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بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخابات، امس االحد، ما تداولته 
مواقع التواصل االجتماعي وبعض 
وسائل االعالم عن مصادقتها على 
قوائم املرشحني التي تداولتها تلك 

املواقع والوسائل.
وقال رئي��س االدارة االنتخابية رياض 
الب��دران، ف��ي بيان صحف��ي تلقت 
اجلدي��د" نس��خة منه،  "الصب��اح 
ان "القوائم التي نش��رتها وس��ائل 
التواصل االجتماعي وبعض وسائل 
صحيح��ة  غي��ر  قوائ��م  االع��الم، 

وليست معتمدة".
واك��د ان "املفوضي��ة تنتظر وصول 
القوائم م��ن اجله��ات ذات العالقة 
للمس��اءلة  الوطني��ة  كالهيئ��ة 
والعدالة، واالدل��ة اجلنائية، ووزارات 
الدفاع الداخلي��ة والتعليم العالي 
والبح��ث العلمي والتربية، والتي مت 
ارسالها لها لتدقيق االسماء التي 

حتتويها".
وكان��ت املفوضي��ة ق��د أعلنت في 
وق��ت س��ابق انه��ا أرس��لت قوائم 
املرش��حني ال��ى اجله��ات املعني��ة 
بتدقي��ق حال املرش��ح وم��ا اذا كان 

ترش��يحه س��ليما او يتناف��ى م��ع 
التعليمات والقوانني.

وبني الب��دران ان "مجلس املفوضني 
ل��م يص��ادق على اي��ة قائم��ة من 
قوائ��م املرش��حني"، داعيا وس��ائل 
االعالم الى "توخي الدقة في نش��ر 
الرئيس��ة  املعلومات من مصادرها 

وهي مفوضية االنتخابات".
ون��وه الى ان "املفوضية س��تصادق 
على االسماء عندما ترد من اجلهات 
ذات العالق��ة بالتدقيق واعالن ذلك 
بنحو رس��مي ونش��رها في املوقع 
واش��عار  للمفوضي��ة  الرس��مي 
شركاء العملية االنتخابية بذلك".

عل��ى صعي��د آخ��ر ب��دأ البع��ض 
م��ن األح��زاب واحل��ركات والكت��ل 
الناخبني  باس��تقطاب  السياسية 
اليها، بوسائل تتسم بالتورية التي 
جتعل األم��ور تلتبس على املواطنني 
البس��طاء، س��يما احملتاج��ني ال��ى 
العمل منهم، اذ رشحت انباء تفيد 
بأن مرش��حني في مجل��س نينوى، 
بدأوا الترويج لعقود تنمية االقاليم 
م��ن دون ارص��دة لكس��ب اصوات 

الناخبني.
تتمة ص3

المفوضية المستقلة لالنتخابات تنفي مصادقتها 
قوائم لمرشحين ألنها ما زالت قيد التدقيق

املفوضية تنتظر وصول القوائم من جهات التدقيق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاه��ة، أمس األحد، 
عن إص��دار محكمة حتقي��ق نينوى 
اخملتصة بقضاي��ا النزاهة أمر قبض 
بح��ق محافظ نينوى الس��ابق أثيل 

النجيفي.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة من��ه، 
إن��ه مت "صدور أمر قب��ض بحق أثيل 
النجيف��ي محافظ نينوى الس��ابق 
عن محكم��ة حتقيق نينوى اخملتصة 

بقضايا النزاهة".
من جهته كش��ف مص��در مطلع، 
أمس االحد، س��بب اصدار محكمة 
حتقيق نينوى امر قبض بحق احملافظ 

السابق اثيل النجيفي.
وقال املصدر في تصريح صحفي، ان 

"س��بب صدور امر قبض بحق اثيل 
النجيفي م��ن قبل محكمة حتقيق 
نينوى اخملتصة بقضايا النزاهة، جاء 
ملنحه قروضاً خالل سيطرة تنظيم 
داع��ش على احملافظة في نهاية عام 

."2014
وكان��ت محكم��ة جن��ح الرصافة، 
اخملتص��ة بقضاي��ا النزاهة وغس��ل 
األم��وال واجلرمية املنّظم��ة، أصدرت 
في وقت سابق حكماً على محافظ 
النجيف��ي  أثي��ل  الس��ابق  نين��وى 
باحلبس الش��ديد ملدة ثالث سنوات؛ 
استناداً ألحكام املادة 329 من قانون 
العقوبات" فضال عن مصادرة جميع 
اموال��ه ، بناًء على ش��كوى مقدمة 

من قبل ديوان الوقف الشيعي.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  كش��فت 
العس��كرية، الي��وم الس��بت، عن 
القاء القبض أحد الق��ادة البارزين 
بتنظي��م داع��ش ف��ي محافظ��ة 

نينوى.
وذكر بي��ان للمديري��ة، أن "مديرية 
مازالت  العس��كرية  االستخبارات 
تطارد فلول اإلرهاب املندحر بعزمية 
ملؤها اإلص��رار والتحدي واطاحت 
ب��رؤوس قادته البارزين ممن تلطخت 
أياديهم بدماء شعبنا األبي وقواتنا 

األمنية الباسلة".
وأضاف البيان " بعملية استخبارية 
نوعية خط��ط لها بدق��ة يتمكن 

أبطال االس��تخبارات العس��كرية 
ف��ي قي��ادة الفرق��ة 20 وبالتعاون 
م��ع الل��واء 66 من إلق��اء القبض 
عل��ى أحد أبرز قادة عصابات داعش 
وال��ذي ش��غل منصب  اإلرهابي��ة 
مدير ش��رطة ما يس��مى ب� )والية 

نينوى(".
وتابع أن " هذا اإلرهابي هو املسؤول 
العائ��دة  املص��ارف  جمي��ع  ع��ن 
للدواعش، وأح��د أبرز املتخصصني 
ب��زرع العبوات الناس��فة وأش��هر 
املدربني به��ذا التخصص، وهو من 
الذين اس��هموا بقت��ل العديد من 

املواطنني األبرياء".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مدي��ر برنام��ج األمم املتحدة 
إلزالة األلغام بير لودهامر، عن رفع 27 
الف لغ��م من مدين��ة املوصل، فيما 
اكد نائ��ب قائد الق��وات البريطانية 
الدول��ي  التحال��ف  ف��ي  املش��اركة 
امليج��ور جنرال فيليك��س غيدني ان 
"داع��ش" فخ��خ حتى عل��ب طعام 

الرضع والكتب واثاث املنازل.
ونقلت مصادر صحفية عن لودهامر 
ال��ذي يعمل مع اجلي��ش العراقي في 
إزالة األلغام من املوصل، قوله "ميكن 
وصف م��ا قام��وا ب��ه بأن��ه عبقرية 
ش��ريرة"، مبين��ا "حت��ى اآلن متكنت 
فرق إزالة األلغام من تفكيك 27 ألف 

لغم من املوصل".
واضاف "لم يقم أحد من قبل بوضع 

كل ه��ذا الكم م��ن املتفج��رات في 
مكان قبل مغادرته"، مش��يرا الى أن 
"الفرق عثرت على املئات من مصانع 

املتفجرات".
واعتب��ر لودهامر "ما قام به التنظيم 
يف��وق بكثير مدى وتعقيد أي ش��يء 
رأيته في 30 عاما من العمل في هذا 

اجملال".
م��ن جانبه، ق��ال نائب قائ��د القوات 
البريطاني��ة املش��اركة في التحالف 
الدول��ي امليج��ور جن��رال فيليك��س 
غيدن��ي "بينم��ا كان تنظي��م داعش 
يغادر املدين��ة، زرع أرضها باملتفجرات 
واأللغام التي صممت لقتل وتشويه 
الذي��ن  أو  املدين��ة  إل��ى  العائدي��ن 

يشاركون في إزالة األلغام".
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وكاالت ـ الصباح الجديد:
ادل��ي ال��روس بأصواته��م أمس��ي 
رئاس��ية  انتخاب��ات  ف��ي  األح��د 
س��تكرس انتص��ار فالدميي��ر بوتني 
فيما تندد املعارضة بعمليات تزوير 
إلضفاء ش��رعية إلى عملية اقتراع 
خالية من املفاجآت من خالل تعزيز 

املشاركة.
ويضمن الرئيس الروسي )65 عاما( 
الفوز بوالية رئاس��ية رابعة تستمر 
حتى 2024، في وقت يخوض اختبار 
قوة مع الغرب منذ تسميم العميل 
الروس��ي املزدوج الس��ابق سيرغي 

سكريبال في إنكلترا.
وم��ع غي��اب التش��ويق وعلى ضوء 
دعوات املعارض الروس��ي اليكسي 
نافالني إلى املقاطعة، ركز الكرملني 

كل جه��وده عل��ى املش��اركة التي 
لعملية  احلقيقي  املعيار  س��تكون 
االقت��راع، س��عيا لتحقي��ق أعل��ى 

نسبة ممكنة.
أن  االنتخابي��ة  اللجن��ة  وأف��ادت 
املشاركة اإلجمالية بلغت 16,55% 
في الس��اعة 7,00 ت غ، مبا يتخطى 
بكثير النس��بة في الس��اعة ذاتها 

خالل االنتخابات السابقة.
وبحس��ب أولى األرقام الصادرة عن 
وكالة تاس الرسمية، فإن املشاركة 
تخط��ت %50 ب��ل حت��ى %70 ف��ي 
العديد من مناطق أقصى الش��رق 
الروس��ي حي��ث انته��ت عملي��ات 
االقت��راع ف��ي وقت باكر نظ��را إلى 

الفرق في التوقيت داخل روسيا.
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القبض على أخطر قادة 
الدواعش و"فريد بإجرامه"

ازالة 27 الفا من األلغام التي 
زرعتها "عبقرية الشر" في الموصل

بوتين على أبواب والية رئاسية رابعة 
والمعارضة تندد بتزوير االنتخابات

محكمة تحقيق نينوى تصدر 
أمر قبض بحق أثيل النجيفي

الهدف من اجتماع االتحاد الوطني 
الكردستاني توزيع األدوار بين جناحين

وزير العمل: اإلعانات النقدية المشروطة
تسهم في معالجة الجهل والمرض 23

فيما روج مرشحون عقودا بال رواتب لكسب الناخبين

بغداد - أسامة نجاح:
تستمر السجاالت السياسية حول 
بعض فقرات موازنة العام احلالي بني 
رئاس��تي اجلمهورية والن��واب والتي 
ستنتهي بقرار من احملكمة االحتادية 
بعد تقدمي الطعن الذي س��تلجأ له 
رئاس��ة اجلمهورية مع إصرار البرملان 
عل��ى تفعيلها خالل األي��ام املقبلة 

من دون تغيير أي من فقراتها.
وكشفت اللجنة املالية النيابية يوم 

امس االحد، ان رئيس مجلس النواب 
س��ليم اجلبوري ارس��ل الى رئاس��ة 
اجلمهوري��ة كتاب��ا يؤك��د فيه عدم 
وجود مخالفات قانونية ودس��تورية 
في موازنة 2018 التي اقرها مجلس 
الن��واب ووالتي س��تصير نافذة بعد 
ثالثة أيام، مبوجب القانون الذي يعد 
املوازن��ة نافذة بع��د م��رور 15 يوماً 
من تاري��خ إقرارها من قب��ل البرملان 
حت��ى وان لم تصادق عليها رئاس��ة 

اجلمهورية. 
وق��ال عض��و اللجن��ة املالي��ة ف��ي 
مجلس النواب حس��ام العقابي في 
حديث خ��اص لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان رئاس��ة اجلمهورية عليها 
املصادق��ة على قان��ون موازنة العام 
احلالي ألن دورها شكلي وال يخرج عن 
ه��ذا االطار وتغيير بع��ض فقراتها، 
الن��واب  مجل��س  صالحي��ات  م��ن 
حص��را، إضاف��ة ال��ى ان املالحظات 

التي مت ارس��الها من قبل الرئاس��ة 
لم تكن ذات أهمية فضال عن ضيق 
الوقت ونحن مقبلون على انتخابات 

برملانية".
االحتادي��ة  احملكم��ة  ان"  وأض��اف   
قضي��ة  ف��ي  الفيص��ل  س��تكون 
دستورية فقرات املوازنة من عدمها 
ف��ي حالة مت تق��دمي الطعن من قبل 

رئاسة اجلمهورية". 
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رئاسة الجمهورية تعتزم الطعن
بالموازنة أمام المحكمة االتحادية
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#عدالة_اجتماعية

يتقدم اس��ماعيل زاير رئيس حتري��ر "الصباح اجلديد"، وأس��رة التحرير 
فيها بأحر التعازي الى عائلة فنان الش��عب، الفقيد الكبير 
طه س��الم الذي وافته املنية في اجلمعة املاضية، س��ائلني 
العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح 
جناته، وان يلهم كرميتيه شذى وسهى سالم وجنله الدكتور 
فائز، وأهله وذويه ومحبيه وجمهوره الصبر والس��لوان 
لفقدهم وفقدنا رمزا كبيرا من رموز احلركة الفنية 

في العراق وانا هلل وانا اليه راجعون

رحمك اهلل طه سالم 



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ولدت الق��رارات التي خ��رج بها 
اجتم��اع اجمللس القي��ادي لالحتاد 
الوطن��ي اس��تياء واس��عا لدى 
اغل��ب اعضاء وك��وادر وجماهير 
مبثاب��ة  عدت��ه  الت��ي  االحت��اد، 
مس��رحية واتفاق مسبق العادة 
السياس��ي  باملكت��ب  الثق��ة 
الذي مت حله في اجتماع س��ابق 
من قب��ل اجمللس القي��ادي، نظرا 
الخفاق��ه في املرحلة الس��ابقة 
وحتدي��دا بع��د مرض م��ام جالل 
في احلفاظ على استقاللية قرار 
االحتاد الوطني وجعله رهينة بيد 
احلزب الدميقراطي  الكردستاني 

بزعامة مسعود بارزاني.
وق��ال عضو في اجملل��س القيادي 
اس��مه  ع��ن  الكش��ف  رف��ض 
في حدي��ث للصب��اح اجلديد، ان 
االجتماع كان معد له مس��بقا 
ول��م متن��ح الفرص��ة العض��اء 
اجملل��س القيادي ل��الدالء بارائهم 
حول مجمل القضايا واملواضيع 
الق��رارات  وان  الراهن��ة،  االني��ة 
صورية جاءت عقب اتفاق لتوزيع 
االدوار بني جناح نائب االمني العام 
كوس��رت رس��ول وجن��اح عضو 
املكتب السياسي السيدة هيرو 
ابراهي��م احمد، الذي��ن تصارعا 
عل��ى الس��لطة والنف��وذ داخل 
االحتاد، عق��ب مرض امينه العام 
الرئيس ج��الل طالباني وابتعاده 

عن الساحة السياسية.
وتاب��ع ان م��ا خرج ب��ه االجتماع 
من اع��ادة منح الثق��ة باملكتب 
الثاني  النائب  وابعاد  السياسي، 
صال��ح  بره��م  الع��ام  لالم��ني 
السياس��ي  املكت��ب  وعض��و 
محاف��ظ كركوك الس��ابق جنم 
الدي��ن كرمي، لق��اء املوافقة على 
لالم��ني  األول  النائ��ب  اش��راف 
الع��ام كوس��رت رس��ول عل��ى 
احلزب ج��اء مبوجب  مؤسس��ات 
صفق��ة توص��ل اليه��ا جناح��ا 
االحت��اد لضم��ان بق��اء نفوذهما 
ومواقعهما داخل سلم القيادة، 
وه��و ما ق��ال انه يتع��ارض كليا 
م��ع مطالب الك��وادر وتطلعات 
جماهير االحت��اد، الذين يطالبون 
بعقد املؤمتر الع��ام الرابع وعدم 
تاجيله الى ما بع��د االنتخابات، 
و حل املكتب السياس��ي احلالي 
الهيئ��ة  اعض��اء  ومس��اءلة 
ع��ن  ومحاس��بتهم  العامل��ة 

الفش��ل واالخف��اق ال��ذي جروه 
على احل��زب ج��راء تخليهم عن 
النه��ج والس��تراجتية التي كان 
م��ام ج��الل يدع��و له��ا ويؤكد 
عليها، والتي كانت تتمثل بعدم 
التصعي��د م��ع بغ��داد واحلفاظ 
على عالقات االحتاد مع دول اجلوار 
واالح��زاب والق��وى السياس��ية 
العراقية والتمس��ك بدور الكرد 
في احلف��اظ على وح��دة العراق 

ونظامه الفيدرالي.
لالحت��اد  القي��ادي  اجملل��س  وكان 
الوطني الكردس��تاني، قد عقد 
اجتماعه االعتي��ادي امس االول 
الس��بت بعد اشهر من االنتظار 
ف��ي مدين��ة الس��ليمانية، وقرر 
الثان��ي  النائ��ب  ابع��اد  خالل��ه 
لالمني العام برهم صالح وعضو 
محاف��ظ  السياس��ي  املكت��ب 
كركوك السابق جنم الدين كرمي 
نتجي��ة الخاللهما  من صفوفه 

بسياسة وبرنامج االحتاد.
وق��ال املتح��دث باس��م االحت��اد 
الوطني س��عدي احمد بيرة في 
مؤمتر صحفي عق��ده في مبنى 
املكت��ب السياس��ي مبحافظ��ة 
انته��اء  عق��ب  الس��ليمانية 

االجتماع، ان اجمللس القيادي اتخذ 
عددا من الق��رارات، االنية والتي 
ج��اء ف��ي مقدمتها، أن يش��رف 
النائب األول لالمني العام لالحتاد 
كوسرت  الكردس��تاني  الوطني 
رس��ول على مؤسس��ات االحتاد 
الوطني الكردستاني كافة حلني 
عق��د املؤمتر الع��ام الرابع، وزيادة 
ع��دد اعض��اء اللجن��ة املكلفة 
باالع��داد للمؤمت��ر، والعمل على 
االمكانات  تفعيل جميع  ضرورة 
االنتخاب��ات  ف��ي  للمش��اركة 

املقبلة.
وأكد بيره ان محور االجتماع األول 
تركز على حتديد هيئة النتخابات 
العراقي، مشيرا  النواب  مجلس 
الى ان الهيئة س��تكون بإشراف 
الس��يد كوسرت رس��ول ، وتابع 
انه تقرر ان يتولى كوسرت رسول 
مهام األمني العام لالحتاد الوطني 
الكردس��تاني، وان يش��رف على 
كافة مؤسسات ومكاتب االحتاد، 
واردف كم��ا منح اجمللس القيادي 
الثق��ة مجددا العض��اء املكتب 
السياس��ي اجل��دد، وهم كل من 
)هيرو ابراهيم احمد، مال بختيار، 
عمر فتاح، حاكم قادر حمه جان، 

محم��ود س��نكاوي، رفعت عبد 
اهلل، جعف��ر ش��يخ مصطفى، 
ارسالن بايز، عماد احمد، شورش 
بيرة،  احمد  اسماعيل، س��عدي 
عدن��ان مفتي، رزكار عل��ي، قادر 

عزيز، ئاسو مامند(.
وكان بي��ان للمجل��س القي��ادي 
تلق��ت الصباح اجلديد نس��خة 
منه، قد ق��ال ان اجمللس القيادي 
قرر كذلك ض��رورة اعادة صياغة 
الوطن��ي على  االحت��اد  عالق��ات 
االح��زاب  اس��س جدي��دة، م��ع 
والقوى  الكردستانية،  واالطراف 
السياسية العراقية، بنحو فاعل 
افضل م��ن الس��ابق، وان يلعب 
االحت��اد دورا فاعالً ف��ي اعادة بناء 
االحتادية،  احلكومة  العالقات مع 
في اطار الدستور الدائم ضمانا 
حلقوق ش��عب كردس��تان، كما 
طالب باعادة تنظيم العالقة مع 
دول اجلوار والق��وى الدميقراطية 

والتقدمية في املنطقة.      
وبش��أن موعد عقد املؤمتر العام 
الراب��ع لالحتاد ال��ذي تأخر موعد 
انعق��اده ق��رر اجملل��س القي��ادي 
توس��يع اللجنة املش��رفة على 
االعداد له م��ن ثالثة الى ثمانية 

اش��خاص، ليعمل��وا على حتديد 
موع��د مناس��ب الج��راء املؤمتر 
عقب االنته��اء م��ن االنتخابات 

املقبلة.
واض��اف البي��ان ان القائمة 162 
لالحت��اد  الوحي��د  املمث��ل  ه��ي 
الوطني ف��ي االنتخابات املقبلة، 
وان اي��ة قائم��ة اخ��رى ال متثله، 
في مؤش��ر على رف��ض محاولة 
موال��ني للنائ��ب الثان��ي لالمني 
العام بره��م صالح داخل اجمللس 
نفوذه��م  اس��تغالل  القي��ادي 
داخل مؤسسات االحتاد، للترويج 
لتحال��ف الدميقراطية والعدالة 
الذي اعل��ن عنه صال��ح مؤخرا 
خ��ارج صف��وف االحت��اد الوطني 
البرملاني��ة  االنتخاب��ات  خل��وض 

املقبلة. 
الدميقراط��ي  حتال��ف  رد  ب��دوره 
اجملل��س  بي��ان  عل��ى  والعدال��ة 
الوطن��ي، قائالً  القي��ادي لالحتاد 
ان رئي��س حتال��ف الدميقراطي��ة 
والعدالة برهم صالح، غير ملتزم 
باية قرارات او توصيات تصدر من 
اجمللس القيادي لالحتاد، وان صالح 
اعلن اس��تقالته من االحتاد قبل 

تشكيل حتالفه االنتخابي.

واض��اف املتحدث باس��م حتالف 
الدميقراطي والعدالة ريبوار كرمي، 
ان بره��م صالح ليس��ت له اية 
صلة مبؤسس��ات االحتاد الوطني 
وهو غير ملزم بقرارات مجلسه 

القيادي. 
واضاف ك��رمي ان صالح قدم منذ 
م��دة اس��تقالته م��ن منصب��ه 
كنائب ث��اٍن لالمني العام لالحتاد، 
وم��ن عضوي��ة احلزب، ل��ذا فهو 
غي��ر ملزم باية ق��رارات تصدرها 

مؤسسات االحتاد.  
وكان بره��م صال��ح ق��د اعل��ن 
اس��تقالته م��ن منصبه كنائب 
ثان لالمني العام لالحتاد الوطني 
خالف��ات،  عق��ب  الكردس��تاني 
ب��رزت داخل املكتب السياس��ي 
بني جن��اح عقيلة جالل طالباني 
الس��يدة هي��رو ابراهي��م احمد 
وكوس��رت رس��ول ح��ول زعامة 
احل��زب والتحك��م مبرك��ز القرار 
والس��لطة في��ه، وذل��ك عق��ب 
اش��هر من م��رض االم��ني العام 
العراقي  الرئيس  الوطني  لالحتاد 
الس��ابق جالل طالباني وابتعاده 
ع��ن النش��اط السياس��ي عام 
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الهدف من اجتماع االتحاد الوطني الكردستاني
توزيع األدوار بين جناحين

اخفق في تحديد موعد مؤتمره العام الرابع د. علي شمخي

اث��ارة الفوض��ى والدخول ف��ي نزاع��ات وحروب 
مس��لحة هو املظه��ر الطاغي عل��ى منطقة 
الش��رق االوس��ط ومن��ذ التغيير ال��ذي حصل 
ف��ي الع��راق بعد 2003 وم��رورا باح��داث الربيع 
العرب��ي ال��ذي ش��هدته تون��س ومص��ر وليبيا 
واليم��ن وس��وريا حترك��ت انظم��ة سياس��ية 
متنفذة بداف��ع املصالح االقليمية للتدخل في 
احلراك الش��عبي الداخلي لدول اخرى الذي كان 
يس��تهدف التفاعل مع مجري��ات التغيير بعد 
عقود من االس��تبداد والهيمنة املطلقة الس��ر 
حاكمة او احزاب ش��مولية تفردت واستحوذت 
عل��ى مقاليد الس��لطة لعقود طويل��ة وتنوع 
التدخل الدولي في ش��ؤون دول الشرق االوسط 
ب��ني الدخول املباش��ر لدول كب��رى ودول حليفة 
ومش��اركة قواته��ا العس��كرية واالمني��ة في 
مجري��ات الص��راع  او تقدميه��ا الدع��م املال��ي 
او  الداخلي��ة  والنزاع��ات  الصراع��ات  الط��راف 
تسهيلها مرور املقاتلني القادمني من دول اخرى 
وتأمني وصولهم الى مناطق النزاع فيما فضلت 
انظمة سياسية اخرى مواصلة الطبخ على نار 
هادئة لتغذية الفنت الطائفية وتأجيج اخلالفات 
وتوظي��ف االع��الم املنح��رف في تش��ويه هذه 
النزاعات وبث رس��ائل احلق��د والكراهية ودعم 
التط��رف والعصبي��ة لتحقيق اهداف تتس��ق 
مع مصاحلها الذاتي��ة وكان العراق امنوذجا حيا 
لهذه التدخالت وعانى ش��عبه الكثير من اجل 
الوقوف بوج��ه املد الطائفي ال��ذي اخذ منحى 
خطيرا مدفوع��ا بتدخالت اقليمي��ة ولرمبا كان 
اجل��وار اجلغراف��ي للع��راق بوصف��ه ميث��ل  قلب 
منطق��ة الش��رق االوس��ط  عام��ال خطيرا في 
اظهار ه��ذا البلد للعالم وكانه س��احة  كبرى 
للتدخ��ل الدولي التقت فيها مصالح الش��رق 
والغ��رب وعلى الرغ��م من جن��اح العراقيني في 
دح��ر اش��رس هجم��ة ارهابي��ة وجناحه��م في 
افش��ال مخطط��ات اقليمي��ة ودولي��ة كان��ت 
تس��تهدف وحدتهم ونس��يج ش��عبهم اال ان 
مساعي التأجيج وبث الفرقة ماتزال قائمة الن 
موضوع التدخل اخلارجي اليتعلق فقط بانظمة 
سياس��ية ومصال��ح اقليمي��ة ودولي��ة فقط 
بل يتعل��ق بفكر منحرف يبح��ث عن اي فرصة 
او منف��ذ او دع��م للع��ودة من جديد وممارس��ة 
نش��اطه االرهابي والفتك باملزيد من ارواح ابناء 
الش��عب العراقي والشعوب األخرى وال تختلف 
املش��اهد ف��ي العراق كثي��را عن م��ا يجري في 
سوريا واليمن وليبيا التي تستعر مدنها بنيران 
الص��راع الداخل��ي والفنت الطائفي��ة وفي حني 
جنح العراقيون في مواجهة هذا التدخل واخماد 
ني��ران هذه الفنت يكافح  اليمنيون والس��وريون 
والليبي��ون اليق��اف االنته��اكات بح��ق دولهم 
ومن��ع التدخ��الت االقليمي��ة والدولي��ة وحصر 
مش��كالتهم واس��تبدال مظاهر التأزمي مبظاهر 
التهدئة والعودة للجلوس على طاولة املفاوضات 
السياس��ية اليج��اد حلول وانق��اذ بلدانهم من 
احملرق��ة ..من هن��ا باتت الدع��وة موجهة للدول 
املتنف��ذة التي لها يد ف��ي الصراعات الداخلية 
في هذه الدول ودول اخ��رى كي جتلس هي ايضا 
عل��ى طاولة املباحثات حلس��م خالفاتها وابعاد 
مطامعه��ا بالتدخل في ش��ؤون دول اخرى  من 
اجل ايقاف نزيف الدماء املس��تمر لالبرياء الذين 
يسقطون كل يوم ضحايا لهذا التدخل وضحايا 
لهذا التأزمي والتعارض والتصادم  في املصالح  .   

التدخل والتأزيم..
حرب أخرى !

تقـرير

جانب من اجتماع سابق لالحتاد الكردستاني

ان االجتماع كان معد له 
مسبقا ولم تمنح الفرصة 
العضاء المجلس القيادي 

لالدالء بارائهم حول مجمل 
القضايا والمواضيع االنية 

الراهنة، وان القرارات 
صورية جاءت عقب اتفاق 

لتوزيع االدوار بين جناح 
نائب االمين العام كوسرت 

رسول وجناح عضو المكتب 
السياسي السيدة هيرو 

ابراهيم احمد، الذين 
تصارعا على السلطة 
والنفوذ داخل االتحاد

متابعة الصباح الجديد :

قال��ت صحيف��ة غاردي��ان البريطانية 
إن الرئيس الس��وري بشار األسد فقد 
دولت��ه، وإن املعارض��ة الس��ورية ل��م 
تع��د ق��ادرة على كس��ب احل��رب، وإن 
املدنيني السوريني فقدوا األمل في كال 

اجلانبني.
وأوردت الصحيف��ة ذل��ك ف��ي تقري��ر 
مبناس��بة الذك��رى الس��ابعة الندالع 
الثورة السورية في 2011 قائلة إنه لم 
يتبق في س��وريا إال ظ��ل لدولة كانت 
قائمة فيما مضى، وإن س��يادتها التي 
زعم الرئيس بش��ار األس��د أنه حافظ 

عليها أعارها إلى روسيا و إيران .
وقالت إن الدعم الروسي واإليراني دفع 
جيش األسد إلى كسب احلرب مقابل 

تدمير أغلب مدن وبلدات سوريا.
وخالل السنوات السبع املاضية عانى 
املدنيون القتل والقمع والتش��ريد من 
الديار تاركني النظام الدولي الذي كان 
يفت��رض أن مين��ع تكرار مآس��ي القرن 

السابق مشلوال وعاجزا.
وبدخول احلرب السورية عامها الثامن 
بلغ��ت حصيلته��ا خمس��مئة أل��ف 
قتيل، وأصبحت امل��دن والبلدات على 
نطاق البالد خرائ��ب، كما تبدد أي أمل 
في التعايش بني الس��كان، وحرم جيل 
كام��ل م��ن التعلي��م، وأصبح نصف 
عدد السكان ،على األقل، معتمدا في 

حياته على املساعدات.
وقال التقرير إنه من املستبعد احلفاظ 
على وح��دة س��وريا في الوق��ت الذي 
يخ��اف فيه ثلث الس��كان من العودة 

إلى منازلهم.
وقال أيضا إن القتال في سوريا أصبح 
صراعا شرسا من أجل النفوذ اإلقليمي 
إلى حد أنه أدى إلى اشتباكات مباشرة 
بني القوى التي تدعمها روسيا واجليش 
األميرك��ي ألول مرة من��ذ نهاية احلرب 
الب��اردة ، كما أدى إلى اش��تباكات بني 
إيران و إسرائيل ، وبني سوريا وإسرائيل، 

وبني تركيا وأكراد سوريا.
وخلص التقرير الوضع في س��وريا قائال 
إن الق��وى التي أطلقتها احلرب تتحول 
بشكل متزايد إلى كيانات من الصعب 
إخضاعه��ا، وكل طرف في احلرب يبدو 
مترددا ف��ي النظر إلى ما وراء مصاحله 

لرؤية اخلطر الذي ينتظر اجلميع.
ومع مرور سبعة أعوام على احلرب في 
س��وريا، ج��ددت وكاالت األمم املتح��دة 
دعوته��ا إلى وضع حد للص��راع الدائر 
وحماية املدنيني، والعاملني في مجال 
الصحة، والوصول الفوري إلى السكان 

احملاصرين.
صحفي��ني  بيان��ني  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
منفصل��ني ص��درا في اآلون��ة األخيرة 
عن منظمة الصحة العاملية وبرنامج 
األغذية العاملي، أشارا إلى أن استمرار 
الهجمات خ��الل العام املاضي قد بلغ 
مستوى ينذر باخلطر، وأن سبع سنوات 

من احل��رب الدائرة في البالد تس��ببت 
ف��ي معان��اة ال حتتم��ل للمالي��ني من 

السوريني.
فوفق بيان منظم��ة الصحة العاملية، 

مت توثي��ق 67 هجم��ة مؤك��دة عل��ى 
املنش��آت الصحية والعاملني والبنية 
التحتية خ��الل أول ش��هرين من هذا 
العام، أي بارتفاع يزيد عن %50 مما كان 

عليه خالل عام 2017.
وأض��اف البي��ان أن مهاجمة األنظمة 
الصحية حتدث في األماكن التي تكون 
بحاجة إلى تلك اخلدمات، حيث يعيش 

حوالي ثالثة ماليني شخص في مواقع 
محاصرة أو يصعب الوصول إليها من 
قبل األمم املتحدة. إذ تس��عى منظمة 
الصحة العاملية إلى تقدمي املس��اعدة 
الصحية إلى العديد من هذه املناطق 
إال أنه��ا تفتقر إل��ى إمكانية الوصول 

املستمر.
وض��م برنامج األغذي��ة العاملي صوته 
إل��ى األص��وات الداعية إلى الس��الم، 
حي��ث أك��د ممث��ل البرنام��ج ومدي��ره 
الُقطري في س��وريا يعقوب كيرن، أن 
كل ي��وم مير م��ن دون التوصل إلى حل 
لهذه األزم��ة هو يوم آخ��ر يخذل فيه 
الش��عب الس��وري، وأضاف، »األولوية 
األكبر ينبغي أن تكون لوضع حد لهذا 
التاريخ  الدائ��ر. سيحاس��بنا  الصراع 

على ذلك.«
وق��ال البرنامج إن أكثر م��ن ثلث عدد 
س��كان س��وريا نزح��وا داخلي��ا ف��ي 
محاوالت يائسة للحصول على مأوى 
آمن. ويتزامن هذا النزوح املس��تمر مع 
ارتف��اع خطير ف��ي مس��تويات اجلوع 
والَعوز. حيث يعاني حوالي 6.5 ماليني 
ش��خص في س��وريا من انعدام األمن 
الغذائ��ي، كما يتع��رض أربعة ماليني 
ش��خص آخ��ر – وه��و ضع��ف العدد 
قبل ع��ام مضى –خلط��ر انعدام األمن 

الغذائي.
ودع��ا بي��ان البرنام��ج جمي��ع أطراف 
بدخ��ول  الس��ماح  إل��ى  الص��راع 
املس��اعدات اإلنس��انية بص��ورة آمنة 

وغي��ر مش��روطة ودون معوق��ات من 
أجل إيصال املواد الغذائية وغيرها من 
املساعدات املنقذة للحياة إلى من هم 

في أشد احلاجة إليها.
م��ن جانبها قال��ت املدي��رة اإلعالمية 
ملكتب اليونيس��ف اإلقليمي ملنطقة 
أفريقي��ا  وش��مال  األوس��ط  الش��رق 
جوليي��ت توما إن األطفال في س��وريا 
يقتل��ون يومي��ا، وإن األرق��ام أصبحت، 
عل��ى ما يبدو، غير مهم��ة في الواقع، 
حيث تتم مهاجمة املرافق األساسية 

كل يوم.
وأضافت توم��ا، في تصري��ح صحفي 
»حتى البيوت واملدارس واملستشفيات 
لم تس��لم من الهجم��ات، فيما لقى 
ف��ي  األطف��ال مصرعه��م  عش��رات 

الصراع السوري.«
وم��ع دخول احل��رب في س��وريا عامها 
الثام��ن وع��دم الت��زام أط��راف النزاع 
األم��ن  مجل��س  بق��رار  األرض  عل��ى 
2401، توجهت الس��يدة توما برسالة 
إل��ى أعض��اء مجلس األم��ن وإلى من 
يتمتعون بنفوذ عل��ى أطراف الصراع، 

ناشدتهم فيها وضع حد للصراع.
وقال��ت، »م��اذا بع��د؟ انتظرن��ا كثيرا 
كعامل��ني في اجملال اإلنس��اني وأصبنا 
باإلنه��اك جميعا، ولك��ن هذا اإلنهاك 
ال يق��ارن أبدا مب��ا أصاب مئ��ات اآلالف 
واملاليني من الس��وريني الذي��ن يعانون 
ف��ي صم��ت، لي��س فقط في س��وريا 

ولكن أيضا في دول اجلوار.«

مدنيون بال أمل ورئيس بال دولة في سوريا
يخاف فيه ثلث السكان من العودة إلى منازلهم

سوريون يخافون العودة الى مناطقهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مجلس القض��اء األعلى، 
الهيئ��ة  أن  األح��د،  أم��س 
االستئنافية/ عقار في محكمة 
التميي��ز االحتادية قبل��ت طعنا 
لعم��ارة  مس��تأجر  ب��ه  تق��دم 
س��كنية في مدينة الرمادي لم 

إيجارها بس��بب  يس��تفد م��ن 
األحداث األمنية في املدينة جراء 
سيطرة تنظيم »داعش« عليها 

في وقت سابق. 
وق��ال املتح��دث باس��م اجمللس 
القاض��ي عب��د الس��تار بيرقدار 
في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 

»محكم��ة  إن  من��ه،  نس��خة 
التميي��ز االحتادية قبل��ت طعنا 
تق��دم ب��ه أح��د املواطن��ني قام 
باس��تئجار عمارة س��كنية في 
مدينة الرم��ادي مركز محافظة 
األنب��ار، إال أنه وبس��بب األحداث 
األمنية لم يس��تفد من البناية 

املس��تأجرة مما دفعه للمطالبة 
برد ب��دالت اإليجار الت��ي دفعها 

مقدما«.
أن »محكمة  بيرق��دار،  وأض��اف 
إل��ى ع��دم  التميي��ز اس��تندت 
قب��ل  م��ن  املأج��ور  اس��تغالل 
املس��تأجر ليس بإرادته أو بخطأ 

ص��ادر من��ه وإمنا بس��بب القوة 
القاهرة الت��ي فرضت عليه، لذا 
ينتفي تطبي��ق القواعد العامة 

في العقد«.
وب��ني، أن »عق��د اإليج��ار وفق��ا 
للم��ادة )722( من القانون املدني 
)ه��و متلي��ك منفع��ة معلومة 

بعوض معلوم ملدة معلومة وبه 
كن املستأجر من  يلزم املؤجر أن ميمّ
االنتف��اع باملأج��ور(، لهذا قضت 
محكمة التمييز االحتادية بقبول 
الطعن وإلزام املؤجر بإعادة املبلغ 
املدفوع طاملا لم ينتفع املستأجر 

باملأجور للمدة احملددة«.

التمييز: للمستأجر حق إستعادة بدالت اإليجار إذا منعت أسباب قاهرة انتفاعه من المأجور
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بغداد – عمليات دهم 
ذكر مصدر امني في مديرية مكافحة 
اجرام محافظة بغداد، امس االحد، ان 
مفارز امني��ة القت القبض على عدد 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء على 
وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية.

وقال املصدر ان مفارزها "القت القبض 
على عدة متهمني بقضايا تنوعت بني 
جرائم الس��رقة والتسليب واخلطف 
ومته��م بقضايا االجتار بالبش��ر )بيع 
والسمسرة(، فضال  الفتيات  وش��راء 
عن متهم بحي��ازة احلبوب اخملدرة  في 
حي الصحة بال��دورة جنوبي بغداد"، 
مش��يرة الى إحالة جمي��ع املتهمني 
الى اجلهات اخملتصة لغرض استكمال 

االجراءات القانونية بحقهم".

ديالى – عملية استباقية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي قي��ادة 
عملي��ات محافظة ديالى امس األحد 
ع��ن العث��ور عل��ى 24 عبوة ناس��فة 
و25 صاروخ��اً ش��مال ش��رقي قضاء 

املقدادية.
وق��ال املص��در إن��ه "تنفي��ذاً لألوامر 
الصادرة من قيادة عمليات ديالى على 
دقيقة  اس��تخباراتية  اثر معلوم��ات 
وبعملية ذكية ومحكمة نفذ أبطال 
قيادة فرقة املش��اة اخلامسة وبإسناد 
طيران اجلي��ش نف��ذت الفرقة واجب 
ملناطق ش��مال  وتفتي��ش  مداهم��ة 
)االس��يود.  املقدادي��ة  ش��رق قض��اء 
بابالن . شيروين(، إللقاء القبض على 
املطلوبني وف��رض األمن واالس��تقرار 
في املنطقة ومالحقة اخلاليا النائمة 
والعناصر اإلرهابية في املناطق انفاً".

وأض��اف املصدر االمن��ي ان "العملية 
أس��فرت ع��ن العثور عل��ى مضافات 
لإلرهابي��ني حتتوي عل��ى )24( بندقية 
Ak و)2( سالح BKC و )26( علبة عتاد 
 BKC مختلف األنواع و )6( س��بطانة
مت تس��ليم األس��لحة واالعت��دة إلى 

مديرية االستخبارات العسكرية".

كركوك – عملية امنية 
افاد مصدر امني في الشرطة االحتادية 
مبحافظة كركوك ام��س األحد، بردم 
ثالثة أنفاق تابعة ل�"إرهابيني" والعثور 
على معمل لتصنيع الصواريخ خالل 
الش��رطة  نفذته��ا  أمني��ة  عملي��ة 
االحتادية ف��ي قض��اء احلويجة جنوب 

غربي احملافظة.
وقال املص��در إن "الش��رطة االحتادية 
ب��دأت بعملي��ة اس��تباقية لتفتيش 

مناط��ق احلويج��ة كاف��ة"، مبيناً أن 
"العملية على محورين، األول في قرى 
خضر العباس وشباط احلسن وزيدان 
احلرب��ي وخل��ف االس��ود والفرحانية 
حنت��وش  وخلي��ل  ج��واد  وعب��اس 
والعجمي  واملضموم��ة  واحلامضي��ة 
وقري��ة عداي صال��ح بقضاء احلويجة 
)٥٥ ك��م جن��وب غرب��ي كرك��وك(" ، 
مضيف��ا أن "احمل��ور الثان��ي ه��و وادي 
زغيتون وقري��ة الن��كار وقرية األعوج 
من جهة ناحية الرش��اد جنوب غربي 
كركوك، ومت العثور عل��ى ثالثة أنفاق 
وردمها، والعثور على عبوات ناس��فة 
مت تفجيرها بالسيطرة من قبل اجلهد 
الهندس��ي، والعث��ور عل��ى معم��ل 
لتصني��ع الصواريخ وقاع��دة الطالق 

الصواريخ".

صالح الدين – انفجار ناسفة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظة ص��الح الدين ام��س االحد 
أن عبوة ناس��فة انفجرت في ساحة 

االحتفاالت وسط مدينة تكريت.
وقال املصدر ان "القوات االمنية فجرت 
مس��اء يوم امس عبوة ناسفة كانت 
موضوع��ة ف��ي س��احة االحتف��االت 
وسط تكريت"، مبينا ان "التفجير لم 
يسفر عن وقوع اية خسائر" ، مضيفا 
ان القوات االمنية اكدت ان العبوة من 

مخلفات تنظيم داعش". 

االنبار – ضبط عتاد 
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
العسكرية امس األحد، ضبط كدس 
للعت��اد يضم 100 قنب��رة هاون كانت 
معدة الس��تعمالها كعبوات ناسفة 

ض��د الق��وات األمني��ة واملدني��ني في 
قضاء القائم غربي محافظة األنبار.

تلق��ت  بي��ان  ف��ي  املديري��ة  وقال��ت 
السومرية نيوز نسخة منه، إن عناص 
االس��تخبارات العسكرية متكنت من 
"ضبط كدس للعتاد يضم 100 قنبرة 
ه��اون عي��ار 120 مل��م ف��ي منطقة 

سعدة بقضاء القائم غرب األنبار".
وأضاف��ت املديري��ة، أن تل��ك القناب��ر 
"كانت معدة الس��تخدامها كعبوات 
والق��وات  املدني��ني  ض��د  ناس��فة 
االمنية"، مشيرًة إلى تسليم القنابر 

إلى "اجلهات اخملتصة".

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة ميس��ان ام��س االحد، عن 
القاء القبض على متهمني مطلوبني 

للقض��اء عل��ى وف��ق م��واد قانوني��ة 
مختلفة، فضال ع��ن ضبط مخلفات 
حربي��ة ومواد مخ��درة وإلقاء القبض 

على مروجيها.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "قوات الشرطة نفذت 
عملي��ات أمني��ة موس��عة مبناط��ق 
منتخبة م��ن احملافظة لف��رض هيبة 
القانون ومالحقة املطلوبني للقضاء، 
متكن��ت خالله��ا م��ن الق��اء القبض 
عدد م��ن املتهم��ني بقضاي��ا جنائية 
ومخالفات متنوعة" ، مش��يرا الى ان 
"مفارز الس��يطرات والطرق اخلارجية، 
الق��ت القبض على مته��م مطلوب 
وفق جرائم القتل العمد، وثالثة آخرين 
بجرائ��م اخمل��درات ضب��ط بحوزته��م 
مواد مخ��درة نوع كريس��تال، وأدوات 

تستخدم لتعاطي اخملدرات". 

اعتقال مطلوبين في حي الصحة جنوبي بغداد * ضبط 24 عبوة و25 صاروخًا شمال شرقي المقدادية 
 العثور على معمل للصواريخ غربي كركوك * انفجار عبوة ناسفة في ساحة االحتفاالت وسط تكريت
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس 
االح��د، احباط عملي��ة تهريب لالس��لحة من 

سوريا الى العراق.
وذك��رت املديري��ة ف��ي بي��ان تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، "بعملية إس��تخبارية 
متي��زت باملتابعة املس��تمرة واملعلومة الدقيقة 
وس��رعة ردة الفعل متكن ابطال اإلس��تخبارات 
العس��كرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع جهاز 
اخملاب��رات الوطن��ي م��ن احباط عملي��ة تهريب 
اس��لحة واعتدة من س��وريا ال��ى العراق قامت 
بضبطه��ا مع العجل��ة التي تقله��ا واعتقال 
اصحابها عند مكان التس��ليم مبنطقة بادوش 

شمال املوصل في اجلانب االمين".
واش��ارت الى ان "العجلة ضبط بداخلها عتاد 
لألس��لحة اخلفيف��ة واملتوس��طة ع��دد 4200 
اطالق��ة، قداحات تفجير عدد 100، مخازن عتاد 
للبن��ادق عدد 83 مخ��زن، رمانات يدوية عدد 43، 
موبايالت للتفجير عدد 27، عبوات الصقة عدد 
26، جع��ب مخازن عدد 17، بنادق كالش��نكوف 
وM16وBKC ع��دد 16 ، مسدس��ات كامتة عدد 
13، صواريخ قاذفة ضد االشخاص والدروع عدد 
12، مخازن مسدس��ات عدد12، حشوات قاذفة 
عدد 4، مسدس��ات كلوك عدد 2، مواد واسالك 
وقواطع دورة تستخدم مع العبواب للتفجير".

احباط تهريب أسلحة 
من سوريا الى العراق

الملف األمني

املفوضية املستقلة لالنتخابات 
تنفي مصادقتها قوائم ملرشحني 

ألنها ما زالت قيد التدقيق
وق��ال مصدر مس��ؤول ف��ي محافظة 
نينوى ف��ي تصريح صحفي إن "اعضاء 
ف��ي مجلس احملافظة وهم مرش��حون 
بتس��لم  قام��وا  البرمل��ان  النتخاب��ات 
ملف��ات م��ن بع��ض الش��باب بدعوى 
تعيينه��م وف��ق نظ��ام العق��ود على 

تنمية االقاليم".
وأض��اف ان "املئ��ات بات��وا يتجمع��ون 
عل��ى اب��واب دي��وان احملافظ��ة وقدموا 
معامالته��م للمرش��حني ف��ي انتظار 
ظه��ور أس��مائهم، لك��ن م��ن ظهرت 
اس��ماءهم فوجئوا ان العقود بال رواتب 
بس��بب عدم وج��ود ارص��دة مصرفية 

حتى االن لها".
وتابع ان "العقود ملدة ثالثة اشهر، وهذا 
ما يعني انتهاءها فور انتهاء االنتخابات 
وهو ما يتم اس��تغالله اليوم في نينوى 

الغراض انتخابية".
يذك��ر ان املفوضي��ة العليا املس��تقلة 
قوائ��م  ارس��لت  والت��ي  لالنتخاب��ات، 
املرش��حني ال��ى ال��وزارات واجلهات ذات 
العالق��ة لغرض تدقيقها كل حس��ب 
اختصاص��ه، ح��ذرت ف��ي اكث��ر م��ن 
مناس��بة من مغبة التالعب بالناخبني 
او الش��روع بالدعاي��ة االنتخابي��ة قبل 
موعدها احملدد في العاش��ر من نيسان 
املقبل، مؤكدة ان اخملالفني لتعليماتها 
س��تطالهم عقوب��ات تص��ل احداه��ا 
الى حرمان املرش��ح من املش��اركة في 

االنتخابات

محكمة حتقيق نينوى تصدر أمر 
قبض بحق أثيل النجيفي

وتضّم��ن ق��رار احلك��م وفق��اً للوثيقة 
"إصدار أمر قب��ض بحق أثيل النجيفي، 
329 م��ن قان��ون  امل��ادة  وف��ق أح��كام 
العقوب��ات لتنفي��ذ العقوب��ة بحق��ه، 
إضاف��ة إل��ى منعه من الس��فر، وحجز 

أمواله املنقولة وغير املنقولة".
وأّكدت احملكمة أن "القرار صدر استناداً 
ألح��كام امل��ادة 182/أ، األصولية حكماً 

غيابياً قابالً لالعتراض والتمييز".

القبض على أخطر قادة الدواعش 
و"فريد بإجرامه"

وبني أن��ه "ظ��ل متخفياً ومتنك��راً في 
جب��ال بادوش بع��د حتري��ر املوصل حتى 
متكن رجال االس��تخبارات العس��كرية 
م��ن اس��تدراجه إل��ى قرية الش��يقرة 
ش��مال املوصل والقب��ض علية بكمني 

محكم".
وأوض��ح البيان "يعد ه��ذا اإلرهابي من 
أه��م املطلوب��ني للقضاء وف��ق أحكام 
املادة ١/٤ ومواد قانونية أخرى ملا اقترفه 

من جرائم يندى لها اجلبني".

رئاسة اجلمهورية تعتزم الطعن
باملوازنة أمام احملكمة االحتادية

وأكد عضو املالي��ة النيابية بان" قانون 
املوازن��ة س��يفعل بع��د ان ينش��ر في 
صحيف��ة الوقائع العراقية الرس��مية، 
اذ س��تصبح املواد ناف��ذة حتى وان وجد 
الطع��ن بها حل��ني اإلق��رار بالقب��ول او 

الرفض من قبل احملكمة االحتادية.

وتوقع بان" يقوم رئي��س مجلس الوزراء 
بالطعن في بعض فق��رات املوازنة بعد 
االعتماد على املالحظات التي س��تأتي 
اليه من دائرة املوازنة في وزارة املالية". 

من جانبه عد اخلبير القانوني في رئاسة 
اجلمهورية جمال االس��دي التمييز بني 
احملافظ��ات العراقية ف��ي موازنة العام 
احلالي ومعاملة اإلقليم كمحافظات من 
دون تخصيصات جمللس ال��وزراء والنواب 
والقض��اء في اإلقليم غير قانوني، فيما 
اك��د ذهاب رئاس��ة اجلمهوري��ة لتقدمي 
الطع��ن ببعض فق��رات موازن��ة العام 

احلالي امام احملكمة االحتادية .
وقال االسدي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان "موازن��ة 2018 حت��وي عل��ى العديد 
م��ن اخلروق��ات القانونية والدس��تورية 
منه��ا التميي��ز بني محافظ��ة البصرة 
واحملافظات العراقية األخرى فيما يخص 
التعيين��ات والتخصيص��ات املالي��ة" ، 
مش��يرا الى ان" فقرات املوازنة لم تذكر 
التخصيصات املالية للرئاس��ات الثالث 
ف��ي إقليم كردس��تان وه��ذا يعد بحد 
ذاته خرقاً قانونياً وال يتناس��ب مع املادة 
14 من الدس��تور العراق��ي التي تعطي 
للمواطن  بالتس��اوي  املدني��ة  احلق��وق 

العراقي في جميع احملافظات" .
وأضاف ان" رئاس��ة اجلمهورية وفي كل 
موازن��ة تقدم اعتراضاته��ا الى مجلس 
الن��واب قب��ل الذه��اب للتصويت على 
مش��روع القانون ولكن هذه السنة لم 
يحدث ذلك ولم يتم أش��راك أي خبير او 
مستش��ار قانوني كممثل عن رئاس��ة 

اجلمهورية".

وب��ني اخلبي��ر القانون��ي ب��أن" مس��ألة 
االعتراض م��ن قبل رئاس��ة اجلمهورية 
على فقرات املوازنة تعد مسألة فقهية 
ل��م نصل الى تفس��ير واض��ح لها حلد 
االن إال ان الس��لطات الثالث في العراق 
تعيش في بيئ��ة واحدة وعليها التعاون 

فيما بينها" .
وأعادت رئاسة اجلمهورية مشروع )قانون 
املوازن��ة العام��ة االحتادي��ة جلمهوري��ة 
العراق للس��نة املالية 2018( واملصوت 
عليه من قبل اجمللس بتاريخ 3 /3 /2018، 
الى مجل��س النواب لتدقيقها ش��كالً 
ومضمون��اً م��ن الناحي��ة الدس��تورية 
والقانونية واملالية”، مش��يرة الى “وجود 
نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات 

النافذة”.

ازالة 27 الفا من األلغام التي زرعتها 
"عبقرية الشر" في املوصل

الفت��ا الى "انن��ا عثرنا عل��ى متفجرات 
وضعت في علب غ��ذاء طعام الرضع أو 
مثبتة في أثاث املن��ازل أو داخل الكتب، 
وبه��ذا يكمل��ون حملتهم حت��ى بعد 

مغادرتهم املدينة".
وذكرت املص��ادر الصحفية في تقريرها 
ان "مس��لحي داع��ش خلف��وا عب��وات 
ناس��فة تنفجر عندما تطأه��ا القدم، 
وأخ��رى تنفجر عندما يحاول ش��خص 
رفعه��ا من عل��ى األرض، بينم��ا ينفجر 
بعضها بجذب خي��ط ال تلحظه العني 

سريعا وأحيانا باألشعة حتت احلمراء".
العراقي��ة  االمني��ة  الق��وات  ان  يذك��ر 
متكنت م��ن حترير مناط��ق العراق كافة 

من س��يطرة تنظي��م "داع��ش"، فيما 
بقيت بعض اجلي��وب التي تعاجلها هذه 

القوات.

بوتني على أبواب والية رئاسية رابعة 
واملعارضة تندد بتزوير االنتخابات

الس��لطات حمل��ة إعالمية  ونظم��ت 
مكثفة حلث الناخب��ني على التصويت، 
وس��هلت عملي��ات التصوي��ت خ��ارج 
مناطق إقامة الناخبني. وأوردت وس��ائل 
إعالم حتى أنها مارس��ت ضغوطا على 
موظفي الدولة والطالب من أجل اإلدالء 

بأصواتهم.
وأفاد ناش��طون م��ن املعارضة عن قيام 
الش��رطة بجل��ب ناخبني ف��ي حافالت 
إلى مراكز االقتراع وتوزيع قسائم شراء 
بأس��عار مخفض��ة على ال��روس الذين 

يذهبون لإلدالء بأصواتهم.
املع��ارض  االنتخاب��ات  واس��تبعد م��ن 
الرئيس��ي للكرملني أليكسي نافالني، 
الغائب احلاضر في هذا االقتراع والوحيد 
القادر على تعبئة آالف األش��خاص ضد 
الس��لطة، وقد حظ��ر عليه الترش��ح 
بس��بب إدان��ة ف��ي قضي��ة ين��دد بها 

باعتبارها ملفقة.
ودع��ا نافالن��ي ال��ذي يحظ��ى بقاعدة 
دع��م متينة في جميه أنحاء البالد، إلى 
مقاطع��ة االنتخابات وأرس��ل أكثر من 

33 ألف مراقب إلى مراكز االقتراع.
وب��ث املعارض منذ صب��اح األحد فيديو 
أعلن أنها تظهر عملية حش��و صناديق 
اقتراع في أحد املراكز في أقصى الشرق 
الروس��ي. كما ندد أنصاره بقيود تفرض 

على عمل املراقبني.
وفي ظل حصوله على حوالى 70 باملئة 
من نوايا األصوات، يبدو الفوز محسوما 
لبوت��ني البالغ من العمر 65 عاما قضى 
منه��ا 18 عام��ا ف��ي الس��لطة، والذي 
ميدح��ه العديدون ناس��بني إلي��ه عودة 
االستقرار بعد بلبلة التسعينات، فيما 
يحم��ل عليه منتقدوه باعتبار أن الثمن 

كان تراجع احلريات.
املتقاعدة  االقتصادي��ة  اخلبي��رة  وقالت 
أولغ��ا ماتيونينا )65 عام��ا( بعد اإلدالء 
بصوتها "بعد إعادة القرم )إلى روسيا(، 
أصب��ح بوت��ني بنظ��ري بطال وه��ذا هو 

جوهر املسألة برأيي".
وأضافت "في الس��نوات األربع األخيرة، 
واجهنا العقوبات )الغربية( لكننا بنينا 
الكثي��ر أيضا، وفتح��ت مصانع جديدة 

والتضخم يبقى ضعيفا".
م��ن جانبه ق��ال بوري��س )39 عاما( وهو 
مس��ؤول ف��ي ش��ركة التقت��ه وكالة 
فران��س ب��رس ف��ي س��ان بطرس��بورغ 
"اجلميع يعرف من سيتم انتخابه وهذا 
ما يفقدن��ا الرغبة )في اإلدالء بأصواتنا( 

ولدينا انطباع بأننا ال نتحكم بشيء".
بع��د اإلدالء بصوته في موس��كو، أكد 
بوتني أنه س��يرضى بأي نس��بة يحصل 
عليه��ا طامل��ا أنه��ا تعطي��ه "احلق في 

ممارسة مهام الرئاسة".
وتوقع��ت اس��تطالعات ال��رأي حصول 
املليوني��ر  الش��يوعي  احل��زب  مرش��ح 
بافي��ل غرودين��ني عل��ى 7 إل��ى %8 من 
املتش��دد  والقوم��ي  األص��وات  نواي��ا 
فالدميير جيرينوفس��كي عل��ى 5 او 6%، 

تلي��ه الصحافي��ة الليبرالية كس��ينيا 
سوبتش��اك )1 إلى %2(. أما املرشحون 
األربع��ة املتبق��ون، فنتائجه��م تكاد ال 

تذكر.
وش��هد األس��بوع األخي��ر م��ن احلملة 
االنتخابية تصاعد التوتر بني موس��كو 
والغرب بسبب قضية تسميم العميل 
س��يرغير  الس��ابق  الروس��ي  امل��زدوج 

سكريبال وابنته في إنكلترا.
ول��م تنتظ��ر موس��كو إل��ى م��ا بع��د 
االنتخابات بل أعلنت الس��بت طرد 23 
دبلوماسيا بريطانيا بصورة وشيكة، ردا 

على إجراء مماثل اتخذته لندن.
وأدى تب��ادل تدابير طرد الدبلوماس��يني 
بني روس��يا وبريطانيا في نهاية احلملة 
االنتخابي��ة إل��ى تعزي��ز أج��واء التوت��ر 
األقرب إل��ى احلرب الب��اردة التي خيمت 
على والية بوتني الرئاسية األخيرة، على 
خلفية دعم الكرملني للنظام السوري 
واألزمة األوكراني��ة واالتهامات املوجهة 
إلى روس��يا بالتدخ��ل ف��ي االنتخابات 

الرئاسية األميركية.
وجت��ري االنتخابات في الذك��رى الرابعة 
للمصادقة على ضم شبه جزيرة القرم 
االوكراني��ة إلى روس��يا بعد اس��تفتاء 

اعتبرته كييف والغربيون غير قانوني.
وردا على تنظيم االنتخابات الرئاس��ية 
الروس��ية في القرم، ق��ررت كييف منع 
الناخب��ني الروس املقيمني ف��ي أوكرانيا 
من التصويت. وقام عشرات الشرطيني 
وناش��طون قوميون األحد مبنع الدخول 
إل��ى القنصليات الروس��ية في العديد 

من املدن الكبرى األوكرانية.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  اك��د 
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
شياع الس��وداني ان معاجلة الفقر 
ال تقتصر فق��ط على اعطاء رواتب 
االعان��ة االجتماعية وامن��ا يتحقق 
ذل��ك بانتش��ال العائ��الت الفقيرة 
من اجلهل واملرض والعوز عن طريق 

االعانات النقدية املشروطة. 
وق��ال وزي��ر العمل ف��ي تصريحات 
صحفية ان برنامج االعانات النقدية 
املش��روطة هو جزء مهم من قانون 
احلماية االجتماعية رقم 11 لسنة 
2014 لالس��ر ممن هم حتت مستوى 
خ��ط الفقر ، الفت��ا ال��ى ان الوزارة 
تقوم عل��ى وفق هذا البرنامج مبنح 
اعانات اضافية لالس��ر املستفيدة 
في مقابل الت��زام االطفال باكمال 
الدراس��ة االبتدائي��ة واملتوس��طة 
وانتظام العائلة ببرنامج اللقاحات 

والرعاية الصحية. 
واض��اف الوزي��ر ان الوزارة باش��رت 
بتنفيذ قان��ون احلماية االجتماعية 
منذ عام 2015 بعد تسلم احلكومة 
مه��ام عمله��ا وبرغ��م التحديات 
االره��اب  عل��ى  باحل��رب  املتمثل��ة 
وانعدام املوازنة التشغيلية اال انها 
متكنت من تنفيذ القانون بداية من 
اجراء مس��ح ش��امل ملليون اسرة 
بامكانياته��ا احمل��دودة بع��د اطالق 
جتربة احلش��د الوظيفي حلني تعيني 
1250 باحث��اً اجتماعي��اً ف��ي ع��ام 
2016 وهي جتربة رائدة وفريدة نعتز 

بها. 
واوض��ح وزي��ر العم��ل ان عملي��ة 
االجتماعي��ة ه��ي محور  البح��ث 
عمل احلماية االجتماعية واالساس 
ال��ذي يبنى عليه القانون ، مش��ير 
ال��ى ان اجلمي��ع كان متخوف��ا من 
امكاني��ة تنفيذ القان��ون مبا فيهم 
الش��ركاء الدوليون ممثلني ب�)البنك 
الدول��ي( وكذلك ال��وزارات املعنية 
ال��وزارة جنحت  كالتخطي��ط لكن 
الفريق  وروح  املؤسس��اتي  بعملها 
الواح��د ل��دى موظفيه��ا بش��تى 

مستوياتهم. 
وبني الس��وداني ان الوزارة تسلمت 
مليون��اً و35 أل��ف طلب للش��مول 
اجلديد عن طريق ناف��ذة الكترونية 
في موقعها الرسمي وبدأت بعملية 
التدقي��ق والبحث االجتماعي لهم 
وارس��ال طلباته��م ملطابقتها مع 
بيان��ات وزارة التخطي��ط، الفتا الى 
ان��ه بع��د ورود النتائ��ج مت ش��مول 
املتقدمني اجلدد على شكل وجبات 
وصل عددهم الى 320 ألف اس��رة 
املالية  التخصيصات  نفاد  وبحكم 
املالي��ة  االزم��ة  لظ��روف  نتيج��ة 
توقف الش��مول اجلدي��د حلني زيادة 
التخصيصات ف��ي املوازنة العامة 
لش��مول اس��ر اخ��رى مس��تحقة 

لالعانة. 
واشار الوزير الى ان هنالك مشكلة 
تزامنت مع بدء احلم��الت الدعائية 

لالنتخاب��ات متثل��ت باط��الق بعض 
السياسيني واملرشحني لالنتخابات 
وعوداً غير دقيقة بشمول املواطنني 
باحلماية االجتماعي��ة في محاولة 
الستغالل املواطنني وكسب صوت 
الناخب، مؤكدا ان ال��وزارة اصدرت 
رس��مية  كتب��اً  ووجه��ت  بيان��ات 
وكذلك عن طريق البث املباشر في 
مواقع التواصل االجتماعي لتحذير 
املواطن��ني كي ال ينخدع��ون بهذه 
الوع��ود الت��ي وصفه��ا بالكاذب��ة، 
الق��وى  لبع��ض  رس��الة  موجه��ا 
بع��دم  واملرش��حني  السياس��ية 
اس��تغالل هذه القضي��ة لالحتيال 

على املواطن او الناخب العراقي. 
على صعيد اخر عرض تقرير جديد 
صادر عن منظم��ة العمل الدولية 
أحدث اجتاهات الضمان االجتماعي 
ويرى أن معظم الناس يفتقرون الى 

احلماي��ة االجتماعي��ة الكافية في 
وقت تش��تد احلاجة إليها، ويضيف 
أن أكثر من 70 في املائة من سكان 
احلماي��ة  ال��ى  يفتق��رون  العال��م 

االجتماعية الكافية.
العامل��ي للحماية  التقرير  ويش��ير 
االجتماعي��ة الى إرس��اء االنتعاش 
الش��املة  والتنمي��ة  االقتص��ادي 
والعدال��ة االجتماعي��ة جعلت 27 
في املائة من س��كان العالم فقط 
يحصلون عل��ى ضم��ان اجتماعي 

شامل.
وتق��ول نائبة املدير الع��ام ملنظمة 
العمل الدولية س��اندرا بوالسكي: 
لق��د اتف��ق اجملتم��ع الدول��ي عام 
1948 عل��ى أن الضمان االجتماعي 
أو  لألطف��ال  الصحي��ة  والرعاي��ة 
األشخاص في عمر العمل ويعانون 
م��ن البطال��ة أو اإلصاب��ة أو ه��م 

م��ن كب��ار الس��ن حق م��ن حقوق 
اإلنس��ان العاملية، وحت��ى في عام 
2014 ل��م يتحقق الوع��د بحماية 
للغالبي��ة  ش��املة  اجتماعي��ة 
العظم��ى من س��كان العالم. وأن 
احلماية االجتماعية متثل سياس��ة 
رئيس��ة للح��د م��ن الفق��ر وعدم 
املساواة بينما حتفز النمو الشامل 
م��ن خ��الل تعزي��ز الصح��ة وقدرة 
الش��رائح الضعيف��ة م��ن اجملتمع، 
وزي��ادة إنتاجيتهم، ودع��م الطلب 
احمللي وتس��هيل التحول الهيكلي 

لالقتصادات الوطنية.
وتضيف بوالسكي لقد باتت قضية 
احلماية االجتماعية أكثر احلاحاً في 
ظل غي��اب االس��تقرار االقتصادي، 
وضع��ف النمو وتزايد الالمس��اواة، 
وه��ي أيضاً مس��ألة عل��ى اجملتمع 
الدول��ي إيالءها أهمي��ة كبيرة في 

أجندة التنمية ملا بعد عام 2015.
ولذل��ك ف��ان الوظيف��ة متع��ددة 
احلماي��ة  تؤديه��ا  الت��ي  اجلوان��ب 
االقتص��ادات  ف��ي  االجتماعي��ة 
جلي��ة  اصبح��ت  واجملتمع��ات 
بصف��ة خاصة أثناء األزم��ة املالية 
واالقتصادية العاملية األخيرة. ففي 
املرحل��ة األول��ى من أزم��ة )2008-

ف��ي  دول��ة   48 اعتم��دت   ،)2009
األق��ل من الدول ذات الدخل املرتفع 
واملتوسط حزمة حتفيز بقيمة 2.4 
تريلي��ون دوالر رُص��د قراب��ة ربعها 
لتدابير احلماي��ة االجتماعية. وكان 
ه��ذا الدعم مبنزلة عامل اس��تقرار 
تلقائ��ي س��اعد االقتص��ادات ف��ي 
استعادة توازنها وحماية العاطلني 
ع��ن العم��ل واملس��تضعفني م��ن 
كارث��ة اقتصادي��ة في ال��دول التي 

طالتها األزمة.

يعد برنامج 
اإلعانات النقدية 
المشروطة 
جزءًا مهما من 
قانون الحماية 
االجتماعية رقم 
11 لسنة 2014 
لالسر ممن هم 
تحت مستوى خط 
الفقر

"العمل" جتري مسحاً شامالً ملليون اسرة "ارشيف" 

أكثر من ثلثي سكان العالم يفتقرون إلى الحماية االجتماعية المناسبة

وزير العمل: اإلعانات النقدية المشروطة
تسهم في معالجة الجهل والمرض

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تدعت الهيئة العليا الوطنية للمساءلة 
والعدال��ة نح��و 86 مرش��حا من ع��دة قوائم 
مش��اركة في انتخابات مجلس النواب 2018 
بسبب تشابه أسمائهم مع آخرين مشمولني 

بإجراءاتها.
وق��ال املتحدث باس��م الهيئة ف��ارس البكوع 
ف��ي تصري��ح صحف��ي، أن "الهيئة أرس��لت 
الوجبة االولى الى املفوضية العليا املستقلة 
مرش��حا   86 نح��و  باس��تدعاء  لالنتخاب��ات 
لالنتخاب��ات البرملاني��ة املقبل��ة ومن مختلف 

الكيانات".
وبني، أن "املستدعى يلتزم بجلب مستمسكاته 
الرس��مية وخصوصا دفتر اخلدمة العسكرية، 
للتأك��د م��ن مطابق��ة أس��مه مع االس��ماء 
املوج��ودة ف��ي قاع��دة بيان��ات الهيئ��ة والتي 
حتوي اس��ماء الكادر املتقدم ف��ي حزب البعث 
املنحل او احد االجه��زة القمعية أبان النظام 

السابق".

المساءلة والعدالة 
تستدعي 86 مرشحًا 

لالنتخابات
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محليات 4

مناشدة 

امام انظار معالي وزير الكهرباء احملترم 
معالي امينة بغداد احملترمة 

بعد التحية 
يشكو اهالي محلة 860 زقاق 35 شارع الصناعة 
في منطقة ال��دورة / قرب الدير م��ن عدم ايصال 
التي��ار الكهربائي لهذا الزق��اق بالرغم من جميع 
االزق��ة التي حتيط به مش��مولة بالتيار ، علما ان 
ابنية ال��دور مكتملة بنس��بة %80 مع س��ندات 

متليك صرفة .
كم��ا ان االهال��ي يطالبون امانة بغ��داد / الصرف 
الصح��ي بانش��اء ش��بكة للمج��اري ، علم��ا ان 
املنطقة مخدومة باملياه الصاحلة للشرب ، ولكن 
معاناتنا هي عدم وجود شبكة للصرف الصحي ، 

علما ان طول الشارع هو 500 متر فقط .
وعليه ف��ان اهالي الزق��اق يناش��دون معالي وزير 
الكهرب��اء ومعال��ي امين��ة بغ��داد بوض��ع ح��د 
ملعاناتهم اس��وة ببقية االزق��ة واملناطق احمليطة 

بهم .. مع خالص التقدير واالمتنان 

لفيف من اهالي املنطقة 
عنهم رسول علوان العامري 
موبايل : 07709660339

متابعة الصباح الجديد:

العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
احدى  الهيدروليكية  للصناعات 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
ع��ن عقوده��ا املوقع��ة لصال��ح 
وزارت��ي امل��وارد املائي��ة والصحة 

والبيئة .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس حيدر ناص��ر ظاهر في 
تصري��ح للمرك��ز االعالم��ي في 
الوزارة ان ش��ركته وضعت خطة 
عمل مشتركة مع الهيئة العامة 
للس��دود لتنفيذ اعم��ال عقدها 
املوق��ع م��ع االخي��رة والقاض��ي 
بانش��اء منظومة مراقبة حتتوي 
على كاميرات حرارية للس��يطرة 
عل��ى اربع��ة س��دود منها س��د 
املوصل وسد الكوت وسد حديثة 
منظوم��ة  نص��ب  ال��ى  الفت��ا   ،
اخرى للس��يطرة على عمل هذه 
املنظوم��ات في بغداد ، مؤكدا ان 
ش��ركته االولى من بني ش��ركات 
ال��وزارة الت��ي تدخل به��ذا اجملال 
ماش��كل حافزا مهما ومشجعا 
لها لتنفيذ ه��ذه املنظومة على 

وفق املواصفات املطلوبة .
واشار املدير العام الى ان شركته 
تس��تعد لتنفيذ عقده��ا املوقع 
لتجهيزه��ا  الصح��ة  وزارة  م��ع 
م��ن  الصحي��ة  باملس��تلزمات 
الطبي��ة  واالس��رة  الكراس��ي 
ان  مؤك��دا   ، املعدن��ي  واالث��اث 
لدى الش��ركة ورش��ة متكاملة 
ومتخصصة بهذا اجملال من حيث 
املكائ��ن واملعدات وامل��الكات من 
ذوي اخلبرة والكفاءة واالختصاص 
.على صعيد اخر اعلنت الشركة 
العامة لصناعات النسيج واجللود 
اح��دى ش��ركات  وزارة الصناعة 
الفاعلة  واملعادن عن مشاركتها 
الدول��ي  واملع��رض  املؤمت��ر  ف��ي 

الصحي��ة  للخدم��ات  الس��نوي 
التخصصي��ة ال��ذي اقي��م على 
ارض معرض بغ��داد الدولي الذي 
اختتم فعالياته يوم امس االول .

وقال مدي��ر عام الش��ركة احمد 
الكعبي في تصريح ملركز االعالم 
والعالقات العامة في الوزارة فقد 
ش��اركت الش��ركة بقوة وبرؤية 
واضحة م��ن خالل طرح منتجات 
متطورة ورصينة تلبي احتياجات 
القطاع الطبي بشكل عام سواء 
وزارة الصح��ة او القط��اع اخلاص 
مش��يرا ال��ى ان جناح الش��ركة 
ف��ي املع��رض حظي بزي��ارة وزيرة 

الصحة التي اكدت على ان وزارة 
الصحة س��تقوم بش��راء جميع 
املس��تلزمات  م��ن  احتياجاته��ا 
الطبي��ة خ��الل ع��ام 2018 م��ن 
لصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 

النسيج واجللود حصرا.
معاوني��ة  حقق��ت  ذل��ك  ال��ى 
االس��منت اجلنوبي��ة التابعة الى 
لالس��منت  العام��ة  الش��ركة 
العراقية ف��ي ع��ام 2017 تطورا 
االنت��اج  نس��ب  ف��ي  ملحوظ��ا 
واملبيع��ات م��ن مادة الس��منت 
بلغت )41( % مقارنة بالعام 2016 
بعد ان كانت نسبة التطور لعام 

2016 مقارنة بالعام 2015 ) 31(% 
حيث اس��هم تطبيق ق��رار منع 
اس��تيراد االس��منت منذ مطلع 
ع��ام 2016 في حتقي��ق طفرة في 
نسبة املبيعات وتصاعد باالنتاج.

وقال مدير عام الشركة املهندس 
حس��ني محس��ن عبيد اخلفاجي 
ان الش��ركة ب��ادرت م��ن خ��الل 
لزي��ادة  مكثف��ة  عم��ل  خط��ة 
الطاقة االنتاجية بأدخال خطوط 
انتاجي��ة جدي��دة واع��ادة تأهيل 
وصيان��ة املعامل ف��ي احملافظات 
مس��تلزمات  وتأم��ني  اجلنوبي��ة 
واالمكانيات  باجلهود  تش��غيلها 

الذاتي��ة وبأقل الكلف متوقعا ان 
تصل نس��بة التط��ور في االنتاج 
واملبيع��ات خالل ع��ام 2018 الى 
املع��دة  اخلط��ة  وف��ق   %)165  (
م��ن قبل الش��ركة وبع��د ادخال 
معظ��م معامله��ا ف��ي املناطق 
احملررة للخدم��ة فضال عن اعمال 
التأهيل املس��تمرة واس��تحداث 
اخلط��وط االنتاجية ف��ي معامل 

االسمنت اجلنوبية .
من جانبه اشار معاون املدير العام 
املهن��دس محم��د حس��ن ناجي 
ان الش��ركة تس��ير وفق خطط 
مس��تندة  ومدروس��ة  ممنهج��ة 

ال��ى اخلب��رات الكبيرة ملنتس��بي 
الش��ركة في تطوير االنتاج كما 
الس��وق  وتوفير احتياجات  ونوعا 
احمللي��ة بش��تى قطاعاته��ا وم��ا 
حققه معمل اس��منت بابل احد 
معامل الش��ركة الع��ام املاضي 
في انتاج االسمنت غير النمطي 
واخلاص بأب��ار النفط وابرام عقود 
لتجهيز ش��ركات نف��ط البصرة 
ونف��ط ميس��ان ونفط الوس��ط 
بصن��ف B-G يعد دلي��ال على ما 
متتلكه الش��ركة م��ن امكانيات 
كبيرة ف��ي تصنيع جمي��ع انواع 

االسمنت بجودة عالية . 

تعّد األولى من بين شركات الوزارة التي تدخل في هذا المجال

»الهيدروليكية«: إنشاء منظومة مراقبة للسيطرة على السدود 

وضعت الصناعات 
الهيدروليكية خطة 

عمل مشتركة مع 
الهيئة العامة للسدود 

لتنفيذ أعمال عقدها 
القاضي بإنشاء 

منظومة مراقبة 
تحتوي على كاميرات 
حرارية للسيطرة على 

أربعة سدود

السيطرة على السدود
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»التعليم« تشكل 
لجنة عليا لبحث 
طلبات المواطنين

بغداد - الصباح الجديد:
تش��كلت ف��ي وزارة التعلي��م العال��ي والبحث 
العلمي جلن��ة علي��ا ملعاجلة طلب��ات املواطنني 
وإيجاد حلول مناس��بة لها عل��ى وفق القوانني 

والتعليمات النافذة.
وق��ال وكيل ال��وزارة للش��ؤون االداري��ة الدكتور 
محمد الس��راج خالل اجتم��اع اللجنة الوزارية 
اخلاصة بطلبات املواطنني ، إن اللجنة حترص على 
دراسة  طلبات املواطنني وموظفي الوزارة ووضع 
االلي��ات الكفيلة بحلها ضمن االطر والضوابط 
القانوني��ة وتفعي��ل روح القان��ون ف��ي معاجلة 

احلاالت االنسانية وحاالت الظروف القاهرة .
واك��د وكيل ال��وزارة اهمي��ة االجاب��ة على كل 
الطلب��ات واحلاالت الواردة لل��وزارة وايجاد احللول 
لها عبر السبل القانونية وتفعيل مبدأ حكومة 
املواطن في تس��هيل االجراءات ووصول االجابات 
الش��افية للمواط��ن بعد دراس��ة الطلبات من 

جميع اجلوانب.
واوصت اللجن��ة بوضع اليات لش��رح الطلبات 
وبيانها وم��دى مطابقتها للقوانني والتعليمات 
الناف��ذة واالفادة من احل��االت املماثلة والتجارب 
الس��ابقة واتخ��اذ االجراءت املناس��بة وارس��ال 

الردود ضمن حدود زمنية معينة. 

العراق يبحث تنفيذ 
الشركات التركية 
مشاريعه الخدمية 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير التخطيط الدكتور س��لمان اجلميلي 
م��ع نائ��ب رئي��س  وكال��ة  التعاون والتنس��يق 
التركي��ة )تكا( ، علي مس��قان والوفد املرافق له 
آليات التعاون في مجال تنفيذ املشاريع اخلدمية 
ف��ي  الع��راق مبوج��ب مذك��رة التفاه��م املزمع 

توقيعها بني الطرفني قريبا
وذك��ر بي��ان م��ن املكت��ب االعالم��ي ف��ي وزارة 
التخطي��ط ، ان املباحثات ترك��زت حول طبيعة 
املش��اريع التي س��تنفذها الوكالة  التركية في 
ش��تى اجمل��االت الس��يما اخلدمية منه��ا ومنها 
مش��اريع املاء واجملاري والصحة والتعليم وتطوير 
امل��الكات ، مبين��ا ان وزي��ر التخطي��ط الدكتور 
س��لمان اجلميلي اشاد بحجم ومستوى التعاون 
بني الع��راق وتركيا ، ومواق��ف احلكومة التركية 
الداعمة للعراق .. داعيا الوكالة التركية للتعاون 
والتنسيق إلى املشاركة في تنفيذ مشاريع اعادة 
االعمار في املناطق احملررة مبا يسهم في تخفيف  

اثار  احلرب على ابناء تلك املناطق.
من جانبه اش��ار نائب رئيس وكالة )تكا( التركية 
إلى ان حكوم��ة بالده تنظر إل��ى العراق باهمية 
بالغة لوجود الكثير من املش��تركات بني البلدين 
، مؤكدا ان مؤسسته مستعدة ملواصلة عملها 
ف��ي الع��راق من اج��ل تنفيذ املش��اريع اخلدمية 
وتطوي��ر املالكات فض��ال عن امكانية االس��هام 
في عملي��ات اعادة اعم��ار االث��ار العراقية التي 
خربها االرهاب ، مش��يرا إلى ان مذكرة التفاهم 
بني احلكومة العراقية ومؤسس��ة تكا س��تكون 

جاهزة للتوقيع قريبا 
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بغداد - الصباح الجديد:

املهندس  الكهرباء  وزير  اس��تعرض 
قاس��م محمد الفه��داوي مع ممثل 
االمني العام لألمم املتحدة في العراق 
ي��ان كوبيش م��ا تعرض ل��ه قطاع 
الكهرباء في العراق وحسب تقارير 
وزارة التخطيط العراقية من تدمير 
قياس��اً بجميع القطاع��ات االخرى 
من قبل عصاب��ات داعش ، اذ بلغت 

نسبة الدمار 50%.
كما بح��ث الوزير املقترح��ات التي 
قدمت في مؤمت��ر الكويت واخلاصة 
باع��ادة اعم��ار املناط��ق احمل��ررة في 
العراق وعلى رأسها قطاع الكهرباء 

واملتضمن��ة جتهي��ز ال��دول املانحة 
امل��واد املطلوب��ة وتنفيذ املش��اريع, 
مقدماً متطلب��ات واحتياجات وزارة 
الكهرباء على ش��كل جداول باملواد 
م��ع مواصفاتها واس��عارها عاملياً, 
معرب��اً ع��ن امله ب��أن تتبن��ى االمم 
املتحدة هذه االلي��ة الصالح الدمار 
الكبي��ر الذي تعرض��ت له قطاعات 

اخلدمات في العراق .
م��ن جانبه اكد املمث��ل االممي خالل 
االجتم��اع ان وزارة الكهرب��اء له��ا 
مكان��ة التع��اون املس��تقبلي, وان 
فري��ق االمم املتح��دة يرغ��ب مبعرفة 
 ، الكهرب��اء  وزي��ر  وتطلع��ات  رؤى 
مس��تعرضا اخلطوات التي يتبعها 
فريق االمم املتحدة ملتابعة االنتخابات 

م��ع املفوضي��ة العلي��ا املس��تقلة 
مس��اعي  موضح��اً   ، لالنتخاب��ات 
االمم املتحدة لع��ودة النازحني وخلق 
بيئة مناس��بة للتصويت الس��ليم 
من خ��الل التقنيات اجلدي��دة وبناء 

الثق�ة.
على صعيد متصل متكنت املالكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديرية 
توزيع صالح الدين التابعة للمديرية 
العام��ة لتوزي��ع كهرباء الش��مال 
بتغذي��ة محطة العوج��ة الثانوية 
33ك.ف وم��ن اخل��ط الهوائ��ي بعد 

خروجها عن العمل.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب 
س��ري امل��درس ان امل��الكات متكنت 

من تأمني وتغذي��ة محطة العوجة 
الثانوي��ة 33 ك.ف من اخلط الهوائي 
بع��د ان خرجت من العمل من اخلط 
البدي��ل من محطة جن��وب تكريت 
حلني تأهي��ل وتصلي��ح العارض في 
احملط��ة ، مبيناً ان هذه احملطة تغذي 
مناط��ق منطقة ) عوينات .. البودور 

.. اجلزيرة(.
فيما متكنت امل��الكات املذكوره من 
صيان��ة مغذي��ات ) القادس��ية 2 , 
املياه الثقيلة , مش��روع ماء تكريت 
, املس��بح ,ومغذيات اخرى متفرقة 
( الت��ي خرجت عن العمل بس��بب 
العاصف��ة الترابي��ة الش��ديدة في 
محافظة صالح الدين ومت صيانتها 

واعادتها الى العمل .

تقرير

الفهداوي يبحث دعم المنظمة الدولية لمشاريع الكهرباء 

الفهداوي

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
امل��واد الغذائي��ة ف��ي وزارة التجارة 
ورشة عمل حول دور مالكات حملة 
الش��هادات العلي��ا ف��ي االبت��كار 
بالش��ركة والعمل بحضور معاون 
املدير العام للشؤون اإلدارية محمد 
حن��ون وعدد من حملة الش��هادات 
العلي��ا من الف��روع واملراكز التابعة 

للشركة .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس قاس��م حم��ود ان الهدف 
م��ن اقام��ة الورش��ة ه��و االرتقاء 
مبس��تويات العمل من خالل تطوير 
األداء للعامل��ني وباألخ��ص حلمل��ة 
االبت��كار  طري��ق  ع��ن  الش��هادات 
واإلبداع في شتى اجملاالت وتقدميهم 
للمقترح��ات وال��رؤى املس��تقبلية 

التي تخدم نشاط الشركة .

وفي الس��ياق ذاته ق��ال املدير العام 
ان ش��ركته نظ�مت كذلك ورش�ة 
عم��ل ح��ول التوعي��ة والتثقي��ف 
خملاطر الزالزل والك��وارث الطبيعية 
وطرق الوقاية منه��ا لتقليل اثارها 
الس��لبية ش��ارك فيه��ا ع��دد من 
موظفي الشركة اذ تناولت الورشة 
االجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ 
عل��ى الس��المة م��ن خ��الل اتب��اع 
ارش��ادات الدفاع املدن��ي من اخالء 
البنايات واجراء االس��عافات االولية 
للمصاب��ني وغيره��ا م��ن اج��راءات 

السالمة .
على صعي��د آخر، اس��تنفرت دائرة 
التخطي��ط واملتابعه بوزارة التجارة 
اس��طول نقله��ا الف��راغ البواخ��ر 
احململ��ة باحلنطة االس��ترالية والرز 
واملس��تورد  واالميرك��ي  االرغ��واي 

حلساب البطاقة التموينية.

واوضحت مدير ع��ام الدائرة ابتهال 
هاش��م صابط بأنه مت توجيه قسم 
النقل املركزي احد تش��كيالت هذه 
الدائ��رة بااليعاز الى اقس��ام النقل 
في ش��ركات الوزارة بضرورة توجيه 
ش��احناتهم ال��ى مين��اء ام قص��ر 
م��ن اجل تفري��غ البواخر الراس��ية 
في��ه واحململة باحلنطة االس��ترالية 
والبالغ��ة حمولته��ا ٥٢٥٠٠ ط��ن 
كذل��ك باخرة ال��رز االرغ��واي وتبلغ 
حمولتها ٣٠٠٠٠ طن والرز االميركي 
وحمولته��ا ٣١٠٠٠ ط��ن وتوزيعها 
بني احملافظات كافه بحسب اخلطة 
التسويقية املعده من قبل الشركة 
العام��ة لتجارة احلب��وب ، مضيفة 
بان��ه مت توجي��ه جل��ان متابع��ة من 
القسم املذكور للتواجد في اقسام 
النقل من اجل استنفار كامل جهد 

الوزارة لذلك الغرض. 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكيل الوزارة الفني  املهندس 
عادل كرمي خ��الل لقائه امس االحد 
مع ممثلي شركة BSVT البيالروسية 
احلربية  بالصناع��ات  املتخصص��ة 
امكانية التعاون في اجملال الصناعي 
املتطورة في  التكنولوجي��ا  ونق��ل 

مجال الصناعات احلربية .
وج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي حضره 
مدير عام الدائرة الفنية ومدير عام 
الدائرة االقتصادية ومدير عام دائرة 
االس��تثمارات ومدي��ر عام ش��ركة 
الصناعات احلربية العامة التباحث 
العالق��ات  تطوي��ر  س��بل  بش��أن 
االقتصادية بني العراق وبيالروس��يا 
والتع��اون ف��ي اجمل��ال الصناعي ، اذ 

مت اس��تعراض امكانيات الشركات 
البيالروس��ية وخبراته��ا في تنفيذ 
مج��ال  ف��ي  صناعي��ة  مش��اريع 

الصناعات احلربية . 
واك��د الوكيل الفن��ي رغبة وتوجه 
الوزارة نحو ابرام شراكات واتفاقات 
للتع��اون م��ع الش��ركات العاملية 
املتمكن��ة انس��جاما م��ع توج��ه 
احلكومة العراقية نحو اخلصخصة 
واالس��تثمار والتحول من االقتصاد 
املركزي الى اقتصاد السوق املفتوح 
، مبين��ا بأن العراق بصدد اعادة بناء 
صناعت��ه احلربي��ة ومب��ا يتوافق مع 
قرارات االمم املتحدة من خالل البدء 
ببن��اء مصانع النتاج العتاد احلربي ، 
مشددا على ضرورة ان يكون االنتاج 

على مس��توى عال من الدقة وعلى 
وف��ق تكنولوجي��ا متط��ورة ج��دا  
لتلبي��ة احتياج��ات وزارت��ي الدفاع 
والداخلي��ة ، موضح��ا رغبة الوزارة  
بالعم��ل مع الش��ركات الروس��ية 
وتذلي��ل جميع العقب��ات التي قد 

تعترض عملها في العراق .
الوف��د  اس��تعرض  جانب��ه  م��ن 
البيالروس��ي امكانيات الش��ركات 
االس��تعداد  واب��دى  االبيالروس��ية 
والرغب��ة اجل��ادة ف��ي بن��اء مصانع 
النتاج العت��اد احلرب��ي والعمل مع 
ش��ركة الصناعات احلربية  العامة 
عل��ى اع��ادة بن��اء وتطوي��ر ه��ذه 
الصناع��ة ف��ي الع��راق ومب��ا يلبي 

مصالح الطرفني . 

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  ترأس��ت 
اجللس��ة النقاش��ية احلوارية االولى 
في املؤمتر الدولي السنوي للخدمات 
الصحي��ة التخصصي��ة مبش��اركة 
الش��ركات العاملية والوطنية ودوائر 

الصحة في بغداد واحملافظات.
وتبادل��ت الوزي��رة م��ع رئي��س جلنة 
الصح��ة والبيئة النيابي��ة الدكتور 
قتبية اجلبوري والوكيل الفني للوزارة 
الدكتور حازم اجلميلي ومعاون مدير 
عام مستش��فى الكفي��ل الدكتور 
محمد عزيز ومدير برنامج »الشراكة 

ب��ني القط��اع الع��ام واخل��اص« في 
شركة general electric االميركية 
للرعاي��ة الصحي��ة زي��اد ارنؤوط��ي، 
االف��كار وال��رؤى الت��ي من ش��أنها 
اإلرتقاء باخلدمات الصحية وتطويرها 
وخلق بيئة جيدة لإلستثمار الصحي 
وتش��جيع الش��ركات املتخصص��ة 
ف��ي  واالس��تثمار  الع��راق  لدخ��ول 

القطاع الصحي.
على صعيد اخر زار فريق من قس��م 
الصحي��ة  املؤسس��ات  تفتي��ش 
احلكومية معهد اخملتبرات التعليمية 
ضمن دائرة مدينة الطب في بغداد.

والتق��ى الفريق مدي��ر املركز / رئيس 
اللجنة الفنية العليا املشرفة على 
اخلدمة  لش��راء  الوطن��ي  املش��روع 
اخملتبرية الدكتور دريد قاسم شريف 
ومناقش��ة اج��راءات اللجن��ة فيما 
العقبات  يتعلق بخص��وص بع��ض 
التي تواج��ه هذا املش��روع من قبل 
الش��ركة املنف��ذة في املؤسس��ات 
الصحي��ة من اج��ل توفي��ر اخلدمة 
اخملتبرية النوعي��ة للمواطنني ، كما 
ج��رى زيارة ) االدارية , االس��تعالمات 
, ش��عبة  االلكتروني��ة  احلكوم��ة   ,

اخملتبرات , اخملتبرات , اخملازن (. 

بغداد - الصباح الجديد:
إحتفل��ت أمانة بغداد بي��وم املدينة 
العربية حتت شعار )التنمية الشاملة 
واملستدامة مدن مستدامة إلسعاد 
الس��اكنني( تضامن��اً م��ع منظمة 

املدن العربية .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 
أمان��ة بغداد نظم��ت إحتفالية في 
متنزه ابو نؤاس وف��ي معرض بغداد 
الدول��ي ضم��ن جناحه��ا حضره��ا 
عدد من املديرين العامني ملش��اركة 

منظم��ة املدن العربي��ة إحتفاالتها 
مبناسبة تأسيس املنظمة التي تعنى 
بش��ؤون املدن والبلدي��ات ، مضيفة 
ان االحتفالي��ة تضمن��ت إلقاء عدد 
من الكلمات وإقام��ة معارض فنية 
وع��رض لفري��ق الدراج��ات الناري��ة 
وتعري��ف بأه��داف املنظم��ة وتأريخ 

مدينة بغداد . 
وأش��ارت الى ان املنظم��ة ترمي الى 
احلف��اظ على هوي��ة امل��دن العربية 
وتراثها وتنمية وحتديث املؤسس��ات 

البلدي��ة واحمللية وحتس��ني اخلدمات 
واملراف��ق والعم��ل عل��ى تطويره��ا 
ومعاونة امل��دن األعضاء على حتقيق 
مشروعاتها اإلمنائية عن طريق مدها 

بالقروض واملساعدات .
وتابع��ت ان املنظم��ة تعم��ل عل��ى 
والتشريعات  النظم  وتوحيد  تطوير 
البلدية مبا يتف��ق ومتطلبات تطوير 
املدينة العربية وكذلك تبادل اخلبرات 
والتجارب الرائدة في مجال اخلدمات 

بني املدن األعضاء .

أمانة بغداد تحتفل بيوم المدينة العربية

استنفار اسطول التجارة لتفريغ 
حموالت الرز والحنطة من البواخر

العراق يبحث مع بيالروسيا
 االستثمار في مجال اإلنتاج الحربي  

وزيرة الصحة تترأس أعمال المؤتمر 
الدولي السنوي التخصصي 

ورشة لتطوير أداء العاملين فيها
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البصرة - سعدي السند:

برعاييية الدكتييور نوري حسييني 
نييور الهاشييمي عميييد كلييية 
التربييية للعلييوم الصرفيية في 
جامعيية البصرة نظمت الكلية 
نييدوة علمية للبحث في سييبل 
ومسييتلزمات النهييوض بواقييع 
عمل وحييدات االحصاء في دوائر 
الدولة مبحافظيية البصرة وحتت 
والنظييم  باملعلومييات  شييعار 
االحصائييية املتكامليية نحقييق 

التنمية للعراق احلبيب .
فيهييا  شييارك  التييي  النييدوة 
عييدد ميين الباحثييني واخملتصني 
تضمنت عييدة محاضرات منها 
البيئة والتنمية  عن )مؤشييرات 
املستدامة ( للباحث احمد عبد 
احلافييظ سييلمان / مدييير دائييرة 
االحصاء وتكنولوجيا املعلومات 
في البصرة وهو موضوع يبحث 
وعالقتها  البيئة  املؤشييرات  عن 
بالتنمييية املسييتدامة ميين كل 
والبيئية  اجلوانييب االجتماعييية 
واملالية  واالجتماعية  والصحية 
وغيرها من اجمليياالت االقتصادية 
الفقر  ومؤشييرات  والتعليمييية 
وبعدها محاضرة الدكتور رياض 
عبد االمير مدير عام دائرة صحة 
املعلومات  )نظييم  عيين  البصرة 
الصحييية واهميتهييا (وبني عبد 
االمييير معنى نظييام املعلومات 
وأهمييية  ووظائفييه  الصحييية 
االحصيياءات الصحييية وتبيييني 
مراحييل والدة املعلومة الصحية 
املعلومييات  جمييع  طييرق  ميين 
تنظيمهييا وحتليلهييا  وكيفييية 
ثم اسييتنتاج املعلومات املهمة 
وكيفييية اسييتعمال املعلومات 
في التخطيط لتطوير اخلدمات 
الصحية وطرق حتسييينها ومن 
ثييم محاضييرة الدكتييور عمران 
سييكر حبيب من كلية الطب /

جامعة البصرة عن )دور االحصاء 
في التنمية ( .

وافاد حبيب بييأن التنمية تعني 
تغيير وتطوير في الوضع البيئي 
واالجتماعييي واالقتصادي حيث 
يكون التغيير مسييتداما وقابال 
للتنبؤ وهذا ينطبق على الوضع 
الصحي والتعليم اذ يتطلب ذلك 

لييكل منهما كقطاعني مهمني 
اعقبييه الباحييث علييي سييالم 
لفتة / مدير قسييم التخطيط 
واملتابعيية / مدييير زراعة البصرة 
وعييرض فيهييا ملخصييا للواقع 
الزراعييي في محافظيية البصرة 
ودور االحصاء في جمع البيانات 
الزراعييي  القطيياع  ومشييكالت 

واحللول املقترحة.
محاضييرة  القيييت  ذلييك  بعييد 
للدكتييور عبييد احلسييني صبيير 
بعنوان) بناء القدرات االحصائية 
الدوليية  ملنتسييبي مؤسسييات 
( تطرقييت الييى بنيياء القييدرات 
االحصائية ملنتسبي مؤسسات 
الدولة ، اذ ان عملية بناء القدرات 
نشيياطأ  ليسييت  االحصائييية 
محدودا يتم تغييييره ملرة واحدة 
للحصول على نتائج نهائية وامنا 
هي عملية مستمرة ومتراكمة 
ومتشييعبة ، فيما اكد الدكتور 
اللجنة  رئيييس  حبيب مطشيير 
التحضيرية للندوة رئيس قسم 

الرياضيييات : تهييدف الندوة الى 
الوقوف علييى واقع عمل وحدات 
دوائر ومؤسسييات  االحصاء في 
العمييل االحصائييي وكذلك الى 
توظيييف  افيياق  حييول  البحييث 
العمييل املسييتمر فييي تنمييية 
وتفعيييل  االحصائيييني  قييدرات 
العالقيية بني قسييم الرياضيات 
للعلييوم  التربييية  كلييية  فييي 
االحصائية  والوحييدات  الصرفة 
فييي دوائر الدولة فييي محافظة 
البصرة وفييي ختام النييدوة وزع 
عميد الكلية شهادات تقديرية 

للمشاركني .

طريقة كالركن
وعقييدت كلية التربييية للعلوم 
الصرفة ايضييا محاضرة علمية 
غييير  كالركيين  طريقيية  عيين 
املسييتمرة للباحث هشام عماد 
حمدي الييذي قال تعييد طريقة 
الفروقييات للعناصيير احملددة من 
الطييرق املهميية والدقيقيية في 

إيجاد احللييول التقريبية لبعض 
التييي  الرياضياتييية  املوديييالت 
يصعب أيجاد احللول التحليلية 
ومنهييا طرائييق كالركيين  لهييا 
احملييددة  للعناصيير  املسييتمرة 
وهييذه الطريقيية تقسييم اجملال 
قيييد البحييث إلى عييدة عناصر 
وهذه العناصيير قد تكون قطعا 
مسييتقيمة كمييا في مسييائل 
ذات البعد الواحييد أو مثلثات أو 
مربعييات كما في مسييائل ذات 

البعدين.
 وقييال احملاضر ايضا ان الشييرط 
األساسييي للتقسيييم هو أن ال 
تقع عقدة من عقد العنصر على 
ضلع من أضييالع العنصر اجملاور 
لها ألن هذه احلالة تسبب قطعا 
في الدالة وتصبح هذه النقطة 
نقطة معلقة مما يؤدي الى عدم 
كفاءة طريقة كالركن املستمرة 
في ايجيياد احلل ولهذا السييبب 
قييام الباحثون في سييبعينيات 
بابتييكار طريقة  املاضييي  القرن 

أخييرى ملعاجليية هذه املشييكلة 
سييميت بطريقيية كالركن غير 
املسييتمرة للعناصر احملددة وفي 
هييذه الطريقيية يتييم معاجليية 
املشييكالت املعقييدة والتييي لم 
يستطع الباحثون حلها بالطرق 
السييابقة ومن هذه املشييكالت 
هي عدم اسييتمرارية الدالة بني 
حدود العناصيير وذلك من خالل 
اسييتعمال متعددة احلييدود غير 

املستمرة .

وحدة شمسية جديدة 
لتحلية وتسخني املياه

حصل كل من املدرسيية رسييل 
داود سييالم ميين كلييية التربية 
للعلييوم الصرفيية وا.م.د عقيييل 

يوسف هاشم
اجلامعيية التقنية اجلنوبية وأ. م. 
د. جاسم مهدي محمد االسدي 
– كلية التربية للعلوم الصرفة 
علييى بييراءة اختييراع ميين جهاز 
التقييييس والسيييطرة النوعية 

التابع لوزارة التخطيط العراقية 
عيين موضوع )تصميم ودراسيية 
جديييدة  شمسييية  وحييدة  أداء 

لتحلية وتسخني املياه( 
وتضمنت براءة االختراع تصميم 
وصناعة وحييدة جديدة لتحلية 
باسييتعمال  املييياه  وتسييخني 
الطاقة الشمسية في محافظة 
البصرة ، ومن خالل التجربة تبني 
أنها ذات كفاءة عالية وتتناسب 

مع أجواء احملافظة.
ومتكنت براءة االختراع من تصميم 
املنتييج  الييذي له صفييات عملية 
وسهلة التصنيع ويستعمل املواد 
التالفة واملستهلكة كمواد أولية 
في عملية إنشييائه ) تدوير للمواد 
التالفيية واملسييتهلكة ( ، وميكن 
تصنيعييه في الورش البسيييطة 
بتكلفيية   ، الصغيييرة  واملعامييل 
ألصحيياب  مناسييبة  اقتصادييية 
الدخل الثابت ومن دون املتوسييط 
، إضافيية إلييى إمكانييية تطويره 

مستقبالً 

أقامتها كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة

ندوة عن سبل النهوض بواقع عمل وحدات اإلحصاء في دوائر الدولة  

تبحث الندوة عن 
المؤشرات البيئية 
وعالقتها بالتنمية 
المستدامة من كل 
الجوانب االجتماعية 
والبيئية والصحية 
واالجتماعية والمالية 
وغيرها من المجاالت 
االقتصادية والتعليمية 
ومؤشرات الفقر 

جانب من ندوة النهوض بواقع عمل وحدات اإلحصاء في دوائر الدولة في البصرة

إتالف )32( طنا من األجبان 
واألغذية منتهية الصالحية 

قريبًا.. تأهيل خط سكة 
حديد بغداد - فلوجة

ألول مرة .. افتتاح ردهة 
العناية المركزة للخدج 

في مدينة الصدر

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ اتالف اكثر من )32( 
طنييا من االجبان واملواد الغذائية واللحوم من خالل 
حمييالت الرقابة واملتابعة على االسييواق واملطاعم 
واحملييال واملعامييل والتييي نفذتهييا شييعب الرقابة 

الصحية في قطاع احملمودية للرعاية الصحية.
واوضح مدير شييعبة الرقابيية الصحية في قطاع 
احملمودييية معيياون وقائييي ليث خضير سييليمان مت 
تشكيل فريق من قبل شعبة الرقابة الصحية من 
دائرة صحة بغداد  الكرخ و شعبة الرقابة الصحية 
في قطاع احملمودية باشييراف مديرة قطاع احملمودية 
الدكتورة رجاء هييادي جواد للقيام بحمالت مراقبة 
على املواد الغذائية في قضاء احملمودية حيث مت  اتالف 
)32( طنييا من مادة اجلنب في احد اخملازن في منطقة 
عويريييج الصناعية التابعة لقضاء احملمودية لعدم 
صالحيتها لالستهالك البشري ومت التأكد من مادة 
اجليينب من خالل ارسييال مناذج منييه للفحص حيث 
تبني أنه غير صالح لالسييتهالك البشييري حسييب 
كتاب معهد بحوث التغذية بسبب حدوث تغيرات 

في صفاته الفيزياوية والكيمياوية.

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت املالكات الهندسييية والفنية في الشركة 
العامة لسييكك حديد العراق بتأهيل خط سييكة 
حديد بغييداد - فلوجة وذلك بالتعيياون مع القوات 
األمنية إلزاليية األلغام من قبييل اخملتصني األمنيني 

لغرض تسيير قطار بني بغداد والفلوجة.
 وقال مدير عام الشييركة سالم جبر سلوم ان هذه 
العمييل يأتي تنفيذا لتوجيهييات وزير النقل كاظم 
فنجييان احلمامي ، مضيفاً ان اجلهود اخليرة تتواصل 
من قبل منتسبي منطقة سييكك الرمادي العادة 

اخلط من خالل العمل الدؤوب اخمللص ليال ونهاراً.
وتابع سييلوم ان اخلط سيييعاد افتتاحييه عن قريب 
بعد إزالة األنقاض عن خطوط السييكة واجلسييور 
واألبنية واإلنتهاء من إجراء الكشييف امليداني على 
خط السييكة ،مضيفاً انه متت إدامة خط السكة 
الواقييع بني محطتي شيييخ ضيياري والكرمة على 
كييم ٤٣ بضييرر 20 مترا للخط املييزدوج ، ويأتي هذا 
العمل من أجل انسيييابية سير قطارات املسافرين  
والبضائييع خلدميية املواطنييني الكييرام ميين أهالي 

املنطقة الغربية. 

بغداد - الصباح الجديد:
بييني الدكتور عبييد الغني سييعدون السيياعدي مدير 
عام دائرة صحيية بغداد / الرصافة الى اعضاء مجلس 
محافظيية بغييداد ان االيام املقبلة ستشييهد افتتاح 
ردهة العناية التنفسييية اخلاصيية باخلدج )NICU( في 
مستشييفى فاطمة الزهييراء )ع( والول مرة في مدينة 

الصدر .
واوضح املدير العام ان الدائرة تعمل على فتح العناية 
التنفسييية اخلاصيية باخلييدج فييي هذا املستشييفى 
ومستشييفى اطفييال العلوية وابن البلييدي من اجل 
تقييدمي اخلدمات الطبييية في مجال العناييية املركزة ، 
مبينا إن الدائرة استطاعت وبجهود مضنية من قبل 
وزيرة الصحة والبيئيية ومجلس ومحافظة بغداد من 
أخراج املشييروع من قرار 347 ، ومتت املباشييرة بالعمل 
فييي إكمال املشييروع الذي سيسييهم فييي تخفيف 

املعاناة عن مرضى الثالسيما . 
وأكييد املدير العام أن الدائييرة تعمل على توفير جميع 
املسييتلزمات األساسية إلى املرضى الثالسيما ألنهم 
شريحة مهمة ويجب االهتمام بها وأن كل اإلمكانيات 
الدائرة لدعم هذه الشريحة وتوفيرها كل االحتياجات 
، فيما متت مناقشة املراحل النهائية الكمال مشروع 
مستشفى املعامل الذي سيخدم األهالي وان الدائرة 
عملت على االسراع في تنفيذ املشروع الذي سيخدم 
أكثيير ميين 500 ألف نسييمة ، فضال عيين العديد من 

املواضيع التي تهم عمل املؤسسات الصحية . . 
ميين جانبهم اشييار أعضيياء مجلييس احملافظة بدعم 
املشييروع ومسيياندة اجلهود الطبية والعمل بشييكل 
فريييق عمل جماعييي من اجييل االرتقيياء باخلدمة وان 
مجلس احملافظة يسعى إلى تقدمي كل اإلمكانيات من 
اجل حتسييني وتطوير اخلدمات إلى أهالي بغداد ومنها 
اخلدمات الطبية والسيما اخلدمات في مناطق إطراف 
بغييداد . واوضحوا أن الزيارة جاءت ملتابعة واقع اخلدمة 
املقدميية إلييى املواطنييني وتذليييل جميع املشييكالت 

واملعوقات التي تعوق عمل الدوائر اخلدمية . 
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متابعة الصباح الجديد:
اعلنييت الشييركة العاميية لتجارة 
وزارة  تشييكيالت  احييدى  احلبييوب 
التجييارة عيين حتديدهييا  منتصف 
نيسييان املقبييل موعييدا  النطييالق 
املوسم التسويقي حملصول احلنطة 

في محافظات الوسط واجلنوب . 
واوضييح مدير عام الشييركة نعيم 
املكصوصي خالل ترؤسيية اجللسة 
السادسيية الجتماع اللجنة العليا 
للتسويق السادسة وبحضور ممثلني 
عيين  وزارة الزراعيية  واالحتيياد العام 
للجمعيات الفالحييية ، مضيفا ان 
املراجعيية اخلتامية  شييركته وبعد 
احلنطة  خلطة تسييويق محصييول 
للموسييم احلالييي والتييي تضمنت 
والضوابط  والتعليمات  املواصفات 

وحتديد مراكز التسويق.
واضاف مدير عام الشركة ان اللجنة 
املركزية العليا للتسييويق اعتمدت 
علييى خطيية متكامليية لتسييويق 
وتسلم محصول احلنطة تتناسب 
وحجم الكميات املتوقع تسويقها 
من قبل الفالحني واملزارعني وحسب 
اخلطيية املعتمييدة ميين قبييل وزارة 
الزراعيية واملبالييغ اخملصصة مبوجب 

املوازنة االحتادية لعام ٢٠١٨.

من جانييب اخر اشييار املكصوصي 
الى استمرار فروع ومواقع الشركة 
بتسييلم احلنطيية االميركييية والرز 
االورغواي املستورد والوارد من ميناء 
ام قصر حلساب البطاقة التموينية 
، اذ باشيير سييايلو الرمادي بتسلم 
)115( طنا من الييرز االورغواي و)42( 
طنا ميين احلنطيية االميركية حيث 
مت اجييراء الفحوصييات االولييية من 
قبييل فاحصي وحييدة اخملتبيير كما 
واصييل فرع بابييل  كذلك بتسييلم 
وتفريييغ احلنطيية االسييترالية والرز 
كركييوك  فييرع  وقييام  الفيتنامييي 
بتسلم الرز االورغواي  وجتهيز وكالء 
احملافظة اضافة الى جتهيز املطاحن 
بخلطييات احلنطة النتيياج الطحني 

ضمن احلصة التموينية 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العاميية لتصنيع احلبييوب في وزارة 
التجييارة عن قيامها بتجهيز قضاء 
 )1800( بكمييية  باملوصييل  تلعفيير 
احلصيية  وضميين  طحييني  كيييس 

التموينية .
وقال مدير عام الشييركة املهندس 
طييه ياسييني عبيياس انييه وبتوجيه 
ميين وكيييل وزارة التجييارة االقييدم 
وليد املوسييوي خالل زيارته االخيرة 

حملافظة نينوى ولقائييه مدراء فروع 
دوائر وشييركات الوزارة في احملافظة 
باشرت الشييركة بتجهيز العائالت 
املتواجييدة فييي القضيياء بالكمية 
ضميين  اولييى  كدفعيية  املذكييورة 
احلصة املقررة حسب خطة التوزيع 
املركزييية املعتمييدة والصييادرة من 
قسم التسويق في مقر الشركة .

واشار املدير العام الى اعتماد خطة 
التوزيع علييى البيانات الييواردة من 
قبل دائرة التخطيط واملتابعة بعدد 
العائالت واالفييراد حيث مت التجهيز 
مبتابعيية واشييراف ادارة الفييرع في 

احملافظة .
واضاف ياسني ان شييركته ارسلت 
املطاحيين  لتقييييم  فنييية  جلنيية 
العامليية في واسييط وذي قار حيث 
قامت اللجنة باجراء تقييم شامل 
للمطاحيين االهلييية العامليية في 
احملافظتييني ليكييون معيييارا لييدى 
الشييركة واالخييذ بنظيير االعتبييار 
خطط الشييركة اخلاصيية باالنتاج 
والتوزيع فضال عن البت بصالحيتها 
النتيياج الطحييني الصفر فييي حال 
تقدمها للشييروع بانتيياج الطحني 
الصفيير سييواء بتكليف ميين قبل 

الشركة او االنتاج التجاري .

بغداد - الصباح الجديد:
والشييؤون  العمييل  وزييير  بحييث 
االجتماعييية وزييير الصناعة وكالة 
املهندس محمد شييياع السوداني 
مع السييفير االميركي لدى العراق 
تعزيزالتعاون  سيييليمان  دوغييالس 
والواليييات  العييراق  بييني  املشييترك 
املتحييدة وامكانييية توفييير الدعم 
للنهوض بواقع العمل والشييركات 
احلكومية وتأهيييل القطاع اخلاص، 
فضييال عيين دور الييوزارة فييي تأهيل 

اطفال الضحايا . 
وقييال السييوداني خييالل اللقيياء ان 
وزارة العمل لديها خطة متكاملة 
للنهييوض بواقييع العمييل والعمال 
التييي  احملافظييات  فييي  خصوصييا 
تعرضت لالرهاب ، الفتا الى اهمية 
دور احتادات ونقابات العمال في هذا 
اجلانب كونهم شييركاء اساسيييني 

مع الوزارة. 
واوضييح الوزير ان املهمة الرئيسيية 
للنهوض بهذا القطيياع هي توفير 
فييرص العمييل ويتحقييق ذلييك من 
خالل توفير قروض ميسييرة القامة 
املشيياريع الصغيييرة ، مشيييرا الى 
ان الييوزارة اطلقييت بحييدود ثالثيية 
آالف قييرض للباحثييني عيين العمل 

في محافظة نينييوى وحالياً هناك 
مشييروع مع البنييك الدولي لدعم 
املناطق  فييي  والصمود  االسييتقرار 
احملييررة يتضمن توفير عشييرة آالف 
قرض، فضال عن االسراع في عملية 
التدقيييق االمنييي لصييرف رواتييب 
العمال فييي املناطق احملررة من اجل 
معاودة نشيياطهم في الشييركات 

احلكومية. 
عمييوم  ان  العمييل  وزييير  واضيياف 
العاملييني فييي القطيياع احلكومي 
يتمتعون باالمتيييازات التي مينحها 
لهم قانون اخلدميية املدنية وقانون 
التقاعييد ، فيمييا ينظييم قانونييي 
والضمييان  والتقاعييد  العمييل 
االجتماعييي شييؤون العاملييني في 
القطيياع اخليياص ، مشيييرا الييى ان 
هناك قانونا للتأمينات االجتماعية 
الذي يعد واحدا من اهم االصالحات 
احلقيقية للقطاعييني نظرا لكونه 
يوحد صندوقييي التقاعد احلكومي 
واخلاص ويقلل ميين الفوارق بينهم 

ومينحهم االمتيازات نفسها .
وفيمييا يتعلييق بجانييب الصناعيية 
بييني الوزييير ان الصناعة فييي فترة 
احلكوميية السييابقة تبنييت مبييدأ 
الشييراكة بني الشركات احلكومية 

والقطيياع اخليياص اال ان ذلييك لييم 
يتحقق لكون التوظيف كان سيئا 
بسبب شبهة الفساد التي رافقت 
اغلب عقود الشركات ، الفتا الى ان 
ظروف االزمة املالية دفعت احلكومة 
للتوجييه نحو دعييم القطاع اخلاص 

واصدار قرارات اصالحية. 
واكييد السييوداني انه ومنييذ توليه 
اجييرى  الصناعيية  وزارة  مهييام 
مراجعيية لعقود شييركات الييوزارة 
العقييود  ميين   %  65 الغيياء  مت  إذ 
الفاسييدة والبييدء بتحديث ملفات 
الشييركات احلكومييية بعييد اعادة 
دمجهييا والبحث عيين التعاقد مع 
شييركات رصينة بصيغة الشراكة 
او االسييتثمار، مشيييرا الى ان مبدأ 
الشراكة هو احلل االمثل للنهوض 

بواقع الشركات احلكومية. 
وتابع الوزير ان وزارة الصناعة قامت 
بتقدمي افضل الشييركات كأسهم 
ورجييال  العراقيييني  للمسييتثمرين 
االعمييال لتطوييير انتاجها وكذلك 
البحث عن شركات عاملية الضافة 
خطوط انتاجييية جديدة للمعامل 
واملصانييع ، معربييا عيين املييه في 
االسييتفادة من التجارب االميركية 

في هذا اجلانب. 

الموسم التسويقي لمحصول 
الحنطة يبدأ منتصف نيسان

السوداني وسيليمان يبحثان
 تعزيز التعاون المشترك 



متابعة ـ الصباح الجديد:

والفصائ��ل  التركي��ة  الق��وات  دخل��ت 
الس��ورية املوالي��ة لها مدين��ة عفرين 
ش��مال  ف��ي  الكردي��ة  الغالبي��ة  ذات 
سوريا وس��يطرت على أحياء منها في 
اط��ار العملية العس��كرية املس��تمرة 
منذ نحو ش��هرين، فيم��ا أعلن الرئيس 
الترك��ي رجب طيب أردوغان امس االحد 
عن س��يطرة قوات جيش��ه في عملية 
»غص��ن الزيت��ون« عل��ى مرك��ز مدينة 

عفرين شمال غربي سوريا.
وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
امس االحد بس��يطرة قوات جيشه في 
عملي��ة »غص��ن الزيت��ون« عل��ى مركز 

مدينة عفرين شمال غربي سوريا.
وقال خالل كلمة ألقاها أثناء مشاركته 
ف��ي احتف��االت إحي��اء ذكرى ش��هداء 
معارك »جناق قلعة« بوالية جناق قلعة 
غ��رب تركيا: »رم��وز األمن والس��كينة 
ترفرف ف��ي مركز مدينة عفرين بدال عن 
أع��الم اإلره��اب. في عفري��ن اآلن ترفرف 
األعالم التركية وأعالم اجليش الس��وري 

احلر«.
وتاب��ع: »لم نق��دم عل��ى أي خطوة من 
ش��أنها أن تلحق األذى باملدنيني ألننا لم 
نتجه إلى هن��اك لالحتالل وإمنا للقضاء 

على اجملموعات اإلرهابية فحسب«.
وأك��د أردوغ��ان أن بالده س��تقوم بإعادة 
تأهيل مدينة عفري��ن ومركزها والبنية 
التحتية فيها، وستتيح الفرصة لسكان 

املدينة في العودة إلى منازلهم.
ونقل��ت وكال��ة »رويت��رز« ع��ن مص��ادر 
الترك��ي  اجلي��ش  ق��وات  أن  مطلع��ة، 
احل��ر«  الس��وري  »اجلي��ش  وفصائ��ل 
املش��اركة في »غص��ن الزيتون«، دخلت 
إلى مدينة عفرين اليوم، وتوغلت بعمق 

3 كيلومت��رات داخل املدينة، وانتش��رت 
في شوارع شمال وشرق وغربي املدينة، 

بعد انسحاب املسلحني األكراد منها.
وكان أردوغان قد صرح مؤخرا بأن »عودة 

أهال��ي منطق��ة عفرين الس��ورية إلى 
أراضيهم باتت وشيكة، وأن حترير عفرين 
من اإلرهابيني بات قاب قوس��ني أو أدنى« 
وأن »الفت��ح قريب، وإخوتنا س��يعودون 

إلى منازلهم وأراضيهم«.
وأكد أردوغان أن القوات التركية متكنت 
من الس��يطرة على ثالثة أرباع منطقة 
عفري��ن ف��ي »غص��ن الزيت��ون« الت��ي 

انطلقت في كانون الثاني املاضي.
هذا وأعلنت الفصائل السورية املوالية 
ألنق��رة في بي��ان امس األح��د »توغلها 
داخل مدينة عفرين من احملورين الشرقي 

حي��ي  عل��ى  والس��يطرة  والغرب��ي« 
األشرفية واجلميلية.

وف��ي مدينة عفرين، أفاد أحد الس��كان 
لوكالة فرانس ب��رس أن املدنيني الباقني 

فيها يختبؤون في األقبية، ويس��معون 
اخل��ارج  ف��ي  رص��اص  اط��الق  أص��وات 
وصيح��ات »اهلل أكبر«. ودف��ع الهجوم 
التركي عش��رات اآلالف إل��ى النزوح من 

مدينة عفرين.
وأفاد املرصد الس��وري عن نزوح أكثر من 
200 ألف مدني من املدينة منذ األربعاء 
فق��ط، وتوجه معظمهم إل��ى مناطق 
تس��يطر عليها قوات النظام الس��وري 

في شمال حلب.
ويأت��ي هذا التق��دم في اط��ار العملية 
بدأته��ا  الت��ي  العس��كرية املس��تمرة 
تركيا والفصائل الس��ورية املوالية لها 
ف��ي 20 كان��ون الثان��ي ، وتق��ول أنقرة 
إنها تس��تهدف وحدات حماية الشعب 
مجموع��ة  تصنفه��ا  الت��ي  الكردي��ة 
»إرهابية«. وس��يطرت الق��وات التركية 
على مس��احات واس��عة م��ن املنطقة 

احلدودية قبل تطويق املدينة ودخولها.
وخ��اض املقاتل��ون األكراد الذي��ن أثبتوا 
فعالي��ة ف��ي قت��ال تنظي��م »داعش«، 
مع��ارك عنيف��ة م��ع الق��وات التركية 
والفصائل املوالية لها لكنها املرة األولى 
التي يتعرضون فيها لعملية عسكرية 

واسعة بهذا الشكل مع قصف جوي.
وأمام الهج��وم التركي، طال��ب األكراد 
دمشق بالتدخل، وبعد مفاوضات دخلت 
ق��وات مح��دودة تابعة لق��وات النظام 
انتشرت على جبهات عدة، لكن سرعان 

ما استهدفها األتراك بالقصف.
وأراد األكراد بشكل أساسي من اجليش 
الس��وري نش��ر دفاعات جوي��ة تتصدى 

للطائرات التركية.
وتش��ن تركي��ا من��ذ 20 يناي��ر املاض��ي 
باملش��اركة مع فصائل اجليش السوري 
احلر، عملية »غصن الزيتون« العسكرية 
ض��د املس��لحني األك��راد ف��ي منطقة 

عفرين شمال غربي سوريا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
البريطاني��ة حتقيقات  جتري الش��رطة 
بعد تلقي أعضاء مسلمني في البرملان 
ط��رودا حت��وي رس��الة مح��ددة تدع��و 
ملعاقب��ة املس��لمني ومواد ض��ارة. يأتي 
ذل��ك فيما يبدو ملواصلة حملة »عاقب 

مس��لما« الت��ي أطلقه��ا متطرف��ون 
بريطانيون للنيل من املسلمني، وحددوا 

يوم 3 نيسان القادم له.
أن  تامي��ز  نيوي��ورك  صحيف��ة  وأوردت 
ساجد جاويد، وزير اإلسكان واجملتمعات 
واحلكوم��ات احمللية، كان من بني أعضاء 

الذي��ن  البريطان��ي  الن��واب  مجل��س 
وصلتهم الرسالة.

ونش��ر جاوي��د عل��ى موق��ع التواصل 
االجتماعي تويتر الرسالة التي وصلته 

اخلميس املاضي.
وتضمنت الرسالة وعدا مبكافآت وفقا 

لنق��اط متنح ل��كل من يؤذي مس��لما، 
بحس��ب ن��وع اجل��رم الذي س��ُيرتكب 
ضده، من قبيل العن��ف اللفظي ونزع 
باحلامض  والهجم��ات  ال��رأس  أغطية 
احلارق والقتل بالكهرباء والذبح. ووفقا 
للرسالة املوزعة فإن جذب حجاب املرأة 

املس��لمة يكافأ ب���25 نقط��ة، وصب 
احلام��ض ب�50 نقطة، وح��رق أو تفجير 

مسجد ألف نقطة.
وذكرت احلكوم��ة البريطانية أن جرائم 
الكراهي��ة تضاعف��ت تقريب��ا في كل 
م��ن إجنلترا وويلز، أما تل��ك النابعة من 

دواف��ع الكراهي��ة الديني��ة فق��د زادت 
بنحو أربعة أضعاف خالل الفترة ما بني 

عامي 2013 و2017.
وقالت املنظمات التي ترصد اجلماعات 
املتطرفة إن العنف الصادر من احلركات 
اليمينية املتطرفة بالذات في تصاعد.

وطبقا للش��رطة ومنظمات مناهضة 
للعنصرية، فإن مس��لمني ف��ي أنحاء 
عدي��دة ف��ي بريطانيا تلقوا األس��بوع 
مس��لما«  »عاق��ب  رس��ائل  املاض��ي 
شبيهة بتلك التي بُعثت إلى مساجد 

وأفراد، في العام املنصرم.

لم نقدم على أي 
خطوة من شأنها 

أن تلحق األذى 
بالمدنيين ألننا لم نتجه 

إلى هناك لالحتالل 
وإنما للقضاء على 

المجموعات اإلرهابية 
فحسب

متابعة ـ  الصباح الجديد:

أدلى ال��روس أمس األح��د بأصواتهم 
في انتخابات رئاس��ية هي الس��ابعة 
في التاري��خ احلديث لبالده��م، وتبدو 
نتائجها محسومة للرئيس املنتهية 
واليته فالدميير بوت��ني. وتّتجه األنظار 
ترغ��ب  إذ  املش��اركة،  نس��ب  إل��ى 
الس��لطات في من��ح الرئيس املقبل 
مزي��ًدا م��ن الش��رعية، فيم��ا يدعو 

معارضون إلى املقاطعة. 
ويتنافس ثمانية من املرشحني للظفر 
بحك��م الكرمل��ني، ولك��ن يُتوقع أن 
ينحصر التنافس عل��ى املركز الثاني 
بني مرش��ح احل��زب الش��يوعي بافل 
غرودين��ني، ورئي��س احل��زب الليبرالي 
الدميوقراطي فالدميير جيرينوفسكي، 
وتتناف��س  ش��عبوي.  قوم��ي  وه��و 
كس��ينيا سوبتش��اك م��ع يفغيني 
يافلينسكي على أصوات الليبراليني 
ال��روس، بعد منع أليكس��ي نافالني 
م��ن خ��وض الس��باق، نتيج��ة تهم 
قضائية يرفضها. أم��ا فرص اآلخرين 

فمعدومة.
ه��ذا وأدلى الرئيس الروس��ي فالدميير 
بوتني امس األحد بصوته في انتخابات 
الرئاس��ة الروس��ية ف��ي العاصم��ة 

موسكو.
ووصل الرئيس بوتني إلى مركز االقتراع 
العل��وم  أكادميي��ة  ف��ي   2151 رق��م 
الروس��ية ف��ي موس��كو، وتوجه إلى 
مندوبي جلنه االنتخابات وأبرز بطاقة 
الهوي��ة ليخل��و ف��ي غرف��ة االقتراع 

ويدلي بصوته.
وخالفا للشائعات التي راجت سابقا 
ح��ول أن بوتني س��يصوت في ش��به 
جزي��رة الق��رم، أو ف��ي بطرس��بورغ، 
أدل��ى الرئي��س الروس��ي بصوته في 
امل��كان الذي اعتاد أن يصوت فيه وهو 
مق��ر أكادميي��ة العلوم الروس��ية في 
العاصمة  لينينسكي وس��ط  شارع 

موسكو.
وقال بوتني للصحفيني بعد التصويت، 
ردا عن س��ؤال حول نس��بة األصوات 
الت��ي يحتاجها للفوز في االنتخابات، 
قال: » أي شيء.. يعطيني احلق في أن 

أشغل منصب الرئيس«.
وردا على س��ؤال حول ما إذا كان واجه 
صعوبة في اختيار مرشح أو تصويته 
لنفس��ه، ق��ال بوت��ني: » لَم عل��ّي أن 
أواجه صعوبة؟ على العكس.. الرئيس 
متأكد من صواب البرنامج االنتخابي 

الذي اقترحه على البالد«.

وأدل��ى الناخبون ال��روس امس األحد 
بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع 
في جمي��ع أنح��اء روس��يا باإلضافة 
إل��ى 401 أخر أع��دت لالنتخاب خارج 
البالد، الختيار املرشح لشغل منصب 
الرئاس��ة الروس��ية لوالي��ة مدتها 6 

سنوات.
وتش��ير املعلوم��ات األولي��ة ال��واردة 
من الش��رق األقصى الروسي، إلى أن 
نسبة إقبال املواطنني على التصويت 
ف��ي انتخابات الرئاس��ة امس االحد ، 
الرئاس��ة  النتخابات  مثيلته��ا  تفوق 

السابقة 2012.
س��اخالني  مقاطع��ة  ف��ي  وص��وت 
%31.59 من الناخبني مقابل 20.44% 

عام 2012.
ص��وت  خاباروفس��ك  إقلي��م  وف��ي 
%31,07 من الناخبني مقابل 22,45% 

لعام 2012.
وفي جمهورية س��اخا-يكوتيا شرقي 
س��يبيريا، بلغت نس��بة اإلقبال بعد 
س��اعتني من افتتاح مراك��ز االقتراع 
%11,44، مقاب��ل %8 ف��ي االنتخابات 

السابقة.
وس��جلت بورياتي��ا جنوبي س��يبيريا 
رقما قياس��يا في اهتم��ام الناخبني، 
حي��ث فاقت نس��بة املش��اركة هذا 
العام مؤش��رات 2012 بنحو ضعفي 
ونصف الضعف، إذ أدلى 15,33 % من 
الناخب��ني بأصواتهم خالل س��اعتني 
فقط على انطالق االنتخابات، مقابل 
%6,61 للس��اعات األول��ى م��ن ب��دء 

التصويت في انتخابات 2012
بدوره أعلن املكتب الصحفي لشرطة 
العاصمة الروسية موسكو، أن أكثر 
من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة 
الوطني والش��ركات األمنية  واحلرس 
اخلاص��ة واملتطوع��ني، يعمل��ون على 

تأمني سير االنتخابات الرئاسية.
وصرح املكتب الصحفي بأنه »لضمان 
س��يادة القان��ون وأم��ن املواطنني في 
مراكز االقت��راع ، مت إش��راك أكثر من 
17 أل��ف عنصر من ضباط الش��رطة 
، فض��ال ع��ن ممثل��ي احل��رس الوطني 
وعامل��ني في مج��ال حراس��ة األمن 
ف��ي  الش��عبية  والش��رطة  اخل��اص 

العاصمة موسكو«.
وأكد املكت��ب الصحفي أنه من أجل 
ضمان القان��ون والنظام والس��المة 
العامة أثناء اإلعداد وسير االنتخابات، 
تق��وم ش��رطة العاصم��ة، بالتعاون 
مع الس��لطات التنفيذي��ة والهيئات 
األمنية األخرى، بتنفيذ مجموعة من 

التدابير التنظيمية والعملية.

وأض��اف: »مت فح��ص جمي��ع مراك��ز 
االقت��راع وم��ا يحيطه��ا م��ن قب��ل 
ضباط الشرطة باستخدام الوسائل 
وذلك  البوليس��ية،  والكالب  التقنية 

ضمن فترة التحضير لالنتخابات«.
ويخ��وض بوت��ني انتخابات��ه الرابعة، 
حلكم روس��يا 6 سنوات أخرى، تُضاف 
إلى 14 عاًما في الكرملني، و4 سنوات 
رئيًس��ا لل��وزراء، من��ذ صع��وده قمة 
الهرم السياس��ي في الب��الد، بعدما 
تن��ازل س��لفه بوري��س يلتس��ني عن 

احلكم أواخر 1999. 
وتش��كل املشاركة ونس��بة احلضور 
التح��دي األكبر أمام الس��لطات، مع 
دعوات أنصار نافالن��ي إلى مقاطعة 
االنتخابات، وعزوف فئة الش��باب عن 
االنتخابات  املش��اركة. وصرفت جلنة 
نحو 770 مليون روبل )الدوالر 57 روبالً( 
حلّض الروس على املش��اركة بكثافة، 
وتكليف شركات استشارية تنظيم 

حملة متكاملة.
وتفي��د جلنة االنتخاب��ات املركزية بأن 
111 مليون روسي يحق لهم االقتراع، 
في بالده��م وخارجها. وفتحت مراكز 

االقتراع منذ الساعة الثامنة صباًحا 
حت��ى الثامنة مس��اء وف��ق التوقيت 
احملل��ي ام��س االح��د ، فيم��ا ب��دأت 
عمليات التصويت املبكرة في اخلارج، 

وللعسكريني. 
وب��دأت النتائج األولي��ة بالظهور فور 
إغ��الق صنادي��ق االقت��راع ف��ي جيب 
كاليننغراد أقصى غرب روس��يا، الذي 
يتأخ��ر بنحو 9 س��اعات ع��ن توقيت 
أقصى ش��رق روس��يا. ويُنتظر انتهاء 
عملي��ات الف��رز الي��وم االثن��ني ف��ي 
موس��كو، لتظه��ر النتائ��ج األولية، 
والتي تُعلن رس��مياً بعد انتهاء البّت 
ف��ي أي طع��ون ميك��ن أن تق��دم من 
املراقب��ني وحم��الت املرش��حني، ف��ي 

غضون 10 أيام.
اللجن��ة  تبنته��ا  تعدي��الت  وتفي��د 
االنتخابي��ة، ب��أن للناخب��ني احلق في 
التصويت ف��ي أي مركز انتخابي، من 
دون احلصول على إذن خاص، كما كان 
متبعاً في الس��ابق، في حال الس��فر 
أو ع��دم الق��درة عل��ى التصويت في 
املرك��ز االنتخابي األقرب إل��ى املنزل. 
وتنظ��م عملي��ات فرز األص��وات في 

حضور مراقبني وممثلني عن املرشحني 
وأحزابهم ووسائل اإلعالم.

وللم��رة األول��ى س��ُتنصب كاميرات 
مراقبة ف��ي الدوائ��ر االنتخابية التي 
يتم فيها فرز األصوات، لتبث مباشرة 
للراغبني بالتأك��د من نزاهة عمليات 
الفرز. ونشرت السلطات في كبريات 
املدن وح��دات اضافية من الش��رطة 
واألمن، لدرء أخطار أي عملية إرهابية، 

أو أي إخالل باألمن أثناء االقتراع. 

ملاذا هو –بوتني- »الشرير« بالنسبة 
للغرب؟

بسبب الصراع في أوكرانيا:
لم يستوعب الغرب التدخل الروسي 

في أوكرانيا، على اإلطالق. 
مطلع ع��ام 2014، اندلعت انتفاضة 
ف��ي س��احة »ميدان« ف��ي العاصمة 
كييف، وبدعم من موسكو، مت قمعها 
من قبل احلكوم��ة بالقوة، ملنعها من 
التمدد إلى بقية مدن ومناطق البالد.

باملقابل، دعم األميركيون واألوروبيون 
احلراك، فيما فّر فيكتور يانكوفيتش، 

رئيس البالد املوالي لروسيا.

آن��ذاك، أرس��ل بوت��ني مجموعة من 
املقاتلني، من بينهم جنود من اجليش 
الروس��ي، ب��زي غي��ر رس��مي، لدعم 
االنفصالي��ني في اجلزء الش��رقي من 
البالد، في وجه املتمردين في أوكرانيا. 
وأس��فر القت��ال العنيف ع��ن مقتل 

حوالي 10 آالف شخص.
وباالستفادة من الفوضى في أوكرانيا، 
ضمت موسكو شبه جزيرة القرم إلى 
أراضيها على مرأى ومس��مع العالم 
الغربي. وعبر استفتاء شعبي، اعتبره 
اجملتم��ع الدولي غير ش��رعي، مت إنهاء 
القضية. الحقا، ف��ي 18 آذار ، ُضمت 
الق��رم إلى االحتاد الروس��ي بش��كل 

رسمي.

بسبب الصراع في سوريا:
بدايات عام 2011، اندلعت االنتفاضة 
الس��ورية. الث��وار، الذي��ن جل��أوا إلى 
م��ن  ج��زءا  بات��وا  الحق��ا،  الس��الح 
مجموع��ات معارض��ة مدعومة من 

قبل بعض البلدان الغربية.
مع اش��تداد الصراع ف��ي البالد، ظهر 
تنظيم »داعش«، وبدأ بالتمدد ش��يئا 
فش��يئا، األمر الذي ه��دد وجود نظام 
الرئيس السوري بشار األسد، بشكل 

جدي.
ترج��م فالدميير بوت��ني، احلليف القوي 
لألس��د، دعم��ه غي��ر احمل��دود، عب��ر 
استخدام روسيا حق النقض )الفيتو( 
أم��ام كل قرار مت تقدمي��ه إلى مجلس 
األمن، للتنديد بجرائم حرب ارتكبتها 
دمشق. باجملموع، استخدمت موسكو 

الفيتو 11 مرة حلماية حليفها.
ف��ي  روس��يا  تدخل��ت   ،2015 ع��ام 
الص��راع بكام��ل قوته��ا ، عبر نش��ر 
قوات عس��كرية كبيرة على األراضي 
الس��ورية. م��رة أخرى، يباغ��ت زعيم 
الكرمل��ني القادة الغربي��ني. الهجوم 
يس��حق داعش وجزءا كبيرا من قوات 
املعارض��ة، ويحرر الكثير من األراضي، 

وينقذ بشار األسد حرفيا.

بسبب التدخل في االنتخابات:
في خضم االنتخابات الرئاس��ية في 
الواليات املتحدة، عام 2016، اكتشفت 
وكاالت االستخبارات األميركية وجود 
هجم��ات إلكترونية هائل��ة من قبل 
القراصنة اإلليكترونيني و«املتسللني« 
الروس. بوتني يك��ره هيالري كلينتون، 

املرشحة الدميقراطية للرئاسة.
الحقا، اُتهمت الس��لطات الروس��ية 
بتفضيل انتخاب دونالد ترامب، الذي 

أعرب عن دعمه لبوتني.

»النج��اح«، جت��ري  بن��اء عل��ى ه��ذا 
عملية مماثلة خالل حملة االنتخابات 
الرئاس��ية ف��ي فرنس��ا، ع��ام 2017، 
عبر الش��بكات االجتماعية الروسية 

والتلفزيون احلكومي.
هذه امل��رة ، مال فالدميي��ر بوتني ملارين 
لوبان، زعيمة ح��زب اجلبهة الوطنية 
اليميني املتطرف، حتى أنه استقبلها 
ف��ي الكرملني. باملقابل، فإن املرش��ح 
اآلخر، آنذاك، والرئيس احلالي لإلليزيه، 
إميانويل ماكرون، اتهم روس��يا بنشر 
معلومات كاذبة لزعزة االستقرار. مع 
فوز ماك��رون، خابت نواي��ا بوتني هذه 

املرة.

ملاذا هو »الطيب« في روسيا؟
هن��اك تخ��وف كبي��ر ل��دى غالبي��ة 
ال��روس، يتمثل بالعودة إل��ى االرتباك 
السياسي واالقتصادي الذي شهدته 
بالده��م أوائ��ل التس��عينيات، بع��د 

سقوط االحتاد السوفياتي.
فالدميير بوتني يطمئن هؤالء، ال سيما 
ف��ي احملافظات التي تكون فيها احلياة 
اليومية غير مستقرة. الناس يعرفون 

ماذا يريدون، أال يذهبوا إلى اجملهول.
يحك��م بوت��ني بقبض��ة م��ن حديد، 
ومؤخ��را، اس��تعاد كبري��اء وعظم��ة 
البالد. ال مزي��د من اإلذالل الذي أحلقه 
ب��ه جزء من الغرب. روس��يا مرة أخرى 

على الساحة الدولية.
إث��ر ضم ش��به جزيرة الق��رم، تعززت 
شعبية بوتني بني السكان. يوم 18 آذار 
، يوم االنتخابات الرئاسية، ستحتفل 
موس��كو أيضا بالسنوات األربع التي 
قضاه��ا ه��ذا اإلنق��الب املدهش في 

موازين القوى.

أسلحة »ال تقهر«
وفي أوائل الش��هر احلالي، ألقى بوتني 
خطابا هو األقوى خ��الل 18 عاما من 
احلكم. قدم أس��لحة جديدة وصفها 
بأنه��ا »ال تقه��ر«. ف��ي ح��ال هجوم 
نووي ضد موس��كو، هّدد واش��نطن 

مستخدما عبارة »الرد الفوري«.
ه��ذا، من بني أمور أخرى، ملاذا س��تتم 
إعادة انتخاب فالدميير بوتني. لسنوات 
كان قد س��يطر على وس��ائل اإلعالم 
الروس��ية، بنسبة 100 في املئة. وفي 
االنتخاب��ات الرئاس��ية احلالية، أنهى 
خصمه الرئيسي، أليكسي نافالني.

في ه��ذا التاريخ، س��يكون بوتني قد 
أمت فت��رة واليته الرابع��ة، حيث احتل 
املنصب األعلى للقوة الروس��ية على 

مدى ربع قرن، تقريبا.

شؤون عربية ودولية6
في إطار »غصن الزيتون« المستمرة منذ نحو شهرين

القّوات التركية تسيطر على عفرين وتعد بتأهيلها

تقـرير
أكثر من 17 ألف شرطي لتأمين االنتخابات الرئاسية

توقعات بفوز بوتين في االنتخابات الرئاسية السابعة 

المسلمون مهددون في بريطانيا »معقل« الليبرالية
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بوتني

عفرين



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

أعلن سللوق العللراق لللأوراق املالية 
امللس األحد، عللن حتقيقلله ارتفاعاً 
في حجم وقيمة األسهم املتداولة 
خللالل االسللبوع املاضي مللن خالل 
تللداول 51 شللركة فللي السللوقني 

النظامي والثاني.
وقللال املدير التنفيذي للسللوق طه 
أحمد عبد السالم في بيان اطلعت 
»الصباح اجلديد« على نسخة منه، 
إن »السللوق نظللم خالل االسللبوع 
املنتهللي في اخلامس عشللر من آذار 
احلالي خمس جلسللات للتداول في 
السوق النظامي وفي السوق الثاني، 
حيث بلللغ عدد الشللركات املدرجة 
في السللوق 102 شركة مساهمة، 
منها 54 شركة مدرجة في السوق 
النظامللي و48 شللركة مدرجة في 
خللالل  وتداولللت  الثانللي،  السللوق 
جلسللات االسللبوع املاضي أسهم 
44 شللركة في السوق النظامي و7 

شركات في السوق الثاني«.
وأضللاف املديللر التنفيللذي أن »عدد 
األسللهم املتداولة لالسبوع املاضي 
بلللغ 20,331 مليللار سللهم مقابل 
9,865 مليار سللهم لالسبوع الذي 
قبللله مرتفعللا بنسللبة 106.09%، 
فيما بلغت قيمة األسهم املتداولة 
لالسبوع املاضي 11,881 مليار دينار 
مقابل 6,872 مليار دينار لالسللبوع 
الذي قبله مرتفعا بنسبة 72.88%« 

.
وأشللار عبد السللالم، إلللى أن »عدد 
الصفقات املنفذة لالسبوع املاضي 
بلغللت 3895 صفقللة مقابل 3315 
قبللله،  الللذي  لالسللبوع  صفقللة 
واقفل مؤشللر السللوق ISX 60 في 
أخر جلسللة مللن االسللبوع املاضي 
بللل 637.14 نقطة مرتفعا بنسللبة 
%0.19 عللن اغالقه لالسللبوع الذي 
قبللله عندما اغلللق علللى 635.94 

نقطة«.
وعن مؤشللرات تداول املسللتثمرين 

غيللر العراقيللني فللي سللوق العراق 
لللأوراق املالية، بني عبد السللالم أن 
املستثمرين  املشتراة من  »االسهم 
غيللر العراقيللني لالسللبوع املاضي 
بلغت )712( مليون سللهم مرتفعا 
)%260( قياسللا باالسبوع  بنسللبة 
الللذي قبللله وبقيمة بلغللت )923( 
مليون دينار من خللالل تنفيذ )318( 
صفقللة على اسللهم )12( شللركة 
مرتفعللة بنسللبة %92، وكان عللدد 
»االسللهم املباعة من املسللتثمرين 
غيللر العراقيللني لالسللبوع املاضي 
بلغ )318( مليون سللهم منخفضا 
بنسللبة %39 وبقيمللة بلغت )282( 
مليون دينار من خللالل تنفيذ )131( 
صفقللة على اسللهم )8( شللركات 

وهذا كان مرتفعا بنسبة 45%«.

وكان املديللر التنفيذي اعلن يوم اول 
امس السبت عن تسجيله ارتفاعا 
لالسللبوع الثانللي بشللكل متتالي 
فللي عدد وقيمة األسللهم املتداولة 
مبشاركة 45 شللركة من أصل 101 

شركة مدرجة في السوق.
وقال عبد السللالم  إن »سوق العراق 
لأوراق املالية نظم خالل االسللبوع 
للتداول  املنتهي خمللس جلسللات 
وخمللس  النظامللي  السللوق  فللي 
جلسللات في السللوق الثاني حيث 
41 شللركة فللي  تداولللت أسللهم 
السللوق النظامي و4 شللركات في 
السوق الثاني من اصل 101 شركة 

مساهمة«.
وأضاف، أن »عدد األسللهم املتداولة 
لالسللبوع املاضي بلللغ 4,181 مليار 

سللهم مقابل 1,977 مليار سللهم 
مسللجال  قبللله،  الللذي  لالسللبوع 
ارتفاعا بنسبة %111.5، فيما بلغت 
 3,859 املتداولللة  األسللهم  قيمللة 
مليار دينار مقابل 1,638 مليار دينار 
لالسللبوع الذي قبللله مرتفعة هي 

االخرى بنسبة بنسبة 135.6%«.
وتابللع، أن »عدد الصفقللات املنفذة 
لالسللبوع املاضي بلغ 1948 صفقة 
مقابل 1361 صفقة لالسبوع الذي 
 ISX قبله، ليقفل مؤشللر السللوق
60 فللي أخر جلسللة من االسللبوع 
بللل 565.08 نقطة مرتفعا بنسللبة 
%0.04 عللن اغالقه لالسللبوع الذي 
قبللله عندما اغلللق علللى 564.85 

نقطة«.
تللداول  ملؤشللرات  وبالنسللبة 

املسللتثمرين غيللر العراقيللني فللي 
سوق العراق لأوراق املالية، بني عبد 
السللالم أن »عدد األسهم املشتراة 
مللن املسللتثمرين غيللر العراقيللني 
لالسللبوع املاضللي بلللغ 244 مليون 
سللهم منخفضللا بنسللبة 42.9% 
قياسللا باالسللبوع الذي قبله فيما 
بلغت قيمة تلك االسهم 331مليون 
دينللار من خالل تنفيللذ 123 صفقة 
على اسللهم 11 شركة منخفضة 
تلك القيمة بنسللبة %2.7 قياسللا 

باالسبوع الذي قبله«.
أمللا عللدد االسللهم املباعللة مللن 
املستثمرين غير العراقيني لالسبوع 
املاضي فبلللغ »247 مليون سللهم 
قياسللا   30.9% بنسللبة  مرتفعللة 
باالسللبوع الللذي قبللله امللا قيمة 

تلك االسللهم فبلغللت 151 مليون 
دينللار من خللالل تنفيللذ 81 صفقة 
علللى اسللهم 8 شللركات مرتفعة 
هي االخرى بنسللبة %28.8 قياسللا 

باالسبوع الذي قبله«.
يذكر ان سللوق العراق لالوراق املالية 
التللداول  انظمللة  اسللتخدم  قللد 
االلكتروني وااليداع املركزي منذ عام 
2009 ويسعى الطالق نظام التداول 
عبر االنترنيت للمستثمرين, وينظم 
خمس جلسات تداول اسبوعيا من 
االحد الللى اخلميللس, ومللدرج فيه 
عراقيللة  مسللاهمة  شللركة   101
متثل قطاعللات املصارف واالتصاالت 
والتامللني  والزراعللة  والصناعللة 
والسللياحة  املالللي  واالسللتثمار 

والفنادق.

سـوق العـراق لألوراق الماليـة
يحقـق ارتفاعـًا فـي األسهـم المتداولـة

من خالل تداول 51 شركة 

بلغ عدد األسهم 
المتداولة لألسبوع 
الماضي 20,331 
مليار سهما مقابل 
9,865 مليار 
سهما لألسبوع 
الذي قبله مرتفعا 
بنسبة 106.09 %

سوق العراق لألوراق املالية

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط »اوبك« عن 
ارتفاع سللعر سلة األوبك اليومي مبقدار 0.58 دوالر 

للبرميل.
وقالت املنظمة في بيان اطلعت »الصباح اجلديد« 
على نسخة منه، إن »سللعر سلة أوبك من أربعة 
عشللر برميل للخام ارتفع بواقع 0.58 دوالر ليصل 
الللى 62.53 دوالر للبرميل« ، مضيفة ان »السللعر 
ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 61.95 دوالر، وفقا 

حلسابات أمانة أوبك«.
وتتألف سلة منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( 
املرجعيللة من مللا يلي: مزيللج الصحللراء )اجلزائر(، 
وجيراسللول )أنغللوال(، وأورينللت )إكللوادور(، وزافيرو 
)غينيللا االسللتوائية(، ورابللي ليت )غابللون(، وإيران 
إيللران(، البصرة ليت )العراق(، الكويت إكسللبورت 
)الكويت(، إس سلليدر )ليبيا(، بوني اليت )نيجيريا(، 
قطر مارين )قطر(، الضوء العربي )اململكة العربية 
السللعودية(، موربان )اإلمللارات العربيللة املتحدة( 

وميري )فنزويال(. 

الصباح الجديد- وكاالت:
أعلنت شللركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
امللس االحد  ، انها وقعللت اتفاقات مع »توتال« 
متنح اجملموعة الفرنسللية حصصاً في امتيازات 
فللي حقلللني بحريللني للنفللط والغللاز، بقيمة 

اجمالية تصل الى 1.5 بليون دوالر.
وقالت الشللركة في بيان انلله »مبوجب االتفاق، 
سللتحصل توتللال على 20 في املئللة من امتياز 
حقلي ام الشيف ونصر، وعلى خمسة في املئة 

من حقل زاكوم السفلي«.
ومت توقيللع االتفاق في متحف »اللوفر« ابوظبي. 
ووقعهللا كل مللن الرئيس التنفيذي للشللركة 
االماراتيللة سلللطان اجلابر، والفرنسللي باتريك 
بويانيلله ، فيما قدرت مسللاهمة »توتال« بنحو 
4.2 باليللني درهللم اماراتللي )1.15 بليللون دوالر( 
المتياز حقل ام الشيف ونصر، و1.1 بليون درهم 
)300 مليللون دوالر( من اجللل امتياز حقل زاكوم 

السفلي.
ويسللري االتفاق ملدة 40 عاماً، ويبدأ العمل بها 
اعتبارا من التاسللع من اذار )مارس( 2018 ، فيما 
تنشط مجموعة »توتال« الفرنسية في مجالي 

النفط والغاز في ابوظبي منذ 1939.

ارتفاع طفيف في 
أسعار نفط أوبك 

»توتال« تحصل على 
حصص في امتيازين للنفط 

والغاز في »أبوظبي«

الصباح الجديد-وكاالت:

تقفل أسللعار النفط هذا األسبوع، 
متجهة إلى الهبوط برغم املكاسب 
الطفيفللة التللي حققهللا اخلامللان 
وسللط  وذلللك  أمللس،  القياسلليان 
مخللاوف املسللتثمرين مللن تنامللي 
إمللدادات الواليات املتحللدة وغيرها، 
والذي ينذر بتقويللض جهود »أوبك« 
وبعض املنتجللني خارجها، لتقليص 
الفجللوة بللني العللرض والطلب في 

السوق.
وارتفع خام غرب تكسللاس الوسيط 
األميركي في العقود اآلجلة تسليم 
نيسان )أبريل( خمسة سنتات أو 0.1 
في املئللة إلللى 61.24 دوالر للبرميل، 
بعدما صعد 23 سنتاً عند التسوية 
أول من أمس. ويتجه اخلام األميركي 
إلللى التراجللع 1.3 فللي املئللة هللذا 
األسللبوع، بعد صعوده 1.3 في املئة 

األسبوع املاضي.
وزاد خام القياس العاملي مزيج برنت 

في العقود اآلجلة ستة سنتات إلى 
65.18 دوالر للبرميللل، بعدمللا ارتفع 
23 سللنتاً عند التسللوية السابقة. 
ويتجه برنت للنزول 0.5 في املئة هذا 

األسبوع.
ودفعللت تقاريللر املسللتثمرين إلللى 
احتمللال  علللى  مجللدداً،  التركيللز 
طغيان زيادة املعللروض على االرتفاع 
املتوقع في الطلللب على اخلام خالل 
هذه السللنة. وأفادت وكالة الطاقة 
الدوليللة، بأن »املعللروض العاملي من 
النفط زاد في شباط )فبراير( املاضي 
مبقللدار 700 ألللف برميللل يومياً عن 
مسللتواه قبل عام، إلى 97.9 مليون 

برميل يومياً«.
وذكللرت أن إمللدادات املنتجني خارج 
»أوبللك« بقيللادة الواليللات املتحللدة 
»ستزيد 1.8 مليون برميل يومياً هذه 
السللنة، في مقابل زيادة بلغت 760 
ألللف برميللل يومياً العللام املاضي«. 
ويفوق تنامي املعروض توقعات وكالة 
الطاقللة لنمللو الطلب هللذا العام، 

والبالغة 1.5 مليون برميل يومياً.

وفي نشللاط جتارة النفللط، ذكر جتار 
باعللت  للبتللرول«  أن »قطللر  أمللس 
شللحنتني من املكثفللات للتحميل 
في أيللار )مايللو( املقبل عبللر عطاء، 
وذلللك بعللالوات مماثلللة لشللحنات 
الشللهر السللابق. ولفت التجار إلى 
أن عالوات املكثفات القطرية »تظل 
تتلقى دعماً من انخفاض متوقع في 

الصادرات اإليرانية«.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم »مبادلة 
لالستثمار« في أبوظبي في تصريح 
الللى وكالللة »رويتللرز«، أن الشللركة 
»تدرس بيعاً جزئياً أو كلياً لشللركة 
والغاز،  »ثيبسا« اإلسللبانية للنفط 
وسُتسللتخدم حصيلللة البيللع في 

مشاريع توسعية«.
وأكللدت »مبادلة« الصندوق اململوك 
حلكومة أبو ظبللي، في بيان »العمل 
دراسللة  علللى  »ثيبسللا«  إدارة  مللع 
خيللارات، مللن بينهللا اإلدراج أو بيللع 

حصة إلى مستثمر آخر«.
وأوضحللت »مبادلللة« في بيللان عبر 
»اخليللارات  أن  اإللكترونللي،  البريللد 

اخلاضعة للدراسللة تتضمللن إدراجاً 
اسللتراتيجية،  وشللراكات  محتمالً، 

وإشراك مستثمرين آخرين«.
وأكللدت ناطقللة باسللم »ثيبسللا« 
فللي مدريللد، أن الشللركة املالكللة 
لها »تدرس إدراجاً لأسللهم أو بيعاً 

محتمالً.
وأظهللرت نتائللج أعمال »ثيبسللا«، 
تسللجيل قفزة نسبتها 60 في املئة 
في الربح الصافي املعدل، بدعم من 
ارتفاع أسعار النفط وزيادة الربحية 
في نشللاطات التكريللر، وقفز الربح 
األسللاس للشللركة 18 في املئة إلى 

1.87 بليون يورو«.
وفي روسيا، أعلنت شركة »غازبروم« 
أمللس، أنها صللدرت 9.7 بليللون متر 
مكعب مللن الغاز الطبيعللي، لدول 
خارج االحتاد السوفياتي السابق بني 
األول من آذار )مارس( و15 منه، بزيادة 
29.4 في املئة على أسللاس سنوي«. 
ولفتت إلى أن إنتاجها من الغاز »زاد 
بنسبة 17.6 في املئة إلى 22.6 بليون 

متر مكعب«.

تقـرير

خسارة أسبوعية للنفط وسط مخاوف من زيادة في المعروض

جانب من احدى منشآة النفط
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
التخطيللط  وزيللر  اسللتعرض 
والتعاون الدولللي األردني عماد 
جنيللب الفاخللوري، التحديللات 
تواجلله  التللي  االقتصاديللة 
اململكللة والناجمللة عن حالة 
عدم االسللتقرار فللي املنطقة 
وأعباء موجات اللجوء السوري 
والنمللوذج األردني للتعامل مع 

هذه التحديات.
وأشللار خالل لقائه وزير الدولة 
االسللباني  اخلارجية  للشللؤون 
الديفنسللو لوبيز، امس االحد 
إلللى التبعللات التللي حتملهللا 
األردن نتيجة األوضاع السائدة 
فللي املنطقللة، ومللن ضمنها 
اسللتضافة أعللداد كبيللرة من 
والتللي  السللوريني،  األشللقاء 
أضافللت أعبللاء كبيللرة علللى 
املوازنة واجملتمعات املستضيفة، 
مؤكداً أهمية زيادة واستدامة 
لأردن  الدولي  اجملتمع  مساندة 

في هذا اجملال.
وأكد أن احلكومللة تعمل على 
اإلصللالح  مواصلللة مسللارات 

الشللامل وتعزيز منعللة األردن، 
إلى فرص  التحديللات  وحتويللل 
من خالل احلفاظ على استقرار 

االقتصاد الكلي واملالي.
كما أوضح أن األعباء التراكمية 
السللورية  لأزمللة  واملتزايللدة 
والتي طاولت كل نواحي احلياة 
وجتاوزت بشللكل كبيللر قدرات 
احملدودة، أصبحت  األردن  وموارد 
تهللدد املكتسللبات التنمويللة 
والوطنية التللي أجنزها، إضافة 
االقتصللادي  تأثيرهللا  الللى 
واالجتماعي، ما يتطلب تضافر 
اجلهود املشتركة، داعياً اجملتمع 
الدولي إلللى توفير منح كافية 
لدعم خطة االستجابة األردنية 
منللح  وتأمللني   ،2020  2018-
كافيللة ومتويل ميسللر لتلبية 
احلاجللات امللحة للموازنة على 

مدى السنوات الثالث املقبلة.
وأطلللع الوزير االسللباني على 
سللير العمل بالعقد مع األردن 
من حيث تنفيذ القرار املتعلق 
بتبسيط قواعد املنشأ، وأهمية 
اإلجناز الذي مت منحه لأردن من 

قبل االحتاد األوروبي بهدف فتح 
آفاق جديدة للصادرات األردنية 
لتسللهيل الوصول إلى سللوق 
االحتللاد األوروبللي، إدراكاً حلجم 
التحديات التي يواجهها األردن 
وخاصللة مللا يتعلللق بقضية 
اللجوء السللوري واألعباء التي 
يتحملها األردن نيابة عن اجملتمع 
التعاون  أهميللة  وأكد  الدولي. 
مع إسللبانيا كونها عضواً في 
األوروبي بهدف مراجعة  االحتاد 
القرار املتعلق بقواعد املنشأ إذ 
إن األردن اقترح بعض التعديالت 
لتخطي بعللض العراقيل التي 
ظهرت أثنللاء تنفيذ االتفاقية، 
بهدف تعزيز االسللتفادة منها 
ملنفعللة الصناعيللني األردنيني 
وجللذب االسللتثمارات وتوفيللر 
فرص عمل، كما اتفق الطرفان 
على ضرورة التنسيق والتعاون 
بهدف توحيد املواقف في مؤمتر 
بروكسلليل املقبل في نيسللان 

)أبريل( 2018.
اإلسللباني  الوزيللر  وأشللاد 
باجلهود التي يبذلها األردن في 

اسللتضافة الالجئللني في هذه 
الظروف الصعبة والدور الكبير 
الللذي يقوم بلله بقيللادة امللك 
الثاني ابن احلسللني،  عبللداهلل 
واألمللن  السللالم  لتحقيللق 
واالزدهللار فللي املنطقللة، وفي 

محاربة التطرف واإلرهاب.
وأكللد علللى عمللق العالقللات 
الشللراكة  وعالقة  التاريخيللة 
األردن  تربللط  التللي  القويللة 
بدعللم  وااللتللزام  وإسللبانيا، 
جهللود األردن واالسللتمرار في 
للحفللاظ على  الدعم  تقللدمي 
منعتلله االقتصاديللة في هذه 
الصعبة  االستثنائية  الظروف 
مواجهللة  مللن  ولتمكينلله 
التحديات الناجمة عن اللجوء 
فللي  والصراعللات  السللوري 

املنطقة، وجتاوزها.
وشللدد علللى دعللم األردن في 
مؤمتر بروكسلليل خصوصا في 
ما يتعلق بإعادة النظر بالقرار 
املتعلق بتبسيط قواعد املنشأ 
لتسللهيل وصللول الصللادرات 

األردنية إلى السوق األوروبية. 

الصباح الجديد - متابعة:
تأثرت أسعار األسهم املدرجة في 
»السوق املالية السعودية« )تداول( 
بزيادة  األسللبوع  خللالل جلسللات 
الطلللب عليهللا وتوافر السلليولة 
املتاحة للتداول، ما أدى إلى ارتفاع 
بنهاية  األسللهم مقارنة  أسللعار 
األسبوع املاضي. وبدعم من حتسن 
األسللعار، اسللتطاع املؤشللر جتاوز 
مستوى 7700 نقطة للمرة األولى 
في األسللابيع الل5 املاضية، وصوالً 
إلللى 7744.68 نقطللة، في مقابل 
7562.11 نقطة األسللبوع املاضي، 
2.41 فللي املئللة، لترتفللع  بزيللادة 
مكاسللبه منذ مطلع السنة إلى 

7.2 في املئة، أي 518 نقطة.
ومن أصل 181 شللركة جرى تداول 
أسللهمها، ارتفعت أسعار أسهم 
110 شركات، بينما تراجعت أسعار 
واسللتقرت  شللركة،   63 أسللهم 
أسعار أسللهم 7 شركات، لترتفع 
القيمة السوقية لأسهم املدرجة 
إلى 1.835 تريليون ريال )489 بليون 
دوالر(، بزيادة 54.3 بليون ريال )14.5 

بليون دوالر(، أي 3.05 في املئة.
وارتفعت السيولة 44 في املئة إلى 
24 بليون ريللال، والكمية املتداولة 
54 في املئة إلى 964 مليون سهم، 

وعدد الصفقللات 34 في املئة إلى 
592 ألللف صفقللة، ارتفللع معها 
متوسللط الصفقة 15 فللي املئة 

إلى 1629 سهماً.
وخالفت 6 قطاعات اجتاه السللوق 
تراجع مؤشللراتها،  الصاعد بعللد 
أبرزها مؤشر »التأمني« الذي تراجع 
1.76 فللي املئة إلللى 4388 نقطة، 
تاله مؤشللر »اخلدمللات التجارية« 
بللل0.61 فللي املئللة. وفللي املقابل، 
القطاعللات  مؤشللرات  ارتفعللت 
الل14 األخرى، أبرزها مؤشللر إنتاج 
األغذيللة الذي صعد 8.84 في املئة 
إلى 5082 نقطة، تاله مؤشر جتزئة 
السلع الكمالية بل5.62 في املئة.

ومللع نهايللة تعامللالت األسللبوع، 
تصللدر سللهم »سللابك« قائمللة 
األسللهم جلهة السيولة املتداولة 
ريللال،  بليللون   3.16 بلغللت  التللي 
أي 13.3 فللي املئللة مللن إجمالللي 
بعد  وذلللك  املتداولللة،  السلليولة 
تللداول 29 مليون سللهم، أي 3 في 
املئللة من اإلجمالي، ارتفع سللعره 
خاللها 1.87 في املئة إلى 110.19 

ريال.
وجاء سللهم »اإلمنللاء« ثانياً جلهة 
السيولة املتداولة التي بلغت 2.48 
بليون ريللال، أي 10.4 في املئة، بعد 

تداول 123 مليون سللهم، أي 12.7 
فللي املئة، صعللدت بسللعره 0.75 
في املئللة إلى 20.16 ريللال. وحقق 
سللهم »دار األركان« أكبللر كمية 
متداولة بلغت 192 مليون سهم، 
أي 20 فللي املئللة مللن اإلجمالللي، 
بلغت قيمتهللا بليونا ريال، أي 8.4 
في املئة، صعدت بسعره 7.67 في 

املئة إلى 10.67 ريال.
وتصدر سللهم »بتروكيم« قائمة 
األسللهم الرابحللة بعللد ارتفاعه 
27.70 فللي املئة إلللى 25.86 ريال، 
بعللد تللداول 12.3 مليون سللهم، 
تاله سهم »مجموعة السعودية« 
بل15.03 في املئللة إلى 23.34 ريال. 
وسجل سهم »تكافل الراجحي« 
اخلسللارة األكبر وبلغللت 13.2 في 
املئللة ليتراجع إلللى 67.8 ريال بعد 
تللداول 1.23 مليللون سللهم، تاله 
سهم »مالذ للتأمني« بل10.49 في 
املئللة إلللى 16.38 ريال بعللد تداول 

2.45 مليون سهم.
إلللى ذلللك، أوصللى مجلللس إدارة 
شللركة »أسللمنت ينبللع« بتوزيع 
أرباح نقدية على املسللاهمني عن 
النصللف الثانللي من عللام 2017، 
ريللال  مليللون   196.875 قيمتهللا 
لل175.5 مليون سهم، مبقدار 1.25 

ريال للسللهم الواحللد، أي 12.50 
فللي املئة مللن القيمة االسللمية 
للسهم. وحددت الشركة أحقية 
املالكللني  للمسللاهمني  األربللاح 
انعقللاد  يللوم  بنهايللة  لأسللهم 
اجلمعية العمومية العامة املقبلة، 
لدى  الشركة  واملقيدين بسجالت 
شللركة مركز إيللداع األوراق املالية 
بنهاية ثاني يوم تللداول يلي تاريخ 
انعقاد اجلمعيللة العمومية، على 
أن يُعلن موعد انعقادها الحقاً بعد 
احلصول على املوافقات الالزمة من 

اجلهات اخملتصة.
وأعلنت شللركة »أصللول وبخيت« 
نقدية  أربللاح  توزيع  االسللتثمارية 
علللى مالكللي وحللدات صنللدوق 
الفتللرة  عللن  ريللت«  »املعللللللذر 
التي تبللدأ بتاريخ انتقللال األصول 
العقارية إلى الصندوق حتى الل31 
من كانون األول )ديسللمبر( 2017، 
 16 قيمتهللا  أشللهر،   4 نحللو  أي 
مليون ريللال لل61.37 مليون وحدة، 

مبقدار 26 هللة للوحدة.
التوزيعللات  أحقيللة  وسللتكون 
النقديللة ملالكللي الوحللدات، وفق 
سللجل مالكي الوحللدات، في 20 
اجلاري، على أن يُعلن موعد التوزيع 

الحقاً. 

األردن وإسبانيا يبحثان التحديات االقتصادية
14.5 بليون دوالر أرباح األسهم السعودية في أسبوع نتيجة األوضاع السائدة في المنطقة
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ينهمر على العالَم وابل من االختراقات 
للنظ��م  املعطل��ة  التكنولوجي��ة 
القدمية، في حني تعم��ل إبداعات مثل 
حتلي��ات البيانات الضخم��ة، والذكاء 
وإنترن��ت  والروبوت��ات،  االصطناع��ي، 
والطباعة  الكتل،  األشياء، وسلس��لة 
الثاثي��ة األبع��اد، والواق��ع االفتراضي، 
عل��ى تغيي��ر الكيفي��ة الت��ي تعم��ل 
وكل  واالقتص��ادات.  اجملتمع��ات  به��ا 
م��ن ه��ذه التكنولوجيات ق��ادرة على 
الراس��خة  واخلدمات  املنتج��ات  حتويل 
وش��بكات الدعم املرتبط��ة بها. وهي 
ف��ي مجموعها قادرة عل��ى قلب مناذج 
العمل واملؤسسات القدمية رأسا على 
عقب، مما يبشر بعصر جديد من التاريخ 
االقتصادي، واالجتماعي، والسياس��ي. 

فكيف ستكون استجابتنا؟ 
إن التح��والت االقتصادية الكبرى تنتج 
عادة تغيرات بعيدة املدى. فخال الثورة 
الصناعي��ة األولى، ف��ي القرنني الثامن 
عشر والتاسع عش��ر، أفضت عمليات 
التصنيع اجلديدة إلى حتس��ينات هائلة 
في رفاهة البش��ر. ومع زيادة اإلنتاجية، 
ارتفعت الرواتب ومس��تويات املعيشة. 
ولكن في وقت مبكر من هذه العملية، 
جلبت امليكن��ة عواقب س��لبية، مثل 
البطال��ة، وعمالة األطف��ال، والتدهور 

البيئي.
االجتماع��ي  التأثي��ر  يك��ون  وق��د 
الث��ورة  عل��ى  املترت��ب  والسياس��ي 
الرقمي��ة أكث��ر درامي��ة. فق��د تندلع 
احلروب والثورات، ورمبا تتقوض قيم مثل 
حقوق اإلنس��ان واحلريات املدنية. وكما 
ذك��رت أن��ا وزمائي في مقال��ة حديثة 
نشرتها مجلة ساينتيفيك أميريكان، 
كلم��ا ازدادت املعلوم��ات التي تعرفها 
أجهزة الكمبيوتر عنا، »كلما تقلصت 
احتم��االت أن تك��ون اختياراتن��ا ح��رة 
وليست محددة سلفا من ِقَبل آخرين« 
���� م��ا دام تقري��ر املصي��ر املعلوماتي 

مستحيا.
حلس��ن احلظ، ال يَُعد فقدان االستقال 
الش��خصي أمرا حتمي��ا. فمن املمكن 
أكث��ر  رقم��ي  مس��تقبل  هندس��ة 

مس��ؤولية. ولكن يتعني علينا أن نبدأ 
القي��ام بذل��ك عل��ى الف��ور. ويتطلب 
النج��اح إدارة احل��وار الع��ام، والتنوي��ر 
الواس��ع  والوع��ي  والتح��رر،  الرقم��ي 
النط��اق مبخاط��ر التكنولوجيا. بعبارة 
أخ��رى، من الواض��ح أن التح��ول الذي 
نواجه��ه أكبر من أن تتمكن أي دولة أو 
منظم��ة من إدارته منف��ردة. وجميعنا 

جنازف بشيء مشترك: مستقبلنا.
الواقع أن اخملاطر املترتبة على السماح 
للتق��دم التكنولوج��ي وح��ده بدف��ع 
التغيي��ر واضح��ة. فف��ي ع��ام 2008، 
اقت��رح كريس أندرس��ون رئي��س حترير 

البيان��ات  أن   )Wired( واي��رد  مجل��ة 
الضخم��ة ستكش��ف ف��ي النهاي��ة 
ع��ن كل احلقيق��ة، دون احلاج��ة إل��ى 
ِعل��م أو نظري��ة. ومن الواض��ح أن هذا 
ل��م يحدث. فم��ع وجود ق��در أكبر من 
البيانات حت��ت تصرفهم، يجد العلماء 
أمناطا أكثر للدراس��ة؛ ويس��تلزم األمر 
االس��تعانة بالِعل��م للحك��م على أي 
ه��ذه األمن��اط يس��تحق العن��اء وأيها 
مضل��ل. ولم تتحقق أيض��ا التوقعات 
بأن يتغل��ب ال��ذكاء االصطناعي على 
نقاط الضعف البش��رية مثل التحيز. 
فالي��وم، متيز العديد من أنظمة الذكاء 

االصطناعي ضد الناس، بل وميكن حتى 
التاعب بها.

وكان��ت تنب��ؤات أخرى بش��أن »اجملتمع 
الرقمي« اجلديد غي��ر صحيحة بنفس 
الق��در. فحتى اآلن، جند أن املدن الذكية 
املزعومة �� حيث احلياة احلضرية مؤمتتة 
�� فش��لت في تلبية التوقعات. ويرجع 
هذا إلى حقيقة مفادها أن املدن ليست 
ببس��اطة ساس��ل إمداد عماقة؛ بل 
هي أيضا مساحات للتجريب، واإلبداع، 

واالبتكار، والتعلم، والتفاعل.
أخيرا، وفي حني أدى »اقتصاد املنصات«، 
واعتم��اده عل��ى اإلنترن��ت، واحلس��اب، 

والبيانات، إلى ظهور بعض الش��ركات 
األكث��ر قيمة ف��ي العالَ��م، كما عمل 
عل��ى حتويل العديد م��ن املواطنني إلى 
مس��تهلكني س��لبيني. وم��ن عجيب 
املفارق��ات في ه��ذا التواص��ل املفرط 
أن الن��اس أصبح��وا أق��ل ق��درة عل��ى 
التميي��ز، لي��س فق��ط في م��ا يتصل 
باملنتج��ات التي يش��ترونها، بل وأيضا 
عندما يتعل��ق األم��ر باملعلومات التي 
يس��تهلكونها. إنه »اقتص��اد االنتباه« 
الذي أنت��ج »األخبار الزائفة« في نهاية 

املطاف.
األم��ر ببس��اطة أن املدين��ة الفاضلة 

الرقمي��ة لن تتحق��ق دون مس��اعدة. 
فنح��ن ف��ي احتي��اج إل��ى نه��ج أكثر 
أخاقي��ة ف��ي هندس��ة التكنولوجيا، 
الدس��تورية  املعايي��ر  يدم��ج  نه��ج 
والثقافي��ة واألخاقي��ة والقي��م ف��ي 
أنظم��ة اصطناعية ومس��تقلة. وفي 
كل من جوانب التط��ور التكنولوجي، 
نحت��اج إلى نهج تصميم��ي »مترابط 
أخاقي��ا« و«حس��اس للقي��م« �� من 
األجهزة الذكية إل��ى البرمجيات التي 

تدعم حكوماتنا وأسواقنا.
على سبيل املثال، إذا كان للدميقراطية 
قاب��ا  سياس��يا  منوذج��ا  تظ��ل  أن 

أنظم��ة  تك��ون  أن  الب��د  للتطبي��ق، 
املعلومات التي تستخدمها احلكومات 
الدميقراطي��ة ق��ادرة عل��ى دعم حقوق 
اإلنسان، والكرامة، وحق تقرير املصير، 
املس��ؤولية،  وتقس��يم  والتعددي��ة، 

والشفافية، واإلنصاف، والعدالة.
الرقم��ي  املس��تقبل  ه��ذا  لتحقي��ق 
إل��ى  العالَ��م  يحت��اج  الدميقراط��ي، 
تغيي��ر الكيفي��ة التي يفك��ر بها في 
التكنولوجي��ا. ونحن ف��ي احتياج إلى 
بن��اء أنظم��ة معلوماتي��ة مفتوح��ة 
أي  متك��ني  عل��ى  تعم��ل  وتش��اركية 
ش��خص ف��ي االقتص��اد العامل��ي من 
املس��اهمة باألفكار، واملواهب، واملوارد. 
وف��ي عالَم مترابط بالش��بكات، حيث 
يؤث��ر كل ما نأت��ي به من أفع��ال على 
آخرين، يتعني علينا أن نتعلم التفكير 
ف��ي ما هو أبعد من ذواتنا، وأن نس��عى 
إلى التعاون، واإلبداع املشترك، والتطور 

املشترك، وتبادل املعلومات اجلماعي.
إذا تقدمن��ا وفق��ا لذل��ك، فق��د تكون 
الثورة الصناعية الرابعة أكثر ش��موال 
من األول��ى؛ وهذا هو املس��تقبل الذي 
نعم��ل أن��ا وزمائي من أج��ل حتقيقه. 
على س��بيل املثال، ف��ي جامعة دلفت 
للتكنولوجيا ف��ي هولندا، نعمل على 
هندس��ة شبكات اتصال وأنظمة إدارة 
حضرية مس��ؤولة اجتماعيا، في حني 
تعمل مبادرة FuturiCt، وهي شبكة 
دولية م��ن الباحثني، على تطبيق نهج 
متعدد التخصصات ف��ي التعامل مع 
التط��ور التكنولوجي. والهدف من كل 
من هذه اجلهود البحثية هو تس��هيل 

مستقبل رقمي أكثر عدال.
نح��ن منل��ك الق��درة عل��ى هندس��ة 
التكنولوجيا التي تخدمنا، ال تلك التي 
تس��تعبدنا. لكن بناء هذا املس��تقبل 
يتطل��ب روحا رقمي��ة جدي��دة، والتي 
مبوجه��ا تصب��ح القي��م االجتماعية، 
واألخاقية جزءا  والبيئي��ة،  والثقافية، 
من عملية التصميم. وكثيرا ما تكون 
اإلبداع��ات والثورات مزعج��ة ومربكة، 
ولكنها في العصر الرقمي من املمكن 

أيضا أن تكون مسؤولة.

*أستاذ العلوم االجتماعية احلسابية 
في جامعة زيورخ.

د. مصطفى إبراهيم الشمري*

تع��د الق��وة الذكية م��ن األطروحات 
احلديث��ة ف��ي الفك��ر اإلس��تراتيجي 
االميرك��ي ال��ذي طامل��ا يبح��ث ع��ن 
التجدي��د الدائ��م في بط��ون األفكار، 
لكي يخ��رج لنا بأطاريح فكرية تكون 
بصيغة نظريات أو إستراتيجيات تأخذ 
طريقها إلى اجملال التطبيقي من قبل 

اإلدارات االميركية.
وق��د أرتب��ط مفه��وم الق��وة الذكية 
مبراجعة السياسة اخلارجية االميركية 
بع��د اإلخفاق��ات التي رافق��ت احلرب 
االميركية ف��ي أفغانس��تان والعراق، 
واإلنتق��ادات العاملية للق��وة الصلبة 
االميركية من جهة، وعدم قدرة القوة 
الناعم��ة االميركية أن تأتي بنتائجها 
املطلوبة لتحقيق أهداف السياس��ة 

اخلارجية االميركية.
وعموًما سوف يتم تناول هذا املوضوع 

في ضوء احملاور اآلتية:
أوالً- مفهوم القوة الذكية:

  يُنس��ب مفهوم الق��وة الذكية إلى 
)جوزيف أس. ن��اي( الذي ظهر في عام 
2003، وه��و مفه��وم تط��وري وصفي 
يقص��د باإلس��تراتيجية الت��ي جتمع 
بنج��اح ب��ني الق��وة الصلب��ة والقوة 
الناعمة في س��ياقات مختلفة، وهي 
متاحة للفواعل من الدول وغير الدول، 
ويأتي مفه��وم القوة الذكية في قلب 
عملي��ة حتويل القوة، حي��ث أن بعض 
ال��دول لديه��ا مص��ادر كثي��رة للقوة 
ولكنها تفش��ل ف��ي حتويلها خملرجات 
تص��ب ف��ي صال��ح الدولة، ل��ذا فأن 
اخلطوة األولى لتحقيق القوة الذكية 
وحتويل القوة بفاعلية هو فهم كامل 
ملص��ادر الق��وة التي متتلكه��ا الدولة 
وكيفي��ة اجلم��ع بينها في س��ياقات 
مختلف��ة، كما أكد )جوزيف أس. ناي( 
على أهمية الس��ياق الذي تس��تخدم 
في��ه إس��تراتيجيات الق��وة الذكية، 
حي��ث رك��ز على م��ا أس��ماه )الذكاء 
الس��ياقي( وأهميت��ه ملفه��وم القوة 
الذكي��ة ويقصد به: إمت��اك املهارات 
التي تساعد صانع السياسة اخلارجية 
عل��ى التخطي��ط للتكتي��كات م��ع 
إندماجية  إستراتيجية  األهداف خللق 
جتمع ب��ني الق��وة الصلب��ة والناعمة 
من دبلوماس��ية عام��ة، وبرامج تبادل 
طابي، ومس��اعدات التنمية، واإلنقاذ 

من الكوارث.
  إن املزاوجة بني القوة الناعمة والقوة 
الصلب��ة ه��ي ما وص��ل إلي��ه الفكر 
اإلس��تراتيجي االميرك��ي ال��ذي أنتج 
مفه��وم القوة الذكي��ة، وهذا التزاوج 
املفاهيم��ي ج��اء نتيج��ة لتفاع��ات 
فكرية مختلفة داخل الواليات املتحدة 
عن طريق العدي��د من مراكز البحوث 
والدراس��ات واملعاهد واجلامعات التي 
ترف��د صان��ع القرار ب��كل م��ا تنجزه 
من دراس��ات ومشاريع إس��تراتيجية 
جديدة، حيث متث��ل اجلامعات ومراكز 
األبحاث والدراس��ات االميركية األذرع 

الفكرية والعلمية لصياغة السياسة 
االميركية.

وبالفع��ل فقد وج��د مفه��وم القوة 
الذكية صدى واس��عا لدى الساس��ة 
االميركي��ني، حيث أس��تخدم الرئيس 
باراك أوباما ه��ذا املفهوم في حملته 
اإلنتخابي��ة ف��ي ع��ام 2008، ومن ثم 
تناولت��ه وزي��رة اخلارجي��ة االميركي��ة 
 2009 ع��ام  ف��ي  كلينت��ون  هي��اري 
كمفه��وم حي��وي لدعم السياس��ة 
اخلارجي��ة االميركي��ة. حي��ث قال��ت: 
السياس��ة  أدوات  كان��ت  »لعق��ود 
اخلارجية يت��م تصنيفها ما بني القوة 
الق��وات  ف��ي  واملتمثل��ة  القاس��ية 
العسكرية أو القوة الناعمة املتمثلة 
في العمل الدبلوماسي، واإلقتصادي، 
أن��ا  الثقاف��ي.  والتأثي��ر  واإلنس��اني، 
كن��ت أريد تطبي��ق ما يع��رف بالقوة 
الذكية، بالنس��بة لي الق��وة الذكية 
تعن��ي إختي��ار أفض��ل خلي��ط م��ن 
األدوات الدبلوماس��ية، واإلقتصادي��ة، 
والعسكرية، والسياسية، والقانونية، 

والثقافية لكل موقف«.
وف��ي الس��ياق ذات��ه ع��رف مس��اعد 
وزي��رة اخلارجي��ة االميركية للش��ؤون 
السياس��ية والعس��كرية )أندرو جي. 
ش��ابيرو( القوة الذكية: »هي اإلدماج 
الذكي وش��بكة العمل الدبلوماسي، 
والدف��اع، والتنمية، واألدوات األخرى ملا 

يسمى بالقوة املوجعة والناعمة«.
وم��ن اجلدير بالذكر أن األس��باب التي 
أدت إل��ى ظهور مفهوم القوة الذكية 

عديدة لعل أبرزها:
م��ردود  حتقي��ق  عل��ى  الق��درة   1-
ف��ي الش��ؤون الدولي��ة ع��ن طري��ق 
األستقطاب أكثر مما ميكن حتقيقه عن 

طريق اإلكراه.
إل��ى  املتقدم��ة  ال��دول  حاج��ة   2-
ج��ذب ال��دول النامية للعم��ل معها 
كش��ريك دول��ي ملواجه��ة التحديات 
العاملية املش��تركة التي ال تستطيع 
أية دول��ة التصدي له��ا مبفردها مثل: 
التغيرات املناخية، وإنتش��ار األمراض 
املستعصية، وتصاعد خطورة )الدول 

الفاشلة( على األمن العاملي.
صعوب��ة  الغربي��ة  الق��وى  إدراك   3-
العس��كري  اخلي��ار  عل��ى  اإلعتم��اد 
ملواجهة القوى غير الرسمية املعتنقة 

لفكرة املقاومة واجلهاد.
-4 الدور الكبير الذي تس��هم به ثورة 
املعلوم��ات والنظ��ام اإلعامي اجلديد 
في نقل املنظوم��ة القيمية الغربية 

إلى كل أرجاء العالم.
   وال ب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى أن أول��ى 
وأه��م متطلبات حتقيق القوة الذكية 
ف��ي السياس��ة اخلارجي��ة أن تتوف��ر 
ل��دى الدول��ة م��وارد الق��وة الصلبة 
م��ن إمكان��ات عس��كرية وإقتصادية 
فعالة بجان��ب موارد الق��وة الناعمة 
من سياس��ية وثقافية ودبلوماس��ية 
وغيرها، وعل��ى أن يكون ل��دى الدولة 
ن��وع من التوازن ف��ي مواردها، أي عدم 
التركيز عل��ى حي��ازة أي منهما على 
حس��اب اآلخر، وإمن��ا إس��تثمار موارد 

كا القوت��ني )الصلب��ة والناعمة( في 
أط��ار إس��تراتيجية قومي��ة لتحقيق 
أهداف السياسة اخلارجية للدولة في 

سياقات مختلفة.
ثاني��اً- تطبيقات إس��تراتيجية القوة 
املنطق��ة  ف��ي  االميركي��ة  الذكي��ة 

العربية:
عم��ق  العربي��ة  املنطق��ة  متث��ل    
إس��تراتيجي مه��م لألم��ن القوم��ي 
االميركي، لذا عملت الواليات املتحدة 
دوماً عل��ى ربطها باألمن العاملي، كما 
أن ه��ذه املنطق��ة متث��ل املرك��ز الذي 
تريد أن تنطلق من��ه الواليات املتحدة 
لتنفيذ مشروعها في النظام العاملي 
اجلديد، السيما وأن السياسة اخلارجية 
السياس��ة  حتركه��ا  ال  االميركي��ة 
واإلقتص��اد واألم��ن فقط، ب��ل هناك 
جوانب أخرى أبرزها دور الدين، السيما 
بع��د تنامي دور اليم��ني االميركي في 

السياسة االميركية.
وعموم��ا ف��أن أب��رز مام��ح تطبي��ق 
إستراتيجية القوة الذكية االميركية 
ف��ي املنطق��ة العربي��ة تتجل��ى في 
كيفي��ة التعام��ل االميرك��ي م��ع ما 

يطلق عليها ب�)ثورات الربيع العربي(.
وفي هذا اخلصوص أس��همت الواليات 
املتحدة بدور كبير في تأجيج الشعوب 

العربي��ة ض��د أنظمتها الس��لطوية 
قبل وأثناء وبعد حالة التغيير،

وكان أبرز مظاهر هذا الدور هو:
التكنولوجي��ة  الوس��ائل  دور   1-
وشبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، 
وم��ا يتبعه��ا م��ن مواق��ع التواص��ل 
وتويت��ر،  كالفيس��بوك،  اإلجتماع��ي 
ويوتي��وب، وغيره��ا، ومن املع��روف أن 
هذه املواقع ترتب��ط باإلدارة االميركية 
س��واء بنحو مباش��ر أو غير مباش��ر 
عل��ى  العاملي��ة  بحك��م س��يطرتها 
الفضاء الدولي، ومن ثم أصبحت هذه 
املواق��ع أكبر املواقع جلم��ع املعلومات 
عن الش��عوب، ومن هنا ناحظ كيف 
مت توظي��ف ه��ذه الوس��ائل واملواق��ع 
ف��ي عمليات تغيي��ر األنظم��ة، وهذا 
ما حدث في تون��س ومصر وليبيا عن 
طريق التأثير في الرأي العام لشعوب 

هذه الدول وتعبئتها إلسقاطها.
-2 دور املدرب��ني واملندوب��ني االميركان 
في إعداد الش��باب في الدول العربية 
وتدريبه��م على أس��اليب التأثير غير 
العني��ف، م��ن أجل إح��داث حالة من 
التغيي��ر ف��ي قي��ادات بع��ض ال��دول 
العربية من الذين فقدوا ش��عبيتهم، 
وحت��ت ش��عار حتقي��ق الدميقراطي��ة، 
فضاً عن ذلك عملت الواليات املتحدة 

على توثيق عاقاتها ببعض املفكرين 
العرب والصحفيني ال سيما املعتنقني 
الليبرال��ي، وفتح��ت معهم  للفك��ر 
قنوات للتواصل ع��ن طريق منظمات 

اجملتمع املدني وغيرها.
  وبخص��وص املوقف االميركي من ما 
يس��مى ب�)ثورات الربيع العربي(، وفي 
)التي  التونس��ية  الث��ورة  مقدمته��ا 
إندلع��ت في 2010/12/17 وأس��تمرت 
لغاية 2011/1/14( فقد أتسم املوقف 
االميركي من بداي��ة الثورة بالتجاهل 
والصمت خال األسبوعني األولني من 
الثورة رغ��م العنف الذي أس��تعمله 
نظ��ام الرئيس زي��ن العابدين بن علي 
ض��د املتظاهري��ن، وبعد فش��ل قوات 
األم��ن التونس��ية ف��ي قم��ع الث��ورة 
ب��دأت اإلدارة االميركي��ة تص��رح ب��أن 
عل��ى النظ��ام التونس��ي أن يحت��رم 
إرادة الش��عب، وبعد ن��زول اجليش إلى 
الش��ارع أخ��ذت إدارة الرئي��س ب��اراك 
التونس��ي  الرئي��س  تطال��ب  أوبام��ا 
بالتنح��ي، كم��ا طالب��ت م��ن اجليش 
حسم املوقف ووقف التدهور األمني، 
وفي خطاب حالة اإلحتاد للرئيس أوباما 
أشاد بالشعب التونسي، وأن الواليات 
املتحدة تدعم التطلعات الدميقراطية 

لكل الشعوب.

  وإم��ا بخص��وص املوق��ف االميركي 
م��ن الث��ورة املصري��ة )الت��ي إندلعت 
لغاي��ة  وأس��تمرت   2011/1/25 ف��ي 
2011/2/11( فق��د أتس��مت املرحل��ة 
األولى من إن��دالع األحتجاجات باحلذر 
والترقب، والدعوة إلى عدم أستعمال 
العن��ف ض��د املتظاهري��ن، ولكن مع 
تصاعد وتيرة األحتجاجات ومشاركة 
أغلب أطياف الش��عب املصري فيها، 
ووصولها إلى مرحلة ال ميكن إخمادها 
داخلي��ا م��ن قبل األم��ن املصري دعت 
اإلدارة االميركية نظام الرئيس محمد 
حس��ني مبارك إل��ى إتخ��اذ خطوات 
من أجل عملي��ة التحول الدميقراطي 
منه��ا: إلغاء قانون الط��وارئ، وإحتواء 
املعارضة، وإنهاء الفساد، ومن ثم جاء 
التح��ول األبرز عل��ى الصعيد الداخل 
املص��ري وال��ذي متثل بتنح��ي الرئيس 
محمد حسني مبارك عن الرئاسة في 
2011/2/11، وتس��ليم الس��لطة إلى 
اجمللس العسكري اإلنتقالي، وعلى أثر 
هذه التط��ورات دعا الرئيس االميركي 
باراك أوباما اجليش املصري إلى ضمان 
عملية إنتقالي��ة تتصف باملصداقية، 

كما أثنى على الشعب املصري.
  ويلخ��ص )نع��وم تشومس��كي( ما 
ج��رى في تون��س ومصر بالق��ول: »إن 
مصر وتونس وال��دول املثيلة لها التي 
ال تعد مصدرا أساسيا للنفط فتوجد 
له��ا خطة يتم تطبيقه��ا منطيا فإذا 
كان لدي��ك ديكتات��ورا مفضا يواجه 
مشاكل فقف بجانبه حتى آخر مدى 
ولكن عندما يستحيل اإلستمرار في 
دعمه ألي سبب مثل أن يتوقف اجليش 
عن دعمه فقم بإرساله إلى مكان ما 
ثم أص��در تصريحات رنان��ة عن حبك 
للدميقراطي��ة ث��م ح��اول اإلبقاء على 

النظام القدمي لكن بأسماء جديدة«.
  وفيم��ا يتعل��ق باملوق��ف االميرك��ي 
من الثورة الليبية التي أس��تمرت من 
 )2011/10/23 ولغاي��ة   2011/2/17(
فق��د أتس��م املوق��ف االميرك��ي في 
البداية مبعارضة التدخل العس��كري 
س��يما وأن الوالي��ات املتح��دة كانت 
تدخله��ا  مش��اكل  م��ن  تعان��ي 
العس��كري في أفغانس��تان والعراق، 
ولكن م��ع تصاعد الرف��ض اإلقليمي 
وحت��ى الدولي لنظ��ام الرئيس معمر 
العنف  القذافي، وبسبب إس��تعمال 
املف��رط م��ن قب��ل الش��رطة واجليش 
الليب��ي ضد املتظاهري��ن حصل تغير 
في املوق��ف االميرك��ي، حيث فرضت 
إدارة الرئي��س ب��اراك أوبام��ا عقوبات 
إقتصادي��ة تضمن��ت جتمي��د األصول 
املالي��ة والبالغة 37 ملي��ار دوالر لكل 
م��ن الرئيس معم��ر القذاف��ي، وأفراد 
عائلت��ه ورموز نظامه وبع��ض الدوائر 
املقربة منه، كما طالب أوباما الرئيس 
الليبي بالتنحي فوراً، كما مت التواصل 
إلى تواف��ق أمريكي دولي ح��ول ليبيا 
ال��ذي متثل بصدور ق��رار مجلس األمن 
رق��م )1970(، وأبرز م��ا تضمنه فرض 
حظ��را على بي��ع األس��لحة والذخائر 
إل��ى ليبي��ا، ومنع��ا للس��فر للرئيس 

الليب��ي وأبنائه وأش��خاص على صلة 
وثيقة بالنظام، كما وصف الهجمات 
الواسعة ضد املدنيني بأنها ترقى إلى 
تصنيف اجلرائم ضد اإلنسانية، وعليه 
قرر مجلس األمن رفع الوضع في ليبيا 
منذ 15 ش��باط 2011 إلى مدعي عام 
احملكم��ة اجلنائية الدولي��ة وطلب من 
الس��لطات الليبية التع��اون الكامل 

مع احملكمة.
  وفي الس��ياق ذاته صدر قرار مجلس 
األمن ال��ذي حمل الرق��م 1973 الذي 
فرض منطقة حظر ج��وي فوق ليبيا، 
وإتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات الضروري��ة 
حلماي��ة املدني��ني، وتش��ديد أكثر ضد 
األصول املالية لليبيا وحظر أقوى على 

الساح.
ول��م تكت��ِف الواليات املتح��دة بهذه 
الضغ��وط واملطالبة العلنية ل�معمر 
القذافي بالتنحي عن الرئاس��ة كونه 
أصبح م��ن وجهة النظ��ر االميركية 
فاقد للش��رعية، بل تدخلت عسكريا 
 ،2011/3/19 ف��ي  مباش��ر  وبنح��و 
وحملت العملية العس��كرية أس��م 
)فجر األوديس��ا(، ومبشاركة فعالة من 
قبل حل��ف الناتو والدول املتعاونة مع 
احللف، وبعد النجاح في إسقاط معمر 
القذافي، صدور قرار مجلس األمن ذي 
الرق��م )2016( في 2011/10/27 ، الذي 
قرر إنهاء العمليات العس��كرية ضد 

ليبيا في 2011/10/31.
  وعن��د تطبي��ق إس��تراتيجية القوة 
الذكي��ة االميركي��ة عل��ى املنطق��ة 
العربي��ة، وحتديدا في كيفية تعاملها 
مع ما يسمى بالربيع العربي أو الثورات 
العربي��ة ناح��ظ أن اإلدارة االميركية 
برئاس��ة باراك أوباما ق��د تعاملت مع 
الثورة التونسية واملصرية على أساس 
سياسة القوة الناعمة، حيث لم تلجأ 
إلى الوسائل العسكرية واإلقتصادية 
وأس��تعمالهما ضدهم��ا بصيغته��ا 
اإلكراهي��ة، وإمن��ا جلأت إل��ى اإلعتماد 
عل��ى الوس��ائل التقنية وم��ا تنطوي 
عليه من وسائل التواصل اإلجتماعي، 
ومن ثم دور الش��باب املتأث��ر باألفكار 

الدميقراطية في إحداث التغيير.
  ف��ي حني مثل التعامل االميركي مع 
الثورة الليبية بأس��تعمالها أس��لوب 
القوة الصلبة س��واء عل��ى الصعيد 
اإلقتص��ادي أو العس��كري إل��ى أن مت 

التغيير املطلوب.
  وبغ��ض النظر عن اآلث��ار والتداعيات 
املترتبة على هذه الثورات س��واء على 
الصعي��د الداخل��ي لدوله��ا أو عل��ى 
الصعي��د اإلقليم��ي، فعن��د تقيي��م 
الذكية ناحظ  الق��وة  إس��تراتيجية 
جناحها سواء على الصعيد التكتيكي 
م��ن حيث الوس��ائل املتبع��ة أو على 
الصعي��د اإلس��تراتيجي م��ن حي��ث 
األهداف التي تس��عى الق��وة الذكية 
إلى حتقيقها واحلالة التي مت تطبيقها 

في املنطقة العربية.

للدراس��ات  املس��تقبل  مرك��ز   *
االستراتيجية / 2001 – 2018 
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قراءة

قصة قصيرة

خبر

ثقافة الراوي الذي يس��رد االحداث، وكل 
هذه تؤطر بثقافة الكاتب مايسترو يدير 
العزف السردي جلميع الشخصيات، هذا 
النق��ص الكبير في فيتامين��ات الوعي 
وفقر دم الثقافة، طبعا ال نقول جتنيا وال 
للحط من ش��خصية الكات��ب، إمنا هي 
عيوب قاتلة في عملية بناء شخصيات 
الرواي��ة، وعدم معرفة إدارة دفة االحداث 
والش��خصيات وحتدي��د تاري��خ الوقائع 
كم��ا ه��ي بالضب��ط، حي��ث يت��م بناء 
الشخصية بأس��ئلة عادية وبسيطة : 
مباذا أو كيف تفكر ، ماهي  نوع املش��اعر 
ل��دى الش��خصية م��ن العص��ر والبلد 
واجملتم��ع واحملل��ة والعائل��ة؟ طبع��ا كل 
هذا غي��ر موجود مع تأثيث ديكور املكان 
وأزياء الش��خصيات لك��ي نعرف الى أي 

طبقة تنتمي، ألن الش��كل محور مهم 
في بناء الش��خصيات وكذلك الطعام، 
فشكل حياة الشيوعي العراقي ولغته 
تختلف عندما يصي��ر بعثيا فيما بعد، 
كم��ا تختلف لغته وش��كل مالبس��ه 
وسلوكه، بعد انتقاله للعمل مع القتلة 
في املنظمات االرهابية حسب تسلسل 
االح��داث في رواية )قتل��ة(، وهنا يتجلى 
نقص الوعي واخلبرة والثقافة في جهل 
فظيع للشخصية الشيوعية، وطريقة 
كالمها والسلوك، واستخدام نوع خاص 
م��ن املفردات وكي��ف يفك��ر، ويتعاظم 
جه��ل الروائي بعدم وج��ود لغة مقنعة 
لكل ش��خصية، وهي تنتق��ل من حزب 

الى اخر، وتنتقل من فكر الى فكر اخر.
ولي��س مج��رد  الروائ��ي خبي��ر حي��اة   
حكواتي، ل��م يقرب لنا الكات��ب روايته 
بحميمي��ة للق��راء كون ف��ن الرواية هو 
أق��رب الكائن��ات الثقافي��ة ال��ى احلياة، 
كونه��ا أليف��ة مث��ل االطف��ال ويعلل 
الكاتب : ان )حمدان( أدرك حقيقة )ديار( 
في حني فش��ل البطل )عم��اد(  بالقول: 
)ان جي��ل حم��دان عاش احلص��ار واحلرب 
االخيرة فامتلك وعي��ا يفوق وعي عماد، 
الذي هو مع جيله ينطلقون من املاضي 
يحملون أفكارا جميلة عن أوهام ماتت(. 
هل هذا كالم معقول لكاتب روائي طرح 
نفسه في سوق السرد وعالم الكتابة؟

ب��دأت رواي��ة )قتلة( ف��ي االنهي��ار التام 
بعد انطفاء ش��علة السرد في الفصل 
التاس��ع، وهو يستش��هد بق��ول )نوري 
سعيد( عندما يصرح امام الصحفيني: 
)يحت��اج البلد الى الكثي��ر من اخلدمات 
كأن  السياس��ة(،  م��ن  القلي��ل  وال��ى 
الكات��ب يح��اول إدانة جمي��ع احلقب ملا 
بع��د س��قوط امللكي��ة وإدان��ة احلاضر 
وكل جرائم االرهاب واحلكام اجلدد بهذه 
اجلمل��ة الفقي��رة املبت��ورة وتعتب��ر من 

البديهيات االكثر عمومية.
أما عن لغ��ة الرواية فهي لغة مفككة 
يعتريه��ا الوهن وفق��ر دم الصدق، لغة 
تفضح عدم امت��الك الروائي أهم ادوات 
الكتاب��ة الس��ردية، يا لي��ت كانت لغة 

وظيفية بسيطة واضحة تؤدي واجبها 
بأق��ل اخلس��ائر، وال نق��ول مببالغ��ة عن 
امت��الك لغ��ة رش��يقة وأنيق��ة. تغص 
ومجاني��ة  ضعيف��ة  بجم��ل  الرواي��ة 
مسرفة في استخدام الكلمات التالفة 
واملتآكل��ة من كث��رة اس��تخدامها في 
الصحافة مع عشوائية في االختيار، بل 
ودائم��ا يفرغ الكلمة م��ن معناها متاما، 
فتصي��ر عائق وحجر عث��رة امام القراءة 
واملش��ي فوق دروب الس��طور ذات احلفر 

واملطبات الكثيرة، التي تضعضع القارئ 
املسكني وتهشم عظامه وطاقة الصبر 
للمواصل��ة حتى النهاي��ة، هذا النقص 
ف��ي امت��الك اللغ��ة يس��بب خل��ل في 
تركيب اجلمل وعماء في العبارات، يؤدي 
الى فقدان املعنى وتالش��ي اجلمال، كما 
في جملة:) لن يدرك أبن الذي يعيش في 

احملافظات ماذا يدور في العاصمة(.
يتب��دى النق��ص ف��ي الوع��ي واخلب��رة 
بشكل سافر في الفصل العاشر، أسوأ 

فص��ول الرواي��ة، عندما ح��اول الكاتب 
تعرية اجملتمع ثقافيا لكنه عرى نفس��ه 
وفض��ح فق��ره الثقاف��ي واملعرفي، وهو 
يحك��م بش��كل قاطع بوع��ي عامي ال 
وعي خ��اص لكات��ب يحت��رم عقله في 
كثي��ر من االحكام اجلاه��زة مثل )حصار 
التس��عينات االميركي( والبعث وصدام 
أبرياء مساكني. مع نقص آخر في الوعي 
وهو نقص قاتل ومفصلي س��قط فيه 
الكاتب ويسقط فيه الكثير من الكتاب 
واملثقفني وهو: لوم الوطن وشتم البالد 
وصب الغضب والقرف من الوطن، بينما 
البالد والوطن هي املاء واالشجار والتراب 
واجلبال والسهول واحليوانات واحلشرات، 
وكل ما ه��و جميل ومفيد عدا البش��ر 
الذي دم��ر كل هذه اخمللوق��ات الوطنية. 
الوط��ن ال عالق��ة ل��ه بالش��ر واالدي��ان 
والطوائف والقوميات واجملرمني، كل هذه 

صناعة بشرية ال عالقة للبالد بها.
ام��ا الفت��ق الكبي��ر الذي ال رت��ق له وال 
رقع��ة فه��و: جع��ل الش��يوعني ه��م 
اجملرم��ني االرهابني ف��ي تنظيم القاعدة، 
وبرأ جميع االح��زاب االخرى ومنها حزب 
البع��ث، جعل القادمني م��ن املنافي في 
اوروب��ا واميركا واي��ران وال��دول العربية 
هم الش��ر الوحيد في البالد، في حني ال 
يشير الى أفتك السفاحني من البعثيني 
واالسالميني هنا بداخل العراق، ومن جاء 
من الس��عودية واخللي��ج وتونس ومصر، 
عم��د الكاتب الى تب��رأة جميع من بقي 

داخل العراق.
رواية )قتلة( تتناغم بش��كل س��افر مع 
الثقاف��ة العربي��ة لغاي��ات كثيرة منها 
لعل��ه يحصل على جائزة بوكر أو غيرها 
من اجلوائ��ز اخلليجي��ة، ويتقاطع ويدين 
ويشتم احلزب الشيوعي وجميع اليسار 
واالحزاب غير القومية واالسالمية، هي 
ثقافة حتميل االخرين املنفيني القادمني 
من اخلارج كل جرائم االرهاب في العالم، 
أم��ا رواد الثقاف��ة العربية فهم مالئكة 
وعصافير وفراش��ات ال يعرف��ون معنى 
الشر، لقد سقطت رواية )قتلة( عراقيا 

وجنحت عربيا.

نصيف فلك
   

 ال ي��درك الكثير م��ن الروائي��ني خطورة 
الكتابة الس��ردية وال يخطر في ذهنهم 
ع��ار الفضيحة القاصم��ة لظهر القلم 
عندما ينشر احدهم رواية مبثابة )سونار( 
عظيم يكشف فقر دم الوعي وهشاشة 
عظ��ام الثقاف��ة وانس��داد في ش��رايني 
اللغ��ة. لم يدرك ه��ؤالء ان كتابة الرواية 
عم��ل خطي��ر إال بع��د ف��وات االوان حني 
يق��ع فأس نش��ر الراوية بال��راس ويطيح 
بس��معته بني الن��اس. وهذا م��ا حصل 
لرواي��ة )قتل��ة( لكاتبها ضي��اء اخلالدي، 
ال��ذي توهم ان��ه يكتب لن��اس مغفلني 
واغبياء سوف ال يلتفتون لتزييف التاريخ 
وتزوي��ر االحداث القريب��ة، مثل منظمات 
االرهاب املوجودة ف��ي املنطقة كتنظيم 
القاع��دة، ويتحاي��ل عل��ى تاري��خ نظام 
البعث وص��دام فيقول: )رفاق حزبيون من 
احلقبة الس��ابقة طيبون(، بدون ان يذكر 
الرف��اق اجملرم��ني واخلبث��اء الذي��ن غصت 
اقالمهم بجثث املعدومني بسبب كتابة 
التقاري��ر، كما تركوا لنا اكث��ر من )300( 
مقبرة جماعية وغيرها الكثير من جرائم 
البعث وصدام، التي تعتبر أسفل حقبة 
م��رت بتاريخ العراق، لك��ن ضياء اخلالدي 
يتس��اهل ج��دا م��ع )القتل��ة( احلقيقني 
وهناك  ويصفهم)رف��اق طيبون( فق��ط. 
خفة واعتباطي��ة في الكتابة حني يقول 
عن مدين��ة بغداد هي مجرد محطة دفع 
فيه��ا فاتورة االكل، ب��دون ان يوضح ملاذا 

وكيف، وأي ذنب اقترفت هذه املدينة. 
باختصار مضر نقول ان الرواية يخترقها 
عي��ب قات��ل: هو عي��ب ضحال��ة الوعي 
ونق��ص الثقاف��ة. يعني ان رواي��ة )قتلة( 
فضيحة سردية واخالقية. الرواية ليست 
حكاي��ة )س��الفة( فقط، ليس��ت مجرد 
س��رد احداث اخبارية أبطالها مجموعة 
أف��راد، ألن الثقافة مبعناها الوظيفي هنا 
رس��م ش��خصيات الرواية مث��ل )الفيتر 
ومصلح الصوبات والكهربائي واملدرس(، 
مع رسم ثقافة كل واحد منهم، وكذلك 

ف��ي مج��الت وصح��ف عربية. حص��ل على 
ماجس��تير في فلس��فة إميانويل كانط عام 
1994متخصصاً بنظرية املعرفة، وارتقى إلى 
حتصيل الدكتوراه في الفلسفة األملانية عام 
1997 بدراسته لألنظمة امليتافيزيقية فخرج 
من تل��ك التجرب��ة متخصصاً بالفلس��فة 
األملاني��ة احلديثة. وفي معرض حديثه أش��ار 
األكادميي رسول محمد رسول الى البلد بعد 
التغيير ص��ار هوية عرقية ودينية ومناطقية 
ومذهبية بس��بب سلس��لة حروب مررنا بها 
حّت��ى جاءت حلظ��ة اخلراب الش��امل، لينهار 
ر. ومتضي  هذا الكيان نحو هاوية الضياع املدمِّ
جترب��ة اخلراب تل��ك، لُتقض��م أوطان��اً أخرى 
في دوام��ة التغيي��ر اجلذري الهائ��ج من دون 
بصيرة؛ رؤساء دول يتّم اغتصابهم وقتلهم، 
حكوم��ات تنهار وتنف��رط، مجتمعات تفقد 
س��يطرتها على ذواتها، وإنسان يفقد قدرته 
على مسك زمام أخالقه، لينقضَّ على غيره 
بسفك دم هذا األخير، وتلك وحشية جديدة 

تعصف باإلنسان؛ بل باملشترك اإلنسي كّله 
في كّل مكان، وجتعل أنطولوجيتهما سائرة 
نحو تداع مريع كون اإلنسان في هذا املشترك 
بدأ ينس��ى أّنه اإلنس��ان في داخله كإمكان 
جوهري إنس��ي، ونس��يان هذا اإلنس��ان في 
إنس��ان الراهن أو الكائن الراهن بات التحّدي 
األنطولوج��ي واألخالقي األكب��ر الذي يواجه 
املعم��ورة الكونّية في كل مكان، اليوم وغداً، 
��ل ل��ه الرؤى الناجع��ة كإمكان  ما لم نتوسَّ
. ّن اإلنس��ي األصيل ينتزع  للخالص اإلنس��يّ
ذاته م��ن متاهة الضياع في مج��ّرد كينونة 
غريزّية إّنه يس��عى إلى انتزاع ذاته اإلنس��ّية 
م��ن براثن أّية عزلة مبتذلة أو الس��قوط في 
اليومي االستهالكي غير اإلنساني، فالعماء 
الغري��زي غالباً م��ا يلجم التواصل اإلنس��ي 
احلقيقي، وعندما نصف اإلنسان بأّنه جوهر؛ 
فذل��ك ألّنه املوجود اإلنس��ي التواصلي الذي 
يتيّقظ جوهره اإلنس��ي وال يتغافل عن هذه 
املكانة الرفيعة التي له دون س��ائر اخمللوقات 

ف��ي العالَ��م. إّن اس��تعادًة ثقافّي��ة خلطاب 
مثل ه��ذه املقولة، وحتويله إل��ى منط تفكير 
ممكن الوج��ود عملياً، بات أمرها ضرورياً لبناء 
مش��ترك إنس��ي ممكن الوجود ف��ي ظل توتر 
التفكير اجلهوي اجلماعاتي الذي يحّل ضيفاً 
ثقي��ل اجلث��وم عل��ى حاضرتنا الراهن��ة، هذا 
النمط من التفكير التدميري أمسى أرضية 
ش في حروبها الّدموّية  تعتمدها إدارة التوحُّ
اجلدي��دة كم��ا تتجّل��ى في س��لوك وخطاب 
هذه التنظيمات اإلسالموّية املتطرفة، التي 
م ف��ي العالَم مبا  باتت تش��يع اخل��وف املعمَّ
لها من حش��ود عمومّي��ة رعاعّية متهّمجة 
قاتلة، وجيوش منزلية هدفها ذبح اإلنس��ان 
يني��ة أو املذهبّية أو العرقّية  عل��ى هويته الدِّ
أو املناطقّي��ة وبذل��ك فه��ي جت��اوزت، لي��س 
يني��ة واملذهبّي��ة والعرقّية  فق��ط األخّوة الدِّ
واملناطقّي��ة؛ بل أيض��اً األخوَّة اإلنس��ّية في 
اخللق أو فكرة اإلنس��ان بوصفه نظيراً لغيره 

اآلدمي في اخللق. 

عدنان راشد القريشي
 

ضم��ن منهاجه الثقافي ضي��ف منبر العقل 
ف��ي احتاد االدب��اء والكتاب العراقي��ني الباحث 
والروائ��ي األكادمي��ي رس��ول محم��د رس��ول 
للحدي��ث ع��ن جتربت��ه الثقافي��ة والفكري��ة 
في محاض��رة بعن��وان )الفيلس��وف والوطن 
والثقافة( وأوضح مقدم اجللس��ة الناقد علي 
الفواز ولد في مدين��ة الكوفة عام 1959 وفي 
منتصف س��تينيات القرن املاضي شد الرحال 
م��ع أس��رته إلى العاصم��ة بغ��داد وفيها بدأ 
دراس��ته، ومنذ الدراس��ة املتوس��طة ظهرت 
مواهبه في املسرح والش��عر والقراءة األدبية 
والعلمية. وفي مطلع ثمانينيات القرن املاضي 
توج��ه لدراس��ة الفلس��فة في كلي��ة اآلداب 
جامع��ة بغ��داد، وعند منتص��ف الثمانينيات 
اخذ يكتب في الثقافة الفلسفية فنشرت له 
الصحف واجملالت احمللية، ثم توسع إلى النشر 

بوابة املدين��ة منذ منتصف اللي��ل مبادرا 
بإعطائي الفرصة للحديث هذه املرة :

 - انه��ا ش��احنات حتم��ل حاوي��ات فارغ��ة 
متجهة ال��ى موانئ اجلن��وب لتعود ممتلئة 
مرة اخرى .. لم يس��مح لها بدخول املدينة 

قبل اخلامسة صباحاً 
- باجت��اه اجلنوب مرة اخ��رى )قال ضاحكا( .. 
ونهض بتثاقل مستعينا مبقبضي كرسيه 
احلدي��دي واجته ال��ى مكان ضج��ٍة أحدثها 
جتمهر من في املكان – مبا فيهم رجال األمن 
– حول الس��يارات اخلمس��ة عشر القادمة 
للت��و واحململ��ة بتوابي��ت مغط��اة بالعلم 
العراق��ي ... ركب احدها بع��د ان انفتحت 
بواب��ة املدين��ة وانطل��ق حتى ذاب��ت صور 
التوابيت وتالشت بني الشاحنات املتجهة 

الى اجلنوب....

)2(
ارتفاع ضغط األلم

التماعة عينيها تتكلم من وراء عدستيهما 
املدورتني .... اللون االسود هرم جراء تغلغل 
اش��عة الش��مس ال��ى مس��امات ثيابها 
املفعمة باحلزن او رمبا بسبب عدم االكتراث 

الى تغييرهما بني احلني واآلخر رغم بهاءها 
كامراءة كبيرة اال ان بصمات القسوة التي 
مارس��ها الزمن جعل��ت مالمح وجهها بال 
بري��ق .. فهو بحاجة الى من ميس��ح الغبار 
عن��ه كأي قطعة اث��اث مركونة ف��ي زوايا 
بي��ت هاجر اهله تذك��رت حينها وجه امي 

ببهائه.
الش��يء الغري��ب ان��ي اجل��س ف��ي عيادة 

طبي��ب اطفال فما ال��ذي يرغم هذه املراءة 
املتهالكة ب��كل هذا احلزن الى االنتظار في 
طابور الطبيب .. ظننت للوهلة االولى انها 

برفقة احد احفادها .
جلس��ت ببطء على احد الكراسي وكأنها 
ال تستطيع ان تخمن املسافة بني الكرسي 
وجس��دها , فاإلحساس باألش��ياء يحتاج 
ال��ى صفاء ب��ال .. وكأنها تبحث عن ش��ي 

ما , ركزت نظراتها في وجهي .. ابتس��مت 
ولكنن��ي لم ار ابتس��امة حزين��ة كهذه !! 
.. فهل تذكرت ش��يء م��ا؟ او رمبا وجدت ما 

تبحث عنه في وجهي !  
اس��تقبلها الطبي��ب باحترام قال��ت له : 
اش��عر ان ))ضغط��ي صاع��د ميّ��ه( وكانت 
تنهي كل عبارة بكلمة )ميّه( فهي تش��عر 

بأنها ام لكل من تراه ...
بع��د ان قاس ضغط دمها بجهازه الهوائي 
المه��ا كثيرا ألنه��ا لم تلت��زم بجرعة دواء 

الضغط ..
فقال��ت له : ان��ا ملتزمة بال��دواء ولكنني 
كلما ذك��رت ول��دي الذين قتال س��ويا في 
بغ��داد يرتف��ع ضغطي ... فق��د كانا بعمر 

هذا ... وأشارت بأصبعها نحوي.

)3(
جاذبية احلزن 

في شوارع املدينة الكئيبة يبيع ضحكاته.. 
مث��ل  ينثره��ا  الس��ماء..  ال��ى  يطلقه��ا 
مفرقعات األلعاب الناري��ة امللونة ... يرمي 
كوفّيته البالية الى السماء وكأنه يدغدغ 

غيومه��ا الرمادي��ة عّلها متط��ر ضحكات 
مبّللة .. تنهي به قحط السنني وعطشها 
لفرح��ة ... ال يستس��لم يك��رر محاوالت��ه 
م��رارا كلما أجبرتها جاذبي��ة احلزن للعودة 
مرة اخرى الى يديه املمدودة الس��تقبالها , 

وكأنه يعلم بعودتها خائبة .
 كالع��ادة يقطع ش��ارع املدينة الرئيس��ي 
مجيئ��ا وذهاب��ا مارا عل��ى احمل��الت احملاذية 
للش��ارع عن��د جانب��ه األمي��ن ، ي��دّس م��ا 
يجمعه من قطع احللوى في جيوب سترته 
املنتفخ��ة ، اعتاد اصحاب احملالت على ذلك 

وكأنه تعويذتهم التي جتلب الرزق ... 
لم يكن متعودا ان يدس انفه في ما يحدث 
ف��ي الش��ارع من صخ��ب فع��ادة ال يكون 
اجملنون فضولي , اجملن��ون يرى الناس كلهم 

مجانني اال هو ! 
 لكن على غير عادته .. يدفعه جتمع الناس 
وضجيجهم حول طفل تش��ربت ش��قوق 
رصيف  الش��ارع بدمه الغ��ض جراء تلقيه 
رصاصة تائهة في اله��واء .... يفرغ جيوبه 
املنتفخة من قط��ع احللوى ويرمي كوفيته 
الى الس��ماء ويتركها مستسلمة جلاذبية 

احلزن .... ثم ينطلق بعيدا .

سلمان رحيم

)1(
باجتاه اجلنوب

كل ش��يء هنا يسير باجتاه اجلنوب– قال وهو 
ينظر الى الس��ماء– الغيوم الرمادية احململة 
بس��خام احلرائق واحل��روب حتب��س قطراتها 
عبرات س��وداء لتذرفها مثل دم��وع ممزوجة 
بكحل عروس مفجوع��ة... عواصف التراب 
الصف��راء، تنبئن��ا مبجيئه��ا اختناقات املدن 
التي متر بها قبل ان تكمل مسيرتها اخلانقة 
باجت��اه اجلنوب... حتى ه��ذا النهر يحمل آالم 
وآهات وأوساخ وكراهية من مير بهم ويذيبها 
ف��ي ملوحة مثواه األخير... وكأن هذا اجلنوب 
ه��و املثوى ل��كل آالم وحروب ه��ذه االرض .. 
الس��اعة الرابعة صباحا كنت على وش��ك 
مغادرة نقطة احلراس��ة وال ي��زال هذا الرجل 
الغري��ب ال��ذي يجلس بج��واري ليلته كلها 
يتكلم بطريقة غريب��ة وكأنه احد احلكماء 
القادمني من احلكايات و أألس��اطير القدمية 
, يتكلم بألم عن كل ش��يء فهو يعرف كل 
ش��يء!  سألني عن الشاحنات املتوقفة في 

فقر دم الوعي في)قتلة(.. 
)محاكمة ذكاء القّراء(

غالف الرواية

باختصار مضر نقول ان الرواية 
يخترقها عيب قاتل: هو 

عيب ضحالة الوعي ونقص 
الثقافة. يعني ان رواية )قتلة( 

فضيحة سردية واخالقية. 
الرواية ليست حكاية 

)سالفة( فقط، ليست مجرد 
سرد احداث اخبارية أبطالها 
مجموعة أفراد، ألن الثقافة 

بمعناها الوظيفي هنا رسم 
شخصيات الرواية مثل )الفيتر 

ومصلح الصوبات والكهربائي 
والمدرس(، مع رسم ثقافة 

كل واحد منهم

قصص قصيرة جدًا   

منبر العقل يضّيف الباحث رسول محمد رسول
في اتحاد األدباء والكّتاب العراقيين 

جانب من اجللسة

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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جاسم محمد*

داعشي منشق يروي كيف جندت 
مجموعته االجانب في صفوفها

"الدول��ة  ع��ن  منش��ق  كش��ف 
اإلس��امية" ب�"داعش" مطلع عام 
2015 الطريق��ة الت��ي يت��م فيه��ا 
جتني��د العناصر اجلدي��د لانضمام 
للمقاتل��ن وخصوصا م��ن األجانب 
الغربي��ن. بن املنش��ق الذي فضل 
عدم ذكر اس��مه أو إظه��ار صورته 
ف��ي  احلقيق��ي  صوت��ه  حت��ى  وال 
مقابل��ة مع CNN أن املراحل األولية 
للتجني��د تت��م م��ن خال وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي، مث��ل تويتر 
والدردش��ة عبر نظام غوغل، حيث 
يتم اس��تقبال العديد من الرسائل 
عب��ر صن��دوق الرس��ائل اخلاصة أو 
القيام بإرس��ال هذه الرس��ائل إلى 
أشخاص يظهر ميلهم للمشاركة 

ب�"اجلهاد" في سوريا.
وأش��ار املنش��ق إل��ى أن الغربي��ن 
يعاملون معاملة خاصة، ففي إحدى 
املراس��ات طلب شاب بريطاني من 
مديت��ة "مانشس��تر" البرييطانية 
كان  إذا  املنش��ق  "أمي��ر"  بس��ؤال 
ينبغ��ي عليه القدوم إلى س��وريا أو 
القت��ال في بلده، لي��رد عليه األمير: 
"اذا ل��م يكت��ب لك اهلل الش��هادة 
في س��وريا، فيمكنه شن احلرب في 
بلده."وألق��ى املنش��ق الضوء على 
أن حس��ابات "الدولة اإلس��امية" 
تتلق��ى العديد من مختل��ف أنواع 
األسئلة عبر مواقعها ذاكرا أسئلة 

ألش��خاص يري��دون رؤي��ة مقاط��ع 
فيدي��و لعملي��ات إع��دام عل��ى يد 
"الدولة" وأسئلة أخرى حول الزواج 

من فتيات سوريات وغيرها.

12 ـ صحيفة ام القرى
كش��فت التحقيق��ات واعتراف��ات 
املقاتل��ون االجانب، بان اعداد منهم 
كان��وا اص��ا بعيدين ع��ن الدين وال 
صل��ة لهم، وهناك اع��داد التحقت 
بتنظي��م داعش لتحقي��ق حاجات 
ممارس��ة  منه��ا  ومادي��ة  غريزي��ة 
اجلن��س وتن��اول اخمل��درات واحلصول 
باالضافة  املادي��ة  املكاس��ب  عل��ى 
الى الزعامة. وفي مراجعة اس��باب 
"غ��زوات" التنظي��م ال��ى االيزيدية 
وس��بي النس��اء، ممكن ان يندرج هو 
لتوفي��ر مايحتاج��ه مقاتلو داعش 
من منممارس��ة اجلنس واملتعة من 
النس��اء في "دولة" فق��دت موازاة 
النس��اء ام��ام اعدا املقاتل��ن، فهو 
النس��اء  اس��تقطاب  ان  يعتق��د 
ووجودهن في "خافت��ه" امرا هاما 
ضم��ن منطل��ق ادارة وتنظيم امور 

"الواليات".

اعتقال أملاني مشتبه في 
انضمامه لداعش في مطار 

دوسلدورف
 وفقا لتقرير "رويترز، د ب أ "اعتقلت 
مط��ار  ف��ي  األملاني��ة  الس��لطات 
دوس��لدورف ش��ابا أملاني��ا يش��تبه 
ف��ي انضمام��ه لتنظي��م "الدولة 
اإلس��امية" في سوريا. املشتبه به 

واحد من مئات األملان الذين انضموا 
إل��ى القتال في س��وريا، وتش��كل 
للس��لطات  مش��كلة  عودته��م 
األملانية.  اعتقلت الشرطة االملانية  
خال م��ارس 2015 رج��ا )22 عاما( 
لاش��تباه في انضمام��ه لتنظيم 
املع��روف  اإلس��امية"  "الدول��ة 
إعاميا باسم "داعش" والقتال مع 
املتشددين في سوريا. وجرى اعتقال 
الرج��ل ويدعى "كرمي م��ارك ب" في 
مط��ار دوس��لدورف. ويش��تبه ف��ي 
أنه تدرب على اس��تخدام الس��اح 
م��ع تنظي��م "الدولة اإلس��امية" 
والتخطيط لهجمات بعد الس��فر 
إلى س��وريا عب��ر تركيا ف��ي مارس 
2013، وانضمامه للتنظيم بحلول 
تشرين أكتوبر من نفس العام. وعاد 
"ك��رمي مارك ب" إلى أملانيا في بداية 
عام 2014 لكنه س��افر م��رة أخرى 
إلى س��وريا في يوليو 2014. وذكرت 
وس��ائل إعام أنه سعى للعاج في 
أملانيا إلزالة ش��ظايا قنبل��ة يدوية 
اس��تقرت في جس��ده لكنه تراجع 

عن ذلك وعاد إلى الشرق األوسط. 

خلية "فولفسبورغ"
وفي تقرير للكاتب  الكاتب "ح.ع.ح، 
د.ب.أ " يقول بانه مثل أمام محكمة 
في مدينة "سيله" األملانية جهاديان 
يفت��رض أنهم��ا قاتا ف��ي صفوف 
اإلس��امية".  "الدول��ة  تنظي��م 
أحدهما كش��ف عن الوسائل التي 
يجتذب بها املتطرفون الشباب في 
مدينة فولفس��بورغ "للجهاد " في 

س��وريا. أيوب، أحد املتهمن، يحكي 
قصته. 

وحسب التقارير، تبدأ عملية تطرف 
الشباب في لقاءات الصاة. وحسب 
ق��ول أي��وب، ف��إن خطيب��ا يتمت��ع 
بكاريزم��ا كبيرة يحًمس الش��باب 
اإلس��امية- "بالدول��ة  لالتح��اق 

اجلديدة والعادلة" واخملصصة فقط 
للمسلمن، على حد تعبيره. وبهذه 
الطريقة أطلق اخلطيب دعوة لسفر 
الش��باب إل��ى س��وريا، كم��ا يقول 
أيوب ف��ي اعترافاته أم��ام احملكمة. 
ويضيف أي��وب " ويؤكد اخلطيب أن 
هذا هو اإلس��ام احلقيقي، واجلميع 
يذهب إلى هناك، إن��ه بلد حديث". 
وبه��ذه الكلمات كان اخلطيب يروج 
للسفر إلى مناطق تنظيم "الدولة 
اإلسامية"، حسب قول أيوب. وكان 
لسفر بعض الشباب من مجموعة 
فولفسبورغ إلى سوريا تأثيرا كبيرا 
دف��ع آخرين في اجملموع��ة لالتحاق 

بهم. 

قصة تائب مع داعش  ] 14 [ 
أُلغي ُعرُس��ه فتحول إل��ى إرهابي- 

قصة تائب مع "داعش"
جهز كل ش��يء إلمتام عرسه لكنه 
لم يتم، ف��أراد اخلروج م��ن مدينته، 
فولفس��بورغ، فتوجه إل��ى "الدولة 
اإلس��امية" في س��وريا. وبدال من 
احلي��اة الوردية التي وع��ده بها أحد 
اخلطب��اء، م��أ قلب��ه الرع��ب فعاد 
ألملانيا، حيث يش��عر باالرتياح رغم 

سجنه. 
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أم��ام محكم��ة الوالي��ة العليا في 
مدينة "تسيله" بوالية سكسونيا 
املواطن  الس��فلى جتري محاكم��ة 
التونس��ية  األص��ول  ذي  األملان��ي، 
إبراهي��م . ب )26 عام��ا(، العائد من 
القت��ال في س��وريا. وق��ال إبراهيم 
أمام قضاة احملكمة إنه كان يتخيل 
أن��ه مبج��رد وصول��ه إل��ى مناط��ق 
في  )داعش(  اإلس��امية"  "الدول��ة 
سوريا س��يكون في انتظاره كل ما 
هو جمي��ل، الضحك ولع��ب الكرة 
وحفات الشواء والنساء والسيارات 
الفخمة، لكن ل��م يحدث من ذلك 
أي ش��يء وإمنا جرى س��جنه مبجرد 
اس��تقبال  إلى معس��كر  وصول��ه 

املقاتلن في جرابلس السورية.
وعندم��ا خ��رق أذني��ه ص��وت ب��اب 
الزنزانة وهو يوصد عليه بقوة حدث 
حت��ول في أفكاره، حس��ب ما حكى 
إبراهيم. "عند هذه النقطة أدركت 
أنن��ي وقعت في مش��اكل كبيرة". 
إدراك تأخ��ر كثي��را، فق��د خرج من 
فولفس��بورغ ف��ي أملاني��ا متوجها 
إلى تركيا ومن هناك عبر احلدود مع 
سوريا، وانضم إلى تنظيم "الدولة 
اإلس��امية" وكان علي��ه أن يختار 
إما أن يك��ون "مجاهدا" فيش��ارك 
يصي��ر  أن  أو  القت��ال  أعم��ال  ف��ي 
بعملي��ة  فيق��وم  "استش��هاديا"، 

انتحارية.
"ال أعتق��د حت��ى الي��وم أنن��ي ف��ي 
ه��ذه اللحظ��ة أجلس عل��ى مقاعد 

املتهمن. أنا سعيد جدا ألنني موجود 
هن��ا وأس��تطيع أن أحت��دث معكم"، 
يقول إبراهيم، الذي يش��عر باالرتياح 
رغم أن��ه يجلس خلف نافذة زجاجية 
عالية داخل قاعة احملكمة. وراء اجلدران 
األملانية يشعر باألمان، ويجلس مرتديا 
املاب��س الغربي��ة العادي��ة وبجانب��ه 
صديق��ه املته��م أي��وب ب )27 عاما(، 
ويواج��ه االثن��ان االته��ام باالنضمام 
إل��ى تنظيم إرهابي أجنب��ي. ويعترف 
إبراهيم أنه س��جل نفسه كانتحاري 
ل��دى تنظي��م "الدولة اإلس��امية"، 
لكن��ه يق��ول، إنه فعل ذل��ك كحيلة 

فقط ليهرب من التنظيم خالها.

"لم أكن ذاك الشخص املتدين"
"كن��ت في الوقت اخلط��أ وفي املكان 
اخلط��أ"، يق��ول إبراهي��م ببس��اطة 
محاوال توضي��ح األمر الذي ال يفهمه 
كثي��رون. ل��م يس��تمر األم��ر س��وى 
أسبوعن أو ثاثة منذ اللقاء األول في 
أحد املس��اجد وحتى س��فره متجها 
لس��وريا: "كنت فقط أري��د أن أبتعد 
ع��ن هنا"، والس��بب هو إلغ��اء حفل 
زفاف��ه، ويضي��ف "ل��م أك��ن متدينا 
بنحو خاص وما زلت ال أستطيع تأدية 
الصاة بنحو صحيح حتى اليوم ولم 
يس��بق أن كانت لي عاقة بسلفين 

أو إرهابين". "
إبراهيم أول عائد من سوريا يحكي 
بالتفاصيل علنا عن جتربته كمقاتل 

مع داعش. 
تفاصي��ل كثي��رة تناوله��ا إبراهي��م 
ف��ي حديث��ه ع��ن اس��تعداده للزواج 

واس��تئجاره لقاع��ة االحتفال وحتى 
اختي��اره ل�"تورتة" الفرح، ويقول: "أنا 
وخطيبي تناقش��نا ح��ول من يكتب 
اسمه أوال على التورتة، اخترنا اسما 
ألول طفل سنرزق به". لكن بعد ذلك 
كان هناك جدال في األس��رة، وش��عر 
أحد األعمام أنه جرى خداعه، فسعى 
ملن��ع ال��زواج "اجلمي��ع يعل��م أنن��ي 
كن��ت أريد أن أت��زوج، وكانت هذه هي 
الصدمة الكبرى بالنسبة لي"، يقول 

إبراهيم.
وج��د إبراهي��م ل��دى أصدقائ��ه ف��ي 
أن  تس��تطع  ل��م  دعم��ا  املس��جد 
تقدم��ه ل��ه عائلته في ذل��ك الوقت: 
"كان��وا مث��ل إخ��وة لي، تعث��رت في 
حيات��ي فتلقفوني". ويطلق اآلن على 
ه��ؤالء الرج��ال، الذين كان��وا يلتقون 
بانتظ��ام ف��ي ذلك املس��جد اس��م 
"خلية فولفس��بورغ"، وهي عبارة عن 
مجموعة من حوالي 20 من املسلمن 
من املدينة التي تقع في شمال أملانيا، 
سافروا في 2013 و 2014 لسوريا من 
أج��ل االنضمام إلى تنظي��م "الدولة 

اإلسامية".
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ــم في املانيا،  * باحث عراقي، مقي
ــي مكافحة اإلرهاب  متخصص ف

واالستخبارات
ــر  ــن  دار نش ــادر ع ــاب ص و الكت
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 46

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س:س��أقاطعك هن��ا لو س��محت 
, رأيت��ك م��ن خ��ال اجابات��ك انك 
تس��تخدم لفظة) ماركس��ي ( تارة 
و)ش��يوعي ( تارة اخ��رى , اليس هما 

مترادفن ملسمى واحد؟
كا . املاركس��ي مبنطل��ق ع��ام هو 
املؤمن بأن النظرية اجلدلية او املادية 
الديالكتي��ة قد ي��ؤدي تطبيقها او 
االف��ادة منه��ا الى حل مش��كات 
 . معظمه��ا  او  البش��ري  اجملتم��ع 
كالقض��اء عل��ى التماي��ز الطبقي 
في خامتة املطاف وهذا بأبس��ط ما 
ميكن قوله . مجرد عقيدة نابعة عن 
فلس��فة خاصة . وال ميكن ان يطلق 
صف��ة الش��يوعي اال عل��ى عض��و 
ف��ي ح��زب او تنظي��م يؤم��ن بهذه 
الفلس��فة وس��يلة وغاي��ة ويعمل 
عل��ى تطبيقه��ا تطبيق��ا عمليا . 
)فمارك��س ( صاحب ه��ذه النظرية 
ه��و واحد م��ن جمهرة الفاس��فة 
الذين نقرأ عنهم وعن فلسفاتهم 
في الكتب واملوس��وعات العلمية . 
مثل ديوجينس وارس��طو وافاطون 
والفارابي وديكارت وهيغل وعشرات 
اخري��ن . كل منه��م زود البش��رية 
بنظري��ات واراء ته��دف مبحصله��ا 
الوس��ائل  ايج��اد  ال��ى  الس��عي 
الناجع��ة للقض��اء عل��ى الب��ؤس 
البش��ري والوص��ول باالنس��ان الى 
احلي��اة املثالي��ة الس��عيدة وكلهم 
كان يح��دوه ش��عور عمي��ق بوجود 
خلل في بنية اجملتمع ومس��اوئ في 
عاقات البشر . وهم في كل هذا ال 

يدعون النبوة او الصلة بالوحي . 
اال  منه��م  (واح��دا  )مارك��س  كان 
ان فلس��فته تفردت عن س��ائرهم 
بأن وجدت س��لبيتها ال��ى التجربة 
والتطبيق العملين وهو ما عز على 

سائر الفلسفات التي سبقتها .
وظهر لنا بالواقع انه ما كل من حمل 
بطاقة احلزب الشيوعي وشارك في 
ادوار التطبي��ق كان يفترض فيه ان 
يحيط علما بجوانب تلك الفلسفة 
. وان ذلك ليس بش��رط لقبوله  في 
األخوية الشيوعية وقد وجدت كثيرا 
من الشيوعين البارزين وبينهم من 
وص��ل درجة القي��ادة يعجز ان يقوم 
ب��دور املعل��م املتفق��ه فيه��ا , في 
معظم االحي��ان كان االميان و مجرد 
االميان بها كوس��يلة لصاح اجملتمع 

كافيا لتزكية العضو.
والذي دفعني الى دراس��ة النظرية 
بعم��ق وجدي��ة كان على م��ا اذكر 
بع��ض  فيه��ا  صغي��رة  مناس��بة 
طرافة . ففي العام 1943 كان )داود 
الصائ��غ( احملام��ي وهو كم��ا ذكرت 
واح��دا من محرري مجل��ة "اجمللة" . 
يترجم لها بحثا مطوال نش��ر تباعا 
بحلق��ات عنوانه "فائ��ض القيمة" 
وهذا املوضوع ه��و واحد من الركائز 
الثاث التي يستقر فوقه القدر في 
املطبخ املاركس��ي . س��معته مره 
يش��كو صعوبة فهم ما يترجمه , 
وما يعانيه ج��راء ذلك في الترجمة 
بصراح��ة راهب الدي��ر املعترف . ثم 
قال ان��ه ص��ار يفه��م بالتدريج ما 
يترجمه بع��د احللقة الثالثة , وكان 

عجبي شديدا .

فه��ذا املقر بالعجز املاركس��ي كان 
عض��وا في واح��دة من جل��ان احلزب 
الش��يوعي املركزية االولى . كما ان 
عب��د الكرمي قاس��م كان قد خصه 
بأج��ازة تأس��يس احلزب الش��يوعي 
العراقي عندما زين لعقل الدكتاتور 
بأن احلزب الشيوعي العراقي بحاجة 

الى صفعة على القفا .
واملاركسية هي الفلسفة الوحيدة 
لتطبيقه��ا  يقتض��ي  كان  الت��ي 
استخدام) القوة ( او يفترض ان تأتي 
بصورة عنيف��ة . وهكذا كان . لكن 
ما ان جنح تامذتها في فرضها على 
اجملتمع نظام��ا للحكم حتى تبينوا 
انهم ال يستطيعون االستغناء عن 
القوة في ما دعوه بالنضال والعمل 
عل��ى حتقيق الوطن احلر والس��عادة 
البنائ��ه . لم تكن ق��وة اعتيادية بل 
قوة باطشة مجردة عن األحاسيس 
االنس��انية فيم��ا ادع��وه بعملي��ة 
القض��اء على اس��تغال االنس��ان 
الخيه االنس��ان . وانته��وا بعملهم 
ه��ذا الى تدمير ركيزة رئيس��ية من 
الركائز التي تقوم عليها املاركسية 
تأكيدها "بأن االنسان اثمن رأسمال 
"وقد رأين��ا كيف بدأ هذا االنس��ان 
لبناة النظام املاركسي واالشتراكي 
ارخص س��لعة , بل ارخ��ص بكثير 
من اس��عار اولئك الذين س��خرهم 
فراعن��ة مصر قبل اربع��ة االف عام 
لبناء قبورهم  الهرمية . وش��هدت 
بذلك معسكرات العمل والسخرة 
في "كوليما" وفي "ارخبل الكوالك" 

بسيبيريا.
م��ع ذل��ك , وب��كل م��ا ق��رأت ع��ن 

تامي��ذ  صبه��ا  الت��ي  الك��وارث 
رؤوس  عل��ى  القياديون  املاركس��ية 
بقي��ت  اس��عادهم  قص��دوا  م��ن 
–والش��يء بالش��يء يذك��ر – حتى 
الس��اعة يازمن��ي اعج��اب واكبار 
للش��يوعي العراقي , اعجاب بذلك 
للتضحية  الامتناهي  االس��تعداد 
والبذل واالس��تماتة , ه��ؤالء الذين 
ما كان��وا يعرفون عن املاركس��ية . 
كثي��را م��ا رأيناهم يرتق��ون درجات 
وبأبتسامة شامتة  بثبات  املشنقة 
بجاديه��م . وس��معت بعضه��م 
يهتف��ون بحياة حزبه��م وبحتمية 
انتصاره على قوى الظام والطغيان 
بصوت ثابت وحبل املشنقة يستل 
اخر انفاسهم . فأعود اسأل نفسي 
: بهذه ال��روح الوثابة غي��ر الهيابة 
وبه��ذا االس��تعداد للتضحي��ة اما 
كان وجه العراق سيبدو غير الوجه 
الذي ن��راه الي��وم لو كانت س��بيل 
هؤالء الوطنين سبيل الدميقراطية 
اليوم  التي يس��لكها  الصحيح��ة 
كل احزاب اليس��ار وبينها االحزاب 

الشيوعية نفسها ؟.
ولهذا وجدتني –وقد علمت وقتذاك 
بتغل��ب النزع��ة املاركس��ية عل��ى 
اعض��اء قي��ادة البارتي –ال اخش��ى 
منه��ا عل��ى املس��يرة الدميقراطية 
والتح��رر القوم��ي ال��ذي رس��مها 
املنه��اج وبش��كل واض��ح ال يقبل 
تأوي��ا . وكان لتفس��ير الس��كرتير 
العام له , وجاهة في حشر مادة فيه 
تشير الى استهداء احلزب بالنظرية 
املاركس��ية )العلمية في املنهاج( , 
بأنها امنا وضعت لتحويل الش��باب 

القومي الك��وردي عن االنضواء الى 
احلزب الش��يوعي . ففي ذلك الزمان 
املثقف��ن  ل��دى  املاركس��ية  ب��دت 
املهتم��ن بش��ؤون الب��اد وكأنه��ا 
والدلي��ل عل��ى  العص��ر  )موض��ة( 
الثقاف��ة القمينة باالدعاء والفخر . 
وعلى هذا االساس بنيت تعاوني مع 
اجنح��ة جبهة االحت��اد الوطني في 

صحيفة الرائد . 
س: لكن اجلريدة كانت غير سياسية 
كما قل��ت , فكي��ف نقلت��م فيها 

رسالة اجلبهة ؟
ورثت )الرائد( املؤازرين والكتاب الذين 
جمعه��م اليه��ا نه��ج صحيفتي 
)الرواف��د واجل��داول ( . ث��م ان هؤالء 
االربعة الذين كانوا ميثلون احزابهم 
ف��ي "الرائ��د" كان��وا يدرك��ون متام 
االدراك اهمي��ة احملافظة عليها من 
غوائل الس��لطة ورقابتها احملكمة . 
مقدرين مبلغ ما يلتزم من احلذر في 
)تهري��ب ( ما ميكن تهريب��ه من اراء 
سياسية مقتعة او مكتسبة برداء 
ادبي وكثيرا وكثيرا ما تس��لل بهذه 
الطريقة مقاالت وتعليقات سياسة 
او  "املاح"و"غرب��ي"  م��ن  خطي��رة 
قصائ��د او تعليقات سياس��ية من 
"ش��اذل طاق��ة" وزميله "يوس��ف 
الق��راء  به��ا  فيتح��دث  الصائ��غ" 
وتتداوله��ا اجملالس الوطنية اخلاصة 
. ث��م كان��ت هن��اك لعب��ة اتقناها 
وبلغن��ا به��ا الغاي��ة م��ن النجاح : 
كنا ننتقد إج��راءات للحكومة من 
غي��ر اث��ارة غضبه بأس��تغال ذكي 
للتناق��ض القائ��م أب��دا ب��ن افراد 
الطبق��ة احلاكم��ة نتن��اول بالنقد 

ل��وزارة  معين��ا  موقف��ا  والتذكي��ر 
سابقة أعضاءها او رئيسها ليسوا 
على صلة طيب��ة باحلكومة احلالية 
لنخرج عرضا الى موقف تعس��في 
للحكوم��ة احلالية مخفف��ا وعلى 
طري��ق املقارن��ة واملضاه��اة بحيث 
ال تس��تطيع الس��لطة ان حتمل��ه 

محمل الهجوم املباشر .
وم��ن الناحية الكوردي��ة كنا نكتب 
في التاريخ عموم��ا لتجد القضية 
القومي��ة س��بيا خال��ه وكذل��ك 
فسح اجملال لترجمة قصائد وطنية 
كوردية عن اجلزيري , وخاني , وكوران, 
وبيرة ميرد وغيره��م. وكلها امور ال 
عه��د للمجتمع املوصل��ي بها في 
صحافته . كان��ت صحيفة ال عهد 

للموصل مبثلها .
ويثبت تاري��خ الصحاف��ة العراقية 
اجلري��دة  كان��ت  انه��ا  "للرائ��د" 
العراقي��ة الوحيدة التي صدرت يوم 
14 متوز 1958, من دون سائر صحف 
القطر, في حن كان التردد والتريث 
الجناء املوقف قد اجلأ كل الصحف 
اليومي��ة وغيرها في بغ��داد واملدن 
االخ��رى الى االحتج��اب يوما واحدا 
ف��ي االقل . وظهرت ف��ي هذا العدد 
وبع��ده بوجهها اجلدي��د ... لن تعد 

ادبية . بل جريدة سياسية .
س: كان هن��اك جري��دة احلقيق��ة , 
فيما بعد وهي خلف للرائد . ماذا مت 

من امتياز الرائد ؟
حكاية الغاء امتياز جريدة الرائد هي 
حكاي��ة الفوضى الفكرية والتناحر 
احلزبي الذي س��اد حكم عبد الكرمي 
قاسم . كان )غربي احلاج احمد( بناء 

على اقتراح محمد صديق شنش��ل 
– احد ق��ادة حزب االس��تقال – قد 
اس��ند اليه منصب مدي��ر الدعاية 
العام .في ذات اليوم اي الرابع عش��ر 
م��ن متوز ت��رك املوص��ل صحبة كل 
من )محمد حديد وصديق شنش��ل 
وكاظم الطبقجلي( الذي عن قائدا 
للفرقة الثانية في كركوك نقا من 
امري��ة اللواء اخلامس ف��ي املوصل , 
ونزل القائد اجلديد في كركوك حن 
استأنف الثاثة سفرهم الى بغداد 
. باملناسبة انبأني )عبد الغني املاح( 
انه وسائر ممثلي اجلبهة بذلوا جهدا 
بااللتحاق  الطبقجلي  كبيرا القناع 
مبنصب��ه وانه بدا حائ��را مترددا بعد 
عمل��ه بهوية القائمن الرئيس��ين 
االثن��ن باحلرك��ة وقد عزاه��ا )عبد 
الغن��ي ( الى تش��كك الطبقجلي 

بنجاح االنقاب .
ام��ا ان��ا وللخب��رة التي اكتس��بها 
ف��ي خدمت��ي باجلي��ش فق��د قررت 
ومبعرف��ة خلل��ق الطبقجل��ي ووزنه 
العراقية  في املؤسسة العسكرية 
. ان��ه لم يكن يتوق��ع ان يقوم هذان 
بتغيير النظام واالس��تئثار باحلكم 
. وثانيهما عبد الس��ام كان واحدا 
من الضباط الذين عملوا حتت امرته 

ردحا من الزمن .

ــيدان مؤيد  ــوارات الس ــرى احل *اج
ــى والكتاب  ــعيد يحي ــب وس طي
ــورات دار أراس للطباعة  من منش
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".
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اعداد- زينب الحسني: 

توفي األس��بوع املاضي عال��م الفيزياء 
البريطاني الش��هير س��تيفن هوكينغ 
ع��ن 76 عام��ا، بحس��ب م��ا اعلن��ت 

عائلته.
وهو أح��د أش��هر ش��خصيات العالم 
بفض��ل عبقريت��ه العلمي��ة وبس��بب 
يع��د  الكبي��رة.   اجلس��دية  إعاقت��ه 
العال��م جنماً عامليا بفض��ل كتابه »أيه 
بريف هيس��توري اوف ت��امي« الذي صدر 
العام 1988 وتربع ف��ي تصنيف افضل 

املبيعات.
وقد كرس هوكينغ عمله لس��بر اسرار 
الكون، وكان له معجبون عبر العالم من 
خارج االوساط العلمية وفيزياء الفلك 
بسبب عبقريته وحسه الفكاهي وكان 

البعض يقارنه بآينشتاين ونيوتن. 
توف��ي هوكين��غ في منزله ف��ي مدينة 
األربع��اء  كامبري��دج اجلامعي��ة فج��ر 

املاضي.
وف��ي بي��ان نش��رته وكالة انب��اء برس 
ابناء  البريطاني��ة ق��ال  اسوسييش��ن 
الراحل الثالثة وهم لوسي وروبرت وتيم 
، »نشعر بحزن عميق ألن والدنا احلبيب 
توف��ي الي��وم لق��د كان عامل��ا عظيماً 
ورجالً اس��تثنائيا سيعيش عمله وإرثه 

لسنوات طويلة«.
واضاف��ت عائلته »ش��جاعته ومثابرته 
ببراع��ة الهمتا اش��خاصاً عديدين عبر 
العالم« مشيرة الى انه »قال يوما هذا 
العالم لن يكون بالش��يء املهم لو لم 
يك��ن يضم االش��خاص الذي��ن نحب... 

سنشتاق اليه دوماً«.

حياته ِ
ولد هوكينغ في اكس��فورد في 8 يناير/

كان��ون الثان��ي 1942 بع��د 300 ع��ام 
بالتم��ام والكم��ال عل��ى وف��اة العالم 
الشهير غاليليو. وأصبح أحد عمالقة 

العل��م وات��ى االع��الن ع��ن وفات��ه في 
الذكرى التاس��عة والثالث��ن بعد املئة 

على والدة ألبرت آينشتاين.
وبالرغم من اعاقته الكبيرة كان متقد 
الذه��ن م��ع ش��غف متواصل باس��رار 
الثقوب الس��وداء، ركز ف��ي عمله على 
اجلمع ب��ن نظري��ة النس��بية ونظرية 
الكمية لتفسير نشوء الكون وكيفية 

عمله.
قال في أحد االيام، »هدفي بسيط وهو 
فه��م كامل للكون: لم هو على حالته 

هذه ولم هو موجود باإلطالق؟«
إال انه كان ايًضا مش��اركاً في الثقافة 
الش��عبية مع ظهور له في افالم مثل 
»ستار تريك: ذي نيكست جينيريشن« 
و«ذي سيمسونز«، فيما استعانت فرقة 

»بينك فلويد« بصوته احيانا.

األهل
ولد هوكينج يوم 8 يناير عام 1942، درس 
والداه ف��ي جامعة أوكس��فورد، حيث 
تخص��ص فران��ك بالّطب، أم��ا والدته 
إيزوبيل فدرست الفلسفة والّسياسة 

واالقتصاد.
التقى االثنان بعد فت��رة وجيزة من بدء 
احلرب العاملية الثانية في معهد أبحاث 
طبّية حيث عملت إيزوبيل كسكرتيرة 

أما فرانك فكان باحثا طبيا.
 عاشا في هايجيت، ولكن بسبب تعرض 
لن��دن للقصف خ��الل تلك الس��نوات، 
توجهت إيزوبيل إلى أكس��فورد للوالدة 
بأمان.]41[ لدى ستيفن هوكينج اثنتن 
من األخوات األصغر سًنا، فيليبا وماري، 

وأخ متبّنى، إدوارد.
انتقل هوكينج وعائلته إلى سانت ألبانز 
مبقاطعة هارتفوردش��ير عندما أصبح 
والده رئيس قسم علم الطفيليات في 
املعه��د الوطني لألبح��اث الطبية عام 

.1950

زواجِه
تزوج هوكينغ في العام 1965 من جاين 

وايلد واجنب منها ثالثة اطفال وقد كانت 
هذه العالقة محور فيل��م ناجح العام 
2014 بعنوان »ذي ثيوري اوف إفريثينغ«. 
وانفص��ال بع��د زواج دام 25 عاما وتزوج 
هوكينغ بعد ذلك من ممرضته السابقة 
إيلن مايسن اال ان الزواج انتهى وسط 
ادع��اءات بحصول ايذاء جس��دي اال انه 

نفى ان يكون تعرض لذلك.
واصب��ح هوكينغ اصغ��ر اعضاء »رويال 
الهيئ��ات  اع��رق  وه��ي  سوس��اييتي« 
العلمي��ة البريطانية في س��ن الثانية 

والثالثن.
في العام 1979 عن استاذا للرياضيات 
وهو منصب ت��واله نيوتن من قبله، في 

جامعة كامبريدج التي انتقل اليها من 
جامعة اكسفورد من اجل دراسة علم 

الفلك النظري وعلم الكونيات.
وكان هوكين��غ متابع��ا للحي��اة عل��ى 
االرض ايض��ا وقد اعرب ع��ن معارضته 
النتخاب دونالد ترامب رئيس��ا للواليات 
املتح��دة ولتصويت بريطاني��ا للخروج 

من االحتاد االوروبي.
ولم يكن يخش��ى ان يواجه رجال الدين 
معتبرا أن ال حياة بعد املوت في مقابلة 
مع صحيفة »ذي غارديان« العام 2011.

واوض��ح »عش��ت م��ع امكاني��ة املوت 
املبكر في الس��نوات التس��ع واالربعن 
االخيرة. انا ال اخشى املوت لكني لست 

عل��ى عجل��ة من ام��ري. فلدي اش��ياء 
كثيرة اقوم بها اوال«.

واضاف »انظر الى الدماغ على انه جهاز 
كمبيوت��ر يتوق��ف ع��ن العل��م عندما 
تتعطل مكوناته. فال جنة وال حياة بعد 
املوت للحواسيب املتعطلة: هذه قصة 
خيالي��ة لالش��خاص الذي��ن يخش��ون 

العتمة«.

كفاءته في الفيزياء النظرية
عال��م  م��ع  بالتزام��ن  أص��در   :1971
الرياضي��ات روجر بن��روز نظريت��ه التي 
تثب��ت رياضياً وعب��ر نظرية النس��بية 
العامة ألينشتاين بأن الثقوب السوداء 

أو النجوم املنهارة بس��بب اجلاذبية هي 
حالة تفردي��ة في الكون »أي أنها حدث 

له نقطة بداية في الزمن«.
1974: أثبت نظرياً أن الثقوب الس��وداء 
كل  عك��س  عل��ى  إش��عاعاً  تص��در 
النظريات املطروحة آنذاك؛ وسمي هذا 
اإلش��عاع باسمه »إش��عاع هوكينج« 
واس��تعان بنظري��ات ميكاني��كا الكم 

وقوانن الديناميكا احلرارية.
ط��ور م��ع معاون��ه )جي��م هارت��ل من 
جامع��ة كاليفورنيا( نظري��ة الالحدود 
للك��ون، والتي غيرت من التصور القدمي 
للحظ��ة االنفج��ار الكبير عن نش��أة 
الكون، إضافة إلى عدم تعارضها مع أن 

الكون نظام منتظم ومغلق.
1988: نش��ر كتابه تاري��خ موجز للزمن 
ال��ذي حقق مبيع��ات وش��هرة عالية. 
والعتق��اد هوكينج أن اإلنس��ان العادي 
يجب أن يعرف مبادئ الكون، فقد بّسط 

النظريات بشكل سلس.
1993: نش��ر مقال��ة بعن��وان »الك��ون 

الوليد والثقوب السوداء«.
2001: نشر كتابه »الكون بإيجاز«.

2005: نش��ر نس��خة جديدة من كتابه 
تاريخ موج��ز للزمن بعنوان »تاريخ أكثر 

إيجازًا للزمن« لتكون أبسط للقراء.
2010: نش��ر كتابه »التصميم الكبير« 

بالتعاون مع ليوناردو ملودينوف.

العالقة بني العلم والفلسفة
ق��ال هوكين��ج في مؤمتر زايتجايس��ت 
الذي نظمته ش��ركة جوجل عام 2011 
أن »الفسلفة ميتة«. ويعتقد هوكينج 
أن الفالس��فة »ل��م يواكب��وا تطورات 
العل��م احلديثة«، وقال: »أصبح العلماء 
حاملون لراية االكتش��اف في س��عينا 
وراء املعرفة«. وعّب��ر عن اعتقاده بقدرة 
العلم عل��ى حل القضايا الفلس��فية 
العالق��ة خصوص��ا نظري��ات العل��م 
اجلدي��دة »التي س��تقودنا صوب صورة 
جدي��دة ومختلف��ة للغاية ع��ن الكوِن 

وموقعنا فيه«.

أصي��ب هوكينج مب��رض عصب��ي وهو 
في احلادية والعش��رين م��ن عمره، وهو 
مرض التصل��ب اجلانبي ALS، هو مرض 
مميت ال عالج ل��ه، وقد أعلن األطباء أنه 
لن يعي��ش أكثر من س��نتن، ومع ذلك 
جاه��د املرض حت��ى جتاوز عم��ره ال 75 
عاماً، وهو أمد أطول مما توقعه األطباء. 
وق��د أتاح له ذل��ك فرص��ة العطاء في 
مجال العلوم وبالتحديد علوم الفيزياء 
النظرية، إال أن هذا املرض جعله مقعداً 
متام��اً وغير قادر على احلركة، ولكنه مع 
ذلك اس��تطاع أن يج��اري بل وأن يتفوق 
عل��ى أقرانه من علماء الفيزياء، رغم أن 
أجسادهم كانت سليمة ويستطيعون 
أن يكتب��وا املع��ادالت املعق��دة ويجروا 
حس��اباتهم الطويلة على الورق، بينما 
كان هوكينج وبطريقة ال تصدق يجري 
كافة هذه احلس��ابات في ذهنه، ويفخر 
بأنه حظي بذات اللقب وكرسي األستاذ 
الذي حظي به من قبل الس��ير إسحاق 
نيوتن، وبذلك فهو يُعتب��ر رمزاً يُحتذى 

به في اإلرادة وحتدي اإلعاقة.
م��ع تط��ور مرض��ه، وبس��بب إجرائ��ه 
عملي��ة للقصب��ة الهوائي��ة بس��بب 
الته��اب القصب��ة، أصب��ح هوكين��ج 
غير قادر عل��ى النط��ق أو حتريك ذراعه 
أو قدم��ه، أي أصب��ح غي��ر ق��ادر عل��ى 
احلرك��ة متام��اً، فقام��ت ش��ركة إنتل 
للمعاجل��ات والنظم الرقمي��ة بتطوير 
نظام حاس��وب خاص متصل بكرسيه 
يستطيع هوكينج من خالله التحكم 
بحركة كرسيه والتخاطب باستخدام 
صوت مول��د إلكتروني وإص��دار األوامر 
ع��ن طريق حركة عينيه ورأس��ه، حيث 
يق��وم بإخ��راج بيانات مخزنة مس��بقاً 
ف��ي اجلهاز متثل كلم��ات وأوامر. في 20 
أبريل 2009، صرح��ت جامعة كامبردج 
ب��أن س��تيفن هوكين��ج مري��ض جداً 
وق��د أودع مستش��فى إدينب��روك. يعد 
هوكينج مثاالً لتحدي اإلعاقة وللصبر 
في صراعه مع املرض الذي دام أكثر من 

50 عاماً.

متابعة الصباح الجديد:

االميركي��ة  الوكال��ة  فتح��ت 
ام��ام  الب��اب  واالدوي��ة  لألغذي��ة 
في  النيكوتن  تخفيف محت��وى 
الس��جائر خلف��ض قدرته��ا على 

التسبب باإلدمان.
وقال��ت وكال��ة »اف دي ايه« انها 
ستستش��ير الرأي العام وستبدأ 
»بدرس معيار خلف��ض النيكوتن 
ف��ي الس��جائر ال��ى مس��تويات 
تخلف مس��توى متدنيا جدا من 

االدمان او ال تخلف اي ادمان«.
وبرغم عقود من احلمالت ملكافحة 
التدخن، ميوت نحو نصف مليون 
ش��خص س��نويا ف��ي الوالي��ات 
املتح��دة من ج��راء التدخن الذي 
يكلف نحو 300 مليار دوالر سنوياً 
عل��ى صعيد اخلدم��ات الصحية 
والنق��ص في االنتاجي��ة على ما 

تفيد الوكالة نفسها.
وتوقعت دراسة نش��رت في »نيو 
انغالند جورنال اوف مديسن« ان 
يتراج��ع عدد املدخنن بخمس��ة 
مالين ش��خص في ح��ال خفض 
نس��بة النيكوتن الى مستوى ال 
يس��بب ادمانا، اعتبارا من السنة 

االولى من تطبيق القرار.
وف��ي غضون خمس س��نوات، قد 
يقلع ثمانية مالين ش��خص عن 
التدخ��ن. وبحل��ول الع��ام 2060 
ق��د تتراج��ع نس��بة التدخن في 
الوالي��ات املتحدة م��ن %15 راهنا 

الى 1,4 %.
العاملية  الصحة  ملنظم��ة  ووفًقاً 
فإن »التدخن يعد أحد األس��باب 
الرئيس��ية للعديد م��ن األمراض 
املزمن��ة، مب��ا في ذلك الس��رطان، 
الرئة، وأم��راض القلب،  وأم��راض 

واألوعية الدموية«.
وأن��ه ما لم يُتخذ إج��راء في هذا 
الصدد، ميكن للتبغ أن يقتل عددًا 
كبيرًا يصل إلى 8 مالين شخص 
س��نويًا، يعي��ش %80 منهم في 
البل��دان منخفضة ومتوس��طة 

الدخل، بحلول عام 2030.
تخفي��ف مس��توى  ي��ؤدي  وق��د 
النيكوتن في السجائر الى انقاذ 
ارواح 8,5 مالين ش��خص بحلول 

نهاية القرن احلالي.
واعرب مس��ؤولو شركات صناعة 
السجائر الرئيس��ية في الواليات 
باقتراح  اهتمامه��م  املتحدة عن 
وتعه��دوا  االميركي��ة  الوكال��ة 
العمل بالتعاون الوثيق معها في 
هذه العملية التي س��تمتد على 

سنوات عدة.
وع��دت  »احلملة م��ن اجل اطفال 
م��ن دون تب��غ« ان خط��ة الوكالة 
واالدوي��ة  لالغذي��ة  االميركي��ة 
»جريئ��ة« ودعته��ا ال��ى التحرك 

سريعا وحتديد املهل.
 م��ن جان��ب اخ��ر حّذرت دراس��ة 

فنلندية حديثة من أن تدخن 10 
س��جائر يومًيا، يزيد فرص إصابة 
املراهقن ب�«الذهان« أو االضطراب 

العقلي عند الكبر.
الدراسة أجراها باحثون بأكادميية 
فنلندا للبحث العلمي، ونش��روا 
نتائجه��ا، في ع��دد االثن��ن، من 
 ActA PSychiAtricA( دوري��ة

ScAndinAvicA( العلمية.
عل��ى  يطل��ق  م��رض  والذه��ان، 
الت��ي  العقلي��ة  االضطراب��ات 
تصي��ب اإلنس��ان، ويح��دث فيها 
خل��ال ضم��ن التفكي��ر املنطقي 
لديه، أو في اإلدراك احلسي عنده، 
يصيبه بحالة من فقدان االّتصال 

مع الواقع.
ويصاب مرضى الذهان بنوبات من 
الهلوس��ة، والتمسك مبعتقدات 

وهمية، وترافق هذه احلاالت أحياناً 
انعدام ف��ي الرؤي��ة وصعوبة في 
التفاع��ل االجتماعي مع اآلخرين، 
كم��ا ويعان��ون من خلل ف��ي أداء 

مهامهم اليومية.
وتس��لط الدراس��ة الض��وء على 
اخلطر ال��ذي يعود على الش��باب 
بس��بب تدخن السجائر في سن 
مبك��رة، حيث تاب��ع فريق البحث 
أكث��ر م��ن 9 آالف ش��اب، تتراوح 
عام��ا،   16  15- ب��ن  أعماره��م 
لكش��ف العالق��ة ب��ن التدخن 
واس��تمرت  بالذه��ان،  واإلصاب��ة 
متابع��ة ه��ؤالء الش��باب حت��ى 

وصلوا سن الثالثن من عمرهم.
ووج��د الباحث��ون أن تدخن ما ال 
يقل عن 10 س��جائر يومًيا يرتبط 
بزي��ادة خط��ر اإلصاب��ة بالذه��ان 

مقارنًة بالش��باب غي��ر املدخنن، 
وأن اخلطر يتزايد إذا بدأ الش��باب 

التدخن قبل سن 13 عاًما.
البح��ث  فري��ق  قائ��د  وق��ال 
البروفيسور جوكو ميتونن »لقد 
كانت هذه دراسة طويلة واسعة 
النط��اق تعتم��د على الس��كان 

بشكل عام«.
وأضاف أن »الدراس��ة كشفت أن 
التدخن اليومي مرتبط بش��كل 
بالذهان  اإلصابة  بخطر  مستقل 
الحقاً، واس��تناداً إلى النتائج، من 
املرجح أن يكون لتدخن املراهقن 
آثار سلبية على الصحة العقلية 

في وقت الحق من احلياة«.
ووفًقاً ملنظم��ة الصحة العاملية، 
ف��إن التب��غ يقت��ل ما يق��رب من 
6 مالين ش��خص بإقليم ش��رق 

املتوس��ط س��نويًا، بينه��م أكثر 
من 5 مالين متعاطون س��ابقون 
 600 وحوال��ي  للتب��غ،  وحالي��ون 
ألف ش��خص من غي��ر املدخنن 

املعرضن للتدخن السلبي.
التدخن  أنه  املنظم��ة  وأوضحت 
يع��د أح��د األس��باب الرئيس��ية 
للعدي��د م��ن األم��راض املزمن��ة، 
مبا في ذل��ك الس��رطان، وأمراض 
الرئ��ة، وأمراض القل��ب، واألوعية 

الدموية.
وأضافت أنه ما لم يُتخذ إجراء في 
هذا الص��دد، ميكن للتبغ أن يقتل 
ع��ددًا كبي��رًا يصل إل��ى 8 مالين 
 80% يعي��ش  س��نويًا،  ش��خص 
منه��م ف��ي البل��دان املنخفضة 
واملتوس��طة الدخ��ل بحلول عام 
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متابعة الصباح الجديد:
م��ن  ابت��داء  برازيلي��ا  تس��تضيف 
العاملي  املنت��دى  املقب��ل  األس��بوع 
للماء الذي سيحاول املشاركون فيه 
التوصل الى حلول ملش��كالت التزود 
باملاء املثيرة للقلق واملتفاقمة وباتت 
تشمل العديد من املدن في العالم.

وم��ن املتوق��ع مش��اركة 40 أل��ف 
شخص في الدورة الثامنة للمنتدى 

العاصم��ة  ف��ي  للم��اء  العامل��ي 
البرازيلي��ة، بينه��م 15 رئي��س دولة 
و300 رئيس بلدي��ة ملدن في العالم، 
والناش��طن  العلم��اء  وعش��رات 
البيئين. وتس��تمر اعم��ال املنتدى 

حتى 23 مارس/آذار.
واملاء اس��اس احلياة، مه��دد من كل 
جهة وجانب: من ارتفاع حرارة االرض 
املفرط  واالس��تهالك  االنهار  وتلوث 

للصناعين واملزارعن واالفراد.
وقال ن��اي مارانه��او مدي��ر الوكالة 
الوطني��ة البرازيلي��ة للمياه »هناك 
س��دود اكثر وس��يارات اكثر وانتاج 
اكثر وس��كان اكثر، مقابل اجراءات 
حماي��ة ال تزال ضعيفة جدا مقارنة 
باالث��ر احملس��وس« لتل��ك الكث��رة.
وتنشر اليونسكو االثنن من برازيليا 
تقريره��ا الس��نوي بعن��وان »حلول 

اساس��ها الطبيع��ة ل�)مش��كلة( 
املاء«.

ويرى مدير املنتدى ريكاردو ميديروس 
ان قضي��ة املاء يج��ب ان يتم النظر 
اليه��ا بعن تتج��اوز البع��د البيئي 

الصرف.
واضاف هذا املهندس وعضو اجمللس 
العامل��ي للمياه وه��ي منظمة غير 
حكومية مقرها مرس��يليا )جنوب 

فرنس��ا( وتنظ��م املنت��دى كل ثالث 
سنوات، »يتعن اليوم جتاوز اخلطاب 
التقلي��دي ال��ذي يتحدث ع��ن املاء 
كعنصر اساسي للحياة، لالعتراف 

باملاء كمحرك للتنمية«.
في الس��ياق ذات��ه يق��ول »كولينغ 
ومؤلف  االميركي  »اخلبير  س��ترونغ 
تقري��ر ع��ن االدارة العامة ملش��اكل 
املياه عل��ى املس��توى العاملي، »من 

الواض��ح ان اخلط��اب التقليدي لم 
يعد صاحلا«.

واضاف »ميكننا ادارة وضع جفاف إذا 
كانت لدينا بش��كل مس��بق خطة 
ملواجهة االزمة. لكن إذا لم تخصص 
امل��دن وس��ائل ملواجه��ة مش��اكل 
التزود، فسنكون ازاء وضعيات اخرى 
ش��بيهة بوضعية مدين��ة الكاب« 

بجنوب افريقيا.

بيئة وعلوم12

توصلت دراس��ة حديث��ة إلى أن األش��خاص ذوي 
املصافح��ات القوي��ة، ق��د يكونون أق��ل عرضة 

لإلصابة بأمراض القلب.
وأظه��رت الدراس��ة: أن املصافح��ات الضعيفة 
ميكن أن تؤدي إلى تضخم القلب، وعلى النقيض 
من ذل��ك، فإن القبضة األقوى ترتبط بضخ املزيد 

من الدم لكل نبضة في القلب.
وحلل الباحثون قوة املصافحة باأليدي لدى 5065 
شخصاً، ممن ش��اركوا س��ابقا في دراسة البنك 
احلي��وي البريطان��ي، عن طريق اس��تعمال جهاز 
يُعرف باسم، مقياس القوة الدافعة ملدة 3 ثوان. 
ومت تقيي��م صح��ة القل��ب ع��ن طريق األش��عة 
الس��ينية، مثل الصور الطبية. ونُش��رت النتائج 

.PLOS OnE في مجلة
وق��ال مؤل��ف الدراس��ة، البروفيس��ور س��تيفن 
بيترس��ن، من جامع��ة كوين ماري ف��ي لندن إن 
»املصافحة القوية مرتبط��ة بامتالك بنية قلب 
أكث��ر صحي��ة، وميك��ن تطبيقها بكل س��هولة 

وبشكل متكرر.

جن��ح فريق م��ن األطباء ف��ي جامع��ة »ألبرتا« 
الكندية في تطوي��ر اختبار جديد للدم، يوضح 
تفاصيل مدى الض��رر الذي يلحق بالقلب جراء 

اإلصابة بنوبات قلبية.
وقال أس��تاذ أمراض القلب في جامعة »ألبرتا« 
الكندي��ة بيت��ر ه��واجن إن »اختب��ار دم تروبونن، 
يستعمل حالياً للتشخيص السريري لتضخم 
عضلة القلب، وهو موت عضلة القلب بسبب 
نقص الدم، يكش��ف عن م��دى الضرر القلبي، 
عندما يصبح تروبونن القلب، وهو بروتن فريد 

للقلب، مرتفعا في الدم، يتلف القلب«.
وأش��ار هواجن الى انه »عندما متوت اخلاليا خالل 
نوبة قلبية، فإنها لن تطلق تيروبونن فقط إلى 

مجرى الدم«.

كش��ف علماء وكالة الفضاء األميركية ناسا 
عن وجود كويكب عمالق، بسرعة أكثر من 100 

الف كم/في الساعة في طريقه إلى األرض. 
وذكرت صحيفة » ديلي إكسبريس« البريطانية 
أن ، » الكويك��ب املس��مى بين��و يتح��رك ف��ي 
الفضاء باجتاه األرض بس��رعة تتجاوز 101 ألف 
كم/ في الساعة، إال أن العلماء يرون أن احتمال 
اصطدامه ب��األرض ال يتعدى 1 إل��ى 2700، وإن 
حدث االصطدام من املتوقع أن يكون في يوم 25 

سبتمبر عام 2135« .
واعترف��ت ناس��ا بأنه��ا لن تك��ون ق��ادرة على 
مواجهة هذا الكويكب، وإنقاذ البشر من اآلثار 
املفزعة التي س��يحدثها االصطدام، إذ أن أكثر 
التقنيات التي متتلكها ناس��ا تقدما لن تتمكن 
م��ن إبعاد ه��ذه الكتلة الصخري��ة الفضائية، 
البال��غ وزنه��ا 79 مليار كغ��م، والق��ادرة على 

حتطيم كوكب األرض.

عالقة المصافحة 
بصحة القلب

اختبار دم يكشف 
أضرار نوبات القلب

كويكب عمالق
يتجه نحو األرض

تقـرير

الفيزياء المعاصرة تفقد العالم » ستيفن هوكينغ«
اإلعاقة لم تمنعه أن يصبح أعظم العلماء في نظريات الكون والفلك والتسلل الزمني
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ستيفن هوكينغ

وجد الباحثون أن 
تدخين ما ال يقل 

عن 10 سجائر 
يوميا يرتبط بزيادة 

خطر اإلصابة 
بالذهان مقارنًة 

بالشباب غير 
المدخنين، وأن 

الخطر يتزايد إذا 
بدأ الشباب التدخين 

قبل سن 13 عاما

تخفيف النيكوتين في السجائر لتخفيض أعداد المدخنين

رؤساء دول وعلماء يضعون أزمة الماء على طاولة البحث

إدمان التدخين يورط المراهقين في الذهان
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بغداد - زينب الحسني: 

توفي في العاصمة بغداد، اجلمعة 
املاضي��ة الفنان العراق��ي الكبير 
طه س��الم عن عمر ناه��ز ال� 80 

عاما بعد صراع مع املرض.
وش��يعت دائرة السينما واملسرح 
وجمع غفير م��ن مثقفي وفناني 
العراق أمس األول السبت فقيدها 
الرائد طه سالم عن عمر ناهز ال� 

٨٨ عاما بعد صراع مع املرض.
التش��ييع وثقته أقالم وعدس��ات 
وس��ائل اإلعالم احمللي��ة والعربية 
والدولي��ة وكان ق��د انطل��ق م��ن 
بناي��ة املس��رح الوطن��ي بحضور 
رسمي متركز في الصالة الداخلية 
للمسرح   متثل: ب� قصي العبادي 
ممثل االمان��ة العامة جمللس الوزراء 
والنائب هيثم اجلبوري عن مجلس 
الن��واب والدكت��ورة اقب��ال نعيم 
مدير عام دائرة السينما واملسرح 
وعصام الديوان وكيل وزارة الرياضة 
والشباب والدكتور شفيق املهدي 
مدير عام دائرة الفنون التشكيلية 
الفنانني  نقي��ب  املندالوي  وصباح 

العراقيني.
 وعائل��ة الراح��ل الفنانة الكبيرة 
ش��ذى س��الم ، والفنانة س��هى 
س��الم ، والدكتور فائز طه سالم 
و كبار الفنانني العراقيني .اضافة 
الى احلض��ور االبوي للفنان الكبير 
الدكتور سامي عبد احلميد الذي 
القى كلمة الوداع االخيرة متحدثاً 
عن عالقته بالراح��ل كأخ و زميل 

وش��ريك درب ابداع��ي طويل وعن 
مشاركتهما في عدة اعمال فنية 
ثم اس��تطرد الدكتور سامي عبد 
احلميد بشرح الدور الفني للراحل 
وخاصة في مرحلة الس��بعينيات 
واثره الكبير في املس��رح العراقي 
و السينما و الدراما التي أثرت في 

اجملتمع العراقي .. 

ثم ألق��ى الدكت��ور عقيل مهدي 
كلمة فنان��ي العراق مس��تذكرا 
و  الكلم��ات  بأجم��ل  الراح��ل 

املعاني.
ثم تقدم الفنان الدكتور فائز طه 
س��الم بالنيابة عن عائلة الراحل 
ليرث��ي وال��ده ال��ذي كان لعائلته 
الفنية املعروفة االستاذ و القدوة 

إلى جانب ابوته التي ال تضاهيها 
ابوة . 

بعده��ا انتق��ل املش��يعون إل��ى 
الساحة اخلارجية للمسرح إيذانا 
بب��دء تش��ييع الراحل إل��ى مثواه 
املوس��يقى  تتقدمه��م  األخي��ر 

العسكرية.

نعي وزير الثقافة
ونع��ى وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
الفن��ان  روان��دزي  فري��اد  واآلث��ار 

العراقي الكبير طه سالم 
قائ��الً : »  مبزيد من احلزن واألس��ى 
تلقينا خبر وفاة املمثل واملسرحي 
الكبي��ر طه س��الم ، نتقدم بأحر 
الفنانتني  إل��ى كرميتي��ه  التعازي 

شذى وسهى سالم وجنله الفنان 
فائز س��الم بص��ورة خاصة، والى 
الفنان��ني وجمهور الفقيد بصورة 
عام��ة برحي��ل أهم رم��وز احلركة 
الثقافية في البالد، لروحة السالم 
وتغمده اهلل برحمته والهم أهلة 

الصبر والسلوان« .

نعي الفنانني
وكت��ب جتم��ع »فنان��ي الع��راق« 
عبر صفحة رس��مية على موقع 
فيسبوك، »مبزيد من األسى واحلزن 
ننعى وفاة الفنان العراقي الكبير 
طه س��الم بعد ص��راع مع املرض 

دام لسنوات«.
م��ن جانبها نع��ت الفنانة هديل 
كامل عب��ر صفحتها على موقع 
الفن��ان  االجتماع��ي،  التواص��ل 
ط��ه س��الم، ووصفت��ه ب�«فن��ان 
الشعب«، كما تقدمت مبواساتها 
الى ابنتيه الفنانتني شذى سالم 
وسهى س��الم، وولده الفنان فائز 

سالم. 
ويذك��ر أن املرحوم الفن��ان الكبير 
طه س��الم ترك أعماال خالدة في 
ش��وطه الفن��ي الطوي��ل، حيث 
بدأ ش��وطه املس��رحي عام 1946 
فكت��ب عدد من املس��رحيات ذات 
الطابع الشعبي منها )الطنطل( 
أدوارا  ولع��ب  احلل��وب(،  و)البق��رة 
س��ينمائية وم��ن أش��هر أفالمه 
)أب��و هيلة( و)ش��ايف خير(. واكب 
العدي��د م��ن الفنان��ني العراقيني 
منهم يوس��ف العاني، وس��امي 

عبد احلميد وخليل شوقي.

بعد صراع مع المرض.. الفنان طه سالم في ذمة الخلود
عامل وراثي وراء التعاطف مع اآلخرين

أظهرت دراس��ة فرنس��ية بريطاني��ة أن التعاطف،يعني 
قدرة اإلنس��ان على فه��م اآلخرين واالنتباه ملش��اعرهم، 
ونتاج التجربة احلياتية لكّنه أيضا مّتصل بعض الش��يء 
باجلين��ات. وتش��ّكل ه��ذه النتائ��ج خط��وة إضافية في 
فه��م مرض التوّح��د، الذي يحول دون تفاع��ل املريض مع 

محيطه.
وقال معهد باس��تور الذي اسهم في إعداد هذه الدراسة 
املنشورة االثنني في مجلة »ترانساليشونال سايكايتري« 
إنها »أكبر دراسة جينية حول التعاطف، تستعمل بيانات 

عائدة ألكثر من 46 ألف« شخص.
وال توج��د معايير دقيقة لقياس التعاطف، لكن الباحثني 
استندوا على مجموعة أسئلة أعّدتها جامعة كامبريدج 
ف��ي الع��ام 2004. وقورن��ت نتائ��ج االس��تبيان بجني كل 

شخص.
وتبنّي للباحثني أن »قس��ما من التعاطف، وراثي، وأن ما ال 

يقّل عن ُعشر هذه الصفة يعود ألسباب وراثية«.
وأظه��رت الدراس��ة أيضا أن »النس��اء أكث��ر تعاطفا من 
الرج��ال في املعّدل، لكن هذا الف��رق ال عالقة له باحلمض 

النووي«، بحسب جامعة كامبريدج.
ويع��ود الف��رق في التعاط��ف بني الرج��ال والنس��اء إلى 
»عوامل بيولوجية وليس��ت وراثية« منه��ا الهرمونات، أو 

»عوامل غير بيولوجية« مثل العوامل االجتماعية.
وقال س��اميون كوه��ني أحد املش��رفني على الدراس��ة إن 
اإلش��ارة إلى العوام��ل الوراثي��ة في موض��وع التعاطف 
»يس��اعدنا على فهم األش��خاص، مثل املتوّحدين، الذين 
يصعب عليهم أن يتصّوروا مش��اعر اآلخرين، ومن ش��أن 
هذه الصعوبة في قراءة مش��اعر اآلخرين أن تصبح عائقا 

أقوى من أي إعاقة أخرى«.

الثوم يقوي الجسم
ويساعد في تخفيض الوزن

يشير خبراء التغذية إلى أن الثوم الطازج مفيد للجسم، 
كم��ا أنه يتمت��ع باخلصائص نفس��ها عن��د طبخه، ألنه 

يحافظ على مكوناته ويساعد أيضا في تخفيض الوزن.
ويع��د الثوم م��ن قدمي الزم��ان أحد أهم امل��واد الطبيعية 
للوقاية من أمراض البرد والتأثير إيجابيا في صحة اجلسم 
بص��ورة عامة. بي��د أن الكثيرين يرفضون تناوله بس��بب 

رائحته احلادة.
وعند معاجلة الثوم حراريا، ينخفض تركيز الزيوت الطيارة 
فيه، ما يقلل بعض الشيء من فعاليته كمضاد لألمراض 
املعدية. ويؤكد اخلبراء أن هذه هي السلبية الوحيدة للثوم 

املقلي، أما بقية فوائده فتبقى على حالها.
وميتاز الث��وم املقلي بأنه غني بالس��عرات احلرارية كبقية 
امل��واد الغذائية املقلية. بيد أن الث��وم يحتوي على إنزميات 
حتلل الدهون، لذلك لن يسبب زيادة في الوزن، خاصة وأنه 
يحافظ على جميع خواصه وفوائده للجسم عند طبخه 

مع اخلضار، إضافة إلى أنه يعطيها نكهة خاصة.
ويضيف اخلبراء أن الثوم املقلي ينظف اجلس��م من اجلذور 
احلرة والسموم املتراكمة في اجلهاز الهضمي، وهو بذلك 
يقوي جهاز املناعة في اجلسم. كما أن الثوم املقلي يحمي 
اجلس��م من األكس��دة ويؤثر في��ه على مس��توى اخلاليا، 
ما يس��اعد في تعزي��ز حمايته الطبيعي��ة. لذلك يوصي 
اخلبراء بتناوله على الرغم من رائحته احلادة، خاصة وأنها 

تنخفض نتيجة املعاجلة احلرارية.

نوارس بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

قصة

بعدما عم��ل طاهيا ألكثر م��ن 20 عاما في 
تركيا، عاد قس��طنطني ريليو )63 عاما( إلى 
وطنه رومانيا ليكتش��ف أن زوجته سجلته 

»ميتا« رسميا.
ومنذ ذلك احلني يعيش قس��طنطني كابوسا 
قضائي��ا، إذ يحاول إقناع الس��لطات بأنه ما 

يزال على قيد احلياة.
وواجه قس��طنطني عقبة رئيس��ية عندما 
رفضت محكمة في مدينة فاس��لوي شمال 
ش��رقي البالد، اخلميس، إلغاء شهادة وفاته، 
ألن طلب��ه قدم »ف��ي وقت متأخ��ر للغاية«، 

وقالت احملكمة إن القرار »نهائي«.
وقال قس��طنطني ل�«أسوش��يتدبرس«: »أنا 
ش��بح على قيد احلياة. أنا رس��ميا ميت مع 
أنني عل��ى قيد احلياة. ليس ل��دي دخل. لقد 
أدرجت على قائمة املوت��ى، ال ميكنني القيام 
بشيء«، وعبر عن غضبه ورغبته في االنتقام 

من زوجته التي تعيش في إيطاليا حاليا.
وأضاف: »لس��ت متأكدا مما إذا كنت مطلقا 
أم ال. لس��ت متأكدا مما إذا كانت تزوجت من 

شخص آخر أم ال. ال أحد سيبلغني«.
وحس��ب روايته، ذهب قسطنطني إلى تركيا 
للعمل عام 1992 وعاد عام 1995، وكانت أول 
صدمة في زواجه، إذ اكتش��ف خيانة زوجته، 

وفي عام 1999، قرر العودة إلى تركيا لألبد.

وف��ي ديس��مبر املاضي اعتقلته الس��لطات 
التركية النته��اء تأش��يراته، ومت ترحيله إلى 
روماني��ا في يناي��ر، لكن لدى هب��وط طائرته 
ووصول��ه إل��ى مط��ار بوخارس��ت، أبلغ من 
مس��ؤولي احلدود أنه مت إعالنه رس��ميا ميتا، 
وخض��ع لس��ت س��اعات م��ن االختب��ارات 

واالستجوابات.
وقام مسؤولون من س��لطات احلدود بقياس 

املس��افة ب��ني عيني��ه ملعرف��ة م��ا إذا كانت 
تتطاب��ق مع ص��ورة ج��واز س��فره القدمية، 
وس��ألوه أس��ئلة عن بلدته، منه��ا أين يقع 
مبنى البلدية، وحتققوا من بصمات أصابعه، 

وقال قسطنطني: »قرروا إنه أنا«.
لكن السلطات في بارالد كانت أقل اقتناعا، 
فق��د قضى أس��ابيع في محاول��ة إقناعهم 
بإصدار أوراق ثبوتية له ليصبح رسميا »على 
قي��د احلي��اة،« وفقا مل��ا قاله، وعندما فش��ل 
في ذلك، طلب منهم إلغاء احلكم بش��هادة 
وفاته الص��ادرة 2016، وهي جهود باءت أيضا 

بالفشل.
وأض��اف أنه يريد رفع دع��وى قضائية جديدة 
لكن��ه ال ميلك املال ويعاني مرض الس��كري، 
الذي يزيد صعوبة كل ش��يء، علما أنه ممنوع 
م��دى احلياة من العودة إل��ى تركيا التي رحل 

منها.

متابعة الصباح الجديد :
ال��ركاب  س��فينة  »تيتاني��ك« 
البريطانية األش��هر ف��ي العالم 
التي غرقت في احمليط األطلس��ي 
من اجلهة الشمالية في الصباح 
الباكر من ي��وم 15 أبريل من عام 
1912، هذا احلادث الضخم أسال 
الكثير من املداد، وأطلق تساؤالت 
عدي��دة لعقود عن س��بب حادث 

كهذا؟ 
بع��د عق��ود م��ن التنقي��ب عن 
األس��باب احلقيقي��ة، مت التوصل 
إل��ى أن البح��ار ال��ذي أزي��ل من 
موقع رئيس��ي على منت سفينة 

»تيتانيك« ف��ي اللحظة األخيرة 
اضطل��ع بدور كارث��ي في غرقها، 
بحس��ب موق��ع »الدايل��ي ميل« 

البريطاني. 
 يتعلق احلادث رمبا بنسيان »ديفيد 
بلير« املس��ؤول عن املفاتيح التي 
تفتح خزانة حتتوي على املناظير، 
املوظ��ف  ه��ذا  احل��ظ  ولس��وء 
اس��تبدل بآخر أكبر سنا من قبل 
صاحب ش��ركة تيتاني��ك »وايت 
س��تار الي��ن«. وعب��ر »بلي��ر« في 
بطاق��ة بريدية عن حزن��ه البالغ 

لترك السفينة. 
لكن األه��م من ه��ذا كله، ليس 

حزن »بلير« عن ترك السفينة بل 
الغرفة  نسيانه تس��ليم مفتاح 
وله��ذا  خلف��ه،  إل��ى  احلديدي��ة 
الس��بب ل��م يتمكن زم��الؤه من 
الوصول إلى املناظير التي تساعد 
ف��ي البحث ع��ن األخط��ار على 
بعد مس��افات، مبا في ذلك سوء 
األح��وال اجلوية واجلب��ال اجلليدية 

التي تعرقل سير السفن!  
قال املراقب »فريد فليت« الناجي 
احملظ��وظ من ه��ذه الكارثة خالل 
التحقي��ق، أن��ه ل��و كان لديهم 
مناظي��ر لكان��وا ش��اهدوا اجلبل 
اجلليدي قبل فوات األوان، وعندما 

س��ئل عن دور املناظير في تفادي 
وقوع احل��ادث، أج��اب »فليت«، أن 
ه��ذه املناظي��ر له��ا دور كبير في 
التص��دي للجب��ال اجلليدي��ة في 
وقت كاف لتغيير اجتاه السفينة. 
بي��ع هذا املفت��اح ال��ذي رمبا كان 
السبب في حدوث كارثة إنسانية 
في م��زاد علني عام 2007 بقيمة 
9٨000 دوالر، حيث احتفظ«بلير« 
باملفت��اح كت��ذكار وأعط��اه إلى 
ابنته نانسي التي سلمته بدورها 
إلى جمعية البح��ارة البريطانية 
القرن  ثمانين��ات  والدولي��ة ف��ي 

العشرين.

ترك بلده 20 عامًا .. وعاد ليفاجأ بموته

هل المفتاح كان السبب في غرق التيتانيك؟

جانب من تشييع الفنان طه سالم
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دراسات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

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

يطلبها منك البعض.

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

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

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

ورقيقا معه وراع مشاعره.

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

واستراتيجياتك في العمل.

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

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

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

لن حتقق أي شيء في النهاية.

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

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

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

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

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

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

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

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

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

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

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

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

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

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

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

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

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

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

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

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

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

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

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

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

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

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
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زيوريخ ـ وكاالت:
تأهل املصريان محمد الشوربجى 
ورامي عاشور لنهائي بطولة كأس 
املقامة  لإلس��كواش  جراسهوبر 

مبدينة زيورخ السويسرية.

وفاز الش��وربجي عل��ى اإلجنليزى 
ويلس��تروب 3-0 في الدور نصف 
النهائي، وجاءت نتيجة األشواط 
مب��اراة  ف��ى   8-11،  8-11  ،9-11
اس��تمرت 47 دقيقة.. كما تغلب 

رام��ى عاش��ور عل��ى الفرنس��ى 
جريج��وري جالتي��ر بنتيجة 0-3، 
وج��اءت نتيج��ة االش��واط 6-11 
،11-8 ،11-8  في مباراة دامت 45 

دقيقة.

وبهذه النتائج يتقابل الشوربجي 
وعاشور معا في املباراة النهائية 
للبطولة التي تبلغ جوائزها 100 
أل��ف دوالر حي��ث يحص��ل الفائز 

باملركز األول على 20 ألف دوالر.

لشبونة ـ وكاالت:
البرتغال��ي  الدول��ي  الالع��ب  أث��ار 
انتب��اه اجملتمع  رونالدو  كريس��تيانو 
الدولي ملعاناة أطفال س��وريا، وعبر 
عن دعمه وتضامن��ه القوي معهم 

في محنتهم.
ري��ال  ن��ادي  جن��م  رونال��دو،  ونش��ر 
مدري��د اإلس��باني، مقط��ع فيدي��و 
على حس��ابه اخلاص مبوقع "تويتر" 
االجتماعي، يظهر تعرض  للتواصل 
مدني��ن إل��ى هج��وم ف��ي الغوطة 
الش��رقية، قرب العاصمة السورية 

دمشق، في شهر فبراير املاضي.
ويجس��د الفيديو املرفق بهاش��تاغ 
7wordsforsyria#، معان��اة املدنين، 
ال سيما األطفال على مدار السنوات 

السبع املاضية.
وعّلق رونالدو على الفيديو بكلمات 
جد معبرة قال فيها:" كونوا أقوياء. 

حتلوا باإلميان. وال تستسلموا أبدا".
وس��بق لرونال��دو أن وج��ه رس��الة 
ألطف��ال س��وريا، دعاه��م فيها إلى 
عدم االستسالم وعدم فقدان األمل، 

قائ��الً "نعل��م أنكم تعان��ون كثيرا، 
أن��ا العب مش��هور جدا لك��ن أنتم 
األبطال احلقيقيون. ال تفقدوا األمل 
فالعال��م معك��م. ونح��ن نكت��رث 

ألمركم، أنا معكم".
وتبرع كريس��تيانو رونال��دو بالغذاء 
والكس��اء والدواء لعائالت متضررة 
في س��وريا، م��ن خالل التع��اون مع 

منظمة "أنقذوا األطفال".

وليس��ت هذه هي امل��رة األولى التي 
يُظهر فيها النجم البرتغالي رونالدو 
حسه اإلنساني جتاه املستضعفن، 
على غرار ما قام به، في شهر فبراير 
املاض��ي، عندما نش��ر ص��ورة على 
موق��ع "تويتر" عبر م��ن خاللها عن 
تضامنه مع أطفال أقلية الروهينغا 
العرقية املس��لمة التي تتعرض إلى 

انتهاكات في بورما.

أنقرة ـ وكاالت:
دخل نادي بش��كتاش التركي في 
مشكلة مع االحتاد األوروبي لكرة 
القدم، بعد يوم واحد من تس��لل 
قطة إل��ى ملع��ب الفريق خالل 
مباراة ضد بايرن ميونخ في دوري 

أبطال أوروبا.
وب��دأ االحت��اد األوروب��ي إج��راءات 
بش��كتاش،  ض��د  انضباطي��ة 
احلك��م مايكل  بعدم��ا اضط��ر 
أوليفر إليقاف اللعب في الشوط 
الثاني عندما جتاوزت القطة أفراد 
األمن في استاد فودافون بارك في 
إس��طنبول.. وقفزت القطة فوق 
لوح��ة إعالني��ة قب��ل أن تقتحم 
امللعب، وركض��ت داخله قبل أن 

تصعد للمدرجات.
وق��ال االحت��اد األوروبي ف��ي بيان 
أول امس إن��ه وجه اتهاما للنادي 
الترك��ي »باالفتق��ار للتنظي��م« 
ما س��مح بدخ��ول »حي��وان إلى 
أرض امللع��ب«... كما وجه اتهاما 
بإلق��اء  بش��كتاش  جلماهي��ر 

الس��اللم،  واغ��الق  مقذوف��ات 
وس��تنظر جلنة املراقب��ة والقيم 
واالنضب��اط باالحت��اد األوروبي في 

القضية يوم 31 آيار.
وفاز باي��رن 3-1 األربع��اء ليتأهل 
ل��دور الثمانية بتفوق��ه 8-1 في 
ملبارات��ي  االجمالي��ة  النتيج��ة 

الذهاب واإلياب.
وس��جل تياجو ألكانتارا والبديل 
س��اندرو فاجن��ر هدف��ن لبايرن، 
لك��ن القطة مت اختيارها »أفضل 
العب ف��ي املباراة« ف��ي تصويت 
على حس��اب باي��رن ميونخ على 

تويتر.
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لندن ـ وكاالت:

واص��ل الدولي املص��ري، محمد 
ال��دوري  ف��ي  تألق��ه  ص��الح، 
اإلجنليزي لهذا املوس��م، بعد أن 
سجل رباعية ضد واتفورد وصل 
به��ا إلى اله��دف 28 في صدارة 

ترتيب هدافي البرمييرليج.
وأصب��ح محمد ص��الح أفضل 
اخلمس  الدوري��ات  ف��ي  ه��داف 
الكب��رى، بف��ارق 4 أه��داف عن 
أقرب مالحقيه.. وقالت صحيفة 
»م��اركا« اإلس��بانية إن الالعب 
املص��ري يتص��در س��باق احلذاء 
الذهبي، حي��ث ميلك 56 نقطة 
من 28 هدف��ا، ويأتي خلفه كل 
من ليونيل ميس��ي وإدينس��ون 
كافاني وتشيرو إميوبيلي وهاري 
كن بنفس الرصيد )48 نقطة، 

و24 هدفا(.
ويأتي في املركز السادس جوناس 
مهاجم بنفيكا البرتغالي الذي 
ميل��ك 31 هدًفا ورصي��د نقاطه 
46.5، ثم روبرت ليفاندوفسكي 
)46 نقطة و23 هدفا(، ثم لويس 
س��واريز وأجويرو )21 هدفا و42 
نقطة(، وأخي��رًا نيمار )20 هدفا 

و40 نقطة(.
ف��ّك النج��م املص��ري محم��د 
صالح الش��راكة مع منافسيه 
عل��ى زعام��ة ترتي��ب هداف��ي 
ليخطف  األوروبي��ة،  الدوري��ات 
أنظار العالم أجمع قبل أش��هر 

قليلة من ختام املوسم.
وس��وبر هاتريك املصري محمد 
ص��الح خ��الل مب��اراة ليفربول 
ف��ي  أم��س  أول   0-5 وواتف��ورد 
املرحل��ة الواح��دة والثالثن من 
اإلنكلي��زي  ال��دوري  مس��ابقة 
املمت��از جعل��ه يتص��در الئحة 
األوروبي��ة..  الدوري��ات  هداف��ي 

وأنهى صالح )25 عاماً( شراكة 
هاري كن له على صدارة هدافي 
أيضاً  املمتاز  اإلنكلي��زي  الدوري 
كما تزعم هداف��ي أوروبا ككل 
بع��د الس��وبر هاتري��ك الرائ��ع 

السبت.
ومن شأن محمد صالح اإلسهام 
في إعادة الهيبة للدوري املمتاز 
بع��د أن كان األوروغوياني لويس 
س��واريز آخر العب م��ن الدوري 
املمتاز ينال لقب اجلائزة، )اشترك 
في 2013-2014 م��ع البرتغالي 

رونالدو عندما كان يلعب وقتها 
في ليفربول(.

وتعود آخر مرة حصد بها هداف 
احل��ذاء  لق��ب  املمت��از  ال��دوري 
-2007 إل��ى  وحي��داً  الذهب��ي 

2008 عندم��ا ناله��ا البرتغالي 
كريس��تيانو رونالدو بتسجيله 
31 هدفاً مع مانشستر يونايتد 

.
وميل��ك ص��الح 28 هدف��اً وم��ا 
مجموع��ه 56 نقط��ة إذ يت��م 
ضرب الهدف في الدوري املمتاز 

بنقطت��ن، وق��د جت��اوز كّل من 
األرجنتيني ميسي هداف الدوري 
ه��داف  وإميوبيل��ي  اإلس��باني 
الدوري اإليطال��ي واألوروغوياني 
)24 هدفاً  إيدينس��ون كافان��ي 

لكل واحد منهم(.
ويبتعد صالح الذي س��جل أول 
س��وبر هاتري��ك في مس��يرته 
مع ليفربول في ال��دوري املمتاز 
ال��دوري  تصني��ف  بفض��ل 
األول  املس��توى  اإلنكلي��زي في 
)يض��رب الهدف ب��ه بنقطتن(، 

البرازيل��ي  ع��ن  حت��ى  يبتع��د 
جوناس الذي ميلك 31 هدفاً مع 
بنفيكا وذلك بس��بب احتساف 
اله��دف بنقط��ة ونصف فقط 

في الدوري البرتغالي.
وقد ي��ؤدي تألق ص��الح لصعود 
ليفرب��ول إلى مراح��ل متقدمة 
ف��ي دوري أبط��ال أوروب��ا ورمب��ا 
خطف اللقب وكس��ر الهيمنة 

اإلسبانية عليه.
الس��ابق  املصري  النج��م  وقال 
محمد أبو تريك��ة: »صالح كان 

متأث��راً ج��داً بعد اخلس��ارة من 
مانشس��تر يونايتد، هو الالعب 
الق��ادر عل��ى حتفيز نفس��ه، أنا 

سعيد جداً ألجله«.
وتاب��ع أبو تريكة: »ص��الح حّول 
دوري  إل��ى  اإلنكلي��زي  ال��دوري 
م��دارس م��ع احترام��ي له��ذه 
املس��ابقة، لق��د س��ّجل األول 
الثال��ث  ع��ن  وبح��ث  والثان��ي 

والرابع«.
وتساءل أبو تريكة عن إمكانية 
فوز ص��الح بجائزة أفضل العب 
في الدوري املمتاز نهاية املوسم 
ملمح��اً إلى إمكانية عدم منح 
الالعبن أصواتهم لصالح على 

حساب كن أو غيره.
من جهت��ه قال الدكت��ور طارق 
اجلالهمة محلل قنواتنا: »أمتنى 
أن ين��ال محم��د ص��الح حق��ه 
الكام��ل إعالمي��اً، ه��و بحاجة 
لدعم إعالمي م��ن اجلميع كي 
يك��ون ف��ي ذات صف ميس��ي 
ورونال��دو، نح��ن لس��نا بص��دد 
املقارنة ولكن يجب أن ينال كل 

شخص حقه«.
ومن أب��رز األرقام الت��ي حققها 
محمد ص��الح أول أمس: صالح 
س��ّجل 36 هدفاً م��ع ليفربول 
في جميع املنافسات.. وبات أول 
العب مصري يسجل هاتريك أو 

أكثر في الدوري املمتاز.
أه��داف صالح األربع��ة أتت من 
أربع تسديدات على املرمى وهي 
امل��رة األولى التي حت��دث منذ أن 
في  أرش��افن  الروس��ي  فعلها 

أبريل 2009.
ص��الح اقت��رب من رق��م دروغبا 
إفريقي تسجيالً،  كأكثر العبي 
إذ ميلك العب تشيلس��ي وكوت 
قاب��الً  رقم��اً  الس��ابق  ديف��وار 
للتحطي��م وه��و 29 هدفاً في 

موسم 2009 – 2010.

محمد صالح يقسو على واتفورد

الفرعون يسجل »سوبر هاتريك« في البريمييرليج ويبتعد بصدارة الهدافين

محمد صالح

رونالدو.. مواقف انسانية

القطة في امللعب

الشوربجي

ميونيخ ـ وكاالت:
حقق فيليب ماكس العب أوجسبورج األملاني، رقًما 
قياس��ًيا خ��الل مواجهة فريقه أم��ام فيردر برمين، 

ضمن منافسات اجلولة 27 من البوندسليجا.
وصن��ع ماكس ه��دف فريقه الوحيد ف��ي املباراة، 
التي انتهت بفوز برمين 3-1، ليرفع الالعب رصيده 
في صناع��ة األهداف إلى 12 في املوس��م اجلاري.. 
وبحس��ب ش��بكة »أوبت��ا« لإلحصائي��ات، ف��إن 
ماكس هو أكث��ر مدافع يصنع أه��داف في تاريخ 
البوندس��ليجا من��ذ بداي��ة جتمي��ع اإلحصائيات 

موسم 2005-2004.
وأشارت الش��بكة، إلى أن ماكس، تخطى فيليب 
الم جنم بايرن ميونخ الس��ابق الذي صنع 11 هدفا 

في موسم 2013-2012.

روما ـ وكاالت:
شن فينش��نزو نيبالي هجومه في الوقت املثالي 
ليف��وز بس��باق ميالنو-س��ان رمي��و الكالس��يكي 
للدراج��ات بع��د تفوق��ه عل��ى املتخصصن في 
س��باقات الس��رعة على مدار مس��افة الس��باق 

البالغة 291 كيلومترا اليوم السبت.
ون��ال بط��ل س��باق فرنس��ا 2014 لقب الس��باق 
األول من بن خمس��ة تقام على م��دار يوم واحد، 
وه��ي ميالنو-س��ان رمي��و وفالن��درز وباريس-روبيه 
ولييج-باس��تون-لييج ولومب��اردي، بعدم��ا ابتعد 
عن اجملموعة األساس��ية ف��ي الصعود إلى مرتفع 

بوجيو قبل سبعة كيلومترات على النهاية.
وش��عر متس��ابق فري��ق البحرين-ميري��دا، وه��و 
أول ايطال��ي يف��وز بالس��باق من��ذ 2006، بالقلق 
ف��ي األمتار القليل��ة األخيرة عندم��ا اقتربت منه 
مجموعة من املتخصصن في سباقات السرعة.

وجاء األسترالي كاليب إيوان )ميتشلتون-سكوت( 
والفرنس��ي أرنو دميار )جروباما-اف.دي.جيه( الفائز 
باللقب في 2016 في املركزين الثاني والثالث على 

الترتيب.

القدس ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الفلس��طيني لكرة السلة إقامة كأس 
الس��وبر »كأس فقيد الرياضة الفلسطينية سليم 
املصدر« ب��ن خدمات البريج بطل ال��دوري وخدمات 
رف��ح يوم اخلمي��س املقبل على صالة ن��ادي خدمات 
البريج. وفي نفس الس��ياق أكد محمد أبو عيس��ي 
عضو احتاد السلة إجراء قرعة بطولة كأس فلسطن 
ألندية قطاع غزة، في نفس اليوم اخلميس الس��اعة 

الرابعة عصرًا في نادي خدمات البريج.
يذك��ر أن فري��ق خدمات البريج تُ��وج ببطولة الدوري 
وال��كأس املوس��م املاض��ي، وتُعتبر بطول��ة الكأس 

املقبلة باكورة أنشطة االحتاد للموسم اجلديد.

نيويورك ـ وكاالت:
قلب السويسري روجيه فيدرر، متصدر التصنيف 
العاملي لرابطة محترفي التنس، تأخره أمس أمام 
الكرواتي بورن��ا كوريتش في نصف نهائي بطولة 
إنديان ويلز بوالي��ة كاليفورنيا األمريكية، ليحجز 

مقعده في املشهد اخلتامي.
وحق��ق فيدرر الفوز مبجموعتن لوحدة بواقع، 7-5 
و6-4 و6-4 بعد ساعتن و20 دقيقة، ليسجل هذا 
املوس��م سجال خاليا من الهزائم بعد 17 انتصارا 

ألول مرة في مسيرته االحترافية.
وينتظ��ر السويس��ري ف��ي النهائ��ي الفائ��ز من 
مواجهة الكندي ميلوش راونيتش مع األرجنتيني 

خوان مارتن ديل بوترو.

ماكس يكسر رقم 
الم القياسي

فوز نيبالي بسباق ميالنو 
سان ريمو للدراجات

تحديد موعد سوبر 
السلة الفلسطيني

فيدرر يتأهل 
لنهائي إنديان ويلز
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روما ـ وكاالت:

وقائده  يوفنت��وس  اس��تدعي حارس 
املعتزل  اخملض��رم جانلويجي بوف��ون 
دوليا إلى تشكيلة املنتخب اإليطالي 
من أجل املبارات��ن الوديتن املقررتن 
األرجنت��ن  ض��د  احلال��ي  الش��هر 

وإنكلترا.
 من جهة أخ��رى، بقي مهاجم نيس 
بالوتيل��ي خارجها  الفرنس��ي ماريو 
برغ��م التقاري��ر الت��ي حتدث��ت ع��ن 

إمكانية عودته إلى »األتزوري«.
وأعل��ن امل��درب املوق��ت للمنتخ��ب 
الس��بت ع��ن  بياجي��و  دي  لويج��ي 
تش��كيلته املكون��ة م��ن 26 العب��ا، 
وضمت ثالثة مهاجمن هم تش��يرو 
اميبول��ي )التس��يو( واندري��ا بيلوت��ي 

)تورينو( وباتريك كوتروني )ميالن(.
اس��تدعاء  ع��دم  بياجي��و  دي  وق��رر 
املنتخ��ب  ع��ن  الغائ��ب  بالوتيل��ي، 
الوطن��ي من��ذ موندي��ال 2014 حن 
خرجت إيطالي��ا من الدور األول، رغم 

املستوى الذي يقدمه مع فريقه نيس 
حيث س��جل 21 هدفا في 30 مباراة 

خاضها في جميع املسابقات.
ولم يكن اس��تدعاء بوفون )40 عاما( 
مفاجئا، إذ س��بق حل��ارس يوفنتوس 
الذي أعل��ن اعتزاله اللعب دوليا بعد 
فشل املنتخب في التأهل لنهائيات 
موندي��ال روس��يا 2018، أن أعرب عن 
اس��تعداده للعودة من أجل املباراتن 
الدوليتن الوديتن ضد األرجنتن في 
مانشس��تر وإنكلترا في لندن يومي 
23 و27 اذار احلالي، وذلك تلبية لرغبة 
دي بياجيو الذي كشف أنه يريد عودة 

حارس يوفنتوس.
وقال بوفون اواخر الشهر املاضي ألحد 
البرامج احمللية »كنت أفكر بالذهاب 
في عطلة لبضع��ة ايام مع عائلتي، 
لكن عندم��ا يحتاج الي��ك املنتخب 
الوطني يتعن عليك ان تكون حاضرا 

وأال تتخلى عنه«.
وأضاف »ال استطيع اضافة اي شيء 
عل��ى كالم دي بياجي��و س��وى انن��ي 
أشعر باملسؤولية والوفاء حيث يتعن 

علي ان اق��وم بهما من اجل منتخب 
مير في فترة  انتقالية«، مشيرا ان »أي 
العب ميلك اخلبرة يس��تطيع ان يعود 
بالنفع في البداي��ة حتى ولو اقتصر 
االمر عل��ى تق��دمي النصائح لالعبن 

الشبان«.
وداف��ع بوف��ون )40 عام��ا( ع��ن الوان 
املنتخب االيطالي على مدى 20 عاما 
وتوج في صفوفه بكأس العالم عام 
2006 ف��ي املاني��ا وخ��اض معه رقما 

قياسيا من املباريات الدولية )175(.
ولم يعلم حت��ى اآلن إذا كانت العودة 
ع��ن االعت��زال تش��مل ايض��ا املباراة 
الودية األخ��رى املقررة ف��ي الرابع من 
حزيران ف��ي تورينو ضد هولندا، والتي 
قد تك��ون حتت اش��راف م��درب دائم 
بعدما كش��ف نائب املفوض املشرف 
على االحتاد اإليطال��ي املدافع الدولي 
الس��ابق اليساندرو كوس��تاكورتا أن 
اإلعالن عن اسم املدرب اجلديد سيتم 

في حزيران.
الترشيحات لتولي تدريب  وانحصرت 
املنتخب بن ثالثة مدربن هم انطونيو 

كونتي وروبرتو مانشيني ودي بياجيو، 
بحس��ب ما أكد في 28 شباط/فبراير 

كوستاكورتا املكلف هذا امللف.
ويتولى دي بياجيو حاليا مهام تدريب 
املنتخب بش��كل موق��ت، في أعقاب 
إقال��ة جانبيي��رو فنتورا م��ن منصبه 
بعدم��ا فش��لت إيطالي��ا ف��ي بلوغ 
نهائي��ات كأس العالم للم��رة األولى 
منذ 60 عاما نتيجة خسارتها امللحق 
األوروبي أمام الس��ويد )صفر1- ذهابا 

وصفر-صفر ايابا(.
وأدخ��ل هذا الفش��ل املفاج��ىء كرة 
الق��دم االيطالي��ة ف��ي أزمة ح��ادة، 
ش��ملت ع��دم التمكن ف��ي انتخاب 
خلف لكارلو تافيكيو الذي اس��تقال 
من رئاس��ة االحت��اد احملل��ي. وأدى ذلك 
الى وضع االحتاد حت��ت وصاية اللجنة 
األوملبي��ة احمللية، وتعي��ن جلنة ثالثية 

إلدارة شؤونه.
وس��يكون االس��تحقاق األهم القادم 
إليطاليا في النسخة األولى من دوري 
األمم األوروبية الت��ي تنطلق في أيلول 

املقبل.

بوفون يعود وبالوتيلي خارج قائمة المدعوين لتشكيلة اآلزوري
أستعدادًا لوديتي األرجنين وإنجلترا تقرير

بوفون

قطة تورط بشكتاش في أزمة مع اليويفارونالدو يخاطب أطفال سوريا : ال تستسلموا أبدًا

نهائي مصري خالص في بطولة جراسهوبر لإلسكواش



بغداد ـ سارة جاسم*
ش��ارك ممثلي فريق الصحة والبيئة 
ليوم  الس��نوي  املهرجان  التطوعي 
االخ��وة العربي��ة الكش��فيه الذي 
تربي��ة  مديري��ة  تقيم��ه كش��افه 
الرصافه االولى كل عام من ش��هر 
آذار في جزيرة بغداد السياحية حتت 
شعار #كشفيتنا_توحدنا، بحضور 
مدير ع��ام تربي��ة الرصاف��ة االولى 
الدكت��ور ف��اح محمود القيس��ي 
للنش��اط  الع��ام  املدي��ر  ومع��اون 
الرياضي واملدرسي احمد الشويلي 
وع��دد م��ن املش��رفني ومس��ؤولي 
االقس��ام وممثلي منظم��ات اجملتمع 

املدني.
م��ن  العدي��د  املهرج��ان  تخل��ل 
تغنت  الت��ي  اجلميل��ة  الفعالي��ات 
بالبغداديات وحب الوطن والتعايش 

السلمي بني جميع طوائف الشعب 
ونبذ العنف والتط��رف، وبدوره اكد 
الش��ويلي في كلمت��ه على اهمية 
ه��ذا التجم��ع ودوره ف��ي زرع احملبة 
وااللفة والتعاون بني صفوف الطلبة 

وتعزي��ز ال��روح الوطني��ه وتنميتها 
اجتاه بلدهم وشعبهم.

* مركز الش��رق اإلوس��ط للتنمية 
واحلريات اإلعالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت جلن��ة املس��ابقات ف��ي 
االحت��اد املركزي لك��رة القدم، عن 
موعد انطاق منافس��ات املرحلة 
الثاني��ة، والت��ي س��تنطلق ي��وم 
30 من الش��هر اجل��اري، ومواعيد 
ثاث مباري��ات مؤجلة من املرحلة 

األولى.
وقال مدير جلنة املسابقات شهاب 
أحمد إن جلنة املس��ابقات حددت 
الثاثني من الش��هر اجلاري موعدا 
الستئناف الدوري وانطاق املرحلة 
الثاني��ة، كما س��تقام ف��ي اليوم 
الثامن من ش��هر نيس��ان املقبل 

مبارات��ني، إذ يلتق��ي النج��ف في 
ملعب��ه باحلس��ني، وف��ي املب��اراة 
الثاني��ة يلع��ب امليناء م��ع نفط 
املدين��ة  ملع��ب  ف��ي  ميس��ان 
وامليناء  النفط  الرياضية.ويلع��ب 
مبلعب الصناعة في السابع عشر 

من الشهر املقبل .

تحديد ثانية ومؤجالت الممتاز

االقاليم  ــؤون  إعالم دائرة ش
والمحافظات

يواص��ل املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة 
املوهبة الرياضي��ة لتنس الطاولة 
حتضيراته للمشاركة في البطولة 
الدولية الت��ي تضيفها محافظة 
كرباء للفترة من ال� 22 وتس��تمر 
لغاية ال� 24 من ش��هر اذار احلالي 
، وينظمها املرك��ز الوطني للعبة 
فرع كرب��اء بالتعاون م��ع مديرية 

شباب ورياضة احملافظة.
وقال مدير املركز الوطني للموهبة 
الرياضية لتن��س الطاولة حكمت 
ج��واد ان مركز املوهب��ة في بغداد 
سيش��ارك في البطول��ة الدولية 
بستة العبني بواقع ثاثة للناشئني 
وثاثة للناش��ئات ، اذ مت اختيارهم 
بعد االختبارات التي قام بها املركز 
من خال املنافسات املصغرة التي 
اقيمت ب��ني الاعبني واف��رزت عن 
اختيار الاعبني حس��ني علي وانور 
مؤي��د ومنتظ��ر فاضل بالنس��بة 
الاعبات  ال��ى جان��ب  للناش��ئني 
فاطمة عبد الهادي وفاطمة سعد 
ورقية عباس بالنسبة للناشئات ، 
مضيف��ا ان البطولة تعد محطة 
مهم��ة لتوفير االحتكاك املطلوب 
لاعب��ني في املرك��ز الس��يما وان 
عدد من الدول املتقدمة في مجال 
اللعب��ة ستش��ارك ف��ي البطولة 

وهي اي��ران ولبنان واالردن وس��وريا 
ال��ى جان��ب منتخ��ب كردس��تان 
ومنتخبي منطقة الفرات االوسط 

منتخب املنطقة اجلنوبية.
وف��ي ذات الس��ياق ضيف��ت قاعة 
املركز الوطن��ي للطاولة اختبارات 
املنتخبات الوطنية للعبة وجلميع 
الفئات والتي تأتي في اطار التعاون 
املش��ترك بني املركز واحتاد اللعبة ، 
وق��ال مدي��ر املركز حكم��ت جواد 
ان االختب��ارات تس��تمر ملدة يومني 
خملتلف الفئ��ات العمري��ة وجلميع 
احملافظ��ات اله��دف منه��ا اختيار 
التش��كيلة النهائي��ة ملنتخب��ات 
املتقدم��ني والش��باب والناش��ئني 

بواق��ع 3 العب��ني لكل فئ��ة الذي 
حتضي��را للمش��اركة ف��ي بطولة 
غ��رب اس��يا الت��ي تنطل��ق نهاية 

الشهر اجلاري.
مش��يرا الى ان استقبال نشاطات 
االحت��اد املركزي للعب��ة يأتي ضمن 
الرياضي املش��ترك  التع��اون  اطار 
ب��ني املرك��ز واالحت��ادات الرياضي��ة 
االخرى بحس��ب توجيهات السيد 
مدير ع��ام دائرة االقاليم وش��ؤون 
احملافظات طالب املوسوي ومعاونه 
سوالف حس��ن بأالنفتاح والتعاون 
مع االحت��ادات الرياضي��ة لتحقيق 
الصالح العام واملساهمة بتطوير 

االلعاب الرياضية.

نعمت عباس*

15رياضة االثنني 19 آذار 2018 العدد )3903(

كاظم شبيب ماٍض 
تليد وحاضر مشرق

احلدي��ث عن احل��ارس الدول��ي الس��ابق كاظم 
ش��بيب حديث ذو ش��جون جنم الم��ع دافع عن 
أل��وان الصقور و املنتخب��ات الوطنية نال لقب 
أفضل حارس في آس��يا ع��ام 1975 في بطولة 
آس��يا للش��باب حينما تقاس��م العراق وإيران 
اللقب حتت إشراف املدرب الراحل ثامر محسن 

احترف في اخلليج وأبدع وتألقه.
 اآلن يعمل في أكادميية أسباير أفضل األكادمييات 
العاملي��ة وحدثونا عنها اخلب��راء األجانب الذين 
كانوا يعملون هناك ميتلك كاظم شبيب أسرار 
مهنة حراس املرمى اكتشفها من خال جتريبته 
الطويل��ة ف��ي العمودين و العارضة يس��تقبل 
الوفود العراقية القادمة ويتابعها ويتواصل مع 

الزماء واملدربني.
 ولم يبخ��ل باجلديد لتزويد املدري��ن العراقيني 
مب��ا حتصل م��ن مس��تجدات في عال��م املرمى 
يتصف بالذكاء امليداني حارس��اً ومدرباً يتمتع 
بروح شفافة في التعامل مع الوسط الرياضي 
باألمس طالبت باالستفادة من خدماته لعراقنا 
احلبيب مثلما طالبت بقاسم ابو حديد أستاذه 
و معلمة نأم��ل التواصل معهما ألنهما األدرى 
مبعاناة عالم املرمى وعندهما احللول الصحيحة 

ملعاجلة األزمة.
ابلغ الكام أمتنى دعوة قاسم ابو حديد وكاظم 
ش��بيب للعراق إلقام��ة دورة تدريبي��ة عراقية 
خالصة ملدربي فرقنا احمللية ومدربي املنتخبات 
ألضاءت ظلمات عالم املرمى نأمل االس��تجابة 

لهذه الدعوى وكلنا ثقة بأهلنا في العراق.

* مدرب عراقي محترف

بغداد - الصباح الجديد:
تعاق��دت الهيئ��ة اإلدارية لنفط الوس��ط مع 
محترف��ني إيراني��ني لتمثي��ل الفريق ف��ي دوري 

الصاالت للموسم احلالي.
وقال م��درب فريق نفط الوس��ط للصاالت أبو 
الفض��ل عب��اس بعي��وي »إدارة نفط الوس��ط 
تعاق��دت م��ع احملترفني فره��اد توكل��ي وقدرت 
بهادري«.وأش��ار إلى أن »الفري��ق تنتظره مباراة 
مهم��ة أمام الش��رقية، األربع��اء املقبل ضمن 
منافس��ات الدوري، والفريق مطالب بالتعويض 
بع��د اخلس��ارتني غي��ر املتوقعتني أم��ام اجليش 

والقوة اجلوية«.
وبني أن العقوبة التي أقرته��ا إدارة النادي بحق 
الاعب��ني كان��ت متوقعة بعد تراجع مس��توى 

الفريق فنيا وتعرضه خلسارتني متتاليتني.
وأوض��ح أن احملترفني اإليرانيني س��يكونا إضافة 
نوعي��ة للفري��ق، ال س��يما وأنهم��ا مثا نفط 
الوس��ط لثاث��ة مواس��م ويعرف��ان الاعب��ني 
»نفط  انس��جامهما س��ريعا.وأردف  وسيكون 
الوس��ط س��يدافع بقوة ع��ن ألقابه الس��تة 
املاضية ويسعى لتحقيق رقم قياسي بإضافة 

لقب جديد«.
يش��ار إلى أن نفط الوس��ط توج بط��ا لدوري 
الصاالت في املواسم الس��ت املاضية، ما ميثل 
رقما قياس��يا يس��عى إلى تعزيزه بلقب سابع 

هذا املوسم.

محترفان إيرانيان ينضمان 
لصاالت نفط الوسط

بغداد ـ فالح الناصر:

اه��دى رئي��س االحت��اد املرك��زي لكرة 
الق��دم، عب��د اخلال��ق مس��عود، رفع 
احلظ��ر ع��ن املاع��ب العراقي��ة، إلى 
ارواح ش��هداء الع��راق ووقف احلضور 
ف��ي املؤمت��ر الصحفي أم��س دقيقة 
تصفيق��اً لتضحيات ابط��ال العراق، 
كما، ثمن مسعود، اجلهود املشتركة 
التي أسهمت في رفع احلظر كليا عن 
3 ماعب هي البصرة وكرباء وأربيل، 
مبين��ا ان ال غلبة الحد على حس��اب 
اخ��ر ف��ي دعم املل��ف والعم��ل على 
كسب تأييد االحتادين الدولي والقاري 

من اجل البت بقراره لصالح العراق.
واضاف: كانت اجلهود مش��تركة من 
دول��ة رئي��س ال��وزراء الدكت��ور حيدر 
العبادي والوزراء املس��ؤولني واللجنة 
البرملاني��ة ووزي��ر الش��باب والرياضة 
واللجن��ة االوملبية واجلماهير واإلعام 
بش��تى صنوف��ه واجلهات الس��اندة 
واخلدمي��ة والس��ادة احملافظ��ني ف��ي 
محافظ��ات البصرة وكرب��اء واربيل 
وجمي��ع الدوائر احلكومي��ة واخلدمية 
وقوات االمن التي س��هرت على راحة 
املواطنني وعملت على تهيئة افضل 
االج��واء القام��ة املباري��ات الدولي��ة، 
كام��ل  ش��امل  الدكت��ور  والس��ادة 
والكابنت حسني سعيد والسفراء في 
دول اخللي��ج وأوروبا، مش��يدا بالوقت 
ذاته بدور االشقاء واالصدقاء، كاحتادات 
واإلمارات  وقط��ر  والس��عودية  األردن 
والبحري��ن وجمي��ع املس��اهمني في 

هدم جدار احلظر ورفعه كليا.
وتابع ان اجلهود بدأت منذ عهد الكابنت 
حسني س��عيد رئيس االحتاد السابق، 
ث��م خلف��ه الس��يد ناج��ح حم��ود، 
الذي��ن عما بجه��ود كبيرة وواضحة 
عل��ى تضييف الع��راق ملباريات دولية 
رسمية وودية، ومت اكمال املسيرة منذ 
نحو 4 س��نوات التي ش��هدت حتركا 
والرياض  الصعي��د احلكوم��ي  عل��ى 
ممثا بزي��ارات إلى سويس��را وماليزيا 

وبع��د  التأيي��د  والبحري��ن لكس��ب 
تولي السويس��ري جياني إنفانتينيو 
رئاس��ة جمهورية كرة القدم الفيفا، 
طلب��ت منه ان يعمل على رفع احلظر 
ع��ن املاع��ب العراقية، حي��ث اعلن 
موافقته على ذلك، لكن هنالك تأخير 
ف��ي الوقت، وبعد الزيارة التي قام بها 
الوف��د الع��راق املؤلف م��ن املتحدث 
والسيد وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان والكاب��نت حس��ني 
س��عيد والدكتور  نزار احمد محامي 
االحتاد القانوني إلى سويسرا واللقاء 
برئي��س االحت��اد الدولي لك��رة القدم، 
مت التأكيد فيها عل��ى االيفاء بوعده، 
وطل��ب جيان��ي إنفانتيني��و، ان يصار 
الى بعث جلنة لتفقد املاعب واقامة 
مباري��ات دولي��ة واالطاع عل��ى آلية 
التنظي��م والعمل من أجل اعان رفع 

احلظر، وفي بادئ االمر كانت هنالك 5 
محافظات مرشحة لتفقد ماعبها 
هي )بغ��داد واربيل والبص��رة وكرباء 
وده��وك( واملوافق��ة حصل��ت عل��ى 
تفقد 3 ماعب ه��ي )البصرة واربيل 

وكرباء(.
واشار مس��عود إلى ان بغداد وملفها 
كان حاض��راً ف��ي املفاوض��ات، اال ان 
اللجن��ة الت��ي اوف��دت إل��ى بغ��داد، 
تأخرت بعض الشيء، وبرغم اكمالها 
املتعلقات ورفعها تقريراً إلى الفيفا، 
فتم رفضه لعدم دخوله في محضر 
تن��ص  حي��ث  الدول��ي،  االجتم��اع 
التعليم��ات إل��ى ادراج امللف قبل 40 
يوم��اً، لكن لم يت��م تقدميه في هذه 
امل��دة بس��بب التأخير غي��ر املقصود 

اصاً.
وقال ان قرار اقام��ة بطولة الصداقة 

الدولية مبش��اركة منتخبات س��وريا 
وقطر ابتداء من 21 اذار اجلاري ولغاية 
27 من��ه، جاء نظراً لقدرة اس��تيعاب 
ملع��ب املدينة الرياضي��ة للجماهير 
الكبي��رة الت��ي حض��رت بكثافة في 
مب��اراة الع��راق والس��عودية الودي��ة 
االخيرة التي ش��هت حض��ور العديد 
من املس��ؤولني في مقدمتهم رئيس 
االحتاد اآلس��يوي الش��يخ سلمان بن 

إبراهيم آل خليفة.
وايض��ا لوج��ود ماع��ب للتدريب في 
املدين��ة الرياضي��ة، كذل��ك العت��ذار 
الكوي��ت وقطر عن مواجه��ة العراق 
وديا في وقت س��ابق، مما أس��هم في 
الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة 
م��ع وزي��ر الش��باب والرياض��ة عب��د 
احلس��ني عبطان بنق��ل البطولة إلى 

محافظة البصرة.

ونفى مسعود، اي خاف بني احتاده وبني 
وزارة الشباب والرياضة، مبينا انه في 
الوقت نفس��ه ال يقبل باي تدخل من 
اي��ة جهة كانت ف��ي محاولة للتأثير 
على االنتخابات املقبلة اخلاصة باحتاد 
ك��رة الق��دم، مهدداً بتقدمي ش��كوى 
لدول��ة رئيس ال��وزراء الدكت��ور حيدر 
العبادي ضد كل من يسعى إلى فرض 
أرادته في أول خطوة، فيما س��يطرق 
ب��اب االحت��اد الدولي فيف��ا كخطوة 
ثانية من اجل ابع��اد انتخابات االحتاد 
عن التأثيرات لكونه جهة مس��تقلة 

مرتبطة بالفيفا.
وبشأن لوائح االنتخابات وما يثار عن 
تهميش��ها لنجوم الكرة بحس��ب 
لوائح فصلت عل��ى مقاييس االحتاد 
كما تط��ول االتهامات احتاده، اوضح 
مس��عود ان لوائ��ح االحت��اد العراقي 

ناجتة م��ن القانون الدول��ي واللوائح 
هي معتمة ل��دى الفيف��ا وال يجوز 
زيارت��ه  ان  فيه��ا، مبين��ا  التاع��ب 
م��ع الدكت��ور ن��زار احم��د واخلبي��ر 
شامل كامل والس��يد وزير الشباب 
والرياض��ة إل��ى اللجن��ة القانونية 
في االحتاد الدول��ي، وكانت االجابات 
القانونية  ب��ان  واضح��ة وصريح��ة 
التاع��ب  قاطع��ا  رفض��ا  ترف��ض 
باللوائ��ح وما ورد فيها، مش��يرا إلى 
انه لي��س ضد النجوم كما يش��اع، 
ب��ل يأم��ل ان يحصل��وا عل��ى كتب 
تراخيص م��ن االندية املنضوية حتت 
ل��واء الهيئ��ة العام��ة للدخول في 
االنتخابات بشرط استيفاء الشروط 
وهي العمل ل� 3 س��نوات في اجلانب 

اإلداري.
وعن االنباء التي تتحدث عن مفاحتة 
وزارة الش��باب والرياض��ة ل��دول من 
اجل تأمني مباري��ات جتريبية امامها 
للمنتخ��ب الوطن��ي، ب��ني ان احتاده 
ل��م يتس��لم اي طلب م��ن الكويت 
او غيره��ا ملاق��اة اس��ود الرافدي��ن، 
وس��يقوم احت��اده ف��ي ح��ال تلق��ي 
الدعوات برفعها إلى جلنة املنتخبات 
الوطنية التي بدورها ستفاحت مدرب 
املنتخب الوطني م��ن اجل الوصول 
إلى رؤية مش��تركة العان املوافقة 
عليه��ا، وال س��يما ان االحتاد يتطلع 
الن تكون املباريات الودية املقبلة في 
ايام فيف��ا دي من اجل ع��دم التأثير 
على س��ير مباريات ال��دوري املمتاز، 
فيما اوضح إلى قرب اقامة مباريات 
فريق��ي ال��زوراء والق��وة اجلوية في 
العراقية ضمن منافس��ات  املاعب 
كاس االحتاد اآلس��يوي وفق��اً لاطار 

الرسمي بعد اعان رفع احلظر.
يش��ار إلى أن الزمي��ل محمد خلف 
مدي��ر الدائرة اإلعام��ي الحتاد الكرة 
ادار املؤمت��ر الصحفي وب��دأ بالوقوف 
ح��داداً لق��راءة س��ورة الفاحتة على 
حش��د  بحض��ور  الش��هداء  ارواح 
كبيرمن القن��وات الفضائية ورجال 

الصحافة واإلعام.

رفع الحظر أقل هدية نقدمها ألرواح الشهداء
في المؤتمر الصحفي لرئيس اتحاد الكرة

مسعود في املؤمتر الصحفي أمس »عدسة: محمد عامر العزاوي«

جانب من احلضور

العبو كرة الطاولة
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اللجنة اإلعالمية للبطولة

الدولي��ة  الع��راق  بطول��ة  تواص��ل 
منافس��اتها  بالش��طرجن  السادس��ة 
القوي��ة ،وش��هدت اجلول��ة الس��ابعة 
مواجه��ات ناري��ة بني اصح��اب املراكز 
تصني��ف  يحمل��ون  والذي��ن  االول��ى، 
اس��تاد دولي كبي��ر )GM(، حيث ارتقى 
الاعب االذربيجاني ازي��ر ميرزويف الى 
صدارة الترتي��ب برصيد 6 نقاط ، فيما 
تراج��ع الاعب االوكراني كونس��تاننت 
تارليف الى املرك��ز الثاني برصيد )5.5( 
نقط��ة، وقفز الاع��ب اجلورجي ميراب 
جاكوناش��يفيلي ال��ى املرك��ز الثالث 
برصيد )5.5( نقط��ة ايضاً، وقال عضو 
اللجنة الفنية املشرفة على البطولة 
اس��عد اس��ماعيل توفي��ق: ش��هدت 
اجلولة الس��ابعة منافس��ات قوية بني 
الاعب��ني الذي��ن يحمل��ون تصاني��ف 
عالية، حيث تع��ادل الاعبان االوكراني 
الروس��ي كارباتشيف  ونظيره  تارليف 
في اق��وى جوالت البطول��ة، والول مرة 
يفق��د الاعب االوكراني ع��ن الصدارة 
التي حافظ عليها منذ بداية البطولة، 
بع��د ان احتل املركز الثاني، مضيفاً 52 

العب شاركوا في منافسات الشطرجن 
احلك��م  يقوده��ا   ،)BLITZ( اخلاط��ف 
االيراني كاوة خليلي ومساعدة كل من: 
دلش��اد اسماعيل وس��عاد عبد االمير 

وطارق مهدي وباشرافي شخصياً.
توج الاعب االيراني ميرساد خوداشيناز 
بلق��ب بطول��ة اخلاطف برصي��د )8.5( 
نقطة، حيث ش��هدت منافس��ة قوية 
بني الاعبني املشاركني والذي وصل الى 
52 الع��ب ،ولعبت من 9 ج��والت ، زمن 
اجلولة دقيقتني مع اضافة ثانيتني لكل 

نقلة منجزة.
ميرس��اد  االيران��ي  الاع��ب  ومتك��ن 
خوداش��يناز من الفوز بلق��ب البطولة 
بع��د ان جمع )8.5( نقط��ة، فيما احتل 
املركز الثان��ي الاعب االوكراني تارليف 
برصيد 8 نقاط، وجاء ثالثاً االيراني رضا 
مهدوي برصيد )6.5( نقطة، واحرز املركز 
الراب��ع الع��ب منتخبنا الوطن��ي زوزك 
صاح محمد برصي��د 6 نقاط، وبنفس 
الرصيد من النقاط احتل الاعبني اريان 
غوالم��ي من ايران املرك��ز اخلامس وحل 
مال��ك كونياهلي من س��وريا سادس��اً 
وكل م��ن ريباز ناصر  ومع��زز ظاهر من 
العراق باملركزين الس��ابع والثامن على 
التوالي، وجاء االيراني بروس��اي تاسعاً 

واحم��د جزا جم��ال من الع��راق باملركز 
العاشر.

وكان��ت نتائ��ج اجلول��ة الس��ابعة قد 
اس��فرت عن تصدر الاعب االذربيجاني 

ازير ميرزويف الترتي��ب برصيد 6 نقاط، 
بع��د ان حق��ق الف��وز عل��ى الاع��ب 

الس��وري ط��ال الزعيم،فيم��ا تراج��ع 
االوكران��ي كونس��تاننت تارلي��ف ال��ى 
املركز الثاني برصي��د )5.5( نقطة، بعد 
تعادله مع الاعب الروس��ي الكسندر 
كارباتش��يف، وقف��ز الاع��ب اجلورجي 
مي��راب جاكوناش��يفيلي ال��ى املرك��ز 
الثال��ث برصي��د )5.5( نقط��ة وبف��ارق 
نق��اط الط��اوالت، بع��د الف��وز عل��ى 
الاع��ب الس��وري امير زايب��ي، وحافظ 
الاع��ب االيراني ميرس��اد خوداش��يناز 
على مركزه الراب��ع برصيد )5.5( نقطة 
ايضاً بفارق نقاط الطاوالت، كما تراجع 
الروس��ي الكس��ندر كارباتش��يف الى 
املركز اخلامس برصيد )5.5( نقطة، بعد 
التعادل م��ع االوكراني تارليف، وحافظ 
البلجيكي فادم على ترتيبه الس��ادس 
برصي��د 5 نق��اط بع��د التع��ادل الذي 
حققه ف��ي اجلولة، بعد التع��ادل الذي 
حققه مع الاعب االيراني اريان غوالمي 
صاحب الترتيب السابع برصيد 7 نقاط، 
فيم��ا ارتقى الع��ب منتخبن��ا الوطني 
اراز باس��م الى املركز السابع برصيد 5 
نق��اط ايضاً وبفارق نقاط الطاوالت عن 
صاحب املركز السادس، بعد الفوز الذي 
حتق��ق على حس��اب الاع��ب االرميني 
احل��ال  وكذل��ك  جاراكيوزي��ان،  ارت��ور 

بالنس��بة لاعب منتخبن��ا احمد عبد 
الستار الذي هو االخر حقق فوزاً مهماً 
عل��ى الاعب املاليزي زهو رين ليم ، رفع 

رصيده الى النقطة 5 ايضاً.
وكانت اجلولة السادس��ة من البطولة 
قد انتهت بصدارة االوكراني كونستاننت 
تارلي��ف للترتيب العام برصيد 5 نقاط، 
فيم��ا ح��ل الاع��ب االذربيجان��ي ازير 
ميرزويف باملركز الثاني برصيد 5 نقاط 
ايضاً، وبفارق نق��اط الطاوالت، وكذلك 
احلال بالنس��بة لصاحب املركز الثالث 
الروس��ي الكس��ندر كارباتشيف الذي 
جمع ه��و االخر 5 نق��اط، وفيما حصل 
6 العب��ني عل��ى )4.5( نقطة وضعتهم 
ف��ي املراك��ز م��ن الراب��ع الى التاس��ع 
وبف��ارق نق��اط الطاوالت وه��م : ايراني 
ميرس��اد خوداش��يناز واجلورجي ميراب 
والبلجيكي فادم وااليراني اريان غوالمي 
والتونس��ي امير زايبي والس��وري طال 
الزعي��م، فيم��ا احتل الع��ب منتخبنا 
الوطني اراز باسم الصفار املركز احلادي 
عش��ر برصي��د 4 نقاط، وكذل��ك احلال 
بالنس��بة لاعبينا احمد عبدالس��تار 
وس��الم حامت وزوزك صاح محمد ونوح 
علي حس��ني، الذين احتلوا فيها املراكز 

من احلادي عشر الى السادس عشر.

بانتهاء الجولة السابعة لبطولة العراق الدولية السادسة بالشطرنج

اآلذري ميرزويف يتصدر واإليراني ميرساد يتّوج بلقب الخاطف

تقرير

لقطة من البطولة

»الصحة والبيئة« يشارك بيوم اإلخوة 
العربية لكشافة تربية الرصافة األولى

6 العبين يمثلون المركز الوطني لتنس 
الطاولة في بطولة كربالء الدولية
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حاوره: حيدر ناشي:
وضع ل��ه موطئ قدم في الس��احة 
الفني��ة املصري��ة، عب��ر ادوار علقت 
في ذاكرة املتلقي العربي، قدم خالل 
مسيرته الفنية الكثير من االعمال 
املمي��زة برغ��م صغ��ر س��نه وعمره 
الفن��ي، وقد تك��ون من اه��م ادواره 
دوره في فيلم اس��رار البنات اليناس 
الدغيدي وال��ذي اثير بش��أنه اجلدل 
بس��بب عم��ق الفكرة الت��ي قدمت 

خالل العمل.
ان��ه الفن��ان الش��اب ش��ريف رمزي 
ال��ذي رد ببداية حوارنا معه عن الرأي 
القائل ان اجملددين الشباب لم يراعوا 

االرث الفكري للفن املصري فقال:
الط��رح، الن  اتف��ق م��ع ه��ذا  ال   -  
اجلي��ل اجلديد م��ن الفنان��ني اضافوا 
الش��يء الكثي��ر الى الف��ن املصري، 
فه��ي س��يرورة إبداعي��ة، كل جيل 
يكم��ل مس��يرة م��ن س��بقه، لكن 
على وفق املتغي��رات التي تطرأ على 
حياة االنس��ان، لذا جت��د ان املواضيع 

تت��الءم مع الواق��ع املع��اش، وتراعي 
ذوق اجلمهور وتّقبل��ه ملا يتم طرحه، 
من دون املس��اس بالقيم��ة الفكرية 
ألي ُمنت��ج فني، اضاف��ة الى ذلك ان 
التطور التكنولوجي يقف في صف 
االجي��ال اجلديدة من حي��ث الصورة 
وجودتها. ايضاً لو نتابع اخلط البياني 
للدرام��ا التلفزيوني��ة نالح��ظ انها 
حقق��ت طفرة في مج��ال الصناعة 
الفني��ة، ام��ا ف��ي الس��ينما فلدينا 
افالم نافس��ت في مهرجانات عاملية 
وهذا نابع من االفكار الناضجة التي 

حتويها.
حتدث رمزي عن األجور التي يتقاضاها 
الفنان��ني، وم��ا ان كانت ق��د خلقت 
فجوة بينهم وب��ني فئة من اجلمهور 

تعاني من اإلرهاق االقتصادي فقال:
- بنحو عام، الفنانني الذين يتقاضون 
اج��وراً عالي��ة ال يتعدون العش��رين 
اس��ماً، وهم جنوم الصف االول التي 
تعد اسمائهم ماركة ترفع من واردات 
االعمال الفنية التي يشتركون بها. 

اما بقية الفنان��ني فيتقاضون اجوراً 
طبيعي��ة، ب��ل ان هناك مه��ن اخرى 
مردودها املالي أكثر من الفنان، على 
س��بيل املث��ال مهنة الط��ب، اضف 
الى ذلك ان الفنان ثروة قومية يجب 
تقديرها بالشكل الذي يليق به ألنه 

ضمير الشعوب فيجب احلفاظ على 
دميومة ابداعه. 

* جس��دت في مسلسل العراف دور 
شخصية يسارية كان يشوبها شيئا 
من )الدوغمائية( أي اجلمود العقائدي 
على وفق املفهوم املاركسي، هل هذا 

ميثل رؤيتك الى اليسار العربي؟ 
- ال ليس��ت رؤيتي، وامنا رؤية املؤلف، 
انا جسدت الدور بش��كل كوميدي، 
او  املصطلح��ات  ف��ي  اتبح��ر  ول��م 
كن��ه االيدلوجيات، هدفي االس��اس 
اضح��اك املتلقي من خالل هذا الدور 
م��ن دون جتري��ح. وم��ن ع��ادة الفنان 
ع��ادل امام تن��اول املواضي��ع بهدف 
متع��ة املش��اهد، وان��ا ش��خصياً ال 
الفكري��ة، ألنني  التصنيفات  أح��ب 
فن��ان أق��دم فني ل��كل الن��اس دون 
متييزه��م ال��ى طبق��ات وتوجه��ات، 
حتى ال احصر نفسي بزاوية، وتكون 
رس��التي موجهة لشريحة محددة، 
وحني اتناول في ادواري مواضيعاً لها 
عالقة بوجهة فكرية معينة ال يعني 
اني اروج لها او اقلل من وجودها، ولو 
شعرت ان هناك اختالفاً في وجهات 
النظر بين��ي وبني املؤل��ف بأي عمل 

كان ال اقدمه من االساس.
 * ماهي اعمال الفنان ش��ريف رمزي 

املقبلة؟ 

- انتهي��ت قب��ل اي��ام م��ن تصوي��ر 
اجلزء الثاني من مسلس��ل )نصيبي 
وقس��متك( وس��يعرض في القريب 
وايضاً مسلس��ل )س��بع  العاج��ل، 
بداي��ة  س��يبث  ال��ذي  صناي��ع( 
الش��هر املقبل، كذلك ان��ا في طور 
التحضي��رات للمش��اركة بفلم��ني 
سنبدأ بتصوير مشاهد منهما بعد 

رمضان. 
وخت��م حديث��ه بكلم��ات عب��ر من 

خاللها عن محبته للعراق وقال: 
- انا أح��ب هذا البل��د العريق، برغم 
اني ل��م يحالفني احلظ بزيارته، لكن 
لدي دراية بصفات شعبه، فهو ميتاز 
بالقوة والبس��الة بدلي��ل مواجهته 
لكل الصعوبات التي آملت به، فقوته 
جعلت منه مث��االً للصمود يحتذى 
به، كذل��ك امتنى فتح أط��ر التعاون 
الفني بني البلدين لتالقح احلضارتني 
العريقتني في العالم العربي العراق 
ومصر ويكون هناك تبادالً ثقافياً بني 

الشعبني.

شريف رمزي: اتمنى فتح أطر التعاون الفني بين مصر والعراق 

فريال حسين

يحتف��ل اجملتمع الدول��ي، غداً الثالث��اء، باليوم 
العاملي للس��عادة الذي اعتمدته األمم املتحدة 
ف��ي دورتها السادس��ة والس��تني ع��ام 2012، 
اعتراف��اً بأهمية الس��عي لتحقي��ق التنمية 
املس��تدامة، والقض��اء عل��ى الفق��ر، وتوفير 

الرفاهية جلميع الشعوب.
وقال األمني العام وقتها بان كي مون أن العالم 
بحاج��ة إلى من��وذج اقتص��ادي جدي��د يحقق 
التكافؤ بني دعائم االقتص��اد الثالث: التنمية 
املس��تدامة، والرفاهي��ة املادي��ة واالجتماعية، 
وس��المة الفرد والبيئة، وهو ما يس��اعد على 

التعريف مباهية السعادة احلقيقية.
منذ ذلك احلني قطع العالم ش��وطاً طويالً في 
وضع املقياس الصحي��ح للتقدم االجتماعي. 
فاآلن، وبدالً من أن تركز معظم احلكومات على 
الناجت احملل��ي اإلجمالي، يوج��د قياس مختلف 
يعتمد على كيفية توجيه اإلنتاج واألموال من 
أجل رفاهية وصحة وسعادة الناس، حيث بات 
تقدم الدول يقاس ليس عن طريق منو االقتصاد 
وحده، وليس فقط من خالل مستوى املعيشة، 

ولكن من خالل نوعية احلياة.
وم��ا أج��ده مثي��راً لالهتم��ام الوع��ي املتزايد 
للدول واحلكومات الغربية مبفهوم "الس��عادة 
املس��تدامة" الذي ينطوي على فكرة تشكيل 
عالق��ات اجتماعي��ة صحي��ة حتمي اإلنس��ان 
وبيئته، وتس��هم في رفاهيته، فالصحة وفقاً 
لهذا املفهوم اجلديد ليست الصحة اجلسدية 
بق��در ما ه��ي صح��ة العالق��ات االجتماعية 

القائمة على الرفاهية العقلية والعاطفية.
وأعتق��د أن معظمن��ا يع��رف ه��ذا. معظمنا 
ي��درك أن الس��عادة ال عالقة لها بامل��ال، وهي 
ال ترتب��ط بعمر معني أو بكمية األش��ياء التي 
منتلكه��ا، وق��د أثبتت التجارب أن األش��خاص 
الذين ميارسون االستدامة هم في الواقع أكثر 
س��عادة م��ن أولئك الذي��ن ال ميارس��ونها، وأن 
الناس الس��عداء يعتنون بأنفسهم واآلخرين 
ومبا يضمه كوكبهم من مدن وأماكن طبيعية، 

وحيوانات أليفة، وثقافات.
وتؤكد تقاري��ر "معهد أبحاث الس��عادة" في 
الدامنارك أن االس��تدامة والسعادة مترابطان، 
وأن الس��عادة مبعناها العامل��ي هي جتربة حياة 
مشتركة لنا ولآلخرين، وليس على حسابهم، 
فعندما نعمل بفكرة السعادة املستدامة إمنا 
نعمل في نفس الوقت على س��عادة ش��عوب 

أخرى، وبيئات أخرى.
العراقي��ني  مالي��ني  أن  يق��ني  عل��ى  أنن��ي 
فأح��رى  الس��عادة،  ه��ي  م��ا  سيتس��اءلون: 

بالسعادة املستدامة؟ 
وأنى لهم أن يعرفوها وهم حتت وطأة مآسيهم 

وأحزانهم؟
وم��ع ذل��ك أدعوهم لالحتف��ال به��ذا اليوم مع 
بقية شعوب العالم، وليكن هذا اليوم مناسبة 
ومبجتمعه��م  بأنفس��هم  الثق��ة  الس��تعادة 
وبيئتهم، ففي تقديري، أن أهم وأفضل مفاتيح 

السعادة هي عدم فقدان األمل باملستقبل.

يوم السعادة العالمي

بعدما قرر الثنائي، النجمة 
غوميز  س��يلينا  العاملي��ة 
والنج��م العاملي جاس��ن 
وأخ��ذ  االنفص��ال،  بيب��ر 
قسط من الراحة، أصبحت 
ومصب  قصتهم��ا قضية 

اهتمام لدى اجلمهور.
ومب��ا أّن مص��دراً مقرباً من 
الثنائ��ي، أك��د أّن غومي��ز 
التأث��ر بخي��ارات  ش��ديدة 
والدته��ا في امل��دة احلالية، 
دعمتها  بعدم��ا  خصوصا 
ف��ي مرضها ووقف��ت الى 

جانبه��ا في أثن��اء عملية 
زراعة الكلية التي خضعت 
له��ا ف��ي الع��ام املاض��ي، 
أصبح��ت عالقتهم��ا أكثر 

صالبة.

درة  املمثل��ة  تس��تعد 
تصوي��ر  الس��تكمال 
املمث��ل  م��ع  مش��اهدها 
ف��ي  رمض��ان  محم��د 
مسلسل "نسر الصعيد" 
بعد عودتها من "مهرجان 
للس��ينما  األقص��ر 

األفريقّية".
زوج��ة  دور  درة  وتلع��ب 
محمد رمضان، اذ يحصل 
م��ن  العدي��د  بينهم��ا 

املشكالت الزوجية.
ويضم مسلس��ل "نس��ر 
مجموع��ة  الصعي��د" 
كبي��رة من ممثل��ني آخرين 
ابرزهم: سيد رجب، ووفاء 
عامر، ودرة، ودينا، وعائشة 

ب��ن أحمد، ,عاي��دة رياض، 
,يوس��ف  ع��ز،  ,محم��د 
عثمان، ومؤمن نور، وهاجر 
ح��امت،  ومحم��د  أحم��د، 
وغيرهم، وه��و من تأليف 
املعط��ي،  عب��د  محم��د 
واخراج ياسر سامي، كما 
س��يخوض ه��ذا العم��ل 
السباق الرمضاني املقبل.

امله��ن  نقي��ب  اش��ار 
مص��ر  ف��ي  املوس��يقية 
الفن��ان هاني ش��اكر الى 
ان االيقاف املؤقت للفنان 
املغرب��ي محم��د الريفي 
هو ق��رار يص��در من جلنة 
العم��ل ف��ي النقابة ألي 
فن��ان يتهرب من س��داد 
الرس��وم النس��بية ع��ن 

احلفالت.
وتاب��ع ش��اكر انه س��بق 
ان تع��ّرض فنان��ون ع��رب 
احلالة  له��ذه  ومصري��ون 
التي تتش��ابه م��ع حالة 
محم��د الريف��ي، مؤكدا 
ان الوقف مؤقت وينتهي 
عند املثول امام الش��ؤون 

القانونية وتسديد جميع 
الرسوم املترتبة عليه.

وختم الفنان هاني شاكر 
بان��ه يك��ّن امل��ودة ل��كل 
الفنان��ني الع��رب، ويع��د 
املغرب موطنه الثاني كما 
الش��عب  يحت��رم جميع 
املغرب��ي عل��ى تقديرهم 

ومحبتهم له.

سيلينا غوميز

هاني شاكر

درة

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

شريف رمزي مع احملاور

بغداد - الصباح الجديد:
أقام البيت الثقافي في العزيزية بالتعاون مع تربية القضاء، 
معرضا فنيا مشتركا للطالبتني املوهوبتني رسل غيث فالح، 

وختام عادل صكبان، شهدته اعدادية العزيزية للبنات.
افتتح املع��رض مدير تربي��ة العزيزية حس��ام حمزه حبيب 
الس��عدون، بحضور عدد من املش��رفني التربوي��ني، وأعضاء 
الهيئة التدريسية وجمع غفير من الطالبات وضم املعرض 
أكثر من )30( لوحه فنية باألس��ود واألبيض وامللونة، رسمت 
بأل��وان الزي��ت والفح��م، اللوح��ات تضمن��ت تخطيط��ات 
لشخصيات تاريخية، ولوحات تغنت بحب الوطن، وترجمت 
معنى التعايش الس��لمي بني أبناء شعبنا وجمال الطبيعة 

والتصدي لإلرهاب، إضافة إلى عدة لوحات أخرى متنوعة.
وأثنى احلضور على دور البيت الثقافي في العزيزية في إقامة 
األنش��طة والفعاليات واحتضانه جلميع األوساط الثقافية 

وتفعيل احلراك الثقافي في قضاء العزيزية.

معرض مشترك 
لموهوبتين

الصباح الجديد - وكاالت:
ضجت وسائل التواصل اإلجتماعي 
والكثير  املاضي��ة  الس��اعات  خالل 
م��ن املواق��ع اإللكتروني��ة العاملية 
بخب��ر نّية املمثل العاملي مات دميون 
ت��رك الوالي��ات املتح��دة األميركية 

واإلنتقال للعيش في أستراليا.
وأشار الكثيريون ان السبب في ذلك 
يعود إل��ى رفض دميون لسياس��ات 

الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
ومعارضته له.

املتداول��ة فقد  وبحس��ب األخب��ار 
اشترى مات دميون، البالغ من العمر 
47 عاًما، عقارًا في خليج بايرون في 
نيو ساوث ويلز بأستراليا، الى جانب 
املمثل الشهير كريس هيمسورث، 
وفًقا لصحيفة صنداي تلغراف في 

سيدني.

ولك��ن في املقاب��ل قال��ت جينيفر 
أل��ني، املتحدثة اخلاص��ة بدميون أنه 
زار مؤخراً أس��تراليا أكث��ر من مّرة، 
ولم يتم ش��راء أي عق��ارات هناك، 
وم��ا يت��ردد حالًي��ا لي��س إال مجرد 

شائعات.
وأضاف��ت:" دمي��ون ل��ن يخ��رج من 
ومازال  األميركية،  املتحدة  الواليات 
يقدم الدع��م للحزب الدميوقراطي، 

رئيس��ا  داعًما  وكان 
للمرش��حة السابقة 

هيالري كلينتون".
موق��ع  أن  إل��ى  ويش��ار 

قد  بوس��ت" كان  "نيوي��ورك 
ذكر ف��ي وقت س��ابق أن دميون 
أخبر أصدق��اءه انه يريد مغادرة 
البالد ألنه ال يتفق مع سياسات 

ترامب.

"مات ديمون" يهاجر من أميركا بسبب ترامب

الصباح الجديد - وكاالت:
مت بي��ع طل��ب وظيفة مأله س��تيف 
جوب��ز قبل أكث��ر من أربع��ة عقود، 
وال��ذي عك��س طموحات مؤس��س 
شركة أبل في مجال التكنولوجيا، 
مقاب��ل 174 أل��ف دوالر ف��ي م��زاد 
بالوالي��ات املتحدة وهو ما يزيد ثالثة 

أضعاف على تقديرها املسبق.
وذك��رت دار امل��زادات عل��ى اإلنترنت 
"R.R"، ومقره��ا بوس��طن، أن أحد 
رواد اإلنترنت من إجنلترا هو الذي فاز 
باملزاد، لكن املشتري يرغب في عدم 

الكشف عن اسمه.
وكان م��ن املتوق��ع أن يجلب الطلب 
امل��ؤرخ ع��ام 1973، ال��ذي تضم��ن 
أخطاء هجائية وأخطاء في عالمات 
دوالر،  أل��ف   50 حوال��ي  الترقي��م، 
وأوضحت دار املزادات أن س��عر البيع 
ال��ذي مت الوصول إليه، يبلغ 174757 

دوالرا.
وكت��ب في خانة االس��م )س��تيف 
جوبز( وفي خانة العنوان )كلية ريد(، 

وه��ي كلية في أوريغ��ون درس فيها 
جوبز ملدة قصيرة، وبجانب "الهاتف: 
"كتب: "ال ش��يء"، وكتب جوبز في 
اخلاص��ة( مهندس  )الق��درات  خانة 

فني أو مصمم برمجيات.
ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة، 

التي كان يتقدم للعمل بها.
يذك��ر أن جوب��ز أس��س، وصديق��ه 
ستيف وزنياك، شركة أبل بعد ذلك 
بثالث سنوات تقريبا، وتوفي بسبب 
مرض الس��رطان في عام 2011 عن 

56 عاما.

الصباح الجديد - وكاالت:
حتت ش��عار "س��ينما م��ن أجل غد 
أفضل" انطلقت، الدورة الس��ابعة 
م��ن مهرج��ان األقص��ر للس��ينما 
األفريقية بحضور ع��دد من جنمات 
الس��ينما، بينه��م املصري��ة ليلى 
عل��وي، والس��ورية كن��دة عل��وش، 

والتونسية درة زروق.
ويع��رض املهرج��ان 110 أف��الم بني 
طويلة وقصيرة وروائية وتسجيلية، 
موزع��ة عل��ى خم��س مس��ابقات 
إضافة إلى البرامج املوازية وبرنامج 

ضيف الشرف.
ويه��دي املهرج��ان دورته الس��ابعة 
إلى اس��م الفنانني الراحلني املمثل 
املصري أحمد زكي واخملرج السوداني 

حسني شريف.
وحت��ل دول��ة روان��دا ضي��ف ش��رف 
املهرج��ان، كما حتتفي ه��ذه الدورة 
مبئوية ميالد الزعيمني املصري جمال 
عبد الناصر واجلنوب أفريقي نلسون 
مانديال وذكرى مرور عش��رة سنوات 

على وفاة اخملرج املصري يوس��ف 
شاهني.

وك��رم املهرج��ان ف��ي االفتت��اح 
املنتج والشاعر وكاتب السيناريو 
مدحت العدل رئيس شرف الدورة 
السابعة واخملرج السنغالي موسى 

توريه واملمثل املص��ري جميل راتب 
واملمثلة املصرية غادة عادل.

األفالم  ع����روض  وبجان����ب 
والن����دوات يقي����م 

ورش��ة  املهرجان 
لصناعة األفالم 

ملس��تقل��ة  ا
مه���ا  يق��د
خيري  اخمل��رج 

ب�����ش���ارة 
فيها  ويعاون��ه 

التص�وير  مدير 
مح���م������ود 
واخملرج  لطف��ي 
ش��ريف  املنفذ 

عماشة.

175 ألف دوالر ثمن لطلب 
ستيف جوبز للتوظيف

"عبد الناصر ومانديال" في مهرجان 
األقصر للسينما األفريقية

الصباح الجديد - وكاالت:
الرئي��س  موس��ك  ايل��ون  كش��ف 
التنفيذي لش��ركة الفض��اء اخلاصة 
SpaceX ع��ن تصوره لش��كل حياة 
ف��ي  املري��خ  عل��ى س��طح  البش��ر 
املستقبل القريب، إذ قال إن احلضارات 
عل��ى الكوك��ب األحم��ر س��تحظى 
بالعديد من وس��ائل الراحة املوجودة 
هنا على األرض، إضافة إلى أنه سيتم 
نقل شكل احلكومة الدميقراطية إلى 
املريخ، اذ س��يصوت الناس مباش��رة 

على القضايا املهمة.
ويرى "موسك" أيًضا أنه سيتم فتح 
مطاعم بيت��زا وحانات على الكوكب 
األحمر لكي يش��عر الس��كان هناك 
بن��وع م��ن الترفيه، كما كش��ف عن 
للرح��الت  اجلدي��د  الزمن��ي  اجل��دول 
التجريبية لسفن الفضاء التي ميكن 
أن تنقل البشر إلى املريخ في يوم من 
األيام. وق��ال إن SpaceX حتقق تقدًما 
جي��ًدا ف��ي ه��ذا اجمل��ال، وإن الرحالت 
التجريبي��ة ميكن أن حتدث في غضون 

أش��هر، فمن املقرر أن يكون 
م��ن املمكن القي��ام برحالت 
قصي��رة، صع��ودا وهبوط��ا 
م��ن  األول  النص��ف  ف��ي 
الع��ام املقبل. ووفقا ملوقع 
"مي��رور" البريطان��ي، قال 
"موس��ك" في ح��ال وقوع 
ح��رب عاملي��ة ثالث��ة هن��ا 
األرض، فسيكون من  على 
األفضل أن يعيش البش��ر 

على سطح املريخ.

افتتاح مطاعم بيتزا وحانات على كوكب المريخ
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