

بالغرور".
ويلتق��ط بع��ض املواطن��ني في 
كردس��تان صورا مع املس��ؤولني 
عن��د خروجه��م ال��ى االس��واق 
واالماك��ن العام��ة، وح��ول ذلك 
ق��ال كوجنريني: "نري��د ان ننهي 
هذه الظاه��رة وان يواجه الناس 
بالطريقة  الفاسدين  املسؤولني 
يظه��روا  ال  حت��ى  الصحيح��ة 
أنفس��هم كأش��باح وال يبن��وا 

قصورا ومباني أكثر ارتفاعا".
واملواطنون  الناش��طون  وج��رب 
لبي��ان  تقريب��ا  الط��رق  جمي��ع 
وانتقاداته��م،  احتجاجه��م 
فمن��ذ بداي��ة ع��ام 2015 جل��أوا 
ال��ى تنظي��م اكث��ر ع��دد م��ن 
واالعتصامات فضال  التظاهرات 
عن أن بعض وس��ائل اإلعالم قد 
حولت مؤسس��اتها إل��ى منابر 
ليع��رض املواطنون م��ن خاللها 
هموم انع��دام اخلدمات والرواتب 
والبطالة وانعدام حرية التعبير.

إعالمي��ة  قن��وات  أع��دت  وق��د 

التابع��ة  وكذل��ك  معارض��ة 
للمعارض��ة برام��ج خاص��ة من 
اج��ل إيصال ص��وت املواطن الى 
توجيه  املس��ؤولني فض��ال ع��ن 
انتق��ادات حادة  املواطنني  بعض 
الى املس��ؤولني عبر صفحاتهم 

وحساباتهم.
لع��رض  املتبع��ة  األس��اليب 
املشكالت لم تس��فر عن شيء 
يذكر، فس��كان اإلقلي��م يعانون 
م��ن انع��دام الروات��ب واخلدمات 
والبطال��ة وال يب��دو ان اس��لوب 
الناش��طني في أوروبا س��يوقظ 

حكومة اقليم كردستان.
وق��ال ن��وري عثمان رئي��س دائرة 
التنسيق واملعلومات في مجلس 
وزراء إقلي��م كردس��تان: "هؤالء 
ليس��وا ناش��طني، من يصفهم 
بالناشطني؟، ما هي نشاطاتهم 
غير التخريب والفضح وهو عمل 
مق��زز، هل نظموا تظاهرات ضد 
دولة م��ا او ضد احتالل كركوك؟ 
إنه��م يقومون بتل��ك االمور من 

اجل أهداف حزبية".
ه��ؤالء  فع��ل  "م��اذا  وأض��اف: 
التخري��ب؟ فليذك��روا لنا  غي��ر 
ش��يئا واحدا، هل يعتبر ش��تم 

محافظي��ك نش��اطا؟ انه ليس 
نش��اطا امنا هو عمل غير تربوي 

يعبرون به عن أنفسهم".
عثم��ان ي��رى ان عل��ى اجلالي��ة 
الكردي��ة ف��ي اخل��ارج – الك��رد 
املقيم��ون في البل��دان األوروبية 
وأميركا – أن تدافع عن الش��عب 
الكردي "ولكن ماذا يريد هؤالء ان 

يفعلوا ومبَ يطالبون"؟
ه��ؤالء  كان  "ل��و  وأض��اف: 
إقليم كردستان  الناشطون في 
ملا أفلتوا من العقاب بس��هولة، 
إال ان القوانني واالجراءات النافذة 
في اوروبا قيدت يد حكومة اقليم 
كردستان، يفعلون ما يريدون في 
تلك البلدان وال يحق لنا التدخل 
فتل��ك البلدان لديه��ا قوانينها 

وإجراءاتها اخلاصة بها".
أول عملي��ة للناش��طني الك��رد 
والت��ي نش��رت مص��ورة، كانت 
ع��ام 2015 عندما هت��ف أربعة 
البرملان السويدي  أمام  ناشطني 
ف��الح مصطفى مس��ؤول  ضد 
دائرة العالقات اخلارجية حلكومة 
إقليم كردس��تان وه��م يرفعون 

صور ثالثة صحفيني مغتالني.
ف��ي أواخ��ر الع��ام املاضي هتف 

عدد من الناش��طني امام مكان 
بارزان��ي  نيجيرف��ان  اجتم��اع 
ونائب��ه قوباد  رئي��س احلكوم��ة 
طالبان��ي مع املس��ؤولني األملان، 
اال ان اإلج��راءات األمنية املتبعة 
منعته��م م��ن القي��ام مبثل ما 

قاموا به ضد نوزاد هادي.
وال يزي��د عدد م��ن يقومون مبثل 
هذه العمليات ع��ن أصابع اليد 
وقد تعرض��وا لتهديدات بالقتل 
كم��ا يقول��ون، "يج��ب أن تكون 
العملية س��رية، فهي ليس��ت 
بحاج��ة ال��ى ع��دد كبي��ر م��ن 
األشخاص" هذا ما قاله قادر نادر 
الذي تعرض لتهدي��دات بالقتل 

ألكثر من مرة حسب قوله.
ه��ؤالء احملتج��ون يتلق��ون دعما 
كبي��را عل��ى مواق��ع التواص��ل 
عليه��م  ويثن��ي  االجتماع��ي 
مس��ؤولي  يعارض��ون  م��ن  كل 
احلكوم��ة، وفي املقاب��ل يعارض 
مؤي��دو احلزب��ني احلاكم��ني هذه 
التح��ركات ويضعون صورا لكل 
مس��ؤول يتع��رض لهج��وم في 
اخلارج لبروفايالتهم وذلك كنوع 

من التعبير عن مساندتهم.
*عن موقع نقاش

ال بد أن نتبع طرقا 
جديدة أكثر تأثيرا 
في إقليم كردستان، 
لذلك فكرنا في هذه 
الطريقة، وقد بدأنا 
األمر منذ 2011، في 
البداية كنا نقف بوجه 
المسؤولين ونتقدم 
بدعاوى ضدهم الى 
ان نظمنا ألول مرة 
تظاهرة ضد بارزاني 
في عام 2014

من االحتجاجات في كردستان "ارشيف"

نوع جديد من االحتجاج:

محاوالتاالنتقامتالحقالمسؤولينالكردفيالخارج
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:  

أقام قسم تدريب املدربني في دائرة 
التدري��ب املهني التابع��ة  لوزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة  
دورة ع��ن الوس��ائل التعليمي��ة 
احلديث��ة في التدري��ب على قاعة 
املركز العراقي الكوري مبش��اركة 
15 م��ن مدربي املراك��ز التدريبية 

التابعة للدائرة في بغداد. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عم��ار منعم ان ال��دورة افتتحها 
مع��اون مدير عام دائ��رة التدريب 
املهني وكالة غسان شامخ فاخر 
، موضح��ا الدور املتميز لقس��م 
تدريب املدربني في تدريب وتطوير 
وبناء ق��درات امل��اكات التدريبية 
في  وامله��ارة  اخلبرة  الكس��ابهم 

التدريب الصحيح .
واك��د املتح��دث باس��م ال��وزارة 
امله��ارات  تعزي��ز  ض��رورة  عل��ى 
الت��ي ميتلكها امل��درب وتنويعها 
، ع��ادا االرتق��اء بكف��اءة امل��درب 
يعن��ي االرتقاء بنوعي��ة التدريب 
بدورها  التي س��تنعكس  املهني 
على نتائ��ج العملي��ة التدريبية 
مب��ا يتناس��ب مع حاجة الس��وق 
وحاج��ة  واملتط��ورة  املتغي��رة 
الف��رد واجملتمع للتغي��ر والتطور 

التكنولوجي. 
من جانب اخر قدم مدير عام دائرة 
التدريب املهن��ي املهندس صادق 
خزعل ابراهيم عرضا خاصا بأهم 
منج��زات الدائ��رة واخلدمات التي 
تقدمه��ا الدائ��رة خ��ال حضوره 
ورش��ة عمل ع��ن تنمي��ة املوارد 
البشرية وتعزيز القيادات االدارية  
الت��ي اقامته��ا منظم��ة العمل 
العربية بالتعاون مع االحتاد العام 
لنقابات العمال ، موضحا خطط 
الدائرة في تطوير وتأهيل املاكات 
العامل��ة ف��ي مج��ال التدري��ب 

املهن��ي أصب��ح للدائ��رة مدربون 
مختص��ون في البرام��ج احلديثة 
التي دخلت مؤخرا واعداد مدربني 
ف��ي مج��ال التقني��ات اجلدي��دة 
لتدريب امل��اكات العاملة عليها 

لتعزيز القدرات القيادية. 
واك��د املدير العام خال الورش��ة 
عل��ى مفه��وم وابع��اد واه��داف 
التنمي��ة البش��رية والعاقة بني 
والتنمي��ة  البش��رية  التنمي��ة 
التدري��ب  واهمي��ة  االقتصادي��ة 
اه��داف  حتقي��ق  ف��ي  املهن��ي 
املس��تدامة فضا عن  التنمي��ة 
دراس��ة وحتليل البيئ��ة الداخلية 

واخلارجية لواق��ع التدريب املهني 
في الع�راق.

على صعيد متصل باشرت دائرة 
التش��غيل والق��روض ف��ي وزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
م��ن  مرش��حا   25 بتدري��ب 
محافظات )ديال��ى وصاح الدين 
واالنبار وواسط( بدورة للمفتشني 

اجلدد. 
وقال مدير ع��ام الدائرة املهندس 
ان قس��م  الواح��د  عب��د  عم��ار 
تفتيش العمل ف��ي الدائرة نظم 
دورة للمفتش��ني اجل��دد به��دف 
اع��داد ماك ينفذ اح��كام قانون 

 2015 37 لس��نة  رق��م  العم��ل 
املؤسس��ات  تفتي��ش  لغ��رض 
القطاع  واملعامل في  والشركات 
اخلاص بغي��ة تضم��ني العاملني 

فيها وضمان حقوقهم. 
واض��اف املدي��ر الع��ام ان ال��دورة 
تتناول املبادئ االساسية لتفتيش 
املفت��ش  وصاحي��ات  العم��ل 
اللج��ان  ومه��ام  القان��ون  ف��ي 
واملستمس��كات  التفتيش��ية 
املطلوب��ة م��ن صاح��ب العمل، 
فض��ا ع��ن تش��غيل العمال��ة 
االطف��ال  وعمال��ة  االجنبي��ة 
وواجب��ات جه��از التفتي��ش ف��ي 

مكافحة عمالة االطفال. 
واش��ار عبد الواحد الى ان الدورة 
تطرق��ت ايض��ا ال��ى اتفاقي��ات 
الدولية وقانون  واملعايي��ر  العمل 
وجباي��ة  االجتماع��ي  الضم��ان 
االش��تراكات وش��روط الصح��ة 
والس��امة املهنية ودور الشركاء 
اللج��ان  ف��ي  االجتماعي��ني 
التقاري��ر  وان��واع  التفتش��ية 
اصاب��ات  وكذل��ك  التفتيش��ية 

العمل والوفاة. 
واوض��ح ان��ه س��يتم ش��رح اهم 
فقرات قان��ون العمل فيما يخص 
عقود العمل الفردي��ة واجلماعية 

ومنازعات العم��ل وتعليمات رقم 
18 لس��نة 1987 واحكام تشغيل 
واالجنبي��ة  الوطني��ة  العمال��ة 
والتعليمات اخلاصة بها، فضا عن 
تشغيل النساء واالحداث وقواعد 
انضب��اط العم��ل وانه��اء عق��د 
وكيفية  احملاكم  واح��االت  العمل 
اعداد تقارير احملاكم وقضاء العمل 

واجراءات التقاضي. 
يشار الى ان قسم تفتيش العمل 
ه��و القس��م الوحيد ال��ذي يؤدي 
اليم��ني امام انظ��ار وزي��ر العمل 
عم��ا بااللت��زام مبب��ادئ احليادي��ة 

واالمانة وعدم افشاء االسرار.  

بما يتناسب وحاجة السوق 

ندوة لتطوير قدرات المالكات العاملة في مجال التدريب المهني

أكدت وزارة العمل 
على ضرورة تعزيز 

المهارات التي 
يمتلكها المدرب 

وتنويعها ، عادا 
االرتقاء بكفاءة 

المدرب يعني االرتقاء 
بنوعية التدريب 

المهني

جانب من الندوة
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الهواتف العمومية 
تشهد إقباال كبيرا من 
أهالي وزائري كربالء 

كربالء - الصباح الجديد:
ش��هدت الهوات��ف العمومي��ة اقب��اال متزايدا من 
اهالي كرب��اء وخصوصا بني ال��زوار وطلبة املدارس 
مما جع��ل مديرية اتص��االت كرباء اح��دى مديريات 
الش��ركة العام��ة لاتص��االت ب��وزارة االتصاالت ان 
تتوس��ع في نصبها مبناطق جدي��دة وجتدد كابينات 
التخابر القدمي��ة للهواتف العمومية باخرى حديثة 
بعد تلفها بس��بب تعرضها للتقادم بفعل الظروف 
اجلوي��ة . وق��ال املهن��دس بش��ير مرتضى مس��ؤول 
شعبة البداالت في املديرية ان اعادة تأهيل كابينات 
التخابراخلاصة بالهواتف العمومية جرت بتمويل من 
قبل العتبة العباس��ية حيث اجرت اعمال الصيانة 
والترميم على االكش��اك القدمية واستبدال التالف 
منها ، فيما اش��ار مدير املديرية املهندس علي عبد 
عون ان هناك اقباال متزايدا على استعمال الهواتف 
العمومي��ة م��ن جان��ب املواطنني وخصوص��ا الزوار 

الذين يقصدون العتبات املقدسة في كرباء 
واض��اف املهندس عون ان ش��ريحة الطلب��ة ازدادت 
على طل��ب الهواتف املنصوبة التي اخذت تنتش��ر 
في  امل��دارس وخصوصا االعدادية بس��بب التعرفة 
املنخفضة نسبيا مقارنة بتعرفة الهواتف النقالة 

من ناحية االتصال وكارت الشحن .

استهداف مشاريع اتصاالت 
بغداد بأعمال تخريبية 

سايلوات الموصل 
والشرقاط تستقبل أولى 

دفعات الحنطة المستوردة 

بغداد - الصباح الجديد:
شهدت منطقة الشعلة في جانب الكرخ من بغداد  
أعم��اال تخريبية طالت الكابينات التابعة ملش��روع 
تشغيل الش��بكات الهاتفية الضوئية ) FTTH ( مما 
أدى حلرق 6 كابينات بشكل كامل وتوقف 12 كابينة 
كان��ت تعمل على إيصال خدمات األنترنت والهاتف 
األرضي إضافة الى عدد من املميزات األخرى تقدمها 

للمواطنني واملؤسسات احلكومية .
اذ نف��ذت جهات مجهولة أعماله��ا اإلجرامية فجر 
يوم االحد وتس��بب ذلك الفعل اجلبان بإيقاف أعمال 
البنى التحتية التابعة للشركة العامة لاتصاالت 
اجلهة املنفذة ملش��روع الكابل الضوئي بالتعاون مع 

شركة افق السماء الشريك الرسمي لإلتصاالت .
وفي الس��ياق ذاته أكدت اجلهات األمنية أن املنفذين 
مت رصده��م بكاميرات املراقبة وس��يتم ماحقتهم 
قانوني��ا لينال��وا جزاءه��م العادل من قب��ل القضاء 
العراق��ي لكي يكون��وا عبرة لكل من تس��ول لهم 
أنفسهم املريضة اس��تهداف البنى التحية لدوائر 
الدولة ، واليخفى على أح��د أن الهدف الرئيس ملثل 
هذه التصرفات هو تدمير وإيقاف املشاريع الوطنية 
الت��ي تنفذه��ا وزارة اإلتص��االت خدم��ة« للصال��ح 

العام. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة احلب��وب في وزارة 
التجارة تس��لم س��ايلو املوصل وس��ايلو الشرقاط 
اولى دفعات احلنطة املس��توردة وحلس��اب البطاقة 
التمويني��ة بعد انقطاع دام الكثر من ثاث س��نوات 

بسبب سيطرة عصابات داعش االرهابية.
وقال مدير عام الشركة نعيم املكصوصي ان مواقع 
وسايلوات املوصل باش��رت والول مرة ومنذ اكثر من 
ثاث س��نوات بتس��لم ش��احنات محملة باحلنطة 
املس��توردة وال��واردة عب��ر مين��اء ام قص��ر ، حيث مت 
التوجيه بتخصيص كمي��ة 4 االف طن من احلنطة 
املس��توردة الى مواقع احملافظة من اجل دعم اخلزين 
وضمان دميومة اس��تمرار جتهيز املطاحن النتاج مادة 

الطحني ضمن احلصة التموينية.
واضاف املدير العام ان سايلو الشرقاط في محافظة 
ص��اح الدين وبعد اع��ادة حتريره وتأهيله اس��تقبل 
كذلك ش��احنات محمل��ة باحلنطة املس��توردة ، اذ 
مت التوجي��ه بارس��ال كمية 1000 ط��ن من احلنطة 
املستوردة لغرض خلطها مع احلنطة احمللية املوجودة 
لتجهيزها الى املطاحن في احملافظة لدعم البطاقة 

التموينية .
واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان مواقع وفروع الش��ركة 
مازالت مس��تمرة بعملية تفريغ وحتميل الشاحنات 
احململ��ة باحلنطة املس��توردة والواردة عب��ر ميناء ام 

قصر لدعم البطاقة التموينية . 
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بغداد - الصباح الجديد:

نّظ��م الع��راق ممث��ا ب��وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة احتفالي��ة 
مركزية مبناس��بة يوم املرأة العاملي 
حت��ت ش��عار )أم الش��هيد الصابرة 
مبارك عيدك يا من بصبرك انتصرنا( 
بالتعاون مع مؤسس��ة الش��هداء 
/ دائرة ش��هداء احلش��د الش��عبي 
على قاعة املرك��ز الوطني للصحة 

والسامة املهنية. 
وق��ال الوكيل االقدم ل��وزارة العمل 
املهندس فال��ح العامري في كلمة 
ل��ه به��ذه املناس��بة ان ي��وم املرأة 
ه��و مناس��بة حقيقي��ة لاحتفاء 
مبجموع��ة م��ن النس��اء العراقيات 
اللوات��ي قدمن تضحي��ات كبيرة ال 
تقدر بثم��ن من خ��ال تضحيتهن 
باغلى م��ا ميلكن وه��و ابناؤهن في 

س��بيل الدف��اع عن الع��راق وارضه 
ومقدساته. 

وزارة  ان  االق��دم  الوكي��ل  واض��اف 
مجتم��ع  وزارة  بوصفه��ا  العم��ل 
اولت امل��رأة اهتمام��ا خاصا وعدت 
مهم��ة رعايتها جزءا اساس��يا من 
عمله��ا ومفص��ا لتق��دمي اخلدمة 
والدع��م النفس��ي له��ا، مبين��ا ان 
توجيه��ات الوزير املهن��دس محمد 
شياع الس��وداني دليل عمل لدائرة 
حماية املرأة واجله��ات املرتبطة بها 
لتقدمي افضل اجلهود الحتضان هذه 

الشريحة. 
واشار الوكيل االقدم الى ان احتفالنا 
باملرأة هو ج��زء من اهتم��ام الوزارة 
بقطاع امل��رأة التي تش��كل نصف 
اجملتمع وم��ن الواج��ب احترامها ملا 
قدمته من تضحيات ودور استثنائي 
وم��ا حتملت��ه م��ن حص��ار وحروب 
وتهجي��ر وفقر وجوع، مش��ددا على 

انه الب��د للعهد اجلديد ف��ي العراق 
ان تكون فيه للمرأة مساحة كبيرة 

في دائرة احلكومة. 
واوض��ح املهن��دس العام��ري انه ال 
ميك��ن بن��اء مجتم��ع زاهر م��ن دون 
بناء اس��رة وللمرأة دور اساس فيها 
وه��ي مص��در فخ��ر للجمي��ع ومن 
اهتمامات احلكومة ، مشيرا الى ان 
العراق ملتزم بتنفيذ جميع القرارات 
االممي��ة الت��ي توج��ب احت��رام املرأة 
واحلصول على فرص عمل الئقة لها 
وحمايتها من العنف االس��ري وكل 

اشكال التمييز. 
وب��ني وكي��ل ال��وزارة ان جلن��ة املرأة 
املركزي��ة ف��ي ال��وزارة قدمت صورة 
مميزة لتحسني واقع املرأة ، فضا عن 
التعاون مع منظمات اجملتمع املدني 
في ارس��اء ثقافة العم��ل الطوعي 
وللمرأة مس��احة كبيرة فيه ، الفتا 
ال��ى ان ال��وزارة عملت م��ع جهات 

عدة ومنها الكويت القامة مشاريع 
خاصة باملرأة لتمكينها اقتصاديا. 

من جانبه��ا اكدت مدير ع��ام دائرة 
احلماية االجتماعية للمرأة د. عطور 
حس��ني املوس��وي اهمي��ة ان يكون 
االحتفال بيوم املرأة احتفاء بنس��اء 
الش��هداء ملا قدمن م��ن تضحيات 
جس��ام كما انهن قدوة يحتذى بها 
ف��ي الصب��ر والتضحية وه��ن بناة 
االجيال ، والبد من ان يؤرخ هذا اليوم 
المه��ات الش��هداء كونهن مصدر 

فخر لنا. 
هذا وش��هدت االحتفالي��ة كلمات 
وفعاليات ش��عرية بامل��رأة العراقية 
وتضحياتها وكذلك تكرميا من قبل 
هيئة احلش��د الشعبي بدرع التميز 
لوزير العمل تثمينا جلهوده في دعم 
عائات الشهداء كما مت توزيع هدايا 
رمزية بني 50 عائلة من ذوي شهداء 

احلشد الشعبي.

تقرير

العـراق يحتفـل بيـوم المـرأة العالمـي
تحت شعار )أم الشهيد الصابرة مبارك عيدك يا من بصبرك انتصرنا( 

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزي��ر االتص��االت االس��تاذ 
حس��ن كاظم الراش��د  اقيم على 
ارض فندق فلس��طني الدولي مؤمتر 
جامع��ات العراق للبح��وث وتطوير 
واحلاس��بات  االتص��االت  هندس��ة 

وتقنيات املعلومات .
الدكت��ور عبدالهادي  املؤمتر  وافتتح 
الع��راق  كلي��ة  عمي��د  احلس��اني 
اجلامعة الذي بني سبب تأخر العراق 
ف��ي مواكب��ة التط��ور  احلاصل في 
التكنولوجيا وذلك بس��بب احلصار 
في الس��ابق وظ��روف احل��روب ، اما 
االن وبعد التطور احلاصل في مجال 
التعلي��م اصب��ح العراق م��ن الدول 
املتقدم��ة ف��ي مج��ال تكنولوجيا 

املعلوم��ات م��ن خال وج��ود مراكز 
الدراسة والبحوث وضرورة االهتمام 
به��ا فالبداي��ة املعرفية ه��ي بداية 

النهوض بالدول املتقدمة .
من جانبه اكد الدكتور عاء جاسم 
املدير التنفيذي للمش��روع الوطني 
لألنترنت اجناز املشروع بصورة كاملة 
، واوضح اهميته ومدى اس��تقرارية 
ه��ذا املش��روع حي��ث اعتم��د على 
تقني��ات جدي��دة دخلت ف��ي مجال 
العم��ل في��ه وكان��ت م��دة االجناز 
والتخطيط سنة واحدة فقط باياد 

عراقية مئة باملئة .
كم��ا ش��هد املؤمت��ر ايض��ا حلقات 
حوارية ابتدأت بجلسة نقاش ادارها 
علي القصاب املدي��ر العام خلدمات 

الشبكة الدولية للمعلومات وحامد 
ش��مال مدير تكنولوجيا املعلومات 
والتكنولوجي��ا  العل��وم  وزارة  ف��ي 
احلكي��م  س��مير  م��ازن  والدكت��ور 
مختص في مجال الشبكات وامنية 
الش��بكات واحمد ش��اكر محمود 
املستشار التجاري لشركة ايرثلنك 
، اذ ناقش��وا ع��دة مش��اريع منه��ا 
تنمية املواه��ب والتحديات احلديثة 
ال��ذي تواجه ال��دول وم��ن ضمنها 
املؤسس��ات احلكومي��ة وش��ركات 
القطاع اخلاص التي تعمل جنبا الى 
جنب ملواكب��ة التطور التكنولوجي 
واملعلوماتي ، كما تضمنت اجللسة 
ايض��ا االس��تماع ال��ى اراء بع��ض 

احلضور املشاركني في املؤمتر .

ميسان - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتصنيع 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة عن 
اجن��از وطح��ن وجتهي��ز 40 % من 
احلصة الثاني��ة املقررة حملافظ�ة 

ميس�ان.
الش��ركة  مديرع��ام  واوض��ح 
املهن��دس ط��ه ياس��ني عب��اس 
ف��ي  العامل��ة  امل��اكات  ان 
ف��رع الش��ركة ف��ي محافظ��ة 
ميس��ان اجن��زت طح��ن وجتهيز 
40 % من احلص��ة الثانية املقررة 
حملافظ��ة ميس��ان ضمن احلصة 

التموينية.
الش��ركة  واض��اف مدي��ر ع��ام 
تابع��ة لف��رع  رقابي��ة  ان جلان��ا 

ش��ركته ف��ي ميس��ان نف��ذت 
عدة زي��ارات للمطاحن العاملة 
ج��رى  حي��ث  الطح��ني  ووكاء 
خال الزيارات س��حب مناذج من 
املنتج لغرض الفحص  الطحني 
البايولوج��ي اضافة الى متابعة 
االوزان الكي��اس الطحني املوزعة 
واالش��راف على عملي��ة اخلبازة 

املوقعية .
وف��ي الس��ياق ذاته اش��ار مدير 
جلان��ا  ان  ال��ى  الش��ركة  ع��ام 
رقابية تابعة لفرع الش��ركة في 
الديوانية نف��ذت كذلك جوالت 
رقابية لاشراف على نقل وتوزيع 
التجهيز لدى  الطحني ومتابعة 
وكاء الطح��ني ف��ي احملافظ��ة  

اضاف��ة ال��ى االط��اع وفح��ص 
نوعية الطح��ني املوزع من خال 
ومعاينة ختم  النماذج  س��حب 
االنت��اج واج��راء عملي��ة ال��وزن 
لنماذج عش��وائية م��ن اكياس 

الطحني املوزع .
من جانب اخر اكد املدير العام ان 
فرع شركته في محافظة ديالى 
ق��ام باج��راء عملي��ة الصيان��ة 
الجهزة ومعدات مطحنة ديالى 
اعم��ال  وش��ملت  احلكومي��ة 
الصيانة اغلب معدات املطحنة 
اس��تعدادا للمباش��رة بطح��ن 
الكمي��ة املق��ررة م��ن الطحني 
احملافظ��ة  مخص��ص  ضم��ن 

وحسب اخلطة التسويقية. 

افتتاح مؤتمر جامعات العراق
 لتطوير هندسة االتصاالت 

تجهيز    40% من الحصة الثانية
 المقررة لمحافظة ميسان

بغداد - الصباح الجديد:
عق��د ف��رع الكيمي��اء الصيدالنية 
باجلامع��ة  الصيدل��ة  كلي��ة  ف��ي 
العلمي��ة  ندوت��ه  املس��تنصرية  
بعن��وان  املوس��ومة  اخلامس��ة 
)اإلجتاه��ات احلديث��ة ف��ي املركب��ات 
العضوي��ة ودوره��ا كعوامل مضادة 
للس��رطان( ، مبش��اركة ع��دد م��ن 
التدريس��يني والباحث��ني من ش��تى 
العراقي��ة  واملؤسس��ات  اجلامع��ات 
على قاع��ة املؤمت��رات ف��ي الكلية. 

وتهدف الندوة التي أقيمت بالتعاون 
مع شركة وادي الرافدين إلنتاج املواد 
، إل��ى تفعيل ش��عار  الصيدالني��ة 
اجلامعة في خدمة اجملتمع من خال 
التعاون مع املؤسسات احلكومية في 
وزارت��ي الصح��ة والصناعة وكذلك 
القطاع اخل��اص لإلرتق��اء باخلدمات 
الصيدالني��ة املقدم��ة للمواطنني ، 
فضاً عن حتسني مستوى الصناعات 
الدوائية ع��ن طريق أحدث النتاجات 

البحثية العلمية. 

الدكت��ور  الكلي��ة  عمي��د  والق��ى 
مصطف��ى العباس��ي كلم��ة اكد 
فيها سعي الكلية املتواصل إلقامة 
مبا  املتخصصة  العلمي��ة  الن��دوات 
يصب في ترصني املس��توى العلمي 
للتدريس��يني والطلب��ة والنه��وض 

بالواقع الصيدالني في الباد .
م��ن جانب��ه أثن��ى رئي��س اجلامعة 
الدكتور صادق محمد الهماش خال 
كلمت��ه على جهود عم��ادة الكلية 
والباحث��ني املش��اركني ف��ي الندوة ، 

مبيناً أهمية الن��دوات العلمية في 
اجمل��ال الطبي والت��ي تنعكس آثارها 
عل��ى املواط��ن بصورة مباش��رة من 
خ��ال خريجي ه��ذه الكليات الذين 
القط��اع  مبؤسس��ات  يلتحق��ون 
الصحي. وتضمنت الندوة مناقشة 
عدة مح��اور أهمها اإلس��تراتيجية 
اجلديدة للدقائق النانوية في تعقب 
التصمي��م   ، الس��رطانية  اخلاي��ا 
الدوائ��ي الكومبيوت��ري ف��ي ع��اج 
الس��رطان ، الن��واجت احللقي��ة غي��ر 

الطبيعي��ة  والن��واجت  املتجانس��ة 
كمصادر مضادة للسرطان ، إضافة 
إلى دراس��ة ثاثي��ة األبع��اد جلزيئة 
املثبط��ات PARP. وأوص��ت الن��دوة 
بضرورة التنسيق وتطوير العمل بني 
الباحث��ني وطلبة الدراس��ات العليا 
ومراك��ز البح��وث التابع��ة لوزارتي 
التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
والصحة في مجال تخليق املركبات 
العضوية التي له��ا فعالية مضادة 
للس��رطان ، وتهيئة وش��راء برامج 

Docking soft ware من مؤسسات 
عاملية لتس��هيل معرفة متطلبات 
التركي��ب الكيميائ��ي ال��ذي يلعب 
دوراً في التصمي��م الدوائي وإختيار 
املركبات األكث��ر فعالية مما يختصر 
الوق��ت واجلهد البحث��ي اضافة الى 
تشجيع طلبة الدراسات العليا على 
إجراء البحوث ذات اإلجتاهات احلديثة  
وزيادة الدع��م املالي للعمل البحثي 
والتش��جيع عل��ى حض��ور املؤمترات 

املتخصصة داخلياً وخارجياً.

صيدلة المستنصرية تقيم ندوًة عن االتجاهات الحديثة في المركبات العضوية 



5تقارير محلية الثالثاء 13 آذار 2018 العدد )3899(

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
للمع��ارض واخلدم��ات التجارية 
فعالي��ات  اختت��ام  العراقي��ة  
مع��رض البصرة الدول��ي للبناء 
واالعم��ار والبن��ي التحتي��ة في 
دورت��ه الس��ابعة ام��س االثنني 
»إعم��ار  ش��عار  حم��ل  وال��ذي 

املناطق احملررة أولوية وطنية ».
واوض��ح املهن��دس مدي��ر ع��ام 
الش��ركة هاش��م محم��د حامت 
أن عدد الش��ركات املشاركة في 
املعرض بلغ اكثر من 50 ش��ركة 
توزع��ت عل��ى 10 دول ، مش��يرا 
ال��ى أن دول��ة الكوي��ت كان لها 
حضور متميز ف��ي هذا املعرض 
والتي ش��اركت بوفد رفيع متثل 
الكويتي  وزي��ر الصناعة  بوكيل 
اذ ش��اركت بأكثر من 15 شركة 
متخصصة في مج��االت البنى 

التحتية واإلعمار.
ال��دول  ان  الع��ام  املدي��ر  وب��ني 
الكوي��ت  ه��ي  املش��اركة 
والسعودية ومصر وإيران وتركيا 
والصني واإلمارات وأملانيا واألردن.

ه��ذا وق��د تزام��ن م��ع انط��الق 
معرض البصرة الس��ابع انعقاد 
مؤمت��ر ومعرض البص��رة الدولي 

للنفط والغاز 
عل��ى صعيد متص��ل أكد املدير 
الع��ام أن معرض بغ��داد الدولي 
سيشهد خالل شهر آذار اجلاري 
اقامة سبعة معارض تخصصية 
في مجاالت متنوع��ة ، مضيفا 
أن يب��دأ معرض االم��ن والدفاع 
انطلق��ت فعالياته للفترة ١٠ - 
١٣ اجل��اري ويليه معرض الزراعة 
لإلنتاج الزراعي واحليواني للفترة 

من ١٤ – ٢١ اجلاري .
واوضح املدير العام ان منتصف 
الش��هر اجلاري سيشهد افتتاح 
معرض ومؤمتر اخلدمات الصحية 
للفت��رة ١٥ - ١٧ ويلي��ه معرض 

س��وق الس��فر العراقي للفترة 
٢٠ - ٢٣ واملع��رض الوطني االول 
للجامعات العراقية للفترة ٢٦ - 
٢٩ ومعرض األزياء واجلمال املدني 
للفترة ٢٧ - ٣٠ كما سيش��هد 
افتت��اح معرض  الش��هر  نهاية 
بغ��داد الدولي للكت��اب للفترة 
 ٢٠١٨  /  ٤  /  ٨ ولغاي��ة   ٣  /  ٢٩
ال��ذي ينتظره املواط��ن العراقي 
بشغف كبير على ارض معرض 

بغداد الدولي.
واش��ار املدير الع��ام الى أن عمل 
ش��ركة املع��ارض ال يقتصر في 

بغداد وحسب ، بل على مستوى 
احملافظات اذ ش��هدت محافظة 
البص��رة افتت��اح مع��رض بيلد 
للبن��اء واإلعمار ومعرض النفط 
والغ��از بفت��رة واحدة م��ن ٥ - ٨ 
اجلاري ومعرض ومهرجان البصرة 
الدول��ي للتس��وق ٢١ - ٣١ منه 

ومعارض في محافظات اخرى .
لدين��ا  ان  الع��ام  املدي��ر  واك��د 
حركة واس��عة في مجال اقامة 
منظم��ني  وبأش��راف  املع��ارض 
عرب واجانب ، مبيناً أن املعارض 
تسهم بتحقيق االمن ولها تأثير 

اقتص��ادي كبي��ر وحتق��ق امواال 
كبيرة تدخل في اخلزينة العامة 
للدول��ة فض��ال ع��ن ان املعارض 
الدولية تعط��ي فرصة للتعرف 
على الس��وق العراقية وتسهم 
بجلب افضل القطاعات للبالد. 

العام��ة  الش��ركة  ان  يذك��ر 
للمع��ارض واخلدم��ات التجارية 
ف��ي وزارة التج��ارة اعلن��ت عن 
األمن  فعالي��ات معرض  انطالق 
والدف��اع حتت ش��عار ) بوحدتنا 
انتصرنا للبناء توجهنا ( وللفترة 
تنظمه  والذي  )10-13اجلاري  من 

للمع��ارض  املتح��دة  الش��ركة 
واملؤمت��رات وبدع��م واس��ناد من 

وزارتي الداخلية والدفاع.
واوض��ح املدير الع��ام ان املعرض 
ش��هد مش��اركة اكث��ر من 70 
ش��ركة م��ن 22 دول��ة تش��مل 
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة ، 
فرنس��ا ، املاني��ا ، لتوانيا ، اجليك 
، بلغاري��ا ، س��لوفاكيا ، كينيا ، 
جن��وب أفريقيا ، الص��ني ، ايران 
، الياب��ان ، النروي��ج ، الكوي��ت ، 
البحرين ، مصر ، سوريا ، االردن ، 

اليمن ، تونس ، اجلزائر ولبنان.

واشار املدير العام الى ان معرض 
األم��ن والدف��اع يأت��ى متزامن��ا 
م��ع االنتصارات الت��ى حققتها 
املس��لحة  الق��وات  وحتققه��ا 
واالجه��زة االمني��ة ف��ى حتري��ر 
األراضى العراقي��ة من عصابات 
تنظي��م داعش اإلرهاب��ي، والذى 
إيجابي��ة  نتائ��ج  ل��ه  س��تكون 
م��ع الش��ركات املش��اركة في 
الق��وات  تس��ليح  امكاني��ة 
األمني��ة  واالجه��زة  املس��لحة 
بأح��دث االس��لحة والتقني��ات 

العسكرية. 

إقامة 7 معارض متنوعة خالل الشهر الجاري

اختتام فعاليات معرض البصرة الدولي السابع للبناء واإلعمار 

ال يقتصر عمل 
شركة المعارض 
في بغداد وحسب 
، بل على مستوى 
المحافظات إذ 
شهدت محافظة 
البصرة افتتاح 
معرض بيلد للبناء 
واإلعمار ومعرض 
النفط والغاز بفترة 
واحدة

اختتام فعاليات معرض البصرة الدولي

الموانئ العراقية تبحث 
مع اتحاد النقل الدولي 

التعاون المشترك

تنفيذ مشروع محطة الزوراء 
التحويلية 132 ك.ف

»أور« تجّهز محافظة األنبار 
باألسالك الهوائية المعلقة 

لجنة البطاقة اإللكترونية للمزارع 
والمستثمر تعقد اجتماعها الرابع

البصرة - الصباح الجديد:
بحث معاون مدير عام الشركة العامة ملؤانى العراق 
للشؤون االدارية الكابنت س��الم جبار  مع السكرتير 
اإلقليمي الحت��اد النقل الدولي الس��يد بالل ملكاوي 
ورئي��س رجال احت��اد عمال الع��راق رحيم الس��اعدي 
والوف��د املرافق ، التعاون املش��ترك وتعزي��ز العالقات 

الثنائية مبا يخدم العمل وآفاقه الواسعه
وقال جبار ان اللقاء تطرق الى عدة امور تخص شريحة 
العمال وضرورة دعمها بشتى الطرق واالساليب لكي 
تنهض بأهم االعمال والواجبات املناطة بها ، مضيفا 
ان الوفد الزائر اشاد بالدور الكبير لوزير النقل الكابنت 
كاظ��م فنج��ان احلمام��ي ودوره في دعم ومس��اندة 
ش��ريحة العمال والذي كان امنوذج��ا في ذلك الدعم 

واملساندة في شوطهم العملي واملهني . 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل امل��الكات الهندس��ية والفنية في قس��م 
مشاريع محطات التحويل التابع للمديرية العامة 
ملش��اريع نق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة بالتعاون مع 
ش��ركة CG البلجيكي��ة املكلفة بتنفي��ذ أعمال 
الهندس��ة املدنية وجتهيز املعدات اخلاصة باحملطة 
اعمال مشروع محطة الزوراء التحويلية 132 ك.ف 
بهدف دعم الش��بكة الوطنية وزيادة وثوقيتها في 
محافظة بغداد بإش��راف مباش��ر من قب��ل املدير 

العام املهندس صباح كاظم عكرب .
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م وزارة الكهرب��اء 
الدكتور مصعب سري املدرس ان االعمال تضمنت 
بناية السيطرة والتشغيل ، الى جانب أجناز اعمال 
أسس احملوالت الرئيسة واملساعدة واسس املعدات 
الت��ي تنف��ذ عل��ى مس��احة )2( دومن ، اذ ان احملطة 
م��ن نوع G.I.S ذات ش��بكة داخلي��ة تتألف من )3( 

محوالت بقدرة )M.V.A )63 للواحدة منها.
واضاف املدرس ان احملطة ستس��هم برفع مستوى 
مع��روف  الش��يخ  ملناط��ق  الوطني��ة  الش��بكة 
والعطيفية والرحمانية فضال عن املناطق القريبة 
منها, وان املشروع ينفذ داخل محطة القطارات اذ 

مت اجناز مايقارب 71 %من تنفيذ املشروع.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت ش��ركة أور العام��ة إح��دى ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن ع��ن جتهي��ز محافظ��ة األنب��ار 
باألسالك الهوائية املعلقة . وقال مدير عام الشركة 
املهندس حيدر س��هر احلس��يناوي في تصريح ملركز 
االع��الم والعالق��ات العام��ة  في الوزارة ان االس��الك 
اجمله��زة  بفت��رة قياس��ية وفق��ا للعق��د املب��رم مع 
محافظة االنبار مت انتاجها مبوجب املواصفات العاملية 
) DIN48204, DIN48201,IEC61089 (  وبجودة عالية 
جدا مش��يرا الى ان الشركة قامت بأيصال املنتجات 
الى محافظة االنبار . يذكر بأنه س��بق للش��ركة ان 
ابدت استعدادها لتجهيز محافظة االنبار باالسالك 
الكهربائية املطلوبة من قبلها وفقا لالسعار وفترات 
التجهيز احملددة علما بأن الش��ركة قامت بتخفيض 
اس��عار منتجاتها بنسبة %10 عن االسعار املعتمدة 
لديها دعما من الش��ركة العادة اعمار املناطق احملررة 

من االرهاب .

بغداد - الصباح الجديد:
للم��زارع  اإللكتروني��ة  البطاق��ة  جلن��ة  عق��دت 
واملستثمرالزراعي في مقر وزارة الزراعة اجتماعها 
الرابع لغرض استكمال األمنوذج املعني بالبطاقة 
والذي يس��هم في ضمان حقوق املزارع واملستثمر 
الزراعي من الدعم الذي تقدمه احلكومة ،بحضور 
رئي��س اللجن��ة وع��دد م��ن اخملتصني م��ن الدوائر 

املعنية .
وج��رى خ��الل االجتم��اع مناقش��ة آلي��ة تنفي��ذ 
املش��روع واهميته في توفير قاعدة بيانات زراعية 
ومعلوماتي��ة ع��ن نوعي��ة املزارع��ني وحيازته��م 
لغ��رض  ومنتجاته��م  اس��تثماراتهم  وطبيع��ة 
التخطيط االمث��ل وضبط معايير الدعم الزراعي 
بالتنسيق مع البنك املركزي العراقي لتقييم عمل 
البطاقة االلكترونية الزراعية وآلياتها والضوابط 
االمنية والفنية والقانونية املطلوبة عند اصدارها 

من اجل مناقشتها وامكانية اعتمادها .

TuE. 13 MAr. 2018 IssuE )3899(

بغداد - الصباح الجديد: 

نف��ذت أمانة بغ��داد بالتع��اون مع 
قيادة عملي��ات بغداد حملة جديدة 
الزالة التجاوزات ضمن قاطع بلدية 

بغداد اجلديدة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
»م��الكات دائرة بلدية بغداد اجلديدة 
بالتعاون مع فرق��ة إزالة التجاوزات 
ازال��ت  حمل��ة  نف��ذت  اجلس��يمة 
خاللها معمال إلنتاج اخلرسانة على 
ارض عائ��دة ألمان��ة بغ��داد من دون 
اس��تحصال املوافقات الرسمية » ، 
مضيف��ة ان »احلملة تضمنت ايضا 

ازالة مواق��ع لبيع املواد االنش��ائية 
و)كرفان��ات( و مواق��ع لبي��ع حديد 
)اخلردة( وجت��اوزات على اكتاف طريق 
قن��اة اجلي��ش ابت��داء من س��يطرة 
الرس��تمية جنوبي العاصمة بإجتاه 

جسر املشتل ». 
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
قس��م التجاوزات بالدائ��رة البلدية 
بالتعاون م��ع دائرة م��اء بغداد نفذ 
حمل��ة الزال��ة جمي��ع التج��اوزات 
احلاصل��ة عل��ى خطوط وش��بكات 
املاء الصافي املتمثلة مبواقع غس��ل 
السيارات ومصادرة املضخات وانذار 

املتجاوزين بعدم تكرار التجاوز .
وأضاف��ت ان احلمل��ة ش��ملت ازالة 

التجاوزات على شبكات املاء الصافي 
وإغالق مرائب غسل السيارات ضمن 

احملالت )711و715و709( .
يذك��ر ان امانة بغداد ش��كلت فرقا 
جوالة من اقس��ام املاء والتجاوزات 
واملراك��ز البلدي��ة ملتابع��ة ح��االت 
والش��بكات  اخلطوط  التجاوز على 
وازالتها بشكل فوري للقضاء على  

هذه الظاهرة .
من جهة اخ��رى تواصل امانة بغداد 
أعمال تطوير منطقتي الرشاد وحي 
النصر ضمن قاط��ع بلدية الغدير ،  
وبينت مديرية العالقات واالعالم ان 
» دائرة املشاريع بالتعاون مع مالكات 
قسم املعامل البلدي تواصل اعمال 

إكس��اء الش��وارع الرئيسة ورصف 
اكت��اف الش��وارع الفرعي��ة باحلجر 
مبنطقتي حي النصر والرشاد ضمن 
احمل��الت )700و702و704( باإلعتم��اد 

على اجلهود الذاتية  ».
واضافت ان » اعمال اإلكساء تضمنت 
إنش��اء مش��بكات لتصري��ف مي��اه 
االمطار وصب القالب اجلانبي ورصف 
اكتاف الشوارع باحلجر وفرش احلصى 
اخلابط وإكس��ائها بثالث طبقات من 
االس��فلت ، موضح��ة   ان » العم��ل 
تضمن ايضا قشط الشوارع الفرعية 
لغ��رض  وتهيئته��ا  للمنطقت��ني 
اإلكس��اء بعد إكمال العمل في صب 

القالب اجلانبي«.

بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد 
تقرير

األمانة تنّفذ حملًة جديدًة إلزالة التجاوزات ضمن قاطع بغداد الجديدة 

بغداد - الصباح الجديد:
العام��ة  الش��ركة  أعلن��ت 
لالتص��االت إح��دى تش��كيالت 
وزارة االتصاالت عن تخصيصها 
للرق��م اجملان��ي اخملتص��ر ) 250 ( 
التواصل مع مش��تركي  بغرض 
ش��بكة النفاذ الضوئي للمنازل 
في مناط��ق الكرخ فقط وميكن 
االتصال بهذا الرق��م على مدار 
24 س��اعة يومي��ا طيل��ة أي��ام 

األسبوع .
وق��ال مدي��ر مديري��ة اتص��االت 
الك��رخ املهن��دس لي��ث محمد 
الرق��م  ه��ذا  ان  الواح��د  عب��د 

سيمكن املواطنني من التواصل 
م��ع خدم��ات الزبائ��ن ملش��روع 
ش��بكة النفاذ الضوئي ملناطق 
وسيس��تقبل  ببغ��داد  الك��رخ 
مرك��ز االتص��االت املع����د م�ن 
قب�ل ش��رك�ة س��كوب سكاي 
الش��ري�ك الرس��مي للش��ركة 
العام��ة لالتص��االت تس��اؤالت 
واستفسارات الزبائن واملواطنني 
عل��ى اخلدم����ات اخلاصة بهذه 

الشبك�ة.
االتص���ال  باالم��كان  واض��اف   
به����ذا الرق��م م��ن الهوات��ف 
الوطنية  والالس��لكية  االرضية 

بش��كل مباش��ر بتزوي��ل) 250( 
والهوات��ف النقال��ة لش��ركتي 
بتزوي��ل  وك��ورك  س��يل  اس��يا 

.)01250(
وتاب��ع عبد الواح��د ان االقب��ال 
املتزايد عل�ى خدم��ات شبكات 
النف��اذ الضوئ����ي ف��ي الكرخ 
دع��ا الى فتح مرك��ز اتص��االت 
استفس��ارات  ع��ن  لالجاب��ة 
املش��تركني واملواطنني الراغبني 
باالش��تراك به��ذه اخلدم��ات ملا 
لها م��ن مزايا عدي��دة يفضلها 
العدي��د م��ن املواطن��ني مقارنة 

باخلدم��ات االخرى . 

بغداد - الصباح الجديد:
والقروض  التشغيل  دائرة  اعلنت 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
االجتماعي��ة ع��ن من��ح 42 الف 
ق��رض ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات، 
موزعة بني برنامج دعم املشاريع 
 )28,927( بواق��ع  الصغي��رة 
الوطنية  واالس��تراتيجية  قرضاً، 
الفق��ر بواق��ع  للتخفي��ف م��ن 
)121734( قرض��ا، فيم��ا بلغ��ت 
 )397( قروض اخلدمات الصناعية 
خاص��اً  قرض��اً  و)1,274(  قرض��ا، 

بالتأهيل اجملتمعي. 
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 

العم��ل عمار منع��م ان مجموع 
القروض الكلية املصروفة بلغت 
)330,278,750,000( دين��ار، مبيناً 
ان نسبة التسديد قد بلغت 81% 
لغاي��ة 28--2 2018 ، موضحا ان 
برنامج دعم املش��اريع الصغيرة 
املدرة للدخل اقر مبوجب قانون رقم 
10 لسنة 2012 ونشر في اجلريدة 
الرسمية )الوقائع العراقية( ، ومت 
البدء بالعمل به في سنة 2013، 
لغرض ايجاد ف��رص عمل جديدة 
للشباب وتقويض نسبة البطالة 
الفقر،  والتخفيف من مع��دالت 
مشيراً الى ان رأس مال الصندوق 

يبلغ )267( مليار دينار. 
يذكر ان دائرة التشغيل والقروض 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
االجتماعي��ة ح��ددت جمل��ة من 
الضواب��ط للتقدمي على القروض 
الت��ي متنح للباحث��ني عن العمل 
البيانات  قاع��دة  في  املس��جلني 
التس��جيل،  بحس��ب اس��بقية 
منها ان يكون عم��ر الباحث عن 
العم��ل ال يقل عن 18 س��نة وال 
يزي��د عل��ى 45 س��نة وان يق��وم 
املشروع،  بادارة  نفس��ه  املقترض 
وال يحق له تسلم اكثر من قرض 

واحد.     

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة للخطوط 
اس��تكمال جميع  العراقية  اجلوي��ة 
اإلج��راءات املتعلق��ة بإرس��ال وجبة 
جدي��دة م��ن الطلب��ة الش��باب الى 
أكادميي��ة اكتاني��ة للطي��ران املدني 
ف��ي اليونان التي تعد من األكادمييات 
التخصصية واملعتمدة لدى منظمة 
السالمة اجلوية ) EAsA( . وقال مدير 
عام الشركة املهندس ميران فريد ان 
هذه املبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات 
وزي��ر النق��ل بإرس��ال املتدربني اجلدد 

والبال��غ عدده��م )52( متدربا والذين 
 ، باالكادميي��ة  قريب��اً  س��يلتحقون 
مضيفا انه من املؤم��ل ان يخضعوا 
الى مناهج رصين��ة ومكثفة نظرية 
وعملية لتهيئته��م للتخرج بدرجة 
مع��اون رب��ان ، الفت��ا ال��ى ان  م��دة 
الدراسة حددت بثمانية عشر شهراً 
. يذكر ان وزير النقل قد أكد في وقت 
سابق على ضرورة االهتمام بشريحة 
الش��باب وفس��ح اجملال امامهم من 
اج��ل اخ��ذ دوره��م احلقيق��ي الذي 

يسهم في تقدم البلد .

بغداد - الصباح الجديد:
الكعبي  احمد  املهندس  كش��ف 
مدير عام الشركة العامة العامة 
لصناعات النس��يج واجللود إحدى 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن 
ع��ن جتهي��ز وزارة الدف��اع ب��� )6( 
آالف بدل��ة عس��كرية واملنتج��ة 
في معمل األلبس��ة الرجالية في 
النج��ف األش��رف التاب��ع ملصنع 
النس��يجية أحد املصانع التابعة 

للشركة. 
ه��ذه  ب��ان  الكعب��ي  واوض��ح 

الدفع��ة من البدالت العس��كرية 
)العرضات( هي الدفعة السادسة 
الت��ي مت جتهيزه��ا مبوج��ب العقد 
املب��رم بني الش��ركة ووزارة الدفاع 
والذي يقضي بتجهيز وزارة الدفاع 
بعدد )٣٠٠( الف بدلة عس��كرية ، 
مؤكدا أن العمل مستمر لتجهيز 
بقية الدفعات بجهود إدارة املعمل 
املذك��ور وبايد عراقي��ة ماهرة من 

العاملني في الشركة.
ولفت الكعبي الى ان التعاقد مع 
ال��وزارات وتلبي��ة احتياجاتها من 

منتج��ات الش��ركة املتنوعة يأتي 
تنفيذا لتوجيه��ات وزير الصناعة 
املهندس محمد شياع السوداني 
ومتابعته املباشرة واملتواصلة وفي 
اطار احلمالت التي أطلقها سيادته 
كحملة صناعتنا فخرنا وصنع في 
العراق بتفعيل التنسيق واالنفتاح 
على جميع الوزارات ومؤسس��ات 
الدولة لغ��رض التعاقد والش��راء 
من منتج��ات الش��ركات التابعة 
ل��وزارة الصناعة واملع��ادن ولدعم 

اإلنتاج والصناعة الوطنية .

تخصيص الرقم 250 لالستفسار 
عن شبكة النفاذ الضوئي 

وجبة جديدة من الطلبة الى أكاديمية 
اكتانية العالمية للطيران

النسيج والجلود تجّهز 
الدفاع بالبدالت العسكرية 

42 ألف قرض لدعم 
المشاريع الجديدة للشباب  



الصباح الجديد ـ وكاالت:

ب��دا الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
متحمًسا حملادثاته املرتقبة مع الزعيم 
الكوري الش��مالي كيم جونغ أون في 
أي��ار )مايو( املقبل، مرّجًحا ان تش��ّكل 
جناحاً هائ��ًا وتُفضي إلى أعظم اتفاق 
للعالم ، وش��دد مس��ؤولون ف��ي إدارة 
ترامب على أن ال ش��روط إضافية على 
بيونغيانغ لعقد اللقاء الذي أكد مدير 
وكالة االستخبارات املركزية األميركية 
)سي آي إيه( مايك بومبيو أنه لن يكون 
مج��ّرد »اس��تعراض«. وكان الفًت��ا أن 
وزير الدف��اع األميركي جيمس ماتيس 
جتّنب التعليق على األمر، مكتفًيا بأنه 

حساس.
وتوّقع ترامب أن تش��ّكل القمة جناحاً 
هائًا، معتب��رًا أن بيونغيانغ باتت تريد 
صن��ع الس��ام، ومضيف��اً أن الوق��ت 
حان لذلك. وكت��ب على موقع »تويتر« 
إن كوري��ا الش��مالية لم جت��رِ أّي جتربة 
الثان��ي  تش��رين   28 من��ذ  لص��اروخ 
)نوفمبر( 2017. أعتقد بأنهم سيفون 

بوعده��م: االمتن��اع ع��ن تنفيذ جتارب 
صاروخية أخرى. 

ورّج��ح أن يك��ون األم��ر مثم��رًا ج��ًدا، 
قائًا: نحظى بدعم هائل. واس��تدرك: 
َم��ن يعرف ما الذي س��يحدث؟ تنتهي 
احملادثات م��ن دون التوصل ال��ى اتفاق، 
وقد أغادر س��ريعاً إذا ل��م يكن التقّدم 
ممكًن��ا، أو رمبا جنلس ونبرم أعظم اتفاق 
للعالم. وتابع »حتدثت إلى رئيس الوزراء 
الياباني )ش��ينزو( آب��ي، وهو متحمس 
جًدا للمحادثات مع كوريا الشمالية«.

وأش��ار الناطق باس��م البيت األبيض 
راج ش��اه إلى أن االتفاق على االجتماع 
احملتم��ل وزاد: ال ش��روط إضافية، لكن 
ميكنه��م  ال  الش��ماليني(  )الكوري��ني 
اختبار صواريخ، وال تنفيذ جتارب نووية، 
كم��ا ال ميكنهم أن يعترضوا علًنا على 
املناورات العس��كرية التي س��تجريها 

الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية. 
وأضاف »سياس��تنا تكمن في ممارسة 
ضغ��ط، م��ن ش��ركائنا وحلفائنا في 
املتح��دة  األمم  وم��ن  العال��م،  أنح��اء 
والص��ني، والت��ي أّث��رت ف��ي س��لوك 
كي��م«. وذك��ر وزي��ر اخلزان��ة األميركي 
س��تيف منوتش��ني أن ترامب اشترط 

لعق��د القم��ة امتن��اع بيونغيانغ عن 
إجراء جتارب نووي��ة وصاروخية. ورفض 
انتقادات اعتبرت أن قرار الرئيس يسهم 

ف��ي تعزي��ز مكان��ة الزعي��م الكوري 
الشمالي، قائاً »لدينا وضع يستخدم 
فيه الرئيس الديبلوماس��ية، لكننا ال 

نوقف حمل��ة الضغ��ط املكثف. هذا 
ه��و االختاف الكبير. العقوبات ال تزال 
قائمة. الوضع العس��كري ال يزال كما 

هو، لذلك س��يجلس الرئيس ويرى هل 
يس��تطيع التوصل إلى اتفاق. موقفنا 

واضح جداً«.
ورفض ماتي��س التعليق عل��ى القمة 
احملتملة، معتبرًا األمر حساًسا. وأضاف 
خال رحلة إلى سلطنة ُعمان »سأترك 
األمر ملَ��ن يقودون )ه��ذه( اجلهود. نظرًا 
الى دقة األمر، عندما تخوض في وضع 
مش��ابه، فإن احتماالت س��وء الفهم 
تبقى كبيرة جداً. أي كلمة س��ُيفهم 
ويحل��ل ف��ي طريق��ة مختلف��ة، عبر 
ثقافات مختلفة وأوقات مختلفة وفي 
س��ياق مختلف«. وأعرب ع��ن »ثقته« 
ف��ي أن البيت األبي��ض ووزارة اخلارجية 
س��ُيطلعان الرأي الع��ام »على األمور 
في ش��كل جيد«وحرص بومبيو، على 
تأكي��د أن ترام��ب ال يفع��ل ذلك على 
سبيل االستعراض. هو ذاهب لتسوية 
مش��كلة. وأضاف أن الواليات املتحدة 
تتوقع من كوريا الش��مالية وقف كل 
جتاربه��ا النووي��ة والصاروخية، قبل أي 
اجتماع. وتابع أن املناورات األميركية – 
الكورية اجلنوبية ستستمر خال فترة 
االس��تعداد للقمة، الفًت��ا إلى أن على 
بيونغيان��غ أن تك��ون راغب��ة في درس 

التخّلص م��ن ترس��انتها النووية في 
شكل تام ميكن التحقق منه وال ميكن 
الرجوع عنه. وش��دد على أن واشنطن 
وس��تواصل  تن��ازالت،  أي  تق��دم  ل��ن 
عقوباته��ا االقتصادي��ة عل��ى الدولة 

الستالينية.
من جان��ب آخر، قط��ع وزي��ر اخلارجية 
األميركي ريكس تيلرس��ون أول جولة 
ل��ه في أفريقي��ا ليعود إلى واش��نطن 
قبل يوم واحد تقريب��ا عما كان مقررا، 
وذلك للتعامل مع مسائل عاجلة في 

باده.
تيلرس��ون  باس��م  متح��دث  وق��ال 
لصحفيني مرافق��ني له في الرحلة إن 
خطط س��فر تيلرس��ون تغيرت حتى 
يتمك��ن من العودة إلى واش��نطن في 
ساعة مبكرة من صباح اليوم الثاثاء 

بدال من العودة في املساء.
وتزامنت جول��ة تيلرس��ون األفريقية، 
التي استمرت أسبوعا وشملت خمس 
دول، مع تط��ورات أكث��ر إحلاحا تتعلق 
بالسياسة اخلارجية األمريكية، بينها 
اإلع��ان ي��وم اخلميس عن لق��اء مزمع 
بني الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا 

الشمالية كيم جوجن أون.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
طمأن مدير وكالة االس��تخبارات املركزية األميركية 
)س��ى آى أيه( مايك بومبيو األميركي��ني، بأال يقلقوا 

من التهديدات النووية الروسية.
وق��ال بومبي��و ، وفق ما نقلت��ه مجل��ة »بوليتيكو« 
األميركي��ة  إن تصريح��ات الرئيس الروس��ي فادميير 
بوتني األخيرة حول امتاك موس��كو أس��لحة نووية 
جديدة بعضها ذو نطاق غير محدود لم تكن مفاجأة 

جملتمع االستخبارات األميركي .
وأض��اف بومبيو قائ��ا : إننا نتاب��ع كل هذا عن كثب 
، وكذل��ك زماؤن��ا ف��ي وزارة الدف��اع، ويج��ب عل��ى 
األمريكي��ني أن يطمئن��وا إل��ى أن لدين��ا فهًما جيًدا 
للبرنامج الروس��ي، ونضمن أن يظل األميركيون في 

مأمن من تهديدات فادميير بوتني » .
وتاب��ع بومبيو أن الواليات املتحدة مازالت » منخرطة 
متاما » في مواكبة آخر تهديدات األس��لحة والتقدم 

التكنولوجي مهما كان مصدرها.
وأردف أن��ه » ف��ي كل مرة هن��اك تقدم ف��ي أنظمة 
األسلحة ألى شخص سواء نظام األسلحة الروسي 
أو نظام األس��لحة الصيني، تك��ون أميركا مطالبة 
بالتأكي��د على أن لدينا دفاعات تس��تطيع الرد على 
ذل��ك ، ومع تق��دم التكنولوجيا ، لي��س فقط نظام 
األس��لحة الذى وصفه، ب��ل األس��لحة اإللكترونية 
كذلك ، تتحمل أميركا مسؤولية التأكيد باالشتراك 
مع فريق األمن القومي على أننا مستعدون للحماية 

من تلك التهديدات، من أي نظام يقدمها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ترأس��ت رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس 
االثن��ني اجتماع��ا جمللس األم��ن القوم��ي البريطاني 
ملناقش��ة قضية تس��ميم العقيد الروسي السابق 

سيرغي سكريبال وابنته في األراضي البريطانية.
وكان العقيد الس��ابق في االستخبارات العسكرية 
الروس��ية سيرغي س��كريبال )66 عاما( وابنته يوليا 
)33 عاما( نقا إلى املستشفى في مدينة سالزبوري 
جنوب غربي إجنلترا، في 5 مارس اجلاري، وهما في حالة 

حرجة بعد تسممهما مبادة كيميائية مجهولة.
ودع��ت الس��لطات احمللية أم��س االول األح��د مئات 
حان��ة  أو   »Zizi« مطع��م  زاروا  الذي��ن  األش��خاص 
»Bishop’s Mill« مبدينة سالزبوري لغسل مابسهم، 
وذل��ك بع��د أن عث��ر اخلبراء عل��ى آثار غ��از األعصاب 

املستخدم في الهجوم في كا املكانني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعتقل اجليش االسرائيلي 11 صيادا فلسطينيا امس 
)االثنني(، قرب شواطئ بحر رفح في جنوب قطاع غزة، 

وفق ما اعلنت مصادر امنية ونقابة الصيادين.
وقال نقي��ب الصيادين نزار عياش ف��ي بيان، ان »زوارق 
بحرية االحتال اعتقلت 11 صياداً من قرب ش��واطئ 
بح��ر رفح بع��د مطاردته��م واطاق الن��ار على قارب 

الصيد اخلاص بهم«.
وذكر مصدر امني ان »قوات االحتال اطلقت النار جتاه 

قارب الصيد قبل ان حتاصره وتعتقل كل من فيه«.
من جهته، قال مسؤول الصيادين في احتاد جلان العمل 
الزراعي زكريا بكر، ان »العدوان االس��رائيلي مستمر، 
وهذا تصعيد خطر وقرصنة تصل الى جرائم احلرب«.

وأض��اف »من��ذ بداي��ة العام احلال��ي اعتقل��ت قوات 
االحت��ال 25 صي��اداً وصادرت س��بعة ق��وارب بهدف 
تهجير الصيادين، ومنعه��م من ركوب االمواج، على 
رغم انه��م يقومون بالصيد في املنطقة املس��موح 

بها اسرائيليا«.

مدير »سي آي أيه« يطمئن  
األميركيين من التهديدات 

النووية الروسيرؤ  ة 

مجلس األمن 
البريطاني يناقش 
تسميم »سكريبال«

الجيش اإلسرائيلي 
يعتقل عشرة

صيادين في غزة

متابعة ـ الصباح الجديد:

تسبب النزاع الس��وري الذي ينهي 
بع��د يومني عام��ه الس��ابع مبقتل 
أكثر من 350 ألف ش��خص، بينهم 
أكث��ر م��ن مئة أل��ف مدن��ي، وفق 
حصيل��ة أورده��ا املرصد الس��وري 
حلقوق االنس��ان امس االثنني، فيما 
حّذر وزير الدف��اع األميركي جيمس 
ماتيس نظام الرئيس السوري بشار 
األسد من أن استخدام قواته الغاز 
كساح في هجماتها على مناطق 
املعارض��ة واصفا االم��ر ب » احلمق 

الشديد«.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكال��ة فران��س ب��رس إن حصيلة 
القتلى منذ اندالع النزاع في سوريا 
ام��س  2011 حت��ى  آذار  منتص��ف 
االثن��ني بلغت »353,935 ش��خصاً 
على االقل بينهم 106,390 مدنياً«. 
واوضح أن من ب��ني القتلى املدنيني 
19,811 طف��اً وأكث��ر م��ن 12500 

أمرأة.
للمرصد  األخي��رة  وكانت احلصيلة 
في 24 تش��رين الثاني أفادت مبقتل 

أكثر من 340 ألف شخص.
غي��ر  بالقتل��ى  يتعل��ق  م��ا  وف��ي 
املدنيني، أحصى املرصد مقتل نحو 
122 ألف عنصر م��ن قوات النظام 
الس��وري واملس��لحني املوال��ني لها 
من جنس��يات سورية وغير سورية، 
بينهم 63,820 جندياً سورياً و1630 

عنصراً من حزب اهلل اللبناني.
ف��ي املقابل، قتل أكثر م��ن 62 ألفاً 
م��ن مقاتل��ي الفصائ��ل املعارضة 
س��وريا  وق��وات  واالس��امية 
الدميوقراطية التي تشكل الوحدات 
الكردي��ة أب��رز مكوناته��ا وخاضت 
تنظي��م«  ض��د  عنيف��ة  مع��ارك 

داعش«.
كما قتل 63,360 من مقاتلي جبهة 
فت��ح الش��ام وتنظي��م » داعش«، 
اضاف��ة ال��ى مقاتل��ني أجان��ب من 

مجموعات متطرفة أخرى.
وأح��دث الن��زاع منذ اندالع��ه دماراً 
هائ��اً في البن��ى التحتية وأدى الى 
نزوح وتش��ريد اكثر أكثر من نصف 

السكان داخل الباد وخارجها.

وف��ي غضون ذلك ح��ّذر وزير الدفاع 
األميرك��ي جيم��س ماتي��س نظام 
الرئيس السوري بشار األسد من أن 
اس��تخدام قواته الغاز كساح في 
هجماته��ا على مناط��ق املعارضة 
س��يكون »م��ن احلم��ق الش��ديد«. 
ش��ّن  ع��ن  بتقاري��ر  واستش��هد 
هجمات بغاز الكل��ور في الغوطة، 
كما انتقد روس��يا لدعمها النظام 
الس��وري، معتب��راً أنها رمب��ا تكون 
حتى »ش��ريكة« ف��ي ضرباته ضد 

املدنيني.
وصرح ماتيس قبل هب��وط طائرته 
ف��ي س��لطنة ُعم��ان أم��س، بأنه 
»س��يكون م��ن احلمق الش��ديد أن 
يس��تخدموا الغاز ساحاً، في وقت 
أوض��ح الرئيس دونال��د ترامب ذلك 
بش��دة في بداي��ات حكم��ه«. ولم 
يص��ل ماتي��س إل��ى ح��د التهديد 
بال��رد عل��ى الق��وات الس��ورية إذا 
تأكد ش��نها هجوماً بغ��از الكلور، 

لكنه أشار إلى الضربة اجلوية التي 
استهدفت قاعدة الشعيرات اجلوية 
في نيس��ان( عام 2017، في أعقاب 
هجوم بغاز السارين استهدف بلدة 

خان شيخون في إدلب.
وأك��د وزير الدف��اع أن ل��دى ترامب 
»هام��ش مناورة سياس��ية كاماً« 
التخ��اذ أي ق��رار يعتب��ره مناس��باً. 
وأض��اف أن ليس في جعب��ة اإلدارة 
األميركية »أدل��ة واضحة« على أي 
هجم��ات بغاز الكل��ور أخيراً، لكنه 
أش��ار إلى تقاري��ر إعامية عدة عن 

استخدام ذلك الغاز.
ويته��م رجال إغاثة وناش��طون من 
املعارض��ة ف��ي الغوطة الش��رقية 
الس��ورية  النظامي��ة  الق��وات 
خ��ال  الكل��ور  غ��از  باس��تخدام 
الهج��وم العني��ف املتواص��ل على 
املنطق��ة. ف��ي املقاب��ل، تتمس��ك 
بنفي  وحليفتها موسكو  دمش��ق 
أي اس��تخدام ألس��لحة محظورة، 

وتتهم��ان املعارضة بتدبير هجمات 
بالغاز السام من أجل حتميل النظام 

املسؤولية.
وانتق��د ماتي��س روس��يا لدعمه��ا 
األس��د، مش��يراً إلى أنها رمبا تكون 
حتى »شريكة« في ضربات القوات 
احلكومية الس��ورية ض��د املدنيني، 
وقال: »إما أن روسيا عاجزة أو تتعاون 
عن كثٍب مع األسد. هناك كثير من 
التقارير املروعة عن اس��تخدام غاز 
الكل��ور أو األعراض الت��ي قد تنتج 

عن استخدامه«.
وكان البيت األبيض لفت األس��بوع 
املاض��ي إل��ى أن الطائ��رات احلربية 
الروسية أقلعت من قاعدة حميميم 
اجلوية في سورية ونفذت ما ال يقّل 
ع��ن 20 مهم��ة قص��ف يومية في 
دمش��ق والغوطة الشرقية بني 24 
و28 ش��باط املاضي. ورفض ماتيس 
توضيح إن كانت الطائرات الروسية 
املقاتلة نفذت القصف في ش��كل 

مباش��ر، قائاً إن موسكو »شاركت 
عل��ى أي حال«. وأض��اف أن »الروس 
ش��ركاء األس��د، وأود أال أفصح اآلن 
إن كان��ت الطائرة التي أس��قطت 

القنبلة روسية أو سورية«.
وفي الغوطة الشرقية التي تنتشر 
حتت أنقاض مبانيها عشرات اجلثث 
لضحاي��ا س��قطوا ف��ي القصف، 
واصلت قوات النظام تقدمها أمس، 
وس��يطرت عل��ى بلدة مدي��را غداة 
عزل دوم��ا، أبرز مدن الغوطة. وباتت 
املنطقة مقس��مة إلى ثاثة أجزاء: 
دوما ومحيطها ش��ماالً، وحرس��تا 
غرب��اً، وبقي��ة املدن والبل��دات التي 

متتد من الوسط إلى اجلنوب.
ووّث��ق »املرصد الس��وري« مقتل 12 
مدني��اً في القصف عل��ى الغوطة 
أم��س، فيما ال تزال جث��ث أكثر من 
60 مدنياً عالقة حتت أنقاض األبنية 
املدم��رة. ف��ي املقابل، اس��تهدفت 
فصائ��ل املعارضة ضاحي��ة جرمانا 

قرب دمشق، ما أدى وفق وكالة أنباء 
»سانا« الرس��مية إلى مقتل أربعة 
أشخاص. وفي شمال الباد، واصلت 
الق��وات التركي��ة وفصائل »اجليش 
الس��وري احلر« العملية العسكرية 
في منطق��ة عفرين ش��مال غربي 
س��ورية، ومتكنت أمس من الوصول 
إلى املداخ��ل الش��مالية للمدينة، 
مقاتل��ي  عل��ى  حص��اراً  وفرض��ت 
»وحدات حماية الش��عب« الكردية 
املتحصنني داخلها، وسيطرت على 
كبرى القواعد العس��كرية التابعة 
لها، وفق وكالة »األناضول« لألنباء.

إل��ى ذل��ك، ش��نت طائرة ب��ا طيار 
)درون( هجوماً جديداً على القاعدة 
الروس��ية ف��ي س��ورية ف��ي مطار 
حميميم العس��كري، وفق ما نقل 
»املرصد« عن مص��ادر لفتت إلى أن 
القوات الروسية متكنت من إحباط 
الهج��وم م��ن دون إع��ان س��قوط 

خسائر بشرية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حتطمت طائرة تركية خاصة أمس 
االول االحد في جن��وب ايران وعلى 
متنها 11 ام��رأة، بينهن ابنة رجل 
ب��ارز وصديقاتها الس��بع  أعم��ال 
اللواتي كن عائ��دات الى تركيا من 
احتف��ال خاص ف��ي االم��ارات، في 
حني أكدت وسائل االعام االيرانية 

مقتل جميع الركاب.
وصرح مس��ؤولون ات��راك وايرانيون 
ب��ان الطائرة كان��ت تق��ل ثمانية 
مس��افرين وطاقماً من ثاثة افراد، 
عندم��ا حتطم��ت في جن��وب ايران 
اثن��اء توجهها من امارة الش��ارقة 

الى اسطنبول.
وذكرت تقارير اعامية ان املسافرات 
الثماني��ة ه��ّن مينا بش��اران، ابنة 
رج��ل اعمال تركي بارز وس��بع من 
صديقاته��ا امض��ني معه��ا االيام 
املاضية في االمارات، احتفاال بوداع 

عزوبيتها.
وذك��رت وكال��ة االنب��اء االيراني��ة 
الرسمية ،)ارنا( أن فرق االنقاذ عثرت 
في املوقع على عشرة جثث سيتم 
نقلها على منت مروحية إلى مطار 
الواق��ع عل��ى بعد400   ش��هركرد 

كيلومتر جنوب طهران.

وأضافت الوكال��ة أن فرق االنقاذ ال 
تزال تواصل البحث عن اجلثة ال�11، 
مضيفة أنه مت التعرف على جميع 
اجلثث حتى اآلن، إال اثنتني تفحمتا 

بشكل كبير.
وأوضح��ت الوكالة نق��ا عن نائب 
حاك��م احملافظ��ة، حي��ث حتطمت 
الطائرة، جعفر مدني أنه مت العثور 
على الصندوقني األسودين التابعني 
للطائرة، وس��يتم تسليمهما إلى 

السلطات التركية.
»حريي��ت«  صحيف��ة  وذك��رت 
والكثي��ر م��ن قن��وات التلفزي��ون 
التركي��ة أن الطائ��رة اخلاص��ة من 
طراز »بومباردييه تش��النجر 604« 
الكندي��ة الصنع، تع��ود ملكيتها 
ال��ى ش��ركة »بش��اران القابضة« 
التي مقرها اسطنبول، وتعمل في 
قطاع النفط واالنشاء والسياحة، 

ومتلك عددا من الفنادق.
وأش��ارت التقارير إلى انه في اليوم 
الس��ابق نش��رت الفتيات الثماني 
ص��ورة لهن على مواق��ع التواصل 
يبتس��من  وه��ن  االجتماع��ي، 

ويستمتعن بوقتهن في االمارات.
واضاف��ت التقارير ان مينا بش��اران 
نش��رت أيضاً صورة له��ا على منت 

الطائرة، قبل ان تقلع من اسطنبول 
ال��ى االم��ارات. واصبحت بش��اران 
)28 عاما( عض��وا في مجلس ادارة 
ش��ركة والده��ا في الع��ام 2013، 

بحسب التقارير التركية.
وذكرت وس��ائل اعام ايرانية اخرى 
ان الطائرة س��قطت في جبل ناٍء، 
في سلس��لة جبال زاغ��روس التي 

تغطيها الثلوج وسط احوال جوية 
سيئة.

وق��ال التلفزيون الرس��مي االيراني 
ان الطائ��رة التي اقلع��ت من إمارة 
الش��ارقة حتطم��ت ق��رب مدين��ة 
شهر كورد على بعد 400 كيلومتر 

جنوب طهران
ونقل التلفزيون عن مدير العاقات 

العام��ة ف��ي املنظم��ة االيراني��ة 
للطيران املدني رضا جعفر زادة، إن 
»الطائرة كان عل��ى متنها ثمانية 
ركاب وطاق��م من ثاثة أفراد«. ولم 
تع��رف في احلال رس��ميا اس��باب 

حتطم الطائرة.
وف��ي بي��ان، قال��ت دائ��رة الطيران 
إن  الش��ارقة  ام��ارة  ف��ي  املدن��ي 

تتق��دم  ل��م  املنكوب��ة  »الطائ��رة 
بطل��ب إج��راء صيانة عل��ى أرض 
مطار الش��ارقة الدولي«، واضافت 
ان الطائ��رة »كانت أقلعت في متام 
الس��اعة 5:16 مس��اء بالتوقي��ت 
احملل��ي من مطار الش��ارقة الدولي 
إلى مطار أتاتورك في اس��طنبول، 
واختف��ت عن ال��رادار بع��د مغادرة 

أجواء اإلمارات ».
واوض��ح بيان دائ��رة الطيران املدني 
في الشارقة انه »عند اقاع الطائرة 
كان يوجد على متنها 11 شخصاً، 
منهم ثمانية ركاب، بينهم س��تة 
يحملون اجلنس��ية التركية، واثنني 
يحمان اجلنسية االسبانية، وثاثة 

أشخاص من طاقم الطائرة«.
ان  »حريي��ت«  صحيف��ة  وذك��رت 
جميع من كان على الطائرة نساء 
مبن فيهن الطاقم املؤلف من قائدة 

الطائرة ومساعدتها واملضيفة.
ع��ن  »تس��نيم«  وكال��ة  ونقل��ت 
مس��ؤول آخر في املنظمة االيرانية 
للطي��ران املدن��ي ق��ول،  ان »الن��ار 
تش��تعل في الطائرة«، مشيرا الى 
انه »بعدما طلب قائد الطائرة االذن 
بالتحليق على ارتفاع ادنى اختفت 

الطائرة من شاشات الرادار.

مقتل 11 امرأة في تحطم طائرة تركية جنوب غربي إيران

البنتاغون يحّذر دمشق من استخدام الغاز سالحًا في الغوطة

353 ألف قتيل في سبع سنوات بسوريا

أحدث النزاع منذ 
اندالعه دمارًا هائاًل 

في البنى التحتية 
وأدى الى نزوح 

وتشريد أكثر من 
نصف السكان 

داخل البالد 
وخارجها

تقـرير
ة مشترًطا عدم إجراء تجارب صاروخية نووية لعقد القمَّ
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت وزارة النف��ط أم��س االثنني 
إن الع��راق س��يقلص واردات��ه م��ن 
 25 بنس��بة  النفطي��ة  املنتج��ات 
باملئ��ة م��ع إع��ادة تأهي��ل مصافي 
النفط اخلام عقب انتهاء احلرب مع 

داعش االرهابي.
وق��ال وزير النف��ط جب��ار اللعيبي 
ف��ي بيان صحاف��ي، إن العراق ينتج 
أيضا املزيد م��ن املنتجات النفطية 
م��ن خ��ال معاجل��ة س��وائل الغاز 
الطبيع��ي، لكن م��ن دون أن يحدد 

إطارا زمنيا خلفض الواردات.
وكان��ت الوزارة أعلنت في األش��هر 
القليل��ة املاضي��ة زي��ادة الطاق��ة 
اإلنتاجية ملصفاة كركوك النفطية 
وخطط��ا إلع��ادة تأهيل أج��زاء من 

مصفاة بيجي هذا العام.
على الصعيد ذاته، كشف اللعيبي، 
أم��س أيضاً، عن اب��رام الوزارة عقدا 
م��ع ش��ركة »جن��رال اليكتري��ك« 
الستثمار الغاز املصاحب للعمليات 
النفطية في حق��ول محافظة ذي 

قار بدال من حرقه.
وقال اللعيبي خال استقباله مدير 
ش��ركة جنرال الكتري��ك )GE( في 
العراق توفيق العز، ان »خطط الوزارة 
ته��دف الى التعاون مع الش��ركات 
العاملي��ة الرصينة الس��تثمار الغاز 
وإيقاف حرقه ومنها ش��ركة جنرال 
الكتري��ك الت��ي تنف��ذ ف��ي العراق 
عددا من املشاريع في مجال النفط 

والطاقة«.
والش��ركة  »ال��وزارة  ان  وأض��اف 
تضعان اللمس��ات النهائية لعقد 
استثمار الغاز املصاحب من حقول 
ذي قار والذي من املؤمل إبرامه قبل 
نهاية الش��هر اجل��اري«. هذا العقد 
يعد من العقود املهمة على صعيد 

استثمار الغاز.
وتاب��ع اللعيبي، أن »هن��اك العديد 
م��ن العق��ود الس��تثمار الغ��از في 
احملافظ��ات األخرى«، مش��ددا على 
»ضرورة إشراك الشركات العراقية 
وتوفي��ر ف��رص العم��ل للعامل��ني، 
فضا ع��ن بن��اء وإنش��اء اجملمعات 
الس��كنية للعاملني ف��ي القطاع 

النفطي«.
 »GE« من جانبه أوضح مدير شركة

في العراق توفيق العز أن »ش��ركته 
تعمل بهذا االجتاه وهي ماضية في 
استكمال جميع اإلجراءات لتوقيع 
العق��د إضاف��ة الى إش��راكها في 
العمل ش��ركة عراقي��ة معها في 
املشروع وتش��غيل األيدي العراقية 
ف��ي املش��روع وبقي��ة مش��اريعها 
االخريط، مؤكدا »س��عي ش��ركته 
إلى تطوير العمل املشترك مع وزارة 
النفط مب��ا يحقق االرتق��اء بقطاع 

النفط والغاز في العراق«.
ووقعت وزارة الكهرباء، في تش��رين 
األول املاض��ي، اتفاقية بقيمة 400 
ملي��ون دوالر م��ع ش��ركة جن��رال 
وتطوير  إلنشاء  للطاقة،  إليكتريك 
14 محطة ثانوية لتوليد الكهرباء 

ب�7 محافظات عراقية.
في الشأن نفسه، بحث العراق مع 
ممثلي الواليات املتحدة وكندا لديها 

سبل تطوير قطاعي النفط والغاز 
وتعزيز التعاون لتوس��يع املش��اريع 

االستثمارية في هذين القطاعني.
والتق��ى وزير النف��ط، أمس االثنني، 
مع الس��فير األميركي ف��ي بغداد 
والوفد املرافق له، وبحث املش��اركة 
األميركية في مش��اريع االستثمار 
قطاع��ات  وف��ي  القط��اع،  به��ذا 
املصاف��ي والبنى التحتية بالقطاع 

الرئيس في العراق.
وق��ال جب��ار اللعيبي، في تش��رين 
إن  املاض��ي،  الع��ام  م��ن  الثان��ي 
ش��ركة ش��يفرون األميركي��ة من 
بني الش��ركات التي أبدت اهتماًما 
بتطوير حقل مجنون النفطي، بعد 
قرار شركة ش��ل العاملية التخارج 

منه.
ومطلع الع��ام اجلاري، أعلنت اإلدارة 
األميركي��ة، عزمه��ا تق��دمي متوي��ل 

إضافي للع��راق بقيم��ة 75 مليون 
حتقي��ق  ف��ي  للمس��اعدة  دوالر، 
االس��تقرار بعد حتري��ره من تنظيم 
للتأكيد عل��ى مواصلتها  داع��ش، 
الدعم املادي لبغداد برغم تخفيض 

ميزانية املساعدات.
وأش��ار بيان لوزارة النفط إلى لقاء 
منفصل جمع بني اللعيبي والقائم 
بأعمال س��فارة كندا ل��دى العراق، 
لبحث مشروعات بقطاعي النفط 
والغ��از العراقي، وكذلك ش��بكات 

خطوط نقل النفط.
م��ن جانب��ه، أك��د القائ��م بأعمال 
ببغداد س��عي  الكندية  الس��فارة 
التع��اون  لتعزي��ز  ب��اده  حكوم��ة 
ورغب��ة  الع��راق،  م��ع  املش��ترك 
الش��ركات الكندي��ة للدخ��ول في 
مشاريع تطوير قطاع النفط والغاز 

في العراق.

وق��ّدر وزير النفط حاج��ة الباد إلى 
نحو 4 مليارات دوالر، الس��تثمارات 

جديدة بقطاع املصب.
ودعت وزارة النفط، في نهية تشرين 
األول املاض��ي الش��ركات العاملي��ة 
للتق��دم بعروضها لاس��تثمار في 
استكش��اف وتطوير وإنتاج النفط 
والغ��از بتس��ع مناط��ق جديدة في 

العراق.
ومطلع آذار اجلاري، أعلنت الوزارة عن 
مشروع إنشاء مس��تودع الناصرية 
ضمن حقول ذي قار، بتمويل قيمته 
ملي��ار   598.02( دوالر  ملي��ون   500
دين��ار(، أس��لوب التموي��ل قصي��ر 

األمد.
وأعل��ن العراق عزمه طرح مش��روع 
مصفى الناصرية مبحافظة ذي قار، 
 ،BOO أو  BOT لاس��تثمار بنظ��ام
خال مؤمتر الكوي��ت للمانحني من 

أجل »إعمار العراق.« 
ويس��عى العراق لتحوي��ل معظم 
إنتاج حقل النفط في كركوك إلى 
املصاف��ي احمللية وس��ط اس��تمرار 
اخلاف مع السلطات الكردية بشأن 
أنابي��ب كركوك  اس��تخدام خ��ط 

جيهان النفطي.
وميتل��ك الع��راق احتياطي��اً يق��در 
بنحو 137 تريليون قدم مكعبة من 
الغاز ويُعد %70 م��ن الغاز العراقي 
النفط  غاز مصاح��ب الس��تخراج 
ملعاجلت��ه، ويحت��ل الع��راق املرتب��ة 
احلادي��ة عش��رة ب��ني دول العال��م 

الغنية بالغاز الطبيعي.
وقال وزير النف��ط ، في كانون األول 
املاض��ي، إن باده تس��عى للتوقف 
ع��ن حرق الغاز مبنتص��ف 2021، مبا 
يعظم م��ردودات اخلزين��ة االحتادية 

ألكثر من 6 مليارات دوالر سنوياً.

»النفط« تعتزم خفض واردات المنتجات النفطية 25 %
أبرمت عقدًا مع جنرال إلكتريك الستثمار غاز حقول ذي قار المصاحب

اللعيبي: خطط 
الوزارة تهدف 
الى التعاون مع 
الشركات العالمية 
الرصينة الستثمار 
الغاز وإيقاف حرقه 
ومنها شركة 
جنرال الكتريك التي 
تنفذ في العراق 
عددا من المشاريع 
في مجال النفط 
والطاقة

وزير النفط جبار اللعيبي

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع املؤش��ر نيكي القياسي ألعلى مستوى 
في أسبوع ونصف األسبوع في بورصة طوكيو 
ل��أوراق املالي��ة أم��س االثنني بفضل أس��هم 
التكنولوجيا لكن املكاس��ب املبكرة تقلصت 
مع تضرر املعنويات من شبهة فضيحة محاباة 

في اليابان.
وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز أُزيل اسم 
زوجة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ووزير املالية 
تارو آس��و من وثائ��ق تتناول صفق��ة بيع أرض 

مثيرة للجدل.
والحقت آبي تس��اؤالت بشأن صفقة بيع أرض 
مملوك��ة للدول��ة بتخفيض كبير في األس��عار 
ملؤسس��ة تدير مدارس تربطها صات بزوجته 

آكي منذ العام املاضي.
وقال يوت��اكا مي��ورا احمللل الفني ف��ي ميزوهو 
س��يكيورتيز ”لو لم تفس��د األنباء املزاج العام 

الختبر نيكي 2200 )نقطة(“.
وارتفع��ت الس��وق بصف��ة عامة بع��د بيانات 
الوظائ��ف األميركي��ة لش��هر ش��باط والتي 
خففت من حدة اخملاوف بش��أن التضخم ورفع 

كبير في أسعار الفائدة بالواليات املتحدة.
وزاد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 1.5 في املئة 

إلى 1741.30 نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أس��عار الذهب أم��س االثنني حتت 
ضغ��ط صعود أس��واق األس��هم، حي��ث بدد 
أح��دث تقرير للوظائف ف��ي الواليات املتحدة 
اخمل��اوف بش��أن التضخم وتس��ريع وتيرة رفع 
أس��عار الفائدة األميركية مم��ا أنعش اإلقبال 

على اخملاطرة في األسواق العاملية.
ونزل الذهب ف��ي املعامات الفورية 0.1 باملئة 

إلى 1322.10 دوالر لأوقية )األونصة(.
وانخفض املعدن األصفر في العقود األميركية 
اآلجلة تسليم نيسان 0.1 باملئة إلى 1322.60 

دوالر لأوقية.
وانحس��رت مخاوف التضخم بعدما أظهرت 
بيان��ات أميركية يوم اجلمعة ارتفاع الوظائف 
في القطاعات غير الزراعية بالواليات املتحدة 
بواقع 313 ألف وظيفة الش��هر املاضي، لكن 
النمو الس��نوي ملتوس��ط األجر في الساعة 
تباط��أ إلى 2.6 باملئة بع��د صعوده في كانون 

الثاني.
ومن بني املعادن النفيس��ة األخ��رى، تراجعت 
الفض��ة 0.3 باملئة إل��ى 16.55 دوالر لأوقية. 
وتراجع البادي��وم 0.2 باملئة إلى 993.40 دوالر 
لأوقية بينما انخفض الباتني 0.1 باملئة إلى 

963.40 دوالر لأوقية.

لندن ـ رويترز:
ارتفع اليورو في تعام��ات أمس االثنني بينما 
تراج��ع الدوالر مع عودة اإلقب��ال على اخملاطرة 
بفعل بيان��ات الوظائف القوي��ة في الواليات 
املتح��دة األس��بوع املاضي وانحس��ار اخملاوف 

بشأن نشوب حرب جتارية.
وصع��د اليورو إل��ى 1.2328 دوالر بزيادة بلغت 
0.2 باملئة. وبعد بداية قوية لعام 2018، ظلت 
العملة األوروبية املوحدة دون أعلى مس��توى 
في ثاث س��نوات الذي س��جلته في ش��باط 

عند 1.2556 دوالر.
وانخف��ض الدوالر الذي م��ال إلى الهبوط في 
الوق��ت الذي يزي��د فيه اإلقب��ال على اخملاطرة 
حيث نزل��ت العمل��ة األميركية ف��ي مقابل 

سلة عمات 0.1 باملئة.
وتراج��ع الدوالر 0.3 باملئ��ة إلى 106.51 ين من 
أعلى مس��توى في أس��بوع الذي سجله يوم 

اجلمعة عندما بلغ 107.05 ين.

أعلى مستوى لمؤشر 
السوق الياباني

1322 دوالرًا
ألوقية الذهب 

ارتفاع اليورو
وتراجع الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

س��تريت  »وول  صحيف��ة  نقل��ت 
جورنال« ع��ن وزير النف��ط اإليراني 
بيج��ن زنغنه، قول��ه إن »أوبك« قد 
تتفق في حزيران على بدء تخفيف 
القيود احلالية عل��ى إنتاج النفط، 

عام 2019.
وأش��ار زنغن��ه ف��ي مقابل��ة م��ع 
الصحيف��ة، إل��ى أن إي��ران تريد أن 
تعم��ل منظم��ة البل��دان املصدرة 
للبت���رول )أوب���ك(، عل���ى إبق���اء 
أس��عار النفط حول مس��توى 60 
إنت��اج  الحت���واء  للبرمي���ل  دوالراً 
النف�ط  املتح�دة م���ن  الوالي���ات 

الصخ�ري. 
وقال: »إذا قفز الس��عر إلى نحو 70 
دوالراً... فإنه سيش��جع على إنتاج 
مزي��د م��ن النف��ط الصخ��ري في 

الواليات املتحدة«.
ونقل��ت الصحيفة عن زنغنه قوله 
إن إيران س��تضغط كي تس��تعيد 
بشكل حذر بعض إنتاجها، مضيفاً 
أن البلد العض��و في »أوبك« يضخ 

حالياً نحو 3.8 مليون برميل يومياً، 
وقد ينتج 100 ألف برميل إضافية. 
ولم يح��دد الوزير املوع��د الذي قد 

ترفع فيه إيران إنتاجها.
ويذكر أن املنظمة س��محت إليران 
بإنت��اج م��ا يص��ل إل��ى 3.8 مليون 
برمي��ل يومياً مبوجب اتف��اق عاملي 
مع روس��يا ومنتجني آخرين للنفط 
للح��د م��ن املع��روض م��ن النفط 
في األس��واق. ومن املق��رر أن جتتمع 

»أوبك« في حزيران.
وف��ي كوريا اجلنوبي��ة، أكد الرئيس 
التنفي��ذي ل�«إل جي كي��م«، أكبر 
كوري��ا  ف��ي  كيماوي��ات  ش��ركة 
تتوق��ع  الش��ركة  أن  اجلنوبي��ة، 
اس��تقرار س��وق البتروكيماوي��ات 
العاملي��ة ه��ذا الع��ام، وأنه��ا تنوع 
منتجاته��ا للتحوط ف��ي مواجهة 
انخفاض اس��تخدام الباس��تيك. 
املعتاد تس��تخدم ش��ركات  وف��ي 
اآلس��يوية  البتروكيماويات  إنت��اج 
النفتا املش��تقة م��ن النفط اخلام 
كلقيم إلنت��اج اإليثيلني ومنتجات 
أخ��رى،  أساس��ية  بتروكيماوي��ة 
يس��تخدم معظمها ف��ي صناعة 

الباستيك.
وأش��ار بارك جني- س��و ف��ي مؤمتر 
صحافي اجلمعة خضع حلظر نشر 
حتى أم��س األول، إلى أن »نش��اط 
يتأثر في ش��كل  البتروكيماوي��ات 
كبير بأس��عار النفط، لكن أسعار 
النف��ط اآلن مس��تقرة ف��ي نطاق 
60 دوالراً للبرمي��ل، بعدما ارتفعت 
لفترة. وأضاف: »السوق رمبا ال تكون 
قوي��ة مثل الع��ام املاض��ي لكنني 

أعتقد أنها لن تسوء هذا العام«.
وأث��ار الرئيس التنفيذي للش��ركة 
مخاوف بش��أن احلماي��ة التجارية، 
الرئي��س األميركي  بعدم��ا ف��رض 
جمركية  رس��وماً  ترام��ب  دونال��د 
عل��ى الصلب واأللومني��وم، ما أثار 
حتذيرات من ردود فعل انتقامية من 
جانب الشركاء التجاريني للواليات 

املتحدة. 
وق��ال ب��ارك »نتوق��ع أثراً مح��دوداً 
نسبياً، نظراً إلى أن حجم صادراتنا 
إل��ى الواليات املتح��دة ليس كبيراً، 
لك��ن في األم��د الطوي��ل يجب أن 
نس��تعد للحماي��ة التجارية على 

مستوى العالم«.

ورداً على سؤال في شأن األثر احملتمل 
حلظر استخدام نفايات الباستيك 
في صناعة البتروكيماويات، أوضح 
بارك أن الطلب اس��تمر في الزيادة 

باطراد. 
وأض��اف: »لكنن��ا نن��وع نش��اطنا 
مس��تقر  طل��ب  عل��ى  للحف��اظ 
بص��رف النظر عن تغييرات العرض 

أو الطلب«.
وتش��غل »إل ج��ي كي��م« وحدتني 
لتكسير النفتا في مدينتي يوسو 
ودايسان جنوب غربي البلد، بطاقة 
مجمعة إلنت��اج اإليثيلني تبلغ 2.2 
مليون طن سنوياً. وستزيد الطاقة 
اإلنتاجي��ة ملصن��ع دايس��ان إلنتاج 
اإليثيل��ني بواق��ع 230 ألف طن إلى 
1.27 ملي��ون ط��ن س��نوياً بحلول 

.2019
وكانت الش��ركة أعلنت في كانون 
األول أنه��ا س��تزيد طاقتها إلنتاج 
الفائ��ق  والبوليم��ر  األكريلي��ك 
االمتص��اص بحل��ول النصف األول 
م��ن 2019، ف��ي مس��عى للتركيز 
أخرى  بتروكيماوية  على منتج��ات 

مرتفعة الربحية.

تقـرير

أوبك: »تخفيف القيود« على اإلنتاج.. في حزيران
70 دوالرًا للبرميل يشجع على إنتاج مزيد من النفط الصخري

جانب من استخراج النفط الصخري »ارشيف«
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بغداد ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  أعلن��ت 
االجتماعي��ة منحها 42 ألف قرض 
في بغ��داد واحملافظات ضمن برامج 
دعم املش��روعات الصغي��رة واحلد 
م��ن الفق��ر واخلدم��ات الصناعية 
والتأهيل اجملتمعي، بقيمة 330.28 

مليار دينار )278.5 مليون دوالر(.

وأوضح بيان لل��وزارة، أمس االثنني، 
أن الق��روض ُوزعت بواقع 28.3 ألف 
قرض ضمن برنامج دعم املشروعات 
الصغيرة، و121.7 ألف قرض ضمن 
للتخفيف  الوطنية  الستراتيجية 
م��ن الفقر، و397 ق��رض للخدمات 
الصناعية، و1.27 ألف قرض خاص 

بالتأهيل اجملتمعي.

وصّرح عّمار منعم- املتحدث باسم 
الوزارة، أن نس��بة تسديد القروض 
بلغت %81 بنهاية شباط من العام 

اجلاري.
وأش��ار منع��م، إل��ى أن رأس��مال 
صن��دوق برنامج دعم املش��روعات 
الصغيرة بالعراق تبلغ قيمته 267 
مليار دينار، ويستهدف ايجاد فرص 

عم��ل جديدة للش��باب وتخفيض 
نس��بة البطال��ة والتخفي��ف من 

معدالت الفقر.
عل��ى صعيد آخ��ر، أعلن��ت الوزارة، 
أم��س االثنني، حتصيله��ا 1.1 مليار 
دينار )927.5 ألف دوالر( من رس��وم 
تصاري��ح للعمال��ة الواف��دة إل��ى 
الع��راق وعمالة املن��ازل منذ بداية 

عام 2018.
وأوضح بيان لل��وزارة، أمس االثنني، 
لأجان��ب  العم��ل  تصاري��ح  أن 
الوافدي��ن، الص��ادرة عنه��ا، تع��د 
وثيقة رس��مية، وال يجوز ألصحاب 
اخملتلف��ة  بالقطاع��ات  األعم��ال 
تش��غيل عمالة دون احلصول على 

تلك التصاريح.

ولفت البيان، إلى معايير استقدام 
العمال��ة األجنبية للعمل بالعراق، 
واشتراط  تبليغ املستثمر بتشغيل 
أيدي عاملة عراقية بنسبة ال تقل 
عن %50 من العدد الكلي للعمالة 
املطلوبة، مع تسجيلهم في دائرة 
التقاع��د والضم��ان االجتماعي��ة 

للعمال بالوزارة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مدد مجل��س االحتاد األوروبي أمس 
االثن��ني إحدى ح��زم عقوباته ضد 
روسيا ملدة 6 أش��هر أخرى، والتي 
تط��ال 150 ش��خصية و38 هيئة 

اعتبارية.
وجاء ف��ي بيان صادر ع��ن اجمللس: 
»ف��ي 12 آذار م��دد اجملل��س ملدة 6 
أش��هر القيود بس��بب إج��راءات 
تهدد وح��دة واس��تقال أوكرانيا، 
وتتضم��ن القي��ود جتمي��د أصول 

ووضع قيود على السفر ضد 150 
شخصية و38 هيئة«.

وبروكس��ل  واش��نطن  وفرض��ت 
من��ذ 2014 جملة م��ن العقوبات 
االقتصادي��ة ض��د روس��يا عل��ى 
وعودة  األوكرانية،  األزم��ة  خلفية 
ش��به جزي��رة الق��رم إل��ى ق��وام 

روسيا.
وف��ي آذار 2015 رب��ط ق��ادة االحتاد 
األوروبي مس��ألة رف��ع العقوبات 
عن روسيا، بتنفيذ جميع اتفاقات 

مينس��ك للتس��وية في أوكرانيا، 
برغم أن موسكو ال تعد طرفا في 

األزمة األوكرانية.
على صعيد متص��ل، أعلن رئيس 
غرفة التجارة املش��تركة االيرانية 
الروس��ية أسد اهلل عسكر اوالدي 
أن املش��اكل التجارية مع روس��يا 
س��يتم حلها خال شهرين على 
اس��اس االتفاقي��ات املبرمة خال 

ملتقي التعاون املشترك.
واشار عس��كراوالدي أمس االثنني 

ال��ى اجنازات الدورة ال� 14 الجتماع 
اي��ران  ب��ني  املش��ترك  التع��اون 
والتي عقدت مبش��اركة  وروس��يا 
وزي��ر االقتص��اد واملالي��ة االيراني 
مسعود كرباس��يان في موسكو 
قبل إسبوع، موضحا أن املشاكل 
االساس��ية املوجودة امام عملية 
التجارة بني ايران وروس��يا طرحت 
خال هذه الزيارة ومت دراس��ة سبل 

تسوية هذه التحديات.
وأضاف أن »قيمة التبادل التجاري 

بني ايران وروس��يا تبل��غ 2.2 مليار 
دوالر س��نويا ومن املق��رر أن يرتفع 
ه��ذا احلجم ال��ى الضعفني خال 
االش��هر الس��تة املقبل��ة عل��ى 
اس��اس التفاهم��ات احلاصلة بني 

اجلانبني«.
وصرح أن احد املصارف الروس��ية 
وم��ن  حالي��ا  اي��ران  م��ع  يعم��ل 
املقرر ب��ان يرتف��ع ع��دد املصارف 
الروس��ية املتعامل��ة ال��ى اربعة، 
كم��ا س��يتعاون مصرف��ا الزراعة 

والصادرات الروسيان مع ايران في 
املستقبل.

وتاب��ع عس��كر اوالدي أن اجلان��ب 
الروس��ي وع��د ب��ان يت��م اص��دار 
التاش��يرات للسياح االيرانيني في 
فترة ثاثة ايام كم��ا وعد بان يتم 
اصدار التاش��يرات لرجال االعمال 
ف��ي غض��ون 10 ايام حي��ث تكون 
صاحيتها لعام كامل، االمر الذي 
يس��هم ف��ي تس��هيل العاقات 

التجارية بني البلدين.

"العمل" تمنح قروضًا بـ 330 مليار دينار

االتحاد األوروبي يمدد عقوباته االقتصادية ضد روسيا
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أعلن الس��ناتور ميتش ماكونيل، زعيم 
األغلبية اجلمهورية في مجلس الشيوخ 
االميركي مؤخرا، أن »2017 كان أفضل 
عام للمحافظني في الثالثني عاما التي 
كنت فيها عضو في مجلس الشيوخ«، 
وذلك ألن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد 
أثبتت أنها »قوي��ة، ومحافظة، ومؤيدة 

لألعمال التجارية«. 
ومن املؤكد أن اجلهات املانحة اجلمهورية 
تتقاسم مشاعر مماثلة، وهي تستمتع 
مبش��هيات قري��دس س��مك. بعد كل 
شيء، تراجعت إدارة ترامب عن اللوائح 
عل��ى  الضرائ��ب  وخفض��ت  البيئي��ة 

األغنياء. هل من معترض؟
وعائلت��ه  ترام��ب  أن  الواض��ح  م��ن 
يستخدمون س��لطتهم لسرقة موارد 
بلدهم. ولكن هذا يعني أنهم يعارضون 
قيام احلكومة مبص��ادرة ثرواتهم. وهم 
الذي��ن  احللف��اء الطبيعي��ون ألولئ��ك 
يعتق��دون أن الفجوة ف��ي دخل اميركا 
وثروته��ا ميك��ن أن تكون أوس��ع مما هي 

عليه بالفعل.
ترام��ب غي��ر  إدارة  إن كان��ت  ال يه��م 
صاحل��ة، أو أن التش��ريع الضريب��ي في 
العام املاضي كان أس��وأ مشروع قانون 
في التاريخ البشري. وتتيح عدم كفاءة 
ترام��ب اجلمهوري��ني ف��ي الكونغ��رس 
املزيد من الفرص خللق ثغرات تشريعية 

وتوفي��ر معاملة تفضيلي��ة ملانحيهم. 
ويبدو أنه بالنس��بة للحزب اجلمهوري، 
فاٍن احلكم املفت��رس وغير املنتظم هو 

أفضل شكل من أشكال احلكم.
أو في األق��ل كان كذلك حتى 1 مارس/

آذار 2018، ح��ني أع��رب ترامب عن نيته 
في فرض ضرائب على الواردات العاملية 
م��ن ٪25 عل��ى الصل��ب و ٪10 عل��ى 
األلومني��وم. وقال ب��ات روبرتس، عضو 
مجلس الش��يوخ اجلمه��وري في والية 
كانساس، إن هذا القرار لن يكون صائبا 

بالنسبة للقطاعات الزراعية«.
وكما أش��ار روبرتس، فإن حت��رك ترامب 
نح��و احلمائية هذا الع��ام يتناقض مع 
إجنازات��ه السياس��ية الس��ابقة. وقال 
روبرتس لكانساس سيتي ستار »لدينا 
مجموعة م��ن اإلصالح��ات الضريبية 
الت��ي حتقق الكثير م��ن الفوائد جملتمع 
سياس��ية  خط��وة  وه��ي  األعم��ال«، 
تتعارض مع ذلك«. إن ما يثير قلقه اآلن، 
أن ترامب س��يتبع »سياسة جتارية من 
ش��أنها أن تؤدي أساس��ا إلى أن جميع 
الضريب��ي جتتاحه��ا  اإلص��الح  فوائ��د 
تكالي��ف اإلنتاج املرتفع��ة التي تنتقل 

إلى املستهلكني«. 
انه على حق. وفي النهاية، املستهلكون 
س��يدفعون  م��ن  ه��م  االميركي��ون 
تعريفات ترامب. وس��تؤثر هذه التدابير 

احلمائية الواسعة على جميع قطاعات 
الصناعة االميركية بطريقة أو بأخرى، 
ومن املؤكد أن الش��ركات املصنعة لن 
تس��توعب جمي��ع تكالي��ف مدخالت 
الصلب واأللومنيوم األكثر تكلفة. وفي 
الوقت نفس��ه، سوف تفرض دول أخرى 
الرس��وم اجلمركي��ة اخلاص��ة بها ضد 
الصادرات االميركي��ة. ويخطط االحتاد 
األوروب��ي، على س��بيل املث��ال، لفرض 
رس��وم جمركية طارئة على املنتجات 
االميركية، مثل الدراجات النارية هارلي 
ديفيدس��ون، وويس��كي بوربون، وجينز 

ليفي.
وهك��ذا، اقترح ترامب أساس��ا ضريبة 
جديدة على املس��تهلكني في الواليات 

التصدير، وس��وف  املتح��دة وصناعات 
يتحم��ل تكاليفه��ا أنص��اره في قلب 
الواليات املتحدة ومنطقة روست بيلت 
الصناعي��ة. باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن 
ترام��ب قد وص��ل إلى هذا االس��تنتاج 
ب��ني عش��ية وضحاها. وكانت أس��واق 
األس��هم غي��ر مس��تعدة وانخفضت 
على الفور بنحو ٪1.5. ووفقا لش��هادة 
كانساس س��يتي س��تار، »لم يحصل 
روبرت��س وغي��ره م��ن أعض��اء مجلس 
الشيوخ اجلمهوريني على أية معلومات 

رسمية من البيت األبيض«.
ومع ذلك، ف��اٍن اجلمهوريني خائفني من 
ترام��ب، حي��ث متكن ب��ول ري��ان، رئيس 
مجل��س النواب، في أفض��ل رد له، من 

الق��ول أنه »يأم��ل أن ينظر الرئيس في 
العواقب غير املقص��ودة لهذه الفكرة 
والنظر في نهج آخ��ر قبل أن يقوم بأي 

خطوة في هذا االجتاه.«
اتضح أن قرار ترامب اتخذ ضد اإلشعار 
- وبالفعل، على الرغم من االعتراضات 
- ليس فقط من مستشاره االقتصادي 
الرئيس��ي غ��اري كوه��ن، ولك��ن أيضا 
من مستش��اره لألمن القومي، اجلنرال 
هر ماكماس��تر، ووزير اخلزانة س��تيفن 
منوشني، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

ومن ناحية أخ��رى، يفضل وزير التجارة 
ويلب��ر روس على م��ا يب��دو التعريفات 
اجلمركية. ولكن هذا ليس واضحا على 
اإلطالق. وتعترف وزارة التجارة نفس��ها 
ب��ال ش��ك ب��أن املزي��د م��ن االميركيني 
يستفيدون من انخفاض أسعار الصلب 

واأللومنيوم أكثر من ارتفاع األسعار.
وهن��اك مدافع آخر ع��ن التعريفات هو 
بيتر نافارو، الذي متت ترقيته مؤخرا إلى 
مدير التج��ارة والسياس��ة الصناعية 
ومدير اجملل��س الوطني للتجارة بالبيت 
األبيض. وهذا ليس مفاجئا. فقد كتب 
نافارو ع��ددا من الكت��ب املثيرة للقلق 
ح��ول العالقات التجارية االميركية مع 
الصني، مبا في ذلك واحد بعنوان »املوت 
م��ن قبل الص��ني«. ومع ذل��ك، لم يكن 
نافارو قادرا حتى اآلن على ش��رح كيف 

من شأن إنش��اء قطاع وطني أكبر من 
الصلب م��ن خالل التعريفات أن يحقق 

مكاسب صافية لالقتصاد االميركي.
والداعم الرئيس��ي األخي��ر للتعريفات 
ه��و املمثل التج��اري االميرك��ي روبرت 
اليثيزر، الذي كان يعمل سابقا محاميا 
لصناع��ة الصلب. وكما ه��و احلال في 
قضي��ة روس، فإنه من الصعب معرفة 
في م��ا يفك��ر اليثيزر. يج��ب أن يعرف 
أن تعريف��ة ترامب لن يكون لها س��وى 
فرص ضئيل��ة لتعزيز قطاعات الصلب 
واأللومني��وم في الوالي��ات املتحدة دون 
أن تف��رض أيض��ا تكالي��ف كبيرة على 
االقتصاد. أال يدرك أن س��معته اخلاصة 
ستعتمد في نهاية املطاف على ما إذا 
كانت لإلدارة سياس��ة جتارية ناجحة أو 

سياسة غبية واضحة؟
واآلن بع��د أن أطل��ق ترام��ب النظ��ام 
التج��اري العامل��ي، يتس��اءل اجلميع ما 
إذا كان األثرياء وعمالؤهم والكونغرس 
س��يدركون عاجال أم آج��ال أن احلكومة 
املتعثرة املقي��دة بالهزمية التي ال ميكن 
التنبؤ بها لرئيس مضطرب، ليست في 
الواقع مثالية لدعم وخلق الثروة. وفي 
حكوم��ة فاس��دة، غالبا ما يكتش��ف 

املفترسون أنهم هم الفريسة.

نش��رت الصحف العراقية, أن مشروع 
قان��ون, يخص حماية املهندس��ني, قد 
متت قراءت��ه للمرة األولى خالل اليومني 
املاضي��ني, ف��ي البرملان العراق��ي, ومن 
الواض��ح والبديه��ي, أن��ه وبالرغم من 
اجلهود الكبيرة التي بذلها املهندسون 
وجتمعاته��م,  تنس��يقيتاهم  بش��تى 
لدف��ع هذا القانون لإلق��رار, لكن حمى 
فترة اإلنتخابات, وس��عي املتنافس��ني 
للتقرب من هذه الشريحة املهمة, كان 

دافعا ال ينكر.
للظل��م  كثي��رة  ش��رائح  تعرض��ت 
والتهميش, لكن لي��س كالظلم الذي 
تعرض له املهندس, ومبشتى املستويات, 
فب��ني مح��اوالت التقليل م��ن قيمته 
العلمية, حملاوالت تضييق فرص العمل, 
حملاوالت تشويه السمعة للعاملني في 
القطاع احلكومي او اخل��اص.. والغريب 
في املوضوع, أن رأس احلكومة العراقية, 

يحمل شهادة عليا في الهندسة!

ما يضحك أكثر, أن كثيرا من ساستنا, 
عندما يحاول أن يتطور, يستقتل لنيل 
ش��هادة الهندس��ة, ملعرفته في قرارة 
نفس��ه, لقيمتها اإلعتبارية واملكانية, 
ناهيك ع��ن قيمتها العلمية, وفش��ل 
كثي��ر منه��م في ذل��ك..  ألن ش��هادة 
الهندس��ة ليس��ت كأي ش��هادة, فال 
يكفي بذل اجلهد, والدراسة املستمرة 
لنيلها, بل حتتاج في من يسعى لنيلها, 
ذكاء ح��ادا وفهما يفوق العادة, وقابلية 
عل��ى التخي��ل والتصور, وبن��اء عوالم 
ونظري��ات كاملة ف��ي ذهن��ه وخياله, 
ليق��وم بإج��راء مع��ادالت وحس��ابات 
علمي��ة ورياضي��ة, تف��وق م��ا ميكن أن 
يعرف��ه األخرون, على م��ا مت تخيله في 

ذهنه فقط!
ال يختلف إثنان, أن املعلمني هم صناع 
اجليل وبناته, وأن الطب مهنة إنسانية, 
فمن املتفق عليه, أن املهندسني صناع 
احلي��اة وبناة املس��تقبل, وم��ن ينهض 

بحي��اة الش��عوب, وينق��ل األوطان من 
حال إل��ى حال.. لكن ه��ل ميكن لفاقد 

الشيء أن يعطيه!
عندما حتارب ش��ريحة املهندسني, في 
كل شؤون حياتها وعملها, وتتهم بأن 
فيها فاسدين, بس��بب أفراد بعينهم, 
و  للش��هادة,  حام��ل  كأي  ويعامل��ون 
مينعون م��ن العمل في القطاع اخلاص, 

ف��ي حني مينح هذا احلق لغيرهم, ومينح 
غيره��م حقوق��ا ومتنع عنه��م, لنفس 
أس��باب منحها لغيره��م, كيف ميكن 
للمهن��دس بن��اء احلياة ويقدم ش��يئا 
لوطن��ه؟! أم كي��ف ميكن ل��ه التفاعل 
والتفائ��ل, فينف��ذ مش��روعه بدق��ة, 
ويكون قائدا حقيقا في أي موقع يعمل 

فيه؟!.

قد يقول البعض, أن املظلومية شملت 
ش��تى القطاعات واإلختصاصات, وهو 
كالم فيه ش��يء من احلقيق��ة, لكننه 
احلقيق��ة.. فهن��اك ح��رب  لي��س كل 
حقيقية ضد القطاع الهندسي, وهي 
جزء من حملة كبرى.. فإلضعاف أي بلد, 
يت��م حتطيم الروح املعنوي��ة ملواطنيه, 
وتس��قيط كل ما هو محترم ومقدس 
لديه, وتبعد كل كف��اءة ميكن تؤثر في 
البلد, ومينع ظهور قادة جدد للمجتمع, 
على ش��تى مس��تويات القيادة.. فهل 

عرفتم لم يحارب املهندسون؟
ه��ل م��ن املنطق��ي أن نتس��اءل ,مل��ا 
يض��ع القوانني واألنظم��ة التي تخص 
املهندس��ني, جهات غير هندسية ومن 
دون مشاركة منهم؟! وملا يتم محاربة 
املهندس��ني عندما يكونون في مواقع 
وظيفية مهمة أو مفصلية؟! وملا  يتم 
منعهم م��ن املش��اركة ف��ي القطاع 
اخل��اص, بقوانني وتعليمات ال تش��مل 

غيرهم, وكأنها سنت لهم خصيصا؟!
اجملتم��ع,  تقيي��م  عل��ى  يطل��ع  م��ن 
للمهندسني خالل حقبتي الستينيات 
والسبعينيات من القرن املاضي والوقت 
احلال��ي, وإخت��الف مس��توى دفع األهل 
ألبناهم لدراسة الهندسة, بني املاضي 
واحلاضر, س��يفهم مق��دار املظلومية 

التي نالت املهندسني.
إق��رار مث��ل هك��ذا قان��ون, ل��ن يكون 
عص��ا موس��ى, ولن يك��ون خامتة قتال 
املهندس��ني للمطالب��ة بحقوقه��م.. 
لكن��ه قد يك��ون خطوة أول��ى بطريق 
األلف ميل.. وجناح املهندسني في قيادة, 
أي م��كان أو موقع يكلفون به, حتى لو 
كان بعي��دا ع��ن إختصاصه��م, يظهر 
علو كعبه��م, وقدراتهم املميزة.. فهل 
ستنتبه حكومتنا حلقوق مهندسيها 
اإلنتخاب��ات  س��ننتظر  أم  امله��دورة, 

املقبلة, ليتم التقدم خطوة أخرى؟!

ال يختل��ف إثن��ان, أن المعلمي��ن ه��م صناع 
الجي��ل وبنات��ه, وأن الطب مهنة إنس��انية, 
فمن المتف��ق عليه, أن المهندس��ين صناع 
الحياة وبناة المستقبل, ومن ينهض بحياة 

الشعوب

اقت��رح ترام��ب أساس��ا ضريبة جدي��دة على 
المتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  المس��تهلكين 
وصناعات التصدير، وسوف يتحمل تكاليفها 
أنصاره في قلب الواليات المتحدة ومنطقة 

روست بيلت الصناعية.
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القضاء واالستثمار
إن م��ن أه��م الضمان��ات القانونية حلماية 
االس��تثمار األجنب��ي والوطني، ه��و توفير 
قض��اء متخصص وس��ريع حل��ل املنازعات 
املرتبط��ة باالس��تثمار ل��ذا ف��ان مجل��س 
القض��اء األعل��ى ق��د اعتم��د عل��ى مبدأ 
التخص��ص في القضايا التجارية وقد كان 
الهدف من إنشاء نظام قضائي متخصص 
هو حتقيق عدالة س��ريعة وفعالة تش��كل 
دعام��ة قوي��ة لعملية التنمية وتش��جيع 
االس��تثمار، ومنذ إحداثها قامت بدور هام 
ف��ي مجال الب��ت في تلك املنازعات س��واء 
م��ن حيث الس��رعة أو من حيث مس��توى 

األحكام الصادرة بشأنها.
 ويدل عل��ى أهمية هذه احملاكم نش��اطها 
القضاي��ا  وارتف��اع نس��بة ع��دد  املتزاي��د 
املسجلة في احملاكم التجارية، وان من جملة 
القضايا التي لها عالقة مبيدان االس��تثمار 
جن��د قضاي��ا حماي��ة امللكي��ة الصناعية 
والتجاري��ة، وقضايا النق��ل البحري الدولي 
للبضائع وقضايا االعتماد املستندي والتي 
تبرز بح��ق أهمية هذه احملاك��م في حتقيق 

األمن القضائي.
 إن القض��اء التجاري أصب��ح االن اكثر من 
أي وق��ت مض��ى مطالَب��ا باالنفت��اح على 
محيط��ه اخلارج��ي واالط��الع عل��ى جتارب 
قضائي��ة وثقاف��ات قانونية أخ��رى، واالخذ 
بعني االعتبار ض��رورة انفتاحه على احمليط 
اخلارجي وعدم االكتفاء بالتكوين القانوني 
وإمنا االهتمام مبس��ائل االقتصاد واحملاسبة 
والش��ؤون املالي��ة والتج��ارة الدولية رغبة 
ف��ي تطوير واس��تيعاب متطلب��ات العمل 
التجاري حتى يصبح قادرا على إيجاد احللول 
املناس��بة ملا قد يعرض علي��ه من منازعات 
جتارية تهم مجال االستثمار ومن ثم يكون 
فاعال أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده 
االطمئن��ان والثقة واالس��تقرار ويش��كل 
دعام��ة قوي��ة لعملية التنمية وتش��جيع 
االس��تثمار، وحتى يقوم القض��اء التجاري 
املتخصص بال��دور املنوط به الس��يما في 
التحفيز على االس��تثمار واملس��اهمة في 
خل��ق النش��اطات االقتصادي��ة علي��ه أن 
يضمن أمن املستثمرين ويصون حقوقهم 
في ظل سيادة القانون واستقالل القضاء، 
سواء كانوا وطنيني أم أجانب، إذ ال استثمار 

من دون ضمانات قضائية واضحة.
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دراسة

شعر

وجهة نظر

الس��عفة , الغناء , املسمار , جذع النخلة , 
اخلبز , احلمائم ,  الشاي , الفتاة الراوية ( ..         
هنا , لألشياء خمس صفات : كلها أسماء , 
كلها فقيرة � عادية � , كلها ش��به مهملة  
ث��م أنها ل تقوم بأفعاٍل إلاّ بحدود ضيقة .. , 
جميعها تنذر بحدوث فاجعة .. حتى الفتاة 

الراوية تنطبق عليها تلك املواصفات .   
»ه��ذه األش��ياء تن��ذر , تع��د , بفجيع��ة » 

كيف؟     
� اجل��رس : هو أكثر األش��ياء ِخيفة , مبعث 
التوج��س لدى العوائ��ل جميعاً , خاصة من 
زوار اللي��ل والفج��ر, وه��و من أكث��ر األدوات 
البيتي��ة مواجهة للوجود م��ن اخلارج . كما 
أن��ه أول م��ا أُهم��ل عند تقلص اس��تعمال 

الكهرباء ...   
جمي��ع هذه التأويالت سترس��م لنفس��ها 

طريقاً في الرواية .    
��ب  � العصف��ورة : وج��ود العصافي��ر موجِّ

لإلحس��اس بالفرح , لكن��ه كثيراً ما يرتبط 
بالبي��وت الفارغ��ة م��ن أهله��ا ,املهجري��ن 
أو املتغرب��ن أو املهاجري��ن ,او الذي��ن مات��وا 
بطريق��ة اإلب��ادة بالقصف !, له��ذا التأويل 
أيضاً مس��اس مباش��ر باألحداث اجلارية في 

الرواية ..   
الس��عفة : هي رمز اخلير والسعة والعطاء 
ب��ال مقاب��ل, لكن األح��داث الروائي��ة تتجه 
الى وضعه��ا في مكان��ة مثيولوجيا الدفن 
العراقية القدمية ,حيث كانت توابيت املوتى 

تصنع من سعف النخيل.
� الغناء : في الرواية هو زقزقة , ترمز للجمال 
الفطري وبذات الوقت, هو بكاء الفتاة على 
أي��ام طفولتها وحياته��ا الضائعة دومنا قدر 

من الطمأنية والستقرار والسعادة .
� املس��مار : م��ن اس��تعمالته  , التثقي��ب 
والتثبي��ت والتعليق , لكنه في الرواية جيء 
ليعطي معنى تعلي��ق الثوم واخلبز البائت , 

احلالت اخلاصة بفقراء العراق .      
� ج��ذع النخلة : يدل عل��ى التقليد اخلاص 

بالتعليق والتجذير للمصائب .   
� اخلب��ز: ميث��ل ف��ي الرواي��ة ,مظه��را لأللم 

الشديد الناجت عن املعيشة الضنكة.
� احلمائم : جيء بها لتقرير حالتن , الشبع 
غي��ر الس��وي , والالعدال��ة ف��ي املس��توى 
القتصادي . الش��اي : جيء به ألجل توضيح 
جدب احلياة كونه السلوى واملتعة الوحيدة 
لدى النس��اء والرجال, وشربه الشحيح من 

مظاهر البطالة.        
الفت��اة الراوية : اس���مها فادية , س��ُتقدم 
حياتها , ب��كل طاقتها , خلدم��ة اآلخ�ري�ن 

دون نتيجة مهمة .
* تل��ك امل��ؤولت تقول لن��ا الطريق��ة التي 
تضافرت عليها قوى الس��رد لصنع الفعائل 
القادم��ة , أي أن األش��ياء برغم محدوديتها 
وفقره��ا وكونه��ا مهمل��ة لكنه��ا مهدت 
                                                                                                              : اآلتي��ة  الوظائ��ف  م��ن خ��الل  لألح��داث 
1 � أنها أش��ياء مصاغة ألغراض مرس��ومة 

مقدماً .
2 � أنها موص��الت مالئمة لالنفتاح املتصل 

الرابط بن األحداث املتوقعة للرواية .
اس��تثمار  ف��ي  الكاتب��ة  درب��ة  أن   �  3
لألش��ياء  س��وغت  املوج��ودات  صغائ��ر 
احلدث��ي.                                                                                                                    للتمهي��د  فاعل��ة  تك��ون  أن 
4 � الفت��اة الت��ي هي اجلزء األهم املش��مول 
باإلهم��ال , ه��ي الراوي��ة األساس��ية , التي 
ستلعب بجميع العناصر ألجل خلق متعة 

السرد .     

5 � فعائل الس��رد , بعمومه��ا وخصوصها 
, تتق��وم وتتب��ادل الفه��م بوس��يط أوح��د 
هو األس��ماء , التي هي األش��ياء احلقيقية 

واملضللة اخلالقة جلو واجتاه الروي .      
لنعب��ر من فوق األش��ياء هذه الى املش��هد 

اآلتي:    
]الشارع الصامت الذي لم يكن مزدحماً كما 
ه��و اآلن , كان هادئاً يغ��ط بالقيلولة ...رجل 
يجل��س على كرس��ي متح��رك ... صحيفة 
قدمية كانت موجودة حت��ت جهاز الهاتف ... 

عام مضى كنت بعيدة عن البيت.. 
أواخر نيس��ان تتق��ارب الكواكب اخلمس��ة 
الكب��رى , عطارد والزهرة واملريخ واملش��تري 
وزحل , في مش��هد ق��د ل يتكرر خالل قرن[

     . )3)

األش��ياء , هنا , لها دخول مباشر في حتريك 
األفع��ال فعلى س��يبل املثال , الش��ارع هو 
الذي يُنيم الناس, والكرس��ي هو من يحراّك 

الرجل , نيسان هو الذي يقارب الكواكب ..
البي��ت هو ال��ذي يبعد الفتاة عنه بس��بب 

نه .. وهكذا .    الفراغ الذي كواّ
النتيجة إذاً األش��ياء العش��رة مبواصفاتها 
��مت  اخلم��س ووظائفه��ا اخلم��س , قد وساّ
 � محم��ولت   � مبضمون��ات  »الروائي��ة« 
تخ��ص الس��رد , تغط��ي جمالي��ة الق��ول 
لألح��داث.                                                                                                          الش��يئي  الوج��ود  وبالغي��ة 
ثانياً : إنوثة الباراسيكلوجيا ل تتميز األنثى 
ع��ن الرج��ل ف��ي ق��راءة الطال��ع او التنبوء 
باملس��تقبل او التص��ال الروح��ي البعي��د , 
لكن املوضوع يأخذ جدية أكثر عند النس��اء 

, ويتوزع على كم أكبر منهن .. ولو أنني في 
هذه املعلومة لم أس��تند إل على الشائع , 
وأرى هذا ليس مهماً , ألني س��أدخله مظلة 
الفح��ص الروائ��ي , وبه أق��راّ مبصوغة أخرى 
تبي��ح لي اإلش��ارة الى جودة فني��ة من نوع 

خاص : 
]عندم��ا ذهبُت الى دوامي ف��ي اليوم التالي 
, وكان اإلثن��ن , كان عليَّ أن اتذكر ما حدث 
بوض��وح وأنا أفكر هل ثم��ة عالقة ملا حدث 
البارحة باأليام التي يكون فيها القمر جديداً 

... مما قد يؤثر بالتالي في اجلسم البشري؟ 
كنت أفكر م��اذا حدث إذن ليلة أمس ليطرأ 
هذا التغير بشكل مفاجيء وحاد وخارج عن                       
املألوف[)4(.                                                                               

هذا النموذج باراس��يكلوجيا غير مكتملة 
, س��تكملها الروائي��ة » امل��رأة » , الراوي��ة 
, وامل��روي له��ا , , البطلة , الروائية , بس��تة 
مبادئ هي :                                                                 

1 � اإلنثوية : 
]قالت رمي ...  � الرواية ص94[    

2 � الفلكية : 
]يح��دث هذا بن 6/21 , 12/21 , وهذا التغير 
ف��ي نش��اط التأياّ��ن ينعكس إيجابي��اً على 
نشاط اجلسم البشري .  � الرواية ص94[                                                                                                                                          

3 � اجلمالية : 
]أري��د أن أخبرهم كيف يتس��اوق كل ما في 
الكون مع بعضه البعض ويتناغم بش��كل                        

جميل ... � الرواية ص95[
4 � اللوجستية : 

س الروم��ان زهرة اللوتس  ]� قل��ت لهم : قداّ
, وهي عن��د اليونان رمز النص��ر , وموطنها 
البح��ر املتوس��ط , وه��ي ش��جيرة دائم��ة 
اخلض��رة له��ا أوراق لمع��ة خض��راء وأزهار 

بيضاء عطرة.
5 � الوحدة البيئية :  

]سألني أحد الطالب ... قبل إنتهاء الدرس :  
� كيف يتساوق كل ما في الكون ؟      

قلُت له وأنا أرسم خلية على السبورة    
� ان اخللية عالم مصغر للكون .  ص95 [

هوامش:
2 ه��ادي , ميس��لون , رواية حلم وردي فاحت 
الل��ون , 2009 , ص7 , املؤسس��ة العربية 

للدراسات والنشر , بيروت
 3 هادي , ميس��لون , رواية حلم وردي فاحت 

اللون , مصدر سابق , ص9
 4 هادي , ميس��لون , رواية حلم وردي بلون 

فاحت , مصدر سابق , ص94

اسماعيل ابراهيم عبد   
      

ما أن يُِتمَّ نظام السرد إتصال فاعله بحوامله 
حتى تتولد ص��ور مؤدية الى الوقائع , خاصة 
تلك التي تُرس��م بعناية .. أو » مبخيلة إقناع 

ومدلولت وجودية » )1( .. 
لنظ��ام  األول  العام��ل  ه��و  برأين��ا  وه��ذا 
ف��احت  وردي  حل��م   , رواي��ة  ف��ي  الس��رد 
ه��ادي.                                                                                                                               ميس��لون  للروائي��ة   , الل��ون 
ما س��يتوافق ويتس��اوق بن الواق��ع العملي 
والواق��ع » الروائ��ي » اإلفتراض��ي هو العامل 

الثاني لنظام السرد . 
أس��وق هذي��ن العامل��ن ألنفذ منهم��ا الى 
محمولت » الروائية  » الشيئية للموجودات 
الناقص��ة واألفعال احلدثية املُرَِكزة لش��عاع 
الفه��م ال�تأويل��ي اخلاص بالح��الم النثوية 
جلمي��ع الكائنات التي جعلته��ا املرأة جليلة 

بجاللها ..
عند اجلمع بن احملمولت )الصفات( واملدلولت 
)املعان��ي( واألفع��ال )احلركة( س��نلتقط أول 
آصرة ش��يئية في الرواية , تلك هي األش��ياء 
الفقيرة واألش��ياء املهملة اجلليلة , األشياء 
الصانعة ملعظم وقائع الرواية .. ان األش��ياء 
تتح��رك بنواق��ل وفواع��ل , ويحمله��ا على 
ذل��ك فواع��ل حقيقية ومتص��ورة . وإذ نتابع 
املش��هد اآلتي فسنرى الكيفية التي يتوافق 
به��ا الفواع��ل مع احملم��ولت للتوص��ل الى 

ديناميكية ومتعة السرد » الروائية » .      
]هذا اجلرس هو نفس��ه الذي خمش القلوب 
املنتظرة مبخلبه القاسي , عندما كان يقرعه 
قادم وقت الغسق يتبعه خبر مفجع ... أراقب 
عصف��ورة وحيدة تتأرجح برفق فوق س��عفة 
كبي��رة وهي تزقزق بصوت متقطع نس��ميه 

غناء ...
ثمة مسمار معلق على جذع النخلة  ... اآلن 

يحمل قطعة كبيرة من اخلبز  ...
احلمائم البدينة تس��ير ببطء على احلشيش 

...
لن أغادر هذا الش��باك حتى ينتهي اليوم الى 

مستقر أخير .. 
لن أغادره حتى إن نعس��ت أو عطشت ..  في 
هذا املكان س��أتناول غدائي وأش��رب ش��ايي 
وأراقب أخبار التلفزيون [)2(.                                                           
لنحدد عش��رة أش��ياء دون متييز بن األشياء 
املادية واألش��ياء الهالمية  واألشياء املعنوية 
.. ه��ذه األش��ياء هي / )اجل��رس , العصفورة , 

من��ط احلي��اة الليبرالي- بصيان��ات حتكمها 
الس��لطة/ النظام، لس��يما تل��ك اجلهات 
ذات التوصيف��ات املدني��ة واحلقوقية، وهذا 
مايجعله��ا أكثر تعبيرا ع��ن فكرة املركزية 
احلاكمة، تلك املسؤولة واملُنتجة لسلسلة 
من  الغترابات العميقة، أو لبعض التمثالت 
الضطهادي��ة أو العصابية التي يعش��يها 
بعض أفراده، إذ جتع��ل من املوضوعات التي 
عاجله��ا فوكو- في حفريات��ه- أكثر ارتباطا 
بتاري��خ العنف والس��جن والقمع واملراقبة 

في العقل الغربي، وفي منط سلطاته.
الس��لطة عند فوكو هي املؤسس��ة أيضا، 
حيث)اهتم بدرس املؤسس��ات التي تشكل 
قاع السلطة وارضها، كاملدرسة، والثكنة، 
والس��جن، وامللجأ، واملستشفى( فضال عن 
أناّ نظرته للقوان��ن احلاكمة لتنفصل عن 
نظرته لتلك الس��لطة التي تفرضها، وعبر 
مس��ؤوليتها عن أنظمة العقاب، والرقابة، 
والت��ي له��ا عالق��ة بتأثي��ر أطروحاته حول 
مجالت مفهومية معقدة تدخل في اططار 
النظر ال��ى عالقة تلك الس��لطة ب)تاريخ 
اجلن��ون( ومول��د العي��ادة الرقاب��ة والقمع 
وعال��م الس��جون، وُكلها أمور اش��كالية، 
تتمثل رجعيات القوة، والنظام الرأسمالي، 
والنظام السلعي، والعالقة الغترابية التي 

يعيش بعض مظاهرها اإلنسان..

الباحثون العرب واسئلة فوكو
الس��ؤال األكثر إثارة في هذا اجلانب يتعلاّق 
بالكيفي��ة التي يقرأ به��ا الباحثون العرب 
ميشيل فوكو، وهل هناك توظيف منهجي 
أو اجرائ��ي ألطروحات��ه وحفريات��ه؟ وماهي 
هوي��ة هذا التوظي��ف في س��ياق التفكير 

النقدي؟
هذه األسئلة تقود الى غيرها حتما، لكنها 
تنطوي- أيضا- على أهمية خاصة من خالل 
طبيعة جه��از املفاهيم الذي اس��تخدمه، 
أس��ئلته  أدرك  ال��ذي  النق��دي  والتفكي��ر 
فوكو، لس��يما نق��د الس��لطة والهيمنة 
والقم��ع والرقابة، والتي تتمثل في جوهرها 
الى كليانية الس��لطة الت��ي متثلها القوى 

احلاكمة، وهو ما اعطى ألدورد سعيد- الذي 
ف اركيولوجيا فوكو كثيرا من محفزات  وظاّ
أطروحات��ه التي تتعلق بنقد الستش��راق، 
ونق��د الهيمن��ة الكولنيالي��ة، ونقد فكرة 
التاب��ع، وحتى نقد لصورة املثقف النمطية 
العاطلة وسط)ثقافات( تصنعها السلطة 

وقوى الهيمنة عبر متيالتها املتعددة..
فوك��و  يُثيره��ا  أْن  أراد  الت��ي  األس��ئلة 
ظلت بعي��دة عن مج��الت النق��د العربي 
وطرائقيت��ه، فنق��د الس��لطة ظ��ل نق��د 
فوقي��ا حِذرا، في الوقت الذي كان املش��روع 
النق��دي لفوكو يقوم على نق��د ما تنتجه 
الس��لطة، أو ماتطرحه، أو ما متؤسسه، أي 
أن��ه نقٌد يُعنى بالتفاصي��ل، تلك التي متساّ 
موضوع��ات معق��دة وغائرة مث��ل القانون، 
والس��جن واجلن��س ورثاثة احلق��وق املدنية، 
وفك��رة اإلخضاع التي حاولت الس��لطة أْن 

تفرضها..
مس��توى النظر الى الس��لطة ه��و مجال 
خالف��ي، بوصف أناّ الس��لطة التوتاليتارية 
واألوتوقراطي��ة ف��ي الش��رق ليس��ت ه��ي 
الس��لطة ذاته��ا ف��ي الغ��رب، إذ ه��ي ب��ال 
مؤسس��ات، فضال ع��ن كونها تق��وم على 
ممارس��ة النقد إزاء الطبيعة املركزية للقوة 
والثروة واحت��كار العنف، ف��ي الوقت الذي 
تتب��دى في��ه الس��لطة العربي��ة بوصفها 
س، إذ تُضاف الى حاكميتها  نوعا من املُق��داّ
رمزية اللهة، وقدسية رجل الدولة احلاكم 
حس��ب)التكليف الش��رعي( وهو مايعني 
تكفير املعارضة، واتهامها باملروق والزندقة 

واخلروج عن) األمة والقياس واجلماعة(
اخلطاب النقدي الثقافي للسلطة وحسب 
األطروح��ة املفاهيمية لفوكو ظ��لَّ بعيدا 
عن نس��قية ماهو تداولي في مجال النقد 
العربي، حيث ظلاّ نق��دا بالغيا، ونصوصيا، 
وحتى فقهي��ا في س��ياقات معينة، ورغم 
توظيف البع��ض ملنهجية فوكو في النقد 
النق��د  أناّ مس��ار ه��ذا  إلاّ  الركيولوج��ي، 
ذهب بإجتاه آخر، وعل��ى وفق تخيالت نقدية 
كالت��ي اقت��رح بعضه��ا الراح��ل محم��د 
عاب��د اجلاب��ري، إذ حصرها بن ماه��و بياني 

وعرفان��ي وبرهان��ي، أو بن نق��ود اقترح لها 
تس��ميات مجاورة ملشروعه في نقد العقل 
العرب��ي مث��ل) العقل السياس��ي والعقل 
الخالق��ي( والت��ي حتول��ت ال��ى نس��قيات 
تالم��س اش��كالت صراعي��ة ف��ي تفكيرنا 
بن الس��لطة ومعارضيه��ا املتوارين خلف 
ماهو ُمضمر في  خطابات)العرفان والبيان( 
حيث اتهمهم اجلابري بالغنوصية، وبأنهم 
م��ن جماع��ة أصحاب)العقل املس��تقيل( 
وهي توصيفات اش��كالية ل تعالج طبيعة 
احلاكمي��ة القائم��ة عل��ى اس��اس الرقابة 

والقمع والسجن والتكفير..

اجلنون واملعارضة..
) أناّ اجملنون هو بالتحديد  إذ كان فوك��و يُب��ناّ
الش��خص ال��ذي ل جدوى منه ف��ي اإلنتاج 
الصناعي، ولذا نحن مجبرون على التخلص 
منه( فإناّ تس��مية هذا اجملنون قد تكون غير 
بريئ��ة، ألنها خاضعة لتفس��ير الس��لطة، 
بوصف��ه  الط��ب  وحت��ى  للط��ب،  ولي��س 
املؤسس��ي س��يكون خاضع��ا للس��لطة 
ولهيمن��ة خطابه��ا، وه��ذا مايعن��ي لن��ا 
امكاني��ة توظي��ف صفة)اجلن��ون( مبا نظير 
ل)التكفير(  حيث يكون يوس��م املعارضون، 
واملتم��ردون على الس��لطة، ويت��م طردهم 
بوصفه��م  مجان��ن، وأناّ جنونه��م ض��ار 
��ة واجلماع��ة( ل��ذا يج��وز قتلهم أو  ب) األماّ
حبس��هم او اخضاعهم لس��لطة العيادة 
ر الذي  والس��جن، كنظير لتوصي��ف املُكفَّ
ميكن لذات الس��لطة أْن تقتله أو حتبسه أو 
شه وحتت توصيف هو أقرب الى سمة  تُهماّ

)التكفير اجلنوني( 
منهجي��ة النق��د الفوك��وي تق��وم عل��ى 
ه��ذه  حتلي��ل  وعل��ى  املش��كلة،  معرف��ة 
املش��كلة، وعلى وفق ُمعطي��ات وتراكمات 
عمق��ت ق��وة الس��لطة، وه��و م��ا أخضع 
ل،  املش��كلة الى توصيف��ات قابل��ة للتحواّ
فس��لطة الرأس��مال كانت تؤمن بسلطة 
الس��وق وحرك��ة الرس��اميل، وأناّ الطبقة 
البرجوازية نش��أت في ظل هذه الس��لطة، 
بوصفه��ا س��لطة منفعة ومصلح��ة، وأناّ 

أية قوة حتداّ من هذه الس��لطة س��تجد من 
يواجهها بالعنف، والطرد، إذ بدا التقسيم 
س��ا، وأناّ عالقات  الطبق��ي تقس��يما ُمقداّ
النتاج وقوى النتاج ليس��ت بعيدة عن هذا 
التقس��يم، ولتصطنع لها سلطة مجاورة 
أو ُمه��ددة، مبا فيها األطروحات املاركس��ية 
التي جتوه��رت حول)ديكتاتورية البروليتاريا( 
والتي تعن��ي تهديدا لس��لطة البراجوازية 
ولتقس��يم العمل، ولحتكار الثروة والقوة، 
وأحس��ب أناّ هوية احلرب الب��اردة هي حرب) 
أفكار ومفاهيم وأس��واق( فضال عن  كونها 
تعبيرا عن هذا الصراع الذي يخصاّ مفهوم 
السلطة، واحتكار الثروة والقوة العامليتن، 
وال��ذي يخ��صاّ الفه��م الطبق��ي للصراع، 
والذي وجد في عديد من البلدان التي عانت 
من الستعمارات نوعا من التماهي املتعالي 

املسكون بالرومانسية والثورية..
ه��ذا التماهي ل��م يتحول الى ق��وة بديلة، 
والى سلطة نظيرة، ولعل مراجعاتنا ألغلب 
لس��رديات)مابعد  الثقافي��ة  األطروح��ات 
الكولينالي��ة( كم��ا عن��د فان��ون وغاياتري 
س��بيفاك وهومي بابا وادورد سعيد  وإمييه 
سيزار سنجد  هذا األضطراب الذي تعيشه 

ر والتابع.. ثقافات املُستعماّ
كم��ا أناّ طبيع��ة التح��ولت السياس��ية، 
التي س��مياّت ب)حركات التحري��ر( انتجت 
لنا جمل��ة من األنظمة الس��تبدادية التي 
تُعيد انت��اج املُقدَّس الس��لطوي، من خالل 
سلطة املعسكر، وس��لطة القائد الزعيم 

واألحزاب،  األيديولوجيا  والفقيه، وس��لطة 
والتي حتولت في مرحلة لحقة الى سلطة 

التاريخ واجلماعة واألمة والفرقة الناجية..
هذه التوصيفات تكشف عن ضعف ورثاثة 
فاعلي��ة النق��د م��ن جان��ب، وأناّ النقد لم 
يتح��ول الى مش��روع، ولم تتع��زز قوته في 
املؤسسة واجلامعة، وأناّ ماعمد اليه البعض 
م��ن اعتماد حفريات نقدية اس��تلهاما من 
املشروع الفوكوي  ظل نقدا فوقيا، وغامضا 
ول ميساّ جوهر السلطة ومتثالتها، وهويتها 
الطائفية واملركزية، إذ ظل للسلطة اجلديدة 
ارها ومجانيها وصعاليكها ومتمردوها،  كفاّ
وهم طبعا متهم��ون بالكفر نظير اجلنون، 

واملروق نظير اخلروج عن اجلماعة واألمة..

املعرفة والسلطة والنقد
لميكن للسلطة أْن تس��تمر وتتكراّس دومنا 
معرفة، أو جهاز من القيم يفرض ويؤنس��ن 
قوته��ا، واملعرفة هن��ا ذات متظهرات تدخل 
ف��ي مج��ال التربي��ة والتعلي��م والع��الم 
والعالن، والدبلوماسية والدارة والسياسة 
والقتصادن وهي مؤسس��ات قابلة لألدجلة، 
والخض��اع، وإذ كان للغ��رب س��لطته ذات 
التوصيف الليبرال��ي والدميقراطي واملدني، 
فإنها- رغم ه��ذه املظاهر- تظل محكومة 
مبرك��ز عمي��ق، ل��ه مرجعيات��ه ومصاحله، 
وأمناط اس��واقه وثقافات��ه، والتي تدخل في 
الس��ياق الش��بكي للس��لطة، والت��ي جتد 
تداوليتها م��ن خالل فرضية الهيمنة، بكلِّ 
م��ا فيه��ا م��ن أدوات للقمع ومؤسس��ات 
لألمن، والق��وة العس��كرية الرادعة، والتي 
ب��دت كش��فت ع��ن روح)اللوثيت��ان( فيها 
م��ن خ��الل مواجه��ة العن��ف ف��ي بعض 
امل��دن األوربي��ة واألمريكية، وف��ي مواجهة 
بع��ض التظاهرات والحتجاج��ات، مبا فيها 
الحتجاج��ات ذات الطابع العنصري، فضال 
عن تعاطيها العنفي مع احداث عاملية مثل 
احتالل افغانس��تان والعراق، وعبر الضربات 
العس��كرية ف��ي ليبي��ا وفي يوغس��الفيا 
الس��ابقة، وعب��ر احل��رب عل��ى اجلماع��ات 

الرهابية..

علي حسن الفواز
 

الع��رب يقرأون ميش��يل فوكو به��وس، حداّ 
أن ه��ذه القراءة تتح��ول الى)لعن��ة( تفرض 
س��حرها على كتاّاب يحاول��ون تلفيق أفكار 
تخ��صاّ اجلنس والل��ذة والرقاب��ة والقمع من 
خالل افتراض تعالٍق يجعل من اجلسد رابطا، 
أو مجال لصطناع متثالت تُعباّر عن ممارس��اته 
في اخلط��اب، وفي السياس��ة، وف��ي كلاّ ما 
يتعلق بانتهاك اجلسد، من قبل السلطة، أو 
القبيلة، أو اجلماع��ة، أو حتى من قبل القوى 
الكبرى الت��ي فرضت قوتها عبر سياس��ات 
الستش��راق  س��رديات  عب��ر  أو  الخض��اع، 

والهيمنة كما يرى ادوارد سعيد..
تخيالت القمع هي مايفترض هذه املواجهة، 
وهشاش��ة اجلس��د أم��ام الس��لطة هي ما 
الس��لطة،  تل��ك  بهوي��ة  وعي��ا  يس��تدعي 
وبطبيعة أنظمتها القامعة، وبقطع النظر 
عن عالقة ه��ذا التخيل بظاهرة)الس��تبداد 
الشرقي( الذي متثاّله السلطة األتوتوقراطية، 
أو التوتاليتارية، فإناّ بعض الباحثن يسبغون 
عل��ى الرقاب��ة والقم��ع وحتى)اجلنس��انية( 
بوصفها الفوكوي طابعا اش��كاليا، ينطلق 
ر مفهومي عائم، ومن )سلسلة من  من تصواّ
ن  عالقات القوة وخطابات الهيمنة التي تكواّ
وعين��ا بذواتنا( وكذل��ك عبر نظرتن��ا لآلخر، 
األخر بقاموس��ه، ورهابه واسواقه وسلطته 

احمُلراّضة على الستهالك..
التجري��د املفاهيم��ي هو يف��رض منهجية 
فوك��و  ف��ي س��ياق معاجل��ة اخلط��اب، وفي 
س��ياق التعاطي مع األس��ئلة الت��ي يُثيرها، 
فالش��ك أناّ ل)فوكو( مرجعياته الفلس��فية 
والثقافي��ة والتاريخي��ة، وأناّ أطروحاته حول 
موضوعات الرقابة والس��لطة، ظلت ترتبط 
بس��تراتيجيات لها عالقة  مبنظومة القيك 
الذي يُنتجها  النظام)الرأس��مالي( املهيمن، 
ي اجملتم��ع املتنوع لش��فرات  وبطبيع��ة تلقاّ
اخلطاب وملا يحمله من توصيفات للسلطة، 
ولقي��م احلري��ة واحل��ق، والتي ترتب��ط- رغم 

ُأنوثة شيئية..
 لحلم الكائنات الناقصة

ميسلون هادي

عند الجمع بين المحموالت 
)الصفات( والمدلوالت )المعاني( 

واألفعال )الحركة( سنلتقط 
أول آصرة شيئية في الرواية, 

تلك هي األشياء الفقيرة 
واألشياء المهملة الجليلة, 

األشياء الصانعة لمعظم وقائع 
الرواية.. ان األشياء تتحرك بنواقل 

وفواعل, ويحملها على ذلك 
فواعل حقيقية ومتصورة. وإذ 

نتابع المشهد اآلتي فسنرى 
الكيفية التي يتوافق بها 

الفواعل مع المحموالت للتوصل 
الى ديناميكية ومتعة السرد  

»الروائية« .

ميشيل فوكو وأسئلة النقد العربي

عباس ثائر

نعم
أبدأُ من اآلخر

مثل آخِر دراجة ٍفي املاراثون
حتفظ ُمالمح َالفوز!

أتكاثر ُفي مكاني، أنشطُر؛
الوجود ُمتفسٌخ؛

يحق لإلنسان أن ْيكون َبكتريا.
كثيًرا ما اكرر كتابة األشياء ذاتها

التأنيب الكثير عودة للذات.
ال تسأْل

عليك السكوت
األيام ُالتي يُصير بها الفرُد ربًا

يُنعت السؤال بالذنب!  
كنُت صامًتا طوال َجلوسي،

احلاضروَن أفرغوا ما في املائدِة،
و م��أوا الصحون والك��ؤوس بالهذيان 

والثرثرة.
أنا متهٌم و مفضوٌح؛  

السكوت ُفضيحة؛
إذا ما كان أثرى من األصوات.

يبدأ من اآلخر لينتهي في المقدمة

من أعمال جبر علوان

علي حسن الفواز
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الكوي��ت � قان��ون جدي��د ملكافح��ة 
اإلرهاب يفرض فحص احلمض النووي 

اإللزامي ]9[
ص��در ف��ي الكويت منتصف ش��هر 
يل��زم  قانون��ا جدي��داً،   2015 يولي��و 
جمي��ع مواطني الكوي��ت واملقيمني 
فيه��ا بتق��دمي عين��ات م��ن احلمض 
الن��ووي للس��لطات. وكان مجل��س 
األم��ة الكويتي قد ق��ام في األول من 
يولي��و 2015 بتق��دمي ه��ذا الش��رط 
ضم��ن بنود قان��ون جدي��د ملكافحة 
اإلرهاب. والكويت ه��ي البلد الوحيد 
الذي يش��ترط فحص احلمض النووي 
جمي��ع  مس��توى  عل��ى  اإللزام��ي 

السكان.
عل��ى  الس��ريعة  املوافق��ة  وتات��ي 
قان��ون مكافح��ة اإلره��اب اجلدي��د، 
ومخصصات "متويل��ه الطارئ" الذي 
يبلغ 400 مليون دوالر أمريكي، ضمن 
اس��تجابة مجل��س األم��ة الكويتي 
للتفجي��ر االنتحاري مبس��جد اإلمام 
الصادق في يونيو 2015 الذي أدى إلى 

مقتل 27 شخصاً وجرح 227.
وم��ن ش��أن قان��ون اجلم��ع اإللزامي 
لعينات احلمض النووي أن يلزم جميع 
مواطني الكوي��ت واملقيمني األجانب 
وال��زوار املؤقت��ني بتق��دمي عينات من 
احلم��ض النووي إل��ى قاع��دة بيانات 
الداخلي��ة.  وزارة  وتديره��ا  حتفظه��ا 
ويفرض القان��ون، الذي يغطي جميع 
مواطني الكوي��ت البالغ عددهم 1,3 
مليون��اً، و2,9 مليون��اً م��ن املقيمني 
األجان��ب، عقوبة الس��جن مل��دة عام 
واح��د وغرامة تصل إلى 33 ألف دوالر 
أمريكي على أي شخص يرفض تقدمي 

عينة احلمض النووي.

وال تع��د قواع��د البيان��ات اخلاص��ة 
باحلم��ض الن��ووي مخالف��ة للقانون 
بطبيعته��ا، وقد مت تبريرها في بعض 
األحيان بكونها م��ن أدوات التحقيق 
املس��موح بها. لك��ن ينبغي في آلية 
جم��ع احلم��ض الن��ووي وحفظه أن 
تخض��ع لتنظيم متش��دد، يتس��م 
نطاقه بالضيق والتناسب مع حتقيق 
ه��دف أمن��ي مش��روع، في س��بيل 
تلبية املعايي��ر الدولية للخصوصية 
املكرس��ة في العه��د الدولي اخلاص 
باحلق��وق املدنية والسياس��ية، الذي 

صدقت عليه الكويت.
أما أنظمة جمع احلمض النووي على 
غ��رار النظام ال��ذي قننت��ه الكويت 
فق��د مت حظره��ا عل��ى أس��اس احلق 
ف��ي اخلصوصية مبوج��ب العديد من 
النظ��م القانوني��ة اخملتلف��ة. فعلى 
س��بيل املثال، قامت الغرفة الكبرى 
باحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في 
2008 بحظر جمع البصمات وعينات 
اخلاليا وأمناط احلمض النووي وحفظها 
دون أجل مسمى. وكان من مسببات 
احملكمة األوروبية، عن��د توصلها إلى 
ه��ذا االس��تنتاج، أن قواع��د بيان��ات 
احلم��ض الن��ووي الكاس��حة عدمية 
التميي��ز تنتهك احلق في اخلصوصية 
الش��خصية. كما أضاف��ت أن جمع 
احلمض النووي ق��د يالئم أمن الدولة 
ومن��ع اجلرمية، ولك��ن فقط إذا خضع 
نظ��ام اجلم��ع لتنظي��م مكثف عن 
طري��ق قانون معمول ب��ه، وإذا خضع 
للفح��ص الدقي��ق م��ن قب��ل هيئة 

قضائية.
الوطني��ة  احملاك��م  توصل��ت  وق��د 
االميركية إلى استنتاج مشابه، رغم 
أن الوالي��ات املتح��دة حتتف��ظ بأكبر 
قاع��دة بيانات جلمع احلم��ض النووي 

ف��ي العال��م. وفي القضي��ة األخيرة 
الت��ي نظرته��ا احملكم��ة االميركي��ة 
العليا، "مريالند ض��د كينغ"، وجدت 
احملكمة أن جمع أمناط احلمض النووي 
املدانني  وحفظه��ا م��ن األش��خاص 
بجرائم العنف هو أمر قانوني، ولكن 
فق��ط ف��ي ظ��ل توجيهات ش��ديدة 
الضي��ق. وق��ررت احملكم��ة أن قواعد 
بيانات احلمض النووي ال تستثنى من 
س��مة التعدي على احل��ق الطبيعي 
ألي ش��خص ف��ي اخلصوصي��ة إال إذا 

خضعت لتنظيم وحفظ صارمني.
] 9 [موقع "هيومن رايتس" الرسمية

الع��راق : عرقل��ة قان��ون مكافح��ة 
اإلرهاب ]13[

ل��م تتمك��ن القوى السياس��ية من 
متري��ر قانون جه��از مكافحة اإلرهاب 

بسبب التقاطعات السياسية.
وأكد رئي��س مجلس النواب س��ليم 
اجلب��وري مطلع ش��هر م��ارس 2015 
، أن البرمل��ان وض��ع األولوي��ة لع��دة 
قوانني مهم��ة، ومنها قانون تعويض 
املتضررين من العمليات العسكرية، 
فيم��ا لفت ال��ى أن البرملان يس��عى 
ال��ى أن يكون جهاز مكافحة اإلرهاب 
مس��تقالً أسوة بجهاز اخملابرات. وقال 
اجلب��وري ف��ي مؤمت��ر لدع��م ضحايا 
اإلرهاب، أن “البرملان س��عى الى وضع 
األولوي��ة لعدة قوان��ني مهمة، منها 
قان��ون تعوي��ض املتضرري��ن رقم 20، 
لتعوي��ض م��ن تضرر م��ن العمليات 
وأض��اف  واإلره��اب”.  العس��كرية 
اجلب��وري، أن “البرمل��ان يس��عى ال��ى 
أن يك��ون جه��از مكافح��ة اإلره��اب 
مستقالً أسوة بجهاز اخملابرات”، مبيناً 
أن “القوى السياسية لم تتمكن من 
متري��ر قانون جه��از مكافحة اإلرهاب 
السياس��ية”.  التقاطع��ات  بس��بب 

وأوض��ح اجلب��وري، أن “البرملان باش��ر 
بإجراء تعديالت على مسودة القانون 
الذي سيسهل عمل جهاز مكافحة 
اإلرهاب وإدراجه على جدول جلسات 
البرمل��ان”، موضحا أن “إس��تراتيجية 
مكافح��ة اإلره��اب مبوج��ب قان��ون 
288 لس��نة 2006 أدت ال��ى اعت��راف 
مجلس األم��ن الدولي بجهود العراق 
في مكافحة اإلره��اب”. ودعا اجلبوري 
جمي��ع الدول الى “التعاون مع العراق 

في معركته ضد اإلرهاب”.
مصر : قانون مكافحة االرهاب  ]6[  

اص��در الرئي��س املصري عب��د الفتاح 
بقان��ون مكافحة  السيس��ي ق��رارا 
االٍره��اب عل��ى أن يك��ون س��اريا من 
تاريخ االصدار يوم 17 اوغست 2015. 
مت إع��داد مش��روع القان��ون اخل��اص 
مبكافحة اإلرهاب مقسماً إلى أربعة 
أبواب، خص��ص األول منها لألحكام 
العامة، والثانى للجرائم والعقوبات، 
والثال��ث لألح��كام اإلجرائي��ة، وجاء 
الباب الرابع متضمناً أحكام التعاون 
القضائ��ى الدول��ى. وتضمن��ت أهم 
مالمح املشروع فرض الرقابة الالزمة 
املعلوم��ات  ش��بكة  مواق��ع  عل��ى 
الدولية، ومواقع التواصل االجتماعي، 
ف��ي  اس��تخدامها  ع��دم  لضم��ان 
األغ��راض اإلرهابية املنصوص عليها، 
والت��ي تضمنت »القي��ام بأعمال من 
شأنها االعتداء على املواطنني، وعلى 
منشآت الدولة، وتعطيل املؤسسات 
القي��ام  والديني��ة ع��ن  التعليمي��ة 
بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة 

احليوية عن القيام بأنشطتها«.
أعل��ن وزير العدالة االنتقالية املصري 
ابراهيم الهنيدي مطلع ش��هر يوليو 
2015  أن مجل��س ال��وزراء وافق على 
قان��ون مكافحة اإلره��اب. ومن املقرر 

رف��ع صيغ��ة القان��ون اجلدي��دة إلى 
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلقراره. 
وكان��ت احلكومة قد أقرت  مش��روع 
القان��ون ال��ذي ال يصب��ح س��ارياً إال 
بعد أن يقره الرئيس السيس��ي. ودعا 
اجمللس األعل��ى للقضاء إل��ى تعديل 
ن��ص ف��ي مش��روع القان��ون يقضي 
للجرائم  بإنش��اء محاك��م خاص��ة 
اإلرهابية واحتجت نقابة الصحفيني 
بش��دة عل��ى نص آخ��ر يقي��د حرية 

الصحافة.
اجتمع��ت احلكوم��ة املصري��ة يوم 8 
يوليو 201، إلعادة مناقش��ة مشروع 
قانون ملكافحة اإلرهاب املثير للجدل  
وال��ذي يتضم��ن  عقوب��ة الس��جن 
الذين ينش��رون أخبارا  للصحافي��ني 
مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب 
ما ق��ال مس��ؤولون.وكانت احلكومة 
أقرت مش��روع القانون الذي ال يصبح 
ساريا إال بعد أن يقره الرئيس املصري 
اجمللس  ولكن  السيس��ي  عبدالفتاح 
األعلى للقضاء دع��ا إلى تعديل نص 
في مش��روع القانون يقضي بإنشاء 

محاكم خاصة للجرائم اإلرهابية.
إن مواجهة االرهاب يحتاج الى تعاون 
اقليم��ي ودول��ي ، فال ميك��ن الي دولة 
مواجهة االرهاب مبفردها، لذا يتطلب 
ايج��اد تع��اون اقليمي ماب��ني اجهزة 
االم��ن واالس��تخبارات. حتت��اج مصر 
الى  تش��كيل غرفة عمليات مع دول 

شمال افريقيا رمبا اكثر من غيرها.
] 13[ املسلة � وكاالت
] 6 [ بي بي سي عربي

تبقى ليبيا وشمال افريقيا باالضافة 
ال��ى قطاع غ��زة مصدر تهدي��د، لذا 
حتتاج مصر الى توقيع اتفاقيات امنية 
ثنائي��ة مع ال��دول املذك��ورة بتعقب 
املطلوب��ني وعالقاته��م م��ع معاقل 

االره��اب في  العراق وس��وريا واليمن 
وش��مال افريقي��ا، اي فت��ح قن��وات 
للتعاون االستخباري وتبادالملعلومات 
املقاتل��ني  املنطق��ة ح��ول  م��ع دول 
االجان��ب. وعدم االكتفاء بالش��رطة 
الدولية التي يتركز عملها في تنفيذ 
اح��كام قضائية رمبا باجلرائم اجلنائية 
التقليدي��ة. االعت��راض واالنتق��ادات 
 ( للقان��ون رمب��ا كان��ت ض��د امل��ادة 
33 (الت��ي تتضم��ن عقوب��ة احلب��س 
للصحفي��ني الذي��ن ينش��رون أخبارا 

مخالفة للبيانات الرسمية. 
تون��س � أوج��ه قصور ف��ي تعديالت 
مشروع قانون مكافحة اإلرهاب ]10[

قالت تس��ع منظمات غير حكومية 
ف��ي رس��الة مش��تركة موجهة إلى 
البرمل��ان التونس��ي الي��وم إن عل��ى 
البنود  التونس��يني حذف  املش��رعني 
اإلشكالية من مش��روع قانون جديد 
ملكافحة اإلرهاب. ومن شأن املشروع 
أن يسمح باالحتجاز املطول مبعزل عن 
العال��م اخلارج��ي، ويضعف ضمانات 
سالمة اإلجراءات للمتهمني بجرائم 

اإلرهاب، ويسمح بعقوبة اإلعدام.
وقال" إريك غولدس��تني"، نائب املدير 
التنفيذي لقس��م الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا: "ثم��ة بواعث قلق 
مش��روعة لدى السلطات التونسية 
من النفوذ املتنامي جلماعات التطرف 
وأف��راده، وما يش��كلونه م��ن تهديد 
للتونس��يني واألجان��ب. لكن الواجب 
ف��ي قوانني مكافحة اإلرهاب أن تلبي 

املعايير الدولية حلقوق اإلنسان..)..(. 
كانت احلكومة التونسية قد أرسلت 
مش��روع القانون إل��ى البرملان في 26 
مارس 2015 في أعقاب االعتداء على 
متحف باردو الذي تسبب في قتل 22 
من الس��ائحني األجان��ب. وبعد قيام 

مس��لح بقت��ل 38 س��ائحاً في أحد 
فنادق سوس��ة ي��وم 26 يونيو 2015 ، 
أعلنت الس��لطات عن نية التعجيل 
بتبن��ي القان��ون. ويخض��ع مش��روع 
القان��ون حالياً للنقاش ف��ي البرملان، 
في جلنة التشريع العام وجلنة احلقوق 

واحلريات.
ومن ش��أن املس��ودة اجلديدة ملشروع 
قان��ون مكافح��ة اإلره��اب اخلاص��ة 
تس��مح  أن  التونس��ية،  باحلكوم��ة 
للش��رطة باحتج��از املش��تبه بهم 
مبعزل ع��ن العالم اخلارج��ي ملا يصل 
إل��ى 15 يوماً مبوافق��ة النيابة، وبدون 
ع��رض الش��خص على ق��اض. وأثناء 
تلك امل��دة ال يت��اح للمتش��به بهم 
التواص��ل م��ع محام��ني أو االتصال 
بذويه��م، مما يزي��د من خطر إس��اءة 

املعاملة أو التعذيب.
التونسي املعمول  القانون  ويس��مح 
به حالياً للسلطات باحتجاز املشتبه 
بهم � مب��ن فيهم املتهم��ني بجرائم 
تتعلق باإلرهاب � ملدة أقصاها س��تة 
أي��ام. ومن ش��أن مش��روع القانون أن 
يسمح بفرض عقوبة اإلعدام على أي 
شخص يدان في عمل إرهابي نتجت 
عنه وفيات، وبذا يطيل قائمة اجلرائم 
التي يعاقب عليها القانون التونسي 
باإلع��دام. وقد التزم��ت تونس بحظر 

فعلي على اإلعدام منذ 1991.
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* باح��ث عراقي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص في مكافح��ة اإلرهاب 

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

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

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

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

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

الحلقة 44

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

كن��ت ق��د زودت ببطاق��ات انتم��اء 
وبنس��خ م��ن منهاج احل��زب )وجتده 
مثبت��ا برمته في اجلزء الس��ابع من 

تاريخ الوزارات العراقية (.
لم يك��ن في املنهاج ش��يء يربطه 
باملاركس��ية من بعي��د او قريب قدر 
م��ا كان منهاج احل��زب الدميقراطي 
الك��وردي الذي ش��كل س��را بعده 
بقليل قريبا من تلك املصطلحات بل 
وصرحا في اعتماده االخذ بالنظرية 
واالس��تهداء  العلمية  املاركس��ية 
بها واالفادة منها. وقد بقيت حجة 
قياداته االولى كما عملت فيما بعد 
انه وكغيره من االحزاب الثالثة اجملازة 
لم يسلم من التسلسل الشيوعي 
. فأخت��ار ان يضم��ن ه��ذه الفكرة 
منهاج��ه ليجتذب حس��بما ادعى 
واضعوه اكبر عدد من الش��يوعيني 
اليه بعكس عمل تلك االحزاب التي 

كانت تقف حائلة دون التسلل . 
اعود الق��ول رجعت الى املوصل بعد 
عق��د املؤمت��ر االول )واالخير( للحزب 
ومع��ي كمية م��ن بطاق��ات طلب 
االنتم��اء . وب��دا ل��ي االقب��ال على 
العضوية عاصفا كاس��حا  طل��ب 
ب��ني االوس��اط الش��عبية . ومع ان 
الطلب��ات كانت ترس��ل ال��ى املقر 
م��ع التزكية املفروض��ة بالنظام اال 
ان الطالبني كان��وا يتصرفون وكأن 

قبولهم امر مفروغ منه .
ال ادري ماذا كان يدفع هؤالء البسطاء 
الفقراء وبعضهم ال يحسن القراءة 
والكتابة ال��ى هذا التهافت . أكانوا 
يحس��بون ف��ي االنتماء ال��ى احلزب 
نهاية ملتاعبهم وضمانة الزالة الغنب 
االجتماعي عنه مبج��رد انخراطهم 
فيه ؟ لم اكن املك اذ ذاك النضوج 
السياس��ي املتكامل وبدأت اش��عر 
بثقل املس��ؤولية والورطة ان شئت 
الدق��ة . ف��ي ع��ني الوق��ت ص��رت 
الزعام��ة  تأثي��ر  بالتدري��ج  ادرس 
احلاس��م في احلركة اجلماهيرية ازاء 
ضعف االيدلوجي��ة . مبراقبتي تأثير 
محاضرات صديق��ي محمد توفيق 
وقصائ��د )بش��ير مصطفى( فيهم 
الذي  العاطفي  انقيادهم  وبكيفية 
كان احيان��ا يبل��غ مبلغ احلماس��ة 
واني القول جازما بأن معظم هؤالء 
الس��امعني لهم��ا م��ا كان��وا على 
درج��ة كافية م��ن الوع��ي واالدراك 
ليفقه��وا اكثر مما يلق��ى عليهم . 
وتلك ه��ي بذور الزعام��ة والقيادة . 
وقد اخرجت اشطاءها  حني جاءني 
)محم��د توفيق( م��ع ثالث��ة اخرين 
ملفاحتتي بلهجة الواثق من مواقفه 
تالميذهم التامة بأنهم يرون ضرورة 
اشراكهم في املسؤولية جميعا عن 
طريق تأسيس مكتب للحزب يتألف 
منهم ومني عضوا مثلهم . ولم اكن 
بحاجة الى كثير من التفكير الدرك 

النية في اح��داث انقالب متطرف . 
فاس��تمهلت لالتصال باملقر العام 
وكتبت مش��ددا على ض��رورة قدوم 
رئيس احلزب فخف )عزيز( مس��رعا. 
وعقد اجتماعا دام عدة ساعات مع 
رؤوس االنق��الب اكد في��ه ان احلزب 
ليس حزبا ماركس��يا وال هو واجهة 
ش��يوعية وامنا هو ح��زب دميقراطي 
ص��رف وب��ني بصراحة رف��ض احلزب 
اي تيار يناقض بأي ش��كل االس��س 
واملبادئ املس��طرة في منهاجه وما 
ال��ى ذل��ك . وتظاه��ر املس��تمعون 
باالقن��اع . وعاد)عزيز( ظافرا مبا ابداه 
االنقالبي��ون من خض��وع اال ان االمر 

لم يكن كذلك .
م��ع ذل��ك كان وضع��ي ف��ي مركز 
املس��ؤولية اكث��ر مما يتحمل��ه ابن 
الرابع��ة والعش��رين بقل��ة جترب��ة 
سياس��ة وخبرة في احلياة احلزبية , 
وجه��ل او جتاهل يكاد يكون فاضحا 
بالوس��ط احملافظ ال��ذي اعيش فيه 
. فق��د كان هن��اك فضال ع��ن هذا 
الضغط الداخلي , الضغط اخلارجي 
العظي��م املتمث��ل ف��ي الس��لطة 
احمللي��ة وف��ي فرع حزب االس��تقالل 
ال��ذي خصن��ي مس��ؤولوه بالعداء 
السافر الى حد االعتداء الشخصي 
. واح��دة منها اذكره��ا بتفاصيلها 
ومرس��حها  ام��س,  وقعت  كأنه��ا 

غرفة احملاميني في املوصل.
عود الى الصحافة وحلف بغداد 

ول��م  يتح لي دور في نش��اط احلزب 
حتى الع��ام 1957, عندم��ا عاودني 
احلن��ني ال��ى الصحفي , م��ع ثقتي 
بأن��ي س��أجنح ف��ي احلص��ول على 
امتي��از بوجود اللواء )س��امي فتاح( 
وزيرا للداخلية . وكنت على معرفة 
جيدة ب��ه بواقع كوني وكيال قانونيا 
وانس��بائه  اقربائ��ه  لطائف��ة م��ن 
وكله��م تقريب��ا مم��ن "ال ميك��ن ان 
يرف��ض لهم رجاء . ومم��ن ال ميكن ان 
يرفضوا لي رج��اء " كاحلصول على 

امتياز جريدة والتوسط لي بها .
واخترت اس��م "الرائد" للصحيفة 
املوان��ع  جمي��ع  تخط��ي  وانهي��ت 
والعقب��ات الت��ي وضعها مرس��وم 
املطبوع��ات ف��ي س��بيل صاح��ب 
الطل��ب اال واح��دة وه��ي اهمه��ا 
وعليه��ا يتوق��ف كل ش��يء . كان 
الوزي��ر يس��تطيع ان يتج��اوز امرها 
ويصدر قراره مبنح االمتياز نفسه في 
موقع مس��ؤولية كبيرة . وتلك هي 
وثيقة تشهد بس��المتي من عدوى 
وتعرف  الهدامة  اليس��ارية  االفكار 
رس��ميا بشهادة حس��ن السلوك . 
ويج��ب ان تصدر م��ن مديرية االمن 
العامة . وان حتمل توقيع مدير االمن 
الع��ام )بهجت العطي��ة( والوزير ال 
يس��تطيع ان يرغ��م مرؤوس��ه هذا 

على اصدارها.
س��بقتني ال��ى )العطي��ة( مكاملة 
تليفوني��ة م��ن الوزي��ر . وقصدت��ه 

صحب��ة ش��خصية خطي��رة . وهو 
نسيب للوزير نفس��ه . كان للرجل 
وثيق��ة  وصلت��ه  الكبي��ر  مقام��ه 
بالب��الط امللكي )والعطي��ة( يعرف 
ذلك وق��د تلقاه على ال��درج . رجل 
ذو نف��وذ واحترام متأت من س��معة 
عالية وع��زوف عن املناصب الكبيرة 
. وبعلم��ي اخلاص ان نوري الس��عيد 
عرض عليه املش��اركة ف��ي الوزارة 
كل  يول��ي  كان  اذ  فأب��ى  مرت��ني 
اهتمامه بزراعته الواسعة . وكنت 

وكيله العام القانوني.
هيأت نفسي للجواب حول انتمائي 
الى حزب الشعب . وكانت السلطة 
بالغائ��ه  قراره��ا  اص��درت  ح��ني 
ق��د وضعت��ه ف��ي قائم��ة االحزاب 
املاركس��ية س��يما بع��د انضم��ام 
بقية اعضائه الى تنظيم شيوعي . 
لم يكد يستقر بنا املقام حتى دخل 
مدير امن بغداد واسمه ام لم تخني 
الذاك��رة )رفي��ق( ووضع ملف��ا امام 
)العطية(. مش��يرا في��ه الى وثيقة 

معينة . 
كن��ت مخطئ��ا ف��ي حس��ابي لم 
يس��ألني )العطي��ة (عم��ا جال في 
ذهني بل اش��ار ال��ى توقيع لي على 
مذك��رة النصار الس��لم . كنت قد 

نسيت امرها متاما .
 س��أورد هنا بأختص��ار ما دونته عن 
املقابلة في اجل��زء الثاني من كتابي 
"العراق في عهد قاس��م" وبقدر ما 

وعته الذاكرة .
قل��ت: القان��ون ل��م يك��ن يعتبرها 
جرمية وقت توقيعي . ولس��ت بعالم 
الغيوب وال مبن خ��ص بنبوة ليوحى 
الي��ه قانونا س��يصدر به��ا . واملبدأ 
ال��ذي ج��رى علي��ه قانونن��ا ان��ه ال 
مؤاخذة على عمل لم يكن القانون 
يع��ده جرم��ا . ث��م أضف��ت انك��م 
اصدرمت خمس��ة كتب حوت اسماء 
الش��يوعيني واملنظمات التابعة له 

كمنظمة انصار السلم .
قال"ه��ذا صحي��ح . ولكن توقيعك 
ها هن��ا . لكن اكرام��ا ملقدم )فالن( 
سأوضح موقفي وهو ما يعد سرا . 
نحن مقيدون بأتفاقات وبروتوكوالت 
س��رية ملحقة باملعاه��دة املركزية 
)حلف بغداد( بخص��وص مكافحة 
االراء الهدام��ة ومبوج��ب اتفاقاتن��ا 
التركي��ة التي س��بقت املعاهدة مت 
وض��ع اخلط��ط والتدابي��ر للتعاون 
املشترك من خالل اجتماعاتنا . ومن 
جمل��ة  هذه التعابي��ر التي اتخذت 
للمكافحة استحصال قرار نبذ لها 
م��ن كل من حكم عليه او اش��تبه 
بصلة او كان على صلة مبنظماتها 
. وانا لست بقاض اطبق قانونا خالل 
محاكمة . فهذه تعليمات ومقررات 

ادارية واتفاقات دولية."
ق��ول )العطية( ل��م يع��د احلقيقة . 
فمنذ التوقيع عل��ى ميثاق التحالف 
م��ع تركي��ا ف��ي الع��ام 1954 . وه��و 

امليثاق الذي قامت ضده قيامة احزاب 
املعارضة , اذ كان النواة حللف املعاهدة 
املركزي��ة –اخذت تظه��ر في مختلف 
صح��ف العاصم��ة اعالن��ات بتوقيع 
ش��يوعني س��ابقني او م��ن تفت��رض 
السلطة انهم كذلك –يعلنون فيها 
تبرؤه��م او نبذهم للعقي��دة وكانت 
تلك االعالنات بصيغة واحدة ال تتغير 
, وه��ي ال ش��ك من وضع دائ��رة االمن 
وكان االم��ر من اخلطورة مبكان الن من 
تستهدفه الس��لطة بالطلب فيأبى 
, عرض نفس��ه الس��قاط اجلنس��ية 
العراقية عنه وترحيله الى بالد عضوة 
في ذلك احللف لتبقيه عندها سجينا 
حت��ى وفات��ه . حتى ذل��ك احلني كنت 
اعتب��ر البراءة مجرد اج��راءات داخلية 
ال جزء من مقررات سرية لهذا احللف 
. وان ترحيل االس��تاذين قزاجني ومنير 
ف��ي العام 1954 امنا كان بأتفاق خاص 

مع السلطات التركية ال غير .
كان املوقف واضحا مب��ا فيه الكفاية 
. وتس��اءلت في س��ري ايسوى طلب 
امتياز جريدة ان يكذب االنس��ان على 
نفس��ه فيعت��رف ضمنا بش��يء لم 

يؤمن به عن طريق نفيه ؟

*اج��رى احل��وارات الس��يدان مؤيد 
طي��ب وس��عيد يحي��ى والكتاب 
من منش��ورات دار أراس للطباعة 
والنشر، منشورات اجلمل، الطبعة 

األولى 2012

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

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

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

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

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 12
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بغداد - وداد إبراهيم : 

الش��روع في الكتابة عن املنظر 
والفنان والكاتب ش��اكر حسن 
ال س��عيد يش��به التج��ول في 

مدينة معروضة للعيان.
 اماكن مترفة خطوات جس��ور 
تصل ب��ك ال��ى االعل��ى جدران 
وضع عليها اعم��اال تنتمي الى 
هذا الفيلس��وف الرائد، اشارات 
وذكري��ات مناط��ق تعك��س لنا 
ضوء الش��مس وس��ط العتمة 
س��يل عارم من الرم��وز الفنية، 
ابعاد ومتاهات تعلن عن لوحات 
كانت تشكل صيرورة هذا املبدع 
الكبي��ر، وكما يس��ميها املبدع 

نفسه )املدرك الشكلي(.
واملع��روف ان تن��اول اي��ة جترب��ة 
ه��و  حقيقت��ه  ف��ي  ابداعي��ة 
التجربة  تناول  امتحان لطريقة 
وكيفي��ة رس��م واع��ادة ترتيب 
االحداث والمن��اص من االنتقال 
من الص��ورة الى الش��كل والى 
اخ��رى  اب��واب  وال��ى  التنظي��ر 

تناولها  هذا العبقري. 
الفن��ان  م��ع  كان  م��ا  ه��ذا   
عل��ي  والكات��ب  التش��كيلي 
الدليم��ي مدير املتحف الوطني 
للف��ن احلديث في دائ��رة الفنون 
مؤخ��را  ل��ه  ص��در  اذ  العام��ة 
كتاب )شاكر حس��ن ال سعيد 
جاء  وال��ذي  اجلمالي(  وخطاب��ه 

ب400 صفحة.
 ب��دأ بس��يرة ذاتية ع��ن الفنان 
وانتهى بصورة مع عائلته وصورة 
ع��ن اعمال��ه الت��ي يتضمنه��ا 

املتحف الوطني للفن احلديث.

ملاذا هذا الكتاب؟
يقول علي الدليمي:ان مش��روع 
كتاب��ي اجل��زء االول عن ش��اكر 
حس��ن ال س��عيد جاء في هذه 
الفت��رة بعد ان وج��دت اننا امام 
مرحلة نس��يان عمالق��ة الفن 
العراقي وان اجليل اجلديد يفتقد 
الى معرفة واس��عة ببعض رواد 
ومنظريها،  التشكيلية  احلركة 

ولكون��ي عاص��رت ه��ذا املبدع 
من ع��ام 1982 حتى وفاته فقد 
وجدت ان جتربته فرضت نفسها 
منوذج��ا تطبيقيا، وذلك برس��م 
واع��ادة االح��داث التي عاش��ها 
وما قدمه ه��ذا املبدع  للحركة 
التش��كيلية اذ يعد هو من اهم 
الش��خصيات التي كتبت تاريخ 
احلركة الفنية ف��ي العراق وفي 
جزئ��ن وه��ذا فضل كبي��ر في 
ارس��اء معالم الفن التشكيلي 

في العراق وكانت طريقة توثيقه 
درس كبير لنا في كيفية حفظ 
وتدوين احلركة التش��كيلية في 
الع��راق، ولم يك��ن هدفه ايجاد 
املادي  للعامل��ن  مت��وازن  توحيد 
والالم��ادي ب��ل حتدي��د معال��م 
افتراقهم��ا، فه��و معل��م كبير 
تعلمت منه كيفية القراءة النه 
كان يؤكد على ان القراءة يجب 
ان تكون بالعقل والعاطفة، النه 
منظر كبي��ر والميك��ن فهم ما 

يكتب اال عبر العقل والعاطفة 
وكان يشكو بأن نتاجه الكتابي 
ل��م يفهم من قب��ل الكثير من 

املثقفن.
 ه��ذا املبدع الكبي��ر كان ميتلك 
ادواته في الكتابة وفي الرس��م 
وفي التنظي��ر كونه واع مثقف 
مطلع ميتلك البالغة وقوة سرد 
املعلومات بلغة ادبية فلسفية 
عالية، كم��ا ان��ه اول من اصدر 
البيان التأملي مع الفنان الرائد 

ج��واد س��ليم وكان م��ن ق��ادة 
جماع��ة بغ��داد للف��ن احلديث 
التي احدثت ثورة في عالم الفن 
التش��كيلي ف��ي الع��راق على 
صعيد االجتاه��ات الفنية فكان 
هناك حرك��ة حتول في الفن من 
االنطباعية الى احلداثة والى فن 
عاملي، هذا الفنان متواضع جدا 
يتحدث مع الكل يعطي افكاره 
للجميع يش��رفني اني تعلمت 
من��ه كي��ف اكت��ب فجمع��ت 
كل ارش��يفي  وال��ذي يتضم��ن 
بع��ض م��ا كتب��ه ه��ذا الفنان 
وعملت تبويبا ل��ه وحن وجدت 
املواد الت��ي يتضمنه��ا الكتاب 
اصبح��ت كثيرة،  قررت ان يكون 
هناك جزء ثان  من هذا املطبوع 
يتضمن اللق��اءات الفنية التي 
نش��رت في الصحافة العراقية. 
ومن اجلدير بالذكر ان ال س��عيد 
كان متواضع��ا جدا يتحدث عن 
اف��كاره امام اجلمي��ع ويحاول ان 
يعل��ن ما يع��رف ع��ن تفاصيل 
احلرك��ة الفني��ة ب��كل تواض��ع 

وبساطة.
ام��ا عن مش��روعه املقب��ل قال 
الدليم��ي: س��اكتب ع��ن جواد 
س��ليم وما اجن��ز خ��الل رحلته 
مع الفن وم��ا يتضمنه املتحف 
الوطني للفن احلديث من اعمال 
وص��ور لهذا املبدع وق��د يحتاج 
ع��ن  للكتاب��ة  ال��ى مجل��دات 
جواد س��ليم لكن غياب الدعم 
امل��ادي للنت��اج الكتاب��ي هو ما 
يعرقل اجن��از الكثير من االعمال 
الكتابية الت��ي تتحدث عن رواد 

وعمالقة الفن التشكيلي.

مدينة »آل سعيد« المترفة وخطابه الجمالي
نصف مليون طالب في ألمانيا

يعانون من أمراض عقلية 
 ذكرت دراسة حديثة أن أكثر من واحد من كل 6 طالب في جميع 

أنحاء أملانيا يعانون حاليا أمراًضا متعلقة بالصحة العقلية.
واكتش��ف الباحثون في دراسة، نشرتها شركة »بارمر« للتأمن 
الصحي، أن حاالت االكتئاب واضطرابات القلق ونوبات الهلع بن 

الشباب في تزايد.
وأف��ادت الدراس��ة، وفقا ملوق��ع »ذا ل��وكال« اإلخب��اري األوروبي، 
ب��أن نحو%17 من الطلب��ة الذين كان ينظر إليهم في الس��ابق 
بوصفه��م أصحاء يعانون اآلن مرضا عقليا، وهو ما يوازي نصف 
ملي��ون نحو 470 ألف طال��ب«. ووفقا ملا جاء ف��ي التقرير، الذي 
اس��تطلع آراء 8 مالين ش��اب، فإن عدد الش��باب من سن 18 – 
25 عاًما الذين شخصوا بأمراض عقلية في أملانيا ارتفع بنسبة 

%38 في الفترة بن عامي 2005 – 2016.
وقال الدكتور كريستوف شتراوب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، 
إن العدي��د من الدالئل تش��ير إلى أنه س��يكون هناك عدد أكبر 
بكثي��ر من الش��باب املصابن بأم��راض عقلية في املس��تقبل، 
مشيرًا إلى أن من بن األمور التي تقلق الشباب الواعد هو القلق 

املالي واخملاوف بشأن املستقبل.

تطوير طائرات فريدة بهياكل كربونية
تعمل روسيا على تطوير جيل جديد من الطائرات املزودة بهياكل 

كربونية خفيفة ومحركات مروحية توربينية”.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها ش��ركة مروحيات روس��يا، فإنه 
»اعتبارا من عام 2021 س��تبدأ الشركة بتطوير جيل جديد من 
طائ��رات )tvs-2dts( املدنية الصغيرة، امل��زودة مبحركات مروحية 
توربينية، والعمل جار عل��ى تطوير هذه الطائرات ضمن برنامج 
تطوي��ر الطيران الوطني الذي وضعت��ه وزارة الصناعة والتجارة 

الروسية«.
ووفق��ا لبرنام��ج ال��وزارة »من املفت��رض أن يتم تطوي��ر طائرات 
مدنية صغي��رة بهياكل كربونية خفيفة لتح��ل محل طائرات 
)آن2-( وتس��تعمل  م��ن قب��ل ش��ركات الطي��ران احمللي��ة لنقل 
الركاب والبضائع بن املدن والقرى الروسية، كما من املفترض أن 
تس��تعمل هذه الطائرات للعديد من األغراض، في اجملال الزراعي 

ومجاالت الرصد وحتى اإلنقاذ واإلسعاف وإطفاء احلرائق”.

بطيخ يقتل 3 أشخاص
ويصيب 15 في أستراليا

توفي 3 أش��خاص وأصيب 13 آخرون في أس��تراليا بعد تناولهم 
ثم��ار بطيخ أصف��ر ملوث ببكتيريا لس��تيريا، وهو م��ا أثار رعًبا 

واسًعا بالبالد.
وقال��ت هيئة اإلذاع��ة البريطانية »بي بي س��ي«: إن أول حالتن 
توفيت��ا في نيو س��اوث ويل��ز، بينما كانت الضحي��ة الثالثة من 

مقاطعة فيكتوريا.
وأصدرت الس��لطات األس��ترالية حتذيرًا لكبار السن واألطفال و 

احلوامل، بضرورة جتنب تناول البطيخ األصفر.
وقالت فيكي ش��يبرد، مدير قس��م األم��راض املعدية في هيئة 
الصحة بنيوس��اوث ويلز: »يجب التخلص من أي بطيخ أصفر مت 

شراؤه قبل األول من مارس«.
وكش��فت الس��لطات عن مصدر البطيخ األصف��ر امللوث، وهو 

مزرعة بالقرب من مدينة جريفيث في نيو ساوث ويلز.
ومت س��حب البطي��خ األصف��ر م��ن األس��واق في جمي��ع أنحاء 
أستراليا، عقب اكتشاف تفشي العدوى، والتي ظهرت ألول مرة 

في يناير املاضي.

جسر الصرافية الحديدي في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

معلومة

أظهرت دراس��ة أميركية حديثة أن تشابك 
األي��دي ب��ن األزواج ميك��ن أن يس��اعد على 

تخفيف األلم اجلسدي.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة »كولورادو 
بولدر« األميركية ونشروا نتائجها األحد في 
دورية وقائع األكادميي��ة الوطنية األميركية 

للعلوم.
وللوصول إلى نتائج الدراسة تابع الباحثون 
22 زوج��ا وزوجة تت��راوح أعمارهم بن 23 و 
32 عاًم��ا، لرصد تأثير تش��ابك األيدي خالل 
عملي��ة والدة الزوج��ة، ووجدوا أن إمس��اك 
يد الزوج لزوجته س��اعد على تخفيف آالم 

الوالدة اجلسدية لدى الزوجة.
وقام الباحثون بتجربة أخرى حيث ألبس��وا 

الزوج��ة قبع��ة مزودة مبستش��عرات ترصد 
نش��اط املناط��ق املس��ؤولة ع��ن األلم في 
الدم��اغ وكان��ت الزوج��ة تعان��ي م��ن آالم 

جسدية خفيفة.
وق��ارن الفريق بن اجملموعة التي تش��ابكت 
باأليدي واجملموعة التي جلس فيها الزوجن 

معا من دون تشابك لأليدي.
ووجد الباحثون أن اجلهاز الذي يرصد نشاط 
الدماغ، سجل بأن تشابك األيدي بن األزواج، 
خفف من آالم الزوجة، مقارنة مع اجملموعة 

األخرى.
وق��ال قائد فريق البحث بافل غولدش��تاين 
إن »األبحاث اجلديدة تش��ير إلى أن معدالت 
ب��ن  تتزام��ن  القل��ب  وضرب��ات  التنف��س 

الشركاء عند تالمس األيدي، وهذا ما ينجح 
في تخفيف ذلك األلم اجلسدي«.

وأض��اف غولدش��تاين أن »جل��وس الزوجن 
مًعا في غرفة واحدة من دون تشابك األيدي، 
ال يكف��ي حلدوث هذا التزام��ن في معدالت 
التنفس وضرب��ات القلب، وبالتالي ليس له 
أثر فيما يتعلق بتخفيف اآلالم، وهذا يوضح 

أهمية وقوة اللمسة البشرية«.
وأش��ار إل��ى أن »الدراس��ة لم ترص��د تأثير 
تش��ابك األيدي بن ش��خصن م��ن اجلنس 
نفس��ه كامرأتن أو رجل��ن، كما لم تختبر 
أيًضا تأثير هذا الس��لوك إذ حدث مع االبنة 
واألب أو بن رجل وامرأة ال يعرفون بعضهم 

البعض«.

متابعة الصباح الجديد:
خلصت دراسة بريطانية حديثة 
إلى أن املس��افرين الذين يذهبون 
إلى دول في جنوب آسيا والشرق 
األوس��ط ينقلون معهم بكتيريا 

مسببة لألمراض.
وأش��ارت الدراس��ة، التي أعدها 
»برمنغهام«  باحثون في جامعة 
أن املش��كلة  إل��ى  البريطاني��ة، 
الس��ائدة ف��ي أجزاء كثي��رة من 

أسيا والشرق األوسط هي شراء 
مضادات حيوي��ة للعالج من دون 
وصفة طبي��ة أو تش��خيص، مما 
يؤدي إل��ى نتائج س��لبية تتمثل 
في مقاوم��ة املض��ادات احليوية، 
الت��ي تصفها منظم��ة الصحة 
العاملي��ة ب��� »اخلط��ر الصح��ي 

األكبر«.
املس��افرين  إن  الباحث��ون  وق��ال 
مناط��ق  إل��ى  يذهب��ون  الذي��ن 

ملقاومة  عالي��ة  ذات مس��تويات 
املض��ادات احليوية، لديهم فرصة 
أكبر حلمل اجلراثي��م ونقلها إلى 

أفراد العائلة في أوطانهم.
وأشاروا إلى : أن بكتيريا مثل من 
كليبسيال واإلشريكية القولونية 
ميك��ن أن يحمله��ا أي ش��خص، 
لكنها ميك��ن أن تصبح خطيرة، 
وتؤدي إلى جروح ومشكالت مميتة 

في املسالك البولية.

وأش��رك الباحثون 2430 شخصاً 
ف��ي 4 مناط��ق مختلف��ة م��ن 
وعملوا  الدراس��ة  ف��ي  بريطانيا 

على حتليل فضالتهم.
ووجدوا أن ما معدله 7.3 في املئة 
من أف��راد العين��ة يحملون هذه 
اجلراثي��م، لك��ن نس��بة اإلصابة 
بهذه البكتيريا تتفاوت من مكان 

إلى مكان آخر في بريطانيا.
وأش��اروا إلى أن:  38 في املئة من 

أفراد العينة سافروا بالفعل إلى 
باكستان وبنغالدش و25 في املئة 

منهم ولدوا في جنوب آسيا.
مش��كلة  إن  الدراس��ة  وقال��ت 
مقاومة املضادات عاملية، مشيرة 
إل��ى أن الس��فر الكثي��ف حاليا 
يسهم في انتقالها السريع من 

دولة إلى دولة أخرى.
وتفي��د أرق��ام رس��مية بريطانيا 
ب��أن 5 آالف بريطان��ي توفوا جراء 

مقاومة املض��ادات احليوية، لكن 
خبراء يقولون إن��ه من املرجح أن 

الرقم احلقيقي أكبر بكثير.
وكانت منظمة الصحة العاملية 
ح��ذرت ف��ي 2015 ، أن مقاوم��ة 
املض��ادات احليوية باتت تش��كل 
اخلطر الصحي األكبر في العالم، 
مشيرة إلى أن أنواع من البكتيريا 
بات��ت تط��ور قدراته��ا ، اذ ال تؤثر 

فيها املضادات احليوية.

تشابك األيدي بين األزواج يسّكن ويغني عن العقاقير

ملونشريط

تحذير من »الخطر الصحي األكبر« بآسيا والشرق األوسط
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1 - عام o من الشهور الهجرية.

2 - من أع��رق الف��رق االجنليزية لكرة 
القدم.

3 - أفضل العب لكرة قدم في العالم 
.2008
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القوسالعقربالعذراء

أن��ت بحاجة لبع��ض البصيرة ، أع��ِط اهتماماً 
اليوم ملن حولك. ال تصرف انتباهك بسهولة عن 
األمور احمليطة بك، وال تخرج عن املوضوع املطروق 
أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك املفاجئ. 

و قد تتفاجئ بسرعة جتاوبهم مع افكارك . 

أنت تك��ره أن تكون ش��كاكاً باآلخرين ، لكن 
بعض األمور تق��ول لك أن تختبر هذا احلافز و 
تتصرف بش��كل أكثر حذراً . أنصت إلى هذا 
الص��وت اخلاف��ت و ال متانع م��ن احلصول على 

بعض األجوبة املباشرة .

عليك بذلك ألن هذه الفترة هي فترة نش��اطك 
الذهبية و التي قد ال تتكرر كثيرا، ستجد الكثير 
من االمور الس��ارة في العمل و التي س��تجعل 
حياتك االجتماعية و حتى العاطفية افضل من 

السابق .

تنق��ل عالقتك مع أش��خاص اليوم من زمالء 
ا من أصدقاء إلى  عمل إل��ى أصدقاء رمبا، أو رمبمّ
أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول 
بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن املكتب 

أو العمل. 

اس��تخدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار 
 ، نظري��ة إلى واقع ملموس . إن��ك تعمل بجدمّ
رغم ذلك تشعر كما لو أنمّك ال جتني شيئاً. ال 
تفقد ثقتك بنفس��ك، فإن املشاريع الطويلة 

األجل حتتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها.

بالعاطف��ة  مل��يء  أن��ت  املوج��ة!  إرك��ب 
والرومانس��ية الي��وم، لذا انطل��ق قدماً. أنت 
مزاجي كثيراً الي��وم ، فمرة هنا و مرة هناك ، 
وق��د تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ بعض الوقت 

لترتيب أفكارك و تطلعاتك.

ان��ت في قمة نش��اطك العاطف��ي و اجلميع 
يريد ان يراك بأحس��ن حال، في العمل هنالك 
خبر قد يغير من بعض اخلطط التي كنت قد 
رس��متها ال تضايق و كن مرن��ا مع املتغيرات 

اجلديدة.

ل.  حرمّك دماغك س��ريعاً. لقد ح��ان الوقت لتتأممّ
س��تتعلمّم من خ��الل املالحظة أكث��ر بكثير مما 
س��تتعلمه باالندماج في القضاي��ا املطروحة ، 
الترومّي سيس��مح لك برؤية بعض الروابط التي 

كنت غافالً عنها.

 ال تنظر إل��ى الوراء ، فقط انطلق إلى األمام. 
أن��ت ال حت��ب أن تخب��ر رئيس��ك ف��ي العمل 
أو زوجت��ك في البي��ت إلى أين تذه��ب، تكره 
س��لطة االستجواب ، و حتب االنطالق دون أية 

قيود ، لكن عليك أن ال تبالغ بذلك كثيراً.

تعقلك س��يخدمك كثيراً. كل ما حتتاجه هو 
وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في 
ر خطتك إلى م��دى أبعد ، هذا  البح��ث وط��ومّ
ينطبق على مس��اعي العمل وأم��ور القلب 

على حد سواء.

ال تك��ن س��ريعاً جداً ف��ي القفز إلى تس��لمّق 
األعال��ي. اآلخرون لديهم احلق في آرائهم، وإذا 
أتقنت االس��تماع بدالً من أن تنهمر بالوصايا 
على م��ن حولك ، فقد تس��مع بعض احلكم 

املفيدة جداً.

الدلو الحوتالجدي

فطاقت��ك   ، باحل��بمّ حت��سمّ  أن  بإمكان��ك 
الرومانس��ية املغناطيسية جتذب املعجبن. 
، فإنك س��تكون  إذا كان لديك اهتمام باحلبمّ
ملفت��اً لألنظ��ار الي��وم ، و س��تجد أن عيون 

جميع من حولك محملقة بك. 

حظك اليـوم
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العواصم ـ وكاالت:

اس��تدعى اإليطال��ي فينتش��نزو 
مونتي��ال، املدير الفني إلش��بيلية 
اإلس��باني، 23 العبا ملب��اراة اليوم 
أمام مانشس��تر يونايتد اإلجنليزي 
ف��ي إياب ثمن نهائ��ي دوري أبطال 
أوروبا على ملع��ب »أولد ترافورد«، 
نافاس  الثنائي خيس��وس  ويغيب 
بداع��ي  كورش��يا  وسيباس��تيان 

اإلصابة.
وأعل��ن مونتي��ال قائم��ة الفري��ق 
األندلسي عقب املران األخير اليوم 
قب��ل التوج��ه ملدينة مانشس��تر 
اس��تعدادا لهذه املباراة التاريخية 
التي يبحث خاللها إش��بيلية عن 
التواج��د ضم��ن الثماني��ة الكبار 
ب�«التشامبيونز ليج« للمرة األولى 

في تاريخه.
الش��هر  الذهاب  وكان��ت مب��اراة 
»رام��ون  ملع��ب  عل��ى  املاض��ي 
سانش��يز بيزخ��وان« ق��د انتهت 
بتع��ادل س��لبي وهو م��ا يعني أن 
أي تع��ادل إيجاب��ي أو الف��وز حتى 
بهدف س��يكون في صالح كتيبة 

مونتيال.
وبعد اخلسارة اخمليبة أمس السبت 
أمام فالنس��يا بهدف��ني نظيفني 
على ملعب��ه واالبتع��اد بفارق 11 
نقطة، باإلضافة لف��ارق األهداف، 
عن املرك��ز الراب��ع املؤه��ل لدوري 
األبطال في املوس��م املقبل، الذي 
يحتل��ه فري��ق »اخلفافي��ش«، قرر 
مونتي��ال اس��تدعاء جميع العبيه 
املتاحني باستثناء الثنائي املصاب 

نافاس وكورشيا.
األساس��ية  اجملموع��ة  وخاض��ت 
التي ش��اركت في مب��اراة األمس 
تدريبات استشفائية، بينما أجرى 
باق��ي الالعب��ون تدريب��ات قوي��ة.
وتضم قائمة إش��بيلية األس��ماء 
التالية:حراس��ة املرمى: س��رخيو 
وخ��وان  س��وريا  وديفي��د  ريك��و 

سوريانو.

خط الدف��اع: ميجيل اليون ونيكو 
باريخا وس��يمون كيير وكليمينت 
مي��ركادو  وجابريي��ل  لوجنلي��ه 
وجيليرمي  إس��كوديرو  وس��رخيو 
أرانا ودانيال كاريكو.خط الوسط: 
روكي ميس��ا وإيفر بانيجا وجيدو 
بيزارو ويوهانس جايس وس��تيفان 
نزون��زي ومانويل أج��ودو >نوليتو< 
وبابلو س��ارابيا وفرانكو فاسكيز.

خ��ط الهج��وم: خواك��ني كوري��ا 
ولوي��س مورييل وس��اندرو راميريز 

ووسام بن يدر.
من جانب��ه، قال جوزي��ه مورينيو، 
مدرب مانشستر يونايتد اإلجنليزي، 
إن مش��اركة ب��ول بوجب��ا، أم��ام 
إشبيلية اإلس��باني، في إياب ثمن 

نهائ��ي دوري أبطال أوروبا،  مس��اء 
اليوم الثالثاء، ال تزال غير مؤكدة.

وغ��اب بوجبا عن مب��اراة ليفربول، 
الس��بت املاض��ي، بع��د تعرض��ه 
إلصابة خفيف��ة، خالل آخر حصة 
تدريبي��ة لفريقه قب��ل املواجهة، 
إمكانية  ينتظ��ر موريني��و،  بينما 
تعافي��ه قبل اس��تضافة املنافس 
اإلس��باني.وردا عل��ى س��ؤال ع��ن 
إمكانية مش��اركة بوجبا، أوضح 
موريني��و »ال أع��رف. حاليا هو في 
الطابق األسفل وسأذهب ألحتدث 
إلي��ه اآلن. اإلصابة ج��اءت نتيجة 
التحام مع العب آخر في الدقيقة 

األخيرة من احلصة التدريبية«.
وأضاف امل��درب البرتغالي اخملضرم 

»ل��و كنت أنهي��ت التدري��ب قبل 
ذل��ك بدقيق��ة واحدة، مل��ا وقعت 

اإلصابة«.
وتعرض بوجبا النتقادات، بس��بب 
تراجع مس��تواه هذا املوسم، ولم 
يشارك أساسيا في مباراة الذهاب 
انته��ت  أم��ام إش��بيلية، والت��ي 
بالتعادل بدون أهداف في إسبانيا 
الش��هر املاضي.م��ن جان��ب اخر، 
اعتب��ر الكثيرون بع��د إجراء قرعة 
دور ال���16 لدوري أبط��ال أوروبا، أن 
الفريق الذي س��يفوز من مواجهة 
روما اإليطالي وشاختار األوكراني، 
سيكون اخلصم األسهل واملُفضل 
جلمي��ع فرق دوري األبط��ال في ربع 

النهائي.

وفاز ش��اختار دونيتسك على روما 
في مباراة الذهاب بهدفني لهدف، 
وتبقى فرصهما كبيرة للتأهل إلى 
الدور القادم حينم��ا تُلعب مباراة 
الع��ودة عل��ى امللع��ب األوليمبي 
في العاصمة اإليطالية روما، غدا 

الثالثاء.
من الناحي��ة النظرية، ف��إن فريق 
ش��اختار األوكراني هو أقل الفرق 
الت��ي متل��ك العبني متمرس��ني أو 
ميلك��ون خبرة كبيرة ف��ي املواعيد 
احلاس��مة، فرغ��م أن روم��ا لدي��ه 
العديد من النجوم الشبان، لكنه 
ميل��ك كذل��ك بعض النج��وم ممن 
لديهم خبرة كبي��رة مثل دانييلي 
دي روسي، رادجا ناينجوالن وإيدين 

دجيكو وهذا ما يفتقد له الفريق 
األوكراني.

ورغم أنهما لعب��ا مباريات كبيرة 
ف��ي دور اجملموع��ات أم��ام خصوم 
الفني��ة،  الناحي��ة  م��ن  ممت��ازة 
فش��اختار ف��از على مانشس��تر 
س��يتي ونابول��ي، وف��از روما على 
تشيلس��ي ذهابً��ا وأحرج��ه إيابً��ا 
في لن��دن، لكن مباري��ات املراحل 
ش��كاًل  تختل��ف  اإلقصائي��ة 
وموضوًع��ا، ومتل��ك فيه��ا الف��رق 
األفض��ل م��ن الصعي��د الدفاعي 

احلظوظ األكبر لالنتصار.
لكن دفاع روما ب��دأ يتهدور كثيرًا 
ف��ي الفترة األخي��رة، ويعاني حتى 
ف��ي احلفاظ على نظافة ش��باكه 
عل��ى أرضية ميدان��ه، بينما ميلك 
ش��اختار مش��اكل دفاعية كبيرة 
خاصة فيم��ا يتعلق باملس��احات 
التي يتم تركها خلف الظهيرين، 
وق��د اس��تقبل 4 أه��داف ف��ي 4 
مباري��ات عل��ى ملعبه ف��ي دوري 
األبطال، أما روما فيواجه مشاكل 
الدفاعي��ة  كبي��رة ف��ي صالبت��ه 
عندما يلع��ب خارج ميدانه، حيث 
اس��تقبل 7 أهداف في 3 مباريات 
لعبه��ا خ��ارج ميدان��ه ف��ي دوري 

األبطال هذا املوسم.
أما فيما يتعلق بالشق الهجومي، 
ف��إن الفريق��ني لديهما أس��لحة 
مميزة وخاصة عل��ى األطراف، لكن 
ش��اختار يعتمد أكث��ر على إيجاد 
الس��ريعني  جلناحي��ه  مس��احات 
مارلوس وبيرنارد، وسيجد صعوبة 
كبي��رة في الذهاب بعيًدا في دوري 

األبطال.
أم��ا روما فإن��ه ميلك حل��وال أكثر، 
خاص��ة في ظل وج��ود رأس حربة 
متمرس وأكث��ر خبرة وه��و إيدين 
يس��تعيد  ب��دأ  وال��ذي  دجيك��و، 
مستواه في الفترة األخيرة بصورة 
ف��إن ش��اختار  ولذل��ك  نس��بية، 
يب��دو ه��و اخلص��م األس��هل في 
دور الثماني��ة م��ن دوري األبط��ال 

لعمالقة أوروبا.

روما وشاختار.. الفائز الذي يتمناه كبار أوروبا في ربع النهائي

مورينيو يثير الشكوك حول مشاركة بوجبا.. ومونتيال يعلن قائمته

لقطة سابقة ملانشستر يونايتد وإشبيلية

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
 أعلن نادي س��او باولو، تعيني امل��درب األوروجوائي 
دييج��و أجيري، مدربا للفريق األول خلفا للبرازيلي 
دوريفال جونيور، الذي أقيل اجلمعة بسبب النتائج 

السيئة بعد 8 أشهر من توليه املهمة.
وقال املسؤول اإلداري بساو باولو، راي، في البيان إن 
»أجيري مدرب معاصر لديه إجنازات كبيرة ومهمة 
وهو م��ا نرغب فيه من أجل س��او باولو.. نثق فيه 

وفي طريقة عمله التي تتماشى مع النادي«.
ووقع أجيري الذي لم يقد أي فريق منذ أيلول املاضي 
بع��د رحيله عن قيادة س��ان لورين��زو األرجنتيني، 
عل��ى عقد مع س��او باول��و ممتد حت��ى كانون أول 
2018.وخالل مس��يرته التدريبية ق��اد أجيري عدة 
فرق مثل بورتو أليجري )2015( وأتلتيكو مينيرو دي 
بيل��و هوريزونتي )2016( من بني أندية كبيرة أخرى 

في أوروجواي واإلكوادور وقطر.

دمشق ـ وكاالت:
وقع احتاد الكرة الس��وري، برئاس��ة صالح رمضان، 
مع نظيره القطري اتفاقية لتبادل اخلبرات وتعزيز 
العالقات بني االحتادين مما يعزز تطور كرة  القدم في 
البلدين، وذلك خالل اجتم��اع اجلمعية العمومية 
غي��ر العادي��ة الحت��اد غربي آس��يا ف��ي العاصمة 

األردنية عمان.
وأكد رمضان، في تصريحات صحفية، على أهمية 
االتفاقية والتي س��تنعكس على واقع كرة القدم 
في البلدين.يذكر أن قطر استضافت في السنوات 
األخيرة أكثر من معس��كر للمنتخبات السورية، 
وتس��تضيف حالياً مباريات فريق اجليش السوري 

في منافسات مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي.
وفي قط��ر أكثر من 20 مدربا س��وريا يعملون في 
األندي��ة، أبرزهم ياس��ر الس��باعي وعبد اللطيف 
مق��رش فيم��ا يلعب بال��دوري القط��ري عدد من 
الالعبني السوريني وأبرزهم أسامة أومري ومحمود 

املواس.

ميونيخ ـ وكاالت:
حق��ق البلجيك��ي ميش��ي باتش��واي، مهاج��م 
بوروس��يا دورمتون��د، رقًما مميزا جدي��ًدا مع الفريق، 
خ��الل االنتصار على آينتراخ��ت فرانكفورت أمس 
األح��د، بثالثي��ة مقابل هدف��ني، باجلول��ة 26 من 

البوندسليجا.
وشارك باتشواي، كبديل أمام فرانكفورت قبل أن 
يس��جل هدفني، أحدهما ه��دف االنتصار لفريقه 
في الدقيقة 94 م��ن عمر املباراة، ليمنح فريقه 3 
نقاط مهمة.ووفًقا لشبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فإن باتشواي س��جل أكثر هدف متأخر لدورمتوند 
في البوندسليجا في الدقيقة )93:26( منذ هدف 
مهاجم الفريق السابق روبرت ليفاندوفسكي في 

شباك ماينز، في تشرين األول  2013 )93:28(
وانضم باتش��واي لصف��وف دورمتون��د، خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير املاضي، حيث شارك 
في 6 مباريات في البوندسليجا حتى اآلن، وسجل 

5 أهداف وصنع هدًفا.

أجيري مدربا لساو 
باولو البرازيلي

اتفاقية تعاون بين االتحاد 
السوري ونظيره القطري

اتشواي يحقق رقما 
مميزا مع دورتموند
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العواصم ـ وكاالت:

حجز اإلس��باني ديفيد فيرير، بطاقة 
تأهله للدور الثالث ببطولة إنديان ويلز 
لتنس األس��اتذة، ذات ال�1000 نقطة، 
بعدما تغلب أول أمس على األمريكي 
تينيس ساندجرين، مبجموعتني دون رد 
بواقع 6-2 و7-6)7-3( في الدور الثاني 
بالبطولة.واحتاج فيرير لس��اعة و47 
دقيق��ة من أج��ل اإلطاح��ة بصاحب 

األرض.
وس��يلتقي فيري��ر ف��ي ال��دور املقبل 
م��ع املتأه��ل م��ن األرجنتين��ي خوان 
مارتني ديل بوترو، واألسترالي أليكس 
دي منوار.واس��تمر مسلس��ل تف��وق 
اإلسبان على األمريكيني بعدما أطاح 
فيليسيانو لوبيز، بإرنستو إسكوبيدو 
مبجموعت��ني دون رد 6-4 و6-3 ليواجه 
الفائ��ز م��ن األمريك��ي جاك س��وك 

واإليطالي توماس فابيانو.
كما ف��از األملاني فيليب كولش��رايبر 
على األمريكي اآلخر تيم سميتشك 
مبجموعت��ني لواح��دة 1-6 و 6-4 و6-

4،وس��ينتظر كولش��رايبر الفائز من 
مب��اراة الكروات��ي مارين تش��يليتش 

واجملري مارتون فوكسوفيكس.

وتواص��ل خروج الالعب��ني األمريكيني 
بعدم��ا ودع ج��ون إيس��نر البطول��ة 
على يد الفرنس��ي جاي��ل مونفيس، 
و7-  )7-5(7-6 لواح��دة  مبجموعت��ني 

6)7-3( و7-5.وس��يلتقي مونفيس في 
الدور الثالث م��ع مواطنه بيير هوجو 
هرب��رت، ال��ذي أقص��ى جيل��س مولر 

مبجموعتني دون رد 6-3 و5-7.
م نوفاك ديوكوفيت��ش، أداًء محيرًا  قدَّ
ليخس��ر املصنف األول عل��ى العالم 
س��ابًقا، أم��ام اليابان��ي الصاعد من 
التصفي��ات ت��ارو دانيي��ل، ف��ي الدور 
الثاني لبطولة إندي��ان ويلز املفتوحة 

للتنس في كاليفورنيا، مساء أمس.
وبعد عودته من جراحة لعالج مشكلة 
في املرفق األمين، بدا ديوكوفيتش ظالً 
لالعب املسيطر باملاضي، وخسر )6-7(، 
و)4-6(، و)6-1( لُيودِّع سريًعا البطولة 
التي أحرز لقبها 5 مرات.وقال الالعب 
الصربي: »ش��عرت وكأنها أول مباراة 
ل��ي عل��ى اإلط��الق، كان األم��ر غريًبا 
جًدا. فقدت إيقاعي متاًما وكل ش��يء. 
واجهت صعوبات تتعلق بالصحة في 

األسابيع القليلة املاضية«.
وابتع��د ديوكوفيت��ش ملدة 6 أش��هر 
بع��د بطولة وميبلدون الع��ام املاضي، 
وعاد ف��ي كانون الثاني لُيش��ارك في 

املفتوح��ة، حي��ث خس��ر  أس��تراليا 
في ال��دور الرابع، وخض��ع جلراحة في 
سويس��را بعد خروجه م��ن البطولة 
مباشرة.وأضاف ديوكوفيتش »أنا ممنت 

لوجودي ف��ي امللعب بهذه الس��رعة 
بعد اجلراحة، لكن في الوقت نفس��ه 
لم يكن ش��عوري جيًدا على االطالق. 
كان هن��اك بع��ض التوت��ر. ارتكب��ت 

العديد من األخطاء السهلة«.
وأث��ار أداء ديوكوفيتش ف��ي اجملموعة 
األخيرة أمام املصنف 109 عاملًيا على 
امللع��ب الرئيس��ي، دهش��ة البعض.

وقال األمريك��ي جيم كوريي��ر الفائز 
ب�4 ألق��اب ف��ي البط��والت الكبرى، 
»استس��لم«،  الصرب��ي  الالع��ب  إن 
وأضاف ف��ي تعليقه على املباراة على 
التلفزيوني��ة: »عالمات  التن��س  قناة 
االس��تفهام احمليط��ة بهزميت��ه اليوم 

ستزداد«.
وتاب��ع »كن��ت أت��وق ملعرف��ة كي��ف 
ستس��ير األمور بعد اجلراحة، وكيف 
س��يكون رد فعل املرفق جتاه الضغط، 
لكن رد الفعل غير املناس��ب في هذه 

املباراة كان من جانب رأسه وعقله«.
وتف��ادى روجيه في��درر، حامل اللقب، 
مصير ديوكوفيتش، رغ��م أنَّ الالعب 
السويس��ري واجه اختبارًا صعًبا أمام 
األرجنتين��ي فيدريك��و ديلبونيس في 
مباراة اس��تكملت أم��س األحد، بعد 
توقفها بس��بب األمط��ار، والنتيجة 
ي��وم  الثاني��ة،  اجملموع��ة  ف��ي   )2-2(
الس��بت.وأنقذ املصنف األول، نقطة 
خلسارة اجملموعة في الشوط الفاصل 

ليهزم ديلبونيس )6-3(، و)6-7(.
كما أنقذ الفرنس��ي جايل مونفيس، 
نقطة خلس��ارة املباراة قب��ل أن يهزم 
صاح��ب  ايس��نر  ديفي��د  األمريك��ي 
ضربات اإلرسال القوية )6-7(، و)6-7(، 
و)7-5( في مباراة لم تشهد إال كسرًا 

واحدا لإلرسال.
وأهدر ايس��نر املصنف 15 سبع فرص 
لكسر إرس��ال مونفي، بينما استغل 
واح��دة  فرص��ة  الفرنس��ي  الالع��ب 
م��ن 3 أتيحت له، وهو م��ا كان كافًيا 
بامبري،  يوكي  الهندي  لينتصر.وفجر 
مفاج��أة عندما هزم الفرنس��ي لوكا 

بوي املصنف التاسع )6-4(، و)4-6(.
وتغلب العب الكيان الصهيوني دودي 
س��يال، على املصن��ف 21 البريطاني 
)6-4(، و)6-4(، بينم��ا  كاي��ل إدمون��د 
خسر جيل مولر العب لوكسمبورج، 
املصنف 24 أمام الفرنس��ي بيير-أوج 

ايربير )6-3(، و)5-7(.
وف��ي مباري��ات أخ��رى، ف��از الكرواتي 
مارين شيليتش املصنف الثاني على 
اجمل��ري مارت��ون فوتش��وفيتش )5-7(، 
و)6-3(، بينم��ا تغلب الكندي ميلوش 
راونيتش على مواطنه فيلكس أوجيه 

الياسيم )6-4(، و)4-6(.
وقال ش��يليتش »كنت أهاجم عندما 
تتاح ل��ي الفرص��ة، وس��يطرت على 
د ضربات  أغل��ب النق��اط. ل��م أُس��دِّ
اإلرس��ال جي��ًدا الي��وم لكن بش��كل 
عام أنا س��عيد«.كما فقدت البطولة 
ال��ذي  نيش��يكوري،  ك��ي  اليابان��ي 

انسحب بسبب املرض.

فيرير يتأهل إلى الدور الثالث ببطولة إنديان ويلز لتنس األساتذة
ديوكوفيتش يخرج بطريقة »غريبة« تقرير

فيرير

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

مان يونايتد ـ إشبيلية
روما ـ شاختار

دوري أبطال أوروبا

مدريد ـ وكاالت:
البرتغالي  الدول��ي  ق��اد الالع��ب 
كريس��تيانو رونال��دو، فريقه ريال 
مدري��د لتج��اوز عقب��ة مضيفه 
ن��ادي إيب��ار، ف��ي اجلول��ة 28 من 
الدوري اإلس��باني لك��رة القدم ) 
الليغا( حيث سجل الدون هدفي 

فوز النادي امللكي )1-2(.
والحظ حس��اب "ميستر شيب" 
اإلس��باني، أن رونالدو جنح بفضل 
تخط��ي   ، اجلديدي��ن  هدفي��ه 
ليوني��ل  التقلي��دي،  منافس��ه 

ميس��ي، جنم نادي برشلونة ، من 
حيث عدد األهداف املس��جلة في 
املوس��م اجلاري )2017-2018( في 
كل املس��ابقات احمللي��ة والقارية 

والدولية.
إلى  رونال��دو  ووصل كريس��تيانو 
هدفه ال�33، منذ انطالق املوسم، 
خالل مش��اركته ف��ي 34 مباراة ، 
حيث س��جل 18 هدفا في الدوري 
اإلس��باني، و12 ف��ي دوري أبطال 
أوروب��ا لكرة الق��دم ،و هدفني في 
كأس العالم لألندية، وهدف واحد 

في كأس السوبر اإلسباني.
وباملقابل، سجل ميسي 32 هدفاً 
خ��الل 41 مب��اراة، توزع��ت عل��ى 
ش��كل 24 هدفاً في "الليغا"، و4 
في دوري أبطال أوروبا ، و 3 أهداف 
ف��ي كأس ملك إس��بانيا و هدف 
واحد في كأس السوبر اإلسباني.

يُش��ار أّن ميس��ي غاب عن مباراة 
فريقه برشلونة بديار نادي مالغا، 
الس��بت، حلس��اب نف��س اجلولة 
من "الليغا" بس��بب ازدياد مولود 

جديد له.

القاهرة ـ وكاالت:
أُسدل الستار رسمًيا، أول أمس، 
الع���ام  ال��دوري  بطول��ة  عل��ى 
املصري للكرة الطائ��رة، بتتوي�ج 
األهلي بطال للمس��ابق�ة، عقب 
 ،)0-3( اجلي���ش  عل��ى  تغلب��ه 
باجلول��ة األخيرة، على صالة احتاد 

بواق���ع  الرياض���ي،  الش��رط�ة 
)25-23، 25-19، 25-23(.وبذل��ك، 
حص���د األهل����ي لق��ب الدوري 
ب��دون هزمي���ة، للمرة ال���29 في 

تاريخ�ه.
وفي ذات اجلول�ة، خسرت طائ�رة 
الزمالك أمام سموحة، بنتيج�ة 

الش��وط�ان  ج��اء  حي��ث   ،)3-1(
األول والثان��ي، لصال��ح الفري��ق 
و)23-25(،   ،)25-27( الس��كندري 
قب��ل أن يفوز الزمال��ك )19-25(، 
ف��ي الش��وط الثالث، ليحس��م 
منافس��ه الش��وط الراب�ع )25-

.)23

األهلي بطالاً لدوري الطائرة المصري

نيويورك ـ وكاالت:
بات هيوس��نت روكتس أول املتأهلني 
م��ن املنطق��ة الغربي��ة إل��ى األدوار 
النهائي��ة )ب��الي أوف( م��ن دوري كرة 
الس��لة األميركي للمحترفني بفوزه 
العري��ض األول أم��س على مضيفه 

داالس مافريكس 82-105.
وانضم هيوس��نت إلى تورونتو رابتورز 
وبوسطن سلتيكس، متصدر وثاني 
املنطق��ة الش��رقية اللذي��ن حجزا 
مكانهما ف��ي األدوار اإلقصائية في 

األيام املاضية.
ف��ي املقابل، تأكد خ��روج أربعة فرق 
من املنافس��ة من املنطقة الغربية 
وداالس  كيغن��ز  س��اكرامنتو  ه��ي 
وفينيكس صن��ز وممفي��س غريزليز، 
إضاف��ة إل��ى أتالنت��ا هوك��س م��ن 

املنطقة الشرقية.
ورغم عدم مش��اركة جنمه جيمس 
هاردن ال��ذي أعفي ملعاجل��ة آالم في 
الركب��ة، تنزه هيوس��نت ف��ي صالة 
داالس »أميريكان إيرالينز سنتر« بعد 
أن دق له األخي��ر جرس اإلنذار عندما 
تقدم عليه بفارق س��ت نقاط خالل 

الربع الثاني.

لكن س��رعان ما أعاد كريس بول )24 
نقطة( وأري��ك غ��وردون )26 نقطة( 
إل��ى  األرض  صاح��ب  وزمالؤهم��ا 
حجمه الطبيع��ي وأنهوا اللقاء في 
صالح فريقهم بفارق كبير وصل في 

النهاية إلى 23 نقطة.
وتقدم هيوس��نت في الربع األول 25-

14، ث��م تخلف ف��ي الثان��ي 33-23 
قبل أن ينتفض في الش��وط الثاني 
)الرب��ع الثال��ث 32-16 واألخي��ر 25-

19(، ويطبق عل��ى مضيفه الذي برز 
منه دوايت باول )20 نقطة(، في حني 
اكتفى اخملضرم األملاني العمالق ديرك 
نوفيتسكي بتسجيل 13 نقطة مع 
س��ت متابعات.وقال غ��وردون »نريد 
أن ننه��ي الدوري املنتظم في صدارة 
املنطق��ة الغربي��ة. هذا ه��و هدفنا 

الوحيد راهنا«.
ورفع هيوس��نت الذي أوق��ف تورونتو 
انتصاراته  رابتورز اجلمعة سلس��لة 
املتتالي��ة عند 17 ف��وزاً، رصيده إلى 
52 انتص��اراً ف��ي 66 مب��اراة، وبق��ي 
متقدم��اً بفارق مري��ح على مطارده 
غولدن س��تايت ووريرز حامل اللقب 
ال��ذي مني بهزمي��ة ثاني��ة توالياً في 

غياب جنمه س��تيفن ك��وري املصاب 
والسادسة عش��رة )مقابل 51 فوزاً( 
من��ذ بداية املوس��م عندما س��قط 
على أرض مينيسوتا متبروولفز 103-

.109
وفي املنطقة الشرقية، حقق تورونتو 
ف��وزه الثام��ن عل��ى التوال��ي عل��ى 
حس��اب مضيف��ه نيوي��ورك نيكس 
132-106، في حني لم يستغل العبو 
بوسطن معنويات التأهل وسقطوا 

على أرضهم إنديانا بيسرز 99-97.
وصعد إنديانا إل��ى املركز الثالث في 
ترتيب املنطقة على حساب وصيف 
البطل كليفالند كافالييرز الذي لم 
يستفد من رحلته إلى لوس أجنليس 
ومني بخسارته الثانية خالل يومني 
وكانت أمام مضيفه ليكرز 127-113 
بعد أن س��قط اجلمعة أمام القطب 

اآلخر كليبرز 116-102.
وخسر بروكلني نتس أمام فيالدلفيا 
وأتالنتا   ،120-97 سفنتي سيكسرز 
هوكس أمام ش��يكاغو بول��ز 122-

129، ونيو أورليانز بيليكانز أمام يوتا 
ج��از 99-116، وس��اكرامنتو كينغز 

أمام دنفر ناغتس 130-104.

كريستيانو رونالدو يتجاوز رقم غريمه ميسي
هيوستن روكتس أول المتأهلين 

عن المنطقة الغربية بالسّلة
باحتساب األهداف المسجلة في كل المسابقات



إعالم المركز الوطني
ضمن اط��ار توجيهات وزير الش��باب 
والرياضة عبد احلسني عبطان، ومدير 
عام دائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات 
املرك��ز  ومدي��ر  املوس��وي،  طال��ب 
الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية 
بس��ام رؤوف، فق��د تواصلت جمعية 
التع��اون اخليرية برفد املركز مبوهوبني 
م��ن االيتام من أجل ام��كان احلاقهم 
باملركز الوطني لش��تى األلعاب بعد 
اكتش��اف مؤهالتهم الفنية في كل 
لعبة. وقال املدير اإلعالمي للجمعية، 
زيد زاهد بالتعاون مع وزارة الش��باب 
والرياضة، قمنا بجوالت ميدانية لدور 
العش��وائيات ف��ي مناطق الش��عب 
وبغداد اجلديدة واحلرية من أجل اختيار 
موهوب��ني أيت��ام ميك��ن ان يلتحق��وا 
باملركز الوطني وذلك بالتنس��يق مع 

اجلهات األمنية واألهالي الذين رحبوا 
بالفكرة.

وب��ني زاه��د، ان اس��تقطاب االيت��ام 
واش��راكهم ف��ي املي��دان الرياض��ي 
يعد خطوة مهم��ة تنمي قابلياتهم 

وتس��هم في تعويضهم عن الكثير 
وذل��ك الن الرياضة ميدان رحب ميكن 
ويتعل��م  يتف��وق الصغي��ر  ان  في��ه 
ليصبح رياضيا جاهزا للتفوق والتألق 

في الفعالية التي يختار ممارستها.

إعالم اللجنة األولمبية
التقى امني ع��ام اللجنة االوملبية 
الوطنية، حيدر حسني علي، رئيس 
مكت��ب املمثلي��ات ف��ي اللجن��ة 
االوملبية، زاهد نوري، لبحث السبل 
الكفيل��ة بدع��م ممثلي��ات رياضة 
نين��وى بع��د حتريرها م��ن االرهاب 
ببس��الة قواتنا االمنية واحلش��د 

املقدس.
وقال االم��ني العام: ان��ه اتفق مع 
رئي��س مكت��ب املمثلي��ات حل��ث 
جميع ممثلي��ات اللجن��ة االوملبية 
في احملافظ��ات خملاطب��ة االحتادات 
الفرعي��ة لغ��رض م��د ي��د العون 

وتقدمي ما ميكن تقدميه الى ممثلية 
اللجن��ة االوملبي��ة ف��ي محافظة 
نين��وى، بع��د ان ش��هدت دم��ارا 
واضح��ا، وتخريبا علني��ا من قبل 

االرهابيني.
عل��ى صعيد متص��ل، اكد االمني 
العام للجنة االوملبية، حيدر حسني 
علي، دعم املكتب التنفيذي الحتاد 
املصارعة وعودة الق وبريق اللعبة 

مجددا على الساحة االسيوية.
خ��الل  الع��ام،  االم��ني  واوض��ح 
اس��تقباله رئيس االحت��اد املركزي 
للمصارعة، شعالن عبد الكاظم، 
الذي س��لم بدوره دعوة رس��مية 

من قبل االحت��اد العربي الى رئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة، رع��د حمودي، 
تتضمن احتضان العاصمة بغداد 
ما بني ال�17 ولغاية 21 من ش��هر 
نيس��ان املقب��ل بطول��ة الع��رب 
للناش��ئني حت��ت س��ن 17، اوضح 
االمني العام: ان العراق بدأ مجددا 
الرياضي��ة  باحتض��ان االنش��طة 
مبختل��ف عناوينه��ا، م��ا يؤكد ان 
العراق اصبح م��ن افضل البلدان 
العربية التي تنعم باألمن واالمان، 
ومتتل��ك كل االم��ور اللوجس��تية 
الت��ي تس��هم بإجن��اح كل احملافل 

التي تقام على ارض الرافدين.

إعالم اللجنة البارالمبية
صدر عن قس��م االعالم في اللجنة 
العراقي��ة  الوطني��ة  الباراملبي��ة 
العدد اجلديد من مجل��ة ) باراملبياد 
( الناطقة رس��ميا باس��م اللجنة 

الباراملبية.
وق��ال رئي��س حتري��ر اجملل��ة هش��ام 
الس��لمان ان الع��دد اجلدي��د الذي 
ع��دة  تضم��ن   14 الرق��م  يحم��ل 
مواضيع مهمة منها حوار موس��ع 
م��ع جن��م الك��رة العراقي��ة يونس 
محم��ود تكل��م في��ه ع��ن عالقته 
باللجن��ة الباراملبية واب��رز ابطالها 

واجنازاته��ا ومتابعته لها فضال عن 
قضية ترشيحه لرئاسة احتاد الكرة 
العراق��ي. واض��اف الس��لمان الذي 
يرأس قس��م االع��الم ف��ي اللجنة 
الباراملبية ان اجمللة سلطت االضواء 
عل��ى اجلهود الت��ي بذله��ا املكتب 
التنفيذي برئاس��ة د. عقيل حميد 
مع جلنتي الشباب والرياضة واملالية 
في البرمل��ان العراقي لزيادة ميزانية 
الباراملبية اضافة الى توثيق االجنازات 
املتحققة عن طري��ق منتخبي رفع 
االثقال والقوس والسهم فضال عن 

ابواب اجمللة الثابتة.

صدور العدد الجديد من مجلة بارالمبياد
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غدًا انطالق بطولة العراق 
الدولية بالشطرنج

اإلمارات تضيف اليوم 
فعاليات بطولة فزاع بالقوى

طاقم تحكيمي في 
دوري األبطال اآلسيوي

بغداد ـ رافد البدري*
اعلن��ت 19 دول��ة مش��اركتها ف��ي بطول��ة العراق 
الدولية السادسة بالشطرجن،والتي ينضمها االحتاد 
العراقي للعبة وتنطلق منافساتها يوم غد االربعاء، 
اعلن ذل��ك رئيس االحتاد العراق��ي للعبة ظافر عبد 
االمي��ر وقال: وص��ل عدد الدول التي ستش��ارك في 
البطول��ة ال��ى 19 دول��ة عربية واجنبي��ة، وهو رقم 
قياس��ي مقارنًة بالبطوالت السابقة اخلمسة، عبد 
االمير اك��د ان رئيس االحتاد الدولي للعبة الروس��ي 
كيرس��ان الينيج��وف س��يكون حاضراً ف��ي بغداد 
الس��الم، بعد ان اعل��ن موافقته الرس��مية حلضور 
حف��ل االفتتاح الذي س��يقام في فندق فلس��طني 

ميريديان يوم غد الساعة الرابعة عصراً.
واش��ار ال��ى ان عدد الدول املش��اركة ف��ي البطولة 
ارتف��ع ال��ى 19 دول��ة، نتيج��ًة للظ��روف االمني��ة 
املس��تقرة التي يعيش��ها بلدنا وهي:املغرب وتونس 
ومصر والبحرين وس��وريا ولبنان وفلس��طني واالردن 
وايران وجورجيا واذربيج��ان وارمينيا وتركيا وماليزيا 
ومنغوليا وبلجيكا واوكرانيا وروس��يا باالضافة الى 

البلد املضيف للبطولة العراق.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

دبي  ـ جمعة الثامر*
تنطل��ق الي��وم الثالثاء على مالعب ن��ادي دبي لذوي 
الهمم فعاليات بطولة فزاع الدولية اللعاب القوى 
للمعاق��ني وس��ط مش��اركة كبيرة وواس��عة من 
مختل��ف دول العالم ومبش��اركة كثير م��ن ابطال 
العالم ومبختلف الفعاليات . وس��تقام منافس��ات 
البطول��ة وف��ق نظ��ام الدم��ج اي كل التصنيفات 
تتبارى فيما بينها وحتس��م النتائج بحس��ب نظام 

النقاط وفق قياس درجة عوق املتباري .
وخ��الل اليومني واص��ل ابطالنا م��ن متحدي العوق 
تدريباته��م اليومي��ة على مالعب ن��ادي دبي والكل 
عازم على الظهور مبس��توى جي��د وخطف بطاقات 
التاه��ل لدورة االلعاب االس��يوية التي س��تقام في 

جاكارتا في الشهر العاشر
واجتم��ع رئيس الوفد االس��تاذ مهدي باق��ر بالوفد 
واكد على ضرورة خوض املنافس��ات باعلى مستوى 
وحتقي��ق االجناز وحس��م بطاق��ات التاه��ل اللعاب 
جاكارت��ا مش��يدا باالنضب��اط والروحي��ة العالي��ة 
التي بدا بها العبي الوف��د العراقي والذين اغلبهم 

يحضى بسمعة رائعة بني بقية الوفود.
ومن جهته اكد البطل العاملي جراح نصار عن ثقته 
بتحقيق اجناز جديد للعراق وله ش��خصيا مؤكدا ان 

في جاهزية تامة خلوض غمار املنافسة .

* موفد األحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اناطت جلنة احلكام في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
بطاقمن��ا الدول��ي )نخبة آس��يا( املؤل��ف من علي 
صب��اح ومس��اعديه امي��ر داود وحيدر عبداحلس��ن 
وزي��د ثامر حكما رابع��اً، مهمة إدارة مب��اراة فريقي 
الوحدة اإلماراتي ولوكوموتيف طش��قند االوزبكي 
التي س��تجرى حلساب اجلولة اخلامسة للمجموعة 
الثانية بدوري أبطال آسيا التي ستقام في الساعة 
اخلامس��ة و10 دقائق عصر يوم الثالث��اء الثالث من 
نيس��ان املقب��ل في ملعب اس��تاد آل نهي��ان بنادي 

الوحدة.
وق��ال صباح، ان الطموحات كبيرة في تاكيد مقدرة 
التحكي��م ف��ي إدارة اللقاء نحو بر االمان، وكس��ب 
ارفع درجات التقومي من مشرف ومقّوم احلكام، مبينا 
ان املباراة ستنال قدراً كبيراً من االهمية الن الفريق 
اإلمارات��ي يتطلع إل��ى حتقيق نتيج��ة إيجابية وهو 

يلعب في ارضه وبني جمهوره.

بغداد ـ الصباح الجديد:

ع��اد فري��ق ن��ادي ال��زوراء بنق��اط 
املنام��ة  فري��ق  ام��ام  املواجه��ة 
البحريني، بعد فوزه بثالثة أهداف 
له��دف واح��د، ف��ي املب��اراة التي 
اقيمت مساء أمس حلساب اجلولة 
الرابع��ة للمجموع��ة الثانية في 
بطول��ة كأس االحت��اد اآلس��يوي/ 
منطق��ة غرب��ي آس��يا، وضيفها 
استاد البحرين الوطني في املنامة 
الياباني يوس��يكي  بقيادة احلكم 

أراكي.
وبرغ��م ان فري��ق املنام��ة بكر في 
التس��جيل ف��ي الدقيق��ة االولى 
عن طريق محمود نور، اال ان مهند 
عب��د الرحي��م ادرك التعدي��ل في 
الدقيق��ة 15، وف��ي الدقيق��ة 66 
س��جل البديل حيدر عب��د االمير 
لل��زوراء،  الثاني  الترجي��ح  ه��دف 
ثم عزز أمجد كل��ف تقدم الزوراء 

بهدف ثالث في الدقيقة 79.
وبذل��ك الفوز رفع ال��زوراء رصيده 
إل��ى 5 نق��اط ف��ي املرك��ز الثاني 
باجملموع��ة الت��ي يتصدره��ا فريق 
العهد اللبناني وله 8 نقاط بفوزه 
ام��س على فريق اجليش الس��وري 
بثالث��ة أه��داف نظيف��ة، ويق��ف 
اجلي��ش في املرك��ز الثال��ث وله 3 
نق��اط، فيما املنام��ة رابع الالئحة 

وله نقطة واحدة.
وف��ي س��ياق اخ��ر، أعلن��ت جلنة 
العقوبات التابعة الحتاد الكرة عن 
جمل��ة من الق��رارات على خلفية 
بع��ض األح��داث الرياضي��ة التي 
رافقت مباريات دوري الكرة املمتاز 

ودوري الدرجة االولى«. 
وقال رئيس جلنة االنضباط طه عبد 
حالتة ان »اللجنة ق��ررت معاقبة 
العب نادي الش��رطة كرار محمد 

4 مباري��ات تبدأ م��ن تأريخ صدور 
الق��رار ، في حني لن تصدر اللجنة 
اَي عقوب��ة بحق الالعبني س��امال 
س��عيد ومحمد حميد واالكتفاء 
بعقوبة حكم املباراة وفق املادة 17 

من قانون العقوبات«.
وأضاف طه عبد حالتة ان »اللجنة 
قرررت املصادقة عل��ى ثروات التي 
اصدره��ا االحتاد الفرع��ي حملافظة 
ذي قار والتي تخص مباراة الفرات 

والناصري��ة باالضاف��ة الى حرمان 
العب نادي شباب العمل ملدة سنة 

كاملة من تاريخ صدور القرار«.<
من جانبها، أصدرت الهيئة االدارية 
لن��ادي الش��رطة الرياضي عقوبة 
بح��ق عدد من العب��ي فريق الكرة 
بالنادي على خلفية األحداث التي 
رافق��ت مباراة الفري��ق ضد القوة 

اجلوية في دوري الكرة املمتاز .
واك��د رئي��س الهيئ��ة االدارية اياد 

بني��ان للمرك��ز اخلبري للن��ادي ان 
اجتماعه��ا  وبع��د  الن��ادي  »ادارة 
االستثنائي بخصوص مباراة القوة 
اجلوية اتخذت عدة مقررات أهمها 
معاقب��ة ح��ارس مرم��ى الفري��ق 
محمد حميد بقطع نسبة ١٠% 
من عقده بس��بب تعرضه للطرد 
ف��ي املب��اراة بعد دخوله بش��جار 
م��ع العبي اجلوي��ة ، باالضافة الى 
إنزال نفس العقوب��ة على مدافع 

للس��بب  الفري��ق ك��رار محم��د 
نفس��ه كما ومت فرض عقوبة على 
بعض الالعبني بنسبة ٥% لتراجع 

مستوياتهم الفنية.
وبني ان »اتخاذ مثل هكذا عقوبات 
احترازي��ة تأتي وفق مب��دأ الثواب 
والعقاب الذي من خالله نس��عى 
ال��ى القضاء عل��ى كل التجاوزات 
التي ق��د تصدر من الالعبني داخل 
امللع��ب والتي بس��ببها قد حتدث 

احداث شغب على املدرجات تصل 
الى درجة الى حتمد عقباها ».

واش��ار ال��ى ان »اتخاذ الق��رار جاء 
مبعزل ع��ن القرارات التي اصدرتها 
جلنة العقوب��ات باحت��اد الكرة وان 
هذه العقوبات ق��د تتضاعف في 
ح��ال تك��رار احلادثة ف��ي املباريات 

املقبلة
م��ن جان��ب اخ��ر، تنطل��ق، اليوم 
الثالثاء ، منافسات اجلولة التاسعة 
عش��رة واالخي��رة للمرحلة االولى 
للدوري املمتاز، باقامة مباراتني ، اذ 
يضيف نادي زاخ��و، صاحب املركز 
)19( برصي��د )12( نقط��ة، فري��ق 
الديوانية الذي يحت��ل املركز )16( 
برصي��د )17(، ويلتقي ف��ي املباراة 
الثانية فريق امان��ة بغداد اجلريح، 
الذي يقف ف��ي املركز )10( برصيد 
)23( ، مع فريق الطلبة املنتش��ي، 
حي��ث يحت��ل املرك��ز )7( برصي��د 

.)26(
فيما قررت جلنة املسابقات تأجيل 
مب��اراة البحري واحلدود من يوم غٍد 
االربعاء ال��ى يوم اجلمع��ة املقبل، 
فيما س��يواجه فري��ق الصناعات 
الكهربائية في ملعبه فريق امليناء 
ي��وم غٍد االربعاء. أم��ا يوم اخلميس 
اذ  مبارات��ان،  هن��اك  فس��تكون 
سيقابل فريق نفط اجلنوب ضيفه 
فريق الس��ماوة في ملع��ب الزبير، 
الش��عب  ملع��ب  وس��يحتضن 
الدولي لقاء وصي��ف الدوري فريق 
الشرطة مع فريق الكهرباء، وفريق 
القوة اجلوية يس��تقبل فريق نفط 
الوس��ط في ملعب الشعب عند 
الساعة اخلامسة من يوم اجلمعة 
املقبل، وتختتم يوم السبت املقبل 
مباريات املرحلة االولى باللقاء الذي 
س��يجمع فريقي ال��زوراء والنفط 
في ملعب الشعب الدولي في متام 

الساعة اخلامسة عصرا.

كأس االتحاد اآلسيوي: الزوراء يعود بنقاط الفوز من المنامة 
غدًا .. مباراتان في أخيرة المرحلة االولى لممتاز الكرة 

الزوراء يتفوق في البحرين

تدريبات املوهوبني
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بغداد ـ قاسم شالكه*

 ت��وج فريق نادي االتص��االت ببطولة 
اندية العراق باملالكمة للشباب والتي 
اختتمت منافساتها على حلبة املركز 
التخصي��ي في بغداد وس��ط حضور 
جماهيري غفير حيث جمع نقطة ٤٠ 
نقطة فيما حصل فريق نادي العدالة 
على املركز الثان��ي برصيد ٢٩ نقطة 
واحت��ل فريق اجلن��وب املرك��ز الثالث 
برصيد ٢٠ نقطة  واتسمت البطولة  
باالثارة والندية السيما سيما نزاالت  
الشبه والنهائي بعد ان افرزت نزاالت 
التاهي��ل نخب��ة مميزة م��ن املالكمني 

الشباب كانت بصمتهم حاضرة
االمني املالي للجنة االوملبية س��رمد 
عب��د االل��ه اش��اد بنج��اح البطولة 
الحتوائه��ا عل��ى طاق��ات ش��بابية 
واع��دة  كم��ا انها حضت مبش��اركة 
واس��عة واعتبر أن ظهور ش��باب في 
البطولة يجعل املنافس��ة مفتوحة 
ف��ي البط��والت املقبل��ة ، متوقع��اً 
ظهور منافسة بني الالعبني لتمثيل 
املنتخب في احملافل العربية والدولية  
ف��إن ما قامت بنج��اح البطولة على 

اكم��ل وجه، كما انها لقيت إش��ادة 
كبي��رة من جميع احلاضري��ن من راود 
اللغب��ة وجماهيره��ا الغفيرة حيث 
متمي��زة  ش��بابية  عناص��ر  اف��رزت 
من حي��ث املش��اركة وقد اتس��عت 
املشاركة وهذا شيء مفرح، واالخوان 
ف��ي احتاد املالكمة يعمل��ون حاهدين 
م��ن اج��ل تطوي��ر اللعبة م��ن خالل 
تنظيم ال��دورات الدولية والبطوالت 
مش��اركاتها  ع��ن  ناهي��ك  احمللي��ة 
اخلارجية، وبدورنا في اللجنة االوملبية 
نس��عى لدع��م الطاقات الش��بابية 
الس��يما في االلعاب الفردية القادرة 

على حتقيق االجناز.
اما، امني سر االحتاد، عبد الرضا علي، 
فق��ال : ان البطول��ة ناجح��ة ب��كل 
املقاييس حيث حضني مبش��اركة ٧٠ 
نادي��اً ميثلهم ٢٩١ مالك��م وهذا رقم 
كبير في عالم املالكمة ويكد س��عة 
القاعدة وما ينقصها اال قاعة رياضية 
مثالية وواسعة الستيعاب اجلماهير 
التي دائما ما تشعل فتيل املنافسة 
والتي حضرت ايام البطولة خصوصا 
اخلت��ام حي��ث ال قت البطول��ة اقباال 
جماهيري��ا ملا متتلكه رياضة املالكمة 
من قاعدة جماهيرية،  اما مش��اركة 

املالكم��ني فتعتبر مش��اركة فعالة 
حيث ظهر العبون جدد اتوقع ان يكون 
له��م مس��تقبل في رياض��ة اللعبة 
حيث املس��توى الفني ال��ذي قدموه 
الف��ت للنظ��ر كما ان االحت��اد مهتم 

بالفئ��ات العمرية  ويعمل بدراس��ة 
دقيقة لتهيئة ابطاال يستطيعوا ان 
يضعوا اسماهم في احملافل ، كما ان 
االندية املشاركة وضعت كل ما متلك 
م��ن طاقات لنجاح هذه البطولة من 

خالل املش��اركة الواس��عة وااللتزام 
بقوانني البطولة، البطولة ستضيف  
لالعبي منتخبنا الشبابي الكثير من 
االفادة م��ع من خ��الل االحتكاك مع 
زمالئهم الكتس��اب اخلب��رة والتعرف 

ف��ي  املههه��ارات  مختل��ف  عل��ى 
مج��ال اللعب��ة، وأن ه��ذه البطول��ة 
كانت فرصة س��انحة له��م لقياس 
قدراته��م وامكاناته��م ليت��م على 
ضوئها تش��كيل املنتخب الش��بابي 

باملالكمة.
م��ن جانبه، ق��ال مدرب فري��ق ناددي 
االتصاالت طارق حلو: لقد احرز فريقنا 
البطولة بجدارة حي��ث قدم العبونا 
مس��توى اكث��ر من رائ��ع إذ جمع ٤٠ 
نقطة واحرز من خاللها املركز االولى 
كون فريقنا ميتلك عناصر كبيرة في 
عالم املالكمة وكانت نزاالتهم  مميزة 
وهو سبب جناحنا، كما ان الدارة نادي 
االتصاالت لعا  االثر االكبر في جناحنا 
حي��ث كانت  املتابع��ة ميدانية ولها 
اهتم��ام كبير واس��تطاعت ان تذلل 
جميع العقبات امامنا من اجل احراز 
لقب البطولة ، وكانت اس��تعداداتنا 
للبطول��ة وحرصن��ا عل��ى  مبك��رة 
تأهيل عناصرن��ا للبطولة من حيث 
التدريب��ات املكثف��ة واحلم��د هلل قد 
حتقق بجهود االدارة واملالك التدريبي 

واملالكمني.
اما م��درب فري��ق العدال��ة ابراهيم 
جمع��ة صاحب املرك��ز الثاني فاكد: 

ق��ت جناح��اً كبي��راً  ان البطول��ة حقَّ
ونتمنَّ��ى االهتم��ام أكثر بش��ريحة 
الش��باب  وإع��داد منتخب��ات وف��رق 
ق��ادرة على املنافس��ة دولي��ا العادة 
مكانة املالكمة العراقية في احملافل 
الدولية الن الش��باب هم مستقبل 
املالكم في العراق، البطولة خضيت 
مبنافس��ة قوية لس��عة املش��اركني 
وه��ذا ما ي��دل على س��عة القاعدة 
املالكم��ون   معظ��م  و  اجلماهيري��ة 
قدموا  مستوى يليق بهذه البطولة 
وفري��ق العدلة كان احلصلن االس��ود 
ف��ي البطول��ة حيث ق��دم مالكموه 
اداء ممي��ز كم��ا أنهم خرج��وا بفوائد 
عدة من ه��ذه البطولة واكتس��بت 
اخلبرة واالحتكاك م��ن الفرق االخرى 
خصوصا الفرق التي لها تاريخ طويل 
في اللعب��ة احلقيقة كان��ت بطولة 
اكث��ر من رائعة، واالهم من ذلك كان 
دعم االحت��اد كان واضحا وملموس��ا 
حي��ث ذللت جمي��ع العقبات الجناح 
ه��ذه البطول��ة واحلقيق��ة ان االحتاد 
دعم��ه للمالكم��ني لالرتق��اء بواقع 

اللعبة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

بمشاركة 291 مالكم يمثلون 70 ناديًا

»االتصاالت« يتوج بكأس األندية للشباب بالمالكمة

تقرير

تتويج االتصاالت بطالً

إعالم الشباب والرياضة
بحث وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلسني عبطان، أمس مع كادر الوزارة 
املتق��دم التحضيرات القامة بطولة 

الصداقة الدولية في البصرة .
بطول��ة  اقام��ة  أن  عبط��ان  وق��ال 

الصداقة الدولي��ة في العراق جاءت 
بعد جه��ود حثيثة من قب��ل الوزارة 
النه��ا ه��ي من رع��ت مش��روع رفع 
احلظر عن املالعب الرياضية بشكل 
رسمي س��واء على صعيد العالقات 

الدولية او بناء املنشأت الرياضية.

واض��اف ان ال��وزارة س��تدعم احت��اد 
الك��رة في اجن��اح البطولة من خالل 
تهيئ��ة املدينة الرياضي��ة وإظهارها 
بافضل ص��ورة، فضال ع��ن عدد من 
االم��ور اللوجس��تية الت��ي حتتاجها 

البطولة.

»األولمبية« تدعم رياضة نينوى وبغداد 
تضيف نزاالت ناشئة العرب بالمصارعة

»الشباب والرياضة« تبحث االستعدادات 
القامة بطولة الصداقة الدولية

جمعية التعاون الخيرية ترفد
 المركز الوطني بـ 55 موهوبًا
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من لألطفال المستعبدين..؟

جمال جصاني

إن مش��هد توزيع األطفال لالس��تجداء عن��د مفترق الطرق 
والس��احات ومراك��ز التس��وق املزدحمة، من قبل ش��بكات 
منظمة ومتخصصة في اس��تعباد األطفال واس��تغاللهم 
بأبش��ع ش��كل ممك��ن، وم��ن دون أي موقف ج��دي من قبل 
الس��لطات املعنية؛ يخت��زن الكثير من التواط��ؤ والتخاذل 
وخيانة الوظيفة واملسؤولية، من قبل جميع اجلهات املعنية 
بهذا املل��ف احليوي )الطفول��ة( الذي زادته األع��وام األربعة 
األخيرة تأزماً وتقيحاً. مثل هذه املواقف املتخاذلة الرسمية 
منها والش��عبية، تفض��ح كل ادعاءات اإلص��الح والتغيير 
وش��عارات العدالة االجتماعية وس��يادة القانون وغير ذلك 
من اليافطات الرنانة والبراقة، التي يتوهم البعض بقدرتها 
على س��تر مالمحهم واهتماماتهم الفعلية. بلد عاجز عن 
حماي��ة من هو بأمس احلاج��ة للحماية والرعاية )ش��ريحة 
األطف��ال( عل��ى زعاماته وكتل��ه املتنفذة وهيئات��ه وإداراته 
ومؤسساته، أن تخجل قليالً وتخفض من سقف تبجحاتها 
وادعاءاته��ا، فالعاجز عن توفير احلاجات البدائية ألطفاله، ال 
ميكن انتظار أعمال وقرارات جدية له في امليادين األخرى. هذا 
هو التحدي الذي ميكن من خالل التعاطي معه أن نكتشف 
حقيقة وجدية إمكاناتنا وتطلعاتنا الفعلية، ومع األس��ف 
الشديد فقد أخفقنا بنحٍو مخٍز في هذا التحدي، ولم يلوح 
ف��ي األفق أية محاولة ج��ادة ملد يد العون لهذه الش��ريحة 
املنس��ية، وبنح��و خاص املس��تعبدين منهم عل��ى يد تلك 
الش��بكات والعصاب��ات والبع��ض من آبائهم املمس��وخني 
قيمياً واجتماعياً، كما أش��ارت التقارير الصحفية واملهتمة 

بهذا الشأن. 
إن تعّرض من ال حول له وال قوة )األطفال( للعبودية وأبش��ع 
أنواع االس��تغالل، فيما يعرف بالعراق االحت��ادي الدميقراطي 
اجلدي��د، يهتك س��تر كل ه��ذه العناوين والتس��ميات التي 
أشرنا اليها، ويقدم عنا صورة ال تنسجم وما هدهدته عقول 
وضمائر األحرار من س��كان هذا الوطن القدمي. هذا التراخي 
والتواطؤ من قبل الس��لطات واألجه��زة املعنية بهذا امللف 
اخلطير، وال س��يما من القضاء واحملاكم العراقية والسلطة 
الغائبة )املدعي العام( لن يلحق أبلغ األضرار بهذه الشريحة 
وحسب، بل س��تكون عواقبها على اجلميع وخيمة وقاسية 

كما حصل مراراً في تاريخنا القدمي واحلديث.
يفت��رض أنن��ا عل��ى مش��ارف حقبة جدي��دة، يش��ق فيها 
مش��حوفنا املش��ترك طريقه بعي��داً عن لعنة العس��كرة 
والنزاعات املس��لحة واحل��روب، الى حيث إع��ادة إعمار وبناء 
العراق، ومصير هذه التوجهات س��يعتمد على االس��تثمار 
مبن يشكل مس��تقبل البلد، وهم األطفال، وهذا ما أشارت 
اليه املنظمات الدولية املشاركة مبؤمتر الكويت إلعادة إعمار 
الع��راق؛ حيث يش��كل ذلك الركيزة األساس��ية الس��تقرار 
وازده��ار البل��د، تقول زين��ة علي أحم��د املدي��رة اإلقليمية 
لبرنام��ج األمم املتح��دة للمس��توطنات البش��رية )املوئل(: 
)األطفال ه��م األكثر تضرراً ف��ي النزاع��ات، وينبغي إعطاء 
األولوي��ة في العراق الى التعاف��ي وإعادة اإلعمار في املناطق 
احلضرية، ودعمها بش��كل كاف وتنفيذها بسرعة، مع إيالء 
اهتمام خاص للس��كان املستضعفني، مبن فيهم األطفال(. 
إنه��ا فرصة تاريخية الس��ترداد ش��يئاً م��ن املصداقية أمام 
من س��حقتهم مغامرات وهلوس��ات وجرائم الكبار، وأمام 
اجملتم��ع الدول��ي ومنظماته، عب��ر التعاطي مع ه��ذا امللف 
اخلطير والش��ديد األهمية، بشكل مغاير وبعيد عن السبل 
والسلوكيات السابقة، والتي لم نحصد منها سوى اخليبات 
والوي��الت، انه��ا فرصة كي نب��رر ثقة اجملتم��ع الدولي بقدرة 
العراقيني واس��تعدادهم ملواجهة حتدي��ات املرحلة اجلديدة، 
التي ستش��كل القرارات واملواقف املعنية بهذه الش��ريحة 

)األطفال( بوابتها األساس.

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - سمير خليل:
 احتفاءا بي��وم املرأة العاملي اقامت 
التش��كيليني  الفنان��ني  جمعي��ة 
ببغداد  العراقي��ني عل��ى قاعته��ا 
عراقي��ات  )تش��كيليات  مع��رض 
2018( ف��ي تقلي��د دأب��ت اجلمعية 
على اقامته منذ س��نوات، املعرض 
الذي شهد مشاركة مميزة وسعادة 
غام��رة م��ن املش��اركات واحلضور 
لس��بعة  اعم��اال  ض��م  الكبي��ر 
وتس��عني فنانة عراقية تنوعت بني 

الرسم والنحت والفخار.
رئي��س  س��بتي  قاس��م  الفن��ان   

اجلمعية قال عن هذا املعرض:
يلتئ��م ش��مل س��يدات   " ح��ني 
التش��كيل ف��ي مع��رض نس��ائي 
مشترك فاعلم ان جدران جمعيتنا 
س��تزدان بالفرح والزه��ور وااللوان، 
وها ه��و عي��د امل��رأة يط��ل علينا 
ونح��ن معه عل��ى وع��د االحتفاء 
به��ذه الثلة الت��ي تفي��ض ابداعا 
وجم��اال، فيما مض��ى كانت هناك 

فج��وة ما ب��ني امكانيات فرس��ان 
التش��كيل وفارس��اته وه��ا نح��ن 
الي��وم وعبر سلس��لة من املعارض 
التي اس��تضافتها جمعيتنا خالل 
الس��نني املاضيات جند ان مبدعاتنا 
التش��كيليات ق��د جنحن ف��ي ردم 
اله��وة تل��ك ورحن يتخ��ذن مقاما 
عالي��ا ننظ��ر الي��ه الي��وم بع��ني 
االحت��رام والفخر، واال مباذا نفس��ر 
ه��ذا الك��م الكبير م��ن مبدعاتنا 
وه��ن يتأبط��ن اعماله��ن الفني��ة 
غي��ر آبهات مبش��اغلهن االخرى وال 

باحتياجات الشركاء.
عل��ى  يحتفل��ن  ه��ن  وأض��اف: 
طريقته��ن اخلاصة وبيوم أمس��ى 
جزء م��ن انش��طتنا التش��كيلية 
الراسخة وعلى اآلخرين احترام هذه 
الرغبة وهذا العط��اء، مرحى لهن 
في عيدهن، هي ايام يدرك اآلخرين 
من خاللها ان التش��كيل العراقي 
بالف خير مادام نصفه اآلخر يبدع 

بيد ويهدهد باليد االخرى ". 

الصب��اح اجلديد جتولت في املعرض 
والتق��ت بع��ض املش��اركات في��ه 
وقال��ت الفنانة ملياء حس��ني التي 
باملش��اركات  اجندته��ا  تزدح��م 
كردس��تان  ف��ي  التش��كيلية 
واحملافظات االخرى "املعرض خطوة 
مهمة ولقاء مباش��ر م��ع املتلقي، 

الفن��ان كعادت��ه يحتف��ظ بخزين 
م��ن اعمال��ه يعرضه��ا ب��ني احلني 
واحل��ني اآلخر، انا م��ن عادتي احلرص 
عل��ى املش��اركة بأفض��ل اعمالي 
ورغم صعوبة الظ��رف العام اال ان 
والتشكيلي  العراقي عموما  الفن 
خصوصا يح��اوالن ان يجدا منافذ 

لإلب��داع، نحن نحت��اج الكثير ومع 
االس��ف ال نلق��ي دعما س��وى من 

املؤسسات التشكيلية فقط ". 
الفنان��ة الش��ابة ن��ور عب��د علي 
تق��ول " املع��رض تظاه��رة مهمة 
املبدع��ة  حل��واء  طيب��ة  وفرص��ة 
وخاصة الشابات، انا حريصة على 
املش��اركة في هك��ذا معارض كي 
اظه��ر امكانيات��ي واق��ول بصوت 
ع��ال انا موج��ودة، هذه االنش��طة 
تس��اعدني على تطوير عملي ومن 
خ��الل املش��اهدة اح��اول ان امتي��ز 
باس��لوبي والفنان يج��ب ان يعمل 
دائم��ا وتخرج اعماله خ��ارج حدود 

مشغله او مرسمه". 
الس��عدي  ش��مس  التش��كيلية 
والقادمة من مدينة البرتقال تقول 
"املع��رض يحمل خصوصية كبيرة 
فهو يأت��ي لالحتف��اء بعيدنا، عيد 
املراة وهو ايضا فرصة لنا كي نظهر 
امكاناتن��ا، املش��اركة ف��ي هكذا 
انشطة مهمة جدا ليتحرر الفنان 

من االنغالق، يستفيد من مشاهدة 
االعمال املتنوعة يدرسها، ينقدها، 
بالنس��بة لي املعارض تس��اعدني 
ف��ي تطوي��ر عمل��ي، معايش��تي 

ومواكبتي لالنشطة الفنية".
البغ��دادي  زه��راء  الفنان��ة  ام��ا   
فتضي��ف " ه��ذه املع��ارض حترك 
الوسط الفني تساعد على تطور 
عم��ل الفن��ان الذي يح��رص على 
تق��دمي أفضل مالديه من االعمال، 
ان��ا اح��رص عل��ى املش��اركة في 
هذا املع��رض ومعارض اخرى، لدي 
عت��ب عل��ى املؤسس��ات الفنية 
الرس��مية، عملن��ا محص��ور في 
محي��ط اجلمعي��ة فق��ط، نح��ن 
نطال��ب بإنش��اء قاع��ات ع��رض 
الدولية  املع��ارض  واقامة  مالئمة 
ومسابقات للتشكيل واجلداريات، 
نريد ان نخرج عن االطر التقليدية 
للع��رض ان نخرج خ��ارج القاعات 
حتى لو نعرض اعمالنا في الشارع 

او االمكنة العامة".

97 وردة يرسمن يوم لزهراتنا في معرض تشكيلي

هّن��أ الع��ب ك��رة القدم 
اإلجنليزية ديفيد بيكهام 
زوجت��ه عارض��ة األزي��اء 
بيكه��ام  فيكتوري��ا 
مبناس��بة عيد األم، وذلك 
اخلاص على  عبر حسابه 
التواص��ل  مواق��ع  اح��د 

االجتماعي.
ص��ورا  بيكه��ام  ونش��ر 
بعائلت��ه، وعّلق  جتمع��ه 
عليه��ا قائ��ال: "كل عام 
وانت بخير ألروع ام لهذه 

العائلة".

الص��ور  ه��ذه  والق��ت 
ع��دد كبي��ر من  اعجاب 
املتابعني الذين اثنوا على 
كالم��ه اللطيف واحملبب 

لعائلته. 

العامل��ي  الفن��ان  ظه��ر 
جاس��ن بيبر وه��و يلعب 
برفق��ة  الق��دم  ك��رة 
"ل��وس  ف��ي  اصدقائ��ه 
جاسن  وارتدى  اجنليس"، 
زّي��ا رياضي��ا ازرق��ا داكنا 

بتوقيع "اديداس". 
اال ان جاس��ن لم يكمل 
اصدقائ��ه  وودع  املب��اراة، 
س��يارته  واس��تقل 

"الالمبرغيني" الزرقاء.
يذك��ر ان بيب��ر وس��يلينا 
غوميز قد انفصال مؤخرا، 
اذ اف��ادت مص��ادر مقربة 
منهما ان هن��اك العديد 
من اخلالف��ات على بعض 
اإلبتع��اد  فق��ررا  األم��ور 

وهذا  عن بعضهما  قليالً 
ال يعن��ي أن مش��اعرهما 

تبدلت".
ان  ال��ى  املص��در  واك��د 
ال��ى  يحت��اج  "كالهم��ا 
بع��ض الوق��ت بعيدا عن 
الطرف��ني  كال  اآلخ��ر.. 
ش��عورهما  ع��ن  اعرب��ا 

بالضغوط.

عبرت الفنانة رانيا يوسف 
نتيج��ة  س��عادتها  ع��ن 
مشاركتها في جلنة حتكيم 
مهرج��ان ش��رم الش��يخ، 
إضافة إلى تقدميها فقرات 
في حفلة اخلتام موضحة 
بتواج��د  س��عيدة  أنه��ا 
الفنان��ني ف��ي املهرجانات 
تهدف  التي  الس��ينمائية 
إل��ى تنش��يط الس��ياحة 
اإلنتاج  وتنش��يط حرك��ة 

السينمائية .
ليس��ت  أنه��ا  وأك��دت 
امل��رة األولى التي تش��ارك 
كعضو في جلن��ة حتكيم، 
العديد  ف��ي  بل ش��اركت 
من املهرجان��ات في مصر 

موضح��ة  مص��ر  وخ��ارج 
أنها متفائلة في أن يكون 
مهرج��ان ش��رم الش��يخ 
أكث��ر  املقبل��ة  ال��دورة 
مش��اركة من دول العالم 
كافة . وأبدت سعادتها ملا 
آلت عليه صناعة الفن في 
مصر س��واء في السينما 

أو الدراما.

ديفيد بيكهام

رانيا يوسف

جاستن بيبر

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
واص��ل فيلم احلركة واملغامرة واخليال العلمي )بالك بانثر( 
تصدر إيرادات الس��ينما في أميركا الش��مالية لألسبوع 

الرابع على التوالي محققا 41.1 مليون دوالر. 
ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل 

بي. جوردان ولوبيتا نيوجنو، وهو من إخراج ريان كوجلر.
وجاء ف��ي املركز الثاني الفيلم اخليال��ي اجلديد )رينكل إن 
تامي( محقق��ا إيرادات بلغ��ت 33.3 ملي��ون دوالر. والفيلم 
بطول��ة أوبرا وينف��ري وريس ويذرس��بون وميندي كالينج 

ومن إخراج إيفا ديفورني. 
وجاء في املركز الثالث فيلم الرعب اجلديد )سترينجرز:بري 
آت نايت( بإيرادات بلغت 10.5 مليون دوالر. والفيلم بطولة 
كريس��تينا هندريك��س ومارت��ن هندرس��ون وم��ن إخراج 

جوهانس روبرتس.
وتراجع فيلم اإلثارة والغموض )رد سبارو( من املركز الثاني 
إل��ى املركز الرابع هذا األس��بوع مس��جال إي��رادات بلغت 
8.2 ملي��ون دوالر. والفيلم بطول��ة جنيفر لورانس وجويل 
إيدجيرت��ون وماتياس شونارتس��و من إخراج فرانس��يس 

لورانس.
وتراج��ع فيلم احلركة والكوميديا )جي��م نايت( من املركز 
الرابع إلى املركز اخلامس هذا األسبوع محققا 7.9 مليون 
دوالر. والفيلم بطولة راش��يل مكادامز وجاسون باتيمان 
وجيسي بليمنز ومن إخراج جون فرانسيس دالي وجوناثان 

جولدشتاين.

"بالك بانثر" يواصل تصدر 
إيرادات السينما األميركية

الصباح الجديد - وكاالت 
حتي��ي الفنانة أنغام حفلة عيد األم 
مبرك��ز املن��ارة للمؤمت��رات الدولية 
بالتجمع اخلامس، وذلك ضمن إطار 
فاعليات ش��هر م��ارس والذي يتم 
فيه تنظيم معارض دولية وحفالت 
مبركز املنارة ومركز مصر للمعارض 

الدولية.
وتق��ام حفلة انغ��ام ي��وم 21مارس 
احتف��اال بأمهات مصر علي مس��رح 

مرك��ز املن��ارة في مت��ام الس��اعة الثامنة 
مساءا، ويذكر ان أنغام أقامت مؤخراً حفل 
ف��ي قاع��ة املنارة حق��ق جناح كبي��ر، وادت 
فيه اغان من آخر ألبوماتها "راح تذكرني" 
وال��ذي تنتمي جمي��ع اغنياته ال��ي اللون 

اخلليجي.
يش��ار الى ان انغام من الفنانات الش��ابات 
الت��ي اتخذت لها مس��يرة فني��ة ناضجة 
من��ذ اول ظهور لها وهي بعمر الس��ابعة 
عش��ر بأغنية اللي ل��ي والت��ي حلنها لها 

والدها املوسيقار محمد علي سليمان. 
. تزوج��ت انغ��ام مرتني وانفصل��ت ولديها 
ولدين هما عم��ر وعبد الرحمن. تعد أنغام 
م��ن أكث��ر املطرب��ات املصري��ة جناح��ا في 
العش��رين عاما األخيرة حت��ى أن البعض 
قد أطل��ق عليها مطربة مصر األولى كما 
أن ألبوماته��ا تس��جل أعل��ى مبيعات في 
املطربات. صدر لها ألبوم نفسى احبك في 
عام 2009 وحقق مبيعات خيالية مما اعتبره 

البعض عودة أنغام لسوق الكاسيت.

أنغام تغني لالم في عيدها 

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز الفيلم العراق��ي الرحلة للمخرج 
جلن��ة  ب�جائ��زة  الدراج��ي  محم��د 
التحكي��م اخلاصة، بع��د أن نافس في 
املسابقة الرسمية بالدورة الثانية من 
الس��ينمائي،  الشيخ  مهرجان ش��رم 
تزامن��ا مع انطالق��ه ف��ي دور العرض 
العراقي��ة، ضم��ن حمل��ة تس��تهدف 
ملي��ون مش��اهد، ليكون رس��الة حتد 
ثقافية إل��ى العالم ضد فكر التطرف 

واإلرهاب.
 ويُع��رض الرحلة حالي��اً في دور عرض: 
م��ول زيون��ة، وم��ول املنص��ور، وم��ول 
النخي��ل، وت��امي س��كوير، وم��ول بابل، 
وم��ول ده��وك، وإمباير، وأربي��ل،  ومول 

السليمانية.
 ت��دور أح��داث الرحلة في بغ��داد عام 
2006، حي��ث تس��تعد س��ارة للقيام 
بفعل مرعب إنس��انياَ، إال أن مواجهة 
غير متوقع��ة وغريب��ة متنحها فرصة 
لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن 
هل هذا معن��اه حصولها على فرصة 

ثانية أم اعترافها بالذنب؟
 ش��هد فيل��م الرحل��ة عرض��ه األول 
ف��ي العال��م العرب��ي ف��ي مس��ابقة 

امله��ر الطوي��ل بال��دورة ال��� 14 م��ن 
مهرج��ان دب��ي الس��ينمائي الدول��ي، 
كما نافس في املس��ابقات الرس��مية 
مبهرجانات لندن الس��ينمائي الدولي، 
وتورونتو الس��ينمائي الدولي، وبوسان 
الدول��ي، كم��ا يش��هد  الس��ينمائي 
خالل ش��هر مارس احلالي عرضه األول 
ف��ي  األميركي��ة  املتح��دة  بالوالي��ات 

مهرجان ميامي السينمائي.
يشار إلي ان فيلم "الرحلة" من بطولة 
زهراء غن��دور، وأمير جبارة، ومن تأليف 
إيزابيل س��تيد ومحمد الدراجي الذي 

يتولى إخراجه.

الصباح الجديد - وكاالت:
تع��ددت االختراعات عب��ر العصور 
الناس  وتنوع��ت حس��ب حاج��ة 
إليها، وما ب��ني اختراعات مفيدة 
وأخرى ضارة جند ايضا اختراعات 
إليها  دع��ت  رمب��ا  "س��خيفة" 
احلاجة وقتها، نستعرض منها 

ما يلي.
قناع اخليول املضاد للغاز 1940: 
لم يقتصر الشعور بالقلق من 
الغاز في لندن خالل أربعينيات 
الق��رن املاضي على البش��ر 
فق��ط، ب��ل تع��داه إل��ى 
اس��تدعى  مم��ا  اخلي��ول، 
اختراع قن��اع خاص بها، 
حياتها  عل��ى  للحف��اظ 

وحياة راكبيها.
واح��دة  ف��ي  س��يجارتان 
ل��م تك��ن مخاطر   :1932
ق��د  وأض��راره  التدخ��ني 
انتش��رت بعد، فم��ا املانع 
إذن من تدخني سيجارتني 

بدال من واحدة!
أداة لقي��اس ألم الفواكه 
واخلضروات: هل تساءلت 
يوم��ا ع��ن حج��م األلم 
الذي تشعر به الفاكهة 
ح��ني  واخلض��روات 

تقطيعها؟ سؤال سخيف، واختراع 
أسخف بكل تأكيد!

قناع التواليت: ليس قناعا ترتديه في 
أثناء استعمالك املرحاض، بل ترتديه 
الس��يدات عند النوم للحفاظ على 
ورونقه��ا، اخترعته  البش��رة  نضارة 
الس��يدة رولي ف��ي ع��ام 1875. هل 

ستنام حقا بجوار شخص يرتديه؟
حامل الطفل املشترك: هل تعبِت من 
حمل طفلك لوح��دك أثناء التجوال 
والتس��وق؟ آن األوان ملشاركة زوجك 
هذا الع��بء، ولكن ماذا ل��و أراد كل 

منكما السير في اجتاه مختلف!

"الرحلة" يفوز بجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة في مهرجان 

شرم الشيخ السينمائي

اختراعات "سخيفة 
وطريفة" في الوقت ذاته

برق في  أسفرت عاصفة 
كوينس��الند،  منطق��ة 
ع��ن  أس��تراليا،  ش��رقي 

نفوق ستة أبقار، مؤخرا، على وفق 
ما نقل��ت صحيف��ة "ديلي ميل" 

البريطانية.
وذكر املزارع ديريك شيرلي، أن أربع 

بقرات وعجل��ني اثنني، نفقوا جراء 
الب��رق ف��ي املزرعة، وج��رى العثور 
عل��ى احليوان��ات مم��دة ف��ي صف 
واح��د. وأض��اف امل��زارع أنه ش��ك 

في تس��ميم األبقار، حني وجدها 
به��ذا احل��ال، س��يما أن مظهرها 
ب��دا اعتياديا، ولم تظهر عليها أي 

عالمات غريبة.

البرق يقتل عدة أبقار في مزرعة أسترالية
الصباح الجديد - وكاالت:
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