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السليمانية - عباس كاريزي:  
ش��هدت محافظة أربي��ل وللمرة 
آالف  جتم��ع  تظاه��رة  األول��ى، 
املواطن��ني واملوظفني أم��ام مبنى 
مجل��س ال��وزراء، في حت��د واضح 
حلكوم��ة اإلقليم ج��ّراء التصرف 
الكيف��ي باملبال��غ التي أرس��لتها 
احلكوم��ة االحتادية لص��رف رواتب 

موظفي اإلقليم. 
ومن��ذ ب��دء سلس��لة التظاهرات 
واالعتصامات واإلضراب العام الذي 
نظمه املوظفون في مدن وقصبات 
متفرقة من اإلقليم منذ س��نتني 
واملس��تحقات  الروات��ب  بس��بب 
املعيش��ية، بقيت ه��ذه احملافظة 
والتظاهرات  التجمعات  مبنأى عن 
االحتجاجية، وحتى اندلعت أمس 
األح��د أول التظاه��رات املطالب��ة 
بصرف كامل املستحقات والرواتب 
وإنه��اء االس��تقطاع اإلجباري من 

رواتب املوظفني املتأخرة.
وردد املتظاه��رون ش��عارات نددت 
بالتجاوزات املس��تمرة للسلطات 
في اإلقليم على حقوق الش��عب، 
حكوم��ة  بإس��قاط  مطالب��ني 
اإلقليم، التي وصفوها بالفاسدة، 
الفاشلة، الس��ارقة لقوت وثروات 
شعب كردس��تان، األمر الذي دفع 
عناص��ر مكافح��ة الش��غب الى 

املتظاهرين،  أمام  تش��كيل حاجز 
ملنعه��م م��ن االقتراب م��ن مبنى 
مجلس ال��وزراء، وإط��اق القنابل 
والرص��اص  للدم��وع  املس��يلة 
املطاطي لتفري��ق املتظاهرين، ما 
أدى ال��ى إصابة العش��رات منهم 
بج��راح، فض��اً ع��ن قي��ام قوات 
األس��ايش باعتقال العشرات من 
املتظاهري��ن، واقتيادهم الى جهة 

مجهولة.
 وذكرت مص��ادر مطلعة للصباح 
الدميقراط��ي  احل��زب  أن  اجلدي��د، 
استقدم على إثر ذلك قوات خاصة 
من الزيرفاني واس��تبدل بها قوات 
مكافحة الشغب، ليحكم بذلك 
س��يطرته على مداخ��ل ومخارج 
الدوائ��ر احلكومية ف��ي محافظة 

أربيل.
وبينم��ا اك��دت مص��ادر مطلعة 
للصب��اح اجلدي��د قي��ام االجه��زة 
االمني��ة وق��وات االس��ايش ف��ي 
باعتق��ال  ده��وك  محافظ��ة 
العدي��د من النش��طاء ومنظمي 
العش��رات  طال��ب  التظاه��رات، 
م��ن اعضاء برمل��ان االقليم، بعقد 
جلسة استثنائية طارئة ملناقشة 
الروات��ب  ف��ي  اإلص��اح  قان��ون 

ومطالب املتظاهرين.
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تحدث ألول مرة في أربيل وتستدعي لقمعها قّوات الزيرفاني

عشرات الجرحى واعتقاالت بالجملة في
تظاهرات الموظفين بمحافظات اإلقليم

جانب من تظاهرات أربيل أمس

رصد 243 مخالفًة للمطاحن
مسلحون يغادرون بلدات4والوكالء والناقلين واألفران 

6في الغوطة الشرقية صوب إدلب

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مص��در مطل��ع ف��ي وزارة 
الداخلي��ة، أمس األحد، ع��ن نتائج 
التحقي��ق باحلريق الذي نش��ب في 
دائ��رة العقود ملطار بغ��داد الدولي، 
مبين��ا ان التحقي��ق أثب��ت "إهماال 
جس��يما" م��ن قب��ل مدي��ر الدائرة 

القانونية.
وق��ال املصدر ف��ي تصريح صحفي، 
ان "توصي��ات اللجن��ة التحقيقية 
املشكلة ملعرفة أسباب حريق دائرة 
العق��ود في مط��ار بغ��داد الدولي، 

أثبتت اإلهمال اجلسيم ملدير قسم 
الدائرة القانونية في املطار".

وبني ان "مدير القانونية غادر القسم 
قبيل اندالع احلريق من دون استئذان، 
كم��ا ان ١٢ موظفاً من مجموع ١٤ 
في القس��م، لم يحض��روا في يوم 
احلادث، فضالً عن إهمال املدير باتخاذ 
التدابير االحترازية الالزمة، وحصول 
احلريق بعد مغادرته الغرفة بفترة ال 

تتجاوز العشر دقائق".
وأضاف أن "اللجنة أوعزت إلى مركز 
شرطة املطار باالستمرار باإلجراءات 

بالتحقي��ق،  والتعم��ق  القانوني��ة، 
بإش��راف ضاب��ط املركز ش��خصياً، 
دورهم  وأخ��ذ  التحقي��ق،  وقاض��ي 
احلقيق��ي ف��ي احلفاظ عل��ى أموال 
الدولة، ومنع اجلرمية وكشفها عند 
وقوعها، واإليعاز إلى مديرية الدفاع 
املدني العامة، بإجراء كشف عاجل 
جداً، لتحديد احتياجات مطار بغداد 

الدولي من مطافئ احلريق".
وأش��ار املص��در إل��ى أن "اللجن��ة 
التحقيقي��ة طالب��ت وزارة النق��ل، 
باإلس��راع بإجن��از عق��د منظوم��ة 

اإلنذار عن احلرائق واإلطفاء التلقائي 
في املط��ار، وحس��م املوض��وع مع 
واس��تخدام  املنف��ذة،  الش��ركة 
التكيي��ف املركزي ب��دالً من أجهزة 

التكييف املفردة".
طالب��ت  "اللجن��ة  أن  واوض��ح 
ال��وزارة أيض��اً، بض��رورة التش��ديد 
بأوقات  بااللت��زام  على موظفيه��ا، 
ومحاس��بة  الرس��مي  ال��دوام 
اخملالف��ني وتفعيل أجه��زة البصمة 

االلكترونية".
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بغداد ـ إيناس جبار:
ف��ي  متخصص��ون  قض��اة  أك��د 
واجلناي��ات  التحقي��ق  محاك��م 
انحس��ار عمليات اخلطف في املدة 
األخيرة، مقارن��ة بالفترات املاضية 
الت��ي ش��هدت فيها ه��ذه اجلرمية 
ذروتها نتيجة الف��راغ األمني الذي 
خلفته املعرك��ة مع تنظيم داعش 

اإلرهابي، بحسب القضاة.
 وكشف القضاة أن جانب الرصافة 
في بغ��داد ه��و األكثر اس��تهدافاً 
لعملي��ات اخلط��ف س��يما الطرق 

لصعوب��ة  الس��ريعة  اخلارجي��ة 
تغطيتها أمنياً، مؤكدين أن الوقائع 
كش��فت أن العصاب��ات غالب��ا ما 
تستقل س��يارات نوع )تاهو( و)بيك 
اب( ب��دون لوحات، فيما أش��اروا أن 
مبالغ الفدية قد تص��ل إلى )400( 
أل��ف دوالر أميركي بحس��ب احلالة 

املادية للضحية.
احلديثة في  التقني��ات  واس��همت 
إلق��اء القب��ض عل��ى الكثي��ر من 
عصابات اخلطف، كما أكد القضاة، 
مشيرين إلى امتالك القضاء قاعدة 

بيانات واسعة ساهمت في كشف 
أماكنهم وهوياتهم.

وقال القاضي سهيل عبد اهلل سهو 
رئي��س الهيئة الثانية في محكمة 
اجلنايات املركزي��ة أن "اغلب دعاوى 
اخلطف املعروضة أمام احملاكم ذات 
دوافع مادية، إذ تش��كل هذه اجلرمية 
ما يقارب %90 م��ن جرائم اخلطف، 
أما املتبقية فتشمل جرائم اخلطف 

االعتيادية".
وأضاف عب��د اهلل إلى "القضاء" إن 
"اخلطف إذا لم تصاحبه مس��اومة 

عل��ى امل��ال يعتب��ر خطف��ا عادي��ا 
ويحكم امل��دان به عل��ى وفق املادة 
421 من قانون العقوبات التي تنص 
على اخلطف جملرد حجز األش��خاص 

وتقييد حرياتهم".
وازدادت ف��ي امل��دة املاضي��ة جرائم 
اخلطف في بغداد وبعض احملافظات، 
حتى أن هذه اجلرمية تنظر اس��تنادا 
إل��ى قانون مكافح��ة اإلرهاب الذي 
يعتبر أش��د القوان��ني اجلزائية في 

العراق.
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التقنيات الحديثة تسهم في انحسار عمليات الخطف ببغداد
في حين صّدقت محكمة تحقيق الكرخ اعترافات بخمسين جريمة حريـق عقـود مطـار بغـداد..

يتحملـه مديـر دائرتـه القانونيـة

وكاالت ـ الصباح الجديد:

الروس��ية ومنظمات  املعارض��ة  ن��ددت 
غي��ر حكومي��ة ب��االف التج��اوزات ف��ي 
االنتخابات الرئاس��ية االحد والتي جتلت 
خصوصا في نقل ناخبني في حافات من 
جانب الش��رطة وتهديد مراقبني وحشو 
صناديق بهدف رفع نس��بة املشاركة في 

اقتراع فاز فيه فادميير بوتني.
غي��ر  "غول��وس"  منظم��ة  وعرض��ت 
احلكومي��ة واملتخصص��ة ف��ي مراقب��ة 
االنتخابات ح��االت التزوير على موقعها 
الس��اعة  قراب��ة  مش��يرة  االلكترون��ي 
18,00 ت غ الى 2709 جتاوزات مثل حشو 
صناديق والتصويت اكثر من مرة واعاقة 

عمل املراقبني.
كذل��ك، نقلت حركة املعارض الروس��ي 
اليكس��ي نافالن��ي الت��ي اك��دت انه��ا 
ارس��لت اكثر م��ن 33 ال��ف مراقب الى 
مكاتب االقتراع، مئات من حاالت التزوير 

وخصوصا في موسكو ومنطقتها وسان 
بطرسبورغ وبشكورتوستان )1200 كلم 

شرق موسكو(.

م��ن جهتهم، اش��ار املراقب��ون في املقر 
العام حلملة بوتني الى 300 جتاوز.

وقالت رئيسة اللجنة االنتخابية املركزية 

ايا بامفيلوفا خ��ال اعانها النتائج ان 
عدد التجاوزات "كان نس��بيا متواضعا" 

معتبرة ان االنتخابات كانت شفافة.

ومع ضمان فوز بوتني في االنتخابات، بذل 
الكرملني كل ما في وس��عه للتاكد من 
مش��اركة اكبر عدد من املقترعني فيها، 
اذ ان نس��بة املش��اركة تش��كل املعيار 

الفعلي في هذا االستحقاق.
وكثرت الضغوط على الناخبني حلضهم 
على التوجه الى مراكز االقتراع. واعربت 
غول��وس ع��ن قلقه��ا حي��ال معلومات 
حتدث��ت عن اجبار موظف��ني وطاب على 
التصويت في مكان عملهم او دراستهم 

وليس قرب مكان اقامتهم.
وروى موس��افي )29 عام��ا( ال��ذي يقيم 
جن��وب موس��كو لفرانس ب��رس ان "رب 
عمل والدتي اتصل بها وابلغها بضرورة 
التصوي��ت حتت طائلة ع��دم العودة الى 

عملها".
وق��ال ايفان دان��وف اخلبي��ر القانوني في 
فريق نافالني انه لرفع نس��بة املشاركة 
في ياكوتس��ك باقصى الشرق الروسي 
مقاب��ل  بالطع��ام"  الناخب��ون  "وع��د 

اصواتهم.
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تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
نفت املفوضية العليا املستقلة 
لانتخاب��ات، أم��س االحد، وجود 
تاع��ب باجراءاتها في محافظة 
كرك��وك، فيم��ا لفت��ت إل��ى ان 
امتاك اشخاص بطاقات قدمية 

لن متكنهم من االدالء بصوتهم 
مرتني، مؤكدة أن املش��اركة في 
االنتخاب��ات يج��ب أن حتصل من 
التي  اجلدي��دة  البطاق��ة  خ��ال 
حتتوي على بصمة اصابع وصورة 
الوقت  في  شخصية، كاش��فة 

ذاته ع��ن اجراءات تس��ّهل على 
ابن��اء قضاء احلويجة املش��اركة 

في االقتراع.
الرس��مي  املتح��دث  وق��ال 
للمفوضي��ة ك��رمي التميم��ي إن 
"اجراءاتن��ا املتعلق��ة بتحدي��ث 

الس��جات، وتوزي��ع البطاق��ات 
ف��ي  مس��تمرة  االنتخابي��ة 
توج��د  وال  كرك��وك  محافظ��ة 

هناك مخاوف من خروق فنية".
وتاب��ع التميمي ف��ي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "قراراً اتخذ 

باس��قاط البطاق��ة القدمية في 
قضاء احلويج��ة، وتوزيع بطاقات 
اخ��رى جدي��دة، وقد بدأن��ا بهذه 

العملية".
وأوضح ان "هذه املدينة تعرضت 
داع��ش  تنظي��م  احت��ال  إل��ى 

االرهابي وقد تع��رض اهلها إلى 
التخاذ  مااضطرن��ا  االضطه��اد، 
القرار نفس��ه املتعلق مبحافظة 
باس��تبدال  اخل��اص  نين��وى 

البطاقات".
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مفوضية االنتخابات تنفي مزاعم التالعب بإجراءات التحديث في كركوك
إجراءات تسّهل على أبناء الحويجة المشاركة في االقتراع

جانب من االنتخابات الروسية األخيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب رئيس التحال��ف الوطني 
بس��د  احلكي��م  عم��ار  الس��يد 
وتأمني  الهش��ة  االمنية  الثغرات 
الط��رق الرابط��ة ب��ني احملافظات 
البش��عة  اجلرمية  عل��ى خلفي��ة 
الت��ي ارتكبتها عصاب��ات داعش 
االرهابية بحق عدد من منتسبي 
الش��رطة االحتادية عل��ى الطريق 
الراب��ط ب��ني محافظت��ي ديال��ى 

وكركوك .
وذكر بيان ملكتبه تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه امس " بأشد 
عبارات الشجب والتنديد نستنكر 
اجلرمية البش��عة الت��ي ارتكبتها 
العصاب��ة الظالمية الداعش��ية 

بحق عدد من منتسبي الشرطة 
االحتادية العزل الذين وقعوا مؤخرا 
اس��رى على الطري��ق الرابط بني 

محافظتي ديالى وكركوك".
واض��اف" وإذ نواس��ي اس��ر هذه 
الكوكب��ة املضحية ونش��اركها 
حزنه��ا العميق، جن��دد مطالبتنا 
اقصى  بإتخاذ  املس��ؤولة  اجلهات 
إج��راءات احليط��ة واحل��ذر وس��د 
وتأمني  الهش��ة  االمنية  الثغرات 
الط��رق الرابط��ة ب��ني احملافظات 

وعدم التهاون او االسترخاء ".
وأك��د الس��يد عم��ار احلكي��م " 
استمرار املعركة مع االرهاب حلني 
القض��اء التام على ب��ؤره وخالياه 

النائمة ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلق��ت، أم��س األح��د، فعالي��ات 
مع��رض ومؤمت��ر إعم��ار الع��راق في 
العاصم��ة املصرية القاه��رة برعاية 
اجلامع��ة العربي��ة، ضم��ن فعاليات 
العربي  اإلفريق��ي  االس��تثمار  مؤمتر 
املس��تثمرين  احت��اد  يقيم��ه  ال��ذي 

العرب.
وقال سفير العراق لدى مصر ومندوبه 
الدائ��م لدى جامعة ال��دول العربية، 
حبي��ب الص��در، إن "العراق يدش��ن 
مرحل��ة فارق��ة وزاخرة باالس��تقرار 
االمني واالنتعاش االقتصادي والوئام 
االجتماع��ي وتوفير ثروات وامكانيات 
طبيعية وشبابية هائلة ودواع ملحة 

العادة االعمار والتأهيل".
وأكد الصدر، "اهمي��ة املؤمتر لتعزيز 
التع��اون العرب��ي االفريقي للنهوض 
بالتنمية املس��تدامة ورسم مالمح 
افريقي��ة  واع��دة لش��راكة عربي��ة 
لالخذ بش��عوب املنطقتني لالنفتاح 

والتطوير ومكافحة االرهاب".
واوضح، أن "ممثل��ي الهيئة الوطنية 
لالس��تثمار بالع��راق والبنك املركزي 
سيس��تعرضون خالل اعم��ال املؤمتر 
الف��رص  ل��ه  املصاح��ب  واملع��رض 
االس��تثمارية املتاح��ة ف��ي الع��راق 
والتسهيالت املمنوحة من احلكومة 

للمستثمرين".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ى مركز اإلع��الم األمن��ي، أمس 
األح��د، األنب��اء الت��ي حتدث��ت ع��ن 
اختط��اف 50 منتس��با م��ن ق��وات 
العراق��ي  واجلي��ش  احل��دود  ح��رس 
مبحافظ��ة األنبار، في ح��ني بنينّ أنه 
س��يتخذ اإلجراءات القانونية بحق 
قن��اة االجت��اه الفضائي��ة التي بثت 

اخلبر.
 وذك��ر بيان ص��ادر ع��ن املركز أمس 
األح��د واطلع��ت علي��ه "الصب��اح 

اجلديد" أن "قناة اإلجت��اه الفضائية 
نش��رت خب��راً غي��ر صحي��ح ع��ن 
اختط��اف 50 منتس��با م��ن ق��وات 
حرس احلدود واجلي��ش على الطريق 

الدولي مبحافظة االنبار".
وأك��د البي��ان أن "قي��ادة العمليات 
االج��راءات  س��تتخذ  املش��تركة 
املوض��وع  ه��ذا  بش��أن  القانوني��ة 
اإلع��الم  هيئ��ة  م��ع  بالتنس��يق 

واالتصاالت".
تتمة ص3

الحكيم يطالب بسد الثغرات األمنية 
وتأمين الطرق الرابطة بين المحافظات

انطالق أعمال معرض ومؤتمر 
إعمار العراق في القاهرة

ال صحة الختطاف 50 عنصرا
من قّوات حرس الحدود والجيش

المعارضة الروسية ومنظمات غير حكومية
تندد بآالف التجاوزات في االنتخابات الرئاسية

#عدالة_اجتماعية

يش��كر رئي��س حتري��ر جري��دة "الصب��اح اجلدي��د" 
ات  إس��ماعيل زاير رئيس الوزراء والقائ��د العام للقونّ
املس��لحة على تقديره للجهود التي بذلتها اجلريدة 
في تغطية عمليات حترير العراق من قبضة "داعش" 

اإلرهابي 
وكان رئي��س التحري��ر تس��لنّم أمس األحد ش��هادة 
املش��تركة  العملي��ات  قي��ادة  قدمته��ا  تقديري��ة 
تقديرا جله��وده الوطنية املتميزة لدع��م العمليات 
املشتركة لتحرير أرض العراق من عصابات "داعش"  

اإلرهابية.
وأعربت قيادة العمليات املشتركة عن أملها بتقدمي 
املزيد من العطاء ومواصل��ة خدمة العراق العظيم 

وشعبه املعطاء.
بدورها تشكر اس��رة حترير "الصباح اجلديد" الزمالء 
املراسلني )اس��امة جناح وخدر خالت ووعد الشمري( 
الذي��ن واصلوا تقدمي عطاءهم برفد اجلريدة بالتقارير 
الصحفي��ة اليومية اخلاصة بالعملي��ات التي دارت 
اثناء املعارك ضد اإلره��اب املتمثل بداعش ووضعها 
بني اي��دي املواطن��ني الذين كان��وا يتابع��ون احداث 
انهي��ار التنظيم االرهابي اوال بأول على ايدي جنودنا 

االبطال. 

شكر على تقدير
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السليمانية - عباس كاريزي: 

وتنكيل  باجلمل��ة وقم��ع  اعتق��االت 
واعت��داء عل��ى املواطن��ن ووس��ائل 
الغالب��ة  الس��مة  كان��ت  اإلع��ام، 
عل��ى التظاهرات الت��ي نظمها آالف 
م��ن املوظفن، ال��ذي جابوا ش��وارع 
احملافظ��ات واالقضي��ة والنواحي في 
اإلقلي��م، للمطالبة مبس��تحقاتهم 
االس��تقطاع  وإنه��اء  املعاش��ية، 
اإلجب��اري ف��ي رواتبه��م املتأخرة من 

قبل حكومة اإلقليم.
للم��رة االول��ى من��ذ ب��دء سلس��لة 
التظاه��رات واالعتصامات واالضراب 
الع��ام ال��ذي ينظم��ه املوظفن في 
ش��هدت  س��نتن،  من��ذ  االقلي��م 
محافظة اربيل الت��ي كانت الى حد 
م��ا بعي��دة ع��ن مظاه��ر االعتصام 
املواطن��ن  االف  ، جتم��ع  والتظاه��ر، 
واملوظفن امام مبنى مجلس الوزراء، 
في حتد واضح حلدة االجراءات االمنية 
املتخ��ذة من قبل احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني، مرددين شعارات نددت 
بالتج��اوزات املس��تمرة للس��لطات 
ف��ي االقليم عل��ى حقوق الش��عب، 
مطالبن باس��قاط حكومة االقليم، 
التي وصفوها بالفاس��دة، الفاشلة، 
ش��عب  وث��روات  لق��وت  الس��ارقة 

كردستان.
من جانبها قام��ت عناصر مكافحة 
الش��عب الذين ش��كلوا حاجزا امام 
املتظاهري��ن، الذين حاول��وا االقتراب 
من مبن��ى مجل��س ال��وزراء، باطاق 
القنابل املس��يلة للدموع والرصاص 
املطاط��ي في محاولة منهم لتفريق 
اصاب��ة  ال��ى  ادى  م��ا  املتظاهري��ن، 
فض��اً  بج��راح،  منه��م  العش��رات 
ع��ن قيام ق��وات االس��ايش باعتقال 
العشرات من املتظاهرين، الذين رددوا 
ش��عارات ن��ددت بحكوم��ة االقليم 
واحلزب��ن احلاكم��ن، واقتادوه��م الى 

جهة مجهولة.
مراس��ل قناة ان ار ت��ي االهلية التي 
قام��ت بتغطي��ة التظاه��رات من��ذ 
س��اعات الصباح الباك��ر، قال ان قوة 
امني��ة كان��ت ترتدي ماب��س مدنية 
هاجم��ت  باالس��لحة  مدجج��ن 
مجل��س  مبن��ى  ام��ام  املتظاهري��ن 
وقام��ت  اربي��ل،  مبحافظ��ة  ال��وزراء 
باالعت��داء عليه��م بالض��رب بينهم 
النواب،ع��ن اجلماعة  عضو مجل��س 
االسامية سليم شوشكيي، واردف 
ان تلك القوة اعتدت بالضرب كذلك 

عل��ى الطاقم الفني لقن��اة ان ار تي 
وصادرت االجهزة واملعدات التي كانت 

بحوزتهم.
وتابع مراسل قناة ان ار تي هيرش قادر، 
ان قوات االسايش وفي محاولة منها 
الخماد ح��دة التظاهرات وتفريقهم، 
هاجم��ت اجلموع املتظاه��رة ومنعت 
طاقم القناة من تغطية التظاهرات 
وقام��ت باالعتداء بالضرب وكس��رت 
كان��ت  الت��ي  واالجه��زة  املع��دات 
بحوزته��م لتمن��ع اس��تمرار الب��ث 

املباشر للقناة.
مص��ادر مطلع��ة ذك��رت للصب��اح 
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  اجلدي��د، 
اس��تقدم على اثر ذل��ك قوات خاصة 
م��ن الزيرفاني واس��تبدل به��ا قوات 
مكافحة الش��غب، ليحك��م بذلك 
سيطرته على مداخل ومخارج الدوائر 

احلكومية في محافظة اربيل.
التظاهرات التي بدأت منذ س��اعات 
االولى لصب��اح يوم ام��س االحد في 
جمي��ع محافظ��ات االقلي��م، خ��رج 
على اثره��ا االف املوظفن واملواطنن 
وجتمع��وا امام مديريات التربية ودوائر 
السليمانية  الصحة في محافظات 

وحلبجة واربيل ودهوك وادارتي كرميان 
ورابرين، وقامت املاكات التدريس��ية 
في محافظ��ة الس��ليمانية بنصب 
اخليم والسرادق امام مبنى محكمة 
الس��ليمانية ومديرية التربية وسط 
ش��ارع س��الم وهو الش��ارع الرئيس 
في احملافظة، رافعن شعارات طالبوا 
فيه��ا بايقاف الس��رقة واالس��تياء 
على ثروات الشعب وتغيير السلطة 

ومنح الرواتب املتأخرة للموظفن.
ب��دوره ق��ال رئي��س برملان كردس��تان 
املس��تقيل يوس��ف محمد وس��ط 
املتظاهري��ن ام��ام مديري��ة التربي��ة 
مبحافظة الس��ليمانية، ان السلطة 
احلالية فش��لت عل��ى الصعد كافة، 
متادت كثيرا وانه��ا جتاوزت على كافة 
القي��م واملبادئ الوطني��ة، االمر الذي 
ادى الى استشراء الفساد واحملسوبية 
والتج��اوز عل��ى املال الع��ام، وهو بدأ 
منذ اللحظة االول��ى لتعطيل برملان 
كردس��تان بق��رار حزبي مل��دة عامن، 
بعد ان كان ينوي مساءلة املسؤولن 
االقتصادي��ة  االوض��اع  تده��ور  ع��ن 
واستش��راء الفس��اد والتج��اوز على 

املال العام في مؤسسات االقليم.

ويقول محمد س��يروان وهو موظف 
في دائ��رة الصحة ف��ي مدينة اربيل، 
موجها كامه ال��ى احلزبن احلاكمن، 
»الى متى س��تظان متسلطان على 
رقاب الش��عب اال تش��عران باخلجل 
من السياسات وجتاوزتكما املستمرة 
مضيف��اً  الش��عب«،  حق��وق  عل��ى 
ان الس��لطات احلالي��ة ف��ي االقليم 
خسرت ثقة الش��عب النها ابتعدت 
عن معاناة املواطنن وان بقائهم في 
الس��لطة، جت��اوز صارخ عل��ى حقوق 

الشعب.
مطلع��ة  مص��ادر  اك��دت  وبينم��ا 
للصب��اح اجلدي��د عن قي��ام االجهزة 
االمنية وقوات االسايش في محافظة 
دهوك باعتقال العديد من النشطاء 
ومنظمي التظاهرات، وما زال مصير 
اغلبه��م مجهوال، طالب العش��رات 
م��ن اعض��اء برمل��ان االقلي��م، بعقد 
جلسة اس��تثنائية طارئة للمجلس 
ملناقش��ة قانون اإلصاح في الرواتب 

ومطالب املتظاهرين.
امل��اكات  طالب��ت  جهته��ا  م��ن 
الك��ردي في  للتعلي��م  التدريس��ية 
محافظة كركوك خال جتمع اقاموه 

امام مبنى مديرية التربية باحملافظة، 
بنق��ل ماكاته��م الوظيفي��ة م��ن 
حكومة االقليم على ماك احلكومة 

االحتادية.   
ف��ي غض��ون ذل��ك اعلن��ت حرك��ة 
التغيير، ان االج��راءات التي اتخذتها 
احلكوم��ة االحتادي��ة الع��ادة صياغة 
ش��كل العاقة بن االقلي��م واملركز، 
وواردات��ه  النف��ط  مل��ف  وتس��ليم 
ال��ى بغ��داد كفيل بضم��ان حصول 
املواطن��ن واملوظفن على حقوقهم 
املوظف��ن  ومرتب��ات  ومس��تحقات 

كاملة من دون استقطاع.
وق��ال عضو مجلس النواب عن كتلة 
التغيير في مجل��س النواب العراقي 
هوشيار عبد اهلل، في حديث تابعته 
الصب��اح اجلدي��د، ان تس��ليم ملف 
النف��ط وواردات االقليم من مطارات 
وجم��ارك ومناف��ذ حدودي��ة ال يع��د 
اضعاف��ا لاط��ار الدس��توري القليم 
كردس��تان، وامنا هو اضعاف للعوائل 

احلاكمة والسراق السياسين.
وعب��ر عبد اهلل ع��ن اس��تغرابة من 
اعتبار البعض تسليم النفط واملوارد 
االخ��رى الت��ي تنهب وتب��دد من قبل 

االح��زاب احلاكم��ة، وال تع��ود موارده 
ال��ى الش��عب، ال��ى بغ��داد اضعافاً 
لاقليم، مؤكدا ان االعتقاد الس��ائد 
بان تس��ليم النفط ال��ى بغداد ليتم 
تصديره عبر ش��ركة سومو اضعاف 
القلي��م كردس��تان، يصب ف��ي خانة 
التخن��دق القوم��ي وه��ي خطاب��ات 
وشعارات انتهازية ال تغني وال تسمن 

من جوع.  
الى ذلك عق��د اجمللس االعلى للنفط 
والغاز ف��ي االقليم اجتماع��ا عاجاً 
والرد  املتظاهري��ن  لدراس��ة مطالب 
اح��زاب  ش��ككت  بينم��ا  عليه��ا، 
املعارضة بقيام حكومة االقليم باية 
اصاحات او اجراءات ادارية تصب في 
مصلحة املواطنن وشعب كردستان 
ال��ذي يعي��ش منذ س��نوات في ظل 
املتراكم��ة،  االقتصادي��ة  االزم��ات 
واحملس��وبية حت��ت وط��أة  والفس��اد 
اوضاع معيش��ية ومعاش��ية مزرية 
ارتفع��ت معها مس��تويات البطالة 
ال��ى 40 % في بعض املدن، لتنخفض 
معها مس��تويات دخل الفرد وارتفاع 
الفقر، ليعجز في ظله املواطنون من 

تأمن قوتهم اليومي.   

اعتقاالت بالجملة وسقوط عشرات الجرحى 
في تظاهرات الموظفين بمحافظات اإلقليم   

استقدم على أثرها الحزب الديمقراطي قّوات الزيرفاني إلخماد حدة التظاهرات 
القاضي علي كمال

إن هناك غاي��ة كبيرة جداً يهدف إليها القانون في 
كل م��كان وزمان او يجب أن يهدف إلى حتقيقها اال 
وه��ي فكرة العدالة بل إنه��ا الغاية القصوى التي 
يسعى إليها القانون، فالقانون يجب ان يكون رديفا 
للعدالة وان القانون من دون عدالة س��خرية أن لم 
يكن تناقض��اَ فالعدالة مهما كان معناها هي في 
نفس��ها قيمة خلقية اي انها احدى الغايات التي 
يسعى اليها االنس��ان لتحقيق حياة هنيئة ولكن 
مفهوم العدالة اوس��ع من مفهوم القانون ذلك ان 
العدال��ة مطلوب تطبيقها س��واء وجد القانون ام 

ال.
 فالعدال��ة تعد م��رآة التحض��ر البش��ري والرقي 
اإلنس��اني وهي املعيار الدال على االحترام املكفول 
آلدمية اإلنسان وإنسانيته وهي اسمى واجل القابه 
لذل��ك فان مق��اال في ح��ق املتهم ف��ي محاكمة 
عادل��ة ليس مقاالً ترفيهي��اً او مقاال تقليدياً لكنه 
بحث في ادق واعقد قضاي��ا احلياة عموماً فحقوق 
اإلنس��ان تس��تأثر كما كرس��تها املواثيق الدولية 
والدس��اتير الوطنية باهتمام املواطن والدولة على 
س��واء بوصفها هدفاً اس��مى تس��عى الش��عوب 
قاطبة ال��ى حتقيقه كي ينع��م افرادها بطمأنينة 
وس��ام فا يهدر حق وال تنتقص حري��ة واذا كانت 
حق��وق االنس��ان.......مكانها ضمن دراس��ة العام 
واحلريات العامة اال ان ج��زءاً مهماً منها...... مبنزلة 
مبادئ عام��ة ضمن القانون اجلنائ��ي وما يتضمنه 
من اج��راءات ولك��ي نحق��ق للمته��م احلماية مما 
ميك��ن ان يتع��رض له م��ن انتق��اص ف��ي احلرية او 
مس��اس في حقوقه م��ن جراء االج��راءات اجلزائية 
وم��ا يرافقها من مخاطر ف��ي حريته وكرامته كان 
البد م��ن منحه وهو في صدد توجي��ه االتهام اليه 
ضمان��ات وحقوقا حتف��ظ له حقه ف��ي محاكمة 
عادل��ة فما دام ان األصل في اإلنس��ان البراءة فمن 
حق��ه ان يتمتع بحرية وس��ائر حقوق��ه املقررة في 
القانون ويتعن على الدولة تبعاً لذلك احترام هذه 
احلري��ة وتلك احلقوق لذلك ف��ا بد من تزويد املتهم 
باس��لحة متكنه من مواجهة امتيازات الس��لطة 
العامة ومن اهم تلك االسلحة حقه في محاكمة 
عادل��ة وما يتضمنها من ضمان��ات وامتيازات على 
الس��لطة العامة ضمانها له وعليه فان احملاكمة 
العادلة تعد احد احلقوق االساس��ية لإلنسان وهي 
تقوم عل��ى توافر مجموعة من االجراءات التي تتم 
بها اخلصوم��ة اجلزائية في اطار من حماية احلريات 
الش��خصية وغيرها من حقوق االنس��ان املتعلقة 

بها.
 وله��ذه االهمية حلق املتهم ف��ي محاكمة عادلة 
فسنتوجه بعونه تعالى وحفظه الى دراسته ضمن 
التشريع العراقي وقس��م من التشريعات العربية 

واالجنبية اضافة الى الشريعة االسامية.
 تعد ش��رعية االجراءات اجلنائية حلقة من حلقات 
القان��ون يتتب��ع باخلط��ى الواقعية من��ذ ارتكابها 
مروراً مباحقة املته��م باالجراءات املتخدة قبله ثم 
احلكم عليه بالعقوبة املقررة قانوناً وانتهاًء بتنفيذ 
احملك��وم به��ا علي��ه وفي كل ه��ذه املراح��ل يضع 
القانون اجلنائي النصوص التي متس حرية االنس��ان 
س��واء عن طري��ق التج��رمي والعقاب او ع��ن طريق 
االجراءات التي نباش��ر ضده في اثن��اء التحقيق او 
خال احملاكمة او عن��د تنفيذ العقوبة بحقه فكل 
اج��راء يتخذ ضد انس��ان م��ن دون افت��راض براءته 
س��وف يؤدي الى القاء عبء اثب��ات براءته عليه من 
اجلرمية املنس��وبة الي��ه فاذا عجز ع��ن اثبات براءته 
هذه عّد مس��ؤوالً عنها وبالتالي يؤدي هذا القصور 
في احلماية التي تكفلها قاعدة ال جرمية وال عقوبة 
اال بناء على قانون لذلك كان البد من افتراض براءة 
املتهم في كل اجراء من االجراءات التي تتخذ ضده 
الن االفتراض املذكور يعد ركناً من اركان الشرعية 
اجلزائي��ة بالتال��ي كان��ت قرين��ة البراءة م��ن اهم 
االس��باب التي تس��هم في حتقيق اج��راءات ولكي 
نحقق قانونية تضمن للمته��م الفرصة الكافية 
في التمتع مبحاكمة عادلة يسودها ضمان قانوني 

وقضائي في كل اجراءاتها.

حق المتهم في 
محاكمة عادلة

تقـرير

مايكل سينغ و جيمس جيفري*

وكأّن الواليات املتحدة ال تواجه بالفعل 
م��ا يكفي م��ن املش��اكل في س��وريا، 
طي��ب  رج��ب  الترك��ي  بالرئي��س  وإذا 
أردوغان يه��دد مؤخراً القوات األمريكية 
ب�«صفع��ٍة عثمانية« إذا ما تدخلت في 
التوغل العس��كري التركي في شمال 
غرب س��وريا. وقد جاء هذا التهديد قبل 
يومن من زي��ارة وزير اخلارجية األمريكي 
آن��ذاك ريك��س تيليرس��ون إل��ى تركيا 
لك��ي يلقي الضوء على مدى اخلصومة 
الت��ي وصلت إليها العاق��ات بن أنقرة 
وواش��نطن، ومدى قرب ه��ذا التحالف 
التاريخ��ي على االنهيار - على حس��اب 

كلتا الدولتن.
إّن قائم��ة القضاي��ا الت��ي تباعد ما بن 
الوالي��ات املتح��دة وتركي��ا ه��ي قائمة 
األمريكي��ون  فاملس��ؤولون  طويل��ة. 
والغربيون اآلخ��رون يراقبون بحذر وقلق 
نه��ج أردوغان املش��ابه لنهج بوتن في 
ترسيخ سلطته وجتاهل حقوق اإلنسان، 
وقد احتج��وا عل��ى اعتق��ال مواطنن 
أمريكين وأت��راك يعملون لدى البعثات 
الدبلوماسية األمريكية. ومن جانبهم، 
يتهم املسؤولون األتراك الواليات املتحدة 
بالتحري��ض على محاولة االنقاب على 

أردوغان التي وقعت في متوز/يوليو 2016 
وعلى إي��واء الرجل الذي يعتبره معظم 
األت��راك العقل املدّب��ر وراء تلك احملاولة، 
وه��و الزعي��م الروحي وحلي��ف أردوغان 
الس��ابق املقيم ف��ي والية بنس��لفانيا 

األمريكية فتح اهلل غولن.
بي��د أن اخل��اف األش��د بن واش��نطن 
وأنقرة يعود إلى تباعد مس��اريهما في 
سوريا خال غالبية العقد املاضي. فقد 
اعت��رى أردوغ��ان غضٌب عارم ض��د إدارة 
أوباما بس��بب م��ا اعتبره األت��راك عدم 
اكتراث الواليات املتحدة بالتهديد الذي 
يش��كله النزاع الس��وري على بادهم. 
املتح��دة  الوالي��ات  تدخل��ت  وعندم��ا 
أخيراً، جلعل حلفاء األت��راك أعداء ألداء 
فق��ط - أي »وحدات حماية الش��عب«، 
وه��ي ميليش��يا س��ورية تفرع��ت عن 
»حزب العمال الكردستاني« اإلرهابي - 
تفاقم الغضب التركي. أما املس��ؤولون 
األمريكي��ون فكانوا قلقن م��ن اختيار 
أنقرة للتحالف مع اجلهادين في احلرب 
السورية، ومن تعاونها مع روسيا مؤخراً، 
الذي امتد ليشمل شراء منظومة دفاع 
جوية روس��ية أدت إلى تعقيد التزامات 

تركيا جتاه حلف »الناتو«.
وف��ي الواقع، تش��عر واش��نطن بإغراء 
ق��وي للتخلي ببس��اطة ع��ن حتالفها 
املتداعي مع تركي��ا - كما حدث مؤخراً 

مع باكستان - وحتى إلى فرض عقوبات 
عل��ى أنق��رة بس��بب أعماله��ا. وهناك 
ش��عور متب��ادل ف��ي تركي��ا، إذ لدى 67 
من املائة من األت��راك نظرة غير مواتية 

لألميركين.

وم��ع ذل��ك، ف��إن االنفصال ع��ن تركيا 
س��يكون مبثاب��ة إي��ذاء ذات��ي متعمد. 
فتركي��ا ال تقتصر على الرئيس أردوغان 
فحس��ب، ب��ل ه��ي عم��اق جغراف��ي 
دور  ي��ؤدي  املنطق��ة  ف��ي  واقتص��ادي 
الفاصل بن أوروبا والش��رق األوس��ط، 
وبن الشرق األوسط وروسيا. لذلك فإن 
خس��ارة تركيا كحليف للغ��رب تعني 
وضع الش��رق األوس��ط على عتبة باب 
أوروبا، وإلغاء احلاجز احملتمل أمام النفوذ 
الروسي مبا يسمح لهذا األخير التوغل 
إلى قلب الشرق األوسط. باإلضافة إلى 
ذل��ك، تُعد تركيا دول��ة في أفضل وضع 
يؤهلها حتقي��ق التوازن مع إي��ران التي 
تتعاظ��م طموحاتها ونفوذها بالتزامن 
مع ش��راكتها مع روس��يا. من هنا فإن 
التبعية متبادلة بن البلدين؛ فمن دون 
الواليات املتحدة، س��تصبح تركيا حتت 

رحمة طهران وموسكو.
التحال��ف  عل��ى  احلف��اظ  ويتطل��ب 
الترك��ي - األمريك��ي وعل��ى القيم��ة 
االستراتيجية التي يستمدها الطرفان 

م��ن هذا التحالف، إع��ادة التركيز على 
التهديدات االس��تراتيجية املش��تركة 
ب��ن البلدي��ن، عل��ى غ��رار التحال��ف 
املتنامي بن روس��يا وإيران، مع التوصل 
إلى حلول وس��ط فيما يخص اخلافات 
التي تشتت تركيزهما عن هذا الهدف. 
وفي حن ال تس��تطيع الواليات املتحدة 
القيام بالكثي��ر لتهدئة ارتياب أردوغان 
ومخاوفه األكب��ر، إاّل أّنه ميكنها إظهار 
مرونة أكبر عندما يتعلق األمر باألكراد 

السورين.
ومن األم��ور احليوية للوص��ول إلى حل 
وس��ط هي االلتزامات الت��ي مت اتخاذها 
خال الزي��ارة األخي��رة لوزي��ر اخلارجية 
ريكس تيليرس��ون إل��ى أنق��رة. فوفقاً 
للمسؤولن األتراك، أفادت بعض التقارير 
أن الوالي��ات املتح��دة ق��د وافقت على 
تقليل تواجد امليليشيات الكردية غرب 
نهر الفرات حول البلدة االس��تراتيجية 
منبج، والذي يخشى األتراك أنه يهدف 
إلى إنشاء منطقة نفوذ كردي متاخمة 
حل��دود تركيا اجلنوبية مع س��وريا. وفي 
املقاب��ل، بإم��كان تركيا التس��امح مع 
األمريكي��ن  اجلن��ود  وج��ود  اس��تمرار 
و«وحدات حماية الشعب« في املناطق 
الكردية الواقعة ش��مال س��وريا شرق 
الفرات باعتباره السبيل الوحيد إلبقاء 

الواليات املتحدة في سوريا.

ويرى البعض في الواليات املتحدة في أي 
طمأنة لألتراك بشأن أكراد سوريا خيانًة 
لشريك أثبت شجاعته في القتال ضد 
أن  إال  »الدول��ة اإلس��امية«.  تنظي��م 
الترتيبات املقترحة تعود بالفائدة على 
كافة األطراف املعنية. وعلى الرغم من 
كل التهدي��د والوعيد، س��تكون تركيا 
أس��وأ حاالً بكثير إذا ل��م تكن الواليات 
املتح��دة حليفته��ا. واألهم م��ن ذلك 
أن النف��وذ األمريكي ه��و أفضل فرصة 
إلقناع األكراد السورين باالنفصال عن 
»ح��زب العمال الكردس��تاني« واختيار 
مس��ارهم اخل��اص كم��ا فع��ل أك��راد 

العراق.
وفيم��ا يخ��ص األك��راد، ف��إن الواليات 
املتحدة لن تتخلى عنهم في موطنهم 
شرق الفرات، بل كل ما عليها فعله هو 
تس��ليم منبج إلى املس��ؤولن احمللين 
مبوج��ب ضمان��ات أمنية م��ن الواليات 
املتح��دة وتركيا. وقد تك��ون طموحات 
األك��راد أكبر م��ن ذلك، لك��ن الواليات 
املتحدة ليست ملزمة بتحقيق كل ما 
يطم��ح إليه حلفاؤها، س��واء في هذه 
املنطقة أو في أي مكان آخر، ال س��يما 
إذا كانت تلك األهداف تهدد حليفاً آخر 

أو تهدد االستقرار في املنطقة.
وبالنسبة إلى الواليات املتحدة، لن يكون 
من املنطقي من الناحية االستراتيجية 

معاداة تركيا بس��بب املسألة الكردية. 
فتركيا حتتل املرتبة السابعة عشر )17( 
بن أكبر اقتصادات العالم وهي واحدة 
من أبرز القوى العس��كرية في الش��رق 
األوسط. وفي س��وريا نفسها، ال ميكن 
تزويد ما يقرب من 2000 جندي أمريكي 
في ش��مال ش��رق الباد بشكل موثوق 
دون الطرق البري��ة واجلوية التي متر عبر 
تركيا، نظراً إلى أن العراق عرضًة للنفوذ 
اإليران��ي. وبالفعل، م��ن الصعب تخيل 
]إم��كان[ حتقي��ق الوالي��ات املتحدة أي 
إجنازات تذكر من الناحية العسكرية أو 
الدبلوماسية في سوريا بوجه مقاومة 
إيرانية وروس��ية حازم��ة إذا لم تتمكن 
حتى من إيجاد أرضية مش��تركة هناك 

مع حليفها املفترض.
وعل��ى نط��اق أوس��ع، يتطل��ب اجلهد 
األمريك��ي ملواجه��ة إيران في الش��رق 
األوس��ط والنجاح فيم��ا وصفته إدارة 
ترامب باملنافسة االستراتيجية العاملية 
مع روسيا والصن، وجود حلفاء. وبغض 
النظر عن مغامراتها التكتيكية، تبقى 
تركيا معارضة لنزعة إيران التوس��عية 
وح��ذرة م��ن روس��يا ألس��باب تاريخية 
وجغرافي��ة. وبالنس��بة للص��ن، تع��د 
تركيا مرش��حاً مغرياً لتوسيع »مبادرة 
احلزام والطريق« غرباً باجتاه أوروبا، علماً 
أن العاقة بن أنقرة وبكن ال تخلو من 

اخلافات الشائكة. وإذا افترقت الواليات 
املتحدة وتركيا، فلن تكون إيران وروسيا 
والصن الدول املُامة ولكنها س��تكون 

حتماً البلدان املستفيدة.
وال يخفى أن تركيا حليف صعب. ولكن 
إذا ابتع��دت الوالي��ات املتح��دة عن كل 
حليف صعب لها في الش��رق األوسط، 
فلن يبقى لديها أي حليف على اإلطاق. 
وبالنظر إلى الطبيعة املزاجية ألردوغان 
والتوتر املتراكم لس��نوات في العاقات 
ب��ن الواليات املتحدة وتركيا، فلن يكون 
من السهل إيجاد أرضية مشتركة مع 
أنقرة بش��أن سوريا وقضايا أخرى. إاّل أّن 
ذلك أمراً ضرورياً في عالٍم من التنافس 
االس��تراتيجي مع قوى تزداد شراس��ًة 

يوماً بعد يوم.

*مايكل سينغ : زميل أقدم في زمالة 
»لني- سويغ« واملدير اإلداري في معهد 
واش��نطن، وكان مدير أقدم لش��ؤون 
الشرق األوسط في البيت األبيض في 
الفت��رة 2007-2008، ومدير في طاقم 
»مجلس األمن القومي« األمريكي في 
2005-2007. جيمس جيفري  الفت��رة 
:زمي��ل متمي��ز ف��ي زمال��ة »فيلي��ب 
واش��نطن  معه��د  ف��ي  س��ولوندز« 
وسفير الواليات املتحدة السابق لدى 

تركيا والعراق وألبانيا.

مخاطر انهيار التحالف التركي مع الواليات المتحدة 

تظاهرات السليمانية

للمرة االولى منذ بدء 
سلسلة التظاهرات 
واالعتصامات 
واالضراب العام الذي 
ينظمه الموظفين في 
االقليم منذ سنتين، 
شهدت محافظة 
اربيل التي كانت 
الى حد ما بعيدة عن 
مظاهر االعتصام 
والتظاهر
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بغداد - الصباح الجديد:  
ش��هدت اهوار جنوبي العراق اقباال 
كبيرا مبناسبة اعياد نوروز ، مما  يدعم 
مل��ف االهوار واحياء ه��ذا التراث ملا 
لهذه املناطق م��ن اهمية خصوصاً 
بع��د انضم��ام االه��وار ال��ى الئحة 

التراث العاملي . 
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة التوعي��ة 
واالع��ام البيئي امير علي احلس��ون 
ان اه��وار اجلبايش ف��ي محافظة ذي 
ق��ار اس��تقبلت اع��دادا كبي��رة من 
السياح الوافدين الى مناطق االهوار 

مبناس��بة اعياد نوروز ، داعيا اجلهات 
احلكومية املعنية واجلهات الداعمة 
لقطاع السياحة العمل على إنشاء 
مشاريع مهمة تخدم مناطق االهوار 

وتعزز من احلركة السياحية فيها .
من جانب��ه اوضح مدير بيئة ذي قار 
محسن عزيز ان مناطق االهوار تعد 
من اه��م املنتجعات الطبيعية في 
الباد والتي ش��هدت تواف��د اعداد 
كبيرة من طلبة واساتذة اجلامعات 
واالسر في محافظات بغداد وكرباء 
وباب��ل واملثن��ى ، مبين��اً ان مناطق 

االهوار أسهمت في انتعاش الواقع 
االقتص��ادي للس��كان احمللين وهي 
بتصاعد مستمر منذ دخول االهوار 

إلى الئحة التراث العاملي ,
والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة  ان  يذك��ر 
طالب��ت اجله��ات الرس��مية بدعم 
جهود ال��وزارة في تنش��يط قطاع 
البيئي��ة ف��ي مناط��ق  الس��ياحة 
الس��ياحية   والش��ركات  االه��وار، 
الى تس��يير رحاتها ال��ى املمتلك 
الطبيع��ي ال��ذي ادرج عل��ى الئحة 

التراث العاملي )اليونسكو( .

بغداد ـ الصباح الجديد:
نش��ر مجل��س القض��اء األعلى، 
أم��س األح��د، احصائي��ة الزواج 
املاضي،  والطاق لشهر ش��باط 
ف��ي احملافظ��ات العراقي��ة ع��دا 

إقليم كردستان.
وبحسب االحصائية التي نشرت 
أم��س االح��د واطلع��ت عليه��ا 
»الصباح اجلديد«، فقد س��جلت 
محاك��م األح��وال الش��خصية 
في احملافظات العراقية، أكثر من 
25 ألف واقعة زواج خال ش��هر 

ش��باط املاض��ي، فيما ش��هدت 
احملاكم نحو خمس��ة آالف حالة 

طاق في عموم الباد.
الب��اد  محاك��م  أن  وأوضح��ت 
ش��هدت خ��ال ش��هر ش��باط 
املاض��ي، تس��جيل 25559 عقد 
زواج و4806 حال��ة ط��اق، الفت��ا 
إلى أن محكمة استئناف بغداد/ 
الرصاف��ة احتلت املرتب��ة األولى 
بعدد حاالت ال��زواج حيث بلغت 
عق��ود الزواج فيه��ا 3589 و 969 

حالة طاق.

الس��لطة  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
وق��ت  ف��ي  أعلن��ت  القضائي��ة 
س��ابق، عن ارتفاع حاالت الطاق 
في الباد، وقد ش��كلت نس��بة 
ح��االت الط��اق صدم��ة كبيرة 
االجتماعي��ة  األوس��اط  ف��ي 
والقانونية على حد سواء، وفيما 
عزاها البع��ض للظروف األمنية 
واالقتصادية التي يعانيها العراق 
بعد الغ��زو األميركي عام 2003، 
لل��زواج  آخ��رون  أرجعه��ا  فق��د 

املبكر.

أهوار ذي قار تشهد انتعاشا
 للسياحة البيئية في نوروز

أكثر من 25 ألف زواج مقابل
 نحو 5 آالف طالق الشهر الماضي



بغداد – هجوم مسلح 
ذك��ر مصدر أمني في الش��رطة العراقية 
أمس االحد بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح 
نفذه مجهولون في بوب الش��ام شمالي 

بغداد.
وق��ال املص��در إن "مس��لحن مجهول��ن 
يس��تقلون س��يارة حديثة اطلقوا، مساء 
يوم ام��س النار م��ن اس��لحتهم الكامتة 
للص��وت باجت��اه مدن��ي ق��رب منزل��ه في 
منطق��ة ب��وب الش��ام، ش��مالي بغداد، 
مما اس��فر ع��ن مقتله في احل��ال، فيما الذ 
املس��لحون بالفرار ال��ى جهة مجهولة" ، 
الفتا ال��ى أن "قوة امنية قامت بنقل جثة 
القتي��ل الى دائ��رة الطب العدل��ي، فيما 

فتحت حتقيقا باحلادث لكشف اجلناة". 

ديالى – انفجار عبوة 
اف��اد مص��در محلي في محافظ��ة ديالى 
ام��س االح��د، بأن س��ائق مركب��ة اصيب 
بج��روح بانفجار عبوة ناس��فة في طريق 

زراعي شمال شرقي احملافظة.
وقال املصدر  إن "عبوة ناس��فة موضوعة 
في طريق زراعي في اطراف قرية بهار تازه، 
)95 كم شمال شرقي ب عقوبة(، انفجرت، 
صباح يوم امس على مركبة حلظة مرورها 
بالقرب منها، ما اسفر عن اصابة السائق 
بجروح متوس��طة" ، مضيفا أن "االجهزة 

االمنية فتحت حتقيقا باحلادث".

كركوك – انفجار قنبلتني صوتيتني 
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
ب��أن مجهول��ن  االح��د  ام��س  كرك��وك 
اس��تهدفا "كافتيريا" بقنبلتن صوتيتن 

وسط مدينة كركوك.
وقال املصدر  إن "قنبلتن صوتيتن وضعها 
مجهولون على االرض أم��ام كافتيريا في 
ش��ارع القدس، وس��ط كركوك، انفجرتا، 
أن  موضح��ا   ، االول  ام��س  ي��وم  مس��اء 
"االنفجار لم يس��فر عن ح��دوث اصابات 
بشرية في الكافتيريا املزدحمة بالزبائن" ، 
مضيفا أن "الشرطة طوقت موقع احلادث 
بعد تلقيها بالغا من اصحاب الكافتيريا، 
وفتحت حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادث". 

بابل – حترير مختطفة 
اف��اد مص��در امني ف��ي مديرية ش��رطة 
محافظة باب��ل امس االحد بتحرير طفلة 
تبل��غ م��ن العم��ر 11 عاما بعد س��اعات 
قليل��ة م��ن اختطافه��ا واعتق��ال املنفذ 

وسط مدينة احللة. 

ولف��ت املص��در ال��ى ان ق��وة من قس��م 
مكافح��ة اج��رام ش��رطة محافظة بابل 
بالتعاون مع مديرية االمن الوطني متكنت 
م��ن حترير طفلة يبلغ عمرها 11 عاما بعد 
ساعات من اختطافها واعتقال خاطفها 
وس��ط مدينة احللة ، مشيرا الى ان  القوة 
اقت��ادت املتهم ال��ى مركز احتج��از امني 
للتحقي��ق مع��ه متهي��دا لعرض��ه عل��ى 

السلطة القضائية.

االنبار – ضبط عتاد 
اعل��ن مصدر ف��ي مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية امس االحد عن ضبط كدس 
كبير للعتاد يضم صواريخ جنوب ش��رقي 

الفلوجة.
وق��ال املص��در ان رجال االس��تخبارات في 
قي��ادة عملي��ات ش��رق االنب��ار وبالتعاون 

م��ع اس��تخبارات الفرق��ة 14 وعلى وفق 
معلوم��ات دقيق��ة متكنوا من االس��تيالء 
عل��ى كدس كبي��ر للعت��اد كان مخبأ في 
منطقة النعيمية جنوب شرقي الفلوجة 
باالنب��ار بغي��ة اس��تخدامه الس��تهداف 

املدنين والقوات االمنية".
وأض��اف البيان أن " اخملبأ ضبط بداخله 35 
 RBG7، مسطرة تفجير، 32 صاروخ قاذفة
18عب��وة ناس��فة مختلف��ة االحجام، 11 
قنب��رة ه��اون عي��ار 82 ملم، 11 وس��يلة 
تفجي��ر ضد رفع العب��وات، 7 كيس نترات 
االمونيا، 6 صواري��خ جهنم، 2 كيس مواد 
متفجرة، 1 حزام ناس��ف"، مبيناً " نقلت 
امل��واد ملعاجلتها والتعام��ل معها من قبل 

اجلهات اخملتصة".

الديوانية – عمليات دهم 

اعلن مص��در امن��ي في مديرية ش��رطة 
الديواني��ة ام��س االح��د ان مف��ارز امنية 
تواصل حمالتها املس��تمرة ملتابعة تنفيذ 
عمليات دهم واوامر القاء القبض وبحثها 

عن املطلوبن .
واض��اف املصدر ان مفارز مركز الش��امية 
وغماس وعفك والشافعية والدغارة نفذت 
ممارسة امنية واسعة شملت عدة مناطق 
في عم��وم احملافظة اس��فرت عن القبض 
على عدد من املتهمن ، فيما القت دوريات 
مركزي الس��نية واحلم��زة القبض على 5 
متهمن وبجرائم النصب واالحتيال ، الفتا 
الى ان مفارز مركز االصالح وقسم االسرة 
وقسم االحداث ومكتب مكافحة االرهاب 
ف��ي الش��امية متكنت من الق��اء القبض 
على 6 متهم��ن مطلوبن مب��واد قانونية 
مختلفة البعض منها كان قضايا جنائية 

تتعلق بالسرقة.

نينوى – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني ف��ي وزارة الداخلية 
ام��س االحد ع��ن اعتق��ال 20 عنصرا من 

"داعش" بينهم قيادي في ايسر املوصل.
وق��ال املصدر االمن��ي إن "ش��رطة نينوى 
قام��ت بحمل��ة تفتي��ش وتنفي��ذ اوام��ر 
قب��ض على وفق معلومات اس��تخباراتية 
واس��فرت احلملة عن الق��اء القبض على 
20 عنصرا من عصاب��ات داعش مطلوبن 
للقضاء وصادرة بحقهم اوامر قبض على 
وفق امل��ادة ٤ \ ١ إرهاب أحدهم كان قيادي 
في عصابات داع��ش األجرامية" ، مضيفا 
ان��ه القي القب��ض عليهم ف��ي منطقة 
ح��ي اإلنتصار ف��ي اجلانب األيس��ر ملدينة 

املوصل".
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت مصادر أمنية، بإلقاء القبض على قيادي 
بداعش يش��غل منصب رئيس حترير صحيفة 
)النبأ( التابعة لعصاب��ات داعش االرهابية في 

مدينة املوصل.
وذكرت املص��ادر ان "القوات االمنية وبناء على 
معلومات استخبارية متكنت من القاء القبض 
على ابرز القادة االعالم��ن لداعش املدعو )ابو 
سيف العراقي( والذي يش��غل منصب رئيس 
حتريرصحيف��ة )النبأ( التابع��ة للتنظيم، وهو 
املسؤول عن اصدارات صحيفة النبأ وان القاء 
القب��ض عليه يع��د ضربة قاصم��ة للهيكل 

االعالمي لهذه العصابات".
يذكر ان القوات االمني��ة العراقية متكنت في 
وقت س��ابق من القاء القبض على مجموعة 
م��ن كادر وكال��ة )أعم��اق( التابع��ة لعصبات 

داعش االرهابية.

اعتقال مدير صحيفة 
النبأ لداعش في الموصل

الملف األمني

مفوضية االنتخابات تنفي مزاعم 
التالعب بإجراءات التحديث في 

كركوك
التحدي��ث  أن "عملي��ات  إل��ى  ولف��ت 
البيش��مركة  لق��وات  البايومت��ري 
مستمرة ايضاً وقد بلغت نحو %99 من 
خالل حتديث 232 الف شخص من هذه 
القوات حيث مت منحهم بطاقات حتمل 
صورهم الشخصية وبصمات االصابع 

العشرة".
"امكاني��ة  ع��دم  التميم��ي  وأك��د 
التصويت من خالل البطاقات القدمية، 
إمنا فقط بواس��طة البطاق��ة اجلديدة 
على أن يذه��ب صاحبها بنفس��ه إلى 
صن��دوق االقتراع حيث س��يتم التعرف 

على بصمته".
وأش��ار املتحّدث الرس��مي للمفوضية 
إل��ى أن "س��جل الناخبن احت��ادي، وقد 
عملت مفوضية االنتخابات على اجراء 
تقاطع للبيانات اس��هم في حذف 623 
ال��ف اس��م أما بس��بب التك��رار، أو أن 

البعض يعود الشخاص متوفن".
ومض��ى التميمي إل��ى أن "جميع هذه 

االجراءات حت��ول دون التالعب بعمليات 
التصويت س��واء في كرك��وك وجميع 
محافظ��ات العراق، وقد وصلت نس��ب 
توزي��ع البطاق��ات بنحو ع��ام معدالت 
جي��دة وهو امر تس��عى اليه مفوضية 
االنتخابات بش��تى الوسائل ومن خالل 
اط��الع ميداني وتقيي��م لنتائج العمل 
واتخ��اذ م��ا يس��هم في رف��ع معدالت 

العمل".
وكان ح��زب )تركم��ان أيل��ي( ق��د زعم 
مفوضي��ة  بعم��ل  "خ��روق"  بوج��ود 
االنتخاب��ات ف��ي كرك��وك، موضحا أن 
املفوضي��ة لم تس��مح مبراقبة عملية 
منح بطاق��ات الناخبن ومتنح اكثر من 

بطاقة لشخص واحد.
من جانبه، أكد مسؤول اعالم املفوضية 
ف��ي احملافظ��ة عبد الباس��ط ش��واني 
"فتح العدي��د من املراكز ف��ي املناطق 
احملررة بع��د أن كان��ت ت��وزع البطاقات 
إل��ى النازحن في مخيماتهم من خالل 

الفرق اجلوالة".
وأضاف شواني في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "مناط��ق الن��زوح ما زالت 

توزع فيها البطاقات بنحو انس��يابي"، 
مش��دداً على وج��ود "اقب��ال كبير من 
قبل االهالي من أجل حتديث السجالت 

االنتخابية بايومترياً".
ويؤش��ر ايضاً على "عمل متصاعد في 
منطقة احلويج��ة على صعيد اجراءات 
املفوضي��ة الت��ي حت��اول اتخ��اذ كامل 
االجراءات التي من ش��أنها أن تس��هل 

املهمة على وفق القانون".
يش��ار إلى أن قضاء احلويج��ة ومناطق 
محاذي��ة له كان حتت س��يطرة تنظيم 
داعش االرهابي بعد ع��ام 2014 قبل أن 
يتم االع��الن عن حترير كركوك بالكامل 

في العام املاضي.

انطالق أعمال معرض ومؤمتر إعمار 
العراق في القاهرة

من جانب��ه، افاد رئيس هيئة اس��تثمار 
"الع��راق  أن  الزامل��ي،  ش��اكر  بغ��داد 
س��يعرض ع��ددا كبي��را م��ن الف��رص 
االس��تثمارية في قطاع��ات مختلفة، 
والس��كن  واملراع��ي  كالصناعي��ة 
والتعلي��م، عل��ى الع��رب واالفارق��ة"، 

كاش��فا عن "انعقاد عدد من اجللسات 
من أجل تبادل اخلبرات بن املس��تثمرين 

ورجال األعمال املشاركن باملؤمتر".

ال صحة خلبر اختطاف 50 عنصرا
من قّوات حرس احلدود واجليش

وأض��اف البي��ان "ن��ود ان نب��ن ايضا ان 
الفرقة االولى في اجليش العراقي قامت 
يوم امس بتفريغ الشارع من الشاحنات 
وعجالت املواطنن بن منطقة الصكار 
والكيلو 160 ف��ي محافظة االنبار بعد 
أن كانت الرؤية منعدمة وشرعت بإيواء 
العج��الت داخ��ل املقرات العس��كرية 
لتأمينه��ا، وباش��رت  وبالق��رب منه��ا 
العج��الت املدنية صباح اليوم بالس��ير 
الى وجهتها املقصودة بعد ان حتسنت 

االجواء في تلك املنطقة.

حريق دائرة عقود مطار بغداد..
يتحمله مدير الدائرة القانونية فيه

ودع��ت اللجنة، بحس��ب املص��در إلى 
"تش��كيل جلن��ة م��ن مكت��ب املفتش 
العام ل��وزارة النقل، إلجراء جرد وتدقيق 

جميع العقود التشغيلية في القسم 
القانون��ي، على الرغم م��ن ادعاء مدير 
القسم، بعدم فقدان أو احتراق أي عقد 

من العقود".
التحقيقي��ة  اللجن��ة  ان  ال��ى  يش��ار 
تشكلت بأمر من وزير الداخلية قاسم 
األعرجي، برئاس��ة مدير األدلة اجلنائية 
وعضوي��ة كل من مدير مكافحة إجرام 

بغداد ومعاون مدير الدفاع املدني.

املعارضة الروسية ومنظمات غير 
حكومية تندد بآالف التجاوزات في 

االنتخابات الرئاسية
كذل��ك، وزع��ت بطاقات حس��م على 
اس��عار املواد الغذائية و"ميداليات" او 
بطاقات حلضور حفالت موسيقية على 
الناخبن بحسب شهادات نشرت على 

مواقع التواصل االجتماعي.
ولك��ن مبع��زل ع��ن وس��ائل الترغي��ب 
هذه، رص��دت العدي��د من التج��اوزات 
واالنته��اكات. وقال نافالن��ي في مؤمتر 
صحافي ان "اب��رز االنتهاكات جتلت في 
حشو صناديق وتنظيم نقل الناخبن".

فقد عمدت الس��لطات الى اس��تئجار 
عدد كبير من احلاف��الت لنقل الناخبن 
ال��ى مكاتب االقت��راع ف��ي العديد من 
مناطق البالد، وفق مراقبن ارس��لتهم 

حركة نافالني.
واضاف ان قادة تلك املناطق "يحتاجون" 
الى اظهار "نس��بة مش��اركة ترضي" 
ان  ال��ى  بس��خرية  الفت��ا  الكرمل��ن، 
"معظ��م الناخبن ال��روس حضروا في 

الثامنة صباحا لالقتراع".
كذلك، قالت غولوس انه في احد مكاتب 
االقتراع في غروزني في الشيشان "فان 
االرق��ام الرس��مية )للمش��اركة( التي 
ادل��ت بها اللجن��ة االنتخابي��ة جتاوزت 

ثالث مرات ارقام املراقبن املستقلن".
وق��ال دانوف في تصري��ح صحفي "في 
بعض املناطق، حتدث املراقبون عن نسبة 
مش��اركة اقل بعش��رة ف��ي املئة" من 
تل��ك التي اعلنتها اللجن��ة االنتخابية 

احمللية.
وبحسب اشرطة صورها وبثها مراقبو 
غولوس، مت حشو الصناديق في مناطق 
ع��دة كما ف��ي ليوبرتس��ي عل��ى بعد 

بضعة كيلومترات شرق موسكو.
واكدت اللجنة االنتخابية حصول هذا 
االمر على لسان مسؤولة فيها صرحت 
بذلك لوكال��ة انترفاكس مؤكدة الغاء 

بطاقات التصويت.
ونش��ر اليكس��ي نافالني والعديد من 
املواقع املس��تقلة صورا عدة قالوا انها 
تظه��ر انتهاكات او ضغوطا مورس��ت 
على الناخبن، ولكن تع��ذر التاكد من 

صحتها بنحو مستقل.
واش��ار املراقب��ون كذل��ك ال��ى اعاق��ة 
عملهم وخصوصا في الشيشان حيث 
تعرضوا ل�"تهديد جس��دي" من جانب 
افراد ف��ي مكتب االقتراع، وفق منظمة 

"او في دي - انفو" غير احلكومية.
ومنع مراقبون اخرون من دخول مكاتب 
كما ف��ي اوف��ا وكيميروفو )س��يبيريا( 
وكراس��نودار )جن��وب( بحس��ب ايفان 

دانوف.
في املقابل، قالت بامفيلوفا "حتى االن، 
لم نتلق ش��كوى واحدة من مرشح لم 
يتمك��ن مراقب��وه من دخ��ول" مكاتب 

االقتراع.

تتمات ص1

بغداد ـ إيناس جبار:

أكد قضاة متخصصون في محاكم 
التحقيق واجلنايات انحسار عمليات 
اخلط��ف في امل��دة األخي��رة، مقارنة 
بالفترات املاضية التي شهدت فيها 
ه��ذه اجلرمي��ة ذروتها نتيج��ة الفراغ 
األمن��ي ال��ذي خلفت��ه املعركة مع 
تنظي��م داع��ش اإلرهابي، بحس��ب 

القضاة.
 وكشف القضاة أن جانب الرصافة 
ف��ي بغداد ه��و األكث��ر اس��تهدافاً 
لعملي��ات اخلط��ف س��يما الط��رق 
لصعوب��ة  الس��ريعة  اخلارجي��ة 
تغطيتها أمنياً، مؤكدين أن الوقائع 
كش��فت أن العصاب��ات غالب��ا م��ا 
تس��تقل س��يارات نوع )تاهو( و)بيك 
اب( ب��دون لوح��ات، فيما أش��اروا أن 
مبال��غ الفدية قد تص��ل إلى )400( 
أل��ف دوالر أميركي بحس��ب احلالة 

املادية للضحية.
واس��همت التقني��ات احلديث��ة في 
إلق��اء القب��ض عل��ى الكثي��ر م��ن 
عصابات اخلطف، كما أكد القضاة، 
مشيرين إلى امتالك القضاء قاعدة 
بيانات واسعة ساهمت في كشف 

أماكنهم وهوياتهم.
وقال القاضي سهيل عبد اهلل سهو 
رئيس الهيئة الثاني��ة في محكمة 
اجلناي��ات املركزي��ة أن "اغلب دعاوى 
اخلطف املعروضة أم��ام احملاكم ذات 
دوافع مادية، إذ تش��كل هذه اجلرمية 
ما يق��ارب %90 م��ن جرائم اخلطف، 
أما املتبقية فتشمل جرائم اخلطف 

االعتيادية".
وأض��اف عبد اهلل إل��ى "القضاء" إن 
"اخلطف إذا لم تصاحبه مس��اومة 
عل��ى امل��ال يعتب��ر خطف��ا عادي��ا 
ويحكم املدان به على وفق املادة 421 
من قانون العقوبات التي تنص على 
اخلطف جملرد حجز األشخاص وتقييد 

حرياتهم".
وازدادت ف��ي امل��دة املاضي��ة جرائ��م 
اخلطف في بغداد وبعض احملافظات، 
حت��ى أن هذه اجلرمية تنظر اس��تنادا 
إلى قان��ون مكافحة اإلره��اب الذي 
يعتب��ر أش��د القوان��ن اجلزائية في 

العراق.
إلى ذل��ك يقول القاضي عبد اهلل إن 
"املادة الثانية / 8 من قانون مكافحة 
اإلره��اب اعتب��رت خط��ف أو تقييد 
حريات األف��راد أو احتجازهم لالبتزاز 
املالي أو ألغراض ذات طابع سياسي 
أو طائف��ي أو قومي أو ديني أو عنصر 
نفع��ي م��ن ش��أنه تهدي��د األم��ن 
والوحدة الوطنية والتش��جيع على 
اإلره��اب، اعتبرت ذل��ك فعال إرهابيا، 
لذلك ف��أن املدانن بعمليات اخلطف 

يتم إصدار العقوبة بحقهم مبوجب 
قانون مكافحة اإلرهاب".

وع��د قاض��ي اجلناي��ات أن "جرائ��م 
املنظم��ة  اجلرائ��م  م��ن  اخلط��ف 
فالعصاب��ات تخت��ار أفرادها من ذوي 
واغرائه��م  الس��تغاللهم  احلاج��ة 
باملال ثم يب��دأ التخطيط والتنفيذ 
ذوي  م��ع  امل��ال  عل��ى  واملس��اومة 
الضحايا"، الفتا إلى ان "طرق تنفيذ 
عملي��ات اخلطف مختلف��ة وكثيرة 
ففي بغ��داد مثال حصل��ت عمليات 
طري��ق  ع��ن  للضحاي��ا  اس��تدراج 
النساء واستدراج الضحايا بالغواية 
أو ع��ن طري��ق رواد الن��وادي الليلية، 
إذا تب��دأ عملي��ات اخلط��ف مبتابعة 
الضحاي��ا والس��ؤال ع��ن أحوالهم 
املادي��ة ومراقب��ة أوق��ات دخوله��م 
وخروجه��م إل��ى أماك��ن عمله��م 
لغ��رض اقتناص الفرصة املناس��بة 

لتنفيذ العملية".
"احملكم��ة  أن  القاض��ي  ويوض��ح 
اعتراف��ات  خ��الل  م��ن  اكتش��فت 
العصابات التي القي القبض عليها 
أو التبلي��غ عنها أن عمليات اخلطف 
غالبا ما تتم بسيارات )تاهو( سوداء 
اللون غير حاملة لألرقام او س��يارات 
بيك أب"، الفتا إلى أن "أغلب اجلرائم 
تتم في جان��ب الرصافة أكثر مما في 
الك��رخ وحتدي��دا في مناطق ش��رق 
القناة تنشط عمليات اخلطف وعلى 

طريق محمد القاسم او الكرادة".

وعزا أسباب استهداف الضحايا في 
هذه األماك��ن إلى أن "هذه الطرق ال 
تتوقف فيها الس��يارات وعدم وجود 
ازدح��ام وكذل��ك ألن ش��وارع بغداد 
الداخلي��ة تنع��م بوج��ود األجه��زة 
األمني��ة بكثاف��ة بعك��س الط��رق 
اخلارجية كس��ريع محمد القاس��م 
الذي يحت��وي أيضا أكثر من منفذ"، 
الفتا الى أن "اغلب املناطق التي يتم 
حج��ز اخملطوفن فيها ه��ي مناطق 

التجاوز أعالي مناطق الرصافة".
وعن اخت��الف األحكام الصادرة بحق 
املتهمن يق��ول القاضي عبداهلل ان 
"لكل جرمية ظروفه��ا، لكن عقوبة 
اإلعدام ه��ي املعمول به��ا في أكثر 
يك��ون  عندم��ا  الس��يما  الق��رارات 
املته��م له س��وابق ومرتك��ب أكثر 
من جرمية"، مش��يرا إل��ى أن "هناك 
متهم��ن لم يس��بق له��م ارتكاب 
جرمية او قد يكون ش��اباً في مقتبل 
العمر فتك��ون العقوبة أقل ش��دة 

ويحكم بالسجن املؤبد".
من جانبه، يرى قاضي حتقيق احملكمة 
اجلنائي��ة املركزية أن "حركة اخلطف 
نشطت بعد شهر تشرين األول من 
ع��ام 2014 أي بعد دخ��ول "داعش" 
اإلرهاب��ي إذ بدأت العصاب��ات تقوم 
غاي��ة  وكان��ت  اخلط��ف  بعملي��ات 
العمليات  العظمى م��ن  الغالبي��ة 
االبت��زاز امل��ادي"، الفت��ا أن "العامن 
ف��ي  ال��ذروة  يعتب��ران   2015-2014

نشاط هذه اجلرمية".
ويضي��ف قاضي التحقيق أن "خلية 
ش��كلت خ��الل 2015 ف��ي عمليات 
بغ��داد مختص��ة مبكافحة اخلطف، 
وتع��رض ه��ذه اخللي��ة أوراقها على 
محكمة التحقيق املركزية"، مشيرا 
إل��ى أنها "حقق��ت نتائ��ج إيجابية 
عالية من خ��الل التقني��ات الفنية 
املس��تخدمة وس��اهمت بالقب��ض 

على اعتى عصابات اخلطف".
 وي��رى قاض��ي حتقي��ق املركزي��ة أن 
"جرمي��ة اخلطف ال تقل بش��اعة عن 
جرمية القتل لك��ون عائلة الضحية 
تعان��ي ضغوط��ا نفس��ية صعب��ة 
وتبعات عدي��دة تس��بب األذى لكل 
أفراده��ا وليس للش��خص اخملطوف 

فقط".
وعن املبال��غ واقياهما ف��ي عمليات 
اخلطف واملساومة أوضح أن "املبالغ 
ليست محددة أو لها مقياس معن 
فهي تتراوح م��ن 200 إلى 400 ألف 
دوالر أميركي، وهذا الفرق باملبلغ تابع 
للعملية وأحوال اخملطوف وإمكاناته 
املادي��ة، فغالب��ا ما يدرس��ون احلالة 
املادة للضحية دراسة كاملة ويكون 
طل��ب الفدي��ة حس��ب إمكانيتها، 
ولكن غالبا م��ا يكون املبلغ النهائي 

بعد املساومة واالتفاق".
أهمي��ة  عل��ى  القاض��ي  ويع��رج 
"الوس��ائل الفني��ة كونه��ا العامل 
األكب��ر ف��ي التوصل إل��ى اخلاطفن 

السيما في مرحلة املساومة"، الفتا 
الى ان��ه "في بادئ األم��ر كنا نفتقر 
إل��ى قاع��دة بيان��ات ومعلومات عن 
العصاب��ات لك��ن بعد الع��ام 2016 
بدأن��ا بتكوي��ن قاع��دة معلوم��ات 
ع��ن طريق جم��ع األدل��ة واعترافات 
أف��راد العصاب��ات ممن يت��م القبض 

عليهم".
ويواص��ل حديث��ه "في الع��ام 2017 
واخط��ر  اغل��ب  عل��ى  القب��ض  مت 
عصاب��ة  أبرزه��ا  وم��ن  العصاب��ات 
مختصة في خطف التجار واصدرت 
العديد من أحكام اإلعدام بحقهم"، 
مش��يرا إل��ى انه "مت��ت مالحظة ان 
العصاب��ات الكبي��رة عن��د القبض 
عل��ى أفرادها ف��ان األف��راد الهاربن 
يش��كلون عصاب��ات جدي��دة وهذا 
اح��د العوامل التي أسس��نا قاعدة 
بيانات بس��ببها إضافة الى ان هناك 
زعم��اء للعصابات لديه��م أكثر من 
عصابة موزعة في مناطق مختلفة 
م��ن بغداد متكنا من القبض عليهم 

ساهمت بتوفير معلومات عنهم".
وخل��ص بالق��ول الى ان "اس��تغالل 
اجلي��ش  وذه��اب  األمن��ي  الف��راغ 
والش��رطة لس��احات القت��ال ول��د 
تلك العصاب��ات وبعد حتقيق النصر 
انحس��رت تلك العصابات الس��يما 
بعد تشكيل خلية اخلطف وتأسيس 

قاعدة بيانات".
م��ن جانبه يعل��ق القاض��ي خضير 

س��لمان بش��أن التكييف القانوني 
جلرائ��م اخلط��ف قائ��ال ان "املش��رع 
العراق��ي أدخل قس��ما م��ن جرائم 
اخلطف ضمن اجلرائم اإلرهابية نظرا 
للبواع��ث من ورائها فان دافع اجلرمية 
املطل��ق ه��و داف��ع طائف��ي أو ابتزاز 
مالي لذا شدد القانون العقوبة على 

مرتكبيها".
وأضاف س��لمان أن "جرائم اخلطف 
الت��ي حتصل ف��ي مناط��ق احملمودية 
واالقضي��ة والنواح��ي باعثه��ا ه��و 
االبتزاز املادي أو الطائفي كون الصفة 
الغالب��ة على املنطقة العش��ائرية 

والتذبذب األمني فيها".
يضيف "بعد التحقيق وجمع األدلة 
والتوص��ل إلى البواع��ث فأن قاضي 
التحقي��ق يصدر قراره بإحالة األوراق 
إل��ى محكمة التحقيق  التحقيقة 
التحقي��ق فيها  املركزي��ة إلكم��ال 
وحس��ب االختصاص النوعي عندما 
لقان��ون  خاضع��ة  اجلرمي��ة  تك��ون 

مكافحة اإلرهاب".
ويذكر سلمان أن "هناك بواعث أخرى 
اخلطف منها انتقامية أو عش��ائرية 
يت��م إكم��ال اإلج��راءات التحقيقة 
فيه��ا ومن ث��م تت��م إحالته��ا إلى 
محكمة اجلنايات في الكرخ حملاكمة 
املتهم وفق مادة اإلحالة مثل جرمية 
اخلط��ف )اإلن��اث( وفق أح��كام املادة 
)377ق ع( في حالة كون اجملني عليها 

متزوجة".

كشف القضاة أن 
جانب الرصافة في 
بغداد هو األكثر 
استهدافًا لعمليات 
الخطف سيما 
الطرق الخارجية 
السريعة لصعوبة 
تغطيتها أمنيا

الطريق السريع في جانب الرصافة من بغداد "ارشيف"

العصابات تستقل سيارات "تاهو" وتنّفذ أغلب جرائمها في الرصافة

التقنيات الحديثة تسهم في
انحسار عمليات الخطف في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة الزراع��ة ام��س االح��د ايق��اف 
اس��تيراد جميع ان��واع االس��ماك املبردة من 
املناف��ذ احلدودي��ة لوف��رة املنت��ج احمللي من 
االس��ماك العراقية ودعما للثروة السمكية 

في البلد.
واوضح الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي 
ضمد القيسي ان قرار منع االستيراد من دول 
اجل��وار جاء لوفرة االس��ماك احمللية الطازجة 
ف��ي االس��واق العراقي��ة فض��ال ع��ن تدني 
اسعارها، اضافة الى ان االسماك املستوردة 
تكون فت��رة تداوله��ا قصيرة وغي��ر مأمونة 
من الناحي��ة الصحي��ة والغذائي��ة مقارنة 
بنظيرته��ا احمللية التي متت��از بجودة انتاجها 
وكفاءتها من الناحي��ة الصحية والتغذوية 

للمائدة العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت هيئة احلج والعم��رة، أمس االحد، عن 
من��ح الس��عودية للع��راق اكثر م��ن 33 الف 
مقع��د للعام احلالي، فيما اش��ارت الى ادخال 
بعض التعدي��الت للقرعة منها اخلاصة بكبار 
الس��ن وعدد املرات لالش��خاص الذين تقدموا 

للقرعة ولم يفوزوا بها.
وقال رئي��س الهيئة خالد العطي��ة في مؤمتر 
صحف��ي عق��ده، ف��ي مق��ر الهيئ��ة ببغداد 
وتابعت��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "الس��عودية 
منحت العراق 33 ال��ف و690 مقعد للحجاج 
العراقي��ن للعام احلالي وهو حس��ب البيانات 
الس��كانية الصادرة من وزارة التخطيط التي 
قدرت نس��بة الس��كان الع��راق خ��الل العام 
2013"، مبين��ا ان "الس��عودية وع��دت بزيادة 
العدد والتي من املمكن ان ترتفع خالل االشهر 

املقبلة".

منع استيراد األسماك 
المبردة لوفرة المنتج 

المحلي

33 ألف مقعد حج 
للعراقيين في العام الحالي
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محليات 4

 
البصرة - سعدي السند:

تواصل الف��روع الطبية في كلية 
الط��ب بجامع��ة البص��رة عقد 
العدي��د م��ن الن��دوات واحللقات 
النقاش��ية لتسليط الضوء على 
آخر املس��تجدات في عالم الطب 
في مجال معاجلة شتى األمراض 
مبشاركة أطباء من داخل الكلية 
املماثلة  العاملي��ة  الكلي��ات  ومن 

املعروفة واملرموقة.

دورة دعم احلياة لألطفال
نظ��م ف��رع األطفال ف��ي الكلية 
دورة دع��م احلياة لألطفال  لغرض 
عل��ى مهارات  العملي  التدري��ب 
انع��اش احلياة في مختبر املهارات 
الس��ريرية في كلي��ة الطب بعد 
التدريب االلكتروني وقد نوقشت 
املتقدم��ة  األساس��ية  امله��ارات 
والتدريب  لدعم حي��اة االطف��ال 
على املهارات األساسية بواسطة 
التعلي��م االلكترون��ي وم��ن ث��م 
العمل��ي ف��ي مختب��ر امله��ارات 
االساسية ,واقيم النشاط لدعم 
مهارات انعاش الطفل لدى طلبة 
كلي��ة الطب واوصى املش��اركون 
باالس��تمرار بهذا النشاط ضمن 
متطلب��ات التدري��ب لإلبقاء على 

املهارات املكتسبة.

تدريب تعاوني مع اطباء 
استراليني 

ونظمت كلية الطب في جامعة 
البصرة وبالتع��اون مع مجموعة 
من االستشاريني في طب أطفال 
اس��تراليا والول م��رة ف��ي العراق 
عملي��ة تدري��ب طلب��ة املرحل��ة 
الط��ب  كلي��ة  ف��ي  السادس��ة 
عل��ى الك��ورس العامل��ي بدع��م 
 International ( حي��اة األطف��ال
Pediatric life Suport IPLS ( في 
مركز كلية ط��ب البصرة بعد ان 
مت تهيئة البرنام��ج الكترونيا من 
قبل مجموعة من االستش��اريني 
ف��ي ط��ب ط��وارئ االطف��ال في 
اس��تراليا ممث��آ بالدكت��ور عب��د 
الرزاق صادق موسى وتهيئة قاعة 
االمتح��ان االلكترون��ي م��ن قبل 
عمادة كلية الطب ممثلة بالدكتور 
نزار س��مير حداد واملهندسة زينة 
غازي بالتعاون مع فريق هندس��ة 
املعلوم��ات ممثل��ة باملهندس وائل 
عبد الكرمي ومت التدريب الكترونيآ 

االساس��ية  امله��ارات  لتعلي��م 
واملتقدمة لدعم حياة األطفال .

العوامل املسببة للحماض 
الكيتوني بني مرضى السكري 

العراقي  للب��ورد  وبحثت رس��الة 
في كلية الطب بجامعة البصرة 
) العوام��ل املس��ببة للحم��اض 
الكيتوني الس��كري ب��ني مرضى 
السكري النوع االول من حيث تأثير 
الوض��ع االجتماع��ي واالقتصادي 
( للطال��ب احم��د حاك��م عب��د 
الزه��رة وقد تن��اول البحث حتديد 
العوامل االجتماعية واالقتصادية 
املرتبط��ة بزي��ادة خط��ر احلماض 
الكيتون��ي ف��ي املرض��ى الذي��ن 
يعانون من مرض الس��كري النوع 
ب��أن  الباح��ث  واس��تنتج   ، االول 
العوام��ل املرتبطة بزي��ادة اخملاطر 
ه��ي العم��ر االصغ��ر وانخفاض 
مؤش��ر كتل��ة اجلس��م واجلرع��ة 
املفق��ودة وارتفاع معدل الس��كر 
املنخفض  والتعلي��م  التراكم��ي 
والس��فر وعدم وجود عامل ثابت 
بينم��ا العوام��ل الوقائي��ة وجود 
ذوي صل��ة من الدرج��ة األولى مع 

مرضى السكري وارتفاع مستوى 
تعليم الوالدين واالمتثال الغذائي 
والتثقيف ونظام عالج االنسولني 
,واك��د الباح��ث اهمي��ة تفاع��ل 
االقتصادية  االجتماعية  العوامل 
املتعددة مع��آ للعب الدور احليوي 
ف��ي تطوي��ر احلم��اض الكيتوني 
السكري بني املرضى الذين يعانون 
من مرض السكري النوع االول في 

البصرة .

قياس الدهون في حالتي 
الصيام وغير الصيام

كما بحثت رسالة للبورد العراقي 
في كلية الطب بجامعة البصرة 
ايض��ا املقارنة ب��ني قياس الدهون 
في حال��ة الصيام وغي��ر الصيام 
للطالب��ة نور طالل ياس��ني حيث 
تن��اول البحث معرفة م��ا اذا كان 
هناك أي تغي��ر في قياس الدهون 
في حالة الصيام وع��دم الصيام 
وتأثي��ره عل��ى معاجل��ة املرضى ، 
الباحث��ة من خالل  واس��تنتجت 
املقارنة للدهون في حالة الصيام 
وع��دم الصيام ب��ان هن��اك زيادة 
في الدهون الثالثي��ة والبروتينات 

الدهنية منخفضة الكثافة جدآ 
ونقصان في الكولسترول الكلي 
الدهنية  البروتين��ات  وانخف��اض 
والبروت��ني  منخفض��ة الكثاف��ة 
ف��ي حال��ة غي��ر الصي��ام ويوجد 
ف��رق احصائي فقط ف��ي الدهون 
الدهني��ة  والبروتين��ات  الثالثي��ة 
منخفضة الكثافة , واكد البحث 
على اس��تعمال امن��وذج الدم في 
حالة غي��ر الصي��ام لعمل حتليل 

الدهون .

قصر القامة عند األطفال
ونظ��م فرع االطفال ف��ي الكلية 
ورشة عمل بعنوان ) قصر القامة 
عن��د االطفال ( ، تناولت اس��باب 
قصر القام��ة عن��د األطفال مع 
دراس��ة حاالت مرضي��ة وتطبيق 
عملي لدراس��ة منحنيات النمو ، 
وقالت الدكتورة سوس��ن عيسى 
ان  اختصاصي��ة ط��ب االطف��ال 
الورش��ة هدفت ملتابعة االطفال 
الذي��ن يعانون من قص��ر القامة 
م��ع دراس��ة االس��باب والع��الج 
املرج��و لهم , واكدت على اعتماد 
القامة  ملتابعة  النم��و  منحنيات 

النم��و للتش��خيص  زي��ادة  م��ع 
املبكر.

التبديل الكامل ملفصل الركب
ونظم فرع اجلراحة / شعبة جراحة 
العظ��ام والكس��ور ف��ي كلي��ة 
الطب في جامعة البصرة ورش��ة 
عمل بعن��وان ) التبدي��ل الكامل 
 Revision Total ملفصل الركب��ة
ناقش��ت   )  knee replacement
الورش��ة اجلان��ب النظ��ري بإلقاء 
ث��الث محاضرات ح��ول التعريف 
عملي��ة  اس��تعمال  بدواع��ي 
التبديل الكام��ل ملفصل الركبة 
وطريق��ة اجرائه��ا واملضاعف��ات 
م��ع  العملي��ة  له��ذه  احملتمل��ة 
جانب عملي تضمن ورش��ة عمل 
اس��تبدال مفصل الركبة وورشة 
عم��ل ح��ول اخلط��وات العملية 
لعملية استبدال مفصل الركبة 
وذكر الدكتور مب��در عبد الرحيم 
العظ��ام  جراح��ة  اختصاص��ي 
اقيم��ت  الورش��ة  ان  والكس��ور 
لتطوير مهارات العملية اجلراحية 
العليا لعملية  الدراسات  لطلبة 

استبدال مفصل الركبة

استعمال املضادات احليوية 
ملرضى الربو الشديد

العراقي  للب��ورد  وبحثت رس��الة 
في كلية الطب بجامعة البصرة 
احليوي��ة  املض��ادات  )اس��تعمال 
ودورها في تقليل ايام الدخول الى 
املشفى في مرضى الربو الشديد 
( للطال��ب هاش��م عب��د الكرمي 
صيهود محمد وقد تناول البحث 
اظهار اهمية استعمال املضادات 
احليوي��ة في معاجلة ازم��ات الربو 
احلادة في املرضى الذين مت إدخالهم 
الى املشفى ، واس��تنتج الباحث 
ان االضافات من املضادات احليوية 
كاالموكسيس��لني مث��ال لنظام 
عالج نوب��ات الربو احل��ادة لها آثار 
ايجابيةاحصائي��آ اذا اس��تعملت 
ف��ي وقت مبكر ب��ني العمر، واكد 
الباحث على استعمال املضادات 
احليوية مع العالج التقليدي للربو 
احلاد الشديد حيث ظهر له الدور 
امله��م للمض��ادات احليوي��ة مثل 
اولي��ة  كمعاجل��ة  االموكس��لني 
ملرضى الربو الداخلني للمش��فى 

في االعمار الصغيرة.

في ندوات وحلقات نقاشية وورش عمل بكلية طب البصرة

مناقشة آخر المستجدات في عالم الطب بمعالجة عدد من األمراض

نظم فرع األطفال 
في الكلية دورة دعم 

الحياة لألطفال  لغرض 
التدريب العملي على 

مهارات إنعاش الحياة 
في مختبر المهارات 

السريرية في كلية 
الطب بعد التدريب 

اإللكتروني وقد 
نوقشت المهارات 

األساسية المتقدمة 
لدعم حياة األطفال

دورة دعم احلياة لألطفال في كلية الطب بجامعة البصرة
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ورشة تدريبية للعاملين 
في مراكز تسجيل 
الناخبين بميسان

ميسان - خاص
نظم مكتب انتخابات ميس��ان ورش��ة تدريبية 
ملوظف��ي مراكز التس��جيل ف��ي احملافظة حول 
جه��از تس��ريع النتائ��ج اس��تعدادا النتخابات 

مجلس النواب املقبلة .
وقال مدير مكت��ب انتخابات ميس��ان الدكتور 
جعفر كاظم ل�«الصباح اجلديد« ان العديد من 
الورش اقامتها ش��عبة التدريب لش��رح آليات 
عمل جه��از تس��ريع النتائج واس��تعماله يوم 
االقتراع وكيفية التصوي��ت عليه من الناخبني 
، مضيف��ا ان انعق��اد هذه الورش��ة يأتي ضمن 
املرحلة االولى لعملية التدريب والتي ش��ملت 

موظفي مراكز التسجيل في عموم احملافظة .

دورة عن تآكل حديد 
التسليح في الخرسانة

العراق واألمم المتحدة 
يطلقان مبادرة 

لتحسين واقع البيئة 

بغداد - الصباح الجديد: 
اقامت دائرة بحوث البناء احدى تشكيالت وزارة 
االعمار واالس��كان والبلديات واالشغال العامة 
دورة عن تآكل حديد التس��ليح في اخلرس��انة , 

بحضور مشاركني من شتى تشكيالت الوزارة.
وذكر املرك��ز االعالمي للوزارة ان الدورة تضمنت 
ش��رح مفصل عن ت��آكل حديد التس��ليح في 
اخلرس��انة ، اذ  ان لصدأ حديد التس��ليح تأثيرا 
بال��غ االهمية على دميومة وس��المة املنش��آت 
اخلرسانية املس��لحة واملعرضة لتأثيرات بيئية 

قاسية. 
وتاب��ع املركز االعالمي ان ال��دورة تضمنت ايضاً 
التعريف بالعديد من الوس��ائل واملس��تلزمات 
التي مت اس��تعمالها لتحسني دميومة اخلرسانة 
املس��لحة ف��ي ه��ذا اجلان��ب ومنها اس��عمال 
املضاف��ات اخلرس��انية امللدن��ة واملقلل��ة للماء 
بدرج��ة متفوق��ة للحص��ول عل��ى خرس��انة 
قليلة النفاذية واس��تعمال املضافات املعدنية 
)البوزوالنية( ضمن بنية اخلرس��انة واس��تعمال 
مثبط��ات التآكل ، ومعاجلة س��طح اخلرس��انة 
مبادة متنع اوتقلل نفوذ احملاليل واستعمال تقنية 
احلماي��ة الكاثودي��ة ، فض��ال عن زيادة س��مك 

الغطاء اخلرساني.

بغداد - الصباح الجديد:
اطلق��ت وزارة الصحة والبيئة رس��ميا وبالتعاون 
م��ع برنامج االمم املتحدة االمنائ��ي )UNDP ( مبادرة 
نس��اء من اجل عراق امن واخضر لتحس��ني واقع 
امل��رأة والبيئ��ة ودع��م حقيق��ي ملوض��وع الن��وع 

االجتماعي)اجلندر ( في العراق .
وق��ال الدكت��ور جاس��م الفالحي الوكي��ل الفني 
ل��وزارة الصح��ة والبيئة خالل كلم��ة االفتتاحية 
الت��ي القاها نيابة ع��ن وزيرة الصح��ة والبيئة ان 
مبادرة نساء من اجل عراق اخضر وآمن مت انشاؤها 
بالتع��اون مع برنامح االمم املتحدة اإلمنائي ومت اعالن 
اطالقها اليوم بحضور رس��مي م��ن جانب العراق 
اضافة الى االمم املتحدة واملنظمات احمللية والعاملية 
العاملة في مجال البيئ��ة ، مؤكدا ان الهدف من 
املبادرة ضمان مس��تقبل امن من الكوارث وسليم 
بيئيا يس��تجيب الدوار واحتياجات كال من الرجال 

والنساء في اجملتمع العراقي .
واضاف الفالحي ان الوزارة قامت بتش��كيل نقاط 
ارتباط للنوع االجتماعي في الوزارة ووضع اخلطط 
الكفيلة بالنهوض به على وفق املفاهيم البيئية 
م��ن خ��الل مراجع��ة اخلط��ط واالس��تراتيجيات 
الوطنية مثل اس��تراتيجية االم��ن الوطني ، تغير 
املن��اخ ، ادارة الك��وارث ،الصح��ة والبيئ��ة وخطة 
ادارة ممتل��ك االهوار للتراث العامل��ي والتاكيد على 
رف��ع التوعي��ة مبنظ��ور الن��وع االجتماع��ي على 
املس��توى املؤسس��اتي واالعالمي واصحاب القرار 
والس��كان احمللي��ني ، كذلك تنظيم ن��دوات وورش 
عم��ل توعوية تثقيفية في الوزارات املعنية تهدف 
لنشر مفهوم النوع االجتماعي واعداد مطبوعات 
توعوية توض��ح عالقة الن��وع االجتماعي مع كل 
قطاع من قطاعات املبادرًة والتاكيد على شموله 
في اخلطط واالس��تراتيجيات املس��تقبلية ، داعيا 
وس��ائل اإلعالم العراقية والعاملي��ة الى االهتمام 
في هذا البرنامج بغية االستفادة منه في حتسني 

واقع املرأة والبيئة في العراق.
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة عن رصد 
مخالف��ة    )243( الرقابي��ة  فرقه��ا 
للمطاح��ن العاملة ووكالء الطحني 

والناقلني واالفران واخملابز في بغداد.
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
اللج��ان  ان  عب��اس  ياس��ني  ط��ه 
التابع��ة  املش��تركة  التفتيش��ية 
القس��ام الرقابة والسيطرة النوعية 
رص��دت )21( مخالف��ة نوعي��ة وغير 
نوعية بح��ق املطاح��ن العاملة في 
بغ��داد كم��ا حقق��ت تل��ك اللجان 
)70( زي��ارة للمطاح��ن خالل النصف 
خالله��ا  مت  اذار  ش��هر  م��ن  االول 

س��حب )149( امنوذج حبوب وطحني 
الغراض الفحص اخملتب��ري ، مضيفا 
ان جل��ان رقابة الوكالء نف��ذت )235( 
زيارة ل��وكالء الطحني ج��رى خاللها 
سحب )191( امنوذج طحني للفحص 
اخملتبري كما مت تأش��ير )46( مخالفة 
خ��الل تلك الزيارات فضالعن تأش��ير 
)10( مخالف��ات للناقل��ني ، مش��يرا 
ان ف��رق رقابة اخملاب��ز واالفران حققت 
كذلك خ��الل الفت��رة املاضية )427( 
زي��ارة تفتيش��ية للمخاب��ز واالفران 
نت��ج عنه��ا رص��د )166( مخالف��ة 
حي��ث مت احالة جمي��ع تلك اخملالفات 
الى االقس��ام واللج��ان التحقيقية 
اخملتص��ة لتطبيق الش��روط اجلزائية 

بحق اخملالفني . 
على صعيد متصل اعلنت الشركة 

العام��ة لتج��ارة احلب��وب ف��ي وزارة 
التج��ارة ع��ن اس��تمراها بعملي��ة 
تفريغ الش��احنات احململ��ة باحلنطة 
االميركي��ة وال��رز املس��تورد وال��وارد 
من ميناء ام قصر حلس��اب البطاقة 

التموينية .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة نعي��م 
املكصوصي ان سايلو كركوك واصل 
ال��واردة  الش��احنات  تفريغ  عملي��ة 
من ميناء ام قص��ر واحململة مبادة الرز 
االميرك��ي ، اذ مت تفري��غ 14 ش��احنة 
فضالعن املباش��رة بتجهيز مطاحن 
احملافظة مب��ادة احلنطة لرفد مفردات 

البطاقة التموينية مبادة الطحني . 
واضاف املدير العام ان سايلو الرمادي 
ش��حنات   7 بتفري��غ  كذل��ك  ق��ام 
محمل��ة مب��ادة ال��رز االميرك��ي و46 

شاحنة محملة بكميات من احلنطة 
املس��توردة نوع امريكي من ميناء ام 
قصر ، اذ باشرت املالكات العاملة في 
الس��ايلو باجراء الفحوصات االولية 
من قب��ل فاحصي وح��دة اخملتبركما 
باشرت ايضا بعملية جتهيز املطاحن 
التابع��ة للمحافظ��ة حي��ث بلغت 

الكميات اجملهزة )888( طنا .
واش��ار م��در ع��ام الش��ركة ال��ى ان 
صومعة خ��ان ضاري قام��ت بعملية 
تسلم وتفريغ الشاحنات احململة مبادة 
ال��رز االميرك��ي ، اذ بلغ��ت الكميات 
ال��واردة ال��ى الس��ايلو من مين��اء ام 
قصر )80( طنا ، كما باشرت صومعة 
العطيفية كذلك بتسلم الشاحنات 
احململة احململة بالرز االميركي املستورد 

حلساب البطاقة التموينية . 

تقرير

رصد )243( مخالفًة للمطاحن والوكالء والناقلين واألفران 
خالل النصف األول من شهر آذار

بغداد - الصباح الجديد:
اك��د مدي��ر ع��ام دائ��رة التدري��ب 
املهن��ي في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية املهندس صادق خزعل 
ابراهي��م ان الوزارة تس��عى إلعداد 
جيل منتج من الشباب للعمل في 
املشاريع الصغيرة وتغيير توجههم 

نحو القطاع اخلاص. 
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائ��رة خ��الل 
اس��تقباله ممث��ل ش��ركة العمارة 
للتجارة العامة بحضور مدير مركز 
ان  املهن��ي  للتدري��ب  الزعفراني��ة 
الوزارة تعمل على تطوير مش��روع 
)حاضنات االعمال( من أجل انش��اء 
جي��ل ش��بابي مب��دع ومبتكر من 
الباحثني عن العم��ل ، الفتا الى ان 
املهارات  لتطوي��ر  يهدف  املش��روع 
الس��لوكية  والق��درات  املطلوب��ة 
للتفاعل مع ظ��روف احلياة وتنمية 
اإلب��داع والعم��ل غي��ر التقلي��دي 

للشباب. 
من جانبه اعرب ممثل شركة العمارة 
للتج��ارة العام��ة ع��ن اس��تعداد 
ش��ركته لدع��م مرك��ز التدري��ب 

املهني في الزعفرانية كبداية ومن 
ثم ش��مول مراكز اخ��رى في بغداد 
قدرات  بتطوي��ر  وذلك  واحملافظ��ات 
امل��الكات العاملة فيها من املدربني 
واقامة دورات تدريبية للباحثني عن 
العم��ل وجتهيز النم��اذج التدريبية 
لالجه��زة واملع��دات ، مش��يرا الى 
ان الش��ركة س��تعمل على توفير 
ال��دورات  خلريج��ي  عم��ل  ف��رص 
املتميزي��ن  وخصوص��ا  التدريبي��ة 
منه��م ومتابعته��م ع��ن طري��ق 
وحدات الصيانة التابعة للش��ركة 
في بغ��داد واحملافظ��ات ، فيما عبر 
مدي��ر ع��ام التدري��ب املهن��ي عن 
اعجاب��ه باملقت��رح ووع��د بتق��دمي 
جميع التسهيالت املطلوبة الجناح 

التعاون بني الطرفني. 
على صعيد متص��ل افتتحت وزارة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
ببرنامج  التدريبي��ة اخلاصة  الورش 
)التدري��ب في اثن��اء اخلدمة( ملدربي 
مراك��ز التدريب املهني ف��ي بغداد 
)اص��الح  مش��روع  ضم��ن  وذل��ك 
التعلي��م والتدريب التقني واملهني 

 .)TVET في العراق
وقال مدير عام دائرة التدريب املهني 
املهندس صادق خزع��ل ابراهيم ان 
الورش التدريبية التي ش��ارك فيها 
)78( مدرب��ا اقيم��ت عل��ى ش��كل 
مجامي��ع ملدة خمس��ة اي��ام لكل 
ال��ورش  ان  مضيف��ا   ، مجموع��ة 
تأت��ي اس��تكماال ملس��يرة التعاون 
بني دائ��رة التدري��ب املهني واجمللس 
الثقافي البريطاني لتنفيذ برنامج 
بناء وتطوير قدرات قادة ومدرس��ي 
ومدرب��ي التعليم والتدريب التقني 
واملهني، الفتا ال��ى ان البرنامج هو 
ج��زء م��ن مش��روع )TVET( املمول 
من قبل االحت��اد االوروبي الذي ينفذ 

بالتعاون مع منظمة اليونسكو. 
البرنام��ج  ان  ابراهي��م  واوض��ح 
وزارات  ف��ي  امل��الكات  يس��تهدف 
االجتماعي��ة،  والش��ؤون  )العم��ل 
التعلي��م  ووزارة  التربي��ة،  ووزارة 
العالي( باش��راف مدربني اساسيني 
م��ن تل��ك ال��وزارات، وم��ن املؤم��ل 
اس��تئناف اقامة ال��دورات اخلاصة 

باحملافظات قريباً. 

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت هيئة رعاي��ة ذوي االعاقة 
واالحتياج��ات اخلاص��ة ف��ي وزارة 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
اجتماع��اً دورياً لدراس��ة ومتابعة  
موض��وع تعليم االش��خاص ذوي 

االعاقة واالحتياجات اخلاصة. 
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان االجتم��اع الذي 
حضره ممثلون ع��ن وزارتي التربية 
الثقاف��ي  واجملل��س  والصح��ة 
البريطاني، تناول العديد من احملاور 
التي تهتم بواق��ع التعليم لذوي 
اخلاص��ة  واالحتياج��ات  االعاق��ة 
بدءا من املرحل��ة االبتدائية وحتى 
تخرجه من اجلامع��ة مع التركيز 
على تعدي��ل بعض فق��رات املادة 
15 من قانون رقم 38 لسنة 2013 
م��ن خ��الل اعط��اء وزارة العم��ل 
الدور االكبر لتأمني التعليم لذوي 
االعاق��ة فيم��ا يخ��ص االعاقات 

احلركية. 
واوض��ح منع��م ان اعض��اء جلنة 
التعلي��م اخلاص��ة ف��ي الهيئ��ة 

اس��تعرضوا خالل االجتماع سبل 
التنسيق والتعاون مع اجلهات ذات 
العالقة لتأمني التعليم االبتدائي 
والثان��وي بانواع��ه ل��ذوي االعاقة 
التربية  وبرامج  حس��ب قدراتهم 
التربوي  والدم��ج  به��م  اخلاص��ة 
الش��امل لدم��ج الطال��ب املعاق 
مع اقرانه االس��وياء وتغيير نظرة 

اجملتمع جتاهه. 
من جانبها اش��ارت رئيس��ة جلنة 
التعلي��م اخل��اص ف��ي الهيئة د. 
ابتس��ام عزي��ز عل��ي ال��ى ضرورة 
اش��راك معلمي التربي��ة اخلاصة 
ب��دورات ون��دوات مكثفة من اجل 
تطوير قدراتهم وكيفية التعامل 
م��ع الطال��ب م��ن ذوي االعاق��ة 
واختيار موظفني كفوئني للتعامل 
مع التالمي��ذ والطلبة من مرحلة 

الطفولة املبكرة. 
واك��د اجملتمع��ون اهمي��ة اعطاء 
فرص ل��ذوي االعاقة لالندماج في 
شتى انش��طة وفعاليات اجملتمع 
وتسهيل مهمتهم في ان يكونوا 
اعضاء فاعلني ومنتجني مبا يضمن 

باس��تقاللية  العم��ل  لهم ح��ق 
وحري��ة التنق��ل والتمت��ع مبا في 
اجملتم��ع م��ن خدمات، م��ع ضرورة 
انشاء رياض اطفال لتطوير قدرات 

الطفل املعوق. 
ال��ى ذلك ش��اركت هيئ��ة رعاية 
اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي 
الس��نوي  الوظائ��ف  مبع��رض 
بنس��خته اخلامس��ة ال��ذي اقيم 
في جامعة بغداد مبش��اركة دوائر 
وش��ركات  الدول��ة  ومؤسس��ات 
ف��ي  العامل��ة  اخل��اص  القط��اع 
واالتص��االت  املصرفي��ة  اجمل��االت 
والتدري��ب والتج��ارة ومنظم��ات 
دولية، استعرض خالله استعراض 
اهم النش��اطات واالجن��ازات التي 
قدمتها الهيئة لفئة االش��خاص 
وف��ق  عل��ى  االعاق��ة  ذوي  م��ن 
الضوابط والتعليمات التي اقرها 
قانون رقم 38 لسنة 2013، فضال 
عن االمتيازات التي حتقق التمكني 
والدم��ج الطبيعي لهم كاعضاء 
فاعل��ني ومنتجني ف��ي اجملتمع مبا 

يضمن لهم العيش الكرمي. 

الوزارة تعمل على تطوير مشروع )حاضنات األعمال( 
العمل تبحث االرتقاء بتعليممن أجل إنشاء جيل شبابي مبدع

 ذوي االحتياجات الخاصة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

ينتظر مقاتلون من الفصائل املعارضة 
في مدينــة عربني ملوجة اجــاء ثانية 
مــن الغوطة الشــرقية الواقعة على 
بحســب  دمشــق،  العاصمة  اطراف 
مراســل وكالة فرانس برس، في وقت 
حزم عشــرات املقاتلني واملدنيني امس 
عربني،  مدينــة  في  امتعتهــم  االحد 
بانتظار وصول احلافات التي ستقلهم 
الى محافظة إدلب )شــمال غرب(، اخر 
معاقل املعارضــة، اثر اتفاق مت التوصل 

اليه برعاية روسيا حليفة دمشق.
وبعد إجاء مقاتلي مدينة حرستا في 
اليومــني املاضيني، وبــدء العملية في 
جنوب الغوطة بعد مفاوضات مع وفد 
روسي، ال يزال مصير مدينة دوما، كبرى 
مدن املنطقة ومعقل »جيش اإلسام«، 
غيــر معروف مع اســتمرار املفاوضات 
في شــأنها. ورجح مدير املرصد رامي 
عبدالرحمــن أن تــؤدي املفاوضات إلى 
اتفاق يقضــي بتحويلها إلى منطقة 
»مصاحلــة«، علــى أن تعــود إليهــا 
مؤسســات الدولة، مع بقــاء مقاتلي 
»جيش اإلسام«، ومن دون دخول قوات 

النظام.
في املقابل، أعلــن قائد فصيل »جيش 
اإلســام« عصــام بويضانــي بقــاء 
مسلحيه في الغوطة الشرقية ورفضه 
اخلروج منها. وقال: »في الغوطة ثابتون 
آلخر قطرة، وحزمنا أمرنا على أال نخرج 
السوري  اجلنوب  »فصائل  داعياً  منها«، 
إلى التحرك لنصرة الغوطة الشرقية. 
وحّذر من أّن القوة العســكرية لقوات 
النظام ســتتجه إلى درعا وإدلب بعد 

االنتهاء من ملف الغوطة.
وبــدأ عصر أمس االول الســبت دخول 
حافــات من جهة حرســتا إلى جيب 
الرحمن« في  يُســيطر عليه »فيلــق 
جنوب الغوطة الشرقية تنفيذاً التفاق 
يقضــي بنقــل آالف من املســلحني 
زملــكا وعربني وعني  وعائاتهم مــن 
ترما، فضــاً عن أجزاء مــن حي جوبر 
الدمشــقي احملــاذي لها إلــى مناطق 

الشمال السوري. 
وكان مقــرراً أن تبــدأ العمليــة عند 
التاســعة صباحاً من امس االحد ، إال 
أن »أسباباً لوجستية« فرضت التأخير 
لســاعات بســبب العمل على »فتح 
الطريــق ونزع األلغام متهيــداً لدخول 
الباصات، إضافة إلى تأخر املســلحني 
في التجمع وجتهيز قوائم بأسمائهم«، 
وفق ما أوضح مصدر عســكري سوري 

لوكالة« فرانس برس«.
وشهدت شــوارع مدينة عربني حركة 
كثيفــة ملدنيني ومقاتلني اســتعداداً 
للخروج، فيما بادر كثير من الســكان 
وأغراضه متهيداً  توضيب حاجياته  إلى 
إلجائــه تزامنــاً مــع نقل ســيارات 

إســعاف عدداً من اجلرحى إلى نقطة 
جتمع محددة في مدينــة زملكا. وبدأ 
تنفيذ االتفاق أمس بتسليم الفصائل 
»ثمانية من اخملتطفني« لديها إلى قوات 
النظام كانوا محتجزين في عربني، كما 

نقل اإلعام الرسمي.
وقبل التوصــل إلى اتفاقــات اإلجاء، 
تدفق عشــرات اآلالف من املدنيني إلى 
مناطــق ســيطرة قــوات النظام مع 
تقدمها ميدانياً داخل الغوطة، وأعلنت 
دمشق وموســكو أن حوالى 105 آالف 
مدنــي خرجوا مــن املنطقــة. ونقل 
»املرصــد« عن مصــادر »موثوق فيها« 
قولها إن االتفــاق يضم في أحد بنوده 
غيــر املعلنة، نقل املقاتلني في صفوف 

»هيئــة حترير الشــام« وعائاتهم من 
اجلزء الذي يسيطرون عليه في مخيم 
اليرموك جنوب دمشــق، إلى الشمال 
الســوري مــع اخلارجني ضمــن اتفاق 

الغوطة.
وبعد هجوم مفاجئ لتنظيم »داعش« 
على حي القدم جنوب دمشق أدى إلى 
مقتل عشــرات من قوات النظام، أفاد 
أمس  املنطقة شــهدت  بأن  »املرصد« 
االول الســبت  »إخاء عشرات اجلثث 
لعناصــر قــوات النظام واملســلحني 
املوالني لها بعــد اتفاق يلفه الغموض 

مع داعش«. 
وأشــار إلى أن من غير الواضح إن كان 
املقابل هو إطاق أســرى من التنظيم 

لدى قــوات النظــام، أم إدخــال مواد 
غذائيــة إلــى املناطق التي يســيطر 
عليها التنظيم في القســم اجلنوبي 

من دمشق.
وكان نحو ألــف مقاتــل ينتمون الى 
تنظيم فيلق الرحمن غادروا امس االول 

السبت مدينة عربني مع عائاتهم.
واجبــر املقاتلــون علــى التخلي عن 
معظم أســلحتهم، بعد تفتيشهم، 
ومت نقــل املغادرين على مــن حافات 
بصحبة جندي روســي في كل حافلة، 
حيث تشــرف موســكو مباشرة على 

امتام العملية.
ومن املقرر اجاء ســبعة االف شخص 
من هذه املنطقة وخاصــة من بلدتي 

زملــكا وعربــني وحــي جوبــر، ما قد 
يستغرق عدة ايام.

ان  بعد  املقاتلــة،  الفصائل  ووافقــت 
تعرضــت لوابل مــن القصف وحلصار 
خانق دام ســنوات، الواحــدة تلو على 
اخاء مواقعها في الغوطة واالنسحاب 

باجتاه ادلب.
وتتعــرض الغوطة الشــرقية منذ 18 
شباط حلملة عسكرية عنيفة، متكنت 
خالها القــوات احلكومية من تضييق 
اخلناق تدريجياً على الفصائل املعارضة 
ثاثة  إلى  سيطرتها  مناطق  وتقسيم 
وباتت تسيطر حالياً  جيوب منفصلة، 
على أكثر من تســعني فــي املئة من 

مساحة الغوطة الشرقية.

املرصد الســوري حلقوق االنسان  ووثق 
مقتل أكثر مــن 1600 مدني منذ ذلك 
احلــني، اضافــة الــى 485 عنصرا من 
و310 مقاتلني من  النظاميــة  القوات 

الفصائل املعارضة.
كما فر من املعارك اجلارية في الغوطة 
107 الــف مدني من اصــل نحو 400 
الــف شــخص يقطنون فيهــا، منذ 
ايام، عبر ممرات خصصتها  نحو عشرة 
احلكومــة الســورية خلروجهــم نحو 

املناطق اخلاضعة لها.
وطوال فترة ســيطرتها على الغوطة 
الشرقية، احتفظت الفصائل املعارضة 
بقدرتها على تهديد أمن دمشــق من 
استهدفت  التي  القذائف  اطاق  خال 
احداهــا امــس االول الســبت مدينة 
رياضية في حي املزرعة، متسببة مبقتل 
طفل العب كرة قدم من فئة األشــبال 
واصابة سبعة اخرين من رفاقه بجروح، 
وفق ما أوردت وكالة ســانا الســورية 

الرسمية لألنباء .
وبعد اجاء مقاتلي احرار الشام وفيلق 
الرحمــن، تتوجه األنظــار الى مدينة 
دوما، التي جتري مفاوضات بشأنها مع 
مســؤولني روس، وفــق اللجنة املدنية 
املعنية باحملادثات التي لم يؤكد فصيل 

جيش اإلسام مشاركته فيها.
ويعتبر خروج الفصائــل املعارضة من 
الغوطة الشــرقية ضربة موجعة لها 
مع خســارتها أحد آخر معاقلها قرب 
دمشــق، بعدما كانت قــد احتفظت 

بوجودها فيه منذ العام 2012.
وخال ســنوات النزاع، شهدت مناطق 
ســورية عدة بينها مــدن وبلدات قرب 
دمشــق عمليات إجاء آلالف املقاتلني 
املعارضني واملدنيني مبوجب اتفاقات مع 
وهجوم  حصار  إثــر  احلكومية  القوات 
عنيــف، أبرزها األحياء الشــرقية في 

مدينة حلب نهاية العام 2016.
وعرض التلفزيون الرســمي الســوري 
تســجيات قوات اجليش السوري وهي 

تدخل البلدات التي غادرها املسلحون.
الســوري صورة  التلفزيون  عرض  كما 
املســلحة  املعارضة  أطلقت  أســرى 

سراحهم وهم يستقلون حافات.
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متابعة ـ الصباح الجديد:
خــرج مئــات اآلالف من الطــاب في 
أنحاء الباد إلى الشــوارع في مظاهرة 
عنيفــة ضــد األســلحة الناريــة لم 
يســبق لها مثيــل، بعد مــرور ثمانية 
وثاثــني يوًما علــى مذبحة مدرســة 
الثانوية،  دوغاس«  ســتومنان  »مرغوري 
في  الرئيسي  املسيرات طريقها  وتتخذ 
إلى جانب بعض  العاصمة،  واشــنطن 
االحتجاجات املماثلة في نيويورك ولوس 
أجنلــوس، ومئــات مــن التجمعات في 
جميع أنحــاء الباد وحول العالم، وتعد 
تتويًجا ألسابيع من التخطيط من قبل 
الطاب الناجني مــن باركاند، فلوريدا، 
حيث إطاق النار الذي تسبب في مقتل 

17 شخًصا في عيد احلب.
 4 وبدأت املســيرات في متام الســاعة 
مبشــاركة  غرينيتش،  بتوقيــت  عصرًا 
الطــاب وعدد مــن املشــاهير، كانت 
الطالبة كاميرون كاسكي من مدرسة 
دوغاس أول من ألقى خطابًا، وقالت »ال 
تلقــوا من أن ذلك حصل لنا، قفوا معنا 
أو كونوا حذرين.. الناخبون قادمون، هذه 
نقطة االنطاق التي رمبا يســتخدمها 
جيل بأكمله ومن يقفــون معه للقفز 

إلى مستقبل أكثر آمًنا«.
وحظى الطلبة املســؤولون عن تنظيم 
املســيرة باإلشــادة كما تلقوا تبرعات 

نقدية من عشــرات املشاهير، وتشارك 
املطربــة أريانــا غراندي ولــني مانويل 
ميراندا الذي شــارك في تأليف وتلحني 
مســرحية »هاميلتــون« الغنائية، في 
املســيرة التــي تنظم في واشــنطن، 
دوا  الشابة  البريطانية  املطربة  وأعلنت 
ليبا، على وســائل التواصل االجتماعي 
دعمها للمســيرة، وكتبــت على تويتر 
»أمتنى أن أكون هناك ولكنني ســعيدة 
للغاية لرؤية العديد من الناس يظهرون 
ويقفون من أجل ما يؤمنون به، يجب أن 
ينتهي العنف ويجب أن نتأكد من ذلك 
بشكل جماعي، حماية األطفال، دعونا 

نحمي مستقبلنا!«.
وكان هناك مســيرتان منفصلتان في 
ذات الوقــت في هيلينــا، ومونتانا، من 
املدافعني عــن حقوق النيــران وحقوق 
الساح، وفي مســيرة للسيطرة على 
الســاح، قالت شــقيقتان مراهقتان 
ســاهمتا في تنظيم االحتجاج، إنهما 
شــعرتا باألمــل للمرة األولــى بعد أن 
دافعتــا الناجــون من إطــاق النار في 
فلوريدا، وقالت ماريــا توماس، 17 عاًما 
»أخيرًا هناك شــخص ما يفعل شيًئا 
حيال ذلك، الطاب مــن عمري هم من 
قــرروا أنهــم يريدون وضــع حد لعنف 
الســاح.« وتبرع املمثل جــورج كلوني 
وزوجته أمل علم الدين محامية حقوق 

اإلنسان مببلغ 500 ألف دوالر، وقاال إنهما 
سيشــاركان في مســيرة واشــنطن، 
ووصفتهــم اإلعاميــة أوبــرا وينفري 
النور« بينما قال املمثل  بأنهم »مقاتلو 
املشاركني  إن شباب فلوريدا  بيل موراي 

فــي حملة فرض قيود على األســلحة 
يستدعون لذهنه الطلبة الذين نظموا 

مسيرة إلنهاء حرب فيتنام.
ونظم نشــطاء داعمي حمل الســاح 
املدن  بعــض  في  مضــادة  احتجاجات 

في غرب الواليات املتحدة يوم الســبت، 
وفي سولت ليك سيتي، سار نحو 500 
من املتظاهرين املؤيدين حلمل الســاح 
كانوا  الكابيتــول، حيــث  مبنــى  إلى 
يدافعون عن مدارس محصنة ومعلمني 

مسلحني، وبعد ذلك بساعة، سار نحو 
ســتة آالف متظاهــر مناهــض حلمل 
الساح في دعوة ملزيد من تنظيم حمل 
األســلحة، ونظم نحــو 24 من مؤيدي 
حقوق الســاح احتجاًجــا مضادًا في 
فينيكس في والية أريزونا حاملني أعاًما 
وأحيانًــا يتحدون معارضني مناقشــة 
قضايــا الســاح، لكن عــدد رافضي 
الساح يفوق عددهم بكثير، حيث تقدر 
إدارة السامة العامة في والية أريزونا أن 
15 ألف شــخص حضروا مسيرة  »من 

أجل حياتنا« في مبنى الكابيتول.
املمثلــة  شــومر،  إميــي  وأوضحــت 
الكوميدية للحشــود في مسيرة لوس 
أجنلــوس »نقف ســوية مــع زمائكم 
هذا  أن  ونقول  املقتولــني،  وأصدقائكم 
يجــب أن يتوقف، نشــعر باخليانة ألننا 
نعيش حتت وهــم األمان الذي يوفره لك 
كبار الســن والبلد، وأنــا أقف معكم 
للقتال من أجل املائكة الذين سقطوا، 
وهذه هــي اللحظات التــي حتددنا، ما 
النضال، مــا نفعله عندما  نفعله في 
وتنطوي  وفوضوية،  األمور صعبة  تكون 
علــى القيام مبــا هو صــواب وليس ما 
هــو خطأ، خطأ واضح، مثــل أخذ املال  
للحفاظ على هــذه القوانني التي عفا 
عليها الزمن مئات الســنني، وتســمح 
بعمليات قتل متكــررة للطاب ».ومن 

جانبه، أكد الســناتور األميركي ماركو 
روبيــو في بيــان معد ســلًفا، أنه يؤيد 
حقــوق املتظاهريــن فــي مســيرات 
مناهضــة للبنــادق في جميــع أنحاء 
البــاد، لكنه دعا النشــطاء إلى إيجاد 
أرضية مشتركة مع املعارضني، موضًحا 
»في حني أن االحتجاجــات هي طريقة 
مشروعة جلعل نقطة في نظام حكمنا 
تطلب إحداث تغيير يجب إيجاد أرضية 

مشتركة مع من لهم آراء معارضة.«
وشــهدت احلركة بعض النجاح املبكر، 
على الرغم من أن قوانني الســاح في 
أميركا ال تزال إلى حد كبير على حالها، 
وفي األســابيع التي أعقبت إطاق النار 
في باركاند، أصدرت والية فلوريدا قيودًا 
على األســلحة لرفع احلد األدنى لسن 
شراء ساح ناري في الوالية، وفرض فترة 
انتظار للحصول على تلك األســلحة، 
متحدية وجود هيئة البندقية الوطنية 
القويــة فــي الوالية، وعلى املســتوى 
املستمرة  الصرخات  أجبرت  الفيدرالي، 
للمســاعدة من املراهقني في باركاند 
الرئيس دونالد ترامب على عقد جلسة 
اســتماع مع الطاب، وطرح العديد من 
مع عنف  للتعامــل  املمكنة  األفــكار 
الساح، حتى لو ذهب إلى حد يوحي بأن 
احلق الدستوري في اإلجراءات القانونية 

الواجبة ميكن أن يقلق بعد ذلك.

في حين يبقى مصير دوما معقل »جيش اإلسالم«غير معروف

مسلحون يغادرون بلدات في الغوطة الشرقية صوب إدلب

االثنني 26 آذار 2018 العدد )3906(

Mon. 26 Mar. 2018 issue )3906(

حظيت االحتجاجات الرافضة بدعم النجوم األميركيين والعالميين

الواليات المتحدة منقسمة بين مؤيدين ومناهضين لحمل السالح

احتجاجات مناهضة حلمل الساح

الغوطة الشرقية



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن املكتب اإلعالمي لرئاس��ة 
االح��د،  أم��س  اجلمهوري��ة، 
فؤاد  اجلمهورية  رئيس  مصادقة 
معص��وم عل��ى قانون ش��ركة 

النفط الوطنية العراقية.
وذك��ر بي��ان للمكت��ب، ان »هذا 
علي��ه  ص��وت  ال��ذي  القان��ون 
مجلس النواب في وقت س��ابق، 
اس��تناداً إلى أحكام البند )أوالً( 
م��ن امل��ادة )61( والبن��د ) ثالثاً( 
م��ن امل��ادة )73( من الدس��تور، 
شرع لغرض ضمان استكشاف 
وتطوي��ر وإنتاج وتس��ويق املوارد 
النفطية ف��ي احلقول واألراضي 
اخملصص��ة لها مبوج��ب القانون 

نيابة عن الدولة العراقية«.
وأضاف البيان، ان القانون يهدف 
»لزيادة اإلنتاج وتطوير الصناعة 
واملراف��ق  والغازي��ة  النفطي��ة 
واملنشآت ذات العالقة وأساليب 
العم��ل عل��ى أس��اس الكفاءة 
لتعظيم  والتنافس��ية  واملرونة 
الش��عب  لصال��ح  اإلي��رادات 
العراق��ي، وعل��ى وف��ق املعايير 
الدولية املعترف بها مما يتطلب 
تشكيل شركة النفط الوطنية 
العراقية كشركة عامة مملوكة 
وتعك��س  للدول��ة  بالكام��ل 
مفهوم ملكية الشعب للنفط 

والغاز«.
وأك��د البي��ان، ان م��ن أه��داف 
القانون »اس��تحداث تشكيالت 
هيكله��ا  ضم��ن  متخصص��ة 
ودورها  يتناس��ب  مبا  التنظيمي 
احلق��ول  وتطوي��ر  إدارة  ف��ي 
املنتج��ة  والغازي��ة  النفطي��ة 
واملكتش��فة للرق��ي بصناع��ة 
النفط والغ��از وتطوير مختلف 
قطاع��ات الطاق��ة األخ��رى في 
الع��راق«، مبينا ان »هذا القانون 

اجلري��دة  ف��ي  للنش��ر  أرس��ل 
الرسمية«.

منتج��ة  محافظ��ات  وكان��ت 
القانون بسبب  انتقدت  للنفط 
عدم األخ��ذ برأيها في صياغته، 
م��ا دعاه��ا إلى مطالب��ة رئيس 
معص��وم  ف��ؤاد  اجلمهوري��ة 

باالمتناع عن املصادقة عليه.
وقال رئيس جلنة النفط والغاز في 
البصرة علي  مجلس محافظة 
الفارس في تصريح صحافي، أن 
»أولى مالحظاتن��ا على القانون 
تتعّلق باس��تبعاده رأي وموقف 
احلكومات احمللية من املش��اركة 
ف��ي صياغ��ة قان��ون يخصه��ا 
كمحافظات نفطية لها حقوق 

قانوني��ة ودس��تورية، في حني مت 
إش��راك وزارة امل��وارد الطبيعية 

في إقليم كردستان«. 
وأكد أن »اللجنة س��ترفع طلباً 
إلى رئيس اجلمهورية، ملنعه من 
املصادق��ة عل��ى قانون ش��ركة 
النف��ط، وفي حال ع��دم جتاوب 
الرئيس، يتم اللجوء إلى احملكمة 
االحتادية بغية إشراك احلكومات 
احمللي��ة وبالتحدي��د محافظ��ة 
البص��رة وحصولها على مقعد 

في إدارة الشركة«.
ولف��ت إل��ى أن »اللجنة وجدت 
الوطني��ة  النف��ط  ش��ركة  أن 
ش��ركات  صالحي��ات  س��تقيد 
وحت��ّد  واالس��تخراج  اإلنت��اج 

منه��ا، وباألخص ش��ركة نفط 
البص��رة الت��ي س��تكون ج��زءاً 
من منظوم��ة الش��ركة، ألنها 
الصالحي��ات  ف��ي  ستتش��ارك 
واإلنتاج واالس��تخراج مع بقية 
الش��ركات مثل ش��ركات نفط 

ذي قار وميسان وغيرها«. 
وأكد أن »أرباح الشركة ستذهب 
بنس��بة 90 في املئة إلى املوازنة 
العام��ة، ف��ي ح��ني ت��وزع بقية 
األرباح على الش��ركات املؤتلفة 
وتذهب نسبة منها إلى صندوق 
املواط��ن، وأخ��رى إل��ى صندوق 

اإلعمار وصندوق األجيال«.
محافظ��ة  مجل��س  وطال��ب 
ميسان احلكومة االحتادية بعدم 

املصادقة على قانون الش��ركة، 
وقال رئيس جلنة الطاقة لشؤون 
مجل��س  ف��ي  والغ��از  النف��ط 
احملافظ��ة راه��ي البزون��ي ف��ي 
تصريح ل� »احلي��اة« الدولية، إن 
»احلكومة احمللية سترفع تقريراً 
إل��ى رئاس��ة اجلمهوري��ة يب��ني 
األضرار التي س��تلحق مبيس��ان 
بعد إق��رار هذا القانون بس��بب 
جتاوزه للمادة ١١٢ من الدستور، 
وإعطائ��ه اإلقلي��م متثي��الً ف��ي 
الش��ركة فقط،  إدارة  مجل��س 
وتهميش��ه احملافظ��ات املنتجة 

للنفط«. 
وأض��اف أن »ه��ذه امل��ادة وضعت 
واإلقلي��م  االحتادي��ة  احلكوم��ة 

واحملافظات املنتجة في مس��توى 
واحد في م��ا يتعلق بإدارة النفط 
احلقول  م��ن  املس��تخرج  والغ��از 
احلالية«، مش��دداً على »ضرورة أن 
تقوم احلكومة االحتادية وحكومات 
املنتج��ة  واحملافظ��ات  األقالي��م 
السياس��ات  برس��م  مش��تركة 

الستراتيجية للنفط«. 
وأوض��ح البزون��ي: »هن��اك متييزاً 
بقي��ة  ع��ن  كردس��تان  إلقلي��م 
احملافظ��ات، في حني أن الدس��تور 
لم يس��تثنه بأي م��ادة من مواده، 
ب��ل كان يدم��ج مع��ه احملافظات 
غي��ر املنتظمة بإقلي��م، وهذا ما 
يؤثر في حصص احملافظات املالية 

والقانونية واإلدارية«.

المصادقة على قانون شركة النفط الوطنية 
انتقدته محافظات منتجة ورفضته أخرى 

القانون يهدف »لزيادة 
اإلنتاج وتطوير الصناعة 
النفطية والغازية 
والمرافق والمنشآت ذات 
العالقة وأساليب العمل 
على أساس الكفاءة 
والمرونة والتنافسية 
لتعظيم اإليرادات لصالح 
الشعب العراقي

أحد املشاريع النفطية التطويرية في البصرة »عدسة: صفاء جميل«

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل مؤشر س��وق العراق لالوراق املالية 
ت��داول اكثر م��ن ملياري س��هم وبقيمة 

جتاوزت املليار دينار بتنفيذ 381 صفقة.
وق��ال املدير التنفيذي للس��وق طه أحمد 
عبد السالم في بيان صحافي، ان »السوق 
عقد جلس��ته له��ذا اليوم )أم��س( االحد 
واخلدمات  املصرفي  القطاعات  مبش��اركة 
والصناع��ي والفنادق واالتصاالت والزراعي 
والتأمني حيث اغلق مؤشر أسعار االسهم 
ISX60 عل��ى )636.6( نقط��ة، بانخفاض 
نسبته )%0.31( عن اغالقه جللسة الثالثاء 

.2018/3/20
واض��اف عب��د الس��الم، ان«الس��وق نفذ 
)381( صفق��ة على أس��هم )31( ش��ركة 
حيث بلغ عدد األس��هم املتداولة )2.807( 
مليار س��هم بقيمة بلغت )1.569( مليار 
دين��ار«، موضحا ان 31 ش��ركة مت تداولها 
في جلس��ة اليوم )أمس( في حني لم يتم 

تداول 45 شركة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تُعّد وزارة البترول املصرية الس��تراتيجية 
األولى الش��املة لتطوير قطاع التعدين، 
في ش��كل يس��هم في اس��تثمار ثروات 
مصر التعدينية عل��ى النحو االقتصادي 
األمث��ل، ورف��ع القيم��ة املضاف��ة لهذه 

الثروات.
وأعل��ن وزي��ر البت��رول والث��روة املعدنية 
طارق املال، أن هذه الس��تراتيجية تشمل 
»تأسيس صناعات تعدين واملساهمة في 
تنمية اجملتمعات واملناطق التي تقع فيها 
نش��اطات التعدي��ن وتوفير ف��رص عمل 
زيادة مساهمة النشاط  جديدة، وحتديداً 
التعدين��ي في الناجت القوم��ي، وفي نحو 
إيجابي في خط��ط التنمية االقتصادية 

واالجتماعية«.
وكان املال يتحدث بع��د إبرام عقد تنفيذ 
املرحلة األولى ملشروع ستراتيجية تطوير 
قط��اع التعدي��ن، ب��ني ش��ركتي »إنبي« 
األعم��ال االستش��ارية  املس��ؤولة ع��ن 

للمشروع، و»وود ماكنزي« العاملية.
وقع العقد رئيس »إنبي« محمد حتحوت، 
رئي��س »وود ماكن��زي« لش��ؤون  ونائ��ب 
التعدي��ن ري��كاردو مونت��ي إلت��و، تنّف��ذ 
األخيرة مبوجب العقد كاستشاري عاملي 
متخصص، ما تتطلبه هذه املرحلة والتي 
تس��تهدف إجراء دراس��ات تش��خيصية 
للوض��ع احلالي لقط��اع التعدين، وإعداد 
رؤي��ة س��تراتيجية للعم��ل ف��ي قطاع 

التعدين تنتهي في آب املقبل.
الفن��ي  الدع��م  »إنب��ي«  تق��ّدم  بينم��ا 
واللوجيس��تي واملراجع��ات الالزمة إلمتام 

التنفيذ.
وأوضح��ت وزارة البت��رول ف��ي بي��ان، أن 
»إس��ناد تنفيذ هذه املرحلة من املشروع 
إل��ى »وود ماكنزي«، ينطل��ق من تقدميها 
أفض��ل العروض وألنها واح��دة من بيوت 
اخلب��رة العاملي��ة الكبيرة في ه��ذا اجملال، 
وله��ا مس��اهمات ناجح��ة ف��ي حتديث 
قط��اع التعدين في دول س��لطنة عمان 

واألكوادور وبتسوانا«.

 سوق العراق
 لألوراق المالية 

يتداول مليار دينار 

خطة مصرية لتطوير 
قّطاع التعدين لرفع 

الناتج القومي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة الزراع��ة، أم��س األحد، 
املزروعة  املس��احات  تقليص  عزمها 

بالرز للموسم املقبل.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد 
القيسي، في تصريح لوسائل اعالم 
تركي��ة، إن »وزارة الزراعة س��تقلص 
املس��احات املزروع��ة مبحص��ول الرز 
للموسم املقبل، بسبب قلة الواردات 

املائية«.
وقل��ص الع��راق املس��احات املزروعة 
بال��رز للمواس��م الس��ابقة، إال أنها 
ع��ادت وزادت تلك املس��احات لتصل 
إلى 200 ألف دومن للموس��م الزراعي 

املاضي.
وكان إنتاج العراق من األرز للموسم 

املاضي أكثر من 100 ألف طن.
في شأن آخر، أعلنت الشركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية التابعة لوزارة 
التج��ارة، أم��س االح��د، أن الع��راق 
ميتلك ٪55 من الش��ركة العراقية � 

الفيتنامية لزراعة الشاي.
وقالت الش��ركة في بي��ان صحافي، 
العراقي��ة  الش��ركة  »تأس��يس  إّن 
� الفيتنامي��ة لزراع��ة الش��اي جاء 
استناداً للقوانني العراقية وموافقة 
مجل��س الدولة ومجلس التخطيط 
ومبعرفة احلكومة العراقية املسؤولة 

وه��ي تدار م��ن قب��ل مجل��س إدارة 
العراق��ي  اجلانب��ني  ميث��ل  مش��ترك 
والفيتنام��ي وأن أعماله��ا خاضعة 
لتدقيق ديوان الرقابة املالية س��نوياً 

باعتبارها استثماراً خارجياً«.
وأضافت أن »تأس��يس الشركة جاء 
نتيج��ة ترتب أم��وال للع��راق بذمة 
فيتن��ام عن جتهيزه��ا بالنفط خالل 
فت��رة النظام الس��ابق وقد س��ددت 
فيتنام ج��زء من ه��ذه املديونية عن 
وبع��ض  العمال��ة  تصدي��ر  طري��ق 
املنتج��ات الزراعي��ة البس��يطة في 
حينه وخالل فترة احلصار االقتصادي 
ال��ذي فرضت��ه االمم املتح��دة عل��ى 
العراق قامت فيتنام بتسديد بعض 
املديونية من خالل جتهيز كميات من 

الشاي والرز ومنتجات أخرى«.
فيتن��ام  توج��ه  »بع��د  أن  وبين��ت 
نتيج��ة  اخلارج��ي  االس��تثمار  ال��ى 
االنفت��اح االقتص��ادي عل��ى العالم 
مت طرح ملفات االس��تثمار ملش��اريع 
وشركات حكومية كان من ضمنها 
مشروع انش��اء الش��ركة العراقية 
لزراع��ة  املش��تركة  الفيتنامي��ة   �
وانتاج الش��اي وتصديره كمش��روع 
اس��تثماري خارجي بغي��ة احملافظة 
عل��ى االم��وال العراقي��ة التي بذمة 
فيتن��ام وجتنب التع��رض )الى طلب 
أطف��اء تل��ك الدي��ون أس��وًة ببقية 
ال��دول االوربي��ة التي اتخ��ذت هذه 

اخلط��وة( ومت اس��تحصال موافق��ة 
اجلهات الرسمية العراقية«.

وتابعت »حصلت دراسة مستفيضة 
من االمانة العامة جمللس الوزراء بعد 
أن قدم��ت دراس��ة م��ن قب��ل وزارت 

التج��ارة واملالي��ة والزراع��ة والبنك 
املركزي العراقي ونوقش في مجلس 
الدولة من حيث اجلدوى االقتصادية 
وعوائد املشروع وتقرر حينها تسجيل 
الشركة رسمياً باسم )فوداتي( وفقاً 

لقانون االستثمار الفيتنامي بتاريخ 
)1999/1/7( واملوافقة على تس��جيل 
كي��ان الش��ركة الت��ي متث��ل كيانا 
مستقال خاضعا للقانون الفيتنامي 
الش��اي  م��زارع  انتاجي��ة  لتطوي��ر 

ومبساحة )1119/388( هكتاراً وزراعة 
مس��احات إضافية بأنواع جيدة من 
الش��اي وحتديث ثالث مصانع قائمة 
ال��ى  االنت��اج  م��ن   )95%( وتصدي��ر 

االسواق العراقية والعاملية«.
اجلان��ب  »مس��اهمة  أن  وأوضح��ت 
دوالر(  ملي��ون   8,3( تبل��غ  العراق��ي 
تدفع من قب��ل احلكومة الفيتنامية 
كسداد جلزء من املديونية ومساهمة 
اجلانب الفيتنام��ي )6,8( مليون دوالر 
متثل املعامل واملزارع واملوجودات التي 
مت تثمينها من قبل ش��ركات تدقيق 
املس��اهمة  فأصبح��ت  مس��تقلة 
العراقي��ة )%55( ف��ي مقاب��ل )45%( 
للجانب الفيتنام��ي من أصل املبلغ 

الكلي«.
وأك��دت، أن »انش��اء الش��ركة جاء 
لضمان س��داد املديونية التي بذمة 
اجلان��ب الفيتنامي فضالً عن مزاولة 
نش��اطها منذ العام )2000( ولغاية 
)2009( بتوريد مادة الشاي الفيتنامي 
الى العراق لسد احتياجات البطاقة 
التمويني��ة ف��ي مقاب��ل ارب��اح الى 
اجلان��ب العراقي وبعد ايق��اف توزيع 
مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة 
التمويني��ة مت البح��ث ع��ن مناف��ذ 
جدي��دة لبيع الش��اي في االس��واق 
العاملية واالس��واق احمللي��ة العراقية 

الفيتنامية«.
وأك��دت أن »مجلس أدارة الش��ركة 

العراقية � الفيتنامية حقق إجنازات 
مهم��ة خالل العام��ني االخيرين من 
خالل حتقيق أرباح ومكاس��ب فضالً 
عن جتديد املعام��ل واملصانع اخلاصة 
باملزرع��ة وأن معظ��م أعم��ال ه�ذا 
اجمللس جت��ري بش��فافية م��ن خالل 
مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة املالية 
الرقابية  االجه��زة  وتدقيق  االحت��ادي 
ف��ي الوزارة املمثلة أصالً في عضوية 

مجلس االدارة املشترك«.
وبين��ت أن »الش��ركة تنبه��ت ال��ى 
املعلوم��ات اخلاطئ��ة الت��ي يقدمها 
البع��ض للس��ادة الن��واب أمن��ا تأتي 
م��ن باب مواجهة برامج االس��تثمار 
ووضع العصا أمام العربة خاصًة وأن 
الشركة ترفع العلم العراقي وسط 

جمهورية فيتنام«.
وأضافت، ان »الش��ركة تعد برنامجا 
اس��تثماريا ل��ه ج��دوى اقتصادي��ة 
كبي��رة أس��هم ف��ي احلف��اظ على 
االم��وال العراقية الت��ي كانت بذمة 
فيتن��ام أب��ان النظ��ام الس��ابق وأن 
العم��ل فيه��ا يجري بوض��ح النهار 
وعل��ى وف��ق القوان��ني والضواب��ط 
العراقية«، مؤكدة ان الشركة متتلك 
جمي��ع الوثائق التي تؤك��د قانونية 
اجراءاتها س��واًء من خ��الل مجلس 
االدارة املش��ترك أو من خالل الرقابة 
والتدقي��ق في البيان��ات واملعلومات 

اخلاصة بعمل الشركة. 

التجارة: نمتلك٪55 من شركة الشاي العراقية ـ الفيتنامية تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير اجلهاد الزراعي االيراني 
الزراع��ي  االنت��اج  قيم��ة  ع��ن 
االيراني التي تف��وق ال�70 مليار 
دوالر، مؤك��داً عل��ى ضرورة دعم 
االنت��اج الوطني عبر زيادة رؤوس 
األموال وتزويد السلع االنتاجية 

الزراعية بالدعم املنشود.
وأش��ار محم��ود حجت��ي ال��ى 
الطاقات التي ميك�ن توظيفه��ا 
ف��ي القط��اع الزراع��ي ومنه��ا 
إمكاني���ة رف��ع نس��بة تربي��ة 
االس��ماك في البحي��رات والذي 
س��يزيد بح��د ذات��ه م��ن فرص 
االنتاج��ي  واملنس��وب  العم��ل 
وي��در بعوائد كب��رى من العملة 
الصعب��ة على الب��الد يُض��اف 
الى ذلك حق��ل تربي��ة الروبيان 
والذي زادت نسبت�ه االنتاجي��ة 
خ��الل 3 سنوات ثالثة أضع��اف 
حيث بلغ��ت 32 ال�ف طن ع�ام 

.2017
ولف��ت حجت��ي ال��ى وج��ود 10 
ملي��ارات متر مكع��ب من املياه 
العذب��ة ف��ي محافظتي جيالن 

ومازندران )ش��مال اي��ران( الت�ي 
تنحدر وتصب داخل مياه البحر، 
مؤكداً على ضرورة توظيفها عبر 
بأّن  استثمارية، مفيداً  مشاريع 
هاتني احملافظتني الشماليتني إن 
مت توظيف إمكانياتهما الزراعية 
ستدران على البالد سنويا ب�80 

مليار دوالر.

ه��ذا وأفاد حجت��ي بإحصائيات 
ت��دل علي بل��وغ انتاج الس��كر 
في البالد نسبة 1.9 مليون طن 
ما يؤهل اي��ران لإلكتفاء الذاتي 
واالستغناء عن إستيراد السكر 
خالل العام اجلدي��د خاصة إن متّ 
تأسيس مصنعني في محافظة 

خوزستان إلنتاج السكر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث��ت جلن��ة خلي��ة األزم��ة التي 
ش��كلها وزي��ر الصناع��ة واملعادن، 
سبل معاجلة شح املياه املتوقع في 

البالد خالل صيف 2018.
وناقش��ت اللجنة خالل اجتماعها، 
عددا من املقترح��ات ملواجهة هذه 
املش��كلة التي تعان��ي منها أغلب 
العراقي��ة خاصة مدن  احملافظ��ات 
اجلنوب، التي تعتمد بش��كل رئيس 

على نهر دجلة.
ودعا وكي��ل وزارة الصناعة واملعادن 
لش��ؤون التخطي��ط، إل��ى وض��ع 
الدراس��ات الس��تغالل نهر الفرات 
بش��كل أكب��ر، خاص��ة ف��ي ظ��ل 
االعتماد بنس��ة كبي��رة على مياه 
نه��ر دجلة، وفق��اً لبيان ج��اء على 

موقع الوزارة.
وطالب محمد هاشم، هيئة املسح 
اجليولوجي التابع��ة للوزارة، بإعداد 
دراس��ة متكاملة بأعداد اآلبار التي 
من املمكن حفرها وأماكن تواجدها 
الت��ي غالب��ا ماتكون بالق��رب من 

املناطق الزراعية.
اغل��ب  أن  إل��ى  هاش��م،  وأش��ار 

دول العال��م تعتم��د بنح��و رئيس 
عل��ى املي��اه اجلوفية عل��ى عكس 
العراق ال��ذي يعتمد عل��ى مياهه 
السطحية بشكل كبير األمر الذي 

يزيد من مواجهة األزمة.
ويواجه العراق أزمة جفاف الطقس 
وانحس��ار مناس��يب املياه باألنهار 
الفرعية في احملافظات، حيث أعلن 
مس��ؤول مبحافظة ميسان جنوبي 
الب��الد، في ش��باط املاض��ي توقف 
جريان نهر دجلة باحملافظة بس��بب 

شح املياه.
وأش��ار رئي��س جلنة الزراع��ة واملياه 
بالبرملان، في آذار اجلاري، إلى إن زيادة 
نسبة س��قوط األمطار في الفترة 
املاضية عزز من اخملزون الستراتيجي 

للمياه بالسدود.
وتوق��ع وكي��ل وزارة الزراع��ة، ف��ي 
ش��باط املاضي، تراجع إنتاج البالد 
من محصول��ي القمح والش��عير 
بنح��و %20 خ��الل الع��ام اجل��اري، 

بسبب الطقس اجلاف.

خلية أزمة لمواجهة شح المياه70 مليار دوالر قيمة اإلنتاج الزراعي اإليراني
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خبر

استطالع

قصة

شعر

ميكن ان يتــم ذلك أال من خــال صندوق 
أالقتــراع وحده الذي يعيــد هيبة الوطن 
ويســقط املفســد الذي يريــد مواصلة 

فساده وتدمير ما تبقى من الباد.

صادق اجلمل
رئيس امللتقى الثقافي العراقي 

نحن بحاجة الى التغيــر فعا واعتقد ان 
صندوق االقتــراع، الطريقــة املثلى رغم 
حتفظي على تلــك املثلى فنحن نعرف ان 
من مســاؤىء الدميقراطية الناشــئة في 
التيارات  العــراق تتجاذب فيــه  بلد مثل 
السياسية واألفكار املتناقضة فبلد مثل 
العــراق حتكمه العشــائرية  واملناطقية 
واملذهبيــة صعــب جــدا ان نحتكم الى 
صناديق اقتراع مثقوبــة .ان االحزاب التي 
حكمت العراق بعــد 2003 بنيت على ما 
ذكرت لألســف لم يســتطع اي حزب او 
شخصية ان تتجاوز تلك العقد في اجملتمع  
ارى اننــا ولكي نتجاوز هذه املشــكلة ان 
نتخذ مسارا جديدا وذلك ب اوال ان يقلص 
اعضاء مجلــس النواب الــى ثلث العدد 
احلالي وان ال امتيازات لعضو اجمللس راتبه 
البســيطة  اخملصصات  وبعض  الوظيفي 
جدا جدا ثم يســتلم مكافأة عند انتهاء 
مهمته النيابية ويعود لوظيفته السابقة 
ولكي ال يبقى مكشوف الظهر يخصص 
له ثاثــة افراد حماية من فوج شــرطوي 
وممكــن ان يكون مــن االقربــاء للضرورة  
يحاسب عضو البرملان ســنويا عما اجنزه 
. يدخــل  النائب في امتحــان كفاءة قبل 
خوض االنتخابات بشروط اهمها حتصيله 
العلمي ومكانتــه االجتماعية والثقافية 
وســيرة خالية من التزويــر  ولم يحكم 
بجرمية مخلة بالشرف ... املهم ان املواطن 
هــو املســؤول االول النتخــاب من ذكرت 

..تقبلوا فائق االحترام

هادي جلو مرعي 
التحالفات القادمــة هروب الى األمام ألن 
اجلميع عاجز عن حل املشكلة، وليكن هذا 
التوصيف مؤقتا الى حــني إجناء الصورة 

أكثر.
 في النهاية فإن اتاحة اجملال لقوى جديدة، 
والتحالف مع أخرى قد يدفع بإجتاه تغيير 
املعادلة السياســية لصالح مشروع بناء 
احملاصصة  إلمــاءات  الرضوخ  دون  الدولة 
جميع  وليكــون  والقومية،  والطائفيــة 
مــن لديه الرغبــة في العطــاء والفعل 
واملشــاركة قــادرا على أن يدلــي بدلوه، 
ويحدث فرقا ما. النســتطيع اجلزم بنجاح 
التجربة، وال بفشــلها، وال مبشــروعيتها 
مالم تتحقق نتائــج على األرض جميعنا 
ينتظرهــا، وكثيــر منا أصابــه اإلحباط 
والتشظي  اإلقتصادية،  األوضاع  بســبب 
السياسي، وليس لنا من خيار سوى األمل، 

وبعض التفاؤل احلذر.

د. كاظم املقدادي
صحفي واكادميي  

نحن االن امــام فريقني/ فريق الســلطة 
الــذي يبذل اجلهود ويبتكر ويفكر من اجل 
احلفاظ على الســلطة حتى لو استدعى 
ذلك اعارة أدوات اخلصــم  من اجل البقاء 
في الســلطة ملدة اطول..هذا التشــبث 
بالســلطة / هو نتيجــة حتمية لغياب 
املقابل...الذي  وان حضر  فسوف لن يقدم 

شيئا مغايرا.
انا الفريــق الثاني) املدنــي( فهو اليبتكر 
واليعرف جتميع نفســه بســبب اعتماده 
على خلفية سياســية لــم تتطور..ولَم 
تســتخدم اخطاء اخلصم بشل حيد..وان 
وجدت فهي ال تتعدى حدود الرد الســاذج 

والسريع.
الواقع/ نحن امــام حالة معقدة وضبابية 
نحتاج معها الى جملــة افكار غير تلك 
التي تنطلق من الفعل ورد الفعل.. والتي 
كانت والزالت تزدحم بها مواقع التواصل 

االجتماعي.
اعتقــد..ان جتربــة التيــار الصــدري مع 
الشــوعيني جديرة باالهتمام/ ) وسائرون(  
متثل حالة جديدة تستمد قوتها من خال 
التي نهجت  الطائفيــة  احملاصصة  الغاء 

عليها احزاب االسام السياسي. 

اخيــراً/ ال بد من العمل اجلــاد الذي يفتح 
الطريق نحو تاسيس مجتمع مدني خال 
من الطائفية والعنصرية.. واظن ان الوقت 
قد حان/ ولهذا يحاول الطرف املتمســك 
بالسلطة التشــويش على مكانة الرموز 
املدنيــة عن طريق خطابــات دينية حتمل 
الكراهيــة ومن افواه رجال دين ســذج ال 
يعرفون مــن قصص احلياة ســوى قصة 

يوسف.

د. هشام الهاشمي
كاتب  وباحث عراقي

أحد أهم أســس املشــروع السياســي 
العراقي يكمن فــي العمل على محورين 

رئيسني؛ 
التــوازن بني  يركز على  أولهما مشــروع 
العاقات العراقية باملربع الدولي) امريكا- 
ايــران- تركيا- اخلليــج(، وأي حتالف يقف 
في وجه هذا التــوازن أو يؤدي إلى ترجيح 
احد أضاع املربع على االخــرى، او إهمال 
احــد تلك األضاع، ســوف يفســد على 
العراقيني أمنهم واســتقرارهم، ويتحقق 
ذلك من خال دبلوماســية حتتوي اجلميع 
التأثر  وتقبل بهم لصالح العراق، وإهمال 

باخلافات بني أضاع ذلك املربع.
 أمــا ثانيهمــا فيعتمــد، علــى توطيد 
العاقــات الداخليــة مع بقيــة القوائم 
وحتى املعارضــة بعيدا عــن أي تكتات 

مغلقة؛ طائفيا او قوميا. 
إن اإلشكالية الكبرى التي كانت، وال تزال، 
العراقية  السياســية  القوائم  تواجهها 
في مقابــل البرنامج احلكومي تعّد غياب 
برنامج   وطني حقيقي ملواجهة الفساد 
املالــي واإلداري وتوّغــات وتدخــات أحد 
أضاع املربع الدولي في البرنامج احلكومي، 
تارة حتت غطاء مذهبي او طائفي او قومي 
او مزاعم الدفاع عن الدميقراطية وحقوق 
االنسان واألقليات... بينما الهدف احلقيقي 
تسجيل مكاســب سياسية واقتصادية، 
وتشــكيل قاعدة شــعبية، وبناء احزاب 
سياســية تابعة، وأذرع مسلحة موالية.. 
في ظل ضعف برملانــي وحكومي عراقي 

احمد جبار غرب

تبنــى التحالفــات اجلديــدة بــني القوى 
السياســية حتى مــع اخملتلفــني فكريا 
بســبب فشــل السياســات الســابقة 
املبنية على اســس الطائفيــة والتمترس 
مبدأ  عــن  بعيدا  السياســي  الطائفــي 
املواطنــة والعدالــة االجتماعيــة  وبعد 
ان ايقن السياســيون ماســكي العملية 
السياســية من فشــلهم وإزاحة العراق 
كبلد حضــاري متقدم الــى الهاوية جلأوا 
الى تغيير منط تفكيرهم  وأســلوبهم في 
اخلاص من هذه الورطــة التي عانى منها 
العراقيــون جميعهم عبر تلك التحالفات 
صديقــي ,صديقتي هل تتصــور ان تكون 
تلك التحالفات مخرجا للخاص من النفق 

املظلم الذي وضعونا فيه ؟ 

شوقي كرمي حسن
كاتب وروائي

الذي حدث ان اخلوف بدأ يشــظي االحزاب 
والكتل الشــائخة القدميــة .. وهي حتمل 
ذات االفــكار وتؤمن بذات املبادئ وتســوق 
لذات األفــكار التغيير الذي حدث ان اخلوف 
الهوى  جعلهم يبحثون عن مخــرج. والن 
السياســي في الشــارع العراقي مع بناء 
لباســه  االمبراطور  املدنية.خلع  الدولــة 
العتيــق طوعا وحيلة وأعلن انه مع الدولة 
املدنية. فأقيمت كيانات بائســة تســمى 
مدنيــة دون ان تقدم برامج ومفاهيم حول 
الدولة املدنية وكيفيــات حتقيقها.. لعبة 
غش تريد ان تدفع بالشــارع الى الصندوق  
ومن ثم تعود حليمة الى عادتها القدمية .. 
الفاسدين  في محاسبة  احلكومة فشلت 
وهم اليوم يرشــحون انفسهم متناسني 
تلــك املليارات التي ذهبت ســرقة وتبديدا 
على الناخب العراقي ان ال تغلبه العاطفة 
السياســية املذهبية .. وان ال يدمر رغبات 
وطن فــي التجديــد .. وإعان احملاســبات 
علنا بعد ابعادهم عن مصادر الســلطة .. 
وال  املسيسس  القضاء  وتصحيح مســار 

جمال ضوء ينعكس على شجيرة عندما 
تنظــر إليها من زجاج نافــذة داخل غرفة 
مغلقة، حدثه طويًا عــن عذوبة ملمس 
طاولة من خشــب، ذات لون أســود. وكان 
صديق الفتــى يصغي بانتبــاه غارًقا في 

تخيل حلم زميله.
في طريــق العودة، بدأ اجلــوع يؤلم بطن 
الفتى صاحب الغرفــة املغلقة، وتذكر أن 
ضــوء األحام غريٌب، وأنها بــا ظال، وأن 
الغرفــة تكاد تكــون مثل لوحــة، وأن ما 
جعله سعيًدا حينها النظافة التي غمرت 
الناعم الفارغ كبداية الصباح،  وجه املرآة 
وكذلــك وجود صفحة صفــراء مفتوحة 
على الطاولــة، التي لم يكن عليها أي أثر 
آخر، كأمنا هو الوحيــد الذي دخل الغرفة، 

ولن يحل محله أحد.

فتاة البحيرة
جلســت فتاة واهنة علــى حجر برتقالي 
قرب بحيرة. كان احلجر صغيرًا مثل أمنية 
طفل في هدية عيد. وكانت الفتاة حزينة، 
ألن والدتها رحلت عن الدنيا منذ أســبوع، 
وهي لم تقو بعد على نســيان املرارة التي 
يخلفها وفاة شــخص قريب. أخذت تنظر 
في يديها، وكان الليل قد أوشــك أن يحل، 
فقامت وأسرعت إلى البيت. وأمام العتبة 
ظلت واقفة لبرهة. مر هواء خفيف حول 
أذن الفتاة، وتساقطت من ارتفاع خفيض 
ورقة عن غصن شجرة ليمون قريبة، وكان 
رأســها محنًيا لدرجة يصعب معها رؤية 
وجهها. لم ترغب الفتــاة في رؤية البيت 
من الداخل، كانت في توق شديد إلى ملسة 
من شخص يحبها، وهي كانت حتس بذات 

تتركه ملســات  الذي  الدفء  بذلك  الوقت 
أمها على شــعرها. فجأة سمعت صوت 
أمها، ســمعته من أعمــاق قلبها، كأمنا 
احلزن والتوق قد أعادا احلياة إلى والدتها. بدا 
للفتاة أن املوت أمر غير حقيقي، ثم رفعت 
بحيوية،  الباب  وأمسكت مقبض  رأسها، 
لتلج البيت سعيدة مثلما تفعل كل مرة. 
إن صوت أمها، الــذي جاءها من بعيد، لم 
يكن صوت ميت أبــًدا. كان وقعه مريًحا، 
فقد شــعرت الفتاة بالطمأنينة تغمرها، 
حافظت  القصيــرة،  البرهة  تلــك  ومنذ 
على أثر الصوت، حــّد أنها لم تخبر أحًدا، 
إذ كانت تظــن أن الناس لن يصدقوها، إذا 
حاولت إقناعهم أن املوت أمر غير حقيقي 
كما يرى معظم البشــر حــال احلياة إزاء 

املوت.

علي جازو

ضوء غرفة مغلقة
دخل فتى صامــٌت غرفة مغلقــة، ممتلئة 
بضوء النهار. لم يكــن للغرفة باب، أو أنه 
كان مختفًيا. لم يجد سوى نافذة كاحلليب 
تعلو كرســًيا، وطاولة سوداء المعة قربها 
ُوضعت مرآة كبيرة. كانــت أرضية الغرفة 
عريضــة زرقاء نقية كلون مســاء صيفي، 
وعندمــا نظر من خال زجــاج النافذة رأى 

غصن شجيرة مورقة.
أحب الفتى الزجاج الذي عبره رأى لون األوراق 
الصغيرة، وانعــكاس الضوء األخضر. كان 
الفتى يحلم، وعندما ســار برفقة صديقه 
إلى املدرسة، صباح اليوم التالي، حدثه عن 

غب كل آنتحار
حَتمل ُفلك املياه الشمس  

إلى عمق كهوف، وقرى مرمية كحذاء قدمي
على الهضبة امليتة.

أرجتف كطائر وحيد في السماوات،
يرفرف متوجسا من غيمة سوداء..

***
الورود في املزهرية ترجتف 
من اخلوف، في ليل حرب ..

الورود أيتام با مأوى
غروب شمس مغمى عليها

 في ليل طويل  ملقى على الرصيف كجثة ..
اللصوص املنفيون عن جزيرة النهار  

يلتفون حول الليل كبياض  مسموم ..
ال أحد يصغي لصفير القطار

وجحافل اجلنود اجلريحة تهذي ..
***

إنها الريح تبيض في قمة اجلبل
طيورا من بلور احلجل

ثياب  الريح
املزدانة بعيون كنجوم ذابلة

مبللة بغيوم،
ترتقي أعلى من جبال مدفونة

في قلب الضباب .
كان الضباب األبيض

مقابر تاريخية، حيث وجدنا
عظام الشمس

جنودا بثياب بالية ،
حذاء كارل ماركس

وبحيرة الصمت املتجمدة
***

بعد مطلع الشمس
شرع الليل يذوب ويسيل

شاالت تستنفر الكون ،
من فوق اجلبال التي حترس األبدية

نزيف األرض ال ينتهي.
القرون الغابرة

حتلق فوق الهضبة كنسر
***                                     
احلرب مرة أخرى على األبواب

هذا هو العالم
 األجراس معطلة، الورود في القمامة 

تصطف األشجار على الرصيف
ماذا تنتظر ؟

هذيــان الســماء أم الهــواء الــذي يحرك 
العاصفة ؟

جنوم تسقط بطيئا كأوراق صفراء
وعيون أطفال تصطفق كأبواب حتى األلم 

***
ينفطر قلبه، هذا الشاعر

كشمس األصيل
محمولة في  سفينة نوح ..
سركون بولص وأمرؤالقيس

السياب وسيف الرحبي ورونيه شار
نازك املائكة و عباس بيضون

يوسف اخلال و مبارك وساط ....
 في سفينة نوح ، في رسالة الغفران

***
األطفال غيوم تقشعر لها األشجار

أوراق األشجار
تصيخ السمع ملن عبروا غابات األفق

لتختفي إلى األبد ..
قوافل تختفي هناك

أقتفي أثرها دون أن أصل...
***

بياض الورقة

صدأ يتساقط شيئا فشيئا

إلى أن يتهاوى جدارها كليافي قلبي 
حيث تسيل جداول األلم

وحكايات احلرب أعلى
من اجلبل نسور ترفو

شعارات في مظاهرات الريح 
وتختفي .. بني الغيوم الرمادية
طائر الفينيق يظهر ويختفي

متربصا ببحيرة الغيم ..
***

هل رأيت الفراغ في األبيض
أم في األسود

أم في جماجم الليل؟ 
لقد مر قطار

 قطار الواحدة بعد منتصف القلب،
بينما نصغي  لتلعثم أضاع األفق

في صحراء البرد
***

أخيرا وليس بأخير
وبعد طول آنتظار 

وصل قطار العاشرة بعد األلم
 إلى محطة القطار امللتحفة بالسماء 

في آنتظاره 
النهار املبقع باحلبر

 
على الرصيف

موتى وطيور نافقة
وسدمي يغزو املدينة

احلرب مرة أخرى 
في األركان

األبدية تنكفئ على نفسها
كطفل نزل من كوة السماء.

إبراهيم الكراوي
قريباً

سيمر قطار الليل كسهم مسموم  
ليمزق حرير الليل،

ويفكك عظام األفق ..
قريباً .. ستغزو غيوم نافقة ساحل الرمال  

وترتفع بحيــرة من الضباب حيث تســتحم 
املدينة.

***
أسمع أنني طفل هناك  

فحيح أفعى،
مناجل الرعد

حتصد أشجار الرغبة..
***

العالم املمدد على سرير الكون
وجمرات احلرب،

اجلمرات املنقوعة في حرير الرماد ..
األحام املعلقة على حائط املدينة

 كلوحة بيكاسو وساعة سلفادور دالي 
هي ما تبقى من هذه احلرب التي تشتعل..

أصغي جيدا ألنني الريح
واأللم في الزوايا..

أصغي لهبوب الورد
من قلبك البعيد

***
على الهضبة احلارس الذي ينثر الضوء
مثل حبوب القمح في حقول األبدية .

الشمس اآليلة للسقوط من الطابق العاشر
يسيل من فمها ، دم كثير، وحبكة مشوقة.
العشق األبدي بني زهرة الشمس و الشمس،

سبب اإلنتحار املتكرر لكا العشيقني
***

أدباء ومثقفون: التحالفات الجديدة لن تأتي بنتائج

الصباح الجديد ـ علي لفته قصتان قصيرتان جدا
سعيد:

حصــل الدكتــور والناقــد املصري 
الدكتور خالد عبــد الغني على اول 
النفس  بعلم  مختصة  عاملية  جائزة 
املصرية  احــدى اجلهــات  اقامتهــا 
وشــارك فيها أكثر مــن 20 اكادمييا 
وعاملا بعلم النفس من مختلف دول 

العالم.
وجاء فــوز الدكتور عبــد الغني عن 
مجمل اعمالــه النقدية والتأليفية 
فــي مجال علم النفــس ليكون اول 
ناقد فــي هذا اجملال بنــال مثل هذه 
اجلائــزة  التــي اطاق عليهــا جائزة 
اإلبــداع واألصالــة العامليــة التــي 
البروفيسور  عليها  واشــرف  اقامها 
عبدالســتار إبراهيم ورضوى محمد 
وقد  وأمريكا,,  ومقرها مبصر  إبراهيم 
تقدم اكثــر من 20 اكادمييــا وباحثا 
لهذه اجلائزة من مختلف دول العالم 

وكل له الكثير مــن املطبوعات في 
مجال علم النفس سواء ما كان منه 
ثقافيا وادبيا وعلميا واجتماعيا.. وقد 
فاز الدكتور عبد الغني ملا كان له من 
كتب وبحوث تصل في خدمة التطور 
الثقافــي واالجتماعــي واثرها على 

الواقع االجتماعي والطفولة واألدب 
حاصل  الغني  عبــد  خالد  والدكتور 
اآلداب تقدير  الدكتــوراه فــي  درجة 
التوصية  مع  األولى  الشــرف  مرتبة 
بالتبــادل مــع اجلامعــات ومراكــز 
البحوث  في موضوع »دراســة تطور 
العاديني  واملراهقني  األطفال  رســوم 
املنزل والشــجرة  في اختبار رســم 
برســوم  ومقارنتهــا  والشــخص 
املرضى النفســيني والفئات اخلاصة. 
وله أكثر مــن 30 كتابا في مختلف 
والثقافية  االختصاصات االجتماعية 
والنقديــة ونشــر العشــرات مــن 
البحــوث واملقاالت في صحف عربية 

واجنبية من بينها العراق

متابعات الصباح الجديد
رواية  من  اإلجنليزية  النســخة  وصلت 
)فرانكشتاين في بغداد( للعراقي أحمد 
ســعداوي إلى القائمة الطويلة جلائزة 
مان بوكر الدولية في اململكة املتحدة.

وحتتفل جائزة مان بوكر العاملية بأفضل 
املترجمة  العامليــة  الروائية  األعمــال 
ومُتنــح كل عــام لكتاب تُرجــم إلى 

اإلجنليزية وصدر في اململكة املتحدة.
جــاءت الرواية الصادرة في 2013 والتي 

ترجمهــا إلــى اإلجنليزيــة الصحفي 
البريطاني جوناثان رايت ضمن 13 رواية 
شملتها القائمة الطويلة للجائزة هذا 
العام، ضمت أعماال لكتاب من فرنسا 
وإسبانيا وأملانيا واجملر واألرجنتني وكوريا 

اجلنوبية والنمسا وبولندا وتايوان.
وحتصــل كل رواية تصــل إلى القائمة 
القصيرة على 1000 جنيه اســترليني 
فيما حتصل الرواية الفائزة على 50 ألف 
جنيه مُتنح مناصفة للمؤلف واملترجم.

من جديد »فرانكشتاين في 
بغداد« تقتحم قائمة مان بوكر

إعالن نتاج أول جائزة 
عالمية بعلم النفس

في انتظار قطار الليل 

هادي جلو مرعي د. كاظم املقدادي

صادق اجلملشوقي كرمي حسن



بيركلــي - أعلــن الســناتور ميتــش 
ماكونيل، زعيم األغلبية اجلمهورية في 
أن  االميركي مؤخرا،  الشــيوخ  مجلس 
»2017 كان أفضل عام للمحافظني في 
الثالثني عاما التي كنت فيها عضو في 
مجلس الشيوخ«، وذلك ألن إدارة الرئيس 
دونالد ترامــب قد أثبتت أنهــا »قوية، 
ومحافظة، ومؤيدة لألعمال التجارية«. 

ومن املؤكد أن اجلهات املانحة اجلمهورية 
تتقاسم مشــاعر مماثلة، وهي تستمتع 
القريدس. بعد كل  مبشهيات ســمك  
شــيء، تراجعت إدارة ترامب عن اللوائح 
البيئيــة وخفضــت الضرائــب علــى 

األغنياء. هل من معترض؟
وعائلتــه  ترامــب  أن  الواضــح  مــن 
موارد  لسرقة  ســلطتهم  يستعملون 
بلدهم. ولكن هذا يعني أنهم يعارضون 
ثرواتهم. وهم  قيام احلكومة مبصــادرة 
الذين  ألولئــك  الطبيعيــون  احللفــاء 
الفجوة فــي دخل اميركا  أن  يعتقدون 
وثروتها ميكــن أن تكون أوســع مما هي 

عليه بالفعل.
ال يهم إن كانت إدارة ترامب غير صاحلة، 

أو أن التشــريع الضريبــي فــي العام 
املاضي كان أســوأ مشــروع قانون في 
التاريخ البشــري. وتتيح عــدم كفاءة 
ترامب اجلمهوريني في الكونغرس املزيد 
من الفرص خللق ثغرات تشريعية وتوفير 
معاملة تفضيلية ملانحيهم. ويبدو أنه 
احلكم  فاٍن  اجلمهوري،  للحزب  بالنسبة 
املفترس وغير املنتظم هو أفضل شكل 

من أشكال احلكم.
أو في األقل كان كذلك حتى 1 مارس/آذار 
2018، حــني أعرب ترامب نيته في فرض 
ضرائب على الــواردات العاملية من 25٪ 
علــى الصلب و ٪10 علــى األلومنيوم. 
وقــال بــات روبرتــس، عضــو مجلس 
الشــيوخ اجلمهوري في والية كنساس، 
إن هذا القرار لن يكون صائبا بالنســبة 

للقطاعات الزراعية«.
وكما أشار روبرتس، فإن حترك ترامب نحو 
احلمائية هذا العام يتناقض مع إجنازاته 
روبرتس  وقال  الســابقة.  السياســية 
لكنساس سيتي ستار »لدينا مجموعة 
مــن اإلصالحات الضريبيــة التي حتقق 
الكثير من الفوائد جملتمع األعمال«، وهي 

خطوة سياســية تتعــارض مع ذلك«. 
إن ما يثير قلقه اآلن، أن ترامب ســيتبع 
»سياســة جتارية من شــأنها أن تؤدي 
أساســا إلى أن جميــع فوائد اإلصالح 
الضريبــي جتتاحهــا تكاليــف اإلنتاج 
املرتفعة التي تنتقل إلى املستهلكني«.

 انه على حق. وفي النهاية، املستهلكون 
االميركيون هم من سيدفعون تعريفات 
ترامب. وســتؤثر هذه التدابير احلمائية 
الواسعة على جميع قطاعات الصناعة 
االميركية بطريقة أو بأخرى، ومن املؤكد 
أن الشــركات املصنعة لن تســتوعب 
الصلب  مدخــالت  تكاليــف  جميــع 
واأللومنيــوم األكثر تكلفة. وفي الوقت 
نفسه، سوف تفرض دول أخرى الرسوم 
اجلمركيــة اخلاصة بها ضــد الصادرات 
االميركية. ويخطط االحتاد األوروبي، على 
ســبيل املثال، لفرض رســوم جمركية 
طارئة على املنتجــات االميركية، مثل 
الدراجــات النارية هارلي ديفيدســون، 

وويسكي بوربون، وجينز ليفي.
وهكــذا، اقترح ترامب أســاس ضريبة 
جديدة على املســتهلكني في الواليات 

املتحــدة وصناعات التصدير، وســوف 
يتحمــل تكاليفهــا أنصــاره في قلب 
الواليات املتحدة ومنطقة روست بيلت 
الصناعيــة. إضافة إلى ذلــك، يبدو أن 
ترامب قد وصل إلى هذا االستنتاج بني 
عشية وضحاها. وكانت أسواق األسهم 
الفور  وانخفضت على  غير مســتعدة 
بنحو ٪1.5. ووفقا لشــهادة كنســاس 
سيتي ستار، »لم يحصل روبرتس وغيره 
من أعضاء مجلس الشيوخ اجلمهوريني 
على أية معلومات رســمية من البيت 

األبيض«.
ومع ذلك، فــاٍن اجلمهوريني خائفني من 
ترامــب، حيث متكــن بول ريــان، رئيس 
مجلــس النواب، في أفضــل رد له، من 
القــول أنه »يأمل أن ينظــر الرئيس في 
العواقب غير املقصــودة لهذه الفكرة 
والنظر في نهج آخــر قبل أن يقوم بأي 

خطوة في هذا االجتاه.«
اتضح أن قرار ترامب اتخذ ضد اإلشعار 
- وبالفعل، على الرغم من االعتراضات 
- ليس فقط من مستشاره االقتصادي 
الرئيســي غــاري كوهن، ولكــن أيضا 

من مستشــاره لألمن القومي، اجلنرال 
هر ماكماســتر، ووزير اخلزانة ســتيفن 

منوشني، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
ومن ناحية أخرى، يفضــل وزير التجارة 
ويلبــر روس علــى ما يبــدو التعريفات 
اجلمركية. ولكن هذا ليس واضحا على 
اإلطالق. وتعترف وزارة التجارة نفســها 
بال شــك بأن املزيــد مــن االميركيني 
يستفيدون من انخفاض أسعار الصلب 

واأللومنيوم أكثر من ارتفاع األسعار.
وهنــاك مدافع آخر عــن التعريفات هو 
بيتر نافارو، الذي متت ترقيته مؤخرا إلى 
مديــر التجارة والسياســة الصناعية 
ومدير اجمللس الوطنــي للتجارة بالبيت 
األبيــض. وهذا ليس مفاجئا. فقد كتب 
نافارو عــددا من الكتــب املثيرة للقلق 
حول العالقــات التجارية االميركية مع 
الصني، مبا في ذلك واحد بعنوان »املوت 
من قبــل الصني«. ومع ذلــك، لم يكن 
نافارو قادرا حتى اآلن على شــرح كيف 
من شأن إنشــاء قطاع وطني أكبر من 
الصلب من خــالل التعريفات أن يحقق 

مكاسب صافية لالقتصاد االميركي.

والداعم الرئيسي األخير للتعريفات هو 
روبرت اليثيزر،  التجاري االميركي  املمثل 
الذي كان يعمل سابقا محاميا لصناعة 
الصلــب. وكمــا هو احلال فــي قضية 
روس، فإنه من الصعــب معرفة في ما 
يفكر اليثيزر. يجب أن يعرف أن تعريفة 
ترامب لن يكون لها سوى فرص ضئيلة 
لتعزيز قطاعات الصلب واأللومنيوم في 
الواليات املتحدة من دون أن تفرض أيضا 
تكاليف كبيرة على االقتصاد. أال يدرك 
أن سمعته اخلاصة ستعتمد في نهاية 
املطاف على ما إذا كانت لإلدارة سياسة 
جتارية ناجحة أو سياسة غبية واضحة؟
واآلن بعــد أن أطلــق ترامــب النظام 
التجــاري العاملي، يتســاءل اجلميع ما 
إذا كان األثريــاء وعمالؤهم والكونغرس 
ســيدركون عاجال أم آجــال أن احلكومة 
املتعثرة املقيــدة بالهزمية التي ال ميكن 
التنبــؤ بها لرئيس مضطرب، ليســت 
في الواقع مثاليــة لدعم وخلق الثروة. 
وفي حكومة فاسدة، غالبا ما يكتشف 

املفترسون أنهم هم الفريسة.

حتّول »الترّحم« على ستيفن هوكينغ 
إلى موضوع خالف بني مؤيد وُمعارض. 
مناطق  فــي  حتــدث  كهذه  أشــياء 

مختلفة من العالم العربي. 
ومن املُؤســف أنها وجــدت طريقها 
إلى بالدنــا. فهذا يدل، في جانب، على 
تدهــور التعليــم، إن لــم نقل على 
إسهام املناهج الدراسية، والفلسفة 
التعليميــة، في غرس البــذور األولى 

ألشياء كهذه.
لن نعثــر على دالئل كافية، في احلقل 
إنشاء  العربي، على محاولة  الثقافي 
التي  البربريــة  عالقــة جدلية بــني 
العرب، وبــني معارضة  جتتاح عالــم 
»الترّحم« على شــخص ما ألسباب 
دينية، بوصفها دليالً على تبّلد احلس 
اإلنساني، وضمور الضمير املدني. وفي 
عدم وجــود دالالت كافية كهذه ما ال 
يشــعل أكثر من ضوء أحمر وحسب، 
بــل وما يحّرض على القــول إن الليل 

طويل، أيضاً.
ومع ذلــك، هذه داللة واحدة في حقل 
يفيض بــدالالت كثيــرة. فقد يقول 
قائل: إن معارضــي »الترّحم« ينتمون 
إلى شــريحة أقرب إلى القاع، باملعنى 

التعليمي والثقافي، لذا ال يُعتد بهم. 
أن كالماً كهذا  األولى،  ويبدو، للوهلة 

يرضي الكثيرين. 
واملفاجأة غير الســاّرة، هنا، أن الفرق 
بني شــريحة مــن هؤالء أقــرب إلى 
قمة  إلــى  أقرب  وشــريحة  القــاع، 
وتعتنق  والثقافي،  التعليمــي  الهرم 
األيديولوجيــا نفســها، يتمثــل في 
الدرجــة ال في النــوع، فاجلوهر واحد، 
أمــا االختالف ففــي لغــة التعبير، 
ولعبة السياسة والكياسة. وإذا كان 
ثمة من فضــل للدواعــش فيتمثل 
في حقيقة متّردهم، على املكشــوف، 
بالقول والفعل، على لعبة السياسة 

والكياسة. 
في  األحــزان،  نهايــة  وليــت هــذه 
الواقــع، فثمــة مــا ال يحصــى من 
يصعب  الذيــن  االعتياديني،  النــاس 
احلزبي  باملعنى  باملتأسلمني،  وصفهم 
للكلمة، وهؤالء لــن يجدوا غضاضة 
في املوافقة، عن طيــب قلب، ونزعة 
سلمية خالصة، على ضرورة التمييز 

بني »املسلم« و«غير املسلم«. 
تكتمل قومنة  وفيــه،  املعنى،  وبهذا 
الهوية الدينيــة، على غرار اليهودية، 

لتقفل عائدة إلى ما كانت عليه قبل 
ميالد األزمنة احلديثة. 

اجلوهــر احلقيقــي لكل  يتجلــى  ال 
أيديولوجيــا، فــي الكــون، إال في ما 
تُطلق من استيهامات، وتستدعي من 
أخيلة، وحُتّرض على حتّيزات، لدى األقل 
كفاءة في فنون السياسة والكياسة 

من عاّمة الناس. 
وقــد أصبح مــن املمكن، فــي عالم 
والتلفزيون،  اإلنترنــت،  بفضل  اليوم، 
والهواتــف الذكية، إعمام وتســويق 
الكثير مما ينتمي إلى القرون الوسطى، 
بوصفه ثقافة مشتركة ملاليني الناس 
في مناطق جغرافيــة مختلفة، وفي 

حلظة واحدة من الزمن.
وهذا جديد، متاماً، في تاريخ اإلنســان. 
وبقدر ما يعنينا األمر، لم يسبق قبل 
اإلنترنت، والفضائيــات، أن كان كالم 
الفقهاء هو نفسه كالم عامة الناس 
فــي كل مكان آخر. فقــد عاش كبار 
هؤالء في املراكز السياسية واإلدارية، 
قرب الســلطة املركزيــة، على مدار 
قــرون، ومع انعدام وســائل التواصل 
واالتصال، وتفشي األمية، لم يتمكنوا 
من تعميم أفكارهم على نطاق واسع.

وهذه، على أي حال، فرضية إرنســت 
غيلنر في معرض تفســير تفشــي 
العربي  العاملني  وصعود األصولية في 

واإلسالمي. 
التعليم  مناهــج  غيلنــر عن  تكّلم 
املركزيــة، والطباعــة، واملواصــالت، 
ولــو أمهلته احليــاة عقــداً آخر من 
الزمن ليرى عــن كثب طفرة اإلنترنت 
والفضائيات ملا تــردد في إضافة هذه 

وتلك إلى رأس القائمة.
بيد أن فرضية كهذه تستدعي مزيداً 
التأمــل. فاملراكز السياســية  مــن 
واإلدارية، حتى في الزمن اإلمبراطوري، 
لم تكن واحدة ومّوحــدة، بل تعددت 
والواليــات،  الســلطنات،  بتعــدد 
واألقاليــم، وكان هــذا مــن مصادر 
وُمحّرضات تعددية التأويالت الفقهية 
فــي احلقــل الديني نفســه، ناهيك 
عن حقيقة أن اخلالفات السياســية 
واملذهبية بني كيانات متناحرة أحياناً، 
ومختلفة فــي كل األحــوال، تركت 

بصمة دائمة على مر القرون.
ولكــن الطفرة النفطيــة معطوفة 
على تقّدم تكنولوجي غير مســبوق، 
غّيرت هــذا كله، ال من حيث إمكانية 

الوصول إلى أبعــد نقطة في األرض، 
ومخاطبــة املاليــني في وقــت واحد 
الوهابية  وحسب، بل ومن حيث جناح 
)مطّعمــة بعناصر حركيــة إخوانية 
في  الهنديــة(،  القــاّرة  شــبه  ومن 
الصعود مــن هامش محلي ضّيق في 
تاريخ النسق العربي ـ اإلسالمي، إلى 
قّوة فاعلة وُمقــررة في احلقل الديني 
الذي فقد مراكزه  العربي واإلسالمي، 
التقليديــة، وخصوصياتــه احملليــة، 

وتعولم. 
املراكز  أن  بالضــرورة،  هذا ال يعنــي، 
التقليديــة، واخلصوصيات احمللية، في 
مختلفة،  وإســالمية  عربيــة  بلدان 
كانت محّصنــة، متاماً، ضد الصحوة 
دولة  بســلطة  املُســّلحة  الوهابية 
ومال ال تأكله النيــران. فالواقع أكثر 
تعقيــداً من هذا بكثيــر، خاصة وأن 
تدجني املراكز، وتهشيم اخلصوصيات، 
جنم عن، وترافق مع، توظيف الهويات 
احلرب  أســلحة  من  الدينية كجــزء 
الباردة، كما جنم عن، وترافق مع، تعثر 
نهضوية  قوميــة  مشــاريع  وانهيار 
أفاق الناس منها، فــي احلواضر، على 

كوابيس.

ومع هذا كلــه في الذهــن، يصعب 
جتاهــل دالالت مــن نــوع أن الهبوط 
بالســجال العام إلى مســتوى جواز 
»الترّحم« على شــخص ما يدل في 
جانب منه على قدر من التمركز على 
الذات ال ميكــن أن يبلغ حداً كهذا دون 
إحســاس فادح بقلق ينتــاب الهوية 
وصاحبها. فكالهما يعيش في عالم 
يبدو فيــه على الهامــش، وكالهما 
تُهدده حقائق احلياة اليومية، في زمن 
يعيش فيه عالة عليه، ويشــكو فيه 
ومنه كما يليــق بضحية لن يرضيها 

أكثر من تصفية احلساب مع العالم.
فما قيمــة عالٍم في الفلك والفيزياء 
والرياضيات مقارنة مبؤمن في مخيم 
جباليــا، ومــا قيمــة البنــت عهد 
التميمــي، التــي أصبحــت أيقونة 
وطنية، مقارنة مبُحّجبة في تنزانيا؟ إذا 
كان في أممية كهذه، واستعالء كهذا، 
بعض ما يُنجب إحســاس فادح بقلق 
يعصف بالهويــة وصاحبها من عزاء، 
فإن فيه مــا يبرر الكالم عــن العزاء، 
ضماد اجلرح النرجسي، بوصفه حيلة 
دفاعية خاســرة لم، ولــن، وال تنجب 

سوى العدمية والعنف.
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حسن خضر

جيه. برادفورد ديلونج
أستاذ علوم االقتصاد 

بجامعة كاليفورنيا 
في بيركلي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

ضريبة ترامب على أميركا
PROJECT
SYNDICATE

النحل في مواجهة المبيدات الحشرية

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

المؤامرة.. مجددًا
عادت كلمة املؤامرة الى مانشــيتات االعالم وتصريحات 
الساســة، وفي غالب االحيان من دون تســمية املتآمر 
الذي يبقى شــخصا او جهة او دولة او مشروعا بحسب 
مقتضيات املعركة او كما تتطلبه اخلصومة السياسية 

بالتخويف من اخلصم.
وإذ يقترب موعد االنتخابات فان السياسيني الطائفيني 
الكبار، ومهّرجيهم، يهرعون الى وســائل تخويف ابناء 
»املكــّون« من مؤامرة )عامليــة واقليمية وداخلية( تهدد 
وجودهم، وأحيانــا، يتحدثون )للدعاية( عن مؤامرة تهدد 
العــراق، او مؤامرة »تفتح ابواب جهنــم علينا« وكلها 
تعني شيئا واحدا: انتخبونا لُنفشل املؤامرة وننقذ البالد 

والعباد. 
رْفــض نظرية املؤامرة، في االقل بالنســبة لي، ال يعني 
االعتقاد بعدم وجود مؤامرات وراء الكثير من االحداث، او 
ال وجود لسياسيني وفئات وقيادات وزعامات دول يتآمرون 
علينا، وعلى بعضهم البعض، فاملؤامرة وســيلة قدمية 
لكسر شوكة اخلصوم منذ تكّونت اجملتمعات، وثمة في 
عمــق املوروثات واألخيلة والروايــات التاريخية والدينية 
اشــارات وفيرة الى »املؤامرة«: قابيل تآمــر لقتل اخيه 

هابيل.
ان نظرية املؤامرة اصطالح حديث في علوم السياســة، 
وقد دخل في االســتخدام منذ العقد الثالث من القرن 
املاضــي علــى هامش االنشــقاق في النظــام الدولي 
بتأسيس االحتاد السوفيتي ومنظومة الدول االشتراكية، 
وانتشــار اعمال االغتيال والتدخل والتجســس وتراجع 
الفكر املوضوعي والتحليلي املســتقل، وقد اصبح هذا 
املصطلح معبراً لتفســير االحداث مــع صعود احلرب 
الباردة، وخّصه »قاموس اوكسفورد« بسطور ضافية عن 
محاوالت تسبيب االحداث على انها »أسرار« وغالبا  »ما 

يحال احلدث الى عصبة متآمرة«. 
الى ذلك، قدمت نظرية املؤامرة )كل حدث وراؤه اســرار 
ومؤامرة( خدمات جليلة للذين اختلطت عليهم االمور 
وصُعب عليهم البحــث الصبور الواعي واملوضوعي في 
خلفيات االحــداث، أو الذين ولعوا فــي توليف الروايات 
وجمع النتــف العابرة من االحداث واالقــوال لتقدميها 
كحقائــق خافيــة، كما اســتخدمها مســؤولون عن 
االخفاقات والفشــل والكوارث لرفــع اللوم عن النفس 
وإبراء الذمة عما حصل وإلقاء املســؤولية عن ذلك على 
»مؤامرة« وهم ضحاياها، ثم اشــاعة الهلع بني األتباع 
لنزع ارادتهم  باعتبار ان املؤامرة اكبر منهم، وهم صغار، 
ال حول لهم وال قوة، ســوى اللــوذ بُحماتهم وطوائفم 

وبالوعاتهم.
 *********** 

ابو متام: 
لئيم الفعل من قوم ٍ كراٍم ... 

له من بينهْم أبداً عواء 
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العواصم ـ وكاالت:

قرر االحتاد األوروب��ي لكرة القدم 
)يويفا( رفع قيمة املكافآت املالية 
املرصودة لألندية املش��اركة في 
مس��ابقتي دوري أبط��ال أوروب��ا 
م��ن  بداي��ة  األوروب��ي  وال��دوري 
القادم  الرياضي  املوسم  نسخة 

. )2019-2018(
وبحس��ب ما كشفته صحيفة 
اإلس��بانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
فإن االحت��اد القاري رص��د زيادات 
مالي��ة مرتفعة لألندي��ة اإلثني 
س��تخوض  الت��ي  والثالث��ني 
االس��تحقاقني القاري��ني األغلى 
في العالم عل��ى صعيد األندية 
، إذ س��تأخذ املكاف��آت منحنى 
تصاعدياً كبيراً من شأنه ان يرفع 
من درجة املنافسة على اللقبني 
بالنظ��ر إلى ف��ارق املكافآت بني 
املوس��م احلال��ي وتل��ك التي مت 

تخصيصها للموسم املقبل.
و ج��اء قرار االحت��اد األوروبي برفع 
املكافآت اخلاصة باألندية بعدما 
زيادة  إيرادات البطولتني  شهدت 
قياسية بلغت قيمتها 1.1 مليار 
ي��ورو ، بعدما انتقل��ت العائدات 
اإلجمالية من 2.3 مليار يورو إلى 

3.4 مليارات يورو.
ويخصص »اليويفا« من إجمالي 
العائ��دات ملي��اراً و 900 مليون 
يورو لألندية املش��اركة في دوري 
األبط��ال ب��دال من ملي��ار و 400 
مليون ي��ورو ، في ح��ني ارتفعت 

ال��دوري  مس��ابقة  مكاف��آت 
األوروبي من 400 مليون يورو الى 

نصف مليار يورو.
وينطل��ق س��لم املكاف��آت التي 
رصده��ا االحت��اد الق��اري ألبطال 

أوروبا م��ن 15 مليون ي��ورو لكل 
 ، اجملموع��ات  ل��دور  يص��ل  ن��ادٍ 
ومعها 900 الف يورو عن نتيجة 
التع��ادل و 2.7 مليون يورو نظير 
الفوز ، كما س��ينال كل نادٍ جتاوز 

دور اجملموعات لدور الستة عشر 
مكاف��أة قدره��ا 9.5 ماليني يورو 
، ف��ي حني يحص��ل املتأهل لدور 
الثمانية عل��ى 10.5 ماليني يورو 
، على أن ين��ال كل نادٍ من اندية 

املرب��ع الذهبي عل��ى 12 مليون 
ي��ورو ، بينما تبل��غ حصة طرفي 
النهائ��ي نح��و 15 ملي��ون يورو 
، ليبق��ى نصيب األس��د لبطل 
املس��ابقة الذي سيحصل على 

، بعدم��ا كان  19 ملي��ون ي��ورو 
يحص��ل على 15.5 ملي��ون يورو 

في السنوات املاضية .
وفضالً ع��ن هذه املكافآت اجملزية 
لألندية ، فقد رصد االحتاد األوروبي 
مكاف��أة خاصة تتعل��ق بترتيب 
األندية املش��اركة على الصعيد 
الق��اري ، والت��ي س��يؤخذ ف��ي 
االعتبار نتائجها في املسابقتني 
اخلمس��ة  للمواس��م  القاريتني 
األخي��رة ، حي��ث تص��ل قيمتها 
اإلجمالي��ة نحو 528 مليون يورو 
، إذ أعل��ى حصة للن��ادي الواحد 

تصل إلى 32 مليون يورو.
وستكون األندية الكبيرة خاصة 
ريال مدريد و برشلونة اإلسبانيني 
و باي��رن ميوني��خ األملان��ي التي 
تهيمن على املسابقة في األعوام 
األخيرة ، هي املس��تفيدة األكبر 
من ه��ذه الزي��ادات الت��ي اقرها 
االحت��اد الق��اري بفض��ل ترتيبها 
في  وبإنتظام  دائم��اً  وتواجده��ا 
املراك��ز الثالثة األول��ى بني أندية 

»القارة العجوز« .
وتأت��ي ه��ذه الزي��ادة ف��ي قيمة 
املكافآت تزامناً مع قرار »اليويفا« 
الذي صدر قبل أس��ابيع بتعديل 
نظ��ام املنافس��ة للمس��ابقتني 
القاريتني في األدوار التي تس��بق 
دور اجملموعات إلتاحة الفرصة أمام 
أبطال الدوريات الصغرى بالتأهل 
مباش��رة ، كما يسمح ألصحاب 
املركز الرابع من الدوريات الكبرى 
التأهل أيضا مباش��رة دون خوض 

الدور التمهيدي.

بداية من الموسم الرياضي القادم

»اليويفا« يرفع مكافآت األندية في مسابقتي أبطال أوروبا والدوري األوروبي

من بطولة دوري األبطال

الكويت ـ وكاالت:
توج نادي القادس��ية، بلقب مهرجان البراعم لكرة 
الق��دم موالي��د 2006، ال��ذي اس��تضافه ملع��ب 
عبدالرحم��ن البكر باالحتاد الكويت��ي للعبة، على 

مدار أيام 22 و23 و24 آذار اجلاري.
كم��ا حص��ل النادي البط��ل، على 3 جوائ��ز فردية 
أخرى.وتفوق القادسية من الناحية اجلماعية، على 
أندية العربي الذي حل ثانًيا، قبل الكويت الذي جاء 

في املركز الثالث، ثم النصر في املركز الرابع.
وفيم��ا يتعل��ق باجلوائ��ز الفردي��ة، فق��د حص��ل 
القادس��ية عل��ى 3 جوائ��ز فردي��ة ج��اءت كاآلتي: 
جاسم املطر فاز بلقب أفضل العب، ورشاد فتحي 
بلق��ب أفضل م��درب، وراي��د الش��مري على لقب 
أفضل إداري.وحصل حارس العربي عبداهلل األيوب 
على لقب أفضل ح��ارس، فيما حقق العربي لقب 

أفضل فريق.

ميونيخ ـ وكاالت:
اعت��رف األملاني سباس��تيان فيتل س��ائق »فيراري«، 
عقب فوزه بس��باق جائزة أس��تراليا الكب��رى، أولى 
مراح��ل بطول��ة العالم لس��باقات س��يارات الفئة 
األولى )فورم��وال1(، بأن احلظ حالفه بخروج س��يارة 
األم��ان عندما كان يتصدر الس��باق ما س��اهم في 

فوزه به.
وأوض��ح ف��ي تصريحات عق��ب تتويجه ف��ي حلبة 
ألبرت بارك مبدينة ملبرون »كان سباقا جيدا، حالفنا 
الكثير من احلظ بخروج س��يارة األمان واس��تمتعت 

كثيرا«.
وخ��رج فيتل مس��تفيدا م��ن اخلطأ ال��ذي وقع في 
تغيي��ر إط��ارات س��ائقي »ه��اس« الدمناركي كيفن 
ماجنوس��ني والفرنس��ي رومان جروجان، ما تسبب 
ف��ي توقف األخي��ر في احللبة عندم��ا كان فيتل في 
صدارة السباق، ما سمح له بتغيير إطاراته والتفوق 
على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق 
»مرس��يدس« الذي حل ثانيا.فيما س��لبت الظروف 
الت��ي جاءت في صالح فيتل، املركز الثاني من زميله 

بفيراري، الفنلندي كيمي رايكونن ليحل ثالثا.
واعت��رف فيت��ل ب��أن هاميلت��ون كان األفض��ل ف��ي 
التجارب الرس��مية التي أقيمت أمس السبت، وأنه 
اس��تحق االنطالق من املرك��ز األول بالس��باق الذي 

سيطر عليه في البداية.
وقط��ع فيتل بطل العال��م أربع م��رات لفات حلبة 
ألبرت بارك في س��اعة و29 دقيق��ة و33 ثانية و283 
جزءا من األلف من الثانية ليتوج بالسباق ال�48 في 

مسيرته.

القادسية يسيطر 
على مهرجان البراعم

فيتل: الحظ حالفني 
في سباق أستراليا
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العواصم � وكاالت:
األمريكتني  منتخب��ات  حققت 
الشمالية واجلنوبية، انتصارات 
كبي��رة في معظ��م املواجهات 
م��ع منتخب��ات أوروب��ا، خ��الل 
املباريات الودية املاضية بأسبوع 
الفيفا، ضمن االستعدادت قبل 

مونديال روسيا 2018.
وعلى الرغم من سيطرة االحتاد 
األوروبي على آخر 3 نسخ لكأس 

العالم، إال أنه يبدو أن منتخبات 
أولى  اتخ��اذ  ب��دأت  األمريكتني 
خطوات اس��تعادة املكانة على 

الساحة العاملية.
وف��ازت البرازي��ل عل��ى روس��يا 
واألرجنت��ني  نظيف��ة،  بثالثي��ة 
 ،0-2 بنتيج��ة  إيطالي��ا  عل��ى 
وبيرو على كرواتيا بنتيجة 0-2، 
أسكتلندا  على  وكوس��تاريكا 
بهدف نظيف، واملكسيك على 

أيسلندا بثالثية، وأوروجواي على 
التش��يك بنتيج��ة 2-0، فيم��ا 
كان��ت املفاجأة ف��وز كولومبيا 

على فرنسا 2-3.
السيليس��او  منتخ��ب  وق��دم 
مب��اراة رائعة أمام روس��يا وبدا 
وكأنه ف��ي حصة تدريبية جادة 
املس��تضيف  املنتخ��ب  أم��ام 
أش��رك  حي��ث  للبطول��ة، 
امل��درب تيتي ثنائ��ي ريال مدريد 

وبرشلونة، كاسيميرو وباولينيو 
وقدم��ا  امللع��ب،  وس��ط  ف��ي 
مس��توى مميزا حتى اس��تطاع 

األخير إحراز الهدف الثالث.
وب��دون ميس��ي وأجوي��رو ف��از 
منتخب األرجنتني على إيطاليا 
بهدف��ي بانيج��ا والنزيني، وهي 
نفس النتيجة الت��ي فازت بها 
التش��يك، في  أوروج��واي على 
مباراة ش��هدت هدفا أكروباتيا 

من إدينسون كافاني.
فيما قاد ريكاردو جاريكا مدرب 
بي��رو، منتخب��ه لتحقي��ق فوز 
مهم��ا على كرواتي��ا املطعمة 
بعديد من النجوم.. ومن جانبه 
اصطدم منتخب فرنسا بعزمية 
وإص��رار كبيري��ن م��ن نظي��ره 
في  تأخ��ر  ال��ذي  الكولومب��ي، 
الش��وط األول بثنائية، وعاد في 
الثاني وس��جل ثالثية  الشوط 

ع��ن طري��ق موريي��ل وفال��كاو 
وكوينتيرو، ليفوز بنتيجة 2-3.

وتلقى منتخب أيس��لندا الذي 
تأه��ل للموندي��ال للمرة األولى 
ف��ي تاريخ��ه، ضرب��ة موجع��ة 
بعدم��ا انه��زم من املكس��يك 
بثالثي��ة نظيف��ة، ليب��دأ ف��ي 
ترتي��ب أوراق��ه م��ن جديد قبل 
مواجهة ميسي ورفاقه في دور 

اجملموعات.

منتخبات األمريكتين تفرض سطوتها على القارة العجوز



بغداد ـ ساجد سليم*
بع��د نهاي��ة املرحلة االول��ى لدوري 
الت��ي  العراق��ي  الدراج��ات  اندي��ة 
اختتمت بنجاح ت��ام في محافظة 
الناصري��ة .س��تنطلق منافس��ات 
املرحل��ة االول��ى ل��دوري الدراج��ات 
للمنطقة الشمالية في محافظة 
اربي��ل حيث س��يعقد املؤمتر الفني 
للبطول��ة في الس��اعة اخلامس��ة 
عصرا في قاعة نادي اربيل الرياضي 
بحضور كافة ممثلي ومدربي االندية 
املش��اركة وح��كام البطولة وجلنة 
املس��ابقات ف��ي االحتاد وس��يكون 
املؤمتر ف��ي يوم 28 آذت��ر اجلاري ومن 
ث��م تنطلق س��باقات الي��وم االول 
للفرقي ضد الس��اعة يوم التاسع 

والعشرين.
سباق املتقدمني فرقي ضد الساعة 
لقط��ع مس��افة 50ك��م وم��ن ثم 

س��باق فئة الشباب لنفس السباق 
لقط��ع مس��افة 40ك��م وم��ن ثم 
سباق فئة النس��اء لقطع مسافة 
20كم واخيرا س��باق فئة الناشئني 

لقطع مسافة 20كم.
اما س��باقات اليوم الثان��ي للفردي 
العام س��تكون س��باقات النس��اء 

لقطع مسافة 30كم ومن ثم فئة 
املتقدم��ني لقطع مس��افة 70كم 
والناشئني 30كم واخر سباق لفئة 

الشباب لقطع مسافة 60كم.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الدراجات

بغداد ـ ميثم الحسني*
اختتم��ت على مضم��ار كلية 
التربية البدنية وعلوم الرياضة 
منافس��ات الدور الثاني الندية 
الع��راق بالع��اب الق��وى والتي 
ش��هدت حتطي��م ثالث��ة ارقام 
عراقية جديدة والتي اس��تمرت 
منافس��اتها عل��ى م��دى ثالثة 
1200 رياضي  اي��ام ومبش��اركة 
ورياضي��ة ميثل��ون 83 نادينا من 

مختلف محافظات العراق.
النتائج الفرقي لفئة  واسفرت 
الرجال عن فوز فريق الش��رطة 
 279 برصي��د  االول  باملرك��ز 
نقط��ة وحل اجلي��ش ثانيا 265 
نقطة وامليناء ثالثا برصيد 134 
نقط��ة ، ولفئ��ة النس��اء توج 
البيش��مركة بطال برصيد 218 

نقط��ة وس��يروان اجلدي��د ثانيا 
برصي��د 122 نقطة والش��علة 

ثالثا 100 نقطة.
اما فئة الش��باب فاحرز اجليش 
املرك��ز االول برصيد 258 نقطة 
والكهرب��اء ثاني��ا برصي��د 143 
نقطة فيما جمع نفط اجلنوب 
 101 الثال��ث  املرك��ز  صاح��ب 
نقط��ة، وافئ��ة الش��ابات حل 
 163 برصي��د  اوال  االتص��االت 
نقطة واجلنس��ية ثانيا برصيد 
105 نقط��ة ونادي ديال��ى ثالثا 

برصيد 93 نقطة.
وبفئة الناش��ئني فاز احللة اوال 
وجمع 210 نقطة وجاء الكهرباء 
ثانيا برصيد 166 نقطة واملركز 
 111 الوطني للموهوب��ني ثالثا 
نقط��ة ، ولفئة الناش��ئات حل 

السالم اوال برصيد 171 واملركز 
 157 ثانيا  الوطني للموهوب��ني 
نقطة وس��يروان ثالث��ا ب 109 

نقطة.
وش��هدت البطولة تكرمي ثالثة 
االرق��ام  العب��ني مم��ن حقق��وا 
الالعبة  اجلدي��د وهم  العراقية 
مرمي عبد احلميد والتي حققت 
رقم��ا عراقي��ا بالوث��ب العالي 
للنس��اء  بارتف��اع بل��غ 175 م  
وحسني علي سباق 100م رجال 
والرق��م   ، ثاني��ة  بزم��ن 10،54 
100م  بس��باق  الثال��ث حتق��ق 
حواجز للنس��اء الالعب دلسوز 

عبيد بزمن بلغ 14،88 ثانية.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
ألعاب القوى
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»التنس« يشارك في 
بطولة غربي آسيا

األربعاء.. بدء دوري 
النساء بالسلة

»البولنك » يغادر 
إلى سلطنة عمان

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
يغ��ادر غ��دا وف��د منتخبن��ا الوطن��ي للفئات 
العمرية لفئة 12 س��نة الى لبنان للمشاركة 
في بطولة غرب اس��يا والتي تقام على مالعب 
الكاس��لنك في بي��روت عاصمة لبن��ان للمدة 
من 26اذار لغاية 1 نيس��ان االقدم يتراس الوفد 
س��عيد خلي��ل رئيس احت��اد كركوك وش��يماء 
عاك��ف م��ن ديال��ى اداري اضاف��ة ال��ى املدرب 
عبدالناصر محم��د مدربا للفتيات وحيدر علي 
مدربا للفتيان والالعبني زالل س��عيد من دهوك 
وامن��ة واثق من بغداد ومحم��د ناصر من اربيل 
وساالر شفان من دهوك ومن كربالء مصطفى 
حيدر وتعد بطولة غرب اسيا املتنفس الوحيد 
لالعبينا للمش��اركة في البط��والت اخلارجية 
بعد الغاء مش��اركة العراق ف��ي بطولة كاس 
ديفز التي تقام في س��ريالنكا مطلع الش��هر 

احلالي بسبب الضائقة املادية.
من جه��ة اخرى حقق الالعب س��االر اش��فان 
من دهوك املركز االول ضمن فئة 12 س��نة في 
البطول��ة التي اقامها االحت��اد العراقي للتنس 
ف��ي مالعب االحت��اد بع��د ان حقق الف��وز على 
العب كرب��الء مصطفى حيدر في حني حققت 
الالعب��ة زالل س��عيد الفوز عل��ى العبة بغداد 
امن��ة واثق لتحص��د املرك��ز االول . ومن املؤمل 
ان يحق��ق العبينا مس��توى طيب في البطولة 
وهي املش��اركة العاشرة للمنتخبات العراقية 
في البطوالت التي تنظمها غرب اس��يا العبني 
بعمر 12 س��نة لغرض التأهل للبطوالت بعمر 

13 والتي تقام في املوسم املقبل.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت فرق 8 اندية موافقتها على املش��اركة 
ببطولة دوري اندية العراق للنساء بكرة السلة 
الت��ي يقيمه��ا االحت��اد املرك��زي لكرة الس��لة 
في قاعة الش��عب املغلقة بالتع��اون مع وزارة 
الش��باب والرياضة للمدة من ي��وم االربعاء 28 

آذار اجلاري ولغاية االول من نيسان املقبل.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي إلحت��اد ك��رة الس��لة، 
زين��ب محمد حس��ن، ان االندية الت��ي اعلنت 
مشاركتها في منافس��ات البطولة، هي: اكاد 
ودربندخان وحلبجة وديالى والرافدين واخلطوط 

والصناعات الكهربائية والعدالة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل الى مسقط عاصمة ُعمان املنتخب الوطني 
العراق��ي بلعبة البولنك للمش��اركة في بطولة  
العربية الرابعة للبولنك التي تقام في مس��قط 
عاصمة سلطنة عمان , تراس الوفد عضو االحتاد 
ليث تومي واالداري وعضو االحتاد  مصطفى رؤوف 
واملدرب��ني ماهر عبداحلس��ني وعامر عبداحلس��ني 
وسالم عبداحلس��ني حكما دوليا والالعبني حيدر 
جليل وثائر عبداحلس��ني واحمد س��لمان وصفاء 
محمد وحيدر احم��د غازي وامير حيدر والالعبات 
من��ى خوش��و و االء عبداحلس��ني وش��مس ماهر 
وديانا زياد، ذكر ذلك رئيس الوفد ليث توما واضاف 
ان البطول��ة تعتبر م��ن البط��والت املهمة التي 
يش��ارك فيها العراق والنتائج ستكون متميزة ملا 
يتمتع به العراق من حضور متميز على الس��احة 
العربي��ة واع��ر بعن س��عادته بالترحي��ب الكبير 
الذي ش��هده الوفد م��ن قبلرئيس واعضاء االحتاد 
العماني للبولنك اضافة الى رئيس االحتاد العربي 
للبولن��ك, يذك��ر ان الوف��د الع��راق كان قد ترك 
االراض��ي العراقية من محافظ��ة النجف بعد ان 

ادى مراسم زيادة االمام علي عليه السالم.

 وفد االتحاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

اطاح��ت نتيجة مب��اراة املنتخبني 
الس��وري والقط��ري الت��ي ج��رت 
اول ام��س  ب��كل ام��ال منتخبنا 
الصداقة  ببطولة  للفوز  الوطني، 
الدولي��ة عندم��ا انته��ت املب��اراة 
بالتع��ادل االيجابي وبهدفني لكل 
منتخ��ب، بذلك ذهب��ت تطلعات 
منتخبن��ا ادراج الري��اح اذ ان الفوز 
على منتخب سوريا سيضعنا في 
املرك��ز الثاني برصي��د ثالث نقاط 
املنتخب  فيم��ا س��يكون رصي��د 
السوري نقطة واحدة فقط تضعه 
في املركز الثالث، اما في حال فوز 
املنتخب الس��وري   على منتخبنا 
فعندها سيكون فارق االهداف هو 
الفيص��ل بني املنتخبني الس��وري 
والقط��ري للتناف��س عل��ى املركز 
االول لبطول��ة الصداق��ة الدولية 
والتي جرت منافساتها في املدينة 
الرياضية في البصرة وعلى ملعب 
ج��ذع النخلة ، ويحت��اج املنتخب 
الس��وري الى الفوز على منتخبنا 
بف��ارق هدف��ني او اكث��ر ليضم��ن 

املركز االول في البطولة.
حدي��ث ودي طويل  ف��ي منتصف 
امللعب  جمع بني مدربي املنتخبني  
الش��قيقني ونعني االملاني  بيرند 
فيلك��س  االس��باني  و  س��تاجن 
سانش��يز قبل  بدء املب��اراة   جاء 
انعكاس��ا لل��روح احلبي��ة  الت��ي 
غطت اجواء البطول��ة بعيدا عن 

الصراع التنافسي املعروف  .
اجرى املدرب االس��باني للمنتخب 
القطري فيلكس  سانشيز اربعة  
تغيي��رات على  تش��كيلة فريقه 
الت��ي خاض��ت مب��اراة  االفتت��اح 
فاش��رك ح��ارس املرم��ى محم��د 
البك��ري  ومع��ه الثالث��ي  احم��د 
معني  ومحمد ع��الء الدين  وعبد 
العزيز حامت  بدال من سعد الشيب  
وطارق س��لمان  وكرمي ب��و ضياف  
واسماعيل محمد   واضطر ان يزج 
باالخيرين  في احلصة الثانية  لبث 

الروح في منطقة العمليات  .
التش��كيلة االساس��ية السورية 
ضمت العب��ا واحدا فق��ط يلعب  
في الدوري احمللي وهو حارس  مرمى 
نادي االحتاد احللب��ي ابراهيم عاملة  
ام��ا بقية التش��كيل فجميعهم 

م��ن احملترفني  ف��ي اخل��ارج  بواقع  
العبني اثنني في العراق وس��لطنة 
عم��ان  واالردن  والع��ب واح��د في 
الكويت  واالمارات وقطر  واململكة 

العربية السعودية .
البطولة   يتصدر الئح��ة هداف��ي 
العب املنتخب القطري  املعار من 
ن��ادي فيا ريال االس��باني الى نادي 
الس��د  اك��رم عفيف  ول��ه ثالثة 
اهداف س��جل اثن��ني منها مبرمى 
منتخبنا الوطن��ي والثالث مبرمى  

نسور قاسيون .
في املؤمتر الصحف��ي الذي اعقب 
املنتخ��ب  م��درب  أك��د  املب��اراة  
القطري فيلكس  سانش��يز على  
اس��تفاد  القط��ري  املنتخ��ب  ان 
بش��كل كبير م��ن مبارياته ضمن 
بطول��ة الصداق��ة  حي��ث  خاض  
مباريت��ني قويتني   ف��از في االولى 
على العراق وتعادل في الثانية مع 
س��وريا ، مضيفا  ب��ان  املباراة مع 
س��وريا  كانت صعب��ة  ومتكنا من 
الع��ودة للقاء رغ��م تاخرنا بهدف 
واصفا   الدقائ��ق االخيرة باملثيرة،  
وتاب��ع حديثه خالل املؤمت��ر الفني  
موضحا بان طريقة وخطة اللعب 
اجبرتنا على اراحة بعض الالعبني 
بعد ان واجهوا خالل مباراة العراق 

الس��ابقة جه��دا كبي��را باملقابل 
افك��ر كم��درب بقائم��ة تتضمن 
21 العبا واجلمي��ع نعتمد عليهم 
، وب��ني ان ب��اب الفري��ق س��يبقى  
مفتوحا امام الالعبني  املؤهلني  و 
هذه التشكيلة ليست  النهائية 
للفري��ق ، الفتا الى ان اعمار العبي 
املنتخب القط��ري صغيرة وبرغم 
ذلك ف��ان الفري��ق ق��دم اداء جيد 
امام س��وريا والع��راق وه��ذا يدل 
على تطور الكرة القطرية ، مدرب 
اختتم حديثة  القط��ري  املنتخب 
عندما ق��ال ان فريقنا تلقى اربعة 
اه��داف خ��الل مبارات��ني بس��بب 
اخط��اء فردية وبامكانن��ا تالفيها 
والعمل عل��ى تفاديه��ا من خالل 

التشخيص  والتصحيح.
م��ن جانب��ه ق��ال امل��درب االملاني 
للمنتخب الس��وري بيرند س��تاجن 
ان فريقه سيلعب مباراته االخيرة 
مع العراق من اج��ل الفوز وانتزاع 
لقب البطولة وذكر س��تاجن خالل 
املؤمت��ر الصحف��ي اخل��اص بلق��اء 
س��وريا وقط��ر ان املنتخبني قدما 
مب��اراة مهمة وقوي��ة وهي فرصة 
ان نش��اهد هذا املس��توى املمتع 
ال��ذي اط��رب اجلماهي��ر احلاض��رة 
في ه��ذا اللق��اء ، مش��يرا الى ان 

املنتخ��ب الس��وري كان ممي��زا في 
الش��وط االول لك��ن لم يس��جل 
اي هدف برغم حصول الس��وريني 
عل��ى اكث��ر م��ن فرصة ، س��تاجن 
كان  الثان��ي  الش��وط  أن  أض��اف 
األفض��ل واألحس��ن لفريقنا  وقد  
س��جلنا هدفني ولكن  في الوقت 
نفس��ه عانينا في وس��ط امللعب 
ما جعل منتخبنا  ال ينقل الكرات 
بصورة صحيحة ، مؤكدا على انه 
ل��ن يقي��م الفريق بش��كل كامل 
الن��ه م��ازال جدي��دا على تس��لم 
مهمت��ة التدريبية  اذ ستش��هد 
املباري��ات املقبلة ترجم��ة افكاري 
الفني��ة  م��ن قبل الالعبني ش��يا 
فش��يا ويبقى الهدف األساس��ي 
لي كم��درب يترك��ز عل��ى  اعداد 
املنتخ��ب الس��وري لبطولة كاس 
اسيا التي ستنطلق العام املقبل 
في دول��ة اإلمارات اما ع��ن مباراة 
س��وريا املقبل��ة التي س��تجمعه 
مع املنتخ��ب العراقي غدا الثالثاء 
فاك��د س��تاجن عل��ى  ان املنتخب 
الس��وري س��يلعب من اجل الفوز 
وانت��زاع لق��ب بطول��ة الصداقة 
الدولي��ة الن��ه  افض��ل املنتخبات 
املش��اركة وفق رايه وسوف   يتبع 
خط��ة جدي��دة ملواجه��ة اس��ود  

الرافدين  كما  أوضح س��تاجن  بان 
أضاعوا  الس��وري  املنتخب  العبي 
فرصة الفوز اذ كان بإمكان الفريق  
إنه��اء املباراة لصاحل��ه  لكن هذ ا 

هو حال  كرة القدم .
امل��كان اخملص��ص للصحفيني في 
ملع��ب ج��ذع النخل��ة باملدين��ة 
الرياضية ف��ي البصرة، يفتقر الى 
العديد من االمور، فاغلب النوافذ 
في��ه غير نظيف��ة، ومت ترك اعقاب 
السكاير واالوساخ في املكان، كما 
لم تتمك��ن ادارة امللعب من توفير 
قناني ماء الش��رب، اذ ل��م يتناول 
الصحفيني في يوم مباراة س��وريا 
وقطر املاء اال الذين اشتروا املاء من 
خارج امللع��ب وحملوه معهم الى 

تلك املقصورة...اخلاوية!
اهال وس��هال بكم يارجال االس��د، 
واحدة م��ن الالفت��ات التي رفعها 
للترحي��ب  العراق��ي  اجلمه��ور 
كان  فيم��ا  الس��وري،  باملنتخ��ب 
اجلمهور العراقي يتابع املباراة وهو 
يش��جع الفريق السوري فيما قام 
اخرون بتش��جيع الفريق القطري، 
ف��ان  االه��داف  تس��جيل  وعن��د 
اجلمه��ور يصفق بح��رارة للفريق 
الذي سجل الهدف، وكان اجلمهور 
منتبها الى ان فوز املنتخب السوري 

في تلك املباراة س��يفيد منتخبنا 
الوطني، اال ان الشيء غير املفهوم 
هو تاكي��د اجلمهور عل��ى اهمية 
تسجيل هدف ثان  وهو احلال الذي 
س��يصعب من مهم��ة منتخبنا 
ام��ام املنتخ��ب الس��وري في اخر 

مباريات البطولة.
بدأت املباراة بحضور جمهور قليل 
نس��بيا، اال ان اعداد اجلمهور بدات 
باالزدياد رويدا رويدا، اذ تبرع محافظ 
البصرة باملبلغ الذي مت فيه ش��راء 
تذاك��ر الدخول ال��ى امللعب، فبلغ 
ع��دد اجلمهور ف��ي ملعب النخلة 
18,781 متفرج��ا تابع��وا املب��اراة 
حتى نهايتها، وكانوا مينون النفس 

بفوز سوري على قطر.
 احلكم الدولي واثق محمد  حتدث 
ع��ن التاثير االيجاب��ي لرفع احلظر 
على احلكم  العراقي فقال :الشك  
ان رف��ع احلظر ع��ن مالعبنا يفتح 
افاقا جديدة  امام احلكم العراقي 
واحلص��ول عل��ى فرص��ة وج��وده 
في  البط��والت الدولي��ة الكبيرة   
عربيا وقاريا ودوليا  كما يس��اهم 
ف��ي  تب��ادل اخلب��رات  ف��ي مجال 
التحكيم  وايج��اد فرصة  حلضور 
محكمني من الدول اجملاورة لقيادة 
مباري��ات املنتخبات الوطنية التي 
تقام في مالعبنا  بعد ان ش��هدت 
الفترة املاضية  انحس��ارا في هذا 
االم��ر  وباحملصلة  س��يكون لرفع 
احلظر م��ردودا ايجابيا  على الكرة 
العراقي��ة عموم��ا  مب��ا ف��ي ذلك  

التحكيم .
م��ن جانب��ه قال مس��اعد  احلكم 
الدولي  حس��ني تركي : التنظيم 
الرائع لبطول��ة الصداقة الدولية 
اعطى حافزا للعراق في استضافة 
فاجلماهي��ر  املقبل��ة،  البط��والت 
العراقي��ة كان له��ا االث��ر الكبير 
والواضح في هذا النجاح من حيث 
االقب��ال اجلماهي��ري الغفيرال��ذي 
امت��الت به مدرج��ات ملعب جذع 
النخلة ، واضاف تركي  :  ان احلظر 
اث��ر بش��كل كبي��ر  في الس��ابق 
عل��ى مش��اركة احلك��م العراقي  
ف��ي البط��والت اخلارجي��ة وكانت 
الواجبات  تعطى  حلكمنا  بنسبة 
قليلة بينما الي��وم وبعد االنفراج 
ورفع احلظر ميكن القول بان املهام 
اخلارجي��ة حلكامن��ا  س��وف  تزداد  
كثيرا  س��يما بعد جن��اح حكامنا  
ف��ي قي��ادة  العديد  م��ن املباريات  

الرسمية على صعيد القارة.

منتخبنا الوطني يفقد فرصة المنافسة  على اللقب ويكتفي بالصداقة
بعد نتيجة التعادل بين سوريا وقطر

لقطة من مباراة قطر وسوريا

دوري اندية الدراجات
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قال احملاضر اآلسيوي، املدرب االكادميي، 
الدكتور كاظ��م الربيع��ي: ان بطولة 
تتواص��ل  الت��ي  الدولي��ة  الصداق��ة 
منافساتها في محافظة البصرة، تعد 
محط اهتمام كبير من شتى اجلهات، 
لكونها أول بطولة رس��مية متعمدة 
بعد ان رفع احلظر عن املالعب العراقية 

الثالثة (البصرة وكربالء وأربيل).
متث��ل  الدولي��ة،  البطول��ة  واض��اف: 
كرنف��االً كبيراً يتطلع فيه اجلميع إلى 
حتقيق النجاح واثبات جدارة التنظيم 
والتضييف واحلفاوة بالوفود املشاركة 
مع منتخبي قطر وسوريا الشقيقني 
اللذي��ن لهم��ا مواقف مش��هودة مع 
رياضتنا، وان حضور وفدي قطر وسوريا 
إلى محافظتنا العزيز البصرة يشكل 
الش��قيقة  املنتخبات  لبقي��ة  حتفيزاً 
والصديق��ة م��ن اج��ل احلض��ور إل��ى 
العراق واللعب امام الفرق واملنتخبات 
الوطنية، نظراً للوضع املستقر بفضل 
والتضحيات  الوطنية اخمللصة  اجلهود 
التي قدمتها قواتنا االمنية واحلش��د 
الشعبي والشرطة االحتادية والعشائر 
املنتفضة وقوات البيشمركة، وجميع 

م��ن حم��ل الس��الم وتص��دى ألعتى 
هجمة بربرية.

واوضح الربيعي: ان بعد العسر يسرا، 
فقد جاء قرار رف��ع احلظر عن مالعبنا 
بع��د فترة طويلة م��ن االنتظار، حيث 
عان��ت فرقن��ا واملنتخب��ات الوطني��ة 
الكثي��ر من جراء التنق��ل واللعب في 
مالع��ب عدي��دة، والفوز بثق��ة االحتاد 
الدول��ي واآلس��يوي وبجه��ود جمي��ع 
االطراف املساندة يشكل نصراً عراقياً 
كبي��راً، وتأكي��دا على ق��وة ملف رفع 
احلظر الذي قدمه العراق، وكس��ب به 

حقوقه املشروعة.
وتابع: اللعب في ارضنا وبني جماهيرنا 
الوفية واملتعطشة لرؤية العبينا وهم 
يتبارون مع املنافس��ني ف��ي البطوالت 
واملباريات الرس��مية،  مس��ألة مهمة 
ج��دا، حيث س��يكون لفرقن��ا ارضية 
مناس��بة لتق��دمي االفضل ف��ي االداء 
الفني واحلصول عل��ى افضل النتائج 
التي تس��هم في تعزي��ز موقع العراق 
في تصنيف الفيف��ا، وكذلك باجلانب 
االقتصادي الذي يقنن مصاريف اللعب 
والتنق��ل في املالعب االخ��رى، ونقاط 
عدة أخرى يكسبها العراق من اللعب 

في اراضيه.
وتطرق الربيعي إلى صدارة فريق الزوراء 

لترتيب ال��دوري املمتاز بإنتهاء املرحلة 
االول��ى، مش��يرا إل��ى مق��درة الفريق 
االبيض عل��ى حتقيق افض��ل النتائج 
بجه��ود العبي��ه ومالك��ه التدريب��ي 
ومس��اندة االدارة والدع��م الكبير من 

اجلمه��ور، وصدارت��ه ج��اءت منطقية 
مل��ا قدمه م��ن امكانات فني��ة عالية، 
ونتائ��ج ايجابية في املباريات وحفاظه 

على سجله خاليا من اخلسارة.
وتاب��ع: ان فري��ق ال��زوراء يق��دم ايضا 

مستويات فنية عالية على الصعيدين 
احمللي والقاري، حيث يشارك مع الغرمي 
التقليدي فريق القوة اجلوية في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي، ويحققان نتائج 
ايجابية، فيما لم يقدم فريق الشرطة 

حلد اآلن املستوى الفني املقنع، بل كان 
متذبذباً برغم انه في مركز الوصيف، 
حيث كثرت املش��كالت، وال سيما انه 
فريق يضم النجوم، وبات من الصعب 
ان يجل��س اح��د ه��ؤالء الالعبني على 
مقاع��د الب��دالء، بدليل اننا ش��اهدنا 
ف��ي خ��ط  هج��رة العب��ني مهم��ني 
الهجوم، هما امين حسني وعبد القادر 

طارق نحو فريقي النفط والطلبة.
واش��ار إلى: ان فريق الق��وة اجلوية عزز 
صفوف��ه بعناص��ر متميزة، واس��تقر 
كثيرا بع��د تعاقده مع امل��درب راضي 
شنيش��ل، حيث كان��ت بدايت��ه غير 
موفقة حتت اش��راف الس��وري حسام 
الس��يد. مؤكداً: أن فريق القوة اجلوية 
ظهر بق��وة وقدم نفس��ه بجدارة في 
املباريات محليا وخارجيا، لكونه بطل 
للبطول��ة  الس��ابقتني  النس��ختني 

اآلسيوية.
وذكر: ان فري��ق الطلبة يبدو متواضعاً 
للغاية، فق��د كان ضحية غياب املال، 
وايضا مش��كالت في اجلان��ب اإلداري، 
ومقاطع��ة اجلماهي��ر للفري��ق دلي��ل 
واضح على اجلفاء بني الالعب رقم 12 
وإدارة النادي، فيما ل��م يحقق الفريق 
االني��ق املطل��وب، وكان��ت نتائجه بني 
م��د وجزر، وهو متأخر ف��ي الالئحة، اذ 

يقف مبرك��ز ال يليق بتأريخ��ه كفريق 
جماهي��ري ن��ال العديد م��ن األلقاب، 

وقدم النجوم الالمعة.
الربيعي، اش��ار إلى ان طموحه يبقى 
العمل التدريبي، واوضح: ان عقد فريق 
تش��رين الس��وري لم يكتمل بسبب 
قل��ة م��دة فت��رة التف��اوض، وكذلك 
اجلانب املالي، برغم انه مدرب يس��عى 
إلى التدريب أوالً، لك��ن تبقى القيمة 
املالية للمدرب العراقي واس��تحقاقه 
ف��وق كل اعتبارات. منوها إلى: ان إدارة 
النادي الس��وري ابقت باب املفاوضات 
املقب��ل،  للموس��م  مفتوح��ا  مع��ه 
وام��كان البدء م��ن فت��رة مبكرة في 

قيادة الفريق.
ونوه إلى طموحه في العمل التدريبي 
مع احد االندية في الدوري املمتاز ايضا 
ليق��دم خبراته في الدوري املمتاز الذي 
ش��هد ل��ه بالعديد من اإلجن��ازات في 
االندية الت��ي عمل معها، وال س��يما 

على الصعيد اجلماهيري.
: انه يعمل محاضرا معتمداً لدى  وبنينّ
االحت��اد الق��اري لكرة القدم، واش��رف 
على 9 دورات تدريبية فئة C في بغداد 
واحملافظ��ات، وحالي��ا اصبح مرش��حاً 
B ليك��ون مس��اعد محاضر ل��دورات

التدريبية في املدة املقبلة.

المحاضر اآلسيوي كاظم الربيعي في حوار لـ »الصباح الجديد«:

بطولة الصداقة محط اهتمام كبير واللعب في أرضنا يعزز أسهم الكرة العراقية

تقرير

كاظم الربيعي

شمالية الدراجات تلتئم في أربيل
الشرطة بطل ألندية ألعاب القوى 

للرجال والبيشمركة للنساء
في الثامن والعشرين من الشهر الجاري



الصباح الجديد - وكاالت:
ط��ورت وكالة الفضاء األميركية، ناس��ا، 
أداة جديدة لدراسة الشمس، وقد أصبح 
الشمسي  اإلش��عاع  مرصد استش��عار 
الطيف��ي )TSIS-1(، يعم��ل بنحو كامل 
هذا الش��هر، بعد تركيب��ه على محطة 

الفضاء الدولية.
ومت إطالق "TSIS-1" مع صاروخ س��بيس 
إكس "فالكون 9"، في ديس��مبر املاضي، 
من محطة كي��ب كانافي��رال اجلوية في 

فلوريدا.

التاري��خ،  وعق��ب أس��بوعني م��ن ذل��ك 
اس��تخرج املرص��د ومت دمجه م��ع احملطة 
الفضائية الدولية، حيث س��يبقى هناك 

بنحو دائم.
ومت��ت جترب��ة "TSIS-1" من قب��ل مختبر 
جامعة كولورادو للفيزياء اجلوية والفيزياء 

)LASP( ألكثر من شهرين.
وقال بيان وكالة ناسا إن هذا اجلهاز أصبح 
يعم��ل بكامل طاقته م��ع جميع األدوات 
الت��ي تعمل على جمع البيانات العلمية، 
ابتداًء من ش��هر اذار/مارس اجلاري. ويدرس 

للبيان،  وفق��ا   ،TSIS-1
اإلجمالي��ة  الكمي��ة 
م��ن الطاق��ة الضوئية 
املنبعث��ة من الش��مس 

 Total" باستعمال جهاز 
Irradiance Monitor"، وهو 

أحد جهازي االستشعار في 
املرصد. وقد بدأ اجلهاز بالعمل 

بنح��و كام��ل من��ذ تثبيته على 
منت احملطة الفضائية الدولية، في 

بداية الشهر اجلاري.

الصباح الجديد - وكاالت:
اضط��رت ش��ركة طي��ران "ت��اب إي��ر" 
البرتغالي��ة إل��ى إلغ��اء رحلته��ا م��ن 
لش��بونة  إل��ى  األملاني��ة  ش��توتغارت 
عاصمة البرتغ��ال، بعد أن عثر موظف 
على الطي��ار مخمورا في قمرة القيادة 

قبيل اإلقالع.
وقال بيان للش��رطة األملانية إن الرحلة 
الت��ي كان م��ن املقرر إقالعه��ا، ألغيت 
وج��د  أن  بع��د 

املوظ��ف الطي��ار "تف��وح منه 
رائحة الكحول وغير قادر على 
املش��ي"، وأخبر السلطات مبا 

رأى.
وأك��دت الش��ركة أنها ألغ��ت الرحلة 

بسبب "عدم أهلية الطيار".
واقتحم رج��ال األمن قمرة القيادة بناء 
عل��ى ب��الغ املوظ��ف، ليج��دوا الطيار 
البالغ م��ن العمر 40 عام��ا "في حالة 

ُسكر شديد".
ف��ي  األمني��ة  الس��لطات  وس��حبت 

ش��توتغارت رخصة الطيار في احلال، 
فيم��ا فرضت عليه غرام��ة بقيمة 

عشرة آالف يورو.
قض��اء  إل��ى  ركاب   106 واضط��ر 

ليلته��م ف��ي فن��ادق، فيم��ا 
تقدمت شركة "تاب إير" 

إنها  وقالت  باعتذار 
لن تتمكن من 

مقاعد  توفي��ر 
ب����ديل����ة 
للرك����اب، 

ا  وجود نظر لعدم 
شاغ�رة على مقاع�د 
رحالتها.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Mon. 26 Mar . 2018 issue )3906( االثنني 26 آذار 2018 العدد

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 سمير خليل 
حتت ش��عار )بغداد عاصم��ة اإلعالم 
الفن��ون  دائ��رة  اقام��ت  العرب��ي( 
الثقاف��ة  وزارة  ف��ي  املوس��يقية 
والسياحة واآلثار امسية لفرقة املقام 
العراقي بعنوان "املقام العراقي تراث 
واصالة" على قاعة الش��هيد عثمان 

العبيدي "الرباط سابقا.
تضمنت االمسية موس��يقى واغان 
عراقي��ة تراثية جاءت عل��ى التوالي: 
قطعة موس��يقية س��ماعي )ش��د 
عرب��ان( للمؤلف جميل بك، ثم مقام 
راش��دي مع اغنية "مصيوب چبدي" 
للقارئ حس��ني س��عد، واالغنية من 
النج��ار،  جب��وري  الش��اعر  كلم��ات 
واحل��ان الراحل عبد اله��ادي البياتي، 
ومق��ام رس��ت واغني��ة "بلب��ل الك 
س��هران" للقارئ محمد سجاد، من 
كلمات واحلان االس��تاذ الرائد محمد 

القباجني.
وق��دم خالل األمس��ية أيض��ا اغنية 
"س��لملنا ياري��ح الهاب" م��ع أبيات 

شعر وابوذية للمطرب مجدي حسني، 
من كلمات الشاعر جودت التميمي، 
واحلان الراحل رض��ا علي، تالها مقام 
ش��رقي دوكا م��ع اغني��ة انظ��ر الي 
للقارئ منير ناظم واالغنية من التراث 
املوصل��ي القدمي، واخي��را مقام قطر 
مع اغنية "الي��وم اله يومني" للقارئ 

جبار س��تار واألغنية كلمات الشاعر 
احمد القيس��ي، واحلان الراحل حمزة 

السعداوي. 
اشرف على الفعالية املدرب والفنان 
موف��ق البياتي مدي��ر الفرق��ة الذي 
قائ��ال  اجلدي��د(  ل�)الصب��اح  حت��دث 
"الفرق��ة تابعة لبيت املقام العراقي، 

احد اقس��ام دائرة الفنون املوسيقية 
لدين��ا   .1988 ع��ام  تأس��س  وال��ذي 
منه��اج فصلي، وكذلك مش��اركات 
والدينية.  الوطنية  املناسبات  الحياء 
الفرق��ة تض��م )14( مطرب��ا وعازفا. 
هدفنا احلفاظ عل��ى التراث العراقي. 
وفي وقت تنس��حب آذان الناس نحو 
االغني��ة الس��ريعة، لدين��ا اص��وات 
غنائي��ة رائعة ومن افض��ل االصوات 
الرصين��ة مث��ل منير ناظ��م، ومحمد 
س��جاد، وحس��ني س��عد، ولالس��ف 
غادرن��ا آخ��رون ال��ى التقاع��د بع��د 

بلوغهم السن القانونية ".
وعن دع��م وزارة الثقافة والس��ياحة 
الفن��ون  دائ��رة  وكذل��ك  واآلث��ار 
املوس��يقية للفرق��ة ق��ال: " الوزارة 
وبرغ��م العوز امل��ادي تدعمن��ا كثيرا 
وحس��ب إمكاناته��ا، وكذل��ك تتابع 
اعمالنا باس��تمرار ام��ا الدائرة فهي 
تدعمن��ا وترعانا بنحو جيد من حيث 
توفي��ر االرضي��ة املطلوب��ة لنج��اح 

وتطوير عملنا ".

المقام العراقي تراث وأصالة

فريال حسين

أن نعطي ش��يئاً ما عن طيب خاطر ودون توقع 
أي مقابل هو كرم، سواء كنا نتبرع باملال أو الدم 
أو املالبس أو كنا نريد مساعدة إنسان محتاج.

أن نعفو ونسامح.. كرم
أن نواسي ونتعاطف.. كرم

أن نبدأ اآلخرين بالتحية.. كرم
أن جنامل بكلمات رقيقة.. كرم

أن نفسح الطريق للعابرين.. كرم
أن نقوم بتنظيف حديقة عامة.. كرم

أن نفكر باألصدقاء واجليران.. كرم
أن نتطوع بوقتنا خلدمة قضية عادلة.. كرم

لي��س علينا أن نكون أثرياء حت��ى نكون كرماء، 
فاألش��ياء البس��يطة الت��ي بإمكانن��ا القيام 
به��ا دون أن نبذل جهداً كبي��راً من أفضل أنواع 

الكرم. 
لنل��ق نظرة على الش��خص الذي نتحدث معه 
ونفكر كيف سنتمكن من مساعدته. رمبا كان 
زمي��الً في العمل ويحت��اج أن نحل محله ليزور 
أمه املريض��ة. رمبا كان جاراً وتعطلت س��يارته 
والبد ل��ه من الذه��اب بأطفاله إلى املدرس��ة. 
رمبا كان صديقاً وقد عجز عن تس��ديد قس��ط 

املصرف. 
الك��رم، في جوه��ره، رغبة صادق��ة جلعل حياة 

اآلخرين أسهل وأجمل وأكثر متعة. 
فكيف نزرع الكرم في نفوسنا؟

أول درس نتعلم��ه ه��و أن نتجن��ب امل��ال ف��ي 
عالقاتن��ا ألن ذلك قد يس��بب بعض املش��اكل 
بيننا وب��ني اآلخرين، ولألس��ف، فإنن��ا غالباً ما 
نرب��ط الكرم باملال، ونع��ده املقياس الوحيد بني 

الكرمي والبخيل. 
قبل ذلك ال ننس��ى أن نكون كرماء مع أنفسنا، 
فعندم��ا نكون كرم��اء جتاه اآلخري��ن ميكننا أن 
نكون كرماء جتاه أنفس��نا أيض��اً. وحني نعطي 
أن ال يك��ون عطاؤن��ا عل��ى حس��اب  ينبغ��ي 
احتياجاتن��ا اخلاصة بل مب��ا يفيض عنها. فثمة 

فرق شاسع بني الكرم والتبذير. 
وإذا أردنا أن نعطي وأن نكون أس��خياء يجب أن 
نعطي من القلب. علين��ا أن نعطي فقط ألننا 
نري��د أن نعطي، وليس ألن لدينا دوافع خفية، أو 

نبحث عن غرض. 
وفي حال نعطي إللهام أشخاص آخرين أو جملرد 
االقت��راب منهم بطريقة ما فأننا، في احلقيقة، 

ال نكون كرماء.
يجب أن نعطي ببس��اطة ألننا نؤمن بالعطاء، 

وألننا نريد أن نفعل اخلير. 
أن نعط��ي يعني أن نش��عر أننا أكثر س��عادة، 
ونح��ن نع��رف أن األش��خاص الذي��ن يتمتعون 
بفضيل��ة الك��رم ه��م أكث��ر الناس س��عادًة، 
فالسخاء يساعد الناس على الشعور بتعاطف 
أكثر مع اآلخرين، ومينح اجملتمع إحساس��اً أقوى 
بالتضامن بني أبنائه، ويؤسس لهم صوراً ذاتية 

غاية في السمو والرفعة. 
الش��عور بالس��عادة يول��د النظ��رة اإليجابية 
للحياة، ومينح املزيد من الطاقة كي تستمر في 

دورتها، وأن تعمل على نحو جيد. 

كيف تكون كريمًا؟

بولي��وود  جن��م  ش��ارك 
متابعي��ه،  ش��اروخان 
صورة برفق��ة ابنه ابرام، 
عطلة  قضائهما  تظهر 
عائلي��ة ف��ي سويس��را، 
الثلج في  وحتديدا عل��ى 

جبال األلب.
وعّل��ق ش��اروخان عل��ى 
الص��ورة قائ��ال: "عطلة 
قضيته��ا  جميل��ة 
التزلج  بط��ل  وبجانب��ي 
ف��ي العالم، قاصدا جنله 

الصغير".

يذكر ان شاروخان من اهم 
جن��وم العال��م، ويحظ��ى 
اذ  واس��عة،  بش��عبية 
ان افالم��ه تالق��ي جناح��ا 

وانتشارا كبيرين.

شاركت الفنانة اللبنانية 
ماي��ا نص��ري جمهوره��ا 
اإلع��الن  ومتابعيه��ا 
اجلديد  لفيلمها  الدعائي 
بيوجعن��ي"  "قس��طي 
بطولته  يشاركها  والذي 
هان��ي  املص��ري  املمث��ل 

رمزي.
عل��ى  نص��ري  وعّلق��ت 
نش��رته  ال��ذي  الفيدي��و 
اخلاصة  عب��ر صفحته��ا 
مواق��ع  أح��د  عل��ى 
اإلجتماع��ي  التواص��ل 
ام  قائلًة:"سوس��ن 
قس��طي  . . ز جا تا بو
بيوجعني..فيل��م العي��د 

."4/4
يش��ارك أيضاً في بطولة 
الفيل��م عدد من املمثلني 
بينهم حس��ن حس��ني، 
س��ريع،  أب��و  مصطف��ى 
إدوارد وأحم��د فتحي وهو 
من تألي��ف وإخراج إيهاب 

ملعي.

تلفزي��ون  جنم��ة  نش��رت 
كارداش��يان  كيم  الواق��ع 
بالنجمة  صورة جمعته��ا 
مادون��ا، أعرب��ت فيه��ا عن 
حبه��ا لها عبر حس��ابها 
الرسمي وأرفقته بهاشتاغ 
مم��ا  بالبش��رة"  "العناي��ة 
أن  عل��ى  اخلب��راء  فس��ّره 
الهاشتاغ يشير الى أنهما 
تخططان لتجتمعان على 
خ��ط جتميلي جديد يجمع 
بينهما. عل��ى صعيد آخر، 
رواد  كارداش��يان  تفاج��ئ 
مواقع التواصل االجتماعي 
بصورها  جسمها  بنحافة 
انتش��رت مؤخراً، مع  التي 

أنه��ا أوضح��ت أنه��ا ل��م 
تتمك��ن م��ن اتب��اع نظام 
غذائ��ي صحي خ��الل مدة 
حينم��ا  لكنه��ا  األعي��اد، 
الوجب��ات  اس��تبدلت 
متكنت  البرنامج،  مبنتجات 
من خسارة الوزن واحلصول 

على معدة مسطحة.

شاروخان

كيم كارداشيان

مايا نصري

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

جانب من األمسية

البصرة - جمال عبيد:
احتف��ى احتاد األدب��اء والكتاب في البصرة بالفن��ان محمود ابو 

العباس للحديث عن جتربته الفنية كاتبا وممثال ومخرجا.
 ق��دم الضيف د.ماه��ر الكتيبان��ي، وفي بداية اجللس��ة حتدث 
د.س��لمان كاصد ف��ي كلمة مقتضبة قال فيه��ا : محمود ابو 
العب��اس من املبدعني الكبار واملتميزي��ن في هذه املدينة والذي 
اس��تطاع أن يحقق الكثير من اإلجنازات في املس��رح و التأليف 
واإلخراج ، يحل اليوم ضيفا على منصة االحتاد ولنا الشرف في 
أن نس��تضيفه مع د.ماهر الكتيباني فهم��ا جنمان كبيران من 
جنوم البصرة. كما حتدث الش��اعر كاظم احلجاج والقاص كرمي 

عباس زامل والقاص باسم القطراني وغيرهم. 
اثرى اجللس��ة الفنان محمود ابو العباس باحلديث املسهب عن 
جتاربه في املس��رح داخل العراق وخارجه وقد اسس مهرجانات 
لع��دد م��ن دول اخلليج ومنها االم��ارات العربي��ة املتحدة، كما 
عرض اغلب مس��رحياته في بقاع الوطن العربي مصر وتونس 

عمان وبغداد والبصرة.

الصباح الجديد - وكاالت:
"قلة األكل تطيل العمر"، حكمة ظلت منذ وقت طويل شائعة 
بني الناس حتى وصلت إلى حد ثبوتها علميا وطبيا، إذ كشفت 
دراس��ة طبية حديث��ة أن تخفيض عدد الس��عرات احلرارية في 
الغذاء يسهم بنحو غير متوقع في إطالة العمر.. وتؤخر ظهور 

الشيخوخة.
ووجدت الدراسة، التي ش��ملت أشخاصا قاموا بتخفيض عدد 
السعرات احلرارية أقوى دليل حتى اآلن على أن مثل هذا التقييد 
الغذائ��ي ميكن أن يبطئ عملية األيض، التي تتس��بب بالتقدم 
في العمر. وش��ملت الدراسة 200 ش��خصا انتهجوا ما يعرف 
بالتقيي��د الغذائي ملدة عامني، وتبني بع��د انتهاء االختبارات أن 
مع��دالت األيض انخفضت عندهم نتيجة إلنقاص الوزن مبعدل 

نحو تسعة كيلوغرامات.
كما انخف��ض لديهم الضغط التأكس��دي، املرتب��ط بأمراض 
الضغ��ط والس��كري والزهامي��ر، وغيرها من األم��راض املرتبطة 

بالتقدم في العمر.
ولذا خلصت الدراس��ة إلى أن احلمية مقيدة السعرات احلرارية 
حتفز عمل اخلاليا املسؤولة عن األيض وعن الهرمونات واجلينات، 
التي تعمل جميعها على تأخير العالمات البيولوجية املرتبطة 
بالش��يخوخة. وينكب الباحثون حاليا على جترب��ة تأثير تقييد 
الس��عرات احلرارية لبضعة أيام فقط كل شهر، وما إذا ستكون 
نتيجت��ه فعال��ة بفعالي��ة تقييد الس��عرات احلرارية نفس��ها 
املس��تمر بع��د أن ثب��ت أن احليوانات قصيرة العم��ر وصلت إلى 

نتائج تأخر الشيخوخة حتى باحلمية املتقطعة.

محمود أبو العباس بضيافة 
اتحاد أدباء البصرة

قلة األكل تطيل العمر

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة نس��رين طافش، ان 
لديها العديد من املش��اريع الفنية، في 
مصر خالل املدة املقبلة على أن تستقر 
عل��ى أي منه��ا للش��روع ف��ي تنفيذه، 
مش��يرة إل��ى أنها كان��ت تتمنى عرض 
اجل��زء الثاني م��ن مسلس��ل "الزيبق"، 
وال��ذي ش��اركت ف��ي بطولت��ه ليكون 

مبنزلة نقلة جديدة في شوطها الفني، 
ولكنه توقف لألس��ف ألسباب إنتاجية 

على حد علمها .
وأعلنت نسرين توقعاتها بان يحقق اجلزء 
الثاني من املسلس��ل جناًح��ا كبيرًا، في 
حال عرضه في موس��م رمضان املقبل، 
ألنها وجدت ان الس��يناريو أقوى بكثير 
م��ن اجل��زء األول، الحتوائه عل��ى جرعة 

كبيرة من التش��ويق واإلث��ارة، عن اجلزء 
األول كم��ا أن كل أحداثه غير متوقعة، 
متمنية أن يتم البدء في تصويره خالل 
امل��دة املقبلة، ألن��ه بالفع��ل عمل مميز 

يستحق كل االحترام والتقدير .
اجلدير بالذكر أن اجلزء األول من مسلسل 
"الزيبق" ش��ارك في بطولته كرمي عبد 
العزي��ز، وش��ريف مني��ر، وريه��ام عبد 

الغف��ور، وطلعت زكري��ا، وكارمن 
لب��س، وف��ادى إبراهي��م، ومحمد 
ش��اهني، وادوارد، وس��هر الصايغ، 
وهادى اجليار، ونهلة سالمة، ومتيم 
عب��ده، ورامي وحيد، وس��يناريو 

وح��وار ولي��د يوس��ف، وإنتاج 
ل��ؤي عبد اهلل، وإخ��راج وائل 

عبد اهلل.

نسرين طافش ُتشارك في "الزيبق"

بغداد - حذام يوسف:
ملناس��بة يوم الش��عر العاملي، ازدحمت 
باالصبوح��ات  الثقافي��ة  املنتدي��ات 
واالماس��ي الش��عرية، مبش��اركة كبيرة 
من الشعراء العراقيني والعرب واألجانب، 
لتك��ون بغداد القصيدة االجمل في هذا 

اليوم.
ف��ي أحد من��ازل الك��رادة القدمية وعلى 
س��طحها الترابي، كانت هناك أمسية 
ممي��زة ورائعة بإنتظار احلض��ور من االدباء 
والفنانني واإلعالميني، تغازل فيها اللحن 
م��ع اللون، حت��ت مظل��ة الش��عر، وفي 
الهواء الطلق، نصوص ش��عرية للشاعر 
ش��اركه  تراوت��ش،  اس��موس  األملان��ي 
الشاعر العراقي املغترب جنم والي بقراءة 

النصوص مترجمة الى العربية.
قصائد على س��طح منزل قدمي، منحت 
األمس��ية عب��ق بغ��داد القدمي��ة، وم��ع 
احلض��ور  كان  الب��اردة  اللي��ل  نس��مات 
منصت متاما للق��راءات، كان��ت القراءة 
الدراماتيكية حدثًا ملعهد جوته بالعراق 
ومديري��ة العالق��ات الدولية ف��ي اليوم 

العاملي للشعر.
األمسية أكدت مع هذا اجلمع املميز من 
احلضور ان الش��عر واملوسيقى يشكالن 
حتفة فنية حقيقية، فكيف اذا شاركها 
النحت هذا اجلمال؟ فكانت اجمل واكثر 
حيوية م��ع النحات لؤي احلض��اري، وهو 
يفلس��ف احلجر مباش��رة ام��ام احلضور 
ليتناغم مع الشعر واملوسيقى، فكانت 
ذاك املس��اء بطعم احلب لبغ��داد ولكل 

من يرسم اجلمال في مساءاتها.

أماسي بغداد تشرق مع الشعر 
والموسيقى في تركيب

إنقاذ 106 ركاب من "طيار مخمور"

ناسا تطور جهازًا جديدًا "للتحديق في الشمس"



غـدنـا
ملحق أسبوعي يصدر عن المؤتمر الوطني العراقي

Mon. 26 Mar. 2018االثنني 26 آذار 2018

الش��كر  عب��ارات  حمل��ت  بالفت��اٍت 
والتقدير ،أقدم نادي الرصافة الرياضي 
رئيس��اً وأعض��اًء والعبني عل��ى زيارة 
األمني العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، مس��اء 
اإلثنني التاس��ع عشر من ش��هر آذار 
2018، وذل��ك ف��ي القاع��ة املركزي��ة 

للمؤمتر الوطني في بغداد.
اللق��اء متخض عنه مناقش��ة بعض 

األم��ور التعريفي��ة بأوض��اع الن��ادي، 
إضافًة إلى بحث مستجدات األحداث 
الرياضية ذات الصلة مبباريات الفريق. 
وبحض��ور مستش��ار األم��ني الع��ام 
للش��ؤون الرياضي��ة الدكت��ور عل��ي 

مسير.
وق��ال رئي��س النادي الس��يد ياس��ني 
عب��داهلل حس��ون “إلتمس��نا دع��م 
املهن��دس آراس حبي��ب لفترة طويلة 

وه��و م��ن دفعن��ا ملواصلة مش��وارنا 
مبختل��ف  و  والرياض��ي  الك��روي 

أصعدتِه”.
و أش��ار “فريقنا ذو مه��ارات و طاقات 
ش��بابية إال أن ما ينقصنا هو الدعم، 
مبين��اً أن لألمني الع��ام دور كبير في 
ذل��ك، خصوصاً بع��د إنقطاع الدعم 
احلكومي بسبب التقشف باإلضافة 
إل��ى أن النادي هو مؤسس��ة رياضية 

خاصة ال تتبع ألي جهة حكومية”.
و أضاف الس��يد حس��ون “نتطلع ألن 
يكون للن��ادي رئيس فخري وأنتم خير 

من ميثل هذه الرئاسة”.
من جانب��ه ذكر املهندس آراس حبيب 
ُمرحب��اً باحلاضري��ن “قط��اع الرياضة 
هو من أه��م القطاع��ات التي حتتاج 
أن  و  واإلهتم��ام خصوص��اً  للرعاي��ة 
للش��باب  متنف��س  تع��د  الرياض��ة 

العراق��ي الذي��ن ميلكون امله��ارات إال 
إنهم يفتقرون للدعم”.

تابع السيد حبيب “أؤمن بأن الرياضة 
تعمل على تعزيز روح التعاون واألخوة 
والعمل كفريق واحد ليدعم أحدهم 

األخر حلني حتقيق الفوز”.
الفتاً إل��ى أن “الرياض��ة العراقية لم 
تلق��ى الدعم الكافي، و إلى اليوم لم 
نحقق ما نطمح إليه على مس��توى 

العاملي��ة، موضح��اً أن البق��اء عل��ى 
مستوى الهواة ال يجدي نفعاً، وأن ما 
نحتاجه اليوم هو مؤسسات رياضية 

إحترافية”.
هذا و أكد األمني العام على إستمرار 
تقدمي الدعم وبشكل متواصل، واعداً 
إياه��م بزي��ارة للن��ادي لتحفيزهم و 
إعطاه��م الداف��ع املعن��وي إلكم��ال 

مسيرتهم الرياضية.

األمين العام يستقبل العبي وأعضاء نادي الرصافة الرياضي

األمين العام: على الناخبين الفصل بين من يطرح وعودًا مكررة
وبين من يحمل خريطة رؤيا واضحة ومنهج سليم قابل للتنفيذ

ّع��د املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، 
الثالث��اء ١٣ آذار ٢٠١٨، اإلنتخابات 
املقبلة مبثابة إختبار لقدرة املرشح 
ف��ي أن يكون ق��ادراً على النهوض 

باملهمة أم ال.
وقال الس��يد حبي��ب “اإلنتخابات 
ليس��ت فقط خياراً للناخب لكي 
يختار م��ن يناس��به لتمثيله، بل 
ه��ي إختبار لقدرة املرش��ح في أن 
يكون قادراً على النهوض باملهمة 

أم ال”.
وأش��ار األمني العام قائالً “أمتنى أن 
تكون مخرجات اإلنتخابات املقبلة 
قريب��ة بالفعل مما يريده العراقيون 
جميعاً من الناخبون واملرشحون”.

مبيناً أن مهمة املرش��حني تتمثل 
فيم��ا  واقعي��ني  يكون��وا  أن  ف��ي 
يطرحون��ه م��ن برام��ج التتضمن 
قابل��ة  غي��ر  عالي��ه  س��قوفاً 

للتطبيق.
وتابع املهندس آراس “أما الناخبون 
فإن��ه يتوج��ب عليه��م التفري��ق 
بني من يطرح وع��وداً طاملا تكررت 
على م��دى الدورات الثالث املاضية 
وب��ني م��ن يتبن��ى خريط��ة طريق 
برؤيا واضحة ومنهج سليم قابل 

للتنفيذ”.
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الوقت الذي 
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كيفية تحديد 
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شعبهم بهم 

ألنهم هم 
المستقبل 

وبيدهم 
مفاتيح 
التغيير”
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ن��ئ املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، 
األخ��وة   ،٢٠١٨ آذار   ١٥ اخلمي��س 
مبناس��بة عيد  املندائية  الصابئة 

اخلليقة.
“ملناس��بة  الس��يد حبيب  وق��ال 
عيد اخلليقة أتقدم بأحر التهاني 
وأجمل التبريكات إلى األخوة من 

أبناء الديانة الصابئية في العراق 
والعالم متمنياً لهم عيداً سعيداً 
بني أخوتهم شركاء الوطن الواحد 

من كل األديان واألعراق واملذاهب.
أمتنى لهم كل خير وسعادة، وآمل 
أن يعيش جميع العراقيني بسالم 
ف��ي ه��ذه البقع��ة املبارك��ة من 
األرض التي متي��زت بكونها ميداناً 

للتنوع واجلمال واحملبة.
وأود اإلش��ارة إل��ى أن العراقي��ني 
جميعاً تعرضوا إلى اإلرهاب الذي 
ح��اول دق أس��فني ب��ني املكونات 
العراقي��ة لكن��ه فش��ل فش��الً 
ذريعاً بعد أن أدرك اجلميع أهدافه 
الرذيلة ف��ي تفريقهم وزرع الفنت 

بينه�م”.

ذكر املهندس آراس حبيب كرمي، اجلمعة 
٢٣ آذار ٢٠١٨، أن “منذ البدء ركزنا على 
أهمية دور الش��باب ف��ي عملية صنع 

املستقبل.
مضيفاً “عقدن��ا طوال الفترة املاضية 
سلس��لة مؤمت��رات ون��دوات وإلتقيت 
شخصياً مبئات منهم ضمن مختلف 

التخصصات وامليادين”.
مبيناً أن “هدفنا كان واليزال هو كيفية 

إتاح��ة الف��رص له��م ف��ي أن يكونوا 
ف��ي املقدمة عل��ى مس��توى القيادة 

والتوجيه والتمكني”.
“الي��وم  حبي��ب  الس��يد  وإس��تطرد 
إقتربنا من اللحظة التي يتوجب على 
الش��باب إثب��ات قدرتهم ف��ي كيفية 
حتديد خي��ارات الناس ف��ي اإلنتخابات 
التي باتت عل��ى األبواب. أمتنى عليهم 
أن يبق��وا عند حس��ن ظن ش��عبهم 
بهم ألنه��م هم املس��تقبل وبيدهم 

مفاتيح التغيير”.
ف��ي  حس��ابه  عل��ى  فيدي��و  ناش��راً 
فيس��بوك يثمن فيه دور الش��باب في 
املرحلة املقبلة ويتعلق بذات املوضوع.

هذا و غّرد املهن��دس آراس حبيب كرمي 
على حس��ابه ف��ي تويتر تغري��دة جاء 
فيه��ا “ إختيار أم قصي ضمن أش��جع 
عشر نس��اء في العالم شرف عظيم 
للمرأة العراقية التي أثبتت قدرتها في 

كل ساحات العمل والبناء واجلهاد”.

” برغ��م مرور 30 عام��اً على مجزرة 
الكردي��ة  املدين��ة  تل��ك  حلبج��ة 
املس��املة الت��ي قصفه��ا النظ��ام 

الس��ابق باألس��لحة الكيمياوي��ة 
فإنها تبقى جرحاً نازفاً في الضمير 
عل��ى  أبدي��اً  وش��اهداً  العراق��ي 
الزمرة  لتل��ك  اجلرمي��ة  الطبيع��ة 

احلاكمة”.
وإنن��ي ف��ي الوق��ت ال��ذي أتق��دم 
فيه بالتعازي احلارة ألُس��ر ش��هداء 
حلبجة أمتن��ى أن يتطلع العراقيون 

إل��ى مس��تقبل أفض��ل عل��ى كل 
املستويات وفي املقدمة منها تعزيز 

روح املواطنة.
والب��د من التأكيد هن��ا إلى أن تلك 

اجملزرة شكلت دليالً ش��رعياً دفعنا 
للتخلص من ذلك النظام الذي وزع 
جرائمه على كل املكونات العراقية 

دون إستثناء”.

اراس حبيب محمد كرمي
األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي 

العراقي

آراس حبيب في ذكرى مجزرة حلبجة:
ستبقى جرحًا نازفًا في الضمير العراقي

األمين العام يهنئ الصابئة 
المندائيين بمناسبة عيد الخليقة

األمين العام يثّمن دور الشباب في المرحلة 
المقبلة ويؤكد: الشباب هم صّناع المستقبل 

ومفاتيح التغيير”
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بتنسيق من املكتب النسوي في املؤمتر 
الوطني العراقي، إلتقى املهندس آراس  
حبيب كرمي، مساء يوم السبت السابع 
عش��ر من ش��هر آذار 2018، جمعاً من 

نس��اء مدينة الصدر واملناطق القريبة 
منها، وذل��ك على قاعة  املؤمتر الوطني 

العراقي في  بغداد.
اللقاء جاء به��دف التعرف على هموم 
النس��اء احلاض��رات و اإلس��تماع إل��ى 

املس��اعدة  تقدمي  ش��كواهن ومحاولة 
قدر اإلمكان.

إس��تعرضن بع��ض النس��اء احلاضرات 
خصوص��اً  معاناته��ن  و  مش��اكلهن 
وإن ذويهن من أصح��اب الدخل احملدود، 

إضاف��ًة إل��ى كونه��م يس��كنون ف��ي 
مناطق تكاد تخلو من أبسط اخلدمات.

من جانب��ه عّبر املهن��دس آراس حبيب 
عن تأمله لهذا الواقع املرير مش��يراً إلى 
أن الب��اد تعرضت لظ��روف قاهرة وهي 

م��ا أوصلتن��ا إلى ما نحن علي��ه اليوم، 
مطالباً إياه��ن بالتغيير من أجل البدء 
مبرحل��ة جدي��دة تُعنى باإلعم��ار وطي 

صفحة احلروب والهموم.
هذا و أبدى الس��يد حبيب تعاطفه مع 

النس��اء وعوائلهن وإس��تعداده لتقدمي 
املس��اعدة قدر اإلمكان والس��عي في 
تس��هيل معاماتهن ف��ي دوائر الدولة 
فيما يخص رواتب الرعاية اإلجتماعية 

وغيرها.

إلتق��ى األم��ني العام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، 
العبي وأعضاء الهيئة العامة واإلدارية 
وجماهير نادي احملمودية الرياضي، وذلك 

على قاعة نادي الصيد في بغداد.
إفتت��ح ب��اب النق��اش واحل��وار وإعطاء 
ع��ن  للتعبي��ر  للحاضري��ن  الفرص��ة 
مشاكلهم و احلديث عن املعوقات التي 
وكرياضيني،  رياض��ي  تواجههم كنادي 
وذل��ك بع��د أن إس��تدعى عريف احلفل 
للنش��يد  احلاضري��ن للوق��وف إج��االً 
الوطن��ي و ق��راءة س��ورة الفاحتة على 
أرواح ش��هداء الع��راق كافة و على روح 
الدكت��ور الراح��ل أحم��د عب��د الهادي 

اجللبي.
الهيئ��ة  وأعض��اء  الاعب��ون  ط��رح  و 
اإلدارية أب��رز املش��اكل واملعوقات التي 
تواج��ه ناديهم ال س��يما األزمة املالية 
الت��ي يعاني منها الن��ادي وعدم تطابق 
املاع��ب  م��ع  ملعبه��م  مواصف��ات 

الرياضية االخرى.
وق��ال الس��يد حبي��ب “أتأل��م عندم��ا 
أشاهد واقع ثاني أكبر قضاء في العراق 
في هذه احلالة املأس��اوية حيث يعانون 

من س��وء اخلدم��ات و التعلي��م، مبيناً 
أن أغل��ب احلكومات املتعاقبة فش��لت 
في إنش��اء وتكوين بنية حتتية رياضية 
ف��ي احملافظ��ات و ال س��يما ف��ي قضاء 

احملمودية”.
وتاب��ع األمني الع��ام “نركز ف��ي عملنا 
على دع��م الرياضة فباإلضافة لكونها 
لعبة س��ام وال تع��رف الطائفية فهي 
من وحدت وجمعت الش��عوب مبختلف 
فئاتهم العمري��ة و طوائفم وأديانهم، 
واليوم كلنا نتذكر أن ما وحد العراقيني 
ه��و تأريخ 2007 عندما حصد منتخبنا 

الوطني بكرة القدم كأس آسيا”.
هذا وأبدى املهندس آراس حبيب دعمه 
لاعب��ني وللن��ادي، واعداً إياه��م بزيارة 
للقض��اء لإلطاع على املش��اكل على 

أرض الواقع.
وعّبر احلاضرون عن إمتنانهم وشكرهم 
للمهندس آراس حبيب كرمي نظراً للدور 
الكبي��ر ال��ذي يبذل��ه لدع��م الرياضة 

والرياضيني
وف��ي ختام اللقاء ق��دم أعضاء الهيئة 
والاعب��ون درع��اً تذكاري��اً لألمني العام 
تثمي��اً ل��دوره الداعم واملؤي��د للرياضة 
والشباب، و إلتقطوا الصور التذكارية.

األمين العام يلتقي جمعًا من نساء
مدينة الصدر والمناطق المحيطة بها

األمين العام يلتقي العبي وأعضاء
الهيئة اإلدارية لنادي المحمودية الرياضي

األمين العام لالعبي وإدارة نادي الحرية الرياضي:
سوء اإلدارة واألزمات آفة تنخر في جسد الرياضة العراقية”

أكد املهندس آراس حبيب كرمي، مساء 
اجلمع��ة 16 آذار 2018، أن م��ا تعاني��ه 
الرياض��ة والرياضي��ون م��ن مش��اكل 
ومعوقات مبا فيها سوء اإلدارة أصبحت 
آف��ة تنخ��ر ف��ي كل أج��زاء الرياض��ة 

العراقية.
و ذل��ك خال لق��اءه باعب��ي و أعضاء 
الهيئة اإلدارية لن��ادي احلرية الرياضي، 

على قاعة نادي الصيد في بغداد.
نوق��ش خ��ال اللق��اء آلي��ات املض��ي 
قدماً بالنادي و إمكاني��ة إيجاد احللول 
املناسبة للمشاكل التي يعاني منها 

النادي والاعبون.
وذك��ر رئيس اجملل��س البل��دي ملنطقة 
احلرية السيد عدنان القريشي “يسرنا 
أن نلتق��ي بأح��د أه��م الش��خصيات 
السياس��ية واإلقتصادي��ة، و وجودن��ا 
الي��وم ه��و للمضي قدماً نح��و األمام 

فيما يخص النادي”.
معلن��اً عل��ى أن يكون املهن��دس آراس 
حبيب ك��رمي الرئيس الفخ��ري للنادي، 

وق��ال “يش��رفنا أن نطل��ق على األمني 
الع��ام عنوان رئي��س الن��ادي الفخري، 
مضيف��اً نتطل��ع لرئاس��تكم هذه أن 
تدعم الن��ادي وبالتالي دعم الش��باب 

الرياضيني”.
و تاب��ع الس��يد القريش��ي “الرياض��ة 
ه��ي الطريق األقص��ر للوصول لقلوب 
آراس  الس��يد  أن  مبين��اً  الش��باب، 
حبيب جديراً بأن يُقدم له كل الش��كر 
والعرفان كونه مهتم بالشأن الرياضي 

و باملعنيني بالرياضة”.
فيما ذكر املهندس آراس حبيب “هنالك 
خل��ل ومش��كلة ف��ي إدارة الرياض��ة 
العراقية وه��ذا ما نعاني من��ه اليوم، 
موضحاً أن هنالك إهمال على مستوى 

اإلهتمام بالبنى التحتية الرياضية”.
و أردف الس��يد حبي��ب “الي��وم بلدن��ا 
يحتاج للتغيير ويحتاج ملس��اهمتكم 
في ذلك كونكم وكش��باب تش��كلون 
النسبة األكبر في اجملتمع فالتغيير لن 

يتحقق إال بكم”.



غـدنـا

أعي��اد  ذك��رى  ل��ي  “تتي��ح 
ن��وروز اخلال��د أن أتق��دم بأحر 
التبريكات  التهان��ي وأطي��ب 
ل��كل العراقيني م��ن من كل 
القومي��ات واألدي��ان واملذاهب 
ومن خاللهم إلى أبناء الشعب 
املناس��بة  به��ذه  الك��ردي 
السعيدة التي كانت ومازالت 
متثل أحد أهم املشتركات بني 

العراقيني.
يرتب��ط  ال��ذي  الوق��ت  وف��ي 
في��ه ه��ذا الي��وم ف��ي ذاكرة 
كل  ف��ي  الك��ردي  الش��عب 
مال��ه صلة بالث��ورة والكفاح 
ض��د الظل��م والطغي��ان فإن 
مش��اركة كل العراقي��ني في 
اخلاص��ة  الفعالي��ات  إحي��اء 
بنوروز س��واء في م��دن إقليم 
كردس��تان حيث تختلط كل 
ألوان الفلوكلور الشعبي في 
لوحة جميلة فإن مدن العراق 
األخرى حتيي هي األخرى أعياد 
ن��وروز بوصفه بداية للربيع مما 
يعطين��ا املزيد م��ن األمل في 
#عراق واحد ينعم فيه اجلميع 

باخلير والرفاهية”

 آراس حبيب كرمي
األمني العام للمؤمتر الوطني 

العراقي

 

لف��ت املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، 
األح��د 25 م��ن ش��هر آذار 2018 إلى 
أن واقعن��ا الصحي بحاجة إلجراءات 
جذري��ة  تك��ون  أن  ويج��ب  فعال��ة 
الس��يما على صعيد أمراض خطيرة 

مثل السرطان.
وقال الس��يد حبيب “ألننا لسنا من 
الن��وع الذي نع��د دون عم��ل فإن ما 
أقدمن��ا عليه خالل الفت��رة املاضية 
ضمن إمكانياتنا الذاتية أو في سياق 
مؤسس��ات ح��زب املؤمت��ر الوطن��ي 
العراقي ميثل إسهامة نراها ضرورية 

في احلد من مخاطر هذا املرض”.
وأض��اف “لس��ت ف��ي ص��دد تع��داد 
م��ا أقدمنا عليه س��واء ف��ي التبرع 
باملال أو جتهيز مس��تلزمات مبن فيها 
أدوية أو رعاية مؤمت��رات وندوات حتت 
ش��عار عراق معافى من الس��رطان، 
باإلضاف��ة الى رعاية ح��االت خاصة 

وهي كثيرة”.
موضحاً أن “اإلستذكار أحياناً ضروري 
حني يُ��راد منه أن يتحول الى س��ياق 
مؤسساتي سوف نعمل عليه خالل 

املرحلة املقبلة”.
هذا و غّرد املهندس آراس حبيب كرمي 
على حس��ابه في تويت��ر تغريدة جاء 
فيه��ا “ليكن ش��عارنا مثلما هزمنا 
داعش عس��كرياً في مع��ارك أذهلت 
العالم لنهزمها أمنياً وإس��تخبارياً 
وفي القريب العاجل، املهم أن تبقى 

معنوياتنا شامخة”

األمين العام آراس حبيب
يهنئ العراقيين بمناسبة أعياد نوروز

األمين العام: قدمنا الدعم للواقع الصحي ضمن إمكانياتنا 
الذاتية..واالستذكار ُيراد منه التحول لسياق مؤسساتي

آراس وخان.. مشتركان يلتقيان
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سلمان داود الربيعي

ق��رأت قبل اي��ام ، خبر بال��غ االهمية 
، م��ن جانب��ني سياس��ي   واحلض��ور 
 وإجتماعي ، حول لق��اء االمني العام 
 للمؤمتر الوطن��ي اراس حبيب ، اللورد 
 ط��ارق أحم��د خ��ان وزي��ر احلكوم��ة 
 البريطانية واملفوض من قبل رئيسة 
 الوزراء ليكون املبعوث اخلاص لقضايا 
ف��ي  اجلنس��ي  العن��ف   مكافح��ة 
أوقات  الصراعات، وبحضور الس��فير 
البريطان��ي  في العراق الس��يد جون 

ويلكس، خالل  زيارته الى . 
ماج��ذب انتباه��ي وش��د تركي��زي ، 
الترفع  الذي واكب الس��يد اراس في 
عدم طرح  قضاياه اخلاصة ، والتركيز 
عل��ى هموم  الن��اس واملواطن ، اذ متت 
مناقشة ما  للمرأة من حقوق والعمل 
الدؤوب على   املس��اواة بني اجلنس��ني 
باالضافة الى  العنف األس��ري وصوال 

ًإلى شريحة  األرامل واملطلقات . 
م��ن ه��ذا املنطل��ق ن��رى ان الس��يد 
اراس  يخوض جتربة املس��ؤول واملهتم 

،  برغ��م ابتع��اده ع��ن دائ��رة صن��ع 
الق��رار ،  وتلويح��ه ملقتضيات اجملتمع 
وتنش��يط  اجلهد الدولي املش��هود ، 

من اجل  اخلروج بحزم��ة من املقررات 
والنتائج  التي تنتشل الفرد واجملتمع ، 
وجتعلهما  في دميومة العيش املقبول 

وليس  الرغيد على اقل تقدير . 
كما مر ويش��كل ملاح ، الس��يد اراس 
وتركه��م  االطف��ال  عل��ى  عمال��ة 

للم��دارس ،  خاص��ة ف��ي احملافظ��ات 
 ، االرهاب��ي  احتله��ا  داع��ش  الت��ي 
ليؤكد خ��الل اللقاء  املش��ترك على 
ص��دق العم��ل وجدي��ة  النتائ��ج ، ال 
وف��رة الش��عارات الرنان��ة التي  تعد 
حطب السياسيني على االغلب قبل 

 ملحمة االنتخابات. 
بعده��ا  اراس  الس��يد  ليط��رح 
 ، معه��ود  ه��و  مس��اهمته  وكم��ا 
باملش��اركة ف��ي العمل  م��ع احلملة 
الرابعة  حول  البريطاني��ة  الوطني��ة 

املرأة والسالم واألمن . 
ومن خالل ماتقدم فأن متييز الس��يد 
خان  ، لالمني الع��ام للمؤمتر الوطني 
عن  غيره من الشخصيات السياسية 
له من  املدلوالت واملعطيات الش��يء 
الثق��ة  اذ  نلتم��س م��دى   ، الكثي��ر 
واجلدية التي التمسها  وزير اخلارجية 
البريطاني من السيد  اراس حبيب في 
حل عقد دائمة تلف  اجلسد العراقي 
، دون حلحلة او حل ،  لتعطي مؤشرا 
حول اهمية أن يكون  للعراق خير قائد 
ملم بصغائر قضاياها  وعاملا ما يريده 

من الشعور قبل النطق   . 
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